
            
   

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 ๓๔ 

วันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ม.ร. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555

ม.ร. บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาสวันสถาปนา ปีที่ 41

(อ่านต่อหน้า 11)

     ธ คุ้มไทยท้ังชาติพิลาสลักษณ์
   ธ จำหลักความเป็นไทยไปทุกถ่ิน
   พระเดชานุภาพสูงส่งด่ังองค์อินทร์
   พระภูมินทร์ทรงเป็นย่ิงม่ิงราชา
   ธ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
   พระบรมราชโองการล้ำในคุณค่า
   ทรงคุ้มครองไทยรอดตลอดมา
   เป็นพระมหากรุณาอันย่ิงแล้ว
   ณ แปดสิบห้าพรรษามหาราช
   ไทยท้ังชาติรามฯ ท้ังผองล้วนผ่องแผ้ว
   เจริญรอยตามพระยุคลบาทไม่คลาดแคล้ว
   ด้วยเห็นแนวรุ่งเรืองประเทืองไทย
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิง
   ทรงสถิตเป็นม่ิงขวัญนิรันดร์สมัย
   พระเดชะบารมีท่ีเกริกไกร
   เทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ เรานิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 (รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร  ร้อยกรอง)

เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

 รามคำแหงเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 

ชัยมงคล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555  

ณ ม.ร. (หัวหมาก) พร้อมเปิดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ บริการอาหาร-

เคร่ืองด่ืมแก่ผู้ร่วมงาน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 

ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2555 เพ่ือร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงออก 

ซ่ึงความจงรักภักดีของประชากรชาวรามคำแหง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพ่ือความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 41 ปี 

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณลานพระบรมราชา- 

นุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข และ รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. 

คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจาก นายสุพร อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

เป็นผู้แทน ฯพณฯนายกรัฐมนตรี และ นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง 

ศึกษาธิการ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะด้วย

 โอกาสนี้ อธิการบด ีกล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการสถาปนาตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อพุทธศักราช 2514 ถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยได ้

ดำเนินการมาครบ 41 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังยึดมั่นในปณิธาน และปรัชญาเดิมที่จัก 

ดำรงความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา (อ่านต่อหน้า 2)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ 

ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ เข้ารับการศึกษาวิทยาการ 

ในสาขาวิชาต่างๆอย่างกว้างขวาง และสามารถพัฒนา 

ศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้สูงข้ึน สามารถปฏิบัติ 

หน้าที่การงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาค 

เอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปฏิบัติภารกิจตาม 

ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 4 ประการ คือ สอน 

วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เพิ่ม 

ภารกิจที่ 5 ขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ ผลิตบัณฑิตที่มี 

ความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกนำท่ีจะดูแลและรับผิดชอบ 

ต่อบ้านเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอน 

ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

นับรวมกับที่มหาวิทยาลัยมีโรงเรียนสาธิต ซึ่งสอน 

ต้ังแต่ช้ันอนุบาล ประถมและมัธยมแล้ว มหาวิทยาลัย 

แห่งน้ี จึงจัดการศึกษาได้ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาคภูมิใจ ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาส 

ทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ 

ในภูมิภาคและท้องถ่ินต่างๆ ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ 

เพื่อประกอบวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ถึงปีน้ี 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ และ 

สาขาวิทยบริการฯ ในต่างประเทศทั้งในทวีปยุโรป 

และประเทศสหรัฐอเมริกา

 ขณะน้ี มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อช่วยในการเรียนการสอน และใน 

ทศวรรษใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กระผม 

และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จักดำเนินการ 

จัดการศึกษาให้มีท้ังคุณภาพและปริมาณด้วยมโนทัศน์ 

และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จะทำให้มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งหน่ึงของโลก 

และในที่สุดมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำ 

ด้านเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหนึ่งในโลก

 จากนั้น นายประจวบ  ไชยสาส์น นายกสภา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีมอบ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่บุคลากรและกล่าวกับผู้ 

ร่วมงานว่า “ผมขอแสดงความช่ืนชมต่อมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่ได้ปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 

มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในด้านต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่องตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมขอชื่นชม 

เป็นอย่างมากต่อท่านอธิการบดี ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนา 

มหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

สามารถนำพามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย

ช้ันนำ ไม่เพียงแต่ในระดับประเทศเท่าน้ัน แต่ควรนับว่า 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกด้วย 

 ผมขอแสดงความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ได้ครบถ้วน และยังเพิ่มภารกิจประการที่ 5 ในการ 

ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกนำที่จะ

ดูแลและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ซึ่งผมเห็นว่าเป็น 

แนวทางที่น่ายกย่อง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้อย่างดียิ่ง”

 อนึ่ง งาน “41 ปีรามคำแหง” ดังกล่าว ยังได้รับ 

เกียรติจากบุคคล ศิษย์เก่า สถาบันการศึกษา และ 

ชุมชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ประกอบด้วย 

 นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ และศาสตราจารย์ 

พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิสสระ สมชัย อดีตรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 

มนุษย์ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภา- 

ผู้แทนราษฎร พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตผบ.ตร. 

นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการบริษัท 

อสมท จำกัด (มหาชน) พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต 

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4  นางสุชาดา  อำพันยุทธ์ 

ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท คังเซ็น เคนโก อินเตอร์ 

 เนชั่นแนล

 ผู้แทนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

ธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล- 

รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานเขตบางกะปิ 

สำนักงานเขตลาดพร้าว สน.หัวหมาก สน.วังทองหลาง 

ธนาคารทหารไทยสาขารามคำแหง ธนาคารกรุงเทพ 

สาขารามคำแหง ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามคำแหง 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีทำการไปรษณีย์รามคำแหง 

การไฟฟ้านครหลวงสาขาบางกะปิ บริษัท แอดวานซ-์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทโอสถสภา  

จำกัด (มหาชน) เดอะมอลล์กรุ๊ป สาขารามคำแหง  

บริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด หอพักนิรมล หอพัก 

เกียรติไพศาล หอพักบ้านนภดล และหอพักนัมเบอร์วัน  

อพาร์ทเม้นท์

      ม.ร. บวงสรวงพ่อขุนฯ  ในโอกาสวันสถาปนา ปีที่ 41                                                                                           (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 วันท่ี  ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ปีนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม 

พรรษา ๘๕ พรรษา

 นับเป็นวาระอันเป็นมหามงคลอย่างย่ิง

 และปีน้ี นับเป็นโอกาสอันดีท่ีประชาชน

คนไทยจะได้เฝ้าชมพระบารมี และ

 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร 

ชัยมงคล เนื่องเพราะ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จ 

ออกมหาสมาคม

 ณ พระท่ีน่ังอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

 รัฐบาลได้ เชิญชวนให้ประชาชน 

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแต่งกายด้วย 

เส้ือสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 มหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้จัดงานสำคัญน้ี 

เป็นประจำทุกปี

 กิจกรรมท่ีกระทำกันมาโดยตลอด คือ 

 การจัดโรงทานเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ซึ่งจะเป็นเวลาช่วงบ่ายๆ

 สว่นในตอนคำ่ จะเปน็พธิจีดุเทยีนชยั 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 “ข่าวรามคำแหง” ขอเชิญชวนพสก-

นิกรชาวไทยและชาวรามคำแหงทั้งมวล

 ร่วมงานอันเป็นมหามงคลนี้

 สายๆที่พระที่นั่ งอนันตสมาคม 

พระราชวังดุสิต

 บ่ายๆค่ำๆ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก

 โอกาสนี้ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ 

รมว.กระทรวงไอซีที กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีได้เป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม 

บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันนี้  

นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อตอบสนองนโยบาย 

ด้านการศึกษาของชาติ และนโยบาย Smart Thailand 
ที่เป็นนโยบายหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2554 

ถึง พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที 

ของประเทศให้สามารถกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการ

ต่อยอด สร้างประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 “โครงการความร่วมมือคร้ังน้ี ถือเป็นกลไกสำคัญ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาแห่งชาติ  

ที่ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอื่น 

ที่จำเป็น เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง 

ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ 

ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดชีวิต  

 ท้ังยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย Smart Thailand  

ในด้าน Smart Education ให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์  

เป็นการเพิ่มโอกาส สร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพทาง 

การศึกษาของไทยในทุกมิติ โดยปัจจุบันกระทรวงฯ 

ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ 

เร่งกระจายโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปในทุกพ้ืนท่ี  

โดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆ ในพ้ืนท่ีห่างไกลตามโครงการ  

ICT Free Wi-Fi เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงและใช้ 

เทคโนโลยีไอซีทีเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต สร้างสังคมไทย 

ให้เป็นสังคมอุดมปัญญา หรือ Smart Thailand”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.รามคำแหง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยในการติดตั้ง Free Wi-Fi ให้นักศึกษา 

ได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

ทุกพื้นที่ ทั้งที่หัวหมาก วิทยาเขตบางนา และสาขา 

วิทยบริการฯทั่วประเทศ ดังนั้น รามคำแหงจึงได ้

ประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี- 

สารสนเทศฯ ซ่ึงท่านได้กรุณามอบหมายให้ บมจ.ทีโอที  

มาดำเนินการติดต้ังให้รามคำแหงต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา  

2555 ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นอย่างสูง 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีจัดการเรียน 

การสอนแบบตลาดวิชา   เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถ 

เลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็น 

ของแต่ละบุคคลได้ โดยจัดให้มีการบรรยายในชั้นเรียน  

และส่ือการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้นักศึกษา 

เข้าถึงการเรียนการสอน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

โดยที่ผ่านมารามคำแหงสามารถผลิตบัณฑิตออกไป 

รับใช้สังคมแล้วจำนวน 3 แสนกว่าคน 

 “ปีนี้ ม.รามคำแหงครบรอบ 41 ปี ซึ่งในทศวรรษ 

ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพการ 

เรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

โดยเน้นในการผลิตบัณฑิตให้เป็น ASEAN MAN ที่มี 

ความรู้ภาษาต่างประเทศ และมีทักษะ

  ม.รามคำแหง จับมือ 

บมจ.ทีโอที นำเทคโนโลยี 

โทรคมนาคมส่งเสริม 

การศึกษา ติดตั้ง Wi-Fi 

ให้นักศึกษารามคำแหง 

มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียน 

การสอน เตรียมเสริมคุณภาพ 

บัณฑิตให้เป็น ASEAN-  

MAN และตอบสนอง 

นโยบายรัฐ Smart Thailand 

 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาส่ือสารโทรคมนาคมระหว่างมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.รามคำแหง และนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการแทนกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมลงนาม มีนาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง กรรมการ  

บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยนายขจรศักด์ิ  เอ่ียมโสภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนครหลวง บมจ.ทีโอที  

คณะผู้บริหาร ม.รามคำแหง และบมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ม.รามคำแหง จับมือ ทีโอที นำไอทีพัฒนาการศึกษาเยาวชนไทย

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ศึกษาศาสตร์ร่วมกับนิติศาสตร์ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปัจฉิมนิเทศและบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน คณะรัฐศาสตร์ 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.บุญชาล       ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทจากศูนย์การเรียนรู้ 

จังหวัดปัตตานี ตาก(เมือง) ลำพูน ภูเก็ต และ ม.ร.(หัวหมาก) ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบรรยาย 502 อาคารนพมาศ ม.ร.

