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ฉบับที่ ๓๒

วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าคนดังเปิดใจในรายการ VIP
 รายการ VIP ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยสามศิษย์เก่าคนดัง สุวิช สุทธิประภา 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์  บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวในประเทศ สำนักข่าวไทย 

อสมท พิธีกรรายการข่าวทางโมเดิร์นไนน์ทีวี อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ประธานบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด และ 

พันจ่าอากาศเอกวีรยุทธิ์ นานช้า ‘บ่าววี’ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ นักร้อง 

ค่ายอาร์สยาม รับราชการทหารอากาศที่กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน 2 

ลพบุรี ร่วมพูดคุยถึงชีวิตสมัยเรียนรามคำแหง ที่ฟันฝ่า ต่อสู้ อดทน 

จนก้าวมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างศิษย์เก่าที่ประสบ 

ความสำเร็จในอาชีพ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ครบรอบ 41 ปี
ขอเชิญชาวรามคำแหงและผู้สนใจชมรายการ VIP ซึ่งจะออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี 

ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 22.30 น. 

(อ่านต่อหน้า 2)

เปิดบ้านรามคำแหง ครบรอบ 41 ปี
แสดงผลงานวิชาการวิจัยที่สัมผัสได้

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

ผู้สนใจชมนิทรรศการทางวิชาการ ‘The 4 th RU Open House 2012’ 

แสดงผลงานทางวิชาการ การวิจัย การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี การสอนทางไกล กิจกรรมของนักศึกษา การแนะนำ 

หลักสูตรใหม่ และหลักสูตร Pre-degree สำหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย รวมทั้ง การเรียนการสอนของคณะต่างๆ พร้อม 

จัดแสดง นิทรรศการผลงานวิจัยท่ีสัมผัสได้และการอบรมถ่ายทอด 

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ครบรอบ “41 ปีรามคำแหง” ระหว่างวันที่ 26-28  พฤศจิกายน  

2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สำหรับนิทรรศการ ‘The 4th RU Open House 2012’ 

ประกอบด้วย นิทรรศการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย การแสดง 

ผลงานวิจัย งานวิชาการ ความก้าวหน้าและศักยภาพของหน่วย 

งานต่างๆ ของคณะ/สถาบัน/สำนักต่างๆ 37 หน่วยงาน และเป็น 

การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่ประจักษ์มากขึ้น 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

อุปทูตการศึกษาอินโดนีเซียเยือน ม.ร.

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญชาล  

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ Dr.Yunardi Yusuf อุปทูต 

การศึกษาและวัฒนธรรม สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Dr.Eddy Nurtjahya  

ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย Bangka Belitung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ  

โดยมี รศ.รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการ 

    

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

M.B.A. for Smart Managers  รุ่นที่ 5

 สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขา 

วิชาการตลาด แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข 

ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.  และวันอาทิตย์ 

เวลา 17.00-21.00 น. ท่ี ม.ร.หัวหมาก  ค่าธรรมเนียม 

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.

(อ่านต่อหน้า 2)

 ค ณ ะ พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร- 

มนุษย์ รุ่นที่ 9 แผน ข (ไม่ทำวิทยา 

นิพนธ์) จัดการศึกษาแบบ Block Course 

เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รับนักศึกษาปริญญาโท-เอก



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   

ตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ 

145,000 บาท หรือดูงานต่างประเทศ 155,000 บาท 

แบ่งชำระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก เวลา 09.00-19.00 น. หรือ 

ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ได้ที่ http://3ms.ru.ac.th หรือ http://www.mmm.

ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-

8686, 0-2310-8593, 081-826-2030 

ม.ร. รับนักศึกษา  M.B.A.           (ต่อจากหน้า 1)

และเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การทดสอบทักษะและความถนัด การทดลอง 

ทางวิทยาศาสตร์

 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร. ยังร่วมจัด 

นิทรรศการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย” 

และ “การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ... ที่สัมผัสได้” 

อาทิ ระบบการค้นหาเส้นทางของหุ่นยนต ์ ระบบ 

การเรียนการสอนทางไกล ฟาร์มกวางในเขตร้อน 

แสงกับการถ่ายภาพ โดยใช้หนังสือที่มีการ์ตูนแสง 

การผลิตน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกหอยแมลงภู่ 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การรักษา 

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร อัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของชายไทยเชื้อสายจีน การทำขวัญนาค 

และการประดิษฐ์บายศรีและกระทงแบบไทย 

นำเสนอและสาธิตโดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ 

ผู้เช่ียวชาญจากคณะต่างๆ ผู้สนใจเข้าร่วมในนิทรรศการ 

ผลงานวิจัย โดยสำรองท่ีน่ังเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายใน 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)  

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-2310-8696

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญชวนนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจชมนิทรรศการทาง 

วิชาการ ‘The 4th RU Open House 2012’ ได้ตาม 

กำหนดการดังกล่าว           

เปิดบ้านรามคำแหงฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 

2556  และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

- 12 มีนาคม 2556 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 

สุโขทัย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8547,  0-2310 

-8337 หรือที่ www.hrd.ru.ac.th

คณะพัฒนาทรัพยากรฯ               (ต่อจากหน้า 1)

ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล  

รับตำแหน่งผู้ว่าราชการ 

จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2555 ก่อนหน้าน้ัน 

ดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

อีกท่านหน่ึงท่ีเติบโตมาจากร้ัว “น้ำเงินทอง” เป็น 

ลูกพ่อขุนฯ ท่ีสามารถไต่เต้าสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัด ด้วยความรู้ความสามารถ ความโดดเด่น 

และอัตลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการบริหารราชการ 

“บำบัดทุกข์-บำรุงสุข” ต่อประชาชนในจังหวัด

ที่เป็นลูกบ้านอย่างดีมาโดยตลอด

 ก า ร เ ข้ า ม า บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ใ น ฐ า น ะ 

“พ่อเมืองตรัง” ที่เดินหน้าบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

ในทุกๆเรื่องต่อเนื่องเข้มข้นและเอาจริงเอาจัง  

 ณ วันน้ี “ผู้ว่าฯธีระยุทธ” ยังจุดประกายให้มี 

การก่อตั้ง “สมาคมศิษย์เก่ารามคำแหงตรัง” 

ข้ึนอีกด้วย  และมีการจดทะเบียนจัดต้ังเป็นสมาคม 

ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย 

แล้วเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 ตามมาตรา 82 แห่ง 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 เป็นการก่อต้ัง “สมาคมศิษย์เก่ารามคำแหงตรัง” 

เป็นคร้ังแรก พร้อม “ผู้ว่าฯธีระยุทธ” ก็น่ังแป้นเป็น 

“นายกสมาคมฯคนแรก” อีกด้วย โดยท่ีก่อนหน้าน้ี 

บรรดาศิษย์เก่ารามคำแหงตรัง รวมตัวกันเป็น  

“ชมรมศิษย์เก่า” ดำเนินกิจกรรมกันเท่านั้น

 “การจัดต้ัง “สมาคมศิษย์เก่ารามคำแหงตรัง”   

เพ่ือต้องการให้สมาคมฯเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ 

ประสานงานระหว่างศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และบุคคล 

ภายนอกในอันที่จะเสริมสร้างความรักความ 

สามัคคีการให้ความช่วยเหลือ หรือให้การสงเคราะห์

ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบำเพ็ญ 

การกุศลสาธารณะต่างๆ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 

ภาครัฐและภาคประชาชนในทางสร้างสรรค์ท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อสังคม ตลอดถึงเป็นศูนย์กลางประสานงาน 

ระหว่างสมาคมฯกับมหาวิทยาลัย ในอันท่ีจะได้ช่วยกัน 

ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยไม่มีการดำเนินการใดๆเพ่ือเป็นการ 

รณรงค์ทางการเมือง”

    กิจกรรมอย่างเป็นทางการคร้ังแรกของสมาคมฯ 

คือ งาน “ราตรีรามฯรำลึกตรัง” ขึ้น ในวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 

จังหวัดตรัง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 

ครบรอบ 41 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

สานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ในงานดังกล่าว  จะมี 

พิธีเปิดด้วยการจุดเทียน “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหง 

ใหท้าง” พรอ้มการขบัรอ้งเพลง “ขวญัจติมติรรามฯ” 

การแสดงชุด “รามฯรักษ์ตรัง สุขตรัง อันดามัน” 

พร้อมการแสดงจากศิลปินช่ือดังภาคใต้ “บ่าววีและ 

หลวงไก่” 

 นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวจะมีการเชิญชวน 

ให้มีการร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษา 

สมาคมศิษย์เก่ารามคำแหงตรัง  ช่วยเหลือบุตร ธิดา 

ของบรรดาศิษย์เก่ารามคำแหงตรังที่ประสบปัญหา

ความเดือดร้อนด้วย 

 สำหรับกรรมการชุดก่อตั้งของสมาคมฯ 

ประกอบด้วย ข้าราชการและนักธุรกิจในจังหวัด อาทิ 

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

นายไชยยศ ธงไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

พ.ต.อ.นุกูล ไกรทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธร 

จ.ตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง 

นายนิมิต นิลวัตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง    

นายนิพันธ์ ศิริธร  นายอำเภอเมืองตรัง  นายอมรเศรษฐ์ 

สุวรรณมาศ ปลัดจังหวัดตรัง เป็นต้น   โดยมีสำนักงาน 

อยู่ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง(หลังเก่า)  

เลขที่ 8 ถ.รื่นรมย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ***

ผู้ว่าฯ เมืองตรังลูกพ่อขุนฯ แกนนำต้ังสมาคมศิษย์เก่ารามฯตรัง

จัดงานราตรีรามฯ รำลึกตรัง 21 พฤศจิกายนน้ี

อุปทูตการศึกษาฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

สถาบันการศึกษานานาชาติ ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล  

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี  

24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 การหารือคร้ังน้ี ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นทาง 

ด้านวิชาการในหัวข้อเศรษฐกิจ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์  

และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงแนวทางในการแลกเปล่ียน 

คณาจารย์ และนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน โดยสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ  ม.ร. จะประสานงานต่อไป 



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

นักศึกษามนุษยศาสตร์ คว้ารองอันดับ 2

ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา

 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระพรรษา ๘๕ 

พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๕ นี้

 มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับเนชันแนล 

จีโอกราฟฟิก ท่ีผลิตภาพยนตร์สารคดี ช่ือ

 My  King

 เป็นสารคดีบันทึกพระราชประวัติ 

และพระราชกรณียกิจของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ตลอดระยะเวลา ๖๖ ปี ที่ทรง 

ครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการต่างๆ 

มากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ซึ่ง

 ล้วนเป็นโครงการท่ีช่วยบรรเทาทุกข์

บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรไทย

 ความมุ่งม่ัน อดทนของพระองค์ท่าน 

เกิดขึ้นได้อย่างยาวนานโดยไม่ทรงรู้จัก 

เหน็ดเหนื่อย และได้รับการยอมรับจาก 

ทั่วโลก ให้เป็น

 พระมหากษัตริย์ของคนทั้งโลก

 เป็นที่น่ายินดีว่าภาพยนตร์สารคดี 

เรื่องนี้จะนำเสนอเผยแพร่สู่สายตา 

คนทั่วโลก

 ชาวต่างชาติท่ีได้ชมจะเข้าใจทันทีว่า

 ความหมายในการเป็น King ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 มิได้ เป็นบุคคลที่อยู่บนบัลลังก์  

