
            
   
        

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๔๙ 

วันท่ี ๑๘ -๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 รมว.ศึกษาฯ ชี้รามคำแหงเป็น Education Hub
ฝากบัณฑิตรามฯ ยึด ‘คุณธรรม-จริยธรรม’ รับใช้สังคม

   
 

   
 รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

อาจารย์รามฯ รับรางวัลพระกินรี ประจำปี 2556

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร. รับนักศึกษา ป.โท M.B.A.
สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

(อ่านต่อหน้า 10)

 นายพงษ์ศักด์ิ ศุภรัตน์ ประธานคณะกรรมการบัณฑิต ม.ร. นำคณะกรรมการ 

บัณฑิต ม.ร. รุ่นท่ี 38 ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน  2,938,000 บาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

   
 

   
 คณะกรรมการบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

  นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ            ช้ีรามคำแหงเดินหน้าถูกจุด..ช่วยพัฒนา 

การศึกษาให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) 

พร้อมฝากบัณฑิตรามฯยึด ‘คุณธรรม-จริยธรรม’ รับใช้สังคม  

ในโอกาสเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คร้ังท่ี 38 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 

 2556  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  นายพงศ์เทพ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสน้ีว่า รามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามา 

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเปิดกว้าง ผมเองรู้จักรามคำแหง 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัล 

“พระกินรี” รางวัลที่มอบให้แก่คนดี คิดดีและทำคุณประโยชน์ให้ 

สังคม โดยเผยที่ผ่านมาตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 

และไม่คาดหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทน ฝากถึงลูกศิษย์ให้ตั้งใจเรียน 

มุมานะ แล้วจะได้รับส่ิงท่ีดีในชีวิตตามกฎแห่งกรรม “ทำดีย่อมได้ดี” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สุทธิแย้ม รองคณบดีและผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง 

“คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปี 2556 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการบริหาร- 

ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 12 ประจำปี 

การศึกษา 2556 แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ ์

ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2556

 คุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีทุกสาขาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา หรือ ก.พ.รับรอง และคัดเลือกโดย 

การสอบสัมภาษณ์ ระบบการศึกษาเป็นการเรียน 

ครั้งละ 1 วิชา (Block Course  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการบริหาร- 

ธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม ่

วิทยาเขตบางนา (Y-MBA BANGNA) รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท รุ่นท่ี 14 ประจำปี 

การศึกษา 2556 แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ สาขา 

วิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการตลาด  

ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2556

 คุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีทุกสาขาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ- 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโน้มพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ น.ส.อภิรดี โปร่งใจ บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวิชาจิตวิทยา ที่ร่างกายพิการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินไม่ได้ต้องนั่ง 

รถวีลแชร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

คร้ังท่ี 38 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2556 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ชาวรามฯ ปิติในพระมหากรุณาธิคุณฯ



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” เป็นโครงการ 

ท่ีรัฐบาลจัดข้ึน เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา  

๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช 

๒๕๕๘

 โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเป็น 

โครงการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนใน 

หมู่บ้านมีหนังสืออ่านมากขึ้น 

 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 โครงการนี้ เกิดขึ้นได้จากการที่มีผู้มี 

จิตศรัทธากว่า ๔๐,๐๐๐ คน ที่เสียสละพื้นที่ใน 

บ้านตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และ

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จะได้จัด 

หาหนังสือดีมีคุณภาพเข้าไปบริการ ท้ังหนังสือพิมพ์ 

รายวัน หนังสือรายปักษ์ รายสัปดาห์ นิตยสาร 

รวมถึงหนังสืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๘๐,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน 

ทั่วประเทศ

 และจะทำให้ครบตามโครงการเพื่อ 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีทรงเจริญพระ- 

ชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘

 “ข่าวรามคำแหง” ขอชื่นชมต่อรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) ท่ีมีดำริ และดำเนินการโครงการดังกล่าวน้ี 

 เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นให้ 

คนไทยอ่านหนังสือกันมากขึ้น

 ผู้คนฉลาดข้ึน  บ้านเมืองก็จะเจริญย่ิงๆข้ึน

 หนึ่งเดียวแห่งความภาคภูมิใจของคณะศิลป- 

กรรมศาสตร์ บัณฑิตคนเก่งจบวิชาเอกดนตรีลูกกรุง 

พร้อมคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ความฝัน 

ที่ลูกศิษย์ผู้มีใจรักเสียงเพลงได้รับ...เมื่อเขาเลือก 

มายืนบนถนนสายดนตรีที่...รามคำแหง 

          นายณัฐชานนท์  

เกียรติรัตนโกศล หรือบิ๊ก 

บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม 

วิชา เอกดนตรีลูกกรุ ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

        ปัจจุบันด้วยความที่เขามี

ใจรักการให้บริการและมีประสบการณ์มาเกือบ 10 ป ี

‘บ๊ิก’ ทำงานเป็นเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ส่วนช่วงเวลาท่ีว่าง

จากการทำงานจะใช้ชีวิตกับการสอนร้องเพลงเป็นอีก

หนึ่งงานด้วย

 ณัฐชานนท์ บอกถึงสมัยที่เขาเรียนที่คณะ- 

ศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหงว่า ผมได้รับโอกาส 

หลายเร่ืองจากท่ีน่ี เม่ือแรกมาเรียนผมได้รับการปรับ 

พื้นฐานในการเรียนขับร้องจากครูอาจารย์ และผู้ม ี

ประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่ง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีกระบวนการดูแลนักศึกษา

ท่ีต้องเรียนและทำงานไปด้วย และตนเองก็ต้องมีเวลา

มากพอที่จะศึกษา ค้นคว้า และฝึกฝน 

 “จากเมื่อก่อนเคยสงสัยว่า ถ้าคนๆหนึ่งไม่ได ้

เก่งมาก ไม่มีเวลาพอ แล้วเขาต้องการเรียนดนตรี 

เขาจะไปยืนอยู่ตรงไหน วันนี้ผมพบคำตอบแล้วเมื่อ 

มายืนท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

        บัณฑิตคนเก่ง บอกว่า ตนเองทำงานก่อนที่จะ 

เข้ามาเรียนที่นี่ และขณะเรียนก็ต้องทำงานไปด้วย  

ต้องปรับหลายเรื่อง เช่น จากเดิมที่เคยทำงานประจำ 

ก็เปลี่ยนมาเป็นพาร์ทไทม์ เพื่อให้มีเวลาเข้าเรียน  

ทำการบ้าน สอบย่อย และมีเวลาฝึกฝนไปพร้อมกับ 

เพื่อนๆและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้องรู้จักจัดสรรเวลา 

ให้ลงตัว เพราะเมื่อเราตัดสินใจที่จะเรียนก็ต้องเรียน 

ให้เต็มที่ จัดลำดับความสำคัญว่า เรื่องเรียนเป็น 

อันดับหนึ่ง และเรื่องงานให้รองลงมา ผมจึงเข้าเรียน 

ตรงเวลา สม่ำเสมอ เข้าสอบให้ครบถ้วน และเมื่อม ี

เวลาก็จะค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือหรือสื่ออื่นๆ

 ส่วนการเตรียมตัวสอบนั้น  การเรียนดนตร ี

คือชีวิตประจำวัน ต้องฝึกซ้อมปฏิบัติให้เป็นชีวิตดังน้ัน 

‘ตอนไหนร้องเพลงได้ก็ร้อง   ตอนไหนร้องไม่ได้ก็ฟัง 

ตอนไหนฟังไม่ได้ก็คิด’ อีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองทฤษฎี 

อาจารย์หรือเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันจะเห็นเลยว่า 

ผมจะแบกหนังสือหนาๆ หลายๆ เล่มตลอดเวลา หยิบ 

ขึ้นมาอ่านทุกทีที่มีโอกาส ฉะนั้น เมื่อถึงเวลาสอบ 

ก็ไม่ต้องเร่งรีบ เพราะเราให้ความสนใจกับส่ิงเหล่าน้ี

อยู่ตลอดเวลาแล้ว 

 ณัฐชานนท์ บอกด้วยว่า ตนเองวางแผนไว้ว่า 

อยากใช้ชีวิตในต่างจังหวัด  อยากให้ส่ิงต่างๆ ในชีวิต 

เดินช้าลง ไม่เร่งรีบไปเสียทุกอย่างเหมือนชีวิตในเมือง 

และยังวางแผนเก็บเงินเพื่อศึกษาต่อ เพราะอยาก 

ค้นคว้าเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับศิลปะ ดนตรี และ 

ภาษาให้มากพอที่จะพัฒนา แบ่งปัน และเผยแพร ่

สู่สังคมได้ 

 “วันน้ีผมสำเร็จการศึกษาแล้ว รู้สึกภาคภูมิใจ 

ในสถาบัน คณาจารย์ และตนเอง ซึ่งหลายคน 

ทราบดีว่า การท่ีจะสำเร็จการศึกษาจากรามคำแหง

นั้นไม่ง่าย ต้องดูแลตัวเอง มีวินัยและความตั้งใจ 

ตอนนี้เมื่อเราทำได้แล้วก็สามารถบอกใครต่อใคร

ได้ว่า เราจบจากรามคำแหง ด้วยการไขว่คว้าที่เกิด

จากมือตัวเอง”

        ไม่เพียงเท่าน้ัน ณัฐชานนท์  ยังบอกถึงความ

ประทับใจของเขาด้วยว่า ถ้าผมไม่ได้เลือกเข้ามา 

ศึกษาที่รามคำแหง คงเหมือนอะไรหายไปในชีวิต 

เรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ศึกษากับอาจารย ์

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง   ได้ใกล้ชิดกับศิลปินแห่งชาติ  

และชั้นเรียนที่ เปิดกว้างเรื่องวัยของนักศึกษา 

ท่ีรวมไปด้วยผู้รู้ ท้ังเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร  นักร้องอาชีพ 

รวมถึงผู้ใหญ่หลายท่านท่ีประสบความสำเร็จ 

ในด้านต่างๆ ล้วนนำประสบการณ์ชีวิตของตนเอง 

มาแบ่งปันให้เพ่ือน ให้น้อง ได้รับฟังอยู่เสมอ ผมมี

ความสุขมากที่ได้เรียนที่รามคำแหง

 ความประทับใจท่ีไม่ส้ินสุดของ ณัฐชานนท์ 

เอ่ยคงไม่หมดคร้ังน้ี เขาเพียงขอฝากข้อคิดส้ันๆถึง 

เพื่อนๆชาวรามคำแหงด้วยว่า 

 “บางจังหวะของชีวิตคนเราอาจคิดว่าเรา 

ไม่มีพลังไม่มีเวลาพอท่ีจะทำในส่ิงท่ีเราต้องการทำ 

เพราะเพียงสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันมันก็ 

มากพอแล้ว แต่ในความเป็นจริง ไม่ว่าคนท่ีประสบ 

ความสำเร็จหรือคนไม่ประสบความสำเร็จ ต่างก็

มีภาระหน้าท่ีในชีวิตกันท้ังส้ิน ความแตกต่างมีเพียง 

แค่เรื่องวิธีคิด ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ มุ่งมั่น ตั้งใจ 

