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(อ่านต่อหน้า 9)
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รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับ นศ.ป.โท สาขาฯ ต่างประเทศ

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวฯ ครั้งที่ 9

(อ่านต่อหน้า 11)

สี่สิบสองป “รามคำแหง”
สรางความรูศรัทธาสูสากล

๒๖ พฤศจ�กายน ๒๕๕๖

    เนื ่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 42 ป ในนาม

   ของสภามหาวิทยาลัย ผมขอแสดงความยินดี

   อยางยิ ่งตอทานผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา

   และศิษยเกาของสถาบันการศึกษาอันทรงคุณคา

   แหงนี้ 

    ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เปนท่ีประจักษวา

   มหาวิทยาลัยรามคำแหงทำหนาที่ของสถาบัน

   อุดมศึกษาไดอยางครบถวนบริบูรณ ทั้งดาน

การสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกชุมชน และการทำนุบำรุงศิลป-

วัฒนธรรม ไดใหโอกาสทางการศึกษาแกปวงชนชาวไทยท่ัวประเทศและท่ัวโลก

และท่ีสำคัญท่ีสุด มหาวิทยาลัยแหงน้ีไดผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมออกไป

ดูแลรับใชสังคมและประเทศชาติ

    กวา 40 ปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ไดปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยางมี

   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดผลิตบัณฑิตท่ีมี

   คุณภาพออกไปรับใชสังคมอยางตอเน่ือง จนกระท่ัง

   ในวันนี้ มีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

   จำนวนมากประสบความสำเร็จกาวหนาในระดับ

   ผูนำขององคกรท่ีมีความสำคัญ  ท้ังในภาครัฐและ

   ภาคเอกชน สรางช่ือเสียงโดดเดน เปนท่ีนาช่ืนชม

   ยินดีอยางยิ่ง

 ในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 42 ปน้ี

ขอขอบคุณผูบริหาร และบุคลากรชาวรามคำแหงทุกทานท่ีรวมแรงรวมใจ เสียสละ

เพื่อพัฒนาใหมหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนา สรางชื่อเสียงเปนที่ประจักษ

ในสังคม ในปตอไป มหาวิทยาลัยของเราจะตองเผชิญหนา

ม.ร.มอบรางวัลศิษยเกาดีเดนในงานครบรอบ 42 ป

สารนายกสภามหาวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครบรอบ 42 ป วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สารอธิการบดี
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครบรอบ 42 ป วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

(อานตอหนา 2)

(อานตอหนา 2)(อานตอหนา 2)

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
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เชิญสมัครเปนสมาชิกทั้งดวยตนเองและทางไปรษณีย
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นลาง
๒. ดำเนินการตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราคาสมาชิกปละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู ติดตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ชำระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗

ศูนยรับฝากไปรษณียจำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ตอ ๘๐๔๕-๗

(นางวัฒนา อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธ

 สี่สิบสองป “รามคำแหง” แหลงศึกษา
มหาวิทยาลัยแนวหนาของไทยผอง
อุบัติขึ้นดำรงมั่นตามครรลอง
มหาวิทยาลัยของประชาชน
จะกาวหนาตอไปไมยั้งหยุด
จะสรางพุทธิปญญาทุกแหงหน
สรางความรู ศรัทธาสูสากล
รามฯทุกคนยึดมั่นกตัญู
จะสรางรามฯ ตอไปไมยั้งหยุด
ดวยดวงจิตบริสุทธิ์ที่มีอยู
องคพอขุนฯ หนุนนำและค้ำชู
ใหโลกรู “รามคำแหง” แกรงเนานาน

รองศาสตราจารยประทีป วาทิกทินกร - รอยกรอง

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปดเผยวามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมอบรางวัลเกียรติยศ

แกศิษยเกา ท่ีไดใชความรูความสามารถในการทำงานจนประสบความสำเร็จ

ทางอาชีพ มีผลงานเปนที่ประจักษแกสังคม เปนคนดีมีคุณธรรม มีจิต

สาธารณะ และอุทิศตนรับใชสังคม เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รามคำแหง ครบรอบ 42 ป วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อแสดงความชื่นชมและเปนกำลังใจ

แกศิษยเกาที่ประกอบคุณงามความดี รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ดวย โดยมีศิษยเกาที่ไดรับรางวัล “ศิษยเกาดีเดน” ในโอกาสดังกลาว จำนวน 13 คน ไดแก

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม สมชัย ศิริวัฒนโชค อัยยณัฐ ถินอภัย บุญชู ทัศนประพันธ

สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ลัดดาวรรณ หลวงอาจ อภินันท จันทรังษี พล.ต.ท.หาญพล นิตยวิบูลย

พัชระ สารพิมพา อังคาร จันทาทิพย ประพีร อังกินันทน ดร.นัทกาญจน รัตนวิจิตร

ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ     (ต่อจากหน้า 1)

 ในโอกาสอันเปนมงคลน้ี ขออำนาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ท้ังหลาย และบารมีแหงองคพอขุนรามคำแหงมหาราช

อำนวยพรใหชาวรามคำแหงทุกคน จงเปยมดวยพลังกาย

กำลังใจ และพลังสติปญญา รวมกันสรางสรรคและ

พัฒนาใหมหาวิทยาลัยมีความเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น 

  

  (นายวิรัช  ชินวินิจกุล)

  นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

กับความทาทาย ท้ังในระบบการศึกษาภายในประเทศ

และในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผมเชื่อมั่นวาทุกทาน

จะไดรวมมือ รวมใจชวยกันฟนฝาอุปสรรคตางๆ และ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาตอไปอยาง

ไมหยุดยั้ง 

 ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย รวมท้ังบารมี

แหงองคพอขุนรามคำแหงมหาราชไดโปรดอำนวยพร

ใหทานและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ

ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนา มีความเจริญ

กาวหนาในหนาท่ีการงาน และการดำเนินชีวิตท่ีรุงเรือง

และมั่นคง ตอไป 

     

     (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ตอจากหนา 1)ม.ร.มอบรางวัลศิษยเกาฯ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

(ตอจากหนา 1)สารนายกสภาฯ

 1. ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโน-

โลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

ปลัดกระทรวงคมนาคม 3. นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผูวา-

การการทางพิเศษแหงประเทศไทย 4. นายบุญชู

ทัศนประพันธ รองประธานศาลอุทธรณ ภาค 1 และ

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ

5. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผูพิพากษาศาลอุทธรณ

6. นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ ผูพิพากษาศาลแพง 

 7. นายอภินันท จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

8. พลตำรวจโทหาญพล นิตยวิบูลย ผูบัญชาการตำรวจ-

ภูธร ภาค 7  9. นายพัชระ สารพิมพา ผูอำนวยการฝาย-

คล่ืนวิทยุ FM 100.5 สำนักวิทยุ อสมท 10. นายอังคาร

จันทาทิพย กวีซีไรต ป 2556 11. นางสาวประพีร

อังกินันทน รักษาการผูวาการตรวจเงินแผนดิน

12. ดร.นัทกาญจน รัตนวิจิตร ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียน

ราชวินิตมัธยม และ 13. ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ กรรมการ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกขององคการโลกของผูบำเพ็ญ

ประโยชน (Asia Pacific Region Committee Member

World Association of Girl Guides and Girl Scouts -

WAGGGS) 

 ทั้งนี้ จะมีการมอบรางวัลแกศิษยเกาดีเดนใน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร

หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช

(ตอจากหนา 1)สารอธิการบดีฯ

 วางพานพุม นายจักรกฤช

ศรีธนกฤช ผูอำนวยการกองกลาง

เปนผูแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วางพานพุมถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรียพระบาท

สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในโอกาส

วันครบรอบ 120 ป แหงวันพระราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน

2556 ณ บริเวณหนาอาคารรัฐสภา

ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ม.ร. เปดการแขงขันบาสเกตบอล UBI

 มหาวิทยาลัยช้ันนำ ตบเทารวมชิงความเปน

สุดยอดบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา ระหวาง 13-24

พฤศจิกายน 2556 ณ โรงยิมเนเซ่ียม 3 ม.รามคำแหง

และ MCC HALL เดอะมอลล บางกะป ในการ

แขงขันบาสเกตบอลอุดมศึกษา ถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“University Basketball Invitation 2013” (UBI)

คร้ังท่ี 2 ชิงเงินรางวัลกวา 1,000,000 บาท พรอมลุน

ของรางวัลอีกมากมาย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมกับบริษัท ชูตอิท

จำกัด จัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลอุดมศึกษา

ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี “University Basketball Invita-

tion 2013” (UBI) คร้ังท่ี 2 โดยมี นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

องคมนตรี เปนประธานเปดการแขงขัน และมี

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พรอมดวย

คณะผูบริหาร คณะกรรมการจัดการแขงขัน เจาหนาท่ี

และผูสนับสนุน ตลอดจนคณะนักกีฬาจากมหาวิทยาลัย

ตางๆ รวมในพิธี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 อาคารสำนักกีฬา มหาวิทยาลัย

รามคำแหง

 โอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์

ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลาววา การแขงขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษาฯ

ปนี้เปนปที่ 2 จัดขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาการกีฬาของประเทศ และสนับสนุนให

สถาบันการศึกษา ชมรม สมาคม และองคกรกีฬา

อาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีการแขงขันเปน

ประจำตอเนื่องเพื่อสรางความสามัคคีและความ

สัมพันธอันดีระหวางสถาบัน รวมท้ังสรางกิจกรรม

ที่เปนประโยชนตอเยาวชน ตลอดจนใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด และเสริมสราง

ประสบการณการแขงขันใหเกิดการพัฒนากีฬา

บาสเกตบอลสูระดับสากล

  “การจัดการแขงขันบาสเกตบอลในครั้งนี้

มีสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สงทีมเขารวมแขงขัน

จำนวน 28 ทีม แบงออกเปน ทีมชาย 16 ทีม และ

ทีมหญิง 12 ทีม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตางๆ อาทิ

การประกวดกองเชียร-เชียรลีดเดอร การประกวดเตน

(KO SUPER TEAM Dancing Contest) การประกวด

SMART TEEN (Smart Boy และ Smart Girl)

การแขงขัน VIVA SLAMDUNK และการยิงไกล

(SUPER RICH SUPER SHOOT) รวมท้ังกิจกรรม

เกมเพ่ือความสนุกสนานอีกมากมาย ท้ังน้ีขอขอบคุณ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของ

ในการจัดการแขงขันครั้งนี้ที่ใหคำปรึกษา และ

สนับสนุนการแขงขัน รวมทั้งอำนวยความสะดวก

ในเรื่องตางๆ เปนอยางดี”

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ (Business Law) ขยายเวลารับสมัคร

นักศึกษาใหมระดับปริญญาโท รุนท่ี 13 ต้ังแตบัดน้ี

ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เรียนวันเสาร เวลา

17.00-21.00 น. และวันอาทิตย เวลา 08.00-17.00 น.

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ไมทำวิทยานิพนธ 

 ผูสนใจขอรับใบสมัคร และสมัครไดตั้งแต

บัดน้ี - 30 พฤศจิกายน 2556 (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)

ณ หองโครงการ M.B.A. กฎหมายธุรกิจ คณะบริหาร

ธุรกิจ ม.รามคำแหง (รามฯ 1) ช้ัน 2 (วันจันทร-ศุกร)

และช้ัน 3 (วันเสาร-อาทิตย) ต้ังแตเวลา 09.00-17.00 น.

โทร. 0-2310-8220, 089-656-3783, 086-049-1767

ดาวนโหลดใบสมัครทาง internet ท่ี www.bl-mba.ru.ac.th

รับนักศึกษาปริญญาโท M.B.A.
สาขากฎหมายธุรกิจ รุน 13



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

  นายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา 

เผยความในใจหลังได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรง 

ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เม่ือวันท่ี 

17 มิถุนายน 2556 และฝากข้อคิดสำหรับชาวรามฯ 

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ครบรอบ 42 ปี 

 ความรู้สึกที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 เป็นสิริมงคลกับชีวิตของตนเอง เพราะ 

รามคำแหงเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตราชการเป็นครั้งแรก 

ด้วยการเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2517-

2522 ซึ่งผมจำคำขวัญของรามคำแหงได้เสมอว่า 

“รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ” 

ผมคิดตลอดเวลาว่าผมจะตอบแทนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอย่างไรในฐานะที่เป็นเสมือนพ่อผู้ให้ 

กำเนิดชีวิตราชการ เมื่อถึงโอกาสที่จะได้ตอบแทน 

คุณของมหาวิทยาลัย จึงยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ที่ได้เข้ามาทำงานในหน้าที่นี้ 

 สมัยที่ผมเป็นอาจารย์ที่รามคำแหงและได้ 

สัมผัสกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ขอยืนยัน 

ว่ามาตรฐานการศึกษาของรามคำแหง เป็นผู้ที่ม ี

ความรู้ความสามารถเท่าเทียมและไม่แพ้มหาวิทยาลัย 

แห่งอื่น บัณฑิตที่จบไปเป็นผู้ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ 

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์  เห็นได้จากสนามสอบเนติบัณฑิต  

หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาก็ตาม มีบัณฑิตรามคำแหงสอบ 

ผ่านจำนวนมาก  ในอนาคตจะได้เห็นบัณฑิตรามคำแหง 

ก้าวไปถึงประธานศาลฎีกา และตำแหน่งสำคัญอื่นๆ

ทั้งในภาครัฐและเอกชน

    แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

 กว่า 40 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนี้สามารถ 

กล่าวได้ว่ารามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของ 

ประเทศ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ทั้งในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอาคาร 

สถานท่ี เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสำหรับ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ท่ีสำคัญคือ มาตรฐานการบริหารงานของคณะ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดยท่านอธิการบดี ก็สามารถ 

ยกระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

 สำหรับในอนาคตนั้น สิ่งสำคัญคือความ 

ต่อเนื่องของการพัฒนา และการวางแนวทางในการ 

พัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รามคำแหงต้องเป็น 

มหาวิทยาลัยท่ีเป็นผู้นำทางความคิดและสร้างรากฐาน 

แห่งการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน 

กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคม- 

อาเซียน

 เป็นเร่ืองท่ีรามคำแหงต้องคิดและเร่งการทำงาน 

โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องเตรียมการ ซึ่ง 

รามคำแหงจะต้องปูพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับประชาคม- 

อาเซียนให้กับนักศึกษา เช่ือว่าผู้บริหารและคณาจารย์ 

รามคำแหงมีวิสัยทัศน์ท่ีจะทำให้รามคำแหงเป็นผู้นำ 

ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนนโยบายของประชาคม-

อาเซียนได้อย่างแน่นอน 

    ข้อคิดสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตรามคำแหง

 ในฐานะนายกสภา ม.ร. มีความตั้งใจอย่างยิ่ง 

ว่าอยากเห็นลูกศิษย์รามคำแหงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

ในสถาบันที่ทรงเกียรติแห่งนี้ ซึ่งถ้าท่านสามารถ 

สำเร็จเป็นบัณฑิตรามคำแหงได้จะเป็นเครื่องพิสูจน์

ถึงการทดสอบจิตใจที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้   

เพราะรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างไม่มี 

การบังคับให้เข้าเรียน นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ 

และฝึกฝนตนเอง 

 สถาบันแห่งนี้จะหล่อหลอมให้นักศึกษา 

แข็งแกร่ง และเป็นบุคคลที่สมบูรณ์จบไปเป็นบุคคล 

ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ สร้าง 

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและตอบแทนบุญคุณให้

กับประเทศชาติได้ในอนาคต ท่ีสำคัญขอให้นักศึกษา 

และบัณฑิตทุกคน จงจำคำขวัญของรามคำแหง 

“รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ” 

ไว้ให้ม่ัน เม่ือท่านศึกษาจบไปแล้วส่ิงหน่ึงท่ีต้องทำคือ 

สนองคุณชาติ คือ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี 

ของสังคม เพื่อตอบแทนบุญคุณของมหาวิทยาลัย 

ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับลูกศิษย์มาตลอด 

ระยะเวลากว่า 40 ปี

    ข้อคิดสำหรับประชากรชาวรามคำแหง

 ชาวรามคำแหงควรรำลึกด้วยความภาคภูมิใจ 

ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมิใช่เพียงแค่สร้างรากฐาน 

แห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศชาติเท่านั้น หาก 

แต่ยังยืนหยัดรับใช้สังคมและประเทศชาติทุกช่วง 

เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง เป็นระยะเวลา 

ผ่านมาแล้วถึง 42 ปี ขอให้ชาวรามคำแหงทุกท่าน 

รักและสามัคคีกัน เพื่อเป็นพลังสำคัญผลักดันให้เกิด 

การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 

แห่งน้ีเป็นรากฐานท่ีม่ันคงในการพัฒนาประเทศชาติ 

สืบไป
เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เดือน พฤศจิกายน เป็นเดือนสำคัญ 

ของมหาวิทยาลัย ท่ีช่ือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 เน่ืองเพราะเป็นเดือนท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ มีพระมหากรุณาธิคุณ 

เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 

ที่ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ ซึ่งก็คือ 

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพื่อ

 ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช ซึ่งประดิษฐาน ณ  

วงเวียนที่เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย 

และ

 ทรงพระมหากรุณาฯ โปรดเกล้าโปรด 

กระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงถือเอา

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่มี 

เหตุการณ์สำคัญยิ่งนี้ เป็นวัน

 สถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 “ข่าวรามคำแหง” ได้บอกเล่าแก่ชาว

รามคำแหงถึงวันสำคัญนี้มาทุกปี มาปีนี้

 พุทธศักราช ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย 

แห่งนี้จะมีอายุครบ ๔๒ ปี เพราะ

 เรา เปิดมหาวิทยาลั ยมาตั้ งแต่ปี  

พุทธศักราช ๒๕๑๔

 ปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ จึงมีพิธ ี

พระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก

 “ข่าวรามคำแหง” ยินดีที่จะบันทึกไว้

ด้วยความภูมิใจว่า

 ๔๒ ปี ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ทำ 

หน้าท่ีครบถ้วนท้ัง การสอน  การวิจัย  การบริการ 

ทางวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลป- 

วัฒนธรรม และท่ีสำคัญ คือการผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ท้ังปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก รวมแล้วประมาณเก้าแสนคน!

 ในโอกาสอันเปนมงคลน้ี ขออำนาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ท้ังหลาย และบารมีแหงองคพอขุนรามคำแหงมหาราช

อำนวยพรใหชาวรามคำแหงทุกคน จงเปยมดวยพลังกาย

กำลังใจ และพลังสติปญญา รวมกันสรางสรรคและ

พัฒนาใหมหาวิทยาลัยมีความเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น 

  

  (นายวิรัช  ชินวินิจกุล)

  นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

กับความทาทาย ท้ังในระบบการศึกษาภายในประเทศ

และในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผมเชื่อมั่นวาทุกทาน

จะไดรวมมือ รวมใจชวยกันฟนฝาอุปสรรคตางๆ และ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาตอไปอยาง

ไมหยุดยั้ง 

 ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย รวมท้ังบารมี

แหงองคพอขุนรามคำแหงมหาราชไดโปรดอำนวยพร

ใหทานและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ

ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนา มีความเจริญ

กาวหนาในหนาท่ีการงาน และการดำเนินชีวิตท่ีรุงเรือง

และมั่นคง ตอไป 

     

     (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย)

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ตอจากหนา 1)ม.ร.มอบรางวัลศิษยเกาฯ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

(ตอจากหนา 1)สารนายกสภาฯ

 1. ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโน-

โลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

ปลัดกระทรวงคมนาคม 3. นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผูวา-

การการทางพิเศษแหงประเทศไทย 4. นายบุญชู

ทัศนประพันธ รองประธานศาลอุทธรณ ภาค 1 และ

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ

5. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผูพิพากษาศาลอุทธรณ

6. นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ ผูพิพากษาศาลแพง 

 7. นายอภินันท จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

8. พลตำรวจโทหาญพล นิตยวิบูลย ผูบัญชาการตำรวจ-

ภูธร ภาค 7  9. นายพัชระ สารพิมพา ผูอำนวยการฝาย-

คล่ืนวิทยุ FM 100.5 สำนักวิทยุ อสมท 10. นายอังคาร

จันทาทิพย กวีซีไรต ป 2556 11. นางสาวประพีร

อังกินันทน รักษาการผูวาการตรวจเงินแผนดิน

12. ดร.นัทกาญจน รัตนวิจิตร ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียน

ราชวินิตมัธยม และ 13. ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ กรรมการ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกขององคการโลกของผูบำเพ็ญ

ประโยชน (Asia Pacific Region Committee Member

World Association of Girl Guides and Girl Scouts -

WAGGGS) 

 ทั้งนี้ จะมีการมอบรางวัลแกศิษยเกาดีเดนใน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร

หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช

(ตอจากหนา 1)สารอธิการบดีฯ

 วางพานพุม นายจักรกฤช

ศรีธนกฤช ผูอำนวยการกองกลาง

เปนผูแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วางพานพุมถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรียพระบาท

สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในโอกาส

วันครบรอบ 120 ป แหงวันพระราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน

2556 ณ บริเวณหนาอาคารรัฐสภา

ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ม.ร. เปดการแขงขันบาสเกตบอล UBI

 มหาวิทยาลัยช้ันนำ ตบเทารวมชิงความเปน

สุดยอดบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา ระหวาง 13-24

พฤศจิกายน 2556 ณ โรงยิมเนเซ่ียม 3 ม.รามคำแหง

และ MCC HALL เดอะมอลล บางกะป ในการ

แขงขันบาสเกตบอลอุดมศึกษา ถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“University Basketball Invitation 2013” (UBI)

คร้ังท่ี 2 ชิงเงินรางวัลกวา 1,000,000 บาท พรอมลุน

ของรางวัลอีกมากมาย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมกับบริษัท ชูตอิท

จำกัด จัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลอุดมศึกษา

ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี “University Basketball Invita-

tion 2013” (UBI) คร้ังท่ี 2 โดยมี นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

องคมนตรี เปนประธานเปดการแขงขัน และมี

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พรอมดวย

คณะผูบริหาร คณะกรรมการจัดการแขงขัน เจาหนาท่ี

และผูสนับสนุน ตลอดจนคณะนักกีฬาจากมหาวิทยาลัย

ตางๆ รวมในพิธี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 อาคารสำนักกีฬา มหาวิทยาลัย

รามคำแหง

 โอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์

ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลาววา การแขงขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษาฯ

ปนี้เปนปที่ 2 จัดขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาการกีฬาของประเทศ และสนับสนุนให

สถาบันการศึกษา ชมรม สมาคม และองคกรกีฬา

อาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีการแขงขันเปน

ประจำตอเนื่องเพื่อสรางความสามัคคีและความ

สัมพันธอันดีระหวางสถาบัน รวมท้ังสรางกิจกรรม

ที่เปนประโยชนตอเยาวชน ตลอดจนใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด และเสริมสราง

ประสบการณการแขงขันใหเกิดการพัฒนากีฬา

บาสเกตบอลสูระดับสากล

  “การจัดการแขงขันบาสเกตบอลในครั้งนี้

มีสถาบันอุดมศึกษาตางๆ สงทีมเขารวมแขงขัน

จำนวน 28 ทีม แบงออกเปน ทีมชาย 16 ทีม และ

ทีมหญิง 12 ทีม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตางๆ อาทิ

การประกวดกองเชียร-เชียรลีดเดอร การประกวดเตน

(KO SUPER TEAM Dancing Contest) การประกวด

SMART TEEN (Smart Boy และ Smart Girl)

การแขงขัน VIVA SLAMDUNK และการยิงไกล

(SUPER RICH SUPER SHOOT) รวมท้ังกิจกรรม

เกมเพ่ือความสนุกสนานอีกมากมาย ท้ังน้ีขอขอบคุณ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูเก่ียวของ

ในการจัดการแขงขันครั้งนี้ที่ใหคำปรึกษา และ

สนับสนุนการแขงขัน รวมทั้งอำนวยความสะดวก

ในเรื่องตางๆ เปนอยางดี”

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ (Business Law) ขยายเวลารับสมัคร

นักศึกษาใหมระดับปริญญาโท รุนท่ี 13 ต้ังแตบัดน้ี

ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เรียนวันเสาร เวลา

17.00-21.00 น. และวันอาทิตย เวลา 08.00-17.00 น.

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ไมทำวิทยานิพนธ 

 ผูสนใจขอรับใบสมัคร และสมัครไดตั้งแต

บัดน้ี - 30 พฤศจิกายน 2556 (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)

ณ หองโครงการ M.B.A. กฎหมายธุรกิจ คณะบริหาร

ธุรกิจ ม.รามคำแหง (รามฯ 1) ช้ัน 2 (วันจันทร-ศุกร)

และช้ัน 3 (วันเสาร-อาทิตย) ต้ังแตเวลา 09.00-17.00 น.

โทร. 0-2310-8220, 089-656-3783, 086-049-1767

ดาวนโหลดใบสมัครทาง internet ท่ี www.bl-mba.ru.ac.th

รับนักศึกษาปริญญาโท M.B.A.
สาขากฎหมายธุรกิจ รุน 13



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ม.ร. มหาวิทยาลัยมุ่งรู้ มุ่งเรียน : 
การเดินทางของกาลเวลา

1.  ความนำ

  ในงานประพันธ์ของเสฐียรโกเศศ 

(พระยาอนุมานราชธน) และนาคะประทีป

(พระสารประเสริฐ) ซึ่งมีต้นเค้าแปลจาก 

ภาษาสนัสกฤต เรือ่ง “หโิตปเทศ” มขีอ้ความ 

สำคัญยิ่ง คือ “สรรพสมบัติทั้งหลายอะไร 

จะประเสริฐเท่าปัญญา เป็นไม่มี, เพราะ 

ใครจะแย่งเอาไปมิได้-ซื้อขายมิได้- และ 

เป็นสมบัติอันมิตายตัว” (สำนักพิมพ์คลัง 

วิทยา, 2517) หนังสือเล่มนี้สะท้อนความ 

เปรื่องปราชญ์ของบรรดาบรมครู (guru) 

ในอารยธรรมเกินกว่า 4,000 ปีของอินเดีย 

ในโบราณสมัย ซึ่งเคยตั้งสถาบันการศึกษาที่เลื่องชื่อ 

เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีต และศานตินิเกตัน 

(Santiniketan) โดยนักคิด นักการศาสนา นักปราชญ์ 

ผู้ได้รับรางวัล Nobel ทางวรรณกรรมคือ รพินทรนาถ 

ฐากูร (Rabindranath Tagore) ในยุคการกู้ชาติของ 

อินเดีย 

  ประเด็นสำคัญคือ เน้นคุณค่าทางปัญญา ซึ่ง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุว่าหมายถึง 

“ความรอบรู้, ความรู้ท่ัว, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด” 

สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ มีส่วนช่วยอย่างมากใน 

การทำให้เกิด “ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด” ในกรณี

นี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการยอมรับว่ามีบทบาท

อย่างสำคัญในรอบ 40 ปีเศษที่ผ่านมา

  บทความอื่นๆ ของผู้เขียน (จิรโชค วีระสย) ใน 

ฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเตรียม 

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีศาสตราจารย์ 

ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นประธาน ในปี พ.ศ.2513-14 

ได้เขียนเล่าไว้ในแนว “การเจาะเวลาหาอดีต” สำหรับ 

ข้อเขียนนี้เป็นการเขียนแนวการเดินทางกาลเวลาคือ  

การท่ีในฐานะมหาวิทยาลัยตลาดวิชาได้สนองเจตนารมณ์ 

แห่งการเปิดประตูสู่การพัฒนาปัญญาให้กว้างขวางและ

โดยการทำหน้าที่ทั้ง 4 อย่างของสถาบันระดับอุดมศึกษา 

คือ 1) ถ่ายทอดวิชา (teach) 2) หาความรู้เพิ่ม (research) 

3) เสริมสุขปวงประชา (public service) และ 4) มุ่งรักษา 

ศิลปวัฒนธรรม (arts and culture) ในฐานะที่ผู้เขียนม ี

ส่วนเกี่ยวข้องและผูกพันกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมา 

ต้ังแต่ปฐมกาลเป็นระยะเวลาสืบต่อยาวนานรู้สึกพึงพอใจ 

และภูมิใจกับความสำเร็จและความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย 

ที่บุคลากรฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมโดยมิใช่เพียงแต่ให้ ม.ร. 