เสวยสุข

 แต่การเป็น King ของพระองค์  

คือการเป็นพ่อผู้นำทางสว่าง พ่อผู้สร้าง 

วิชาชีวิตแก่พสกนิกร

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน

 นักศึกษามนุษยศาสตร์ม .ร .คว้ ารางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพยนตร์สั้น       

ประจำปี 2555 “มหัศจรรย์แห่งรัก สร้างสรรค ์

พลังอันยิ่งใหญ่” ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาและ 

ประชาชนท่ัวไป ในโครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและ 

สร้างสรรค์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2555 

 ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นผลงาน ทีม AP Film 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งภาพยนตร์ส้ันเร่ือง PLAN 

พร้อมรัก เข้าประกวด โดยมีนักศึกษา ม.รามคำแหง  

2 คนได้แก่ นายทวีสุข ลิมปสันติเจริญ และนางสาว 

ณัฐธภา พรฐาวรรณ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยนักแสดง ได้แก่ 

นาย ไหว หลิ่น วู ทำธุรกิจส่วนตัว และ นางสาว 

กัญณรัตน์ พบพรวรรณ เป็นพิธีกร งาน marketing 

event ร่วมในทีม

 ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ย ก า ร นี้ มี นั ก ศึ ก ษ า จ า ก 

หลายสถาบันและผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วม

ประกวดหลายทีม สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

เรื่อง ห้วง จากทีม try to do มหาวิทยาลัยแม่โจ้-

แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

เรื่อง Definition of love จากทีม Skyfall film และ 

รางวัลชมเชย คือ เรื่องสูตรแห่งรัก จากทีมไฮน์เต้ย 

มหาวิทยาลัยรังสิต

 ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคี 

ของทีมนักศึกษา ม.รามคำแหง ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง PLAN พร้อมรัก ซึ่งทีมงานทั้ง 

4 คน ได้เผยถึงผลงานและความรู้สึกที่คว้ารางวัล 

ครั้งนี้มาได้

 ณัฐธภา เล่าถึงผลงานของทีมว่า ภาพยนตร์ส้ัน 

เรื่อง Plan พร้อมรักของ ทีม AP Film มีเนื้อหา  

นำเสนอแง่มุมของการมีความรักท่ีมีความรับผิดชอบ 

บนความพร้อมและการมีสติ โดยแสดงผ่านตัวละคร 

ที่มีจิตสำนึกที่ดี เพราะนอกจากจะนึกถึงตนเอง 

แล้วยังนึกถึงผู้อ่ืนและคนรักของตนด้วย ด้านการเขียนบท 

และกำกับการแสดงเป็นหน้าท่ีของตนเองและทวีสุข 

นำแสดงโดย ไหว หลิ่น วู และกัญณรัตน์ นอกจากนี้

ตนเองยังรับบทแสดงสมทบกับดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วย

 “ดีใจท่ีสุดท่ีได้รับรางวัลเพราะไม่คิดว่าจะได้รับ 

รางวัล เนื่องจากเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องแรก 

ท่ีลองทำกับเพ่ือนๆ น้องๆ พอทราบข่าววันประกาศผลว่า 

ทีมAP Filmได้รางวัลก็ดีใจมาก แล้วก็รีบส่งข่าวดีให้ 

น้องๆทีมงานและนักแสดงทุกคน”

 ด้านไหว หลิ่น วูและกัญณรัตน์ บอกว่า แม้ว่า 

เพิ่งเคยแสดงหนังสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก แต่ก็ตั้งใจ 

ทำงานเต็มท่ี เม่ือได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจและหายเหน่ือย 

ส่วน ทวีสุข บอกด้วยว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณ 

คณะกรรมการการตัดสินของสำนักงานวัฒนธรรม 

จังหวัดแพร่ที่ได้เห็นความตั้งใจในการผลิตผลงาน 

และได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้กับเยาวชนที่มีใจรัก 

ในการทำภาพยนตร์                                                      

 ณัฐธภา บอกว่า ความรู้จากรามคำแหงช่วยได้มาก 

วิชาความรู้ท่ีนำไปใช้จริงๆในการผลิตผลงานมากท่ีสุด 

คือ หลักการเขียนข่าวเพราะการทำหนังต้องมีการเขียนบท 

บวกกับการใช้จินตนาการทางความคิดเพื่อถ่ายทอด 

ความคิดของเราออกมาเป็นขั้นตอนของการผลิต 

ภาพยนตร์

 ด้าน ทวีสุข บอกว่า วิชา Introduction to creative 

writing ของ อ.ดร.สาลินี อัตรเสน ภาควิชาภาษาอังกฤษ     

มีส่วนสำคัญในการกำหนดมุมมอง การวางพล็อตเร่ือง 

และการนำเสนอหนังสั้นของตนได้เป็นอย่างดีครับ 

เพราะเป็นวิชาท่ีเรียนสนุก และการเรียนวิชาน้ีนอกจาก

จะเน้นทางด้านภาษาอังกฤษแล้วยังเกี่ยวข้องกับด้าน

สื่อสารมวลชนด้วย

 “อยากขอบคุณทีมงานทุกคน และผู้สนับสนุน 

ทุกฝ่าย ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อ.พัชรี ศรีสังข์  

และขอบคุณผู้จุดประกายการทำหนังเร่ือง Plan พร้อมรัก 

ได้แก่ Tatah Coda film เพราะได้ทราบข่าวการจัดโครงการ 

ประกวดนี้จากกลุ่มคนทำหนังสั้น Young Film ทำให้ 

ก้าวมาถึงวันน้ีได้ และขอขอบคุณเพ่ือนๆและท่านอาจารย์ 

ที่ทำให้ช่วงเวลาที่เรียนและใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นช่วงเวลาท่ีดีและคุณค่า ทำให้ตนสามารถ 