บริหารเวลาให้ดี มีวินัยและความรับผิดชอบ เราก็

จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ     ผมเชื่อว่า ไม่มี

อุปสรรคใดใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำครับ”

จังหวะชีวิต... จังหวะดนตรีของ ‘บ๊ิก’
หน่ึงเดียวบัณทิตเกียรตินิยมเหรียญทองศิลปกรรมฯ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

 
        
   

บัณฑิต สปป.ลาว ชื่นชมรามฯ ให้โอกาส
ทางการศึกษาพร้อมนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศชาติ

 
        
   

  แบบอย่างความสำเร็จของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ จบปริญญาตร ี

จากการเรียนระบบ Pre-degree อายุเพียง 18 ปี เป็นบัณฑิตอายุน้อยที่สุด 

ที่คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

  นายณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ หรือต้นคูน 

 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

เพ่ือการท่องเท่ียวเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง 

จบการศึกษาจากการเรียนระบบ Pre-degree ด้วยวัยเพียง 

18 ปี 

 บัณฑิตณัฐพงศ ์ เล่าถึงก้าวแรกที่เข้ามาเรียน 

รามคำแหงว่า ตนเข้าศึกษาระบบ Pre-degree ขณะเรียน 

อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พอจบชั้น ม.6 มาเทียบโอนหน่วยกิต 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้  138 หน่วยกิต แล้วเรียนต่ออีก 6 หน่วยกิต โดยใช้ 

เวลาเรียนเพิ่ม 1 เทอม รวม 3 ปีครึ่งก็สำเร็จการศึกษา 

 “ผมมองว่าชีวิตของนักเรียนคนหนึ่งควรมองการณ์ไกล การเข้ามาเรียน 

ระบบ Pre-degree ทำให้ผมได้ประสบการณ์เพ่ิม  รู้จักการแบ่งเวลา  รู้จักระเบียบวินัย 

ทำให้ผมเลือกทำส่ิงท่ีชอบไปพร้อมกับทำในส่ิงท่ีทางครอบครัวหวังไปพร้อมๆกัน 

นั่นคือการเรียนสายวิทย์-คณิต และเรียนปริญญาตรีอีกหนึ่งใบที่คณะเภสัชศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะที่บ้านอยากให้เป็นเภสัชกร” 

 บัณฑิต Pre-degree บอกว่า สิ่งที่ได้จากการเรียนระบบ Pre-degree 

คือผมรู้ระบบ ระเบียบการเรียนในมหาวิทยาลัยมาก่อนเพื่อนรุ่นเดียวกัน เมื่อเข้าสู ่

รั้วมหาวิทยาลัยอีกแห่งพร้อมกับเพื่อนๆ แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยปิด แต่ก็สามารถ 

ที่จะเข้าใจระเบียบการต่างๆได้เร็ว และกลุ่มเพื่อนในคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนใหญ่ 

เป็นเด็กซ่ิวมาจากคณะอ่ืน เวลาคุยกันทุกคนก็จะมีเร่ืองเก่าของตัวเองมาเล่า ส่วนผม 

จะเล่าเรื่องสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 นอกจากน้ันแล้ว ระบบ Pre-degree ยังทำให้ความฝันของผมที่เคยอยากเรียน 

ประวัติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาเป็นจริง ซ่ึงทางบ้านก็สนับสนุนให้เรียน ผมมองว่า 

ความรู้จะทำให้เราองอาจ เพราะคนที่มีความรู้ก็เหมือนกับมีทรัพย์สินอันมีค่า 

อยู่กับตัว ซึ่งไม่มีใครจะมาขโมยไปจากเราได้ Pre-degree เป็นระบบที่เปิดโอกาส 

ให้เด็ก ม.ปลาย ได้เดินตามความฝันของตัวเอง และเป็นเสมือนการทดสอบว่าตัวเอง 

ชอบเรียนคณะนี้จริงๆหรือไม่ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจก่อนท่ีจะแอดมิชชั่น 

หรือสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยปิดด้วย

 “มาถึงวันนี้...สิ่งที่มีค่ามากที่สุดต่อความรู้สึก  คือ ความภูมิใจ มันไม่ใช ่

แค่ความภูมิใจของตัวผมทีเ่ป็นบัณฑิตอย่างเดียว แต่คือความภูมิใจของครอบครัว 

ที่เลี้ยงผมมา ทำให้ท่านได้เห็นความสำเร็จในวันนี้ ผมว่าทุกคนคงจะมีความสุข 

และสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ผมสู้ต่อไปข้างหน้า และใช้ความรู ้

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ

 ขณะเดียวกัน ผมเพ่ิงผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซ่ึงผมอยากทำงานด้านส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะ 

สื่อโทรทัศน์ เพราะมีแง่มุมที่น่าสนใจ จากการที่เราได้เป็นพิธีกรตามงานต่างๆ 

ทั้งของโรงเรียน และงาน event อื่นๆ ผมรู้สึกว่านี่แหละใช่ตัวผม และยิ่งช่วง 

4-5 ปีหลังมานี้มีการได้ออกรายการโทรทัศน์เรื่อยๆ ผมยิ่งรู้สึกว่าสื่อโทรทัศน ์

เป็นอะไรที่พิเศษ ผมเป็นคนชอบคนเยอะๆ       มีความสุขในการแสดงออก และม ี

ความกล้าต่อหน้าคนจำนวนมาก ก็เลยคิดถึงงานพิธีกรเป็นหลักเอาไว้” 

 บัณฑิต Pre-degree คนเก่ง ยังเผยด้วยว่ามีหลายคนถามว่าเรียนประวัติศาสตร์ 

เพ่ือการท่องเท่ียวกับวิชาโทภาษาไทยมาทำไม? ผมมองว่าความรู้ท่ีได้จากในรามคำแหง 

ตรงนี้มีประโยชน์ ถ้าสมมติผมได้ทำงานอยู่ในสื่อจริงๆ ภาษาไทยก็มีความจำเป็น 

คำๆหน่ึง วรรคตอนผิด ใช้ผิด ความหมายก็ผิด ส่ือสารไปแล้วผู้รับสารก็ตีความผิดๆ 

ไปได้ ส่วนการเรียนประวัติศาสตร์นั้นก็ช่วยฝึกกระบวนคิดเราให้สืบเสาะหา 

เหตุปัจจัยต่างๆอย่างมีเหตุผล และยังเป็นความรู้รอบตัวที่ติดตัวเราอยู่ด้วย ผมคิดว่า 

ความรู้ทุกๆแขนงต้องนำมาบูรณาการกันเพราะศาสตร์หน่ึงศาสตร์ไม่เพียงพอต่องาน

หนึ่งชิ้นแน่นอน  

แบบอย่าง ‘เรียนก่อน-จบก่อน’ วัยเพียง 18
บัณฑิต Pre-degree รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

 “ก้าวมาถึงความสำเร็จในชีวิต...อธิบายเป็นคำพูดยาก สำหรับวินาทีนี้ ผมว่า 

ชีวิตของคนเราสั้นนะ ตอนนี้ผมอายุจะ 20 แล้ว ฟังเหมือนจะน้อยแต่ถ้าเทียบกับ 

ชีวิตหนึ่งมันก็มาหนึ่งในสี่แล้ว อยากทำอะไรก็รีบๆทำครับ มีความฝันอะไรรีบทำ 

ให้สำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย จะได้มีเวลานำความสำเร็จและประสบการณ์ของเราไปช่วย

เหลือผู้อื่นได้บ้าง... 

 เมื่อเข้ามาเรียนรามคำแหง เคยได้ยินคำพูดที่ว่า ‘รามฯเข้าง่ายจบยาก’ แต่ถ้า 

นักศึกษาแบ่งเวลาเป็นและเคารพในวินัยของตัวเอง ผมว่านี่เป็นปัจจัยที่ทำให้บัณฑิต 

ทุกคนประสบความสำเร็จ และคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเฉพาะเวลาเรียนเท่านั้น 

แต่ยังช่วยเราต่อไปเมื่อเราจบการศึกษาออกไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกด้วย”

 ต้นคูน ฝากข้อคิดสั้นๆถึงเพื่อนๆชาวรามคำแหงว่า อยากให้ทุกคนมีความภูมิใจ 

แล้วก็มั่นใจในตนเองครับ ผมว่าทุกๆคนมีเรื่องน่าภูมิใจที่ดีๆด้วยกันทั้งนั้นลองหา 

มันให้เจอครับ ถ้าเรารู้สึกว่าท้อ หมดศรัทธา หมดคุณค่าในตนเอง วันน้ันความล้มเหลว 

จะมาถึง แต่ถ้าเรารู้สึกศรัทธาและตระหนักถึงคุณค่าในตัวของเราเอง เราจะมีพลัง 

ที่จะก้าวต่อไป ลองนึกถึงคนที่คุณรัก อย่างคนในครอบครัว เพื่อนๆ และคนรัก 

ทุกคนรอคอยความสำเร็จของคุณอยู่ 

 “ในฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 

ขอเปรียบเทียบว่าชีวิตคนก็เหมือนมีประวัติศาสตร์กันมาด้วยกันทุกคน ประวัติศาสตร์ 

ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ แต่ประวัติศาสตร์ของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร 

ก็ขึ้นอยู่กับสองมือของเราในวันนี้ครับ”  บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์กล่าว

 “ทองสี ลัดตะพอน” 

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง คณะ- 

บริหารธุรกิจ จากประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ช่ืนชมมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และประเทศไทย

ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับ 

ชาวต่างชาติ ตั้งมั่นไม่มีวัน 

ลืมบุญคุณมหาวิทยาลัย และแผ่นดินไทย พร้อมนำความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาประเทศชาติ 

บ้านเกิด

 นายทองสี ลัดตะพอน หรือ “ต้า” บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 

และการธนาคาร จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เล่าถึง 

ประวัติความเป็นมาก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า 

“ผมจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสมบูรณ์นครชัย 

เมืองคำเกิด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้รับทุนการศึกษา 

ให้เรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  

แต่แล้วผมก็ค้นพบว่าสิ่งที่ผมเลือกเรียนนั้นกลับไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ผมจึงเริ่ม 

ค้นหาตัวตนของตัวเอง จนพบว่ามีความชอบทางด้านธุรกิจ และการลงทุน

 จากนั้นผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่ เมืองหลวงพระบาง  

และได้รู้จักกับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยโดยบังเอิญ จึงได้มีโอกาสสนทนา 

แลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาในประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย- 

ประชาชนลาว             และนักท่องเท่ียวคนน้ันได้แนะนำว่า ถ้าสนใจเรียนคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงนิและการธนาคาร และเสยีคา่ใชจ้า่ยไมแ่พง                เพยีงหนว่ยกติละ 25 บาท 

เท่านั้น ให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำให้ผมสนใจการเรียนการสอน 

ของรามคำแหงอย่างมาก”

 นายทองสี กล่าวต่อว่า การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้องม ี

ความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมาก และมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก ตลอดระยะเวลาท่ีได้ศึกษาเล่าเรียน ทำให้มีความรู้ 

ด้านการลงทุน และการวิเคราะห์หุ้น มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิธีการ 

ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจง่าย (อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญา 

กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถใน 

สาขาวิชาต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 38 

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ขานรับภาคภูมิใจ 

ในเกียรติท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมฝาก 

ข้อคิดในการใช้ชีวิตและการทำงานเพื่อสังคมสำหรับ 

เยาวชนและบัณฑิต

 รองศาสตราจารย์อัมพร ปั้นศร ี  ปรัชญาดุษฎ ี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวว่า ได้ร่วมก่อตั้ง

ระบบของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514 โดยได้รับมอบหมายจาก ดร.ศักดิ์ 

ผาสุขนิรันต์ ให้ร่วมจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษ์ 

ร่วมกับคณาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะ- 

มนุษยศาสตร์ และเตรียมการจัดต้ังห้องสมุดกลาง  ซึ่งใน

ช่วงก่อตั้งยังมีสถานะเป็นกองห้องสมุด มีบุคลากรเพียง 

18 คน ในวันน้ีได้กลับมารามคำแหงอีกคร้ัง รู้สึกต้ืนตันใจ 

ที่ได้เห็นการพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากร 

นักศึกษา และสถานท่ีเปล่ียนไปอย่างมาก รวมท้ังได้เห็น 

ความเปลี่ยนแปลงของสำนักหอสมุดที่มีความพร้อมทั้ง

ด้านบุคลากร และ ทรัพยากร  มีพัฒนาการ เจริญก้าวหน้า 

สมกับเป็นห้องสมุดสมัยใหม่

 “การทำสิง่ใดกต็ามขอใหม้คีวามรกั ความสามคัค ี

ฝึกฝน ทุ่มเท ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จแก่งานของเรา 

ไม่ว่าอยู่ในภาคส่วนใดก็ตาม”

 นายยืนยง  โอภากุล ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม นักร้องเพลง 

เพื่อชีวิตชื่อดัง กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับ 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม  นับเป็นปริญญาใบแรกจาก

ผลงานเพลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดัน 

ให้ตนเองนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน

การประพันธ์เพลง การขับร้องเพลงไทยสากลท่ีส่ังสมมา 

นำมาช่วยร่างหลักสูตรใหม่และถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป 

 “ผมอยากเห็นรามคําแหง เป็นสถาบันด้านดนตร ี

ที่ไม่เหมือนใคร ส่งเสริมศิลปะที่เป็นของคนไทยอย่าง 

แท้จริง รวมถึงอยากให้มีวิสัยทัศน์เน้นการสนับสนุนให้

ชาวต่างชาติได้เข้ามาเรียนศิลปวัฒนธรรมไทย  แล้วนํากลับ 

ไปเผยแพร่และต่อยอดที่ประเทศของเขาด้วย”

 นายอภิชัย เตชะอุบล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติท่ีได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 

ตนเองในฐานะศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาตรี

และโท จากคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. เมื่อได้กลับมาในวันนี้ 

ได้เห็นการเติบโต เปล่ียนแปลงในระยะเวลาส้ัน รามคำแหง 

มีชื่อเสียง มีความก้าวหน้า และพัฒนาไปจากเดิมมาก 

 “จากหลักการที่ได้ศึกษามา พบว่าความรู้ทางด้าน 

รัฐศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจได้  

ทำให้รู้ว่าธุรกิจต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ของรัฐบาล ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ สามารถ 

แข่งขันกับต่างประเทศ มิใช่เน้นแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว 

และตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา ผมได้นำหลักสำคัญน้ีใช้ในการ 

ดำเนินธุรกิจ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี   

 อยากฝากแนวคิดในด้านธุรกิจว่าไทยเป็นประเทศ 

ที่มีการส่งออกมาก เริ่มมีการขยายตัวเป็นอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ มีช่างฝีมือที่ดี ที่ผ่านมารัฐให้การสนับสนุน

อย่างดีมาโดยตลอด ในอนาคต ไทยน่าจะสามารถแข่งกับ 

ต่างประเทศได้ เพราะมีช่างฝีมือ มีระบบสาธารณูปโภค 

พร้อมกว่าหลายประเทศสมาชิกอาเซียน และความพร้อม 

ท่ีรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเพ่ือให้ไทยเป็นท่ี 1 ในอาเซียนได้”

 นางสุภา  เสริมสุขสกุลชัย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้พิพากษาสมทบ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ 

และประธานกรรมการสรรหาและพัฒนาค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า 

หลักสำคัญในการทำงานของตนคือการทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 

และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ท้ังใน

การทำงานและชีวิตประจำวัน  ซ่ึงเป็นหลักการท่ีใช้ได้กับ

งานทุกประเภท และน่าจะเป็นหลักการที่นำผู้ปฏิบัติไป

สู่ความสำเร็จในอนาคต

 “ในฐานะเป็นศิษย์เก่ารามคำแหงระดับปริญญาตรี

และโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร. ท่ีผ่านมาได้นำความรู้ 

ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย รวมถึง งานในตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ 

และกรรมการของ บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จำกัด (มหาชน) 

แม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนแนวการทำงานแต่ยังคงยึดหลัก 

ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ ซึ่งได้มาจาก 

การเรียนรามคำแหง”

 นายสุทธิชาติ  อัศวศิรโยธิน รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทย และท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จาก 

รามคำแหง ซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากการทำงานท่ีกระทรวง 

มหาดไทย โดยตนดูแลงานด้านมวลชน บำบัดทุกข ์

บำรุงสุขแก่ประชาชนในงานทุกภาคส่วนของมหาดไทย 

ซึ่งได้ประยุกต์ใช้หลักการทางรัฐศาสตร์  ยึดหลักการ 

พัฒนาสังคมไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

(Good Paradigm) อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ ความคิดท่ีถูกต้อง 

มีแนวทางที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

และความสามัคคี

 “ผมมีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตคุณภาพ

สู่สังคมไทยนับล้านคน มีบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ 

ในวิชาชีพต่างๆ จำนวนมาก และเช่ือว่าในอนาคตรามคำแหง 

จะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคู่สังคมไทยเช่นน้ีสืบไป” 

 นายสุธรรม  สิริพลังคานนท์  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประธาน 

บริษัท พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด และบริษัท 

ในเครือ และอดีตประธานกรรมการตรวจสอบและติดตาม

การบรหิารงานตำรวจ กลา่ววา่ รูส้กึภมูใิจและเปน็เกยีรติ 

อย่างยิ่งที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ 

 “อยากฝากข้อคิดในการทำงานว่าการทำงานไม่ว่า 

ด้านใด จำเป็นต้องมีจิตวิญญาณในการเป็นครูที่สำคัญ 

ในการทำงานต้องมุ่งให้เกิดคุณภาพ การบริการรวดเร็ว 

และฉับพลัน จะนำพาความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์กร” 

 พันเอกวรภพ  ถาวรแก้ว  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาสุขศึกษา ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา 

โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง กล่าวว่า  

(อ่านต่อหน้า 9)

ดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ฝากแนวทางในการครองตน - ทำงานเพื่อสังคม

รศ.อัมพร  ปั้นศรี นายยืนยง  โอภากุล นายอภิชัย  เตชะอุบล นางสุภา  เสริมสุขสกุลชัย นายสุทธิชาติ  อัศวศิรโยธิน นายสุธรรม  สิริพลังคานนท์

พันเอกวรภพ  ถาวรแก้ว นายสมพงษ์  ทองทั่ว



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

 
    
 ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  สรตี  ปรีชาปัญญากุล    aseanlang_ram@yahoo.co.th

สรุปตัวเลข และ การนับ

 การนับเลขในภาษาต่างๆ มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป 

บางชาติกําหนดการเขียนตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองข้ึนมา เช่น ภาษาไทย  

ท่ีมีความคล้ายคลึงกับภาษาเขมรและภาษาลาว บางตัว ภาษาพม่า ภาษามลายู 

แต่ภาษาเวียดนามจะใช้สัญลักษณ์เหมือนกับตัวเลขอารบิก แต่การอ่าน 

ออกเสียงมีความแตกต่างกัน ดังนี้

 ตัวเขียน หรือการสะกดในแต่ละภาษา ขอให้ผู้อ่านย้อนกลับไปอ่าน 

ในข่าวรามคำแหงฉบับท่ีผ่านมาท้ังหกฉบับ ผู้เขียนแต่ละท่านได้ช้ีแจงไว้อย่าง 

ละเอียดแล้ว 

 เหล่าน้ีเป็นตัวเลขเบ้ืองต้นท่ีสามารถทําให้ประชาคมในกลุ่มประเทศ 

อาเซียนเรียนรู้จักกัน และสื่อสารกันได้ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ในปีพุทธศักราช 2558 หรือ คริสต์ศักราช 2015

 สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรม 

การส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” ให้แก ่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจท่ัวไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีนายพัสกร 

ทัพมงคล  และ นายปนิธาน ช่อผูก นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและคดี  

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์  

2556 ณ ห้อง 1405 อาคาร1 ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ ม.ร.