เป็นสถาบัน “มุ่งรู้ มุ่งเรียน” ในหลายสาขาวิชาทั้ง 

ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 

ศิลปกรรมศาสตร์ แต่ยังได้มีผลงานโดดเด่นในหน้าท่ีอ่ืนๆ 

ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา คือ การทำประโยชน์ให้ 

กับส่วนรวม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า 

ของประเทศชาติ ความภาคภูมิใจอยู่ในทุกภาคส่วนทั้ง 

ในกลุ่มบุคลากรรุ่นบุกเบิกและรุ่นสานต่อทั้งศิษย์เก่า 

และศิษย์ปัจจุบันในความเป็น “ลูกพ่อขุน” โดยรำลึกถึง 

พระคุณขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์ 

อักษรไทยอันเป็นสื่อเป็นเครื่องมือเป็นสัญลักษณ์สำคัญ 

ในการพัฒนาความรู้ ความคิด อันมีคุณูปการต่อการ 

เสริมสร้างปัญญาซึ่งในคัมภีร์ภารตะโบราณที่อ้างไว้ 

ตอนต้นกล่าวว่า “สรรพสมบัติท้ังหลายอะไรจะประเสริฐ 

เท่าปัญญาเป็นไม่มี” และในพระพุทธภาษิตมีว่า “นัตถิปัญญา 

สมาอาภา” (“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”)

2.  บริบทแห่งกาลเวลา

  มีคำกล่าวว่า “Time flies, flowers die, love 

remains.” คือ “เวลาย่อมล่วงเลย ดอกไม้ย่อมโรยรา 

แต่ความรักยังคงอยู่” กรณีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ได้ผ่านการเดินทางของกาลเวลามาเกือบครึ่งศตวรรษ 

แล้วนั้น และยังจะเดินทางต่อไปไม่สิ้นสุดโดยผ่านคน 
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รุ่นต่างๆ (generations) ไม่ว่าจะเป็นส่วนใด 

ของการมีจิตสำนึกท่ีอุทิศเพ่ือเป้าหมายแห่ง 

ความสัมฤทธิ์ล้ำเลิศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 

ทั้งนี้ พึงตระหนักถึงบริบทแห่งกาลเวลา 

ม.ร. เมื่อแรกตั้ง พ.ศ. 2514 มีสภาพการณ์ 

รอบด้านทางสังคม เศรษฐกิจ ทาง 

การเมือง ทางวัฒนธรรมและอ่ืนๆ แตกต่าง 

อย่างมากกับ ม.ร. และสังคมภายนอก เมื่อ 

ผ่าน 40 ปีภายหลัง 

  ดังนั้นการครุ่นคิดถึงอนาคตกาลจึง 

ต้องคำนึงถึงสภาพและสภาวะแวดล้อม

ที่แปรเปลี่ยน ซึ่งบางครั้งอาจเข้าถึงระดับ 

พลิกผัน (turning point)  แต่หากมีการเตรียมความ 

พร้อมทั้งในด้านการเตรียมกำลังใจ และความพร้อม 

อย่างเอาจริงเอาจังดังคำสอนที่ทรงคุณค่าของพระ- 

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงในข้อที่สามที่ว่าด้วย “ภูมิคุ้มกันในตัวเอง” คือ 

การคิดและเตรียมการอย่างจริงจังสำหรับการเผชิญกับ 

สภาพที่แปรเปลี่ยนไป พร้อมกับทำให้ครบตามเงื่อนไข 

คือการใช้ความรู้เคียงคู่ประกอบกับคุณธรรม (virtue)

  ตัวอย่างสภาวการณ์ที่ผ่านมาใน “การเดินทาง 

ของกาลเวลา” ช่วง 30-40 ปี ภายหลังการสถาปนา 

มหาวิทยาลัยก็คือ จำนวนมหาวิทยาลัยได้เพิ่มมากขึ้น 

อย่างพุ่งทะยาน (skyrocketing) กล่าวคือ จากจำนวน 

สถาบันประมาณ 10 แห่ง เม่ือมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิด 

การเรียนการสอนครั้งแรกโดย ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

เป็นผู้เปิดบรรยายวิชาแรกในวันที่ 2 สิงหาคม 2514 ใน 

อาคารชั่วคราวชั้นเดียวที่รีบเร่งก่อสร้างให้เสร็จทันรับ 

คลื่นนักศึกษาซึ่งมีมหาศาลในภาคแรกคือ เกินกว่า 

37,000 คน (อันอาจเป็นตัวเลขที่น่าจะได้บันทึกไว้ใน 

Guinness World Book of Records สำหรับในยุค 

ร่วมสมัย พ.ศ. 2556 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาใน 

ประเทศไทยมีทั้งสิ้นประมาณ 180 แห่ง รวมทั้งที่เปิด 

โดยกรุงเทพมหานครคือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

และสถาบันที่เอกชนเปิดใหม่ที่ชื่อว่า “สถาบันปัญญา 

ภิวัฒน์” รวมทั้งที่มีข่าวว่า ป.ต.ท. จะจัดตั้งสถาบันเป็น

ของตนเองที่จังหวัดระยอง (อ่านต่อหน้า 8)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

`

`

 ตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่าจุดแข็งหรือ 

ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยรามคำแหงคืออะไร 

และในภาวะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 

ประเด็นดังกล่าวจะยังคงเป็นจุดแข็งต่อไปหรือไม่  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อตอนที่เริ่มต้นนั้น 

มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่มีที่เรียน  สมัยนั้นมี 

มหาวิทยาลัยน้อย และแต่ละแห่งก็จำกัดจำนวนรับ  แต ่

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนมีที่เรียนมากขึ้น มีทางเลือก 

มากขึ้นในการที่จะหันไปศึกษาในสถาบันต่างๆ ได้ 

 รามคำแหงจึงเป็นสถาบันการศึกษาตลาดวิชาที่ 

เปิดโอกาสให้คนได้มีที่เรียน ได้เลือกเรียนในสาขาที่ตรง 

ตามความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นจุดแข็งของเรา เราทำ

หน้าที่ของเราได้ดีมาโดยตลอด

 ในขณะนี้ต้องยอมรับว่านโยบายการศึกษาระดับ 

ชาติมีการเปลี่ยนแปลง  เป็นนโยบายที่ไม่เอื้อสำหรับ 

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น รัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการหลายท่านที่ผ่านมา มีความเห็นว่า 

อยากจะให้สังคมไทยเน้นที่ระบบอาชีวศึกษามากขึ้น 

เม่ือเน้นท่ีระบบอาชีวศึกษามากข้ึนโดยเฉพาะให้เป็น 60:40 

ทำให้มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านสังคมศาสตร์ 

ได้รับความกระทบกระเทือนด้วย อย่างรามคำแหงของ 

เราเป็นต้น สาขาวิชาในสายสังคมศาสตร์ได้รับความ 

กระทบกระเทือนจากนโยบายน้ีแน่นอน เด็กจำนวนหน่ึง 

จะถูกดึงไปศึกษาทางด้านสายอาชีพ 

 เราต้องมาคิดว่าจะปรับรามคำแหงของเราให้เข้า 

กับสถานการณ์นี้อย่างไร ไม่เฉพาะแต่เพียงสถานการณ ์

หรือบริบทในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง  แต่ยัง 

ต้องคำนึงถึงบริบทอาเซียน บริบทสากลอีกด้วย 

     อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

เรายังมีจุดแข็งอีกหลายข้อท่ีจะทำให้เราสามารถทำหน้าท่ี 

ของเราต่อไปได้เป็นอย่างดี ข้อแรก คือ เร่ืองของคณาจารย์ 

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา มาจากหลายแหล่ง 

ด้วยกัน ไม่ใช่จากอเมริกา  หรือจากฝรั่งเศส เพียงประเทศ 

เดียว แต่มาจากหลายที่ หลายประเทศด้วยกัน ตรงนี้เป็น 

จุดแข็งที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เข้าด้วยกันและ 

พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้ 

 จุดแข็งข้อที่ 2 คือรามคำแหงของเรายังคง 

ความเป็นตลาดวิชา มีระบบการศึกษาที่ไม่เหมือนที่อื่น 

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง  มีการใช ้

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอำนวยความสะดวก 

ซึ่งสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง 

ด้านเทคโนโลยี ประเด็นนี้เราต้องเน้นว่า ถ้าเราจะเดิน 

หน้าต่อไป จะต้องพัฒนาในเรื่องนี้ให้มีความเข้มแข็ง 

มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง e-Learning หรือระบบ 

การเรียนการสอนทางไกลที่ต้องทำให้เป็น interactive 

มากขึ้น ถ้าตรงนี้เราทำได้ จะทำให้มีตลาดของนักศึกษา 

ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยีสนใจเข้ามาเรียน 

มากขึ้น 

 จุดแข็งข้อที่ 3 คือ ค่าหน่วยกิตของรามคำแหง 

ถูก ซึ่งตอบสนองผู้คนที่ต้องการมาเรียนหนังสือ โดย 

เฉพาะคนที่ไม่มีสตางค์ ตรงนี้เป็นจุดแข็งที่เรามีอยู่

     ท่ามกลางภาวการณ์ที่มีการแข่งขันและสถานการณ ์

ท้าทายในวงการการศึกษาในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะ 

มีมาตรการอะไรบ้าง ที่จะทำให้รามคำแหงเป็นสถาบัน 

การศึกษาที่ยังคงยืนหยัดอยู่แถวหน้า

 ในเชิงการแข่งขัน ผมคิดว่าเราสู้ได้ คือ รามคำแหง 

ของเรามีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะ 

ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ ทำให้ลูกศิษย์ของเราที่จบไป 

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถไปสอบแข่งในสนาม 

ต่างๆ ได้จำนวนมาก  ทุกวันนี้ เมื่อผมไปตามที่ต่างๆ  จะ 

ได้รับคำชื่นชมจากบรรดาผู้ประกอบการ หรือผู้ใหญ่ที่ 

รู้จัก ชื่นชมว่ามหาวิทยาลัยของเราสามารถผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพออกไปสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น ในภาวะของ 

การแข่งขัน เราพร้อมที่จะสู้อยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกัน 

เราไม่ควรหยุดอยู่เพียงเท่าน้ี ส่ิงท่ีต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

คือ ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ต้องพัฒนาตลอดเวลา 

 นอกจากนั้น สิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อไปคือ ต้อง 

ทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากรามคำแหง มีบุคลิกภาพที่ 

เป็นบัณฑิตรามฯ คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความ 

พร้อมที่จะแข่งขันทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ นอกเหนือ 

ไปจากเรื่องความมีคุณธรรม ที่เราบ่มเพาะและเน้นมา 

โดยตลอดอยู่แล้ว ก็ต้องมีการทำต่อเนื่องต่อไป 

 ในปี 2014 ที่จะถึงนี้ ท่านอธิการบดีมีโครงการใหม่ ๆ  

ใดบ้างที่ตั้งใจจะดำเนินการเพื่อมหาวิทยาลัย

 ผมได้ประชุมกับกองกิจการนักศึกษา และอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาของชมรมต่างๆ โดยให้นโยบายว่าในปีการศึกษา 

ต่อไป อยากเห็นกิจกรรม 2 ประเภท คือ กิจกรรมด้าน 

วิชาการ อยากให้นักศึกษามีกิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น 

กิจกรรมทางวิชาการอาจจะเน้นในเรื่องของการเสวนา  

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถกเถียงแสดงความ 

คิดเห็นให้มากขึ้น มีการตั้งเวทีพูดจากันมากขึ้น ซึ่งจะ 

เป็นประโยชน์ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดสอบความ 

คิดของเขาในเวทีต่างๆ 

 กิจกรรมประเภทที่ 2 ที่อยากเห็น คือ อยากให ้

นักศึกษาทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึก 

สาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่า เราให้นักศึกษา 

จัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างอิสระ กลุ่มที่ทำเรื่อง 

ศาสนาก็ทำแต่เรื่องศาสนา กลุ่มที่ทำเรื่องค่ายก็ทำแต ่

เรื่องค่าย มองว่านักศึกษาต้องมีจิตอาสา มีสำนึกต่อ 

สาธารณชน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง 

แท้จริง เช่น ไปช่วยแก้ปัญหาบางเร่ืองให้กับชุมชน เป็นต้น 

กิจกรรมประเภทน้ียังมีน้อย  เพราะฉะน้ัน ในปีการศึกษา 

หน้าจะเน้นในเร่ืองน้ีให้มากข้ึน ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรม 

ที่ทำในเชิงจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้มากขึ้น  

 ที่สำคัญคือ รามคำแหงจะเปิดวิชาใหม่ เรียกว่า 

วิชาจิตสาธารณะ ในเบ้ืองต้นจะให้เป็นวิชาเลือกในทุกคณะ 

ก่อน วิชานี้จะเป็นวิชาที่เน้นทำกิจกรรมเป็นหลัก 

จะมีการบรรยายน้อย แต่การทำกิจกรรมน้ัน เม่ือกลับมาแล้ว 

ต้องมีการมานั่งถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งจะทำ 

ให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากกิจกรรมอย่างเต็มท่ี  

โดยสรุปคือการออกไปสู่สังคมภายนอก พาลูกศิษย์ลูกหา 

ออกไปสัมผัสกับปัญหาที่เป็นจริงในสังคมภายนอก 

(อ่านต่อหน้า 8)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์   ทวีเศรษฐ* 

(อ่านต่อหน้า 7)

  ากปี พ.ศ. 2514 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2556 

เป็นระยะเวลา 42 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำรง 

ความเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ให้โอกาสทาง 

การศึกษาแก่ประชาชนทุกหมู่ เหล่าอย่างเสมอภาค 

เท่าเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีส่วนผลิตบัณฑิต 

ในสาขาวิชาต่างๆ ซ่ึงเป็นบุคลากรช้ันนำของประเทศรับใช้ 

สังคมประเทศชาติ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏ 

ความสำเร็จนี้ในองค์การต่างๆ ทุกภาคส่วนของประเทศ

 ต่อไปนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญที่กล่าวได ้

ว่า เป็นผู้ควรค่าแก่การยกย่อง และเคารพในคุณค่าแห่ง 

คุณูปการ เพราะเป็น ‘ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง’  

เป็นผู้ผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยตลาดวิชารามคำแหง 

ตั้งแต่เริ่มคิด วางแผนการดำเนินงาน ร่างกฎหมาย เตรียม 

การเปิดมหาวิทยาลัย จนกระทั่งมหาวิทยาลัยเปิดทำการ 

รองรับนักศึกษาจำนวนเรือนหมื่นทันในปี พ.ศ. 2514 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์บริหาร