ดึงพลังด้านบวกและสร้างสรรค์มาใช้ในการทำงานได้” 

ณัฐธภาและทวีสุขกล่าว

 ด้าน ไหว หลิ่น วู แนะนำว่าสำหรับใครที่ยัง 

ไม่เคยทำหนังสั้น และอยากทำหนังสั้น ขอให้ลองทำ 

เพราะไม่ยากอย่างที่คิดและยังได้ประสบการณ์ดีๆ 

จากการทำหนังสั้นด้วย

 “ใครท่ีมีความช่ืนชอบหรือรักในการทำหนังส้ัน 

ก็ขอให้ทำอย่างตั้งใจและเต็มที่กับมัน เพราะถ้าเรา 

เชื่อมั่นในความสำเร็จ เราก็จะพบกับความสำเร็จค่ะ” 

กัญณรัตน์บอกในตอนท้าย



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 1/2555 (ม.ร. 30)
 กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม  กระบวนวิชา       วันและเวลาสอบซ่อม



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กำหนดรหัสนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ภาคซ่อม 1/2555

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา
วัน

ลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5501013733-5501079148

5502022469-5502081960

5503013673-5503056433

5504036251-5504069070

5505001882-5505012251

5506030062-5506126597

5507001088-5507004827

5554003573-5554008713

5556001732-5556002888

5590046511-5590071311

7 
 ธ

ัน
วา

คม
  2

55
5

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401018238-5501013725

5402038268-5502022451

5403027344-5503013665

5504003673-5504036244

5405001412-5505001874

5406070010-5506030054

5407001907-5507001070

5454008953-5554003565

5556000593-5556001724

5590021753-5590046503

8 
 ธ

ัน
วา

คม
  2

55
5

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5201510194-5401018220

5302016034-5402038250

5303016694-5403027336

5404021874-5504003665 

5205020240-5405001404

5306046599-5406070002

5207501023-5407001899

5354006594-5454008946

5456004141-5556000585

5490512232-5590021746

9 
 ธ

ัน
วา

คม
  2

55
5

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5101036654-5201510186

5102046371-5302016026

5103052824-5303016686

5304007486-5404021866

5105003809-5205020232

5106158396-5306046581

5107002791-5207501015

5154005341-5354006586

5456001055-5456004133

5490012241-5490512224

10
  ธ

ัน
วา

คม
  2

55
5

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

4701500011-5101036647

4702500010-5102046363

4703500019-5103052816

4704500018-5304007478

4705500017-5105003791

4706500016-5106158388

4707500015-5107002783

4754500017-5154005333

5356000017-5456001048

4790500013-5490012233

11
  ธ

ัน
วา

คม
  2

55
5

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมต้องการย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค 

โดยผมสมัครที่ส่วนกลางและขอใช้สิทธิเทียบโอน 

จากวุฒิฯ ปวส. แต่ยังไม่ได้ชำระค่าโอนหน่วยกิต ครับ 

แต่ผมต้องการย้ายไปส่วนภูมิภาคโดยใช้วุฒิปริญญาตรี 

ผมต้องทำอย่างไรบ้าง ขอบคุณ ครับ

ตอบ ขอช้ีแจงให้นักศึกษาทราบ ดังน้ี

 1.  เกณฑ์การโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วน

ภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคปกติ (ภาค1, 2) และปัจจุบันยังมี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

 2.  นักศึกษาจากส่วนกลางที่โอนย้ายไป 

ส่วนภูมิภาค ต้องศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ

 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป

 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

 และคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในคณะ/สาขาดังกล่าว ต้องทำ

การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนที่ ศูนย์ One 

stop service อาคาร KLB ชั้น 1

 3. นักศึกษาต้องการโอนย้ายไปส่วนภูมิภาค 

ซ่ึงสมัครเรียนโดยใช้วุฒิฯ ปวส. จะต้องชำระค่าเทียบโอน 

วุฒิฯ ปวส. ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินการโอนย้ายได้ 

สอบถามเก่ียวกับการโอนย้ายระบบการเรียนการสอน 

ได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 6 หรือ โทร. 02-310-8610 

 กรณีของนักศึกษาต้องการใช้วุฒิปริญญาตรี

เทียบโอน ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ให้ดำเนินการ 

ดังนี้

 3.1 ลาออกจากการเป็นนักศึกษาส่วนกลาง

ที่ อาคาร สวป. ชั้น 2 ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

ก่อนการสมัคร

 3.2 สมัครใหม่โดยใช้วุฒิปริญญาตรีควบคู่กับ 

ม.รามคำแหงไม่สำเร็จการศึกษาจากส่วนกลาง 

รหัสเดิม (สมัครเรียนวุฒิฯ ปวส.) โดยใช้หลักฐาน 

คือ Transcript ไม่สำเร็จการศึกษา กรณีที่นักศึกษา 

สมัครใหม่โดยใช้วุฒิปริญญาตรีจากต่างสถาบัน 

ต้องชำระค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาท หรือ 

วุฒิปริญญาตรีจาก ม.รามคำแหง หน่วยกิตละ 50 บาท 

รวมกับจำนวนหน่วยกิตสะสมท่ีสอบผ่านจากรหัสเดิม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 6 

 โทร. 02-310-8610

 3.3 มหาวิทยาลั ยจะประกาศรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ทุกปีการศึกษา  โดยกำหนดวันจำหน่ายใบสมัคร 

ส่วนภูมิภาคประมาณปลายเดือนมกราคม จนถึง 

วันรับสมัครช่วงต้นเดือนพฤษภาคมทุกปีปฎิทิน 

การศึกษา สอบถามเพ่ิมเติมท่ีฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. 