 โอกาสนี้ รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ 

กล่าวว่า พิธีปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้นำไปเป็นข้อคิดท่ีดีในการทำงาน และได้รับฟังคำแนะนำจากคณาจารย์ 

ประจำหลักสูตร และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเป็นการพัฒนาเครือข่าย 

ศิษย์เก่ารามคำแหงท่ีจะมีความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ท้ังน้ี นับต้ังแต่ 

ปี 2550 เป็นต้นไป นักศึกษาของหลักสูตรล้วนได้รับการเรียนรู้ในระดับมหาบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการร่วมคิดร่วม 

พัฒนาชุมชนในท้องถ่ินของประเทศชาติ โดยใช้ความรู้และคุณธรรมเพ่ือสร้างสังคม

และชุมชนให้เจริญเติบโตด้วยพลังแห่งแสงเทียนและมีความรู้คู่คุณธรรม  

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า ในโอกาส 

ที่นักศึกษาทุกท่านสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ขอฝากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไว้กับมหาบัณฑิตให้ออกไปรับใช้สังคมด้วยการ 

เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ซ่ึงทุกท่านล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ท่ีได้มอบ 

ความรู้ให้อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วนักศึกษาสามารถนำสติปัญญาไปใช้กับ

การทำงานในท้องถิ่นของตนเองและสังคมประเทศชาติ 

 “เมื่อมนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ทำให ้

การพัฒนาสังคมเกิดข้ึนยาก ในบริบทต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียนหรือการพัฒนาไปสู่ความเป็นนานาชาติ    คนไทยไม่สามารถ 

พัฒนาไปได้ เพราะไม่สามารถคงไว้ซ่ึงการพัฒนาในส่ิงท่ีทำไว้แต่เดิม เช่น ตึก อาคาร 

ที่ไม่เคยบำรุงรักษาให้คงทน... 

 ...การเรียนสาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นการผสมผสาน 

ในศาสตร์ต่างๆและเป็นสิ่งท้าทาย ฉะนั้น อย่าให้การรับปริญญาเป็นการสิ้นสุด 

การเรียนรู้ ให้นักศึกษาคงไว้ซึ่งความรู้ และทักษะในการสังเคราะห์ วิเคราะห ์

และวิพากษ์วิจารณ์ ให้คงไว้ พร้อมท้ัง สืบเสาะหาส่ิงใหม่ๆให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ 

อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าบางอย่างในสังคม ตัวเราเองควบคุมไม่ได้ และมีความแตกต่าง 

อย่างชัดเจน ก็ขอให้ยึดม่ันในการมุ่งพัฒนาและการทำความดีให้มากท่ีสุด”

 ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวต่อไปว่า ขอฝากมหาบัณฑิตทุกท่านเม่ือสำเร็จการศึกษา 

ไปแล้ว ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

ถ้ามีส่ิงใดท่ีสามารถช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็ขอให้ช่วยกัน 

ระลึกถึง ในนามของมหาวิทยาลัยทุกคร้ังท่ีเป็นโอกาสสำคัญของรามคำแหง ไม่ว่าจะเป็น 

วันสถาปนาหรือวันพ่อขุนฯ ก็อยากให้ลูกศิษย์ ศิษย์เก่าทุกช้ันจากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

ได้มาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและกลับมาบูชาพ่อขุนฯ เพื่อให้เป็นขวัญและ 

กำลังใจต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของลูกศิษย์ด้วย

 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ 

ความร่วมมือบริการวิชาการแก่ชุมชน “จิตวิทยากับความผิดทางอาญา (Forensics and 

Criminal Psychology)” โดยมี รศ.รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

เป็นประธาน มีรศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ทองสุก 

กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมในงาน 

และได้รับเกียรติจาก James Manley (Ph.D)  โปรเฟสเซอร์ชื่อดังจากประเทศสหรัฐ 

อเมริกา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

        โอกาสนี้ รศ. ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า คณะ 

ศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือบริการวิชาการแก่ชุมชน 

“จิตวิทยากับความผิดทางอาญา (Forensics and Criminal Psychology)” ครั้งนี้ขึ้น  

โดยเห็นว่าปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของนานาประเทศท่ัวโลกล้วนให้ความสำคัญ

กับการตัดสินคดีความที่มีผู้กระทำความผิดที่อาจเกิดจากความบกพร่องหรือปัญหา

ทางด้านสุขภาพจิต การค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับความผิดปกติทางจิตใจของผู้กระทำผิด 

จึงเป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยาที่ต้องทำความเห็นเสนอต่อไปยังนักกฎหมาย ศาล หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะหากผู้กระทำผิดได้มีการพิสูจน์ว่ามีความผิดปกติทางจิตใจ ก็จะ 

ไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่จะได้รับการบำบัดทางจิตแทน ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่องว่าง 

ทางกฎหมายหนึ่งที่ทำให้ผู้กระทำผิดอาจใช้ในการหลีกเลี่ยงการรับโทษได้

 ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และหลักการทางจิตวิทยาที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์เยียวยาผู้กระทำผิดและผู้เสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ที่มีความ 

ผิดปกติทางด้านจิตใจ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ใช้กฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน 

สุขภาพจิตต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 

James Manley (Ph.D) จากประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ข้อกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจ (Forensics) และหลักการทางจิตวิทยา 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์เยียวยาผู้กระทำผิด และผู้เสียหายที่เกิดจากการกระทำของ 

ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ (Criminal Psychology) ซึ่งได้รับความสนใจจาก 

คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 ด้าน รศ.รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า การสัมมนา 

ในวันนี้เป็นกิจกรรมสำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคณะศึกษาศาสตร์และ 

คณะนิติศาสตร์มีความต้ังใจ ให้ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

ผู้เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพจิต คณาจารย์และนักศึกษาได้รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและหลักการทางจิตวิทยาที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์เยียวยาผู้กระทำผิด และผู้เสียหายท่ีเกิดจากการกระทำของผู้ท่ีมีความผิดปกติ 

ทางจิตใจ เพ่ือนำไปปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับการทำงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป อีกท้ัง การบรรยายคร้ังน้ีมีเน้ือหาการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนา  ขอบคุณในความร่วมมือทั้งจาก 

คณะศึกษาศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีได้จัดงานท่ีสำคัญน้ีข้ึน 

โดยหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น 

ระหว่างกันด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าว



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ก้าวให้ ไกล ไปสู่ฝัน: เผยเคล็ดลับนักศึกษาผู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ดีเด่น

 บ้านหลังท่ีสามซ่ึงถูกสร้างด้วยก้อนอิฐยังคง 

ตั้งตระหง่านอยู่ที่เดิม ต่างจากบ้านสองหลังแรกที ่

เจ้าของสร้างข้ึนโดยใช้กองฟางกับก่ิงไม้ หมาป่าพยายาม 

เท่าใดก็ไม่สามารถพังบ้านหลังสุดท้ายเข้าไปได้  

ท้ายที่สุดบ้านหลังสุดท้ายก็ตอบแทนเจ้าของและ 

ลูกหมูอีกสองตัวให้อยู่อย่างมีความสุขโดยปราศจาก 

การตกเป็นอาหารของเจ้าหมาป่า นิทานเรื่องลูกหมู 

สามตัวมักจะเป็นนิทานท่ีข้าพเจ้ามักจะเล่าให้กับเด็กๆ 

รวมถึงนักเรียนของข้าพเจ้าฟัง เพื่อให้เห็นถึงความ 

พยายามของลูกหมูตัวที่สาม ซึ่งใช้เวลานานกว่า 

ลูกหมูสองตัวแรกในการสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง 

นิทานเร่ืองน้ีเป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

ถึงคำว่า “ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความสำเร็จอยู่ท่ีน่ัน” 

 บางครั้งข้าพเจ้าเคยนึกสงสัยว่าคำสุภาษิตนี้

จะส่งผลในชีวิตของเราจริง ๆ หรือไม่ หรืออาจเป็น 

แรงจูงใจท่ีจะนำเราไปถึงเป้าหมายต่าง ๆ ก่อนท่ีข้าพเจ้า 

จะตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหง  

ข้าพเจ้าแอบมีความคิดเล็กๆว่าการเรียนปริญญาโท 

ในเมืองไทยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเย็นอะไร ขอเพียง 

มีเวลาเข้ามานั่งเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

ส่งถึงมืออาจารย์ บวกกับคะแนนสอบ เท่าน้ีก็สามารถ 

เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ แต่หลังจากเข้ามาเป็น 

นักศึกษาในภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ข้าพเจ้าก็พบว่าการเรียนที่สาขานี้ ไม่ใช่แค่การฟัง 

พูดอ่านเขียนท่ีหลาย ๆ คนรวมถึงตัวข้าพเจ้าเคยวาดภาพ 

ในความคิดไว้ และไม่ใช่การเรียนเพ่ือปูพ้ืนฐานความรู้ 

ของนักศึกษาโดยเริ่มต้นจากศูนย์ ในทางตรงกันข้าม 

การเรียนในระดับปริญญาโทหมายถึงการเติมเต็ม 

ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้อยู่แล้ว และพร้อมที่จะ 

เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเพ่ิมข้ึน นักศึกษาจึงไม่ควรทำตัวเป็น 

แก้วท่ีมีแต่ความว่างเปล่า แต่เป็นแก้วท่ีมีความรู้บรรจุ 

มาก่อนแล้วและพร้อมท่ีจะได้รับการเติมเต็มในส่ิงใหม่ๆ 

 แม้ว่าการเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารท่ีคณะมนุษยศาสตร์จะไม่ใช่ส่ิงท่ียากลำบาก 

เกินไปสำหรับข้าพเจ้า แต่เพ่ือนหลายต่อหลายคนต่างก็ 

เลิกเรียนกลางคัน รวมถึงอีกจำนวนไม่น้อยที่พักการ 

เรียนไว้ หันไปทำในส่ิงอ่ืนแทน  ภารกิจสำคัญภารกิจหน่ึง 

ในการเรียนระดับปริญญาโทก็คือการทำวิทยานิพนธ์ 

โดยนักศึกษาสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้  

มีคนเคยบอกข้าพเจ้าว่าวิทยานิพนธ์คือตัวสกัดดาวรุ่ง 

ไม่น่าแปลกใจเลยว่านักศึกษาจำนวนไม่น้อยเลือกท่ีจะ 

ไม่เขียนวิทยานิพนธ์ รวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยในช่วงแรก 