งานมหาวิทยาลัย เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังได้รับ 

ตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ต่อมาเป็น 

กรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประธานคณะกรรมการเตรียม 

การเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัย 

เรียบร้อยแล้ว ได้รับตำแหน่ง ‘อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงคนแรก’ ผู้เขียนได้เห็นความมุ่งมั่น ความ 

พยายาม ความกระตือรือร้น และความสามารถทำงาน 

และบริหารงานอย่างจริงจังของอาจารย์ในขณะนั้น

 หากย้อนเวลาไปเมื่อปี พ.ศ. 2512 นับตั้งแต่ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งเสนอร่างพระราช-

บัญญัติ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา สภาผู้แทน

ราษฎรได้ลงมติรับหลักการในที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 

17/2512 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512 และได้ตั้ง 

กรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ  

โดยมีนายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นคนแรกของกรรมาธิการ 

นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ นายประมวล กุลมาตย์ 

พลโทแสวง เสนาณรงค์ และท่านอื่นๆ อีกรวมจำนวน   

15 คน 

 ในช่วงเวลาของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 

ของกรรมาธิการดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ 

เป็นบุคคลหลักของคณะกรรมาธิการชุดนี้ ในฐานะผู้ยก 

ร่างกฎหมาย ท่านได้นำพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นกฎหมายมหาวิทยาลัยที่ 

ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น มาเป็นหลักการในการร่างพระ- 

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ... อาจารย์- 

ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ กับผู้เขียนซึ่งเคยเป็นอาจารย์

ประจำที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโอนมารับราชการที่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสร่วมงานกับ 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ในช่วงเวลานั้น  

อาจารย์ธนกาญจน์กับผู้ เขียนได้รับมอบหมายจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ช่วยรวบรวม 

ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และร่างระเบียบข้อบังคับของ 

มหาวิทยาลัยไว้ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างจริงจัง  

แม้ว่าจะต้องทำงานแข่งขันกับเวลา มีความยากลำบาก 

เพียงไรท่านก็ไม่ย่อท้อ ทั้งๆที่ร่างพระราชบัญญัต ิ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ... ยังไม่ผ่านความเห็นชอบ 

จากรัฐสภา แต่ท่านมีวิสัยทัศน์ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า 

ควบคู่กับการพิจารณากฎหมายในสภาผู้แทนฯ 

 เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราช- 

บัญญัติฉบับดังกล่าวนี้แล้วเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน 

พ.ศ. 2513 จากนั้นได้นำเสนอตามขั้นตอนจนกระทั่ง 

สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบในการประชุมสมัย 

วิสามัญ ครั้งที่ 8/2514 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.  

2514 กฎหมายประกาศใช้ตามพระบรมราชโองการโปรด 

เกล้าฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ไว้ ณ วันที่ 26  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 เป็นปีที่ 26 ในรัชกาลปัจจุบัน 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอนที่ 24  

หน้า 89 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2514 โดยมีผล 

บังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป

 ขณะท่ีร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อยู่ในข้ันลงมติเห็นชอบของรัฐสภา ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิ 

ผาสุขนิรันต์ คาดว่าคงผ่านรัฐสภาและประกาศใช้เป็น 

กฎหมายได้ในไม่ช้า ท่านจึงขอรับการสนับสนุนจาก 

พลโทแสวง เสนาณรงค์ ซ่ึงขณะน้ันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรัฐบาลแต่งตั้งคณะ 

กรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2513 ก่อนสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบเสียอีก  

ดังท่ีกล่าวว่าอาจารย์ศักด์ิท่านมีวิสัยทัศน์ไกล การวางแผน 

เตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ดำเนินไปและ 

สำเร็จลุล่วงในเวลาต่อมา 

 ต่อไปนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึง กฎหมายมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงกับมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา และการดำเนิน 

การเปิดมหาวิทยาลัยในยุคก่อตั้ง

 มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา คือ มหาวิทยาลัย 

ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และ 

ไม่จำกัดจำนวน มีการจัดการเรียนการสอน มีชั้นเรียน 

แต่ไม่บังคับให้มาเข้าชั้นเรียน มีกิจกรรมนักศึกษา มีการ 

ให้บริการทางวิชาการ ฯลฯ เหมือนกับมหาวิทยาลัยปิด 

ทุกประการ แตกต่างเฉพาะการรับนักศึกษาเข้าศึกษาเท่าน้ัน 

เมื่อสอบไล่ได้ครบหลักสูตร ก็สำเร็จการศึกษา

 มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่งแรกของประเทศไทย 

ได้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 มีหลักการสำคัญที่ให้โอกาส 

ทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษา และเปิด 

กว้างให้ผู้เป็นข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทน 

ตำบล ครู เข้าเรียนได้ด้วย ต่อมา พ.ศ. 2490 ชื่อ 

มหาวิทยาลัยถูกตัดคำว่า “วิชา” และ “การเมือง” ออก 

เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” แต่ยังคงเป็น 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัด- 

เลือกเรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 2503 มีการสอบคัดเลือก 

เข้าศึกษาเป็นปีแรก ความเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็สิ้นสุดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2503 เป็นต้นมา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำหลักการสำคัญของ 

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง มากำหนด 

รูปแบบของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัย 

แบบตลาดวิชา กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาเข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และไม่จำกัด 

จำนวน มีการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย 

ทั่วไปที่เรียกตัวเองว่ามหาวิทยาลัยปิด ที่ต้องมีการสอบ 

คัดเลือก ปรากฏหลักการสำคัญดังกล่าว ตามมาตรา 5  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 

ซึ่งบัญญัติว่า 
* รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ อดีตหัวหน้ากองกลาง สำนักงานอธิการบดี (2514-2516) 

ดร.ศักดิ์  ผาสุขนิรันต์กับตลาดวิชารามคำแหง

จ
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์  ผาสุขนิรันต์



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

 “ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง 

เรียกว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เป็นสถาบันการศึกษา 

และวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการวิจัยส่งเสริมวิชาการและ 

วิชาชีพชั้นสูง และทะนุบำรุงวัฒนธรรม 

 ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นนิติบุคคล มีฐานะ 

เป็นกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี” 

 บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนับได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ 

ที่สำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็น 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชานั่นเอง นับเป็นเสาเอกของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ว่าได้

 นอกจากนี้ที่เกี่ยวกับความเป็นมหาวิทยาลัยแบบ 

ตลาดวิชายังปรากฏในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งบัญญัติว่า

 “ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และต้อง

 (1)  สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าหรือ

 (2) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้ังแต่ช้ันตรีหรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป และมีพื้นความรู้สอบไล่ได้ประโยคมัธยม

ศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

 (3)  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็น 

สมควรรับเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก”

 บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น นับได้ว่าเป็นการเปิด 

โอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นการให้ความ 

เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง

 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ บอกกับ 

ผู้เขียนว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 

2514 บทเฉพาะกาล มาตรา 49 และมาตรา 50  

ทำให้สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนิน 

การเปิดมหาวิทยาลัยได้ทันที มาตรา 49 ระบุว่า

 “ในวาระเริ่มแรกเมื่อยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรด 

เกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ให้ 

สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นนายก-

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา 

แห่งชาติเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง และ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง 

ต้ังจำนวนไม่น้อยกว่าส่ีคนและไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 

และให้เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง”

 ในฐานะประธานกรรมการเตรียมการเปิดมหา- 

วิทยาลัยรามคำแหง ได้เสนอช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

คือ นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 

ชาติ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง 

อธิบดีกรมพลศึกษา นายสุขุม นวพันธ์ ขณะนั้นดำรง 

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารทหารไทย และนายก่อ 

สวัสดิพาณิชย์ ขณะน้ันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา 

รวม 4 ท่าน เมื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มิติต่างๆ ต่อไปได้

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงประชุมคร้ังแรก เม่ือ 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2514 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบ 

รัฐบาล โดยมี ฯพณฯจอมพลถนอม กิตติขจร ในฐานะ 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานการประชุม  

และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าประชุม 

คือ นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน 

นายสุขุม นวพันธ์ นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ นายประเสริฐ 

ณ นคร ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา 

แห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง และ 

เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง ใน 

คราวน้ัน นายศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ เข้าร่วมประชุมในฐานะ 

ประธานคณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 การประชุมครั้งแรกนี้ นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ได ้

รายงานผลงานของคณะกรรมการเตรียมการฯ ตลอดจน 

ปัญหาบางประการให้ที่ประชุมรับทราบ และมีวาระ 

สำคัญวาระหนึ่ง คือ ที่ประชุมมีมติเลือกและเสนอชื่อ 

แต่งตั้ง นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ดำรงตำแหน่งอธิการบด ี

นายไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ-

บริหารธุรกิจ นายสง่า ลีนะสมิต ดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะนิติศาสตร์ นายอภิรมย์ ณ นคร รักษาการในตำแหน่ง 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 

รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ 

นายธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น  

ข้าราชการช้ันพิเศษ ให้แต่งต้ังดำรงตำแหน่งผู้บริหารงาน 

มหาวิทยาลัย ส่วนข้าราชการช้ันเอกให้แต่งต้ังรักษาการ 

ในตำแหน่งไปก่อน เมื่อเลื่อนเป็นชั้นพิเศษให้นำเสนอ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป 

  เมื่อมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนของ 

มหาวิทยาลัยจึงเป็นไปอย่างทางการและสมบูรณ์ตาม 

กฎหมาย สามารถดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยได้ตาม 

กลไกและระบบท่ีอาจารย์ศักด์ิท่านพยายามวางโครงสร้าง 

ไว้ในครั้งแรก

 มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พ.ศ. 2514 เกี่ยวกับส่วนงานราชการของ 

มหาวิทยาลัย ระบุว่า

 “ให้มหาวิทยาลัยตั้งแต่ระยะที่เริ่มดำเนินการมี 

ส่วนราชการ ดังนี้

 (1) สำนักงานอธิการบดี

 (2) คณะนิติศาสตร์

 (3) คณะบริหารธุรกิจ

 (4) คณะมนุษยศาสตร์

 (5) คณะศึกษาศาสตร์

 (6) สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 การยุบเลิกส่วนราชการในวรรคหนึ่ง ต้องตราเป็น 

พระราชบัญญัติ”

 จากบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนราชการของมหา-

วิทยาลัยรามคำแหงเกิดขึ้นทันที ที่สำคัญ ศาสตราจารย์ 

ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ บอกผู้เขียนว่า วรรคท้ายของ 

มาตรา 50 เป็นการจัดตั้งหน่วยงาน 4 คณะ กับ 2 สำนัก  

เป็นการถาวรในเวลาต่อมา การยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าว 

ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ซ่ึงจะต้องผ่านความเห็นชอบ 

ของรัฐสภา อันเป็นแนวคิดที่แยบยลยิ่ง เพราะโดยปกต ิ

การแบ่งส่วนราชการที่เป็นการจัดตั้งยุบรวมและเลิกคณะ  

ให้ดำเนินการโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

และทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังระบุไว้ใน 

มาตรา 7 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พ.ศ. 2514

 จากการท่ีมีส่วนราชการหรือหน่วยงานหลัก 4 คณะ 

กับ 2 สำนักข้างต้น ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนิน 

กิจการอย่างเป็นทางการ สอดรับกับงานต่างๆ ของคณะ 

กรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการไป 

ล่วงหน้ารอไว้แล้ว ซ่ึงอาจารย์ศักด์ิท่านมองเห็นความสำคัญ 

ประเด็นนี้ จึงดำเนินงานนั้นรวดเร็ว ต่อเนื่อง กระทั่งเมื่อ 

มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการได้ ส่งผลให้เปิดมหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2514 ได้ตามเจตจำนงของการก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่งนี้ ผู้เขียนขอคารวะ 

และแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงคุณงามความดี ในพระคุณ 

ของศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ผู้ก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้าง 

ร่วมลงแรงกายแรงใจทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการ

ศึกษาของประชาชนอย่างสมบูรณ์ 

ดร.ศักดิ์  ผาสุขนิรันต์กับตลาดวิชารามคำแหง                                              (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

ม.ร. มหาวิทยาลัยมุ่งรู้ฯ                (ต่อจากหน้า 4)

3.  การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน

  ในสภาพการณ์ที่มีทางเลือกระดับอุดมศึกษา 

มากข้ึนอันเป็นส่วนหน่ึงของ “การเดินทางของกาลเวลา” 

จำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องพิจารณารูปลักษณ์ของการทำหน้าท่ี 

แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยใน 4 บทบาท คือ 1) การ- 

ถ่ายทอดวิชา 2) แสวงหาความรู้เพิ่ม 3) เสริมสุขปวง- 

ประชา และ 4) การส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ตัวอย่างคือ บทบาทแรกว่าด้วยการเรียนการสอนโดย 

เฉพาะระดับปริญญาตรีย่อมน้อยลงเพราะจำนวนนักศึกษา 

ลดลงในระดับปริญญาตรี และเพิ่มมากขึ้นในระดับ 

บัณฑิตศึกษา (graduate education) ดังนั้นสมควร 

พิจารณา 5 M’s คือ Man, Money, Material, Management  

และ Morale (ขวัญกำลังใจ) ในทิศทางที่ปรับแก้รื้อขยาย 

เช่น เน้นด้านการวิจัยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น และอาจถึง 

ขั้นการขยับขยายสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย”  

(Research University) ดังที่ Clark Kerr อดีตอธิการบดี 

แห่ง University of California ได้กล่าวในปาฐกถา  

ณ Harvard University ซึ่งต่อมาพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ 

Kerr, C. (2001). The Uses of the University, Fifth 

Edition. Cambridge: Harvard University Press. First 

published 1963. อีกทั้งพึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อม 

ที่มหาวิทยาลัยต้องแสวงหาเงินรายได้จากการวิจัย ดังที่ 

อดีตอธิการบดี Derek Bok แห่ง Harvard University 

ได้เขียนไว้ (Bok, D. (2003). Universities in the  

Market-place: The commercialization of higher  

education. Princeton University Press: Princeton). 