ช้ัน 4 งานวิทยบริการและรับสมัครส่วนภูมิภาค หรือ 

โทร. 02-310-8624 หรือ www.ru.ac.th/university/

branch.html

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 น้ี อาจมีนักศึกษาจำนวนมาก 
ลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุ 
ต่างๆ กัน ซึ่งมีผลทำให้นักศึกษามีความประสงค์จะขอ 
แก้ไขข้อมูล ขอสับเปล่ียนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียน
เรียนเพิ่มบางกระบวนวิชา
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน 
เรียนผิดพลาดในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 สามารถ 
แก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้ ขอสับเปลี่ยน 
กระบวนวิชา และลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมได้ 1 คร้ัง 
รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ์ท่ีกำหนดคือลงทะเบียน 
เรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต สำหรับผู้ขอจบการศึกษา 
ภาค 2 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต โดย 
นำเอกสารมาดำเนินการดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 
  ปีการศึกษา 2555 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 2.  บัตรประจำตัวนักศึกษา
 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อมแถบ 
รหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียน หรือลงทะเบียน 
เพิ่มกระบวนวิชา
 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท (ชำระ 
ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)
 5.  นำเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อที่งานบอกเลิก-
บอกเพิ่มกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 
เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 
ธันวาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)

การลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษาสมัครใหม ่
 ด้วยมีนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 

2555 จำนวนหนึ่งลงทะเบียนเรียนผิดผลาดอันเนื่อง 

มาจากสาเหตุต่างๆกัน จึงมีความประสงค์จะขอสับเปล่ียน 

กระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมบาง 

กระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

เรียนผิดพลาดในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 สามารถ 

สับเปลี่ยนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชา 

เพ่ิมเติมได้ 1 คร้ัง รวมหน่วยกิตแล้วได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

โดยนำเอกสารมาดำเนินการดังนี้

 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2

  ปีการศึกษา 2555 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

 3.  สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

 4. แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน 

หรือลงทะเบียนเพิ่ม

 5. นำเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อที่งานบอกเลิก-

บอกเพิ่มกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 

เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)

 โดยดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ

 ช่วงแรก วันที่ 3 - 19 ธันวาคม 2555 

 นักศึกษาท่ีมาดำเนินการในช่วงน้ีจะมีท่ีน่ังสอบ 

ตามปกติ

 ช่วงสอง วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2556

 นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้จะต้องสอบ 

ที่นั่งสอบเสริม 

การลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า 



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 พฤศจิกายน ๒๕๕๕

“พุทธธรรมในชีวิตประจำวัน” 
อยู่ท่ีไหนเราก็ไปสร้างห้องเรียนให้เรียนได้อย่างน้ีเป็นต้น  

ดังนั้นหลักการอันนี้เราจะต้องรักษาให้มั่นคงไว้ชั่วลูก 

ช่ัวหลานของเรา มิฉะน้ันแล้วถ้าหากว่าเปล่ียนแปลงหลักการ 

อันนี้เสีย ไปเอาอย่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ อะไรต่างๆ แล้วก็ 

มาออกหลักการโดยหน่วยงานของในกระทรวงศึกษาธิการ 

จะมาเท่ียวออกหลักการข่มเหงกันน้ัน ผมเห็นว่าเราจะยอม 

ไม่ได้ หรือใครจะยอมก็ตามใจ แต่ครูไม่ยอม ซึ่งการที่ครู 

ไม่ยอมนั้นก็คงจะไม่มีผลอะไรเพราะครูเองก็ไม่ยอมอยู่ 

หลายเร่ืองก็ยังถูกข่มเหงแล้วครูก็ไม่เห็นไปทำอะไรเขาได้  

ก็ต้องปล่อยให้เป็นเร่ืองของการพูดกันในทางกฎหมายและ 

ต่อสู้กันไปในทางกฎหมาย แต่จะอย่างไรก็ตามแต่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงน้ัน เราขยายโอกาสทางการศึกษาอย่าว่าแต่เรา 

จะอยู่แต่ในประเทศของเราเลย อยู่นอกประเทศเราก็สอน 

ไปได้ เด๋ียวน้ีถ้ามีมนุษย์อยู่ท่ีโลกพระอังคารเขาเรียนหนังสือได้  

รามคำแหงก็น่าจะสอนไปถึงได้ การท่ีเราขยายโอกาสทาง 

การศึกษาตามปรัชญา ตามวัตถุประสงค์ของการก่อต้ังของ 

พระราชบัญญัติซ่ึงเป็นการก่อต้ังโดยประชาชน ในขณะเดียวกัน 

ต้ังก็ต้ังให้กับประชาชนน่ันแหละ ไม่เห็นว่าจะผิดตรงไหน 

ที่จะสอนกันไม่ว่าจะสอนอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้ สอนในถ้ำ 

ในเขา สอนอยู่ในสระน้ำก็ได้ดำน้ำลงไปสอนกันก็ได้ ถามว่า 

เพราะอะไรครูถึงว่าอย่างน้ี ก็เพราะว่าความรู้น้ันไม่ได้จำกัด 

ว่าจะสอนอยู่ที่ใด ถ้าจำกัดกันว่าจะต้องสอนอยู่ ณ ที่ใด 

น้ันน่าจะเป็นเร่ืองท่ีไม่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามอะไรได้  