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย กล่าวว่า  สถาบันกฎหมายไทย มีพันธกิจ 

สำคัญในการจัดทำหลักสูตรวิชาการเฉพาะทาง จัดการอบรมความรู้กฎหมาย 

ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป ดำเนินการหรือสนับสนุน 

การวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเช่นเดียวกัน 

การจัดโครงการอบรมคร้ังน้ี สืบเน่ืองจากในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบการจำหน่ายสินค้าและบริการมีความ

ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น มีการแข่งขันทางการค้าสูง มีสินค้ารูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น 

ทำให้ในปัจจุบันมักพบปัญหาในเรื่องของคุณภาพสินค้า บริการและความรับ 

ผิดชอบในสินค้าท่ีบกพร่อง  ส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบ จนมี 

คำกล่าวที่ว่า “ผู้ซื้อต้องระวัง”

 ดังนั้น สถาบันกฎหมายไทย จึงได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

จัดโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง “กฎหมายคุ้มครอง 

ผู้บริโภค” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้ให้สิทธิและ 

คุ้มครองไว้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มี นายพัสกร  ทัพมงคล และนายปนิธาน 

ช่อผูก นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้บริโภค เป็นวิทยากร 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

เป็นเรื่องที่กล่าวถึงมานานแล้ว แต่คนไทยยังไม่ค่อยทราบข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

กับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเท่าไรนัก เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค คนไทยม ี

หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ดูแล และ 

ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ถูกเอาเปรียบในการซื้อขายสินค้า และบริการต่างๆ   

เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคน 

ซ่ึงหลายคนขาดความรู้เร่ืองน้ีแต่ไม่ได้หาข้อเท็จจริงและประพฤติไปตามความ 

เคยชินของตนเองเสียมากกว่า 

 “เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีพวกเรากินใช้กันอยู่ทุกวันน้ี ไม่ว่าจะเป็นเน้ือสัตว์ 

ผัก ผลไม้ หรือ เครื่องใช้ใดๆก็ตาม ล้วนมีสารเคมีหรือสารพิษเจือปนอยู่และ 

ยังพบว่า คนไทยมีอัตราการเป็นมะเร็งลำไส้สูงมาก ฉะน้ัน การท่ีคนไทยมีความรู้ 

เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างน้อยให้รับทราบถึง 

สิทธิในฐานะที่เป็นผู้บริโภค สิทธิที่จะได้รับข่าวสารในคุณภาพที่ถูกต้องและ 

เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือ 

บริการ รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ มีสภาพ 

และคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 

ร่างกายหรือทรัพย์สิน ซ่ึงการรักษาสิทธิของผู้บริโภค ถือเป็นการคุ้มครองตัวเอง

อีกทางหน่ึง จึงหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

ได้จริงด้วย”

บุคลากร ม.ร. อบรม 

“กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค”



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖
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ความนำ

 การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรากฐานที่สำคญั 

ประการหน่ึงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ 

การให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารของ 

ท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ- 

มหานคร จึงเป็นการเลือกตั้งที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ

เพราะกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีผู้คน 

อยู่อาศัยมากกว่าทุกจังหวัดของประเทศไทย งบประมาณ 

ในการบริหารงานก็มีมากกว่าการปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ

 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556 ครั้งนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญ 

และอยู่ในความสนใจของผู้คนทั่วไปมากขึ้น เพราะการ 

เลือกตั้งคราวนี้เป็นการแข่งขัน เพื่อช่วงชิงตำแหน่ง 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จากพรรคการเมืองใหญ่  

2 พรรคคือ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็น 

แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์  

ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำฝ่ายค้าน ซึ่งผลการ 

เลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคราวน้ีผู้ชนะได้แก่ 

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 สมัย 

และการเลือกตั้งที่ชนะในครั้งนี้ก็จะได้เข้าบริหาร 

กรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่ 2 อีก 4 ปีและปัจจัยอะไร 

ที่ทำให้ชนะการเลือกตั้ง
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 ประการสำคัญคือ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการ 

แข่งขันในการเลือกตั้งที่นำการเมืองระดับชาติลงสู่ 

การเมืองระดับท้องถ่ิน ซ่ึงจะต่างกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน 

อ่ืนๆ ซ่ึงจะเน้นตัวบุคคลผู้สมัครและนโยบายในการหาเสียง 

แต่การเลือกต้ังคร้ังน้ีจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองท้ังพรรค 

เพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ต่างรณรงค์หาเสียง 

ทุกรูปแบบเพื่อให้ได้รับชัยชนะ การหาเสียงครั้งนี้ผู้นำ 

พรรคการเมืองท้ัง 2 พรรคต่างช่วยกันหาเสียง โดยพรรค 

เพื่อไทยได้ส่ง พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ หมายเลข 9 

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมัครรับเลือกตั้ง 

โดยในการหาเสียงคร้ังน้ีนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 

คุณจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และ 

บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพ- 

มหานคร สมาชิกสภาเขตต่างก็มาช่วยกันรณรงค์หาเสียง 

กันอย่างเต็มท่ี ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  

บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ลาออก 

ก่อนหมดวาระลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

อีกหน่ึงสมัย โดยในการหาเสียง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

และอดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ก็ได ้

ช่วยหาเสียง รวมทั้งผู้นำและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต 

ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ช่วยหาเสียงกันอย่างเต็มท่ี 

ทั้ง 2 พรรคการเมืองก่อให้เกิดการตื่นตัวและเร้าใจต่อ 

ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ และถ้าพิจารณา 

ฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ก็ต้องดู 

ถึงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพ- 

มหานคร และสมาชิกสภาเขตแล้ว พรรคประชาธิปัตย ์

จะมีฐานเสียงมากกว่าของพรรคเพื่อไทย ประกอบกับ 

การเลือกตั้งครั้งนี้ สถานการณ์ทางการเมืองและอารมณ์

ของคนกรุงเทพฯ ก็เป็นปัจจัยสำคัญคือ ช่วงน้ีผู้คนท้ังหลาย 

ยังมีความคิดเห็นขัดแย้งกันยังยากท่ีจะมีการปรองดองกัน 

ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ทำให ้

ผู้คนที่ลงคะแนนไม่ได้เน้นตัวบุคคล กลายเป็นเน้นการ 

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองระหว่างพรรค 

เพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ไป ทำให้นโยบายในการ 

นำเสนอเพ่ือแก้ปัญหาผู้คนในกรุงเทพมหานครท่ีผู้สมัคร

ทั้ง 2 ท่านหาเสียงก็ทำให้ความสนใจของผู้คนลดลงใน

ด้านการบริหารงาน โดยพรรคประชาธิปัตย์เน้นให้คน 

กลัวการผูกขาดอำนาจ ส่วนพรรคเพ่ือไทยก็เน้นการบริหารงาน 

ที่ไร้รอยต่อในการบริหารงานกับรัฐบาล ซึ่งเห็นได้จาก 

คะแนนเสียงของผู้สมัคร การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครเป็น 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น 

สังกัดพรรคการเมือง 4 พรรค ในนามกลุ่ม 5 กลุ่ม 

และสมัครอิสระ 16 คน โดยมีผู้สมัครที่จับฉลากได ้

หมายเลขดังนี้ 

หมายเลข 1 นายวิละ  อุดม ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 2 นายวรัญชัย  โชคชนะ กลุ่มกรุงเทพก้าวหน้า

หมายเลข 3 ร.อ.เมตตา  เต็มชำนาญ กลุ่มเมตตาธรรม

หมายเลข 4 นายโสภณ  พรโชคชัย ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 5 นายสมิตร  สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข     6    นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง กลุ่มเพ่ือนสัณหพจน์ 

หมายเลข 7 นายณัฏฐ์ดนัย       ภูเบศอรรถวิชญ์   ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 8 นายสุเมธ  ตันธนาศิริกุล กลุ่มกรุงเทพพัฒนา 

หมายเลข 9 พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 10 นายโฆสิต  สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 12 น.ส.จงจิตร์ หิรัญลาภ ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 13 นายวศิน  ภิรมย์ ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 14 นายประทีป  วัชรโชคเกษม ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 15 นายจำรัส  อินทุมาร พรรคไทยพอเพียง

หมายเลข 16 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ 

หมายเลข 17 นายสุหฤท  สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 18 นางนันท์นภัส  โกไศยกานนท์ ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 19 นายสุขุม  วงประสิทธิ พรรคยางพาราไทย

หมายเลข 20 นายกฤษณ์  สุริยผล กลุ่มรักกรุงเทพฯ

หมายเลข 21 นางธรณี  ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 22 นายศุภชัย  เขษมวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข  23  น.ส.รวิวรรณ  สุทธวิรีสรรค์  ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 24 นายวิทยา  จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ 

หมายเลข 25 พ.ต.อ.ขจรศักดิ์  โกษะโยธิน ผู้สมัครอิสระ 

 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการหาเสียงสถานการณ ์

ทางการเมืองและอารมณ์ของผู้คนก็ให้ความสนใจ 

การแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่  2 พรรค จะเห็น 

ได้จากคะแนนเสียงที่มีผู้มาลงให้ผู้สมัคร สังกัดพรรค- 

การเมืองคือ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร หมายเลข 16 

ได้ 1,256,349 คะแนนเสียง และพล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ 

หมายเลข 9 ได้ 1,077,899 คะแนนเสียง ส่วนผู้สมัครคนอ่ืน ๆ 

ห่างกันมาก ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 3 คือ พล.ต.อ. 

เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หมายเลข 11 ได้ 166,582 

คะแนนเสียง อันดับ 4 คือนายสุหฤท สยามวาลา 

หมายเลข 17 ได้ 78,825 คะแนนเสียง อันดับ 5 นายโฆสิต  

สุวินิจจิต หมายเลข 10 ได้ 28,640 คะแนนเสียง และผู้ได้ 

คะแนนเสียงน้อยที่สุดคือ คุณรวิวรรณ  สุทธวิรีสรรค์  

หมายเลข 23 ได้ 112 คะแนนเสียง ซึ่งมีความแตกต่าง 

กันมาก

 ประการต่อมาในประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการ 

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคราวนี้ ระบบ 

การเลือกตั้งเป็นการเลือกตัวบุคคล โดยบัตรเลือกตั้ง 

ให้กากบาทเลือกได้ 1 คน โดยกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวัน 

อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.00-15.00 น.  

โดยผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังคร้ังน้ีมีจำนวน 4,244,465 คน 

จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร มีผู้มาใช้สิทธิ 2,715,640 คน 

คิดเป็น 63.98 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

พอสมควร และมีหน่วยเลือกต้ังจำนวน 6,548 หน่วยเลือกต้ัง 

ท่ัวกรุงเทพมหานคร โดยมีการนับคะแนนท่ีหน่วยเลือกต้ัง 

แล้วจึงส่งคะแนนไปที่เขตและส่งต่อไปยังศาลาว่าการ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น 

ผู้จัดการเลือกต้ังเพ่ือประกาศผลการเลือกต้ังให้ประชาชน 

ได้รับทราบ ซึ่งผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนี ้

ก็ทำให้ทราบผลการเลือกต้ังได้เร็วประมาณ 1 ทุ่ม ก็ทราบ 

ผลอย่างไม่เป็นทางการ

 ด้านกลยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียงคราวนี้ 

การใช้ส่ือผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่ต่างใช้ส่ือหลัก

เป็นป้ายหาเสียงที่ติด 2 ข้างทางทั่วกรุงเทพมหานคร 

ส่วนสื่ออื่นๆ ก็มี social media ในยุคโลกาภิวัตน์  

รวมท้ังสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม วิทยุชุมชน ส่ือส่ิงพิมพ์ 

รวมท้ังการเปิดเวทีปราศรัยของ 2 พรรคการเมืองใหญ่คือ 

พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งประเด็น 

ที่ผู้สมัครอิสระหรือกลุ่มต่างๆ ที่สมัครรับเลือกตั้ง 

คราวน้ีก็จะไม่เท่าเทียมกันในการรณรงค์หาเสียง ต้องใช้ 

การเดินสายหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้เข้าถึง 

ผู้ลงคะแนน ซึ่งผู้สมัครทุกคนต่างก็ใช้ยุทธวิธีเดินสาย

รศ.สุรพันธ์  ทับสุวรรณ์

(อ่านต่อหน้า 9)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ม.ร. มอบทุนการศึกษานักกีฬาลูกพ่อขุนฯ
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน 

เฉลิมฉลองครบรอบ 11 ปีแห่งการก่อตั้ง โดย ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร.และผู้ก่อต้ังสถาบันภาษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก ผู้อำนวยการ 

สถาบันภาษา และผู้บริหาร ม.ร. และนักเรียนระดับมัธยม- 

ศึกษาตอนปลาย จากจังหวัดนนทบุรี จำนวน 22 แห่ง 

ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 301 

อาคารสุโขทัย 

 โอกาสน้ี รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก กล่าวถึงความ 

เป็นมาของสถาบันภาษาว่า สถาบันภาษาจัดตั้งขึ้นตาม

มติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2547 โดยดำริของ รศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในขณะน้ัน ท้ังน้ีได้รับการช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

จากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น จำนวน 40 ล้านเยน เพื่อจัดทำ 

ห้องปฏิบัติการภาษา เปิดอบรมภาษาต่างๆ อาทิ ภาษา 

อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินโดนีเซีย กรีก พม่า 

และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ สถาบัน

ภาษายังให้บริการอบรมภาษาแก่หน่วยงานภายนอก

หลายแห่ง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กองบัญชาการ 

ตำรวจตระเวนชายแดน ฯลฯ 

 “ในโอกาสครบรอบ 11 ปี สถาบันภาษาได้จัด 

กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าและยืนยัน 

เจตนารมณ์ ท่ีจะทำให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 

ได้มีอาวุธทางปัญญา คือภาษาต่างๆ เพื่อความพร้อม 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่างทัดเทียม 

กับนานาประเทศ”

 ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่า สถาบันภาษามีความ 

ก้าวหน้าในการให้บริการด้านภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลาย 

แก่นักศึกษา บุคลากร บุคคลท่ัวไป และหน่วยงานภายนอก 

รู้สึกยินดีที่สถาบันภาษาได้พัฒนาศักยภาพอย่างดี  

สมดังเจตนารมณ์ของอดีตอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข 

ผู้จัดตั้งสถาบันภาษาในการติดอาวุธทางปัญญา หวังเป็น 

อย่างยิ่งว่า สถาบันภาษาจะได้ดำเนินกิจการให้บริการ 

ทางวิชาการแก่นักศึกษาและเยาวชน เพ่ือให้มีทักษะ ความรู้ 

ในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์

ซ่ึงใกล้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนท่ีภาษามีความจำเป็น 

อย่างย่ิง นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน 

ม.ร.คาดว่าสถาบันภาษาจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น 

ม.ร.จะมีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้เข้ากลุ่ม

ประชาคมอาเซียนให้เข้าสู่เวทีโลกอย่างสง่างาม

 จากน้ัน รศ.รังสรรค์ บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘มีรามฯ 

จึงมี RIL’ ความตอนหนึ่งว่า การเรียนภาษาทำให้คน 

ในโลกสื่อสารเข้าใจกันมากขึ้น จำเป็นต้องเรียนรู้ ฝึกฝน 

ดังนั้น ม.ร.จึงมีนโยบายก่อตั้งสถาบันภาษา เพื่อให ้

นักศึกษา ม.ร. รวมถึงคนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ 

ในขณะเดียวกัน ม.ร.ยังมีความภาคภูมิใจในภาษาไทย  

จึงได้จัดทำเว็บไซต์รามคำแหงสอนภาษาไทยไปท่ัวโลกด้วย 

 “คนไทยไม่สามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้ 

แม้จะเรียนเป็นเวลาหลายปี ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลคืออาย 

ท่ีจะพูด หรือไม่เห็นความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ  

ม.ร.เล็งเห็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศจึงจัดตั้ง 

สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษาต่างๆมีการจัดสอบวัดระดับ 

และออกใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ เพื่อ 

เป็นส่วนสนับสนุนพ้ืนฐานด้านภาษาให้นักศึกษาสามารถ 

เรียนต่อยอดในระดับสูงได้ 

 ...การท่ีนักศึกษาสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ 

จะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในป ี

พ.ศ.2558 เป็นปีแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพูด 

ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา จะเพิ่มโอกาสในการทำงาน

ในต่างประเทศ ดังนั้น การเรียนภาษาเป็นสิ่งสำคัญ 

ซึ่งการจะเรียนให้บังเกิดผล ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ”     

สถาบันภาษาจัดงานฉลองครบรอบ 11 ปีแห่งการก่อตั้ง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง                มอบทุนการศึกษา 

และเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 16 กีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” และกีฬา 

อุดมศึกษาและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกองบริการและบริหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

 ทั้งนี้นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 16 วันที่ 12-20 

ธันวาคม 2555 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ฟุตบอล 1 เหรียญทอง 

และ ยูโด 2 เหรียญเงิน ได้เงินรางวัล 40,000.- บาท

 ส่วนการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาและกีฬา 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 

2555 เหรียญรางวัลที่ได้จากการแข่งขันวอลเลย์บอล 

(ทีมชาย) 1 เหรียญทอง  ดาบสากล 1 เหรียญเงิน  

1 เหรียญทองแดง  เทควันโด 3 เหรียญทองแดง และ 

รักบ้ีฟุตบอล  1 เหรียญทอง ได้เงินรางวัล  481,000.-  บาท 

 สำหรับการแข่งขันการกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” วันที่ 10-

19 มกราคม 2556 ณ สถาบันพลศึกษา  จังหวัดชลบุรี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อันดับท่ี 8 จากจำนวนสถาบัน 

ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันท้ังส้ิน 110 สถาบัน เหรียญรางวัล 

ที่ได้ คือ  กอล์ฟ 1 เหรียญทองแดง  ดาบสากล  2 

เหรียญเงิน  ยิงปืน 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 1 เหรียญทอง  ฮอกกี้ 

1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง  เรือพาย 4 เหรียญทอง 

1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง หมากกระดาน  2  

เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง  ยูโด   

1 เหรียญทอง   ดาบไทย  1  เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน 

5  เหรียญทองแดง  เทควันโด  1  เหรียญทองแดง  เทเบิลเทนนิส 

3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  3  เหรียญทองแดง  ได้เงินรางวัล  

532,000.- บาท 

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ทุนการศึกษา 

แก่นักกีฬา  จำนวน 959,350.- บาท   รวมเงินรางวัล 

ทุกรายการและทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,012,350.- บาท  

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยินดีกับนักกีฬาทุกคนท่ีประสบความสำเร็จ

ในการแข่งขันทุกประเภทที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ 

มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะได้เหรียญเงิน เหรียญทอง และ 

เหรียญทองแดง ที่ได้นำพารามคำแหงไปสู่เวทีของการ 

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งนักกีฬาได้เหรียญรวมเป็น 

อันดับ 8 จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน 110 สถาบัน 

ถือเป็นลำดับที่น่าพอใจ และเชื่อมั่นว่าในการแข่งขัน 

ในครั้งต่อๆไปนักกีฬาทุกท่านจะทำได้ดีกว่าครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ ฝึกสอนและอาจารย์  

ที่ปรึกษาของแต่ละชมรมท่ีได้พยายามพัฒนาศักยภาพ 

ด้านกีฬาแก่นักศึกษาให้มีความพร้อมและมีวินัย 

ในการแข่งขันทำให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ในส่วน 

ของมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาในทุกด้าน 

เพื่อให้สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันทั้งใน 

ระดับชาติและนานาชาติ

 “การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท่ีผ่านมา ถือได้ว่า 

นักศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการสร้าง 

ภาพลักษณ์อันดีให้สังคม ขอให้นักกีฬาทุกคนมีความ 

เพียรในการฝึกซ้อม และพัฒนากีฬาของรามคำแหงให้มี 

ความยิ่งใหญ่เกรียงไกรต่อไป โดยเฉพาะการสร้าง 

ช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย อีกท้ังมีความเพียรในเร่ืองของ 

การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นส่ิงท่ีสำคัญของนักศึกษา 

ทุกคน ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จ 

ทั้งในด้านการเป็นนักกีฬาและจบเป็นบัณฑิตอย่าง 

ภาคภูมิใจต่อไป”



กองบรรณาธิการ

ถาม  ถ้าผมสอบตกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

ภาค 2/2555 และภาคฤดูร้อน/2555 ผมจะนำวิชา 

ที่ตกใน 2 ภาคนั้นไปลงในภาคซ่อม 2/2555  

และภาคฤดูร้อน/2555 ได้หรือไม่ และสามารถ 

ลงทะเบียนซ่อมได้ทุกกระบวนวิชาหรือไม่  

ช่วยอธิบายให้ผมทราบด้วย ผมจะได้ลงทะเบียน 

ในภาคซ่อม 2/2555 และภาคฤดูร้อน/2555 ได้ถูกต้อง

ตอบ	 จากข้อกำหนดของการลงทะเบียน 

สอบซ่อม ภาค 2/2555 

 1. กระบวนวิชาท่ีกำหนดให้มีการสอบซ่อม 

ในภาค 2/2555 จะอยู่ในส่วนท้ายของ ม.ร.30 

ของภาค 2/2555 และภาคฤดูร้อน/2555

 2. นักศึกษาจะใช้สิทธิลงทะเบียนและเข้า 

สอบซ่อมได้ จะต้องเป็นกระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนดให้มีการสอบซ่อมและวิชาเหล่าน้ันนักศึกษา 

สอบตกหรือขาดสอบในภาค 2/2555 และภาค 

ฤดูร้อน/2555

 3. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อม 

กระบวนวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลา 

เดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาในภาค 

2/2555 และหรือภาคฤดูร้อน/2555 โดยยื่นคำร้อง 

ขอสอบซ้ำซ้อนท่ีคณะ ซ่ึงนักศึกษาสังกัดอยู่ภายใน 

ช่วงเวลาของการลงทะเบียนสอบซ่อม

 4. หากนักศึกษาสอบผ่านและจบการศึกษา 

ในการสอบซ่อมนี้ ให้ถือว่าจบการศึกษาในภาค 

2/2555 และหรือภาคฤดูร้อน/2555

 5. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมหน่วยกิตละ 

25 บาท ค่าธรรมเนียมสอบซ่อม 50 บาท กรณี 

ลงทะเบียนไม่ตรงวันที่กำหนดรหัสนักศึกษา 

จะต้องชำระค่าปรับ 30 บาท

 6. มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินลงทะเบียนสอบซ่อม

ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 7. ห้ามนักศึกษาที่ได้ผลสอบเกรด A, B, C, 