  นอกจากนี้ในการเดินทางแห่งกาลเวลาในช่วง 

อายุปัจจุบันและต่อๆ ไปน้ัน อาจพิจารณาการเปล่ียนแปลง 

การศึกษาของจีนในบริบทระดับโลก (Li, Y., Whalley, 

J., Zhang, S., & Zhao, X. (2008). The Higher  

Educational Transformation of China and its  

Global Implications. NBER Working Paper No. 

13849, p.5. Cambridge: National Bureau of Economic 

Research.)

4.  บทส่งท้าย

  การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติวิสัย กรณี ม.ร. 

มหาวิทยาลัย “มุ่งรู้ มุ่งเรียน จึงมาราม” เริ่มต้นและ 

ดำเนินการมาด้วยดีในช่วงแรกของการเดินทางแห่ง 

กาลเวลา และหากมีการร่วมคิดร่วมทำของฝ่ายต่างๆ โดย 

หวังผลดีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง และต่อประเทศชาติ 

บ้านเมือง และพึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่อง 

(“relevant”) ดังคำกล่าวของ E. F. Schumacher ผู้แต่ง 

“Small is Beautiful” เศรษฐกิจแบบทางสายกลางได้ 

เคยบอก น.พ. สวัสดิ์ สกุลไทย อดีตคณบดีบัณฑิต-

วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า เป็นสิ่งสำคัญที่สุด 

ของการดำรงอยู่ของความเป็นมหาวิทยาลัย ซ่ึง relevance 

ณ ที่นี้พึงคำนึงถึงการแปรเปลี่ยนเป็นสังคมแบบ “ดารา 

จักรอินเตอร์เนต” ที่ระบุไว้โดย M. Castells (Castells, 

M. (2001). The Internet Galaxy: Reflections on the  

Internet, Business and Society. Oxford University  

Press.) อนาคตของสถาบันแห่งน้ีย่อมสดใส และสามารถ 

ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับชาติและระดับโลกได้

อีกนานเท่านานเท่าที่มกีารเดินทางของกาลเวลา

  อาจจะไม่ใช่วิชาท่ีลงทะเบียนและเรียนจบภายใน 

1 ภาคการศึกษา แต่เป็นวิชาท่ีลงทะเบียน 1 ภาคการศึกษา 

แต่อาจใช้เวลาทำกิจกรรม 2 ภาคการศึกษา ผมได้ 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีพร้อมจะสนับสนุน เช่น ศูนย์ 

พิทักษ์คุณธรรม หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่พร้อมจะให้การสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนในวิชานี้

 มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้าง 

 หลายคนมองภาพว่าถ้าถึงปี 2558 ในภูมิภาค 

แถบนี้จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างเสรีและจะคล้าย 

กับสหภาพยุโรป ซ่ึงจริงๆ แล้วไม่ใช่ ส่ิงท่ีกำลังจะเกิดข้ึน 

นั้นจำกัดเฉพาะบางสาขาวิชาชีพเท่านั้นเอง ไม่ใช่ทุก 

สาขาวิชา  ดังนั้น ต้องเน้นเตรียมความพร้อมให้ถูกจุด 

ยกตัวอย่างเช่น ในสาขาอาชีพวิศวกรซึ่งจะเปิดเสร ี

เราต้องพูดคุยกับทางคณะวิศวะ ว่าให้เน้นด้านภาษา 

มากขึ้น หรือวิชาชีพด้านบัญชีต้องมีปรับ ให้มีการเรียน 

หรือศึกษาด้านภาษาเพิ่มเติม เป็นต้น ในแง่ของความ 

เตรียมพร้อมผมคิดว่าในเบื้องต้นต้องเน้นเฉพาะจุดที่มี 

การเปิดอย่างเสรีก่อน แต่โดยภาพกว้าง นักศึกษาทุกคน

ต้องมีความพร้อมในด้านภาษา ซึ่งภาษาที่ว่านี้คืออาจจะ 

เป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียน 

 นอกจากนี้ ในปีต่อไป จะมีโครงการแลกเปลี่ยน 

นักศึกษา ซ่ึงมีการจัดงบประมาณไว้แล้ว โดยเป็นโครงการ 

แลกเปลี่ยนในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ กัมพูชา 

สปป.ลาว เป็นต้น 

 ในส่วนของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญ 

จะมีการพัฒนาศักยภาพให้รองรับประชาคมอาเซียน 

อย่างไรบ้าง

 บุคลากรก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว เช่น 

อบรมภาษาที่สอง ที่เราทำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 

ต้องเน้นว่าอบรมแล้วต้องสื่อสารให้ได้จริง สามารถใช้ 

งานได้  อ่านออก พูดได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  ซึ่งต้อง 

เน้นภาษาในเชิงใช้งานให้มากขึ้น และเชื่อว่าในอนาคต 

ในบางคณะอาจมีคนโทรศัพท์เข้ามา เช่น คณะวิศวะ 

หากมีต่างชาติประสงค์มาเรียน เราพร้อมไหมที่จะรับ 

เข้ามาเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสามารถตอบโต้เป็นภาษา-

อังกฤษได้ไหม  เรื่องภาษานี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน 

สัมภาษณ์พิเศษฯ              (ต่อจากหน้า 5)

 ในโอกาสครบรอบการ-

สถาปนามหาวิทยาลัย 

42 ปี อธิการบดีมีสิ่งใด

จะฝากถึงนักศึกษาและ

บุคลากรรามคำแหง

 42 ปีของรามคำแหงเป็น

42 ปีที่เราทุกคนมีความ

ภูมิใจที่มีส่วนช่วย

สร้างสถาบันการ

ศึกษาให้เป็น

เสาหลักของบ้าน

เมืองทำให้คนมุ่งมาท่ีน่ีมาเรียนหนังสือที่รามคำแหง 

เ วลาคิดถึ งคณะนี้ คณะนั้นก็ วิ่ งมา เรี ยนที่ ร ามฯ 

ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ  

 อยากฝากถึงบรรดาศิษย์เก่า ความที่รามคำแหง 

เป็นตลาดวิชา นักศึกษามีความหลากหลาย อาจจะไม่ได้ 

มาเข้าช้ันเรียน ทำให้ความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน 

และความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมีค่อนข้างน้อย เมื่อ 

เทียบกับสถาบันอื่น เมื่อเราจัดงาน จัดกิจกรรม ศิษย์เก่า 

ที่สมัครใจมาช่วยงานยังมีน้อย  ในจำนวนศิษย์เก่า  

8 แสนคนท่ีสำเร็จการศึกษาไป มีจำนวนไม่น้อยท่ีประสบ 

ความสำเร็จ ดังนั้น ถ้าหากว่าศิษย์เก่าของรามคำแหง  

ได้มีโอกาสมาร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น 

จะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง ต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่า ศิษย์เก่าเป็นส่วนสำคัญ 

ในการที่จะช่วยให้สถาบันมีความเข้มแข็งมากขึ้นใน 

ทุก ๆ ด้าน

  สำหรับบุคลากรของรามคำแหง ต้องขอฝาก 

ว่า จากนี้เป็นต้นไป ทุกคนต้องทำงานกันหนักขึ้น เพื่อให้ 

สถาบันของเรามีความเข้มแข็ง ยืนหยัดต่อสู้ในบรรยากาศ 

การศึกษาที่มีการแข่งขันกันสูงให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสาย 

สนับสนุนหรือสายวิชาการก็ตาม ทุกคนต้องทำงานให ้

หนักขึ้น 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

ถาม : การดำเนินการย้ายคณะและเปล่ียนสาขาวิชา

 1. เนื่องจากดิฉันเป็นนักศึกษา Pre-degree 

รหัส 5590.......ส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการย้ายคณะ 

และเปลี่ยนสาขาวิชา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 

จากคณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ เป็นคณะรัฐศาสตร์ 

สาขาบริหารรัฐกิจ ได้โอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 

ได้เทียบโครงสร้างหลักสูตรกระบวนวิชาของคณะ- 

รัฐศาสตร์แล้ว แต่ขณะน้ีดิฉันยังไม่ได้รับการตอบกลับ 

จากทางมหาวิทยาลัย จึงต้องการทราบว่าดิฉันได้ดำเนิน 

การย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หรือยัง และดิฉันยังเป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์

อยู่หรือไม่ ต้องใช้รหัสเดิมหรือรหัสใหม่

 2. ดิฉันสอบตกวิชา ECO 1003 ในภาคฤดู-

ร้อนปีการศึกษา 2555 ซึ่งขณะนี้ได้เลยเวลาในการ 

สอบซ่อมมาแล้วและยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อม  

อยากทราบว่าดิฉันสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก 

เมื่อไหร่ จะนำไปสอบซ่อมในภาคต่อไปได้หรือไม่ 

ตอบ :  1. ผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษา Pre-degree ทั้ง 

สว่นกลางและสว่นภมูภิาค จะเปน็นกัศกึษาทีไ่มส่งักดั 

คณะ นักศึกษาจะทราบด้วยตนเองว่าจะเรียนคณะใด 

แล้วเปิดดูโครงสร้างหลักสูตรในระเบียบการรับสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา แล้วลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษา 

เลือกเรียนในสาขานั้นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป ถ้า 

ต้องการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ก็ให้ลง 

ทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาของสาขาใหม่ได้เลย 

ไม่ต้องดำเนินการย้ายคณะฯ เมื่อนักศึกษาได้วุฒิฯ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (วุฒิฯม.6) แล้ว 

ให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษา Pre-degree แล้วขอ 

ใบรับรองผลการศึกษา (ทรานสคริปท์) ของรหัส 

Pre-degree ซ่ึงมีเกรดออกครบทุกภาคเรียนนำไปเทียบ 

โอนหน่วยกิตในวันที่นักศึกษาใช้วุฒิฯ ม. 6 สมัคร 

เรียนในระดับปริญญาตรี ทางคณะที่นักศึกษาสมัครฯ 

จะทำการเทียบโอนหน่วยกิตของ Pre-degree ในวิชา 

ที่สอบผ่านแล้วให้ซึ่งเป็นวิชาที่ตรงกับหลักสูตร โดย 

ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

  กรณีที่นักศึกษาได้ดำเนินการแจ้งย้าย 

คณะและเปลี่ยนสาขาวิชาจากภูมิภาคไปที่ส่วนกลาง 

ขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา Pre-degree อยู่นั้น 

ทางงานตรวจสอบสถานภาพและปรับฐานข้อมูล 

นักศึกษา ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา สวป. ชั้น 2 

ได้รับเรื่องการโอนเงินย้ายคณะฯ ของนักศึกษาแล้ว 

และได้ดำเนินการส่งหลักฐานคำร้อง พร้อมเงินกลับ

คืนให้นักศึกษาต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สวป. 

ชั้น 2 โทร. 0-2310-8606 

 2. นักศึกษาสอบตกวิชา ECO 1003 ในภาค- 

ฤดูร้อน/55 ซ่ึงขณะน้ีได้มีการลงทะเบียนสอบซ่อมและ 

ทำการสอบซ่อมไปแล้ว นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน 

สอบซ่อมไว้ถือว่าไม่ใช้สิทธิในการสอบซ่อมของภาค

ฤดูร้อน/55 นักศึกษาต้องนำวิชาดังกล่าวไปลงทะเบียน 

เรียนใหม่ในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อนต่อไปแล้วเข้า 

สอบจนกว่าจะสอบผ่าน ถ้าสอบตกอีกในภาคใดก็ใช้สิทธิ 

สอบซ่อมในภาคน้ันจะนำไปสอบซ่อมในภาคอ่ืนไม่ได้

ถาม : เนื่องจากได้ขอ Transcript จบแล้ว แต่วิชานั้น 

ในเทอม 2/2553 ENG 1002 ได้เกรด C+ แต่พอเทอม 

2/2555 ได้ลงไว้อีกและสอบได้ B+ ถ้าผล Transcript 

ออกมีทั้ง 2 เทอม ต้องแก้ไขที่ไหนได้บ้าง สามารถทำ

เรื่องยกเลิกวิชาได้หรือไม่

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2556  จำนวน 14 วิชา ดังน้ี 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 56068 BIO 1001 49/25 ชีววิทยาเบื้องต้น รศ.ณพพร  ดำรงศิริ

  (BI 103)  

 56158 ECO 1102 44/25 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 รศ.บุญธรรม  ราชรักษ์

  (EC 112)   และคณะ

 56166 ECO 4201 97/25 การวิเคราะห์โครงการ รศ.จรินทร์  เจริญศรีวัฒนกุล

  (EC 421)  สินเชื่ออุตสาหกรรม

 56116 ENL 4603 36/25 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด รศ.ดร.อุทัย  ภิรมย์รื่น

  (LI 499)  ในการอ่านออกเสียง

 56167 GER 3302 169/25 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการ ผศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด

  (GN 312)  ท่องเที่ยว 2

 56187 GTP 6606 114/25 การฝึกประสบการณ์ รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์

    วิชาชีพครู 2

 56099 HIS 4500 92/25 ประวัติศาสตร์สเปนยุคใหม่ รศ.ศฤงคาร  พันธุพงศ์

  (HI 450)

 56136 LAW 2001 60/25 คำอธิบายประมวลกฎหมาย รศ.จุฑามาศ  นิศารัตน์

  (LA 201) (LW 204) แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

 56026 LAW 3009 46/25 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รศ.สุภาพ  สารีพิมพ์

  (LA 309) (LW 311) ว่าด้วยมรดก

 56133 LAW 3033 53/25 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา รศ.ประเทือง  ธนิยผล

  (LA 333) (LW 440)

 56156 LAW 4010 36/25 กฎหมายการค้าระหว่าง รศ.ดร.ณฐ  สันตสว่าง

  (LA 410) (LW 432) ประเทศ

 56149 PHY 2701 29/25 ดาราศาสตร์ รศ.ไพเสริฐ  ธรรมมานุธรรม

 56094 POL 2301 44/25 องค์การและการจัดการใน รศ.พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์

  (PA 210)  ภาครัฐ และคณะ

 56159 THA 3103 (H) 34/25 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  รศ.ทองสุก  เกตุโรจน์

  TH 343 (H)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103 (หน่วยประชาสัมพันธ์)

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ตอบ : ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  

ข้อ 16.5.3 นักศึกษามีสิทธิปรับอักษรระดับคะแนน 

ได้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีได้ผลสอบต่ำกว่าอักษร 

ระดับคะแนน C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษรระดับ

คะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

 ดังนั้น เมื่อนักศึกษาสอบได้เกรดใน 

กระบวนวิชา ENG 1002 เป็นเกรด C+ ตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียน 