เพราะการที่จะเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องเป็นผู้รู้จักฟัง  

เป็นบัณฑิตได้ต้องเป็นผู้รู้จักฝึกตนแล้วจะไปฝึกจากใคร 

ใครจะไปฝึกให้เรา หรือมีแบบอย่างท่ีไหนบ้างอะไรบ้างอย่างน้ี 

เป็นต้น  มันก็จะต้องขยายวงกว้างออกไป 

 หลักการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงดำเนินการ 

มาอย่างนี้ เมื่อตอนที่ครูมาเป็นอธิการบดี ครูจึงได้ขยาย 

ออกไปเป็นห้องเรียนในต่างจังหวัด  เป็นสาขาวิทยบริการ 

และก็ขยายไปจนถึงต่างประเทศ มีห้องเรียนในอากาศไป 

ถึงต่างประเทศ  แล้วก็ขยายไปต่างประเทศถึง 38 ประเทศ 

มีผู้คนจบการศึกษาไปแล้วก็มีคนถามว่ามีมาตรฐานมีอะไร 

กันไหม มี ข้อสอบเดียวกันนั่นแหละ ไม่ใช่มีข้อสอบเพียง 

ฉบับเดียวแล้วก็สอบซ้ำกันอยู่อย่างน้ัน ไม่ใช่ หมายความว่า 

เราออกข้อสอบน้ันมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก คือมาตรฐาน 

ของรามคำแหง แล้วก็ได้รับความเชื่อถือได้รับอะไรต่างๆ  

ตามท่ีเขาวิจัยกันมา ไม่ใช่เรามาพูดเอาเองหรือพูดเองเออเอง  

ไม่ใช่ ลูกศิษย์ครับ มหาวิทยาลัยเราตั้งมาถึงเพียงนี้ถึง  

41 ปี มีลูกศิษย์จบไป 7 แสนกว่าคน เราก็ยังคงหลักการ 

ตลาดวิชา รับโดยไม่จำกัดจำนวน แล้วก็ขยายชั้นเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษาไปอย่างทั่วถึง แล้วก็ยังคงค่า 

หน่วยกิตบ้างอะไรบ้างตามสภาพที่แบ่งวิธีการจัดการ  

ถ้าอันไหนจำเป็นจะต้องจัดการในภาคพิเศษ จำเป็นจะต้อง 

จัดการขยายโอกาสในอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะต้องเก็บ 

ค่าเรียนสูงข้ึน แต่ว่าค่าเรียนในระดับโดยท่ัวๆไปน้ัน เช่น 

ปริญญาตรีก็เก็บ 25 บาท 25 บาทขาดตัวมาตั้งแต่ไหน 

แต่ไร เวลาครูไปต่างประเทศไปคุยกันกับคนต่างประเทศ  

พอเขาทราบว่าค่าหน่วยกิตของเราหน่วยละ 25 บาท  

เขาน่ังงงอยู่นานเราก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร แต่เราบอกว่า 

มันเป็นความจริงมันเป็นอย่างน้ัน แต่เราก็ผลิตคนของเรา 

มาได้ มีความรู้ได้พอสมควรแก่เหตุ ส่วนใครจะรู้มาก 

รู้น้อยนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าจบรามฯแล้วจะต้องมีความรู้ 

ทุกคนเท่ากันเสมอกัน ไม่ใช่ มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

ก็เท่าๆกัน เพราะใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาจะ 

มีรับรองไว้ด้วยคำว่า บัณฑิตจากรามคำแหงน้ันเป็นผู้ผ่าน 

การสอบไล่ได้ตามหลักสูตร เขาใช้คำว่าเป็นการสอบไล่ 

ได้ตามหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัยในใบปริญญาบัตรก็เขียน 

อย่างนี้เหมือนกันว่าสอบไล่ได้ตามหลักสูตร ยังไม่ม ี

มหาวิทยาลัยใดเขียนลงไปว่าเป็นผู้สอบไล่และมีความรู ้

ตามหลักสูตร  ไม่มี  ไม่มีคำนี้นะครับ

 ดังนั้นการเรียนการสอนการอะไรต่างๆทุก 

มหาวิทยาลัยก็มุ่งหมายไปที่ เป้าหมายอันเดียวกัน 

เป้าหมายในความดี สร้างคนดีคนเก่ง สร้างทรัพยากร 

ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ตรงนี้แหละครับที่ผมว่า 

มหาวิทยาลัยใดจะผลิตบัณฑิตโดยวิธีใดไม่ควรจะไป 

ย่ำยีกัน แล้วก็ไม่ควรท่ีจะไปดูถูกดูแคลน แต่มหาวิทยาลัย 

เหล่านั้นจะต้องไปพินิจพิจารณาเอาเองว่าการไปผลิต 

ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไม่ได้รับความเช่ือถือ ไม่มีความเช่ือม่ัน 

ในตัวเอง ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่มีอะไรต่อมิอะไรคือ 