D ลงทะเบียนสอบซ่อม

 ตามปัญหาของนักศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อ 

1 ถึง 7 นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่ผิดพลาด  

คือ สามารถลงทะเบียนได้ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข 

ข้างต้นด้วย

ถาม   ผมอยากสอบถามเร่ืองการสอบซ้ำซ้อนว่า

 1. ผมได้ย่ืนเร่ืองสอบซ้ำซ้อนไว้ท่ีคณะแล้ว 

ไม่ทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไรต่อ และจะ 

ทราบวัน เวลาสอบ สถานที่สอบได้อย่างไร

 2. การสอบซ้ำซ้อนมีการจัดสอบอย่างไร

ตอบ 1. นักศึกษาที่ทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน 

ที่คณะเรียบร้อยแล้ว ให้รอมาสอบตามวัน เวลา 

ที่ระบุไว้ในตารางสอบไล่รายบุคคล โดยตามวัน เวลา 

ดังกล่าวให้นักศึกษาท่ีมีวิชาท่ีสอบซ้ำซ้อนเข้าสอบที่ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ (รามฯ 1) ซึ่งจัดไว้สำหรับ 

การสอบซ้ำซ้อน

 2. การจัดสอบซ้ำซ้อน สอบตามวันและเวลา 

ของการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการเพิ่ม 

เวลาของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน 1 ชั่วโมง ซึ่งจะมี

การแจกข้อสอบวิชาแรกก่อนและหลังการสอบผ่าน 

ไปแล้ว 1 ชั่วโมง จะมีการแจกข้อสอบวิชาที่สอง 

และสาม (ถ้ามี)

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ตารางออกอากาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมสอบ ภาค 2/2555 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

วันที่  1-3  เมษายน  2556  

เวลา/วัน จ. 1 เม.ย. อ. 2 เม.ย. พ. 3 เม.ย.

05.00 น.

05.30 น.

บรรยายจากชั้นเรียน

LAW 2004
(LS 204) - 1

บรรยายจากชั้นเรียน

THA 1001
(TH 101) -1

บรรยายจากชั้นเรียน

POL 2310
(PA 210)-1

สังคีตภิรมย์

06.00 น.

06.30 น.

LAW 2004
(LS 204) - 2

THA 1001
(TH 101) -2

POL 2310
(PA 210)-2

สังคีตภิรมย์

19.30 น. Radio show นานาน่ารู้ Radio show นานาน่ารู้ ข่าวมหาวิทยาลัย เวลาดีดี Radio show

20.30 น.

21.00 น.

บรรยายจากชั้นเรียน

ACC 1101
(AC 101) - 1

บรรยายจากชั้นเรียน

ECO 1003
(EC 103) - 1

บรรยายจากชั้นเรียน

LAW 3001
(LA 301) - 1

23.00 น.

23.30 น.

บรรยายจากชั้นเรียน

ACC 1101
(AC 101) - 2

บรรยายจากชั้นเรียน

ECO 1003
(EC 103) - 2

บรรยายจากชั้นเรียน

LAW 3001
(LA 301) - 2

หาเสียงแบบเคาะประตูกันทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้เฉพาะการ

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร แนวโน้ม

ก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่าง 2 พรรคการเมืองใหญ่ 

ถ้าหากสถานการณ์ทางการเมือง และอารมณ์ความรู้สึก 

ของผู้สมัครยังเป็นอย่างนี้ โอกาสที่ผู้สมัครอิสระจะได ้

รับคะแนนเสียงมาก ๆ เหมือนอดีตก็คงจะลำบาก

 ด้านการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งครั้งนี้ (POLL) ก็มีหน่วยงานหลายสำนัก 

ต่างก็ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่ว่าจะเป็น 

สวนดุสิต, สวนสุนันทา, กรุงเทพฯ, NIDA, ABAC, 

NATION ต่างก็มีการเสนอผลการสำรวจความคิดเห็น 

ดังกล่าว แต่ผลปรากฏว่ามีการทำนายผิดพลาด เพราะ 

POLL ต่างๆ จะชี้ผลที่ใกล้เคียงกัน ระหว่าง ม.ร.ว. 

สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร หมายเลข 16 จากพรรคประชาธิปัตย์ 

และพล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ หมายเลข 9 จากพรรคเพ่ือไทย 

มีคะแนนสูสีใกล้เคียงกัน และให้คะแนน พล.ต.อ.พงศพัศ 

พงษ์เจริญ ชนะ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร มีแต่ NIDA 

POLL เท่านั้นที่แถลงว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร 

เป็นผู้ชนะ ซ่ึงผลการเลือกต้ังคร้ังน้ีไม่ได้เป็นไปตาม POLL 

ของสำนักต่าง ๆ ที่แถลงไว้ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำ 

POLL คงต้องนำผลการทำ POLL คราวนี้ไปพิจารณา 

ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนกันต่อไป

สรุป
 แนวโน้มการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ- 

มหานครต่อไป หากสถานการณ์ทางการเมืองและอารมณ์ 

ของผู้คนในกรุงเทพมหานครยังเป็นไปในลักษณะนี้  

การเลือกต้ังก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมือง

ขนาดใหญ่ท่ีเป็นรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ส่วนผู้สมัคร

อิสระโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งก็คงจะน้อยลงไป

  ดุษฎีบัณฑิตฯ                                (ต่อจากหน้า 5)

ศูนย์การกำลังสำรองร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดทำ “โครงการผู้นำเยาวชนรักชาติ” มาต้ังแต่ พ.ศ. 2540 

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี โดยได้ฝึกอบรมนักศึกษา 

วิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงชั้นปีที่ 4 และ 5 

เน้นการปลูกฝังใน 4 ด้านคือ ความเสียสละ ความสามัคคี 

การรักหมู่คณะ และการเป็นผู้มีจิตอาสาสมัครรับใช้สังคม 

 “สิ่งที่ เน้นกับนักศึกษาวิชาทหารและสามารถ 

นำมาใช้กับเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ได้ก็คือ การจะทำการสิ่งใด 

ได้ดีนั้น  ต้อง “มีจิตใจให้แจ่มใส ในร่างกายที่แข็งแรง” 

หลักการนี้จะทำให้เยาวชนกลายเป็นหน่อพันธ์ุชั้นดี  

ของสังคม เป็นคนเก่ง ดี มีความเสียสละ รับผิดชอบ 

สังคม สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ  หากเป็นคนเก่งและดี อยู่ที่ไหนก็จะสร้าง 

ประโยชน์ให้สังคมได้   ในทางตรงข้าม หากเก่งแต่ไม่เป็น 

คนดี ก็ไม่สามารถสร้างประโยชน์กับสังคม”

 นายสมพงษ์ ทองทั่ว วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  นักธุรกิจด้านก่อสร้าง 

กล่าวว่า ตนเองตั้งใจศึกษาหาความรู้จากบุคคลรอบข้าง 

และเรียนรู้งานต่างๆ สั่งสมประสบการณ์งานก่อสร้าง 

อย่างเต็มความสามารถ และเมื่อมีโอกาสก็ทำประโยชน ์

ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งสร้างอาคารสาธารณะและ 

ถนน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

 “รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้รับปริญญา- 

กิตติมศักดิ์ในครั้งนี้   ผมตั้งใจจะทำประโยชน์ให้กับสังคม 

ต่อไป และขอให้นักศึกษาที่มีโอกาสเรียนหนังสือใน 

ทุกสาขาวิชา ต้ังใจศึกษาหาความรู้ท้ังจากตำราเรียน และหา 

ประสบการณ์จากสังคม เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น   และที่สำคัญคือ ต้องไม่ลืมที่จะทำประโยชน์เพื่อ 

ตอบแทนสังคมและประเทศชาติด้วย”

  เลือกตั้งผู้ว่าฯ                               (ต่อจากหน้า 7)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

  อาจารย์รามฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

โดยเข้ารับโล่รางวัล “พระกินรี” จาก ฯพณฯนายอำพล 

เสนาณรงค์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556  

ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  จัดโดยสมัชชา 

นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง- 

ประเทศไทย (สว.นท)

 ‘รางวัลพระกินรี’ เป็นรางวัลที่ได้รับประทาน 

จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา- 

สังฆปริณายก (ญสส.) ซ่ึงได้คัดเลือกบุคคลท่ีประสบ- 

ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และสร้าง 

ผลประโยชน์ตอบแทนคืนแก่สังคมและแผ่นดิน  

สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอย 

พระยุคลบาท และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานอนุญาตอัญเชิญ 

ตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ญสส. ประดิษฐานบนโล ่

รางวัล “พระกินรี” ด้วย

        โอกาสนี้  ผศ.ปรีดี สุทธิแย้ม เปิดเผยว่า รู้สึก 

ยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับคัดเลือกให้รับ 

รางวัลครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมา ตั้งใจทำงานโดยไม่หวัง 

ว่าจะได้รับคำชื่นชมหรือรางวัลใดๆ แต่ด้วยปณิธาน 

ท่ีต้ังใจไว้ คือ ‘ทำงานให้ดีท่ีสุดเพ่ือองค์กรและผลสัมฤทธ์ิ 

ของงาน’ และมีความปลื้มปีติที่สามารถสร้างชื่อเสียง 

ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรคนหน่ึงท่ีทำคุณงาม 

ความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

 “ในโอกาสเดียวกัน ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา 

ทุกระดับชั้นที่ให้ความไว้วางใจและมอบหมายภารกิจ 

ต่างๆให้รับผิดชอบและดูแลรับใช้มหาวิทยาลัย ขอยืนยัน 

ว่าจะรักษาความดีและเกียรติภูมิในการสร้างสรรค์ 

สังคมคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานคุณค่าวัฒนธรรม 

ที่ดีงามไว้ให้ยั่งยืนสืบไป”

 ผศ.ปรีดี กล่าวถึงหลักการทำงานของตนเองว่า  

เม่ือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำงานใดๆแล้ว  

ผมจะทำสิ่งนั้นอย่างเต็มความสามารถ เต็มสติปัญญา 

และตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โดยไม่หวังว่าจะได้รับผลตอบแทน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัต ิ