เพื่อทำเกรดให้ได้ใหม่ได้ ตามคำถามของนักศึกษาได ้

เกรดใหม่เป็น B+ จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับของ 

มหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ปรับเกรดเป็น B+ ได้ เกรด 

ที่นักศึกษาได้จึงเป็นเกรดแรก คือ C+ เท่านั้น

กองบรรณาธิการ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

  
                                

ภาค 2 / 2556

อ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์

 ANT 2078 
ครอบครัวและเครือญาติ
(Family and Kinships)

แนวสังเขปวิชา วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะเป็นหน่วย 

ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอิทธิพลที่มี 

ต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษาระบบครอบครัว 

ในประเทศต่างๆ ในแง่ชาติพันธุ์วิทยาและประวัติศาสตร์ 

โดยเน้นสังคมไทยและศึกษาระบบเครือญาติเปรียบเทียบ 

ด้วย

เอกสารการเรียน ตำรา AN 278 ครอบครัวและเครือญาติ 

โดย รศ.ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (นักศึกษาสามารถศึกษา 

บทเรียนจากตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัยหรือถ่ายสำเนาหนังสือได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร 

คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1)

วันเวลาและสถานที่เรียน W 07.30-09.20 VKB 301

หัวข้อหลัก ครอบครัว การเลือกคู่สมรส การสมรส 

ระบบเครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่างๆ ครอบครัว 

และการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 

ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 3 ข้อ  

(60 คะแนน)

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนนจากรายงานกลุ่มที ่

ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอใน 

ชั้นเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับ 

สามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 

และมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซึ่งการทำรายงานนี้ไม่มีผล 

ต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำทุกคน) และ 

ไม่มีการทำรายงานเพิ่มเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม 

วันและเวลาสอบ W 26 MAR. 2014 B

ข้อแนะนำ นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อหลักๆ 

และทำความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ

 -  นักศึกษาควรนำดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ 

ปากกาสี มาในวันสอบ 

 - วิชานี้เปิดบรรยายทุกภาคฯ 2 (ไม่เปิดใน 

ภาคฤดูร้อน) นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า

FRE 4518 (FR 436)
เรื่องสั้นฝรั่งเศส

รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

 วัน-เวลาสถานท่ีเรียน พฤหัสบดี 13.30-15.20 น. 

อาคาร SBB 310 (อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ 

เหมาะสม ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย) 

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา  เรียนรู้วิวัฒนาการงาน 

วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นฝรั่งเศส กลวิธีการอ่าน 

เรื่องสั้นและศึกษาเรื่องสั้นของนักเขียนฝรั่งเศส 

ที่สำคัญ ๆ โดยเฉพาะในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 

เช่นเรื่องสั้นของกีย์ เดอ โมปัสซองต์ ฯ

 ตำราเรียน   เร่ืองส้ันฝร่ังเศส (FR 436) 

 ผู้เขียน - รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

  ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ

 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม  

100 คะแนน 

 วัน-เวลาสอบ   ตาม ม.ร.30 

 ข้อแนะนำ นักศึกษาควรอ่านภาษาฝรั่งเศส 

ได้เข้าใจพอสมควร

 ENG 2402 (EN206) 
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

 เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาลักษณะและฝึกเขียน 

อนุ เฉทตามแบบที่กำหนดและแบบอิสระโดยมี  

องค์ประกอบการเขียนท่ีถูกต้อง ได้แก่ การย่อหน้า ประโยค 

แสดงความคิดหลัก ประโยคขยายความ ประโยคสรุป 

การจัดเรียงประโยค และการใช้คำเชื่อมความคิด

รศ.เอมอร  ดิสปัญญา

PHI 1005
ตรรกวิทยาเบื้องต้น

(Introduction to Logic)

รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์

วันเวลา และสถานที่เรียน ภาค 2/2556 วันจันทร์  

เวลา 14.20-17.00 น. อาคาร KTB 501

ตำรา 1.  รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์, ตรรกวิทยา- 

เบ้ืองต้น (PHI 1005) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

2554, หมายเลขการพิมพ์ 54046

 2.  รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์, ส่ือการสอนทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น 

PHI 1005 (PY105) ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545 ซึ่งผู้เรียนจะเข้าดูได้ที่  

www.ram.edu 

     3. รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์, ตำราอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Book) วิชาตรรกวิทยาเบ้ืองต้น (PHI 1005), มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง, 2554

ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิชา 

ตรรกวิทยา การคิดหาเหตุผลและเหตุผลวิบัติ ท้ังในแบบ 

ตรรกวิทยาอุปนัยและตรรกวิทยานิรนัย พร้อมทั้งฝึกใช้ 

การคิดหาเหตุผล และพิจารณาประเมินการคิดหาเหตุผล 

ทั้ง 2 รูปแบบ

ข้อแนะนำในการเรียน ให้ศึกษาตำราอย่างละเอียดทั้ง 

12 บท เนื่องจากกระบวนวิชา PHI 1005 เป็นวิชาที ่

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตรรกวิทยาท้ังในส่วนท่ีเป็นอุปนัย 

และนิรนัย สามารถคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้องท้ังในสอง 

รูปแบบ การเรียนที่จะให้ได้ผลดีน้ัน นอกจากผู้เรียนจะ 

ต้องจดจำกฎและข้อห้ามต่างๆ ในการคิดหาเหตุผลได ้

อย่างแม่นยำ และสามารถนำไปใช้การพิจารณาคิดหา 

เหตุผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแล้ว ผู้เรียนจะต้องทำ 

แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียนที่กำหนดให้อย่าง 

สม่ำเสมอ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจ และความชำนาญใน 

การใช้กฎต่างๆ ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง 

การวัดผล สอบปลายภาค ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนำในการสอบ   ข้อสอบจะออกครอบคลุมเนื้อหา 

ทั้ง 12 บท ในตำราตรรกวิทยาเบื้องต้นและ/หรือตำรา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book), สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Learning) วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น PHI 1005 ของ 

รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์ ซ่ึงเป็นผู้สอนในภาค 2/2556 

นี้ โดยข้อสอบจะเป็นการทดสอบและวัดผลในส่วนของ 

ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้เหตุผล และการ 

ประเมินการใช้เหตุผลทั้งในแบบอุปนัยและนิรนัย

 ตำรา Effective Academic Writng 1: The  

Paragraph โดย Alice Savage และ Patricia Mayer,  

Oxford University Press (ซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วไป)

 ข้อแนะนำในการเรียน นักศึกษาควรเข้าเรียน 

ในชั้นเรียนเป็นประจำ ส่วนนักศึกษาที่ทำงานแล้ว ควร 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนท่านใดท่านหนึ่ง (ตามวัน-เวลา 

ท่ีอาจารย์แต่ละท่านกำหนดเพ่ือให้คำปรึกษาทางวิชาการ 

กับนักศึกษา) เพื่อซักถามข้อข้องใจหรือขอคำแนะนำ 

ในการเรียนและการเขียนอนุเฉทตั้งแต่เปิดภาคเรียน

 การวัดผล ข้อสอบจะมี 3 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน ดังต่อไปนี้

 Part I:  Editing a Paragraph (10 คะแนน)

 Part II: Controlled Writing (30 คะแนน)

(อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะกำหนดภาพ/ข้อมูลเพื่อให้ 

นักศึกษาเขียนเป็นหนึ่งอนุเฉทที่สมบูรณ์ตามคำสั่ง)

 Part III:  Free Writing (2 เรื่องๆ ละ 30 คะแนน) 

(อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะกำหนดชื่อเรื่องในการเขียน 

2 ประเภทๆ ละ 2 เรื่อง และให้นักศึกษาเลือกเขียน 

1 ชื่อเรื่อง/ประเภทเป็นหนึ่งอนุเฉทที่สมบูรณ์ตามคำสั่ง

ในแต่ละข้อ)

 การประเมินผล ตัดเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D 

หรือ F ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ข้อแนะนำในการสอบ ในการเขียนแต่ละตอน/ข้อ 

นักศึกษาควรทำข้อสอบด้วยปากกาเท่านั้นและควร 

คำนึงถึงรูปแบบการเขียนอนุเฉท การเขียนให้ถูกต้อง 

ตามหลักการเขียนในแต่ละแบบที่ได้ศึกษาในกระบวน 

วิชานี้ 

 นอกจากนี้ นักศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้อง 

ของรูปประโยค การสะกดคำศัพท์และการใช้เคร่ืองหมาย 

วรรคตอนฯลฯ อันเป็นส่ิงสำคัญในการเขียนเช่นเดียวกับ

องค์ประกอบส่วนอื่นๆ ในการเขียนแต่ละอนุเฉท 

พรอมเงินรางวัล -ผูเขาเสนชัย อันดับ 1-4 ในประเภท
นักเรียนชายและหญิง รับถวยรางวัลพรอมเงินรางวัล
-ผูเขาเสนชัย อันดับที่ 1-5 ทุกกลุมอายุ รับถวยรางวัล
-ผูวิ่งเขาเสนชัยทุกคนจะไดรับเหรียญที่ระลึก
 เงินรางวัล ประเภทชายและหญิง (Overall)
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 8,000 บาท อันดับท่ี 2 เงินรางวัล
6,000 บาท อันดับท่ี 3 เงินรางวัล 4,000 บาท อันดับท่ี 4
เงินรางวัล 3,000 บาท และอันดับท่ี 5 เงินรางวัล 2,000 บาท
 ประเภทนักเรียนชาย และหญิง อันดับที่ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท อันดับท่ี 2 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับท่ี 3 เงินรางวัล 3,000 บาท อันดับท่ี 4 เงินรางวัล
2,000 บาท
 ขอเชิญบุคลากร ศิษยเกา นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป สมัครเขารวมการแขงขัน 42 ป รามคำแหง
เดิน-ว่ิง มินิมาราธอน (ลอยฟา) ไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป
สอบถามรายละเอียดท่ี สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร.0-2310-8303, 0-2310-8892 ตอ 136,137

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขาวรามคำแหง ๑๑

หนังสือพิมพขาวรามคำแหง
เจาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ ม.ร. รศ.ประทีป วาทิกทินกร
บรรณาธิการ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผูชวยบรรณาธิการ ผศ.อังธิดา ลิมปปทมปาณี นางวัฒนา อัติโชติ
 น.ส.สุธี ตันตินันทธร อ.ชุติมา ผิวเรืองนนท
กองบรรณาธิการ นางวนิดา หาญณรงค น.ส.ถนอมพงษ สิงหสุข
 นางรัชนี โคตรพรหม นายธัมนุ ทองแกวกูล
ผูจัดการ นางวัฒนา อัติโชติ
ชางภาพ นายวิทยา ธนาฤกษมงคล

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ หอง ๒๐๕
 โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อัตราสมาชิก(ปละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร ปละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอาจมารับดวย
 ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได โดยตองสงเงินทางธนาณัติเทานั้น
 ในนามผูจัดการหนังสือพิมพขาวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะป
 กทม. ๑๐๒๔๐ สั่งจาย ปณ.รามคำแหง
ผูพิมพ สำนักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙
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digital เกี่ยวกับวิศวะ เกี่ยวกับอะไรตางๆ ที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาตางๆ แตเปนเรื่องใหม ซึ่งคนที่จบไปกอน
หนาน้ันไมไดศึกษา แลวก็ไปทำงานอยูในบริษัท อยูใน
ราชการ ดังน้ันบริษัทตางๆ เขาก็จะตองการคนท่ีไดรับ
การฝกฝนอบรมมาใหม มาพัฒนาความรูอะไรตางๆ ข้ึน
และในขณะเดียวกันก็จะสามารถทำใหมีความเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว แลวก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ที่พูดนี้ไมได
หมายความวา คนที่อยูเกานั้นเขาใชไมได จริงๆ แลว
คนท่ีอยูเกาน้ันเขาใชได แตเขาจะตองเปนผูท่ีไดเรียนรู
อยูโดยตลอด ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นๆ ก็เปนธรรมชาติ
ของมนุษยท่ีจะลาไป ในการเรียนรู ในการทำงาน ก็จะ
ไมใฝหาความรูใหแกตนขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งๆ ที่มี
หลักการอยูเสมอวาเม่ือเราเปนมนุษย เราจะขาดหลักการ
เรียนรูไปไมได 
 ลองเปรียบเทียบกันดูจะเห็นไดชัดวา เดี๋ยวนี้
ในบานเราก็จะมีหนวยงานเอกชน หรือองคกรทาง
เอกชน หรือวาบริษัทเอกชนใหญๆ  ก็คิดการต้ังมหาวิทยาลัย
ต้ังวิทยาลัย ต้ังโรงเรียนฝกฝน หรือต้ังหลักสูตรในการ
อบรม ต้ังหลักสูตรในการเทรนคน เพ่ือจะใหไปปฏิบัติงาน
ไดอยางรวดเร็ว ไดอยางทันการณกับความเปล่ียนแปลง
อยางนี้เปนตน
 ทั้งหลายทั้งปวงที่ครูกลาวมานั้น ถาหากวา
มองยอนกลับไป แตละยอหนาที่ครูกลาวถึง ลูกศิษย
ก็จะมองเห็นวาในความเปลี่ยนแปลงนั้น มันจะมี
ความเปล่ียนแปลงท้ังการเรียนและการสอน เปล่ียนแปลง
ท้ังหลักสูตร เปล่ียนแปลงท้ังวิธีคิด เปล่ียนแปลงอะไร
ตางๆ อีกหลายอยาง และในหลายอยางน้ัน ถาหากวา
เราคิดไมทัน เราเปล่ียนแปลงไมเปน หรือวาสักแตวา
เปลี่ยนแปลง ก็จะทำใหเกิดความลมเหลวได แตถา
หากวาเราเปลี่ยนแปลงเปน เรามุงมั่นในการศึกษา
เราตองจับประเด็นใหไดวาเราจะไปทำงานอะไร แลวก็
ไปไดรับการฝกฝนอบรมอยางนั้น ในขณะเดียวกัน
เราก็เรียนท่ีมหาวิทยาลัยไปดวยก็ได แตวาก็เปนการเรียน
พิเศษไปในเรื่องที่เปนเรื่องพิเศษ อยางเชน เราเรียน
กฎหมายอยูในมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันทำไมเรา
ไมไปเรียนการออกแบบ ทำไมเราไมไปเรียนเรื่องการ
จัดทำรายการ การส่ือสาร การสารสนเทศอ่ืนๆ อะไร
อยางนี้เปนตน เรียนประกอบกันไป แมกระทั่งเรียน
เปน Chef เรียนเปนอะไรตางๆ ก็ไดในยามวาง ไมจำเปน
วาจะตองหัวปกหัวป�เรียนกฎหมายแตเพียงอยางเดียว
เพราะถาหากวาเราไปทำงาน นานวันไปเขาเราก็อาจจะ
ไดใช อยางเชน ถาหากวาเราเรียนแตกฎหมาย แลวเรา
ไมไดเรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เราไมไดเรียนเก่ียวกับ
เรื่อง digital เราไมไดเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล
การจัดเก็บขอมูล การดำเนินการอะไรๆ ตางๆ ในท่ีสุด
พอไปอยูในสำนักงาน ก็จะตองไปอาศัยคนอ่ืนใหทำให
และในขณะเดียวกัน ถาเผื่อวาเราเปนเจาของกิจการ
หรือวาเราเปนคนท่ีทำงานในบริษัทเล็กๆ หรือกิจการ
เล็กๆ ของเราเอง เราก็จะตองไปจาง outsource มาทำ