ขาดความสมบูรณ์ในความเป็นคนอย่างน้ีแล้ว ต่อให้ตีเกราะ 

เคาะกะลา ลงหนังสือพิมพ์เท่าไรก็ไม่มีความหมาย ต่อให้ 

มีคนไปพูดสรรเสริญเยินยอก็ไม่มีความหมาย แต่ถ้าหาก 

ว่าในข้อเท็จจริงมีการเรียนรู้ไปตามสมควรแก่เหตุ มีการ 

เรียนรู้ไปตามหลักสูตรสอบไล่ได้ตามหลักสูตร ใครจะไป 

กล่าวดูถูกดูแคลนอย่างไรมันก็เร่ืองของเขา ความเป็นจริง 

เป็นอย่างไรก็คือความจริง มีบางคนดูถูกลูกศิษย์รามคำแหง 

บางคนด้วยซ้ำไปว่าคนนี้จบดอกเตอร์ (จบสมัยรังสรรค์ 

เป็นอธิการบดี) พูดหรือว่าเอาไปข้ึนเฟสบุ๊ค หรือว่าเอาไป 

ขึ้นข้อความ ไปโพสข้อความอะไรต่างๆ ลักษณะดูถูก 

ดูแคลน ผมคิดว่าคนท่ีเป็นอย่างน้ันควรจะได้เรียนหนังสือ  

และควรที่จะได้ตรวจสมองว่าเป็นคนที่ใช้ระบบความคิด 

อย่างไรถึงคิดอย่างนั้น คือดูถูกดูแคลนคนอื่นเขาแล้วก ็

ไปทำให้มันเกิดข้อที่ดูถูกดูแคลนกันได้ แต่ลูกศิษย์ครับ 

ลูกศิษย์อย่าไปฟังคำดูถูกดูแคลนหรือคำสรรเสริญเยินยอ 

ที่มันไม่เป็นจริง ต้องอยู่กับความจริงโลกของความจริง 

นั้นพิสูจน์ได้ทุกเมื่อ วันหนึ่งความชั่วของคนไม่ได้อยู่ที ่

ว่ามีใครบอกว่านี่ประพฤติชั่วเพราะว่าคนที่ไปว่าเขา 

อาจจะไปประพฤติชั่วแล้วไปบอกคนอื่นว่าประพฤติชั่ว 

จะชั่วจะดีอยู่ที่การกระทำของคน และจะต้องพิสูจน์ได ้

เวลามีพอพิสูจน์ก็พิสูจน์ได้ว่ากันไปตามครรลองคลองธรรม  

เอาไว้คราวหน้าพูดกันอีกนะครับ  สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

กิจกรรมวิชาการฯ                     (ต่อจากหน้า 12)

 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับชมรมนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “ประชาคม 

อาเซียนในมุมมองของนักศึกษา”  เวลา 13.30 - 15.30 น.  

ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช โดยมี ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทย และ 

ประเทศอื่นๆ จำนวน 5 คน ร่วมเสวนา ดำเนินการ 

เสวนาโดย อาจารย์สิริชัย  โชคสัมฤทธิ์

 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง 

“การท่องเที่ยวไทยกับAEC”  เวลา 12.30 - 16.30 น.   

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช โดยมี คุณจันทรา อุไรรัตน์   

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว  

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

และคุณสิทธิพงศ์ เผื่อนภิพ นายกสมาคมไทยบริการ 

ท่องเที่ยว  เป็นวิทยากร

 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับโครงการ TOGETHER  

PLUS+ INTERNATIONAL จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง  

“นักศึกษากับความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

ในปี พ.ศ. 2558” เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องศักดิ์ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

โดย ผู้ทรงคุณวุฒิของ โครงการ TOGETHER PLUS+  

INTERNATIONAL

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ RU Open 

House แสดงผลงานวิชาการของคณะ/สำนัก/สถาบัน  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระหว่าง 

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2555 ด้วย 

 มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวน บุคลากรชาวรามคำแหง  

ศิษย์เก่า นักศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรม ตามวัน 

เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร 

“การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน” 

ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 - วันที่ 4 

มกราคม 2556 (ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 

09.30-12.00 น.)  ณ ห้อง 602 อาคารสวรรคโลก 

(SWB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

 ผู้สนใจเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชา 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  โทร. 0-2318-0930

ม.ร. จัดอบรม



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๒) วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   

ม. รามฯ
 สวัสดีครับลูกศิษย์ครับ คราวที่แล้วครูพูดถึง 

วันก่อต้ังมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาวันน้ีครูยังมีเร่ือง 

ท่ีอยากจะพูดต่อไปอีก เพราะว่าเร่ืองราวของรามคำแหง 

น้ันคนรามคำแหงควรท่ีจะได้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ควรท่ีจะ 

รำลึกถึงข้อมูลเก่าบ้างใหม่บ้างผสมผสานกันไป เพราะ 

มิเช่นนั้นแล้วลองคิดดูนะครับว่าเราไม่รู้เรื่องบ้าน 

ของเรา เราไม่รู้สกุลวงศ์ของเรา เราไม่รู้พื้นเพของเรา 

ก็จะทำให้เราลืม ลืมไปว่าเราเป็นใครมาจากไหน สำคัญ 

อย่างไรและจะไปทางไหน มีทิศทางอย่างไร อย่างนี้ 

เป็นต้น 

 หลักการของรามคำแหงนั้นเป็นหลักการที่ 

พูดง่ายๆ จำง่ายๆ รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา  

คำว่าตลาดวิชาก็เป็นที่เข้าใจกันว่ารับโดยไม่จำกัด 

จำนวน คำว่าตลาดนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่อง 

แบกะดินเอามาซื้อขายกันอะไรต่างๆ เหล่านั้นไม่ใช่  

คำว่าตลาดวิชา ตลาดในคำนี้หมายความเป็นที่รวม  

ตลาดวิชาก็คือที่รวมวิชาการทั้งหลายวิชาต่างๆ  

จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสอนอยู่เฉพาะ 

ช้ัน ป.ตรี ก็พันกว่าวิชา น่ียังไม่รวม ป.โท และ ป.เอก  

นะครับ เราเรียกตัวเองว่าตลาดวิชาน้ันไม่ได้หมายความ 

ว่าเรานึกอยากจะเรียกก็เรียก แต่ในพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้ง 2 ฉบับ ก็ยังคงความเป็น 