เพื่อที่จะได้จบการศึกษาโดยเร็ว

 ก่อนที่ข้าพเจ้าจะ 

ลงตัวกับงานวิจัยช้ินน้ี  ส่ิงท่ี 

ยากท่ีสุดสำหรับข้าพเจ้าก็คือ 

การเริ่มต้น เมื่อลองนับ ๆ 

ดูแล้ว หัวข้องานวิจัยของ

ข้าพเจ้าท่ีเคยร่างและนำมา 

ปรึกษาอาจารย์มีอยู่ถึงส่ีหัวข้อ 

ซึ่งขณะนี้ถูกพับเก็บอยู่ในกล่องกระดาษบนห้อง 

ใต้หลังคา เพราะสุดท้ายข้าพเจ้าก็ตัดสินใจท่ีจะค้นคว้า 

วิจัยในหัวข้อที่ชื่อว่า “A Study of Yoga Poses Using 

Semiotics, Hidden Meanings of Beliefs and The 

Development of communication Skills” สาเหตุ 

ท่ีข้าพเจ้าเลือกทำหัวข้อน้ี เน่ืองจากทุก ๆ เร่ืองท่ีข้าพเจ้า 

ลงมือทำ จะต้องมาจากความสนใจส่วนตัวเป็นหลัก 

ซึ่งหัวข้อนี้เป็นการผสมผสานระหว่างหลายสิ่งที่

ข้าพเจ้ารัก ได้แก่ การฝึกโยคะ ความเชื่อในตำนาน 

การศึกษาเชิงสัญลักษณ์ และประโยชน์ในแต่ละท่วงท่า 

ของโยคะที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร 

หลายคนแสดงความแปลกใจต่อหัวข้อน้ี บางคนถึงกับ 

ตั้งคำถามว่าจะนำท่าโยคะกับระบบเชิงสัญลักษณ์ 

มาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ได้อย่างไร เขียนแล้วจะเก่ียวข้อง 

กับสาขาที่เรียนไหม เลือกทำหัวข้อที่คนทั่ว ๆ ไปทำดี 

กว่าไหม จะได้จบง่าย ๆ แต่ข้าพเจ้ายังต้องการท่ีจะสานต่อ

ความคิดที่มีอยู่ให้เกิดเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ขึ้นมา 

ให้ได้ ถึงแม้ช่วงเวลาที่เขียน รวมถึงการหาข้อมูลต่างๆ 

จะใช้เวลานาน ข้อมูลบางอย่างก็มีเพียงน้อยนิดและ 

เก็บรวบรวมได้ยาก กว่าจะมาได้ข้อมูลท่ีเพียงพอ รวมถึง 

ความช่วยเหลือจากเพ่ือน ๆ ในเร่ืองการถ่ายภาพ การจัด 

ท่าทางและสถานท่ี เพ่ือนำมาใช้ประกอบงานวิจัยช้ินน้ี 

เพ่ือนของข้าพเจ้าต้ังคำถามกับข้าพเจ้าว่า ทำไมต้องหา 

ข้อมูลต้ังมากมาย เพราะจะทำให้เสียเวลามาก น่ียังไม่

นับรวมในส่วนของการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

ที่ข้าพเจ้ามักจะโดนปฏิเสธในที่สาธารณะจากผู้ฝึก 

โยคะอยู่บ่อย ๆ บางครั้งก็ไม่ได้รับแบบสอบถามกลับ 

คืนมา ซ่ึงน่ันก็เป็นเร่ืองธรรมดาของการเก็บข้อมูลและ 

ทำให้ข้าพเจ้ามักไม่ค่อยกล้าเข้าไปแจกแบบสอบถาม 

เนื่องจากกลัวการถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม กว่าจะได้ 

ข้อมูลครบตามที่ตั้งค่าไว้ รวมถึงข้อมูลก่อนหน้าน้ี 

ก็ใช้เวลานานเป็นปี ทำให้ข้าพเจ้ากับเพ่ือน ๆ  ขนานนาม 

งานชิ้นนี้ว่า วิทยานิพนธ์พันปี 

     ขณะที่วิทยานิพนธ์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา  

หน่ึงในอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังสามของข้าพเจ้าก็เล่า 

ให้ข้าพเจ้าฟังว่า หลายปีก่อนมีวิทยานิพนธ์อยู่เล่มหน่ึง

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นั่นทำให้ความคิดในการส่ง

เข้าประกวดผุดข้ึนมาในสมอง จะเรียกว่าเป็นจังหวะ 

ท่ีดีของข้าพเจ้าก็ได้ เพราะหลังจากส่งรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ 

แล้ว ก็มีข่าวการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับประเทศ 

ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ 

NIDA ข้าพเจ้าอยากลองส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด 

ดูบ้าง ซึ่งก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมาย นอกจาก 

รูปถ่ายหนึ่งใบ ค่าถ่ายสำเนาเล่มสามชุดกับ CD 

อีกหน่ึงแผ่น จากน้ันข้าพเจ้าก็รอฟังผล ถ้าได้คะแนน

สูงสุดติดสามอันดับแรกในแต่ละสาขา ก็จะมีสิทธิ 

เข้าไปนำเสนอผลงานเพื่อรับการตัดสินให้เป็น 

อันดับหน่ึงในสาขาน้ัน ๆ หลังจากน้ันอีกสองอาทิตย์ 

ราวหกโมงเย็น ก็มีโทรศัพท์ถึงข้าพเจ้า แจ้งให ้

เตรียมตัวไปนำเสนอผลงานในอีกสัปดาห์ข้างหน้า 

โดยมีเวลาพูดยี่สิบห้านาที

 ข้าพเจ้ายังจำได้ดีถึงความรู้สึกตื่นเต้นในวัน

ที่ต้องไปนำเสนอผลงาน บวกกับความกังวลใจใน 

เรื่องการเตรียมตัว เนื่องจากข้าพเจ้ามีเวลาน้อยมาก 

งานประจำที่ข้ าพเจ้ าทำอยู่ ในช่วงที่ กำลั งยุ่ ง  

คืนก่อนหน้าเป็นคืนท่ีรู้สึกว่าทุกอย่างดูเร่งรีบไปหมด 

เพราะเน้ือหาและรายละเอียดทุกจุดต้องถูกต้อง 

ตรงจุดและกระชับภายในเวลาที่กำหนดไว้ พอถึง 

ช่วงสายของวันที่ 7 กันยายน เป็นเวลาที่ต้องเข้า 

ไปลงทะเบียนเตรียมตัวและสำรวจดูอาคารและ 

ห้องท่ีแต่ละสาขาต้องนำเสนอผลงาน วันน้ันข้าพเจ้า 

ไปถึงห้องประชุมก่อนครึ่งชั่วโมง รู้สึกถึงความ 

ตื่นเต้นรวมถึงได้ยินเสียงหัวใจเต้นถี่ ๆ เร็วกว่าปกติ 

อย่างชัดเจน อาหารกลางวันมื้อก่อนหน้านั้นไม่ได้ 

ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความอร่อยเลย แม้จะเป็นหนึ่ง 

ในเมนูท่ีข้าพเจ้ามักจะรับประทานเป็นประจำ ผู้หญิง 

ในชุดสูทสีดำพร้อมกับการนำเสนอผลงานเก่ียวกับ 

แผนธุรกิจก้าวขึ้นบนเวที พร้อมเสียงปรบมือให ้

กำลังใจจากคุณแม่ของเธอ อาจารย์ชาวต่างชาติ รวมถึง 

นักศึกษารุ่นพ่ี ภาพตรงหน้าทำให้ข้าพเจ้าเกร็งเล็กน้อย 

เวลาผ่านไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมง จากนั้นก็ถึงเวลา 
(อ่านต่อหน้า 8)

โดย บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 8)

ศิลปินชื่อดังร่วมงานแสดงดนตรี Blues & Jazz
 ศิลปินเพลงบลูส์และแจ๊สระดับแถวหน้า 

เมืองไทย ร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานแสดงดนตรี 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 

อดุลยเดช ‘Blues & Jazz’ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 

ณ ห้องประชุม 322 ช้ัน 3 อาคารสุโขทัย พร้อมกล่าวถึง 

ความภูมิใจ-ประทับใจท่ีได้ร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 

ท่ีอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกคน 

 เหล่าศิลปินต่างถ่ายทอดบทเพลงอย่างสุดความ 

สามารถทางด้านดนตรี พร้อมกล่าวถึงความภูมิใจ 

-ประทับใจที่ได้ร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์  

ที่อยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกคน  

        อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี 

 ศิลปินชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญ 

ใ น เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ข ลุ่ ย 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได ้

ร่วมงานกับคณะศิลปกรรมฯ 

ขอให้คณะฯ จัดกิจกรรม 

ท่ีดีเช่นน้ีเป็นประจำทุกปี 

เพราะไม่เพียงจะเป็นการพัฒนาบุคลากร แต่ยังเป็น 

โอกาสดีที่นักศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์จริง 

จากศิลปินมากความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ครั้งนี้เป็นการแสดงของศิลปินที่มีฝีมือในวงการ 

เพลงบลูส์อย่างใกล้ชิด ได้เห็นการแสดงที่ถูกต้อง 

เสมือนได้เป็นการเรียนลัด ท่ีจะช่วยให้นักศึกษาเรียน 

รู้และพัฒนาได้เร็วขึ้น สำหรับการจัดงานครั้งต่อไป 

ขอให้ขยายวงกว้างออกไปให้ภาคส่วนอื่นได้ร่วม 

กิจกรรมนี้ด้วย

 “ผมเริ่มเล่นขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรก 

และได้แรงบันดาลใจการเล่นดนตรีจากบทเพลง 

พระราชนพินธ ์แมจ้ะเปน็เดก็ตา่งจงัหวดั ไมม่โีอกาส 

ได้เรียนดนตรีอย่างจริงจัง แต่อาศัยการฝึกฝน และ 

นำมาประยุกต์ใช้กับผลงานเพลงในเวลาต่อมา 

อาทิ เพลงเมดอินไทยแลนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ 

จากเพลงแสงเทียน และใช้เสียงขลุ่ย ผสมเทคนิค 

ดนตรีชิ้นอื่นจนลงตัว

 ... ในวันน้ี ผมเลือกเล่นขลุ่ยในบทเพลงแสงเทียน 

ร่วมกับวงแจ๊ส เพ่ือให้นักศึกษาได้แนวคิดใหม่ เพราะ 

ความเป็นไทยไปสู่สากลได้อย่างงดงาม การเล่นดนตรี 

ต้องมีการพัฒนา ผมพยายามปรับให้เคร่ืองดนตรีไทย 

เข้ากับเครื่องดนตรีสากล อยากให้ชาวโลกได้รู้ว่า  

ประเทศไทยมีดีไม่ด้อยกว่าชาติอื่น ผมจึงพยายามทำ 

และพัฒนาดนตรีมาตลอดให้ไทยได้ยืนอยู่อย่างมี 

ศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ”

        ผศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ 

นักดนตรีวง อ.ส. วันศุกร์ 

และอาจารย์ประจำภาควิชา 

ศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ 

อย่างย่ิงท่ีได้ร่วมบรรเลงเพลง 

พระราชนิพนธ์ในคร้ังน้ี บางคนคิดว่าเพลงพระราชนิพนธ์ 

เป็นของสูง เพราะไม่เคยได้สัมผัส นึกว่าต้องใส่สูท 

ร้องเพลงเท่าน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น 

นักดนตรีท่ีย่ิงใหญ่ ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี 

และทรงประพันธ์เพลงมากมาย พระราชทานเพลง 

แก่พวกเราทุกคน ให้ได้นำมาขับร้อง อย่างไรก็ตาม 

การเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ถือว่าเป็น เพลงครู หรือ 

เพลงต้นแบบ ถ้าได้ฝึกซ้อมหรือเล่นบ่อยๆ เท่ากับเป็นการ 

เปิดโลกทัศน์ เพราะเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงที่ 

ผสมผสาน และได้รับอิทธิพลจากเพลงฝั่งยุโรป และ 

อเมริกา ฉะน้ัน หากได้ศึกษาและเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ 

จะรู้สึกซาบซ้ึงและได้ความรู้เก่ียวกับดนตรีประเทศอ่ืน 

ดังเช่นที่มีผู้กล่าวว่า ดนตรีที่ไร้พรมแดน

 “สมัยผมเด็กๆ ไม่มีโอกาสที่เข้าถึงสื่อได้ง่าย 

เท่าในปัจจุบัน ต้องลองผิดลองถูก ต่างกับยุคน้ีมีเทคโนโลยี 

มากมาย ผมจึงสอนลูกศิษย์เสมอว่า ให้หมั่นศึกษา 

หาความรู้เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต รู้ว่าดนตรีแจ๊สมีกี่ 

องค์ประกอบ รู้ว่า Tennessee Blues, Chicago Blues 

หรือ Rock n Roll มีความเป็นมาอย่างไร ฉะน้ัน การมี

ช่องทางเรียนรู้ได้กว้างข้ึน การเรียนดนตรีของนักศึกษา 

ในปัจจุบันจะมีแนวโน้มพัฒนาดีข้ึน ท้ังน้ี การเล่นดนตรี 

ไม่จำเป็นต้องเล่นเพื่อเป็นนักดนตรีอาชีพเท่านั้น 

สามารถเล่นเพื่อผ่อนคลาย ฝึกทักษะ ฝึกสมาธิ หรือ 

เล่นเป็นงานอดิเรก 

 ...การเล่นดนตรีไม่ใช่การเต้นกินรำกินอีกต่อไปแล้ว 

มีการบรรจุดนตรีไว้อยู่ในหลักสูตรการเรียน แต่เด๋ียวน้ี 

เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เรียนได้ถึงปริญญาเอก สามารถ 

เป็นนักวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ ไม่ต่างจากวิชาชีพแพทย์ 

หรือสถาปนิก ผมรู้สึกชื่นชมที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มีหลักสูตรท่ีเปิดกว้างให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์ 

ในหลายด้าน เพราะการเรียนดนตรีต้องมีการฝึกฝนควบคู่ 

กันไป จึงจะสามารถนำพ้ืนฐานดนตรีไปใช้ในชีวิตจริงได้”

Mr. Ken Minahen

นักกีตาร์หัวหน้าวงบลูส์วง  

The Blues Machine กล่าวว่า 

การจัดแสดงดนตรีคร้ังน้ี 

มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ แ บ บ 

ทั้งแนวการจัดงาน และ 

นักดนตรีรู้ สึ กดี ใจมาก 

ท่ีได้ร่วมงานในวันน้ี เป็นการแสดงท่ีพิเศษ ควรจัดงาน 

แบบนี้ในปีต่อๆไป  ตนได้ลองศึกษาดนตรีในเพลง 

พระราชนิพนธ์ H.M.Blues (ชะตาชีวิต) นับว่าเป็นเพลง 

ที่ท้าทายมาก ทำให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว ทรงศึกษาเพลงบลูส์มามากมาย และเพลงน้ี

เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในเพลงนี้จะได้เห็นถึงอิทธิพลของความคลาสสิค 

ความซับซ้อนของดนตรี 

 “เพลงที่ดูเหมือนจะง่าย แต่เนื้อหาของดนตรี 

มีความเรียบง่ายแต่ซับซ้อนเพลงเหมือนจะบรรเลง

อย่างลื่นไหล แต่แฝงไว้ด้วยโน้ตดนตรีที่มีความเป็น 

เอกลักษณ์ นอกจากน้ียังรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความโดดเด่ียว

ของผู้ประพันธ์เพลง เช่นเดียวกับ Robert Johnson 

นักดนตรีเพลงบลูส์ท่ีมีช่ือเสียงใส่อารมณ์ของตนเอง

ลงในบทเพลง

        Mr. Ken Minahen กล่าวต่อไปถึงความประทับใจ

ที่มีต่อบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ เพลง Lullaby 

(ค่ำแล้ว) หรือเพลงท่ีผมได้ศึกษาจริงจังคือ H.M.Blues 

(ชะตาชีวิต) ท่ีมีความสมบูรณ์แบบ คณะศิลปกรรมฯ 

จัดงานคร้ังน้ีได้ดีมาก มีการแสดงดนตรีและกิจกรรม 

ให้ความรู้หลากหลายแนวผ่านเพลงบลูส์และแจ๊ส 

ศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างดีใจที่ได้มาร่วมแสดงในครั้งนี้ 

 “รู้สึกประทับใจที่ศิลปินชื่อดังของไทยได้มา

ปรากฏตัวในงานนี้ จึงไม่น่าแปลกใจหากในอนาคต 

คณะศิลปกรรมฯจะผลิตนักดนตรีที่มีความสามารถ 

เพราะคณาจารย์ในคณะฯ ทุกคนมีความสามารถ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบของ 

การเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ ทำให้ประชาชน 

เริ่มได้รับการศึกษาด้านดนตรีอย่างจริงจังต่างจาก 

ในอเมริกา ในอดีตท่ีไม่มีผู้นำทางดนตรี ไม่มีโรงเรียน 

ดนตรี แล้วนักดนตรีจะเกิดได้อย่างไร ดังนั้น เมื่อ 

นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาอย่างเป็นระบบที่ดี เช่น 

ในคณะศิลปกรรมฯน้ี ก็ต้องต้ังใจศึกษาหาความรู้ในขณะ 

เดียวกัน การเรียนสิ่งใดก็ตาม อย่าหยุดการเรียนรู้ 

เพราะความรู้มีอยู่มากมาย ไม่สิ้นสุด ตราบใดก็ตาม

ท่ีคิดว่าตนเองรู้ทุกส่ิงแล้ว เท่ากับเราหยุดพัฒนาตนเอง

ให้ดีขึ้น และเป็นจุดสิ้นสุดการเรียนรู้”

 นายเศกพล  อุ่นสำราญ 

หรือ ‘โก้ มิสเตอร์แซกแมน’ 

นักแซกโซโฟนช่ือดัง กล่าวว่า 

บทเพลงพระราชนิพนธ์เป็น 

‘เพลงครู’ ที่นักดนตร ี

ใ ช้ เ ป็ น เ พ ล ง ต้ น แ บ บ 

ในการเรียนดนตรี  ทุกคน 



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดการสัมมนาวิชาการ เร่ือง 

“บทสรุปเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ 

ค ว า ม ผัน ผ ว น ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิจ โ ล ก ” 

(เราจะทำอย่างไร) โดยมี รองศาสตราจารย์ 

คิม  ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์                     

รองกรรมการผู้จัดการ (Senior Executive 

Vice President) สายบริหารความเสี่ยง 

ธ น า ค า ร อิ ส ล า ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล  รองประธาน 

กรรมการหอการค้าไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  

พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และรองศาสตราจารย์ 

สุรเสกข์                พงษ์หาญยุทธ       ประธานโครงการฯ     ร่วมเสวนา 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ ห้องนภาลัย โรงแรม 

ดุสิตธานี  สีลม กรุงเทพฯ 

 การเสวนาเร่ิมด้วย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง กล่าวถึงความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ที่เกิดขึ้นว่า การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกิดขึ้น

เป็นวัฏจักร คือ มีความเจริญรุ่งเรือง ถดถอย ตกต่ำ 

และกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสูตร

สำเร็จรูปที่จะการันตีได้ว่าประเทศใดจะเป็นเจ้าแห่ง

เศรษฐกิจได้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 

การกักตุนสินค้า และภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมทั้ง

การจัดระเบียบทางการเงินของโลกและหน้ีสาธารณะ

ของรัฐบาลประเทศต่างๆ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำ

ให้เกิดความผันผวนและวิกฤติเศรษฐกิจ 

 “นักบริหารท่ีดี ต้องมีความรู้ท้ังเร่ืองการบริหาร 

ธุรกิจ ควบคู่ไปกับเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะทำให้เข้าใจ 

ถึงกลไกเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคต ิ

ท่ีกว้างข้ึน มองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมท้ัง 

โอกาสในการสร้างความก้าวหน้าเจริญเติบโตในธุรกิจ 

และสร้างความพร้อมให้กับตนเองท่ีจะก้าวผ่านวิกฤติ

เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา”

 รศ.คิม  กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยต้องปฏิวัติ 

การศึกษา เพราะเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีจะพัฒนาบุคลากร 

ให้มีความรู้ ความสามารถ รู้จักคิดวิเคราะห์ และ 

มองการณ์ไกลมากข้ึนรวมท้ังสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ 

ผลิตสินค้าใหม่ที่สร้างเงินรายได้จำนวนมากและ 

เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนา 

ประเทศให้ก้าวต่อไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

การเมือง นำพาประเทศไทยไปสู่เวทีโลกได้อย่างเต็ม

ภาคภูมิ ก็จะทำให้ประชาชนของประเทศไทยมีฐานะ

ทางการเงินที่มั่นคงขึ้นด้วย

 จากนั้น นายพรศิลป์  กล่าวว่า เขตการค้าเสรี 

(FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมาย 

เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ที่ทำข้อ 

ตกลงให้เหลือน้อยที่สุด หรือเป็น 0% และใช้อัตรา 

ภาษีปกติท่ีสูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม เขตการค้าเสรี 

มุ่งเปิดเสรีด้านสินค้า บริการ และการลงทุน สะท้อน

แนวคิดสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า “ประโยชน์จาก

การค้าระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อประเทศ 

ต่างๆ ผลิตสินค้าที่ตนมีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดเมื่อ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้วนำสินค้าเหล่านั้น

มาค้าขายแลกเปลี่ยนกัน” ดังนั้น การเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน หากประชาชนไทย 

ไม่เข้าใจในประเด็นนี้ ก็จะไม่สามารถจัดการธุรกิจได้

อย่างถูกต้อง 

 นายพรศิลป์ กล่าวต่อไปว่า โลกประสบกับวิกฤติ 

ทั้งทางด้านพลังงาน อาหาร ความขัดแย้งทางการเมือง 

และส่ิงแวดล้อม ทำให้หลายประเทศหันมองเศรษฐกิจ 

ที่แตกต่างจากเดิม คือ “เศรษฐกิจสีเขียว” หมายถึง  

เศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่าง 

ความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก 

ซึ่งให้ความสำคัญกับมูลค่าของการใช้ประโยชน์ 

มากกว่าการแลกเปลี่ยนหรือเงิน คำนึงถึงคุณภาพ 

มากกว่าปริมาณ ดังนั้น นักธุรกิจของไทยต้องมีการ 

จัดการที่ดี เข้าใจเทคโนโลยี และมีทัศนคติกว้างไกล 

กว่าเดิม รวมท้ังสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นจุดขายให้ประเทศ 