มาตลอดชีวิตในการทำงานราชการของตนเอง 

 “ขอฝากลูกศิษย์ทั้งหลายให้ตั้งใจทำหน้าที่ของ 

ตนเองให้ดีท่ีสุด เพราะเม่ือทำเต็มท่ีแล้วจะได้ไม่เสียใจ 

ในภายหลัง ที่สำคัญต้องมีความมุ่งมั่น และมีระเบียบ 

วินัยในตนเอง เพราะเม่ือทำดีแล้ว ไม่ว่าจะมีใครมองเห็น 

ส่ิงท่ีเราทำหรือไม่ ก็ไม่สำคัญเท่าเราเห็นว่าตนเองกำลัง 

ทำอะไรอยู่นั่นเอง”

 นอกจากน้ี ผศ.ปรีดี สุทธิแย้ม ยังได้รับคำชมเชย 

จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองกำลังพล ศูนย์การ- 

กำลังสำรอง ว่าเป็นผู้กอปรด้วยความวิริยะและเสียสละ 

อย่างสูง ในการเอาใจใส่กำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร 

ในสถานศึกษาวิชาทหารอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอและ 

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะได้ร่วมเดินสวนสนามในพิธีกระทำ- 

สัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  

ประจำปี 2555 ในตำแหน่ง ‘ผู้บังคับกองผสม’ ซึ่งถือ 

เป็นกิจกรรมท่ีสำคัญและมีเกียรติของหน่วยบัญชาการ 

รักษาดินแดนเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้หน่วยบัญชาการ 

รักษาดินแดน ได้จัดพิธีมอบของท่ีระลึก “แหนบทองคำ 

รักษาดินแดน” เพ่ือเป็นเกียรติประวัติเน่ืองในวันสถาปนา 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ์

2556 ด้วย

  รมว.ศึกษาฯชี้ฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

มาต้ังแต่สมัยรุ่นคุณพ่อ คือ นายสุรินทร์ เทพกาญจนา 

ซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และม ี

ส่วนช่วยผลักดันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ทำให้รู้จักและคุ้นเคยกับระบบการศึกษา 

ของรามคำแหงอยู่พอสมควร 

 “แนวคิดการศึกษาในระบบตลาดวิชา เป็นการ 

เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ที่ใฝ่ศึกษาทั้งหลายสามารถมา 

ค้นคว้าหาความรู้จนจบเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิตและ 

ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าในหน่วยงานราชการและ 

องค์กรต่างๆมีบัณฑิตรามคำแหงเข้าไปเป็นกำลังสำคัญ 

ในการบริหารงานเกือบทุกหน่วยงาน และรามคำแหง 

เองก็ได้พัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตร 

นานาชาติ ที่มีชาวต่างชาติทั้งเอเชีย อเมริกาและยุโรป 

เข้ามาศึกษาอยู่จำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน 

ให้เดินหน้าต่อไปเพราะตรงกับนโยบายของรัฐบาล 

ที่ต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

ทางการศึกษา (Education Hub) ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง 

ที่รามคำแหงทำขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีในแวดวง 

การศึกษาไทย”

  รมว.ศึกษาธิการ ยังฝากถึงบัณฑิตรามคำแหง 

ด้วยว่า  “บัณฑิตยุคใหม่ต้องเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  

เป็นผู้ใฝ่รู้ ไม่หยุดยั้งการเรียนรู้ หรือรู้เพียงแต่ของเก่า 

ว่าเขาสอนมาอย่างไร หากต้องรู้จักคิดใหม่ และคิด 

สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา บัณฑิตรามคำแหงเม่ือจบไป 

ทำงาน นอกจากจะนำความรู้ไปใช้แล้ว ขอให้ยึดมั่น 

ในคุณธรรมและจริยธรรม เพราะผู้ที่มีความรู้เพียง 

อย่างเดียวแต่ไม่ยึดม่ันในแนวทางจริยธรรม อาจทำให้ 

เกิดความเส่ือมเสียแก่สังคมได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีคุณธรรม 

และจริยธรรมที่ดี ก็จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสังคมและ 

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปได้”

  บัณฑิต สปป.ลาวฯ                       (ต่อจากหน้า 4)

อีกทั้งยังดูแลเอาใจใส่ เป็นกันเองกับนักศึกษา เสมือน 

เป็นครอบครัวเดียวกัน 

 “ผมดีใจที่ได้เรียนกับเหล่าคณาจารย์ที่มีความรู้

ความสามารถ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็หวังว่าจะ 

นำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนที่ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อนาคต 

ฝันอยากเป็นนักวิเคราะห์หุ้น และถ้ามีโอกาสจะกลับมา 

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก จาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ขอขอบคุณคณาจารย์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอบคุณประเทศไทยท่ีให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษา

ชาวต่างชาติ  ผมเป็นลูกชาวนาธรรมดาๆ และได้มีโอกาส 

เรียนจนจบระดับปริญญาตรี ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ 

เป็นอย่างมาก และจะไม่มีวันลืมบุญคุณมหาวิทยาลัย 

และผืนแผ่นดินไทยอย่างแน่นอน” นายทองสี กล่าว

 ภาพดังกล่าวนอกจากจะเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างสูงสุดท่ีมีต่อบัณฑิตและมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แล้วยังเป็นความซาบซ้ึงและประทับใจของพสกนิกร 

ชาวไทยทั้งมวล ที่ได้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงาม 

แสดงถึงพระเมตตาท่ีพระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย

ตลอดมา

  ชาวรามฯ ปิติฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

 นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช โดยมีผู้แทนส่วนราชการ 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานและชุมชน ในจังหวัด 

กาญจนบุรี ร่วมพิธีเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อม

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหง

มหาราช ในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดกาญจนบุรี



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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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 ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

  อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯ        (ต่อจากหน้า 12)

ที่มีความรับผิดชอบและตั้งใจทำหน้าที่ของตน 

ด้วยความเข้มงวดและเสียสละ จนทำให้งานพิธีฯ 

ที่มีความสำคัญยิ่งลุล่วงไปด้วยดีและเป็นที่ชื่นชม 

ของทุกฝ่าย

 “ในนามมหาวิทยาลัย ผมขอขอบคุณบุคลากร 

รามคำแหง บัณฑิตและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีได้ช่วยกัน 

ทำหน้าที่ของตนในงานพิธีฯครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง 

ความสามารถ ทำให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ครั้งที่ 38 สำเร็จอย่างดียิ่งอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่า 

จะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้อีกในภารกิจต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไปโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การสอบไล่ภาค 2/2555 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 

ถงึวันท่ี 4 เมษายน 2556 และการรับสมัครนักศึกษาใหม่  

ภาค 1/2556 ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2556”

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 ที่พูดถึงอาชีพตรงนี้นั้น ก็เพราะว่าครูมุ่งที่จะ 

อธิบายถึงการตั้งอกตั้งใจในการทำงาน มากกว่าที่จะ 

ไปอธิบายว่าตำแหน่งนั้น ตำแหน่งนี้ มีผลอย่างไร  

การตั้งอกตั้งใจทำงานเป็นเรื่องสำคัญ ชาวนามีอาชีพ 

ทำนา จะตั้งหน้าทำนาแต่เพียงอย่างเดียว ก็เรียกว่า 

มีอาชีพทำนา ครูมีหน้าที่สอนเป็นอย่างน้อย เพราะ

คำว่าครูนั้นน่าจะต้องแปลว่า เป็นผู้ให้ เป็นผู้เติมเต็ม 

เป็นผู้มีเมตตา ครูเพียงแต่จะสอนอย่างเดียว ก้มหน้า 

ก้มตาสอนไปน่าจะยังไม่ครบถ้วน หรือว่าพ่อแม่มี 

หน้าที่เลี้ยงดูบุตร การเลี้ยงดูบุตรนั้นก็คือให้อาหาร 

ให้การยังชีพท่ีดี และท่ีสำคัญท่ีสุดจะต้องอบรมบ่มนิสัย 

จะต้องทำตนเป็นตัวอย่างให้บุตรให้ธิดาดู ในทางที ่

เป็นจริยธรรม เป็นสิ่งที่ดีงาม ที่เขาจะไปดำรงชีวิต 

ในสังคมได้ อย่างนี้ถ้าหากว่ามองลึกลงไป ครูกำลัง 

จะบอกว่า บิดามารดานั้นก็มีอาชีพเลี้ยงดูบุตรเป็น 

อาชีพหลัก อันนี้พูดเพื่อจะอธิบายว่าคนเราถ้าเพียง 

แต่ทำงานไป แล้วก็บอกว่ามีอาชีพอะไร เท่านั้นไม่พอ 

จะต้องประกอบการงานนั้นอย่างมืออาชีพ คำว่า 

มืออาชีพนั้น แตกต่างจากคำว่าอาชีพราวฟ้ากับดิน 

การทำเป็นอาชีพนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง การทำอย่าง 

มืออาชีพก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง การทำอย่างมืออาชีพน้ัน 

จะต้องทุ่มเทท้ังกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ ความสามารถ 

ความตั้งอกตั้งใจ ต้องมีวิสัยทัศน์ วิสัยธรรม วิสัยทน 

ครบถ้วนไปหมด เพราะว่าในการทำอย่างมืออาชีพน้ัน 

เมื่อลงมือทำแล้วจะต้องให้ดีที่สุด แล้วก็จะต้องให ้

มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีงาม ความปลอดภัยของสังคมเป็น 

เรื่องความปลอดภัยของทุกผู้ทุกคน และสิ่งที่ผลิต 

ออกมาควรจะต้องเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วย 

อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ ในการท่ีจะเป็นมืออาชีพ เราลองมา 

เอาคำนี้มาอธิบายในการศึกษาเล่าเรียนดู นักศึกษาม ี

หน้าท่ีศึกษา ถ้าเป็นอาชีพก็เรียกว่าอาชีพศึกษา การศึกษา 

อย่างมืออาชีพกับการศึกษาอย่างท่ีพอเป็นไปได้ มันเป็น 

คนละเร่ือง ถ้าศึกษาอย่างมืออาชีพน้ันก็หมายความว่า 

มิได้เพียงแต่ศึกษาจากตำรับตำราเท่านั้น ศึกษาจาก 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะเป็นครูเราได้ ที่จะเป็น 

ตัวอย่างได้ ที่จะเปรียบเทียบได้ เอามาวิเคราะห์ วิจัย 

สังเคราะห์ได้ อย่างน้ีเป็นต้น การท่ีเราศึกษาได้แต่เพียง 

ในตำราเท่านั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรในการ 

ทำอาชีพต่อไปในกาลภายหน้า เพราะว่าเราจำเป็น 

จะต้องให้มีความหลากหลายและก็ให้มีความคิด 

ความอ่าน ท่ีเขาเรียกว่าต่อยอด คิดนอกกรอบ อย่างน้ี 

เป็นต้น ถ้าหากว่าศึกษาอย่างมืออาชีพ ศึกษาอย่าง 

มืออาชีพคือ ถ้าเห็นคำคำหนึ่ง เราก็จะดูว่าคำแปลว่า 

อะไร เป็นภาษาอะไร รากศัพท์มาจากไหน แปลไปแล้ว 

จะมีผลประโยชน์อะไร แก่ใคร หรือหาไม่ ในขณะ 

เดียวกันนั้น แปลไปแล้วเอาไปทำประโยชน์ ให้มัน 

เกิดประโยชน์สาธารณะ ให้มันเกิดต่อการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถขึ้น แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆ 