ตลาดวิชาอยู่ ที่บอกว่าพระราชบัญญัติ 2 ฉบับนั้น 

ก็คือว่าเริ่มก่อตั้งเลยทีเดียวเป็นพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงพุทธศักราช 2514 พอมาถึง 

ปี 2541 ก็มีการแก้ไขกฎหมาย มีการเพ่ิมเติมข้อความ 

ในกฎหมาย จำง่ายๆ ปี 14 เป็นปีที่มีพระราชบัญญัติ 

ก่อตั้ง ปี 41 เป็นปีที่เราปรับปรุงกฎหมาย แต่จะ 

ปรับปรุงอย่างไรนั้นสิ่งที่ยังคงอยู่ตลอดเวลามาก็คือ 

แนวความคิดที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชานั้น 

อย่างหนึ่ง อย่างที่สองในแนวความคิดที่ให้โอกาสทาง 

การศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดาของประเทศชาติของเรา  

อันท่ี 3 น้ันเป็นเร่ืองท่ีรับโดยไม่จำกัดจำนวน ถ้ามาเรียน 

มีช้ันเรียนให้ ตรงน้ีเน้นนะครับถ้ามาเรียนมีช้ันเรียนให้ 

 ดังนั้นรามคำแหงจึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ 

ออกไปสอนที่ใดก็ตามแต่ที่ลูกศิษย์อยากจะเรียน  

เราไปต้ังช้ันเรียนให้อะไรให้ต่างๆ เราสามารถดำเนินการ 

ทำได้ ใครจะมาออกกฎหมายออกกฎข้อบังคับบอกว่า 

สอนนอกที่ตั้งไม่ได้ สอนอย่างนั้นอย่างนี้เราถือว่า 

เราไม่มีที่ตั้ง เราถือว่าลูกศิษย์เรา

 นักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง “ลูกพ่อขุนฯ”  

ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย ในฐานะ 

ทีมชนะเลิศในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์” 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเอเชีย ครั้งที่ 2 ระหว่าง 

วันท่ี  25-30 พฤศจิกายน  2555  ณ หาดชะอำ  อ.ชะอำ   

จ.เพชรบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

 สำหรับนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 

รายการนี้ ได้แก่ นายธีรภัทร โพธิ์เหลือง ซึ่งเป็น 

นักกีฬาทีมชาติไทย  และนายภูเบศร์  เจษฎาพงศ์ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพลศึกษา คณะ- 

ศึกษาศาสตร์ ดีกรีเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์  และครั้งที่ 39 

สงขลานครินทร์เกมส์ การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬา 

จากภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมจำนวน 21 ประเทศ ได้แก่     

บาห์เรน จีน จีนไทเป ฮ่องกง อิหร่าน ญี่ปุ่น 

จอร์แดน  คาซัคสถาน  คูเวต   เกาหลีใต้   ลาว   มาเลเซีย 

มองโกเลีย  โอมาน  ปาเลสไตน์  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ 

ซีเรีย เติร์กเมนิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ 

ไทย 

นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ

ลงสู้ศึกวอลเลย์บอลชายหาด
ชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเอเชีย

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะ/สำนัก/สถาบันภายในมหาวิทยาลัย  

ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเฉลิมฉลองในโอกาส  

“41 ปีรามคำแหง”  ระหว่างวันท่ี 24 - 28 พฤศจิกายน  

2555 เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีกิจกรรม 

ต่างๆ ดังนี้

 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดประชุมวิชาการ 

ระดับชาติคร้ังท่ี 3 เร่ือง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ 

ประชาคมอาเซียน”  เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ  

อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ โดยได้รับเกียรติจาก  

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็น 

วิทยากร และมีการนำเสนอผลงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์  

และวิทยานิพนธ์ จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 

 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555  

 คณะรัฐศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการ เร่ือง  

“ประเทศไทยกับความท้าทายของ ASEAN Vision 2020”   

เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช โดยมี อาจารย์เสาวภา งามประมวล   

อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ ม.ร. และผู้แทนจากกรมอาเซียน  

ร่วมเสวนา

 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 

 คณะนิติศาสตร์  จัดอภิปราย เร่ือง “การเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิชาชีพนักกฎหมาย”  

เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1303 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 โดย ศาสตราจารย์ 

(พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้า 

คณะในศาลอุทธรณ์  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุชาติ  

ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา อดีต 

เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ- 

บัณฑิตยสภา และดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ อัยการ 

พิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1   

ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์ธีรนิต์ิ  เทพสุเมธานนท์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  

จัดโครงการ “แข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6” เวลา 

09.00 - 12.30 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ “การเพิ่มผลผลิตของเห็ดด้วยสารสกัด  

จากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์” เวลา 

09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี 

ชีวภาพ และอาจารย์ ดร.หฤษฎ์  น่ิมรักษา รองคณบดี 

ฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ อาจารย์สาขาวิชา 

เทคโนโลยีการเกษตร  เป็นวิทยากร

 กลุ่มศึกษาปัญหาชาวเขา ม.รามคำแหง จัด 

กิจกรรมออกค่ายระหว่างวันท่ี 1-6 พฤศจิกายน 2555  

ณ บ้านแม่ลิดป่าแก่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  

เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยสมาชิกของ 

กลุ่มจะแยกไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของชาวบ้านและ 

จะร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตตามความเป็นอยู่ 

ของชาวบ้าน

กิจกรรมวิชาการในงาน “41 ปี ม.ร.”

(อ่านต่อหน้า 11)