คณะเศรษฐศาสตรฯ (ตอจากหนา 12) ม.ร.จัดกิจกรรม 42 ปฯ (ตอจากหนา 12)

และก็ในขณะเดียวกัน บางอยางน้ันก็อาจจะไมรวดเร็ว
ทันใจ อาจจะไมไดอยางที่เราคิดก็ได อยางนี้เราลอง
คิดเทียบดูนะครับ และครูมองเห็นวา ภายใน 10 ป
ขางหนานี้นั้น มหาวิทยาลัยนาจะมีคนเรียนนอยลง
ไปทุกที แตหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 7 วัน 10 วัน
อะไรตางๆ น้ี จะมีเปนพัน เปนหม่ืน เปนแสนหลักสูตร
ก็ได คนก็จะเรียนหลักสูตรเหลานั้นมากขึ้นเพื่อเขา
ทำงาน เพราะในการรับทำงานในกาลขางหนานี้นั้น
เขาจะไมมองตรงปริญญา แตเขาจะมองตรงความรู
ความสามารถวาทำอะไรได หรือเรียนมาแลวทำอะไรได
อยางนี้เปนตน เขาไมไดมองแตวาใบปริญญาเขียนวา
อยางไร

เชิดหนาชูตาในสังคมภายนอกไดอยางสงางาม
 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. ไดมอบรางวัลศิษยเกา
ดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ท่ีประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
ใหแก นายอาทิตย วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม นายกริช อ้ึงวิฑูรสถิตย ประธานกรรมการ
บริษัท อี ยู ไอ เมียนมาร จำกัด ม.ล.สุรวุฒิ ทองแถม
รองประธานอาวุโส โรงแรมในเครืออมารี นายวีระชัย
แกวกาญจนดิษฐ ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท รุงทวีทรัพย
เทรดด้ิง จำกัด และนายวรชัย ชูชัยศรี ประธานหอการคา
จังหวัดปทุมธานี 
 ทั้งนี้ภายในงาน ยังมีการสัมมนาทางวิชาการ
เร่ือง “เศรษฐกิจไทยสู AEC”  โดย นายอาทิตย วุฒิคะโร
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกริช อ้ึงวิฑูรสถิตย
ประธานกรรมการ บริษัท อี ยู ไอ เมียนมาร จำกัด
ม.ล.สุรวุฒิ ทองแถม รองประธานอาวุโส โรงแรมในเครือ
อมารี และการระดมความคิดจากคณาจารย เจาหนาท่ี
สายสนับสนุน  ศิษยเกา นักศึกษา และผูใชบัณฑิต
เพื่อพัฒนาหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคำแหงดวย

 ลูกศิษยครับ ถาหากวาเราไมเรียนคูขนานไปกับ
การท่ีจะเรียนการทำอาชีพ การเรียนในวิชาการโดยตรง
ถาหากเรามุงมั่น และรูจักคิดรอบ คิดกวาง คิดลึก
ในขณะเดียวกันเราก็ตั้งอกตั้งใจฝกฝนอบรมในการ
ที่จะทำตัวใหทันสมัยในเรื่องการเรียนอยูเสมอนั้น
มันก็ชวยไดอีกทางหนึ่งเหมือนกัน นั่นหมายความ
วาเรียนอยางมีคุณภาพ สอบจบออกไปก็อยางมีคุณภาพ
ไมใชสักแตเพียงสอบไลไดตามหลักสูตร แตจงมีความรู
ตามหลักสูตร จึงจะทำใหเราประสบผลสำเร็จในการ
ทำงานไดดวย การเรียน ไมวาระยะส้ัน ระยะยาว หรือวา
ระยะไหนก็ตามแต เอาไวพบกันใหมฉบับหนานะครับ
สวัสดีครับ

สาขาวิชานั้นๆ มีความมุงมั่นที่จะถายทอดความรู
ความเขาใจใหกับนักศึกษา และสรางคุณภาพทางวิชาการ
ไดมากนอยแคไหน และมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็
สามารถฝาฟนอุปสรรคไดทุกคร้ัง อีกท้ังแสดงใหสังคม
เห็นวา รามคำแหงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใชสังคม และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
หลากหลายวงการในปจจุบัน 
 “ขอแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร
ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 40 ป ซ่ึงเปรียบเหมือน
คนวัยฉกรรจท่ีกำลังกาวไปสูสังคมภายนอกอยางม่ันคง
แตส่ิงหน่ึงท่ีกำลังเกิดข้ึนในสังคมเชนกัน คือ คานิยม
ของนักเรียน นักศึกษา เร่ิมเปล่ียนไป พวกเขาตองการ
ศึกษาในวิชาที่งาย ไมตองใชความคิดหรือออกแรง
มากนัก และสำเร็จการศึกษาเร็วข้ึน เพ่ือออกไปประกอบ
อาชีพ และมีความมั่นคงในหนาที่การงาน อีกทั้ง
สังคมไทยก็ใหความสนใจเรื่องทักษะเชิงปริมาณ
นอยมาก ทำใหวิชาทางเศรษฐศาสตร ท่ีเนนการคำนวณ
เชิงปริมาณ มีนักศึกษาเขามาศึกษานอยลงในทุกๆ
สถาบัน ดังนั้น ชาวรามคำแหงจำเปนอยางยิ่งที่ตอง
รวมแรงรวมใจกันสรางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปน
ศูนยกลางในการรณรงค ใหนักศึกษากลับมาสนใจ
วิชาทางดานเศรษฐศาสตรเพิ่มมากขึ้น”
 อธิการบดี ม.ร. กลาวตอไปวา ขอเปนกำลังใจ
ใหกับคณาจารยและเจาหนาที่คณะเศรษฐศาสตร
ทุกคน แมปริมาณนักศึกษาที่เขามาเรียนจะนอยลง
แตมหาวิทยาลัยตระหนักดีวา วิชาทางดานเศรษฐศาสตร
มีความสำคัญอยางยิ่งตอสังคมและประเทศชาติ
หากรามคำแหงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูใน
ทักษะเชิงปริมาณไดมากขึ้น ก็จะสงผลใหประชาชน
มีความรู ความเขาใจในขอมูลทางดานสถิติและเศรษฐกิจ
ของประเทศดีข้ึน ซ่ึงเปนประโยชนในการขับเคล่ือน
สังคมไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป ทั้งนี้ขอแสดง
ความยินดีกับศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตรที่ประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพ และขอบคุณที่ชวยเผยแพร
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนำความรูความสามารถ
ท่ีร่ำเรียนจากรามคำแหงไปประยุกตใชในการทำงาน
ทำใหมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปนที่ยอมรับ และ
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ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ตอบปัญหานักศึกษา                     (ต่อจากหน้า 9)

พรอมเงินรางวัล -ผูเขาเสนชัย อันดับ 1-4 ในประเภท
นักเรียนชายและหญิง รับถวยรางวัลพรอมเงินรางวัล
-ผูเขาเสนชัย อันดับที่ 1-5 ทุกกลุมอายุ รับถวยรางวัล
-ผูวิ่งเขาเสนชัยทุกคนจะไดรับเหรียญที่ระลึก
 เงินรางวัล ประเภทชายและหญิง (Overall)
อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 8,000 บาท อันดับท่ี 2 เงินรางวัล
6,000 บาท อันดับท่ี 3 เงินรางวัล 4,000 บาท อันดับท่ี 4
เงินรางวัล 3,000 บาท และอันดับท่ี 5 เงินรางวัล 2,000 บาท
 ประเภทนักเรียนชาย และหญิง อันดับที่ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท อันดับท่ี 2 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับท่ี 3 เงินรางวัล 3,000 บาท อันดับท่ี 4 เงินรางวัล
2,000 บาท
 ขอเชิญบุคลากร ศิษยเกา นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป สมัครเขารวมการแขงขัน 42 ป รามคำแหง
เดิน-ว่ิง มินิมาราธอน (ลอยฟา) ไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป
สอบถามรายละเอียดท่ี สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร.0-2310-8303, 0-2310-8892 ตอ 136,137

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขาวรามคำแหง ๑๑

หนังสือพิมพขาวรามคำแหง
เจาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ ม.ร. รศ.ประทีป วาทิกทินกร
บรรณาธิการ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผูชวยบรรณาธิการ ผศ.อังธิดา ลิมปปทมปาณี นางวัฒนา อัติโชติ
 น.ส.สุธี ตันตินันทธร อ.ชุติมา ผิวเรืองนนท
กองบรรณาธิการ นางวนิดา หาญณรงค น.ส.ถนอมพงษ สิงหสุข
 นางรัชนี โคตรพรหม นายธัมนุ ทองแกวกูล
ผูจัดการ นางวัฒนา อัติโชติ
ชางภาพ นายวิทยา ธนาฤกษมงคล

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ หอง ๒๐๕
 โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อัตราสมาชิก(ปละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร ปละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอาจมารับดวย
 ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได โดยตองสงเงินทางธนาณัติเทานั้น
 ในนามผูจัดการหนังสือพิมพขาวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะป
 กทม. ๑๐๒๔๐ สั่งจาย ปณ.รามคำแหง
ผูพิมพ สำนักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ดวยรักและผูกพัน (ตอจากหนา 12)

digital เกี่ยวกับวิศวะ เกี่ยวกับอะไรตางๆ ที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาตางๆ แตเปนเรื่องใหม ซึ่งคนที่จบไปกอน
หนาน้ันไมไดศึกษา แลวก็ไปทำงานอยูในบริษัท อยูใน
ราชการ ดังน้ันบริษัทตางๆ เขาก็จะตองการคนท่ีไดรับ
การฝกฝนอบรมมาใหม มาพัฒนาความรูอะไรตางๆ ข้ึน
และในขณะเดียวกันก็จะสามารถทำใหมีความเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว แลวก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ที่พูดนี้ไมได
หมายความวา คนที่อยูเกานั้นเขาใชไมได จริงๆ แลว
คนท่ีอยูเกาน้ันเขาใชได แตเขาจะตองเปนผูท่ีไดเรียนรู
อยูโดยตลอด ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นๆ ก็เปนธรรมชาติ
ของมนุษยท่ีจะลาไป ในการเรียนรู ในการทำงาน ก็จะ
ไมใฝหาความรูใหแกตนขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งๆ ที่มี
หลักการอยูเสมอวาเม่ือเราเปนมนุษย เราจะขาดหลักการ
เรียนรูไปไมได 
 ลองเปรียบเทียบกันดูจะเห็นไดชัดวา เดี๋ยวนี้
ในบานเราก็จะมีหนวยงานเอกชน หรือองคกรทาง
เอกชน หรือวาบริษัทเอกชนใหญๆ  ก็คิดการต้ังมหาวิทยาลัย
ต้ังวิทยาลัย ต้ังโรงเรียนฝกฝน หรือต้ังหลักสูตรในการ
อบรม ต้ังหลักสูตรในการเทรนคน เพ่ือจะใหไปปฏิบัติงาน
ไดอยางรวดเร็ว ไดอยางทันการณกับความเปล่ียนแปลง
อยางนี้เปนตน
 ทั้งหลายทั้งปวงที่ครูกลาวมานั้น ถาหากวา
มองยอนกลับไป แตละยอหนาที่ครูกลาวถึง ลูกศิษย
ก็จะมองเห็นวาในความเปลี่ยนแปลงนั้น มันจะมี
ความเปล่ียนแปลงท้ังการเรียนและการสอน เปล่ียนแปลง
ท้ังหลักสูตร เปล่ียนแปลงท้ังวิธีคิด เปล่ียนแปลงอะไร
ตางๆ อีกหลายอยาง และในหลายอยางน้ัน ถาหากวา
เราคิดไมทัน เราเปล่ียนแปลงไมเปน หรือวาสักแตวา
เปลี่ยนแปลง ก็จะทำใหเกิดความลมเหลวได แตถา
หากวาเราเปลี่ยนแปลงเปน เรามุงมั่นในการศึกษา
เราตองจับประเด็นใหไดวาเราจะไปทำงานอะไร แลวก็
ไปไดรับการฝกฝนอบรมอยางนั้น ในขณะเดียวกัน
เราก็เรียนท่ีมหาวิทยาลัยไปดวยก็ได แตวาก็เปนการเรียน
พิเศษไปในเรื่องที่เปนเรื่องพิเศษ อยางเชน เราเรียน
กฎหมายอยูในมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันทำไมเรา
ไมไปเรียนการออกแบบ ทำไมเราไมไปเรียนเรื่องการ
จัดทำรายการ การส่ือสาร การสารสนเทศอ่ืนๆ อะไร
อยางนี้เปนตน เรียนประกอบกันไป แมกระทั่งเรียน
เปน Chef เรียนเปนอะไรตางๆ ก็ไดในยามวาง ไมจำเปน
วาจะตองหัวปกหัวป�เรียนกฎหมายแตเพียงอยางเดียว
เพราะถาหากวาเราไปทำงาน นานวันไปเขาเราก็อาจจะ
ไดใช อยางเชน ถาหากวาเราเรียนแตกฎหมาย แลวเรา
ไมไดเรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เราไมไดเรียนเก่ียวกับ
เรื่อง digital เราไมไดเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล
การจัดเก็บขอมูล การดำเนินการอะไรๆ ตางๆ ในท่ีสุด
พอไปอยูในสำนักงาน ก็จะตองไปอาศัยคนอ่ืนใหทำให
และในขณะเดียวกัน ถาเผื่อวาเราเปนเจาของกิจการ
หรือวาเราเปนคนท่ีทำงานในบริษัทเล็กๆ หรือกิจการ
เล็กๆ ของเราเอง เราก็จะตองไปจาง outsource มาทำ