ที่ใกล้เคียงกัน เอาไปเปรียบเทียบศัพท์ คำ หรือว่า 

เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีใกล้เคียงกัน เอาไปเปรียบเทียบกันกับ 

ของต่างประเทศว่าสิ่งที่ ใกล้ เคียงกับคำที่ เราได้  

คำท่ีเราศึกษามาน้ัน ความหมายน้ันมีอะไรท่ีใกล้เคียงกัน 

มีอะไรท่ีเราคิดต่อยอดจากต่างประเทศได้ มีอะไรท่ีเรา 

คิดต่อยอดข้ึนไปได้ หรือว่ามีอะไรท่ีจะเป็นเหตุบันดาลใจ

ให้คิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ อย่างนี้เป็นต้น

 การเล่นกอล์ฟ จะได้ยินว่ากอล์ฟอาชีพน้ัน เขาจะ 

ต้องฝึกหัดอย่างมาก บางคนฝึกหัดมาตั้งแต่ 2-3 ขวบ 

อย่างไทเกอร์ วูด เขาจับไม้กอล์ฟเป็นมาต้ังแต่อายุ 2 ขวบ 

แกว่งไปแกว่งมา พอร่างกายเขาโตข้ึนก็เร่ิมฝึก เร่ิมอะไรต่าง ๆ 

มีคนบอกว่า ไทเกอร์ วูด เกิดมาเพื่อเล่นกอล์ฟ อย่างนี ้

เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การที่เป็นอาชีพ กับการ 

ทำอย่างมืออาชีพนี่แตกต่างกัน ไทเกอร์ วูด ก็ไป 

เทิร์นโปร คือเป็นกอล์ฟอาชีพ ทีน้ีพอเป็นกอล์ฟอาชีพ 

จะสังเกตได้ว่า ไทเกอร์ วูด จะต้องซ้อมตั้งแต่เด็ก 

มาจนอายุย่างเข้า 40 ปี ตีกอล์ฟมาไม่ทราบว่าต้อง 

ใช้ลูกกอล์ฟไปเท่าไหร่ ตีไปก่ีคร้ัง ไม่รู้ก่ีแสนก่ีล้าน Shot 

อย่างน้ีเป็นต้น เพราะฉะน้ันเขาฝึก เขาฝน เขาทำอะไร 

กันมามากมาย นักมวยก็เหมือนกัน กว่าจะขึ้นต่อย 

บนเวทีได้ ต้องฝึกความอดทน ต้องฝึกกำลังร่างกาย 

ให้แข็งแรงสมบูรณ์จะต้องฝึกสายตาจะต้องฝึก 

ความคิดความอ่านจะต้องแก้ทางมวยหรืออะไรต่างๆ 

อย่างนี้ เพื่อที่จะทำเป็นอาชีพ พอขึ้นไปต่อยหรือว่า 

ไทเกอร์ วูดจะไปตีกอล์ฟเขาก็ต้องไปอย่างมืออาชีพ 

ก็คือเขาจะต้องศึกษาตลอดไปอีก จะต้องฝึกซ้อม 

อย่างมีระเบียบวินัย แต่พอไทเกอร์ วูดมีเรื่องที่จะ 

มาคิด เรื่องครอบครัว เรื่องอื้อฉาวที่เกิดกับเขาขึ้นมา 

ในที่สุดเขาก็มือตกลงไป ตอนนี้ตกอันดับลงไปมาก 

เขาพยายามจะฟื้นฟูขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถทำอย่าง 

มืออาชีพได้ เป็นนักกอล์ฟอาชีพท่ีพอตีไปได้ในระดับ 

เก่งเท่านั้น ยังไม่มือชั้นเทพแบบแต่ก่อน หรือว่า 

ในการชกมวย บางคนต่อยจนไม่มีคู่ชก ไม่มีอะไรต่างๆ 

ในที่สุดก็แพ้กำลังของตัวเอง ก็คืออายุมากขึ้น ก็เป็น 

ส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถท่ีจะทำอย่างมืออาชีพได้ แต่เขาก็ 

อาจจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างเช่น เขาทราย ในขณะนี ้

ถ้าขึ้นไปต่อยก็คงจะแพ้เด็ก แต่ถ้าหากว่าให้เขาทราย 

สอบเป็นเทรนเนอร์ เขาก็อาจจะเป็นเทรนเนอร์อย่าง 

มืออาชีพได้ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ลูกศิษย์ 

ต้องแยกแยะคำนี้ให้ดีนะครับ คำนี้จะสับสนได้ง่าย 

มีอาชีพขับรถกับขับรถอย่างมืออาชีพ จะแตกต่าง 

กันลิ่วเลย อย่างนี้เป็นต้น เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า 

นะครับ สวัสดีครับ

การอุดมศึกษา หรือ ก.พ.รับรอง และมีอายุไม่เกิน 40 ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

ระบบการศึกษาเป็นการเรียนครั้งละ 1 วิชา (Block  

Course & Modular system) จัดการเรียนการสอน 

ในวันเสาร์ เวลา 13.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา  

08.00-17.00 น. ณ วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) ค่าธรรมเนียม 

ตลอดหลักสูตร รวมศึกษาดูงานในประเทศ 139,000 บาท 

หรือดูงานต่างประเทศ 165,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ 

สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ  

ชั้น 2 (รามฯ 1) โทร. 0-2310-8220 กองบริการและ 

ประสานงานปริญญาโท อาคารพระมาส PRB ชั้น 5  

(รามฯ 2) โทร. 0-2397-6321, 0-2397-6317 และสมัคร 

ทางออนไลน์ที่ www.ymba-bangna.ru.ac.th 

& Modular system) จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ 

เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 

ที่ คณะบริหารธุรกิจ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ 160,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ 

สมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ห้องโครงการ 

M.B.A. กฎหมายธุรกิจ ม.ร. หัวหมาก เวลา 09.00- 

17.30 น. โทร. 0-2310-8220, 089-656-3783 และ 

080-649-0089 และบัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ช้ัน 3 

เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 0-2310-8560-5 กด 801 

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง Internet ได้ที่ www.bl-mba. 

ru.ac.th หรอืสมคัรเรยีนทางออนไลน ์: http://www. 

iregis.ru.ac.th/Scenter.jsp    

 รับสมัครนักศึกษาฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

  ม.ร. รับนักศึกษาฯ                      (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๙) วันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 

อาชีพ

(อ่านต่อหน้า 11)

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก่ นายธานิศ       

เกศวพิทักษ์ รองประธานศาลฎีกา ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรีไทย แก่ นายพินิจ ฉายสุวรรณ  

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) และ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก่ นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2556  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯ และบัณฑิต
ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จลุล่วง

 ชาวรามคำแหงปล้ืมปิติในพระมหากรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา คร้ังท่ี 38 จำนวน 36,277 คน 

อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการฯ บัณฑิต และ 

ผู้เก่ียวข้องท่ีต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 

ทำให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนิน 

ไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดเผยว่า 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ รั บ 

พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ

จากสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทน 

พระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่  

4-8 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีบัณฑิต  มหาบัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จำนวน 36,277 คน นับเป็นความปลื้มปิติแก่ 

บัณฑิตและชาวรามคำแหงเป็นอย่างย่ิงและทุกคน 

ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า งานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความ 

เรียบร้อยในทุกด้าน  ท้ังน้ีเป็นผลมาจากความร่วมมือ 

ร่วมแรงของทุกฝ่าย ท้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี บัณฑิต 

ตลอดจนนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ร. 
(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ เราคงจะได้ยินกันบ่อย ๆ  คำว่า 

คนน้ันมีอาชีพอะไร คนน้ีมีอาชีพอะไร เช่น ช่างตัดผม 

ก็บอกว่าถ้าไปถามเขาว่าคุณทำงานอะไร พอบอกว่า 

เป็นช่างตัดผม ก็เรียกว่าเป็นอาชีพตัดผม อาชีพ 

ทำนา อาชีพตำรวจ อาชีพทหาร อาชีพราชการ 

อาชีพครู อาชีพหมอดู อาชีพอะไรก็แล้วแต่ ท่ีรวม

ความแล้วก็คือเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยตรง 

เป็นงานหลัก ถ้าหากว่าเป็นบางตำแหน่งต้องทำ 

เป็นงานหลักอย่างเดียว ไปทำอย่างอ่ืนก็ไม่ได้อย่างเช่น 

พวกท่ีดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งผู้ท่ีมี 

ข้อต้องห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าจะประกอบอาชีพอื่น 

หรือจะประกอบอาชีพอิสระไม่ได้ ถ้าดำรงตำแหน่ง 

ใดก็จะต้องประกอบอาชีพในตำแหน่งน้ันเท่าน้ัน 

ก็คือจะต้องทำหน้าท่ีอย่างน้ันเท่าน้ัน เช่นคนเป็น 

กรรมการ ป.ป.ช. จะไปเขียนหนังสือขาย หรือว่า 

ไปรับจ้างเขาเขียน พูดง่ายๆ ว่า ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง 

หรือลูกจ้างก็เป็นเร่ืองท่ีขาดคุณสมบัติได้ ไม่สามารถ 

ท่ีจะเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ได้ อย่างน้ีเป็นต้น หรือว่า 

มีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ท่านไปพูดออกวิทย ุ

ออกทีวีรายการชิมไปบ่นไป นั่นก็มีคำพิพากษา 

ถึงขั้นต้องว่ากันไปตามกฎหมายที่ครูบอก 

คือไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ 

อย่างนี้เป็นต้น

เปิดอาคารอำนวยการ รามฯ 2

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดอาคารอำนวยการ กองงานวิทยาเขตบางนา 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ผู้บริหาร 

และบุคลากร ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2556 ณ กองงานวิทยาเขตบางนา 

 สำหรับ อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร 

อเนกประสงค์ 5 ช้ัน พ้ืนท่ีใช้สอย 8,640 ตารางเมตร 

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารสำนักงาน ห้องบรรยาย 

และห้องประชุม มีรูปทรงของสถาปัตยกรรมโดดเด่น  

สวยงามออกแบบโดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.ร. 

 ปัจจุบันช้ัน 1 ใช้เป็นสำนักงานของงานธุรการ 

งานอาคารสถานท่ี งานช่างและยานพาหนะ ช้ัน 2 

เป็นสำนักงานและห้องผู้บริหาร ชั้น 3 และชั้น 4 

เป็นห้องเรียน 