ต้องลดการคอรัปช่ัน อีกท้ังต้องให้ความรู้กับผู้ผลิต ผู้ค้า 

ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ ด้วย 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการทำธุรกิจ และสร้างความร่วมมือ

ระหว่างนักธุรกิจ  กลุ่มหรือสมาคมที่ไม่แสวงผลกำไร 

(NGO) รัฐบาล ข้าราชการ และนักการเมือง เพ่ือแข่งขัน

กับนานาประเทศในเวทีโลก 

 ด้าน ดร.ครรชิต  กล่าวถึงการเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนว่า เป็นการรวมกลุ่มของประเทศ 

สมาชิกในเอเชีย 10 ประเทศโดยมีตลาดและฐาน 

การผลิตเดียวกันและมีการเคล่ือนย้าย 

สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ 

อย่างเสรี และการเคล่ือนย้ายเงินทุน 

ท่ีเสรีมากข้ึน ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ 

เร่ืองภูมิประเทศ ซ่ึงทำให้ธุรกิจทางด้าน 

การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์จะเจริญ

รุ่งเรือง และก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

 “การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก

มีผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศต่างๆ 

ข้ึนอยู่กับว่าเราจะสามารถเปล่ียนวิกฤติ 

ให้เป็นโอกาสได้มากน้อยเพียงใด  

หลังจากการร่วมกลุ่มประเทศอาเซียน 

จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนักลงทุนต่างชาติ

ต้องการเข้ามาลงทุนมากขึ้น รวมถึงสถาบันการเงิน 

ในต่างชาติก็จะเข้ามาเปิดสาขาในประเทศมากข้ึนด้วย 

ทำให้สถาบันการเงินในประเทศไทยต้องเตรียม 

ความพร้อมรับมือ และปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องเร่งให้การสนับสนุนผลักดัน 

ธุรกิจ SME ที่เข้มแข็งให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น”

 ดร.ครรชิต กล่าวต่อไปว่า ภาคการเงินเป็นตัว 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทำให้สถาบัน 

การเงินของประเทศไทย มีการปล่อยสินเชื่อให้กับ 

ธุรกิจต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน โดยต้องนำองค์ความรู้ทางด้าน 

ความเส่ียงมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

ปล่อยสินเช่ือและเพ่ือให้เกิดความม่ันคงของสถาบัน

การเงิน รวมท้ังต้องรู้จักสำรองเงินไว้รองรับสภาวการณ์

ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและภัยพิบัติด้วย จึงจะประคอง 

ภาคการเงินให้อยู่รอดได้ในทุกวิกฤติเศรษฐกิจ 

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  กล่าวว่า 

บทสรุปเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ความ 

ผันผวนของเศรษฐกิจโลก ในระยะเวลา 5 - 10 ปี 

อาจจะสดใสหรือถดถอยลงก็ได้ เพราะเกิดจากเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้น 

ในทุกประเทศท่ัวโลก อีกท้ังเร่ืองภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

ก็อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ 

เศรษฐกิจด้วย แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอขึ้นอยู่

กับว่า เราจะรู้ทันและมองเห็นลู่ทางในการสร้างโอกาส

ได้มากน้อยแค่ไหน 

 “นักธุรกิจของประเทศไทยต้องเรียนรู้และ 

เข้าใจท้ังการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ รวมท้ัง 

ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีและการทำธุรกิจในสังคม 

ออนไลน์ เพราะจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิต 

ผู้ค้า และผู้ซื้อจากทั่วโลก และต้องเล็งเห็นความ 

สำคัญของสังคมผู้สูงอายุ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 

ทางเศรษฐกิจเช่นกัน”

Young M.B.A.  จัดเสวนา “บทสรุปเศรษฐกิจไทยฯ”



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ก้าวให้ไกล ไปสู่ฝัน:ฯ                    (ต่อจากหน้า 5)

ที่ข้าพเจ้าจะต้องนำเสนองานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้า 

ต้องการจะถ่ายทอดผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง 

ด้วยความต้ังใจและภูมิใจของนักศึกษาจากร้ัวรามคำแหง 

ไปยังนักศึกษาและคนอื่น ๆ ที่นั่งฟังในห้องประชุม 

จากท่ีรู้สึกเกร็งในช่วงแรกและพูดผิดพูดถูกเน่ืองจาก 

ความกังวลก็กลับรู้สึกสนุกกับการนำเสนอแทน  

หลังจากท่ีเห็นว่าผู้ฟังมีจำนวนเพ่ิมข้ึน และดูเหมือนว่า 

ทุกคนต่างให้ความสนใจและจดจ่ออยู่กับลักษณะ 

ท่วงท่าโยคะที่ข้าพเจ้านำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบ 

ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนถึงเวลาประกาศผล 

การแข่งขัน ซึ่งมีหลากหลายสาขาจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งในและต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโทและ 

ปริญญาเอก เสียงประกาศชื่อของข้าพเจ้าในฐานะ 

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ความภูมิใจของข้าพเจ้าไม่ได้

อยู่เพียงใบประกาศนียบัตรและรางวัลที่ได้รับ ไม่ใช่ 

เพราะมีคนเข้ามาแสดงความช่ืนชมในผลงานหลังจาก

เสร็จส้ินการนำเสนอเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงความสำเร็จ 

ของข้าพเจ้า ที่ได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เกือบจะทำให ้

ล้มเลิกกลางคันมาหลายหน ภูมิใจท่ีต้องทนน่ังทำงาน 

หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดคืน ต้องเดินทางไปห้องสมุด 

ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เพื่อตามหานิตยสารบางฉบับ 

บนแผงหนังสือ ตามร้านค้าไปจนถึงสำนักพิมพ์ เพื่อ 

รวบรวมข้อมูลอยู่หลายปี และท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือกำลังใจ

จากคุณแม่  อาจารย์ท่ีปรึกษาและเพ่ือนทุกคนท่ีต่างย้ิม

ไปพร้อมกับข้าพเจ้า 

 วันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ามาทำงาน ก็เห็นข้อความ 

จากเพื่อนรักคนหนึ่งที่รู้จักกันจากรั้วรามคำแหง 

ข้าพเจ้าเคยบอกเธอว่าเราสองคนจะต้องรับพระราชทาน 

ปริญญาพร้อมกัน แต่เธอตัดสินใจไปศึกษาต่อในที ่

แห่งใหม่ และท่ีน่ัน เธอได้บอกเล่ากับเพ่ือน ๆ ของเธอ 

อย่างภูมิใจถึงตัวข้าพเจ้าท่ีได้รับรางวัลน้ี เธอเขียนมาว่า 

“ชาลีทำให้เรานึกถึงคำพูดของอาจารย์ชาวต่างชาติ

ว่าชาลีเป็นนักศึกษาที่ outstanding มากและวันนี้ก็ 

ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง เก่งมากนะชาลี เราเล่าเร่ืองน้ี 

ให้เพื่อนหลายคนฟัง แล้วเขาก็ชมกันหมดเลย เรา 

ภูมิใจในตัวเพื่อนมากนะ”  นั่นจึงเป็นเช้าวันที่ทำให้ 

ข้าพเจ้ามีรอยยิ้มได้ตลอดวัน ฟังดูแล้ว หลายคนอาจ 

นึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนเรียนเก่ง เปล่าเลย ข้าพเจ้าไม่ใช่ 

คนท่ีเรียนเก่งมาก เป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาท่ัวๆไปท่ี 

เรียนบ้างโดดบ้าง เพียงแต่ข้าพเจ้าทุ่มเทหัวใจให้ทำใน

สิ่งที่ชอบ สิ่งที่สนใจ เพียงเท่านี้ผลงานก็จะออกมาดี 

เท่านั้นเองจริง ๆ   การเขียนในสิ่งที่รู้หรือสนใจย่อม 

ดีกว่าเขียนในเร่ืองท่ีเรารู้สึกเฉย ๆ  ข้าพเจ้าเช่ือว่าถ้าเรา

ศึกษาในส่ิงท่ีสนใจ ก็จะทำให้การเรียนรู้ไปได้ดี หัวข้อ

วิทยานิพนธ์ท้ังส่ีท่ีข้าพเจ้าเคยร่างไว้แล้วล้วนเป็นส่ิงที่

ข้าพเจ้าสนใจทั้งสิ้น แต่สุดท้ายข้าพเจ้าก็เลือกเขียน 

วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกโยคะของข้าพเจ้าเอง

 คำกล่าวที่ว่า  “Where there is a will, there is 

a way.” อาจเปรียบได้กับลูกหมูตัวที่สาม ซึ่งพยายาม 

หาก้อนอิฐมาสร้างบ้านในขณะที่ลูกหมูสองตัวแรก

พากันหัวเราะว่าทำไมถึงต้องใช้เวลาในการสร้างบ้าน 

เน่ินนาน บ่อยคร้ังเวลาท่ีข้าพเจ้าเกือบจะล้มเลิกงานเขียน 

ช้ินน้ี ก็เคยนึกสงสัยเหมือนกันว่าวลีน้ีอาจใช้ไม่ได้กับ 

การเขียนงานของข้าพเจ้า หรือสงสัยว่าความพยายาม 

ของข้าพเจ้าควรจะมีมากกว่าน้ี แต่ท่ีแน่ๆ วันน้ี ข้าพเจ้า 

ได้รู้แล้วว่า วลีน้ีเป็นจริงสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า และ 

อาจต้องเพิ่มอีกหนึ่งคำลงไปว่า “Where there is a 

strong will, there is a way.”

 เอื้อเฟื้อข้อมูลและรูปถ่าย จาก นายมนัสวิน 

วานิชกมลนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ 

จะเกิดความรัก ความผูกพันกับทุกบทเพลง ผมพยายาม 

เล่นและศึกษาบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งในด้าน 

ประวัติ  รายละเอียดของบทเพลงทำให้ย่ิงรู้สึกภาคภูมิใจ

และ เทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง 

 “ทุกคร้ังท่ีเล่นแซกโซโฟน ผมจะนึกถึงพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้ผม 

เริ่มเล่นแซกโซโฟนและเป็นครูเพลงของพวกเรา 

ทุกคน คร้ังน้ีเป็นโอกาสดีท่ีได้เล่นเพลงพระราชนิพนธ์ 

รู้สึกภูมิใจมาก ผมม่ันใจว่าคณะศิลปกรรมฯสามารถ 

สร้างศิลปินที่มีความสามารถให้กับสังคมไทย  

เพราะการเรียนการสอนดนตรีเอ้ือให้เรียนได้เก่งและ

เป็นเร็ว จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆ ได้เริ่มเล่นดนตรี 

ใช้ดนตรีเป็นภาษาสากล”

อาจารย์พลวิทย์  โอภาพันธุ์ 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ ำ ส า ข า 

วิชาดนตรี เชิ งพาณิชย์  

ค ณ ะ ดุ ริ ย า ง ค ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า 

บทเพลงพระราชนิพนธ์ 

เป็นเพลงคลาสสิคที่เมื่อ 

ได้ฟังทุกครั้งจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็น 

คนไทย หลายคนเข้าใจผิดว่า บทเพลงพระราชนิพนธ์  

เป็นเพลงท่ีอยู่ไกลตัวเกินไป แต่ท่ีจริงแล้วทุกคนสามารถ 

นำมาร้องบรรเลงเพ่ือความสุนทรีย์ได้ วงการเพลงแจ๊ส 

และเพลงบลูส์ต่างรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีผ่าน 

บทเพลงพระราชนิพนธ์อีกด้วย การจัดงานในคร้ังน้ี 

เป็นกิจกรรมที่ดี รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นวิทยากร 

บรรยายให้ความรู้ในเรื่องประวัติเพลงแจ๊สและ 

เพลงบลูส์แก่นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

Ms. Sookhee Park 

นั ก ศึ ก ษ า ช า ว เ ก า ห ลี  

สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม 

เ อ ก ขั บ ร้ อ ง ลู ก ก รุ ง  

ช้ันปีท่ี 2 ผู้ขับร้องบทเพลง 

พระราชนิพนธ์ Love in 

Spring (ลมหนาว) กล่าวว่า 

กิจกรรมในวันนี้ เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจ 

มากที่มีโอกาสได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ แม้ตนจะ 

เป็นชาวต่างชาติ แต่รู้สึกภาคภูมิใจเสมือนตนเป็น 

คนไทยคนหนึ่ง  

 “รู้สึกประทับใจความหมายของเพลงลมหนาว 

แต่ดิฉันร้องภาษาไทยไม่ชัดจึงเลือกร้องในแบบ 

ภาษาอังกฤษ (Love in Spring) ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ  

1 เดือน โดยขณะท่ีเรียนท่ีคณะศิลปกรรมฯ ก็พยายาม 

ฝึกฝนภาษาไทย จนถึงปัจจุบันเรียนภาษาไทยมาแล้ว 

2 ปี ในตอนแรกสมัครเรียนท่ีคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. 

เอกภาษาไทย เพราะชอบพูดภาษาไทยแต่ขณะนั้น 

ยังพูดไม่เก่ง แต่อยากเข้าใจภาษาไทยบวกกับความชอบ

ร้องเพลงไทย จึงย้ายมาเรียนท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  ...ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนร้องเพลงของตัวเอง

ช่ือ  Korea Music เปิดสอนร้องเพลงให้กับชาวเกาหลี 

เพราะก่อนเดินทางมาประเทศไทย ตนมีผลงาน 

ออกอัลบั้มที่ประเทศเกาหลีที่มีความพิเศษคือ  

เพลงในอัลบั้มเป็นเพลงไทยที่ร้องเป็นภาษาเกาหลี 

เพราะช่ืนชอบเสน่ห์ของเพลงไทย ดังน้ัน อยากเชิญชวน

ให้เด็กไทยหันมาสนใจเพลงไทยให้มากขึ้น อยากให้ 

มองที่ความสามารถด้านการร้องเพลงของศิลปิน 

อย่ามองแค่กระแสแฟชั่น รูปร่างหน้าตา เพราะ 

คุณภาพเพลงและความสามารถของนักร้องเป็นสิ่ง

ที่ควรชื่นชม”

นายวุฒิพงษ์  กออภิญญากุล 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา 

ด น ต รี ไ ท ย ส มั ย นิ ย ม  

เ อ ก ขั บ ร้ อ ง ลู ก ก รุ ง

ผู้ ขั บ ร้ อ ง บ ท เ พ ล ง 

แสงเทียน กล่าวว่า รู้สึก 

ประทับใจความหมาย 

เพลงท่ีเปรียบชีวิตมีความไม่แน่นอนเสมือนเปลวเทียน

ท่ีพร้อมจะดับลงได้ทุกเม่ือ การแสดงในวันน้ีใช้เวลา 

ฝึกซ้อมประมาณ 1 เดือนร่วมกับวงศิลปกรรมฯ และ 

มีคณาจารย์คอยให้คำแนะนำทำให้รู้ว่าต้องปรับ 

การร้อง ใช้เสียงอย่างไร 

 “การแสดงในวันนี้ เป็นการร้องแจ๊สครั้งแรก 

ส่วนตัวชอบการร้องเพลงแต่ไม่มีโอกาสได้เรียน 

แบบจริงจัง ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต แต่ในวันนี้ 

ได้เรียนทฤษฎีการร้องเพลง เมื่อมาเรียนที่คณะ- 

ศิลปกรรมฯ อาจารย์จะย้ำเสมอว่าการเรียนดนตร ี

อย่าหยุดเรียนรู้ ต้องพัฒนาอยู่เสมอ  

 ...ผมมั่นใจว่า ถ้าเรามีความพยายาม มุ่งมั่น 

ในด้านไหน ยังไงก็ต้องประสบความสำเร็จ การได้ 

มาเรียนที่คณะศิลปกรรมฯเป็นการเติมเต็มความ 

สนใจด้านดนตรี หากผมต้องไปเรียนสาขาอ่ืนคงรู้สึก 

ไม่เป็นตัวเอง อาจจะเรียนได้แต่ไม่มีความสุข ตั้งใจ 

อยากจะเรียนให้จบและศึกษาต่อปริญญาโท 

อยากเป็นอาจารย์สอนด้านขับร้อง ทฤษฎีดนตรี”

ศิลปินชื่อดังร่วมงานฯ                   (ต่อจากหน้า 6)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ถาม  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

รหัส 5106..... คณะรัฐศาสตร์ ได้ทำการเปล่ียนแปลง 

วิชาโทจากกฎหมายเป็นสื่อสารมวลชน จำนวน 

18 หน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว อยากถามว่า เราสามารถ

เปลี่ยนวิชาเลือกเสรีอีก 6 หน่วยกิตได้หรือไม่ 

ตอบ	ถ้า เป็นวิชา เลือกเสรีที่นักศึกษาเคย 

ลงทะเบียนแล้วแต่ยังสอบไม่ผ่าน นักศึกษาก็สามารถ 

เปล่ียนวิชาเลือกเสรี (ท่ีเข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

ในหมวดวิชาเลือกเสรี ตามโครงสร้างหลักสูตร 

ของคณะรัฐศาสตร์) เป็นวิชาใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นวิชา 

เลือกเสรีที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนและ 

สอบผ่านแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เพราะถ้า 

นักศึกษาสอบผ่านแล้วและลงทะเบียนเรียนวิชา 

เลือกเสรีใหม่อีกและสอบผ่านอีก จะทำให้เมื่อ 

เรียนจบครบหลักสูตรมีกระบวนวิชาที่ลงเกิน 

โครงสร้างหลักสตูร ทำให้ตอ้งนำหน่วยกิตมาเป็น

ตัวหารในการคิดเกรดเฉลี่ยและอาจจะทำให้เกรด 

เฉลี่ยลดลง

ถาม	 สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะมนุษยศาสตร์ มีข้อสงสัย ดังนี้

 1. กระบวนวิชา ENG 2001 มี SEC.1 

กับ SEC.2  แต่ละ SEC. หมายความว่าอย่างไร 

ถ้าดิฉันลงเรียนแล้ว จะต้องไปเรียนทั้ง 2 SEC. 

เลยหรือไม่

 2.  การลง e-Testing จะมีการเรียนการสอน 

หรือไม่  หรือว่าลงแล้วรอสอบ e-Testing เลย

  3. การสอบ e-Testing เปิดสอบทุกวิชา 

หรือไม่ และสามารถดูวิชาที่เปิดสอบ e-Testing 

ได้จากที่ใดได้บ้าง 

ตอบ	1. Section หรือ SEC. ซึ่งวิชา ENG 2001 

มี SEC. 1 และ SEC. 2 หมายถึงว่า วิชาดังกล่าวมี 

การเรียนการสอน 2 ช่วงวันและเวลา ให้นักศึกษา 

เลือกเข้าเรียน SEC. ใดก็ได้  ซึ่งเนื้อหาวิชาเรียน 

เหมือนกัน  เพียงแต่มีอาจารย์ผู้สอนคนละท่าน

 2. e-Testing ไม่มีการสอน ดังน้ันนักศึกษา

ต้องศึกษาอ่านตำราเรียนด้วยตนเอง เมื่อถึงเวลา 

สอบก็เข้าสอบท่ีห้องสอบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ที่จัดไว้ให้ สอบเสร็จทราบผลการสอบทันที และ 

ถ้าสอบไม่ผ่านยังสามารถเข้าสอบในภาคปกติที่ 

ลงทะเบียนเรียนไว้ได้อีกด้วย

 3. e-Testing ไม่ได้เปิดสอบทุกวิชา ซึ่ง 

นักศึกษาสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอบ e-Testing 

ได้จากเว็บไซต์ www.etesting.ru.ac.th หรือติดต่อ 

สอบถามได้โดยตรงจากสำนักทดสอบทางอิเล็ก-

ทรอนิกส์  โทรศัพท์ 0-2310-8790

  สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2555  จำนวน 11 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55045 AC 311 68/25 การบัญชีต้นทุน 1 รศ.วิภาดา  ศุภรพันธ์

 55184 CTH 2102 47/25 หลักภาษาไทยในหลักสูตร รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

  (TL 215)  มัธยมศึกษา

 55203 EDF 6003 121/25 ปรัชญาการศึกษา รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์

  (EF 603)

 55202 EDF 6003 (S)  137/25 ปรัชญาทางการศึกษา รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์

  (EF 603) (S)

 55228 FRE 2101 68/25 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส อ.วิณห์นิภา  ทาสุคนธ์

  (FR 213)

 55152 LAW 4034 71/25 กฎหมายระหว่างประเทศ รศ.ดร.สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช

  (LA 434) (LW 451) ว่าด้วยทะเล

 55170 MA 113 38/25 แคลคูลัส 1 คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

 54141 MB 303 55/25 การเงินและการธนาคาร รศ.วิรัช  สงวนวงศ์วาน

 55143 PS 190 23/25 ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณ รศ.รุจิรา  เตชางกูร

    และสมัยกลาง

 55178 THA 1001 36/25 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย ศ.ดร.คุณบรรจบ  พันธุเมธา

  (TH 101)

 55169 THA 1002 35/25 ความรู้ท่ัวไปทางวรรณคดีไทย อ.พรทิพย์  วนรัฐิกาล

 ขอแนะนำตำราฝากขายที่น่าสนใจ สรุปเนื้อหากฎหมายและพาณิชย์นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด  

ผู้แต่ง ทวีพงษ์  รักเรียน ราคาเล่มละ 345 บาท  

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ 

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

ร่วมกับสำนักงานจัดหางานเขตพ้ืนท่ี 9 เชิญนักศึกษา 

ร่วมโครงการสร้างอาชีพอิสระ จำนวน 10 อาชีพ 

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ อาคารศิลาบาตรชั้นล่าง

 นักศึกษาท่ีสนใจติดต่อลงช่ือสมัครเข้าร่วม 

โครงการฯ ได้ท่ีงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

อาคารศิลาบาตรช้ันล่าง ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป (รับจำนวน 

จำกัดและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)

คณะมนุษย์ฯ เสวนาเชิงวิชาการฯ
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ 

และสันทนาการเรื่อง “ปัญหาสังคมอเมริกันที่มี 

อิทธิพลต่อเพลงในทศวรรษ 1960” ในวันที่ 13  

ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 

ประชุมพวงแสด อาคาร 2 ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์  

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจได้พัฒนา 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนสุนทรียรส 

การฟังเพลงสากลในยุค 1960 ซ่ึงเป็นช่วงหัวเล้ียว 

หัวต่อของสังคมตะวันตก พร้อมทั้งนำความรู้ 

ความเข้าใจและทักษะภาษาอังกฤษในเพลงสากล 

ในยุค 1960 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง  

การศึกษา การประกอบอาชีพ  และสังคมต่อไป

 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงงานอาซูรอสัมพันธ์ 

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณ 

หน้าซุ้ม P.N.Y.S และบริเวณหน้าอาคารศิลาบาตร 

(SBB) เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม 

คือวันอาซูรอซ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 เดือนมูฮัรรอม  

ปีอิจเราะห์ศักราชของทุกปีและสร้างความสามัคคี 

ภายในกลุ่มฯ 

 ขอเชิญชวนนักศึกษาและสมาชิกร่วม 

กิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าไปแข่งขันใน 

ประเทศอาเซียนและเวทีโลกได้อย่างมีคุณภาพ  ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องใช้บริการส่ือสารโทรคมนาคม 

สมัยใหมทุ่กรูปแบบ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

 การลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บมจ.ทีโอที 

คร้ังน้ี นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหน่ึงของ             ม.รามคำแหง 

ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 

แก่นักศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

ของมหาวิทยาลัย” 

 ขณะที่ น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง  

กรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ 

คร้ังน้ีนับเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ ในการ 

สนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ 

ต่อการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร และค้นคว้า 

หาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะเป็น 

การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของประเทศให้ 

ก้าวไปข้างหน้าตอบสนองนโยบายรัฐบาลสู่ Smart Thailand 

 น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ กล่าวต่อไปว่า บมจ.ทีโอที  

มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา  

หรือ Smart Thailand เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การ 

พัฒนาในทุกด้าน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะด้าน 

การศึกษาของประเทศ 

 ม.รามคำแหง นับเป็นมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา 

ของรัฐ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องและ 

ยาวนาน ทั้งนี้ การนำระบบเทคโนโลยีไอซีทีที่ทันสมัย 

และก้าวหน้ามาพัฒนาปรับใช้ในสถาบันการศึกษา  

นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้  

การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างรูปแบบใหม ่

ในการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะนักศึกษายัง 

เป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดในเรื่องระยะทาง เวลา และ 

สถานที่ ในเรื่องของการสื่อสารส่งผ่านข้อมูล ส่ง 

ผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตและ 

คุณภาพการศึกษาของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศไทย รวมถึงเป็นการเตรียม 

ความพร้อมให้กับสถาบันการศึกษาในการก้าวเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ต่อไป 

      ท้ังน้ี ทีโอที เป็นบริษัทท่ีมีเครือข่ายโทรคมนาคม 

ทันสมัยที่ ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมทุกพื้นที่ของ 

ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 3.9G, Broad- 

band, Optic Fiber, Wi-Fi รวมถึงระบบ Cloud Computing  

 ม.รามคำแหง จับมือฯ                   (ต่อจากหน้า 3)

และระบบ Internet Data Center นอกจากนี้ ทีโอที 

ยังได้ดำเนินโครงการ ICT Free Wi-Fi ซึ่งเป็น 

นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสาร- 

สนเทศและการสื่อสาร 

 “ด้วยศักยภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงในด้าน 

การศึกษา และความแข็งแกร่งด้านโทรคมนาคมของ  

ทีโอที จะสามารถนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการสนอง 

นโยบาย Smart Thailand ของกระทรวงเทคโนโลยี- 

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการศึกษา 

 พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการรณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตย: 

มหาวิทยาลัยประชาธิปไตย  หวังสร้างจิตสำนึกด้าน 

ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง เพ่ือให้รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

แห่งประชาธิปไตย

 การอบรมดังกล่าวจัดข้ึน เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน  

2555 ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็น 

ประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากวิทยาลัยการเมืองการ 

ปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนจากมูลนิธิฟรีดริช- 

เนามัน ในประเทศไทย  และนักศึกษา  เข้าร่วม 

 โอกาสนี้ นายพงษ์พิทักษ์ สูงสันเขต หัวหน้า 

พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตย :  

มหาวิทยาลัยประชาธิปไตย จัดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า  

นักศึกษาเป็นเยาวชนผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็น 

พลังขับเคล่ือนต่อการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย  

รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน 

อาทิ การวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ 

บ้านเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การร่วมทำประชามติ 

และการรวมพลังทำกิจกรรมรณรงค์ด้านประชาธิปไตย 

 การอบรมครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างให้นักศึกษาและ 

แกนนำกลุ่มนักศึกษามีศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์ 

และเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

กับประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ 

ในระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังจิตสำนึกเร่ืองประชาธิปไตย  

เพ่ือสร้างเครือข่ายรณรงค์เร่ืองประชาธิปไตยท้ังในและ 

นอกมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถ 

นักศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 

และประเทศชาติ

 นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความ 

เข้าใจด้านการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อย่างถูกต้อง ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนาประชาธิปไตย 

อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีการสร้างพลังเยาวชนท่ีสนใจ 

เร่ืองประชาธิปไตยให้เข้มแข็งน้ันต้องให้ความสำคัญ 

กับนักศึกษาทุกกลุ่ม ทุกชั้นปี 

 “ปัจจุบัน ปัญหาความเสื่อมถอยทางสังคม 

ที่ทำให้เยาวชนบางส่วนขาดคุณธรรมจริยธรรม 

ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญด้าน 

เทคโนโลยี และค่านิยมทางวัตถุ เยาวชนไทยบางส่วน 

ละเลยการเป็นพลเมืองที่ดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ 

ต้องปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ไปกับ 

การให้ความรู้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ เพื่อให้นำไปประยุกต์ 

ใช้ในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง  

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่าการจัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์และส่งเสริมประชาธิปไตย: 

มหาวิทยาลัยประชาธิปไตยถือเป็นการปลูกฝัง 

เรื่องประชาธิปไตยให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้มี 

ใจรักประชาธิปไตย และมีความรู้ความเข้าใจใน 

เรื่องประชาธิปไตยมากขึ้น 

 “ประชาธิปไตยถือเป็นเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

กับเราโดยตรง และมีผลต่อการดำรงชีวิตของสังคมไทย 

อย่างมาก ดังนั้นจึงควรปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ 

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะหากมีความเข้าใจ 

แบบผิดๆ จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ นอกจากนี้จะ 

ต้องเผยแพร่ความรู้เร่ืองประชาธิปไตยให้กับบุคคลท่ัวไป 

ให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย” ผศ.ดร.บุญชาล กล่าว 

ของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล  

รวมถึงการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษา 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และผู้เก่ียวข้อง 

ท่ีสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือในคร้ังน้ี  

หวังว่าจะมีความร่วมมือระหว่างท้ังสองหน่วยงาน 

เกิดข้ึนอีกอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์ประโยชน์ 

ต่อประเทศในด้านอื่นๆต่อไป”

พรรคพลังรามจัดอบรม ปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตย



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 ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

ถึงจะเพียงพอขนาดไหนถึงจะพอเพียง ถ้าหากว่าเรา 

คิดได้คิดในสิ่งที่เหมาะที่ควรได้อย่างนี้ ความเป็น 

นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็จะมีเกิดขึ้นในตน ก็จะม ี

ความคิดเกิดขึ้น ก็จะสามารถที่จะเอาตัวอย่างที่เกิดขึ้น 

น้ันมาเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ มาเป็นเคร่ืองย้ำเตือน มาเป็น 

เครื่องที่เตือนตนให้พ้นผิดเพราะมิเช่นนั้นแล้วเรา 

เอาแต่คิดของเราเองแล้วเราไม่สนใจ ไม่ส่ือสาร ไม่ตีความ  

ไม่เข้าใจให้ตรงกันกับผู้อ่ืนเขา หรือผู้อ่ืนเขาเข้าใจไม่ตรงกัน 

กับเราแล้วเราก็ไม่หาทางแก้ไขเราไม่หาทางที่จะหา 

ความเป็นจริงหาความถูกต้องว่าทำอย่างไรจึงจะเป็น 

ข้อมูลข่าวสารที่ดี เป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แล้ว 

เราจะอยู่ในสังคมกันได้อย่างไร 

 สังคมท่ีเอาแต่ใจตนเอง สังคมท่ีเอาแต่ความเห็น 

ของตนเองเป็นใหญ่โดยไม่คิดถึงเหตุถึงผลว่าเราจะ 

อยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนในสังคมได้อย่างไร อย่างน้ีเป็นต้น  

เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ดูตัวอย่างที่ดี เราไม่ด ู

ตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนเอามาเป็นครูสอนเราว่าไปทำเช่นน้ัน 

มันไม่ได้ ข่าวอเนจอนาถในหลายเรื่องที่เกิดขึ้น เช่น  

ในการฉกชิงว่ิงราว ต้องทุบต้องตีหรือต้องทำร้ายชีวิต 

เจ้าทรัพย์จนถึงตาย ด้วยต้องการเงินเพียงร้อยสองร้อย 

หรือต้องการได้เงินพันบาทสองพันบาทอะไรต่างๆ  

ถ้ามาคิดดูแล้วมาคิดกลับกันดูคิดไปคิดมา ครูคิดว่า 

น่าเวทนาแท้ๆ ชีวิตมนุษย์เราตีค่าตีราคาได้เพียงแค ่

ยี่สิบบาท สามสิบบาท สองร้อยสามร้อยเท่านั้น หรือ 

จริงๆ แล้วชีวิตมนุษย์ไม่ได้มีราคาอะไรแต่เขาเรียกว่า 

มีคุณค่า คุณค่านั้นมากล้นกว่าราคามากมาย ชีวิตเป็น 

ของที่เราจะต้องหวงแหน ชีวิตเป็นเรื่องที่เราจะต้อง 

ทะนุถนอมแล้วเราก็จะต้องนำพาด้วยความคิดสติปัญญา  

นำพาให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าได้ ให้ชีวิตสามารถที่จะ 

ดำรงอยู่ได้ แม้กระท่ังต้นไม้ใบหญ้าก็ยังรู้จักดำรงชีวิต 

ก็ยังรู้จักปรับตน เราต้องรู้จักปรับตนนะครับ อะไรที่ 

ควรนำมาเป็นตัวอย่างก็ต้องศึกษาดูว่าตัวอย่างนั้น 

จะดีแค่ไหนเพียงไรและน่าเชื่อถือน่านับถืออย่างไร  

วันน้ีเอาไว้ส้ันๆแค่น้ี เอาไว้คราวหน้าเราคุยกันต่อครับ  

สวัสดีครับ

 รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร ประธาน 

สภาคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เย่ียมชมคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ 

จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์  

ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ 

ห้องประชุม 206 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร.

 คณะบริหารธุรกิจร่วมกับนักศึกษา 

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการอบรมเทศนา “พอใจในส่ิงท่ีมีอยู่  

รับรู้ตามความเป็นจริง” โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ  

คเวสโก (วัดป่าสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี) ในวันอังคารท่ี 4 ธันวาคม  

2555 เวลา 09.00-11.30 น. ณ อาคารสุโขทัย  

ชั้น 3 ห้อง 0321 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8212

 กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการนันทนาการ 

กิจกรรม “อบรมการบริหารร่างกายตามจังหวะดนตรี”  

(การเต้นแจ๊สแดนซ์ ฮิพฮอพ) เริ่มวันที่ 3 ธันวาคม 

2555 เป็นต้นไป (10 ครั้ง) เวลา 14.00-16.00 น. 

(เฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี) ณ อาคารอำนวยการ 

ชั้น 2 ห้องกิจกรรมนักศึกษา  (ฟรี)

 ผู้สนใจติดต่อได้ท่ี งานกิจการและบริการนักศึกษา  

อาคาร PRB ชั้นล่าง รามฯ2 โทร. 0-2397-6314  

หรือ พี่ต้น โทร. 081-438-0179 หรือดูรายละเอียด 

ได้ที่ www.bangna.ru.ac.th  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม) จะจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 

“ครอบครัวสุขสันต์   ผูกพันฉันมิตร  สาธิตประถม” 

ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศอธิการบดี ม.ร. 

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. 

เป็นต้นไป ณ SF STRIKE BOWL เดอะมอลล์ 4  

รามคำแหง เชิญชวนผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และ 

นักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วม 

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า กิจกรรมการ 

แข่งขันโบว์ลิ่งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการกระชับ 

ความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับ 

โรงเรียน และโรงเรียนกับบุคคลทั่วไปในชุมชน

 การสมัครเข้าแข่งขัน  ค่าสมัครประเภททีม 

ทีมละ 3 คน (รวมชาย-หญิง) ทีมกิตติมศักด์ิ ทีมละ  

5,000 บาท ทีมครอบครัวสุขสันต์ และทีมบุคคล- 

ทั่วไป  ทีมละ 3,500 บาท 

 รางวัลการแข่งขัน ได้แก่ ทีมชนะเลิศทั่วไป  

ถ้วยรางวัลอธิการบดี ม.ร. ทีมชนะเลิศครอบครัว- 

สุขสันต์ ถ้วยรางวัลผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ 

รางวัลพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

โบว์ลิ่งการกุศลไดต้ั้งแต่บัดนี้-15 มกราคม 2556 

ท่ีฝ่ายธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายประถม) โทร. 0-2310-8599 ต่อ 1003, 1019

สาธิตฯฝ่ายประถม
จัดโบว์ลิ่งการกุศล

และพสกนิกรชาวไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการ 

ดังน้ี

 16.00 น. เปิดโรงทานเฉลิมพระเกียรติบริเวณลานพ่อขุนฯ  

โดยมีหน่วยงานต่างๆ ภายใน ม.ร. และสาขาวิทยบริการฯ  

ส่วนภูมิภาค จัดอาหาร ของว่าง ขนม และเครื่องดื่ม 

มาให้บริการ (ฟรี) แก่ชาวรามคำแหงและประชาชนท่ีมาร่วมงาน 

 17.30 น. ชมการแสดงและดนตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และชมรมต่างๆ ของนักศึกษา ม.ร.

 19.19 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีหน้าอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนชาวรามคำแหง  

ทั้งคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 

ตามกำหนดการดังกล่าว

ม.ร. จัดพิธีจุดเทียนชัยฯ               (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังจัดพิธีถวายสัตย์- 

ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน ในวันท่ี  

3 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์   อธิการบดี ม.ร. เป็นประธาน

  สำหรับการแต่งกายในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 

แต่งชุดปกติขาว หรือชุดสากลนิยม และวันที่ 5 ธันวาคม 

2555 ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลืองในการเข้าร่วมพิธ ี

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๔) วันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

   

ตัวอย่าง

(อ่านต่อหน้า 11)

มอบบัตรชมเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2012

ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดสงขลา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  
ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง เป็นประธานในการ 
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 
2555 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส  ตำบล 
บ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2555 โดยมี 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน 
จังหวัดสงขลา ร่วมในพิธี

 ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ฒุศิกัดิ ์               ลาภเจรญิทรพัย ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับ 

Mr.Yasuhiko Kondo กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 

และ คุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ.อิออนฯ 

ในการมอบบัตรชมการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟเอฟ 

ซูซูกิ คัพ 2012 แก่ ม.ร. โดยมี รองศาสตราจารย์รำไพ 

สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ  

อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  

2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 การแข่งขันฟุตบอล AFF SUZUKI CUP 2012  

เป็นสหพันธ์ฟุตบอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดยในปีนี้จะจัดการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย และ 

ไทย ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 ในการนี้ ผู้บริหารอิออนฯ ได้เล็งเห็น

ประโยชน์ที่นักศึกษาม.ร.จะได้เข้าชมการแข่งขัน  

จึงมอบบัตรเข้าชมการแข่งขันจำนวน 210 ใบ ให้ 

นักศึกษา ม.ร. 

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ 
นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือ 
ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนเรียน 
สำหรับนักศึกษาพิการ ประจำสอบซ่อมภาคเรียนที่ 
1/2555  ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2555 
 ผู้สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น  1 ในวันและเวลาราชการ  
โทร. 0-2310-8306

 ลูกศิษย์ครับ มาระยะนี้มีตัวอย่างหลายเรื่อง 

ที่จะพูดให้ฟัง ที่บอกว่ามีตัวอย่างหลายเรื่องนั้น 

ก็เพราะว่าครูได้พูดไว้หลายตอนหลายครั้งว่าใน 

การที่เราจะอยู่กับภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาต ิ

ภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือว่าภัยที่จัดทำขึ้น หรือว่า 

เป็นภัยอย่างไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย หรือ 

ภัยทางอะไรทั้งสิ้น ครูก็แนะแนว แนะวิธีการว่า 

เราจะต้องรู้จักแยกแยะ  รู้จักวิธีเอาตัวหลบหลีก 

ให้อยู่รอดปลอดภัยได้ แต่มาปัจจุบันนี้มองเห็น 

ภัยมากไปกว่าน้ันอีกต้ังหลายเร่ืองหลายอย่าง ท่ีว่า 

ทั้งหลายเรื่องหลายอย่างนั้นภัยที่ไม่น่าเกิดขึ้น 

แล้วก็ภัยที่ไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าหากว่าลูกศิษย์จะยั้ง 

หรือว่าจะใช้ความคิดหรือว่าจะมีสติ ที่พูดอย่างนี้ 

นั้นก็เพราะว่าข่าวที่บอกว่าเล่นเกมจนหน้ามืด 

แล้วก็เสียชีวิตไป ก็เพราะว่าไปหักโหมไปเล่นเกม 

โดยที่ไม่ได้กิน ไม่ได้นอน ติดเกมอย่างหนักแล้ว 

ในที่สุดก็คร่าชีวิตของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย 

 ในปัจจุบันนี้เห็นผู้เห็นคนนั่งอยู่ตรงไหน  

นั่งอยู่ที่ใดก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้ในเรื่อง 

การส่ือสารกันบ้าง ใช้ในอะไรต่อมิอะไรต่างๆ หรือว่า 

ใช้พวก iPad, Galaxy ออกไปในทางเล่นเกม 

น่ังเล่นเกมอยู่อะไรอยู่ไม่ได้สนใจอะไรต่างๆท้ังส้ิน  

หรือว่าบางทีก็อาจจะใช้ฆ่าเวลา แต่ว่าการฆ่าเวลา 

นั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ก็คือการฆ่าเวลา 

จนตายเสียจริงๆ คือฆ่าเวลาท่ีมีอยู่ให้เป็นเวลาท่ีไม่มี 

อยู่ไปเสียได้ มีคนเคยเล่าว่าคนนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล ์

คอยรถอยู่จนค่ำถึงนึกได้ว่านั่งคอยรถเมล์อยู่   

เพราะระหว่างนั้นก็กดเกมเล่นไปอะไรต่างๆ  

อย่างนี้ก็มี วิธีการที่เป็นข่าวอะไรต่างๆขึ้นมาใน 

ทุกวันน้ีน้ันครูได้พูดมาแล้วท้ังส้ิน ถึงการระแวงภัย 

ระวังภัย เตือนภัย ถึงการที่เราคิดถึงคุณภาพชีวิต 

คิดถึงว่าอะไรเราควรทำ อะไรไม่ควรทำ ผมคิดว่า 

คุณพ่อคุณแม่ที่อ่านข่าวรามคำแหงก็ลองคุยกับ 

ลูกๆ ดูนะครับ หรือว่าลูกศิษย์ก็ลองพิจารณาตัวเอง 

ดูหรือคุยกันกับเพ่ือนดูว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างท่ี 

อยู่ทุกวันน้ีน้ันมันเหมาะสมกับการเป็นอยู่อย่างไร 

บ้างกับโลกปัจจุบัน มันออกจะเกินไปหรือไม่ หรือ 

ก้าวล้ำไปหรือไม่  หรือว่าขนาดไหน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัล “ศิษย์เก่า 

ดีเด่น” แก่ศิษย์เก่าท่ีใช้ความรู้ ความสามารถ จนประสบ 

ความสำเร็จในตำแหน่งหน้าท่ีการงาน และได้อุทิศตน 

เพื่อประโยชน์ของสังคม ในโอกาสวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 41 ปี (26 พฤศจิกายน  

2555) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ 

เป็นกำลังใจแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและ

สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน 

 สำหรับผลการคัดเลือกมีศิษย์เก่าดีเด่น ท่ีผ่าน 

การพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 8 ราย 

ได้แก่

 1. นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

 2. นายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

 3. นางศิริพร  กิจเก้ือกูล  รองปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ  ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 

 4. นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ ผู้อำนวยการ 

วังช้างอยุธยา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

 5. นายสาโรจน์ วสุวานิช กรรมการและ 

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท 

ฮาร์เนส จำกัด ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์

 6. นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการการเคหะ- 

แห่งชาติ  ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์

 7. นายสำราญ เมืองนิล ผู้อำนวยการจัดการ 

ท่ีราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

 8. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ 

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม                       

ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์     

มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”
ในงานครบรอบ 41 ปีรามคำแหง