คณะเศรษฐศาสตรฯ (ตอจากหนา 12) ม.ร.จัดกิจกรรม 42 ปฯ (ตอจากหนา 12)

และก็ในขณะเดียวกัน บางอยางน้ันก็อาจจะไมรวดเร็ว
ทันใจ อาจจะไมไดอยางที่เราคิดก็ได อยางนี้เราลอง
คิดเทียบดูนะครับ และครูมองเห็นวา ภายใน 10 ป
ขางหนานี้นั้น มหาวิทยาลัยนาจะมีคนเรียนนอยลง
ไปทุกที แตหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 7 วัน 10 วัน
อะไรตางๆ น้ี จะมีเปนพัน เปนหม่ืน เปนแสนหลักสูตร
ก็ได คนก็จะเรียนหลักสูตรเหลานั้นมากขึ้นเพื่อเขา
ทำงาน เพราะในการรับทำงานในกาลขางหนานี้นั้น
เขาจะไมมองตรงปริญญา แตเขาจะมองตรงความรู
ความสามารถวาทำอะไรได หรือเรียนมาแลวทำอะไรได
อยางนี้เปนตน เขาไมไดมองแตวาใบปริญญาเขียนวา
อยางไร

เชิดหนาชูตาในสังคมภายนอกไดอยางสงางาม
 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. ไดมอบรางวัลศิษยเกา
ดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ท่ีประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
ใหแก นายอาทิตย วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม นายกริช อ้ึงวิฑูรสถิตย ประธานกรรมการ
บริษัท อี ยู ไอ เมียนมาร จำกัด ม.ล.สุรวุฒิ ทองแถม
รองประธานอาวุโส โรงแรมในเครืออมารี นายวีระชัย
แกวกาญจนดิษฐ ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท รุงทวีทรัพย
เทรดด้ิง จำกัด และนายวรชัย ชูชัยศรี ประธานหอการคา
จังหวัดปทุมธานี 
 ทั้งนี้ภายในงาน ยังมีการสัมมนาทางวิชาการ
เร่ือง “เศรษฐกิจไทยสู AEC”  โดย นายอาทิตย วุฒิคะโร
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกริช อ้ึงวิฑูรสถิตย
ประธานกรรมการ บริษัท อี ยู ไอ เมียนมาร จำกัด
ม.ล.สุรวุฒิ ทองแถม รองประธานอาวุโส โรงแรมในเครือ
อมารี และการระดมความคิดจากคณาจารย เจาหนาท่ี
สายสนับสนุน  ศิษยเกา นักศึกษา และผูใชบัณฑิต
เพื่อพัฒนาหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคำแหงดวย

 ลูกศิษยครับ ถาหากวาเราไมเรียนคูขนานไปกับ
การท่ีจะเรียนการทำอาชีพ การเรียนในวิชาการโดยตรง
ถาหากเรามุงมั่น และรูจักคิดรอบ คิดกวาง คิดลึก
ในขณะเดียวกันเราก็ตั้งอกตั้งใจฝกฝนอบรมในการ
ที่จะทำตัวใหทันสมัยในเรื่องการเรียนอยูเสมอนั้น
มันก็ชวยไดอีกทางหนึ่งเหมือนกัน นั่นหมายความ
วาเรียนอยางมีคุณภาพ สอบจบออกไปก็อยางมีคุณภาพ
ไมใชสักแตเพียงสอบไลไดตามหลักสูตร แตจงมีความรู
ตามหลักสูตร จึงจะทำใหเราประสบผลสำเร็จในการ
ทำงานไดดวย การเรียน ไมวาระยะส้ัน ระยะยาว หรือวา
ระยะไหนก็ตามแต เอาไวพบกันใหมฉบับหนานะครับ
สวัสดีครับ

สาขาวิชานั้นๆ มีความมุงมั่นที่จะถายทอดความรู
ความเขาใจใหกับนักศึกษา และสรางคุณภาพทางวิชาการ
ไดมากนอยแคไหน และมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็
สามารถฝาฟนอุปสรรคไดทุกคร้ัง อีกท้ังแสดงใหสังคม
เห็นวา รามคำแหงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใชสังคม และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
หลากหลายวงการในปจจุบัน 
 “ขอแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร
ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 40 ป ซ่ึงเปรียบเหมือน
คนวัยฉกรรจท่ีกำลังกาวไปสูสังคมภายนอกอยางม่ันคง
แตส่ิงหน่ึงท่ีกำลังเกิดข้ึนในสังคมเชนกัน คือ คานิยม
ของนักเรียน นักศึกษา เร่ิมเปล่ียนไป พวกเขาตองการ
ศึกษาในวิชาที่งาย ไมตองใชความคิดหรือออกแรง
มากนัก และสำเร็จการศึกษาเร็วข้ึน เพ่ือออกไปประกอบ
อาชีพ และมีความมั่นคงในหนาที่การงาน อีกทั้ง
สังคมไทยก็ใหความสนใจเรื่องทักษะเชิงปริมาณ
นอยมาก ทำใหวิชาทางเศรษฐศาสตร ท่ีเนนการคำนวณ
เชิงปริมาณ มีนักศึกษาเขามาศึกษานอยลงในทุกๆ
สถาบัน ดังนั้น ชาวรามคำแหงจำเปนอยางยิ่งที่ตอง
รวมแรงรวมใจกันสรางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปน
ศูนยกลางในการรณรงค ใหนักศึกษากลับมาสนใจ
วิชาทางดานเศรษฐศาสตรเพิ่มมากขึ้น”
 อธิการบดี ม.ร. กลาวตอไปวา ขอเปนกำลังใจ
ใหกับคณาจารยและเจาหนาที่คณะเศรษฐศาสตร
ทุกคน แมปริมาณนักศึกษาที่เขามาเรียนจะนอยลง
แตมหาวิทยาลัยตระหนักดีวา วิชาทางดานเศรษฐศาสตร
มีความสำคัญอยางยิ่งตอสังคมและประเทศชาติ
หากรามคำแหงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูใน
ทักษะเชิงปริมาณไดมากขึ้น ก็จะสงผลใหประชาชน
มีความรู ความเขาใจในขอมูลทางดานสถิติและเศรษฐกิจ
ของประเทศดีข้ึน ซ่ึงเปนประโยชนในการขับเคล่ือน
สังคมไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป ทั้งนี้ขอแสดง
ความยินดีกับศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตรที่ประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพ และขอบคุณที่ชวยเผยแพร
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนำความรูความสามารถ
ท่ีร่ำเรียนจากรามคำแหงไปประยุกตใชในการทำงาน
ทำใหมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปนที่ยอมรับ และ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๓) วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

การสื่อสาร

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ

คณะเศรษฐศาสตร
มอบรางวัลศิษยเกา

(อานตอหนา 11)(อานตอหนา 11)(อานตอหนา 11)

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน- ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๓)๑๒

ความถนัด

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผูบริหาร ม.ร.

บันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

 ลูกศิษยท่ีรักครับ ในการเรียนทุกวันน้ี  เราจะเห็น

ไดวา ไมวาจะเปนการเรียนในหลักสูตร นอกหลักสูตร

หรือการเรียนที่แทบจะไมมีหลักสูตรเลย แตเปน

การเรียนรูก็ตาม มีการบนกันถึงมาก พูดกันถึงมาก 

 ท่ีครูพูดอยางน้ีก็เพราะวา สังเกตเห็นวาการเรียน

ในปจจุบันน้ีน้ัน ไมใชมองแตผูเรียนเทาน้ัน ครูมองถึง

ผูสอน คือผูสอนในสมัยที่ครูเรียนในระดับมัธยม

อะไรตาง  ๆหรือวาในระดับช้ันปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

ก็เปนเรื่องการสอนที่ครูบาอาจารยมุงที่การสอน

ในเรื่องความรูตามตำรา หรือมุงสอนในความรู

ในสาขาวิชา แตมิไดมุงไปถึงในเร่ืองความประพฤติ

การปฏิบัติ และไมไดมุงไปถึงลักษณะเฉพาะ ในการ

ท่ีจะเอาไปใชงาน เอาไปทำงาน พูดงายๆ ก็คือวาพูด

หรือสอนในความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาน้ันอยางกวาง

เกินไป ไมไดจำเพาะเจาะจงลงไปในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ใหเชี่ยวชาญ หรือไมไดจำเพาะเจาะจงในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งที่จะนำไปใช 

 เม่ือเปนอยางน้ี ในสังคมปจจุบันจะเห็นไดวา

มีวิธีการคิด ซึ่งวิธีการคิดดังกลาวนี้นั้น ทำใหการ

เรียนรูเปล่ียนแปลงไปมาก ในตางประเทศคนท่ีจบ

High School หรือจบเกรด 12 แลว เขาก็อาจจะ

ไปเรียนประกาศนียบัตรอะไรสักอยางหน่ึง เปนการ

เฉพาะทาง เชน การทำ animation การออกแบบ

เส้ือผา การทำอะไรตางๆ ท่ีเก่ียวกับ digital การทำ

อะไรหลายอยางเก่ียวกับคอมพิวเตอร อยางน้ีเปนตน

เขาก็จะไมเขาเรียนในมหาวิทยาลัย แตไปเรียนที่

โรงเรียนสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ ยิ่งถาโรงเรียนไหน

เปดขึ้นมาใหม แลวก็สอนเรื่องใหมๆ ก็ยิ่งจะไดรับ

ความสนใจเปนอยางมาก นักเรียนท่ีเพ่ิงจบช้ันมัธยม

บริบูรณ ก็จะหันหนาไปเรียนเรื่องวิชาชีพเหลานี้

เพ่ือท่ีจะออกไปทำมาหากินได เพ่ือจะออกไปทำงานได

ตางจากบานเรา บานเราพอจบมัธยมบริบูรณ ก็มุงเข็ม

เขามหาวิทยาลัย พอเขาไปมหาวิทยาลัย ทุกคนก็

ตะเกียกตะกายจะเรียนอยูแตในมหาวิทยาลัย แลวพอ

จบออกมาก็ไปรับราชการเสียเปนสวนใหญ หรือไม

ก็เขาไปทำงานภาคเอกชน หรือทำงานอื่นๆ 

 ในการไปทำงานในภาคเอกชนหรือในภาค

ราชการก็ตาม ที่เรียนจบในมหาวิทยาลัยมาแลว

ไปทำงานก็จะมีทักษะแตเฉพาะงานที่ตนไดฝกฝน

และทำ ในขณะที่เขามารับงาน แตพอนานวันไป

การปฏิบัติงานก็กลายเปนงานประจำ เปน routine

แทบจะไมตองใชความคิดความอานอะไร ทำงาน

ไปตามเร่ืองตามราวก็วาได ผิดกันกับพวกท่ีเรียนจบ

สาขาวิชาใหมๆ  จบหลักสูตรใหมๆ  จบการออกแบบ

จบการทำภาพเคลื่อนไหว จบในวิธีการอะไรตางๆ

เก่ียวกับ digital ใหมันทันสมัยข้ึน เก่ียวกับโทรทัศน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญรวมกิจกรรม

“42 ป รามคำแหง เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน (ลอยฟา)”

ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พรอมเงินรางวัล ในวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2556

เวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

รายไดทูลเกลาฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตาม

พระราชอัธยาศัย

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปดเผยวา มหาวิทยาลัย

รามคำแหง จะจัดโครงการ เดิน-ว่ิง มินิมาราธอนข้ึน

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและ

ถวายเปนราชสดุดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และเปนการสงเสริมแนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ

เชิงปองกัน รณรงคใหประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ

ดวยการออกกำลังกาย ซ่ึงจะทำใหประชาชนมีสุขภาพ

ดีกันถวนหนา ประกอบกับในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ครบรอบวันสถาปนา 42 ป ในวันที่ 26

พฤศจิกายน 2556 จึงเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให

บุคลากร ศิษยเกา นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปไดมี

สวนรวมในโอกาสดังกลาว โดยรายไดทูลเกลาฯถวาย

โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 สำหรับการแขงขันมี 2 ประเภท ไดแก 1) วิ่ง

ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ2) เดินระยะทาง 5 กิโลเมตร 

 คาสมัคร ผูบริหาร/ V.I.P 500 บาท  ประชาชน

ทั่วไป/นักศึกษาปริญญาโทและเอก ม.ร. 300 บาท

บุคลากร/นักศึกษาปริญญาตรี ม.ร. 150 บาท และ

นักเรียน 100 บาท

 รางวัลการแขงขัน -ผูเขาเสนชัย อันดับ 1-5

ในประเภทชายและหญิง (Overall) รับถวยรางวัล

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธานเปดงาน

“วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร ครบรอบ 40 ป”

พรอมมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน โดยมี รองศาสตราจารย

จรินทร เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

คณาจารย ขาราชการ ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน รวมงาน

เปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ

หองประชุมชั้น 8 อาคารใหม คณะเศรษฐศาสตร

 โอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์

ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลาววา มหาวิทยาลัยรามคำแหง กอตั้งเมื่อป 2514

โดยเริ่มแรกจัดตั้งหนวยงานขึ้น 4 คณะ กับ 2 สำนัก

ตามลำดับคือ สำนักงานอธิการบดี คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะศึกษาศาสตร

และสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

จากนั้นในป 2516 มหาวิทยาลัยรามคำแหงไดกอตั้ง

คณะขึ้นใหมอีก 3 คณะ คือ คณะรัฐศาสตร คณะ-

เศรษฐศาสตร และคณะวิทยาศาสตร ท้ังน้ีการกอต้ัง

คณะใหมแตละคณะของมหาวิทยาลัย มีปญหาและ

อุปสรรคพอสมควร เพราะตองเปนไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลขณะนั้น ซึ่งคุณภาพของการศึกษาไมได

อยูที่ความเกา-ใหมของสถาบัน แตอยูที่อาจารยใน

ม.ร.จัดกิจกรรม 42 ป รามคำแหง
“เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน” ถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว


