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(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 ฉบับที่ ๔๙ 

วันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๓

ประธานศาลฎีกา แนะบัณฑิตรามฯ
ยึด ‘ความเที่ยงตรง-ยุติธรรม’ รับใช้สังคม

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 รามคำแหงร่วมมือองค์กรจังหวัดอุทัยธานี
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

อธิการบดีฝากข้อคิด มนุษย์เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนพัฒนาสังคม

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 

และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อ 

และส่งเสริมวิชาชีพที่ตรงกับวิถีชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พร้อมด้วยนางสมพร   โต๋สัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี โดยมี นายสราวุธ  สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดอุทัยธานี และนางชลอ  โนร ี ประธานหอการค้า จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี  

ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมจากชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 2,000 คน

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์  จันทรสูตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า โครงการเพิ่มพูนวิชาการและวิชาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อครั้งนี้  

ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดีย่ิง ทำให้สามารถจัดกิจกรรม 

ได้สำเร็จในระยะเวลาสั้น ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชาวอุทัยธานีและจังหวัด 

ใกล้เคียง เพราะช่วยพัฒนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพนำไปประยุกต์ใช้กับ 

การทำงานในอาชีพหลัก และสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนได้ด้วย (อ่านต่อหน้า 10)

  นายดิเรก อิงคนินันท ์ ประธาน 

ศาลฎีกา แนะบัณฑิตรามฯจบเป็น 

นักกฎหมาย ควรยึดมั่นความเป็นกลาง  

เที่ยงตรงและยุติธรรมต่อการทำงานใน 

กระบวนการยุติธรรม ในโอกาสเข้ารับ 

พระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎี  

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 

 นายดิเรก อิงคนินันท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชี่ยวชาญ 

ทางด้านกฎหมาย ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่

ในการใช้กฎหมายในตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ เป็นผู้พิพากษาศาล 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง ผู้พิพากษาศาล 

แรงงานกลาง รองประธานศาลฎีกา เป็นต้น อีกทั้ง ยังเป็นประธาน 

คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอำนาจหน้าท่ีระหว่างศาล ประธานคณะกรรมการ 

ตุลาการศาลยุติธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 

นายกเนติบัณฑิตยสภา และดำรงตำแหน่งอ่ืนๆท่ีสำคัญอีกหลายตำแหน่ง

 ประธานศาลฎีกา กล่าวในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์ว่า 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าว 

ปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  

ในพิธีปัจฉิมนิเทศและบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ มิติที่ท้าทาย “Last Orientation and Special 

Lecture on Resource Development: Challenge Dimension”  

โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยี- 

สารสนเทศ (MSIT) ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ รศ.ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะ- 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมาธิการบริหารโครงการฯ  

กล่าวรายงานว่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผู้สำเร็จ 

การศึกษา รุ่นที่ 39 ในระดับปริญญาเอก จำนวน 19 คน 

ปริญญาโท 69 คน และระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษา 

รุ่นที่ 1 จำนวน 18 คน
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ม.ร.วิจัยความต้องการของท้องถิ่น
ด้านการเรียนต่อ-ฝึกอบรมของประชาชน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
แก่ ศาสตราจารย์พิเศษอัมพร วิจิตรพันธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แก่ นายวรภัค ธันยาวงษ์ และนางรัตนา นรพัลลภ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 39 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 กองแผนงาน ม.ร. ร่วมกับ สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 23 แห่ง ทำวิจัยเรื่อง 

ความต้องการของท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อศึกษาความต้องการ

ของท้องถิ่นต่อการจัดการศึกษาด้านการเข้าศึกษาต่อ

และด้านการบริการวิชาการ เก็บข้อมูลจากประชาชน 

23 จังหวัด มุ่งนำข้อมูลปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา 

ให้ถูกใจคนในท้องถิ่น

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดี 

ฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวถึงความเป็นมาของการวิจัยว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเปิดโอกาสและ 

ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มหาวิทยาลัย 

มีจุดยืนท่ีจะให้บริการด้านการศึกษาท้ังในระดับท้องถ่ิน 

และระดับชาติ โดยยึดหลักการบริการทางวิชาการที่มี

คุณภาพมาตรฐานสูงและมีความเป็นสากล มหาวิทยาลัย

จึงขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค โดยจัดตั้งสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคมากถึง 23 จังหวัด 

ซ่ึงจัดการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก สำหรับการวิจัยครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะ 

ได้ข้อมูลความต้องการด้านการศึกษาต่อทุกระดับ รวมท้ัง 

ความต้องการด้านการฝึกอบรมระยะส้ันของประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ใกล้กับสาขาวิทยบริการฯ 

ท้ัง 23 แห่ง เพ่ือนำข้อมูลมาวางแผนการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ท้องถิ่นอย่างแท้จริงต่อไป

 การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการโดยงานวิจัยสถาบัน  

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา เก็บข้อมูลจากประชากร 

3 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียน / นักศึกษา กลุ่มผู้นำชุมชน/

บุคคลท่ัวไป กลุ่มผู้ประกอบการ/พนักงาน ท่ีกำลังศึกษา 

ประกอบอาชีพ และอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ของ ม.ร. ตั้งอยู่ รวมจำนวนตัวอย่าง 9,200 คน  

ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

เพชรบูรณ์ จัดโครงการ “พัฒนาความรู้ด้านภาษา 

สู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 

2557 ณ ห้อง PK 303 อาคารพ่อขุนผาเมือง โดยมี 

นางลักขณา ยงไสว หัวหน้าสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

เพ่ิมมากข้ึน และให้นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมได้แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาว 

ต่างประเทศ และเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

แก่นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

เพชรบูรณ์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการรักษา- 

สุขภาพ “เยี่ยมบ้านเพื่อสุขภาพ” เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชุมชนฝายนาแซง หมู่ที่ 2 

ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นำโดย นางลักขณา  ยงไสว หัวหน้าสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สาขาฯ ผู้ใหญ่บ้าน 

ฝายนาแซงและชาวบ้าน โดยมีการมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

และยาสามัญประจำบ้าน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอารมณ์สดใส ส่งผลในการ 

ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมรามฯ เพชรบูรณ์

มากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษา 

สุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็ งแรงสมบูรณ์  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    
 
 

    
 
 

 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า  รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธานจัดโครงการ 

ทอดผ้าป่าต้นไม้และ Big Cleaning Day ณ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

สงขลา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพัฒนา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเชื่อมความ- 

สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์  เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษารุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers 

รุ่นท่ี 8 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป หลักสูตร 39 หน่วยกิต 

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 กลุ่มที่ 1  เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

     เวลา 18.00 - 21.00 น. 

 กลุ่มที่ 2  เรียนวันเสาร์ 

    เวลา 08.00 - 21.30 น. 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ค่าธรรมเนียม 

ตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานฮ่องกง 

155,000 บาท หรือดูงานประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2557 ที่อาคารสุโขทัย  

ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

เวลา 09.00-19.00 น. หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที ่

http://3ms.ru.ac.th, http://www.mmm.ru.ac.th สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8686, 0-2310-8593, 

081-826-2030 และ 081-920-2595

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A.



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความ-

ยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นท่ี ๓๙ 

ทุกคนที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

จากพระหัตถ์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 ในวันที่ ๓ ๔ ๕ ๖ และ ๗ มีนาคม 

๒๕๕๗

 โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ข่าวรามคำแหง” 

ได้รับฝากจากอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา 

หลักสูตรการสอนภาษาไทย ศึกษาศาสตร- 

มหาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือ 

ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา- 

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 อาจารย์ผู้นั้นบอกว่าประทับใจที่ 

นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่

 จังหวัดนครราชสีมา

 จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ

 หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

 นักศึกษาเหล่าน้ีมีความกระตือรือร้น 

สนใจการเรียน และ

 ทำกิจกรรมตามท่ีได้มอบหมายและ 

ที่คิดขึ้นมาอย่างสร้างสรรค์

 จนกระทั่ง สำเร็จเป็นมหาบัณฑิต 

กันอย่างน่าภาคภูมิใจ

 อาจารย์และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

หวังว่าทุกคนจะไปทำงานด้านการสอน 

แก่สถานศึกษาต้นสังกัดของตนอย่าง 

เต็มกำลังความสามารถ เพราะนี่คือ

 การพัฒนาการศึกษาของชาติอย่าง

แท้จริง

 นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินเพลงชั้นครู แจงเด็กไทย 

โชคดี มีสถาบันการศึกษารองรับในการเรียนด้านศิลปกรรม 

ที่หลากหลาย ฝากนักศึกษาให้มีใจรักดนตรีและช่วย 

สานตอ่บทเพลงรุน่เกา่ใหค้งอยูน่านเทา่นาน           ในโอกาสเขา้ 

รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม จากสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 

มีนาคม 2557

 นายวินัย พันธุรักษ ์ เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประพันธ์เพลง การขับร้องเพลงไทยสากล ซึ่ง 

คร่ำหวอดในวงการดนตรีมายาวนาน เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดิอิมพอสซิเบิล (The Impossible) และมีผลงานเดี่ยว

ของตนเองหลายบทเพลงจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอมตะและเป็นแบบอย่างให้แก่นักร้องนักประพันธ์เพลงรุ่นหลัง  

เช่น เพลงชื่นรัก เพลงดวง เพลงหนาวเนื้อ ฯลฯ นอกจากนี้  

ยังมีอีกหลายบทเพลงที่ถูกนำมาเป็นตัวอย่างในวิชาการ 

ที่เกี่ยวกับการประพันธ์เพลงในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับ 

รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ และเป็นอาจารย์พิเศษ เช่นที ่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

เป็นครูสอนร้องเพลงให้กับสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียง 

อีกหลายแห่ง   

  ผลงานโดดเด่น นายวินัย พันธุรักษ์ และ 

วงดิอิมพอสซิเบิล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว จัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ.2511-2514 และได้รับ 

รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จากบทเพลงสิ้นกลิ่นดิน ในปี พ.ศ.2548

 นายวินัย พันธุรักษ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า มีความปลาบปลื้มที่ในชีวิตได้รับ 

เกียรติอันสูงจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ้ามีสิ่งใดที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก ่

มหาวิทยาลัยได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง และเชื่อว่าเป็นรางวัลที่เกิดจากความทุ่มเทในดนตรี ซึ่ง 

ดนตรีเป็นสุนทรียศาสตร์ท่ีมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ทุกคนมีความสุข 

ด้วยดนตรี ช่วยให้การดำเนินชีวิตนุ่มนวล มีดนตรีในหัวใจ การเรียนด้านดนตรีจึง 

เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ต่างจากสาขาอื่น เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาเรียนแล้ว 

พวกเขาจะใช้ชีวิตในการเรียนอย่างมีความสุข เพลิดเพลินกับการศึกษา และมีดนตรีเป็น

แรงดึงดูดให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

 “ดนตรีเป็นศาสตร์ท่ีสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ สมัยน้ีนักศึกษาก็มีเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยช่วยให้การเรียนดนตรีง่ายขึ้นต่างจากคนรุ่นก่อนๆและยังสามารถที่ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพราะในประเทศไทยมีหลายสถาบันท่ีเปิดสอนเก่ียวกับการร้องเพลง การประพันธ์เพลง ท้ังท่ีเป็นสถาบันดนตรีท่ัวไป 

และสถาบันที่มีหลักสูตรมาตรฐานเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปถึงระดับปริญญาเอก

 คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจเรียนด้านดนตรี พวกเขาจะต้องเร่ิมด้วยใจ 

คือ มีใจรักดนตรี เพราะเมื่อมีใจรักแล้วจะสามารถพัฒนาการเล่น

ดนตรีของตนเองไปจนสร้างเป็นอาชีพได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ม.รามคำแหง เป็นคณะวิชาหน่ึงท่ีช่วยผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ด้านศิลปกรรมในหลายแขนง ทั้งดนตรีไทย ดนตรีไทยสมัยนิยม 

นาฏศิลป์ไทย การขับร้องเพลงไทย หรือเพลงสากลก็ตาม เมื่อ 

ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษท่ีรามคำแหง ก็ต้ังใจจะช่วย 

ถ่ายทอดวิชาและประสบการณ์ในชีวิตท่ีเก่ียวกับการประพันธ์เพลง 

และการร้องเพลงให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้เทคนิค เพิ่มทักษะและเข้าถึงดนตรีให้มากที่สุด”

 ศิลปินเพลงชื่อดัง กล่าวถึงหลักในการดำเนินชีวิตว่า มนุษย์ทุกคนย่อมมีดนตรีในชีวิต ทุกวันตั้งแต่ตื่น 

มาก็ได้ยินเสียงเพลง เพลงมีทั้งเร้าใจ อารมณ์เศร้า และอารมณ์สุขที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ประกอบกับการใช้ชีวิต 

ต้องตั้งมั่นในสติ มีสมาธิ ที่ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดของท่วงทำนอง อารมณ์และสุนทรีย์ต่างๆในการเล่น 

ดนตรีได้ อีกทั้ง ประเทศไทยมีครูเพลงชั้นนำ มีดนตรีหลายแขนง และเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง 

ครูขอฝากให้ช่วยกันสานต่อบทเพลงรุ่นเก่าให้คงอยู่นานเท่านาน เพราะเด็กรุ่นใหม่มีโอกาสในการเลือกตามที่ถนัด                

มีช่องทางหลากหลาย และสรรหาในการเพิ่มทักษะทางดนตรีได้ตามที่ตนเองต้องการ

‘วินัย พันธุรักษ์’ ศิลปินเพลงชั้นครู
ฝากเด็กไทยสานต่อบทเพลงรุ่นเก่าให้อมตะ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

 1.  นักศึกษาจะต้องเดินทางถึงห้องสอบ (อาคารสุโขทัยชั้น 8) ก่อนเวลาสอบ 

อย่างน้อย  15  นาที

 2.  นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานดังนี้

  2.1  บัตรประจำตัวนักศึกษา

  2.2  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

  2.3  ใบเสร็จการลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Testing)

 หากนักศึกษาไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ  

โดยนักศึกษาจะต้องคัดใบระเบียน ม.ร. 2 จาก สวป. มาแสดงก่อนจึงจะมีสิทธิสอบ แต่ 

ในกรณีที่เป็นนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษาใช้ใบนัดรับบัตรนักศึกษาแทนบัตรประจำตัว 

นักศึกษาได้

 3.  นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย  โดยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกาย 

ดังน้ีเข้าห้องสอบ

  3.1  นักศึกษาหญิงท่ีใส่กระโปรงส้ันมาก  หรือแต่งกายด้วยเส้ือสายเด่ียว

  3.2   นักศึกษาใส่รองเท้าแตะ

  3.3   นักศึกษาสวมเสื้อยืดคอกลม

  3.4   นักศึกษาหญิงที่ใส่กางเกง

 4.  การลงทะเบียนสอบของผู้พิการทางร่างกาย  และทางสายตา  

  ให้นักศึกษาผู้พิการติดต่อเพ่ือลงทะเบียนสอบกับเจ้าหน้าท่ีของสำนักทดสอบฯ 

โดยตรง หากนักศึกษาผู้พิการมิได้มาลงทะเบียนสอบด้วยตนเอง  ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียน 

แทนแจ้งชื่อ  นามสกุล  วัน-เวลาสอบของนักศึกษาผู้พิการให้ทางสำนักทดสอบฯ 

ทราบด้วย  เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป

***  เน่ืองจากมีนักศึกษาสนใจสอบจำนวนมาก   จึงขอให้นักศึกษารีบลงทะเบียนสอบ

แต่เนิ่นๆ  จะได้เลือกวัน - เวลาสอบตามที่ต้องการได้  ***

การสอบ  e-Testing  สำหรับผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางสายตา

 

การจัดสอบสำหรับผู้พิการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่าทางสำนักทดสอบฯ ได้ให้บริการจัดการสอบ e-Testing แก่ 

นักศึกษาพิการทางร่างกายและทางสายตา ด้วยโปรแกรม Jaws ท่ีให้บริการเฉพาะผู้พิการ 

ซ่ึงทุกคนท่ีสอบล้วนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำและ 

การดูแลเป็นอย่างดี ตั้งแต่การลงทะเบียน และการเข้าสอบ ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องรอคิว  

สามารถแจ้งความจำนงการสอบต่อเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีจะดำเนินการข้ันตอนต่างๆ 

ให้จนแล้วเสร็จ

 เมื่อถึงวันสอบจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล  แนะนำขั้นตอนการใช้งาน  การควบคุม 

เครื่อง  และการใช้โปรแกรม  อีกทั้งยังมีเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้คอยบริการให ้

อีกด้วย หากนักศึกษาต้องการ   

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.etesting.ru.ac.th

 ติดต่อที่ทำการสำนักงานทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์   ชั้น  10  อาคารสุโขทัย  

และมีห้องสอบชั้น  8  อาคารสุโขทัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทรศัพท์ 0-2310-8790  

โทรสาร  0-2310-8791

การจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Testing)  ประจำภาคฤดูร้อน/2556

 สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 48 กระบวนวิชา โดยชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 

กระบวนวิชาละ 50 บาท สำหรับนักศึกษาต้ังแต่รหัส 55 เป็นต้นไปกระบวนวิชาละ 70 บาท

 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 นี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบ e-Testing  

ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม  2557 เป็นต้นไป

 กำหนดการ

      วันลงทะเบียนสอบ

      วันที่ 30 มี.ค.-2 เม.ย. 2557 รับลงทะเบียน ณ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 และ 

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป หรือ จนที่นั่งสอบเต็ม รับลงทะเบียน  

ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 8 (เว้นวันที่ 12-17 เมษายน 2557)   

 วันสอบ  e-Testing

 วันที่  8 เมษายน-16 พฤษภาคม  2557 (เว้นวันที่ 12-17 เมษายน 2557 )

 สถานที่สอบ  ณ  อาคารสุโขทัยชั้น  8  

 หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนสอบได้อย่างรวดเร็ว ให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน 

ณ อาคารเวียงคำ ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนสอบ 

ได้ทันที

 คาบเวลาที่เปิดสอบ

 คาบที่ 1.  09.00-11.30  น. คาบที่ 2.  12.00-14.30  น.

 คาบที่ 3.  15.00-17.30  น. คาบที่ 4.  18.00-20.30  น.

      จุดเด่นของ  e-Testing

 1.  นักศึกษาสามารถเลือกวัน-เวลาสอบได้เองตามที่ตนต้องการ

 2.  ทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ

 3.  สอบ e-Testing  ไม่ผ่านสามารถสอบตามปกติของมหาวิทยาลัยได้

 กระบวนวิชาที่เปิดสอบภาคฤดูร้อน  มี  48  กระบวนวิชา 

ANT1013 ANT3053 APR2101 APR3102 BIO1001 BIO1105
CEC2201 CHI1001 CHI1002 ECO1003 ECO1101 ECO1102
ENG1001 ENG1002 ENG2001 ENG2002 GER1001 GLY1003
HIS1001 HIS1002 HIS1003 HIS1201 HIS4500 INT1004
LAW1004  LIS1001 LIS1003 MCS1151 MGT4004 MKT2101
MKT3202 MKT3204 MKT3205 MTH1003 MTH1101 POL1100
PSY1001 RAM1000 SCI1003 SOC1003 SOC2065 SOC4077
SPN1001 STA1003 STA2003 STA2016 THA1002 THA1003

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e- Testing

 1.  ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบทาง e-Testing ตามประกาศของสำนัก- 

ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ www.etesting.ru.ac.th 

 2. ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติจะต้องมีกระบวนวิชาที่ e-Testing 

เปิดสอบด้วย

 3. นำใบเสร็จที่จะลงทะเบียนในภาคปกติ (ใบสีฟ้า) มายื่นเป็นหลักฐานในการ 

ลงทะเบียนสอบทาง e-Testing ตามวัน เวลาที่กำหนด เลือกวัน-เวลาสอบ และชำระ 

ค่าลงทะเบียนสอบวิชาละ 70.- บาท

 4. เข้าสอบ e-Testing ตามวันและเวลาที่กำหนดในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ 

(สีส้ม) ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ช้ัน 8  นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ตอน  อนาคตร้านอาหารไทยเมื่อเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ              aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ผลไม้ ในภาษามลายู

 เมื่อครั้งที่แล้วได้นำเสนอคำศัพท์ เกี่ยวกับผักในภาษามลายูไปแล้ว 

และสำหรับในครั้งนี้ ผมขอนำเสนอคำเรียกชื่อผลไม้  เราลองมาดูซิว่ามีคำว่าอะไร

บ้างที่คุ้นหูกันบ้าง

 

 ตารางข้างบนเป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลไม้ในภาษามลายู สำหรับผู้ที่สนใจ 

จะนำไปใช้ได้นะครับ  เราสามารถแต่งประโยคง่ายๆ เช่น saya makan dua biji 

pisang sehari. (ซายา มากัน ดัว บียี ปีซัง เซอฮารี) ฉันกินกล้วยวันละ 2 ผล  

ทุเรียนเป็นเจ้าแห่งผลไม้ (raja buah) และ มังคุดเป็นราชินีผลไม้ (permaisuri buah) 

ของประเทศมาเลเซีย แล้วพบกันใหม่ Jumpa lagi. 

 เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานประกวด 50 สุดยอด 

ร้านอาหารยอดเย่ียมแห่งเอเชีย ประจำปี 2014 (Asia’s 50 Best Restaurants) ข้ึนท่ีสิงคโปร์  

ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีท่ีรวบรวมเหล่าเชฟช่ือดัง เจ้าของธุรกิจอาหารรายใหญ่ 

บุคคลสำคัญในธุรกิจร้านอาหาร และสื่อต่างประเทศมากมาย และที่สำคัญก็คือ 

ร้านอาหารไทยชื่อ “น้ำ” ในกรุงเทพฯ ซึ่งเคยได้อันดับ 3 เมื่อปีก่อนสามารถแซง 

ขึ้นมาได้รับรางวัลอันดับ 1 เป็นร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชีย 2014 และ 

เบียดร้าน Nariswa ที่ญี่ปุ่นซึ่งเคยได้อันดับ 1 มาก่อนให้ตกลงไปอยู่อันดับ 2 ได ้

นอกจากนั้น อันดับ 3 ก็ยังเป็นร้านอาหารชื่อ “กักกัน” (Gaggan) ในกรุงเทพฯ 

ของเรานี้เองอีกด้วย น่าภูมิใจไหมครับ

 ตอบได้ว่าน่าภูมิใจ แต่ไม่เต็มร้อย เพราะเมื่อลองหาข้อมูลดูเผื่อว่าจะลอง 

รบัประทานดบูา้งกไ็ดพ้บวา่รา้นทีไ่ดอ้นัดบั 1 นัน้เจา้ของเปน็ฝรัง่ และไมใ่ชเ่พยีงเทา่นัน้ 

เขายังเป็นพ่อครัว (chef) ด้วยตัวเอง ด้วยไม่ได้ใช้พ่อครัวหรือแม่ครัวหลักท่ีเป็นคนไทย 

แต่อย่างใด ส่วนร้านที่ได้อันดับ 3 นั้นแม้จะอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ร้าน 

ที่ขายอาหารไทย เป็นร้านอาหารอินเดียครับ เจ้าของและพ่อครัวก็เป็นคนอินเดียด้วย

 ร้านอาหารในประเทศไทยที่ติดอันดับ 50 ร้านดีที่สุดในเอเชียมีอีก 2 ร้าน 

ร้านท่ีได้อันดับ 21 มีเจ้าของเป็นฝร่ัง(อีกแล้ว) เหลืออยู่ร้านเดียวท่ีเป็นของคนไทยจริง ๆ 

ก็คือร้านอันดับท่ี 31 เพราะฉะน้ันถ้าจะรับประทานอาหารไทยจากร้านของคนไทยจริง ๆ  

ก็คงต้องไปร้านนี้แหละครับ

 ถ้าไม่คิดอะไรมาก ปัจจุบันเป็นยุคท่ีเรียกได้ว่าโลกไร้พรมแดนแล้ว ร้านอาหารไทย 

จึงไม่จำเป็นต้องเป็นของคนไทย และพ่อครัว-แม่ครัวก็ไม่ต้องเป็นคนไทยก็ได้ ซ่ึงท่ีจริง 

ก็เป็นอย่างน้ีกันมานานแล้ว เช่นในสหรัฐฯ น้ันมีร้านอาหารจำนวนไม่น้อยท่ีต้ังช่ือเป็นไทย 

ขายอาหารไทย แต่ไม่มีใครในร้านพูดไทยได้สักคนก็มี แต่ขณะเดียวกันในเมืองไทย 

เรานี้เองร้านอาหารต่างชาติที่เจ้าของเป็นคนไทยและพ่อครัว-แม่ครัวหลักเป็นคนไทย

ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน

 ย่ิงมาถึงยุคท่ีจะเข้า AEC ด้วยแล้ว ผมพูดล่วงหน้าได้เลยว่าจะต้องมีร้านอาหารไทย 

ในประเทศไทยที่คนทำอาหารไม่ใช่คนไทยเกิดขึ้นมาอีกเรื่อย ๆ   เพราะขนาดที่ยังไม่ทัน 

จะเข้า AEC ตามร้านอาหารต่าง ๆ  ในเมืองไทยก็มีคนงานเป็น “คนอาเซียน”  อยู่นับไม่ถ้วนแล้ว

 เมื่อปีน้ำท่วมใหญ่ (ปี 2554) ผมไปรับประทานอาหารที่ร้านมีชื่อแห่งหนึ่ง 

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเมนูแนะนำที่ขึ้นชื่อมากนอกจากอาหารประเภทกุ้งและปลา 

แล้วก็คือข้าวเกรียบปากหม้อ ผมหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาตามนี้เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้นเมื่อไปถึงก็ต้องสั่งมารับประทานเสียหน่อย แต่พนักงานบอกว่าไม่มี และเมื่อ 

ผมถามต่อว่าเป็นเพราะหมดหรือเปล่า ซึ่งก็ไม่ควรหมดเพราะผมไปตั้งแต่ยังแทบไม่ม ี

ลูกค้าอื่นเลย เขาตอบว่าอย่างไรทราบไหมครับ.......เขาบอกว่าคนทำกลับพม่าหมด 

ใช่ครับ คนทำข้าวเกรียบปากหม้อที่ร้านนั้นเป็นคนพม่า ไม่มีคนไทยทำเป็นเลย 

ไม่น่าเชื่อ แต่ก็เป็นเรื่องจริง

คำมลายู คำอ่าน ภาษาไทย

Buah-buahan บัวะฮ์-บัวะฮัน ผลไม้

Epal เอปัล แอปเปิ้ล

Betik เบอติก มะละกอ

Durian ดูเรียน ทุเรียน

Manggis มังฆิส มังคุด

Mata Kucing มาตา กูชิง ลำไย

Laici ไลชี ลิ้นจี่

Mangga มังฆา มะม่วง

Anggur อังฆูร องุ่น

Jambu batu ยัมบู บาตู ฝรั่ง

Pisang ปีซัง กล้วย

Oren โอเรน ส้ม

Rambutan รัมบูตัน เงาะ

Tembikai เติมบีไก แตงโม

Cempadak เจิมปาดะ จำปาดะ

Nanas นานัส สับปะรด

Langsat ลางสาด ลางสาด

Nona โนนา น้อยหน่า

Nangka นังกา ขนุน

Belimbing เบอลิมบิง มะเฟือง

Belimbing  Buluh เบอลิมบิง บูโละห์ ตะลิงปลิง

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา 

กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ (ฝึกอาชีพอิสระ) 

ในภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556 ดังน้ี

หัวข้อที่ฝึกอบรม วันที่ฝึกอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

อาหารสุขภาพ (ตำรับปลา) พ. 9 เม.ย. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

สังขยานานาชาติ อ. 29 เม.ย. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ซาลาเปา พฤ. 1 พ.ค. 57 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

รามฯ 2 จัดอบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ
 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ 

เป็นต้นไป จะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือหลายหัวข้อก็ได้ 

(หัวข้อละ 30 คน) 

 สอบถามและสมัครได้ท่ีห้องฝึกอบรมอาชีพ อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้นล่าง งานกิจการและบริการนักศึกษา ห้องแนะแนว 

การศึกษาและอาชีพ อาคารพระบาง (PBB) ชั้นล่าง  

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2397-6314, คุณดาลิน 089-133-5406,  

คุณอาริยา 081-868-6719 สามารถ Download ใบสมัครได้ที่  

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



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

(อ่านต่อหน้า 7)

 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงอนุมัติปริญญากิตติม- 

ศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถในสาขา- 

วิชาต่างๆ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักด์ิขานรับ 

ภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

พร้อมฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตและการทํางานเพ่ือสังคม 

สําหรับเยาวชนและบัณฑิต

 นายบุญช่วย โสวัตร  

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎี-

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา- 

ดนตรีไทย ศิลปินผู้เช่ียวชาญทาง 

ด้านดนตรีไทย กล่าวว่า ภาคภูมิใจ 

อย่างยิ่งที่ได้รับปริญญาดุษฎี-

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ถือเป็นสัญลักษณ์และกำลังใจให้กับ 

นักวิชาชีพทุกสาขาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และทำประโยชน์ 

ให้กับสังคม ประเทศชาติ และเม่ือมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เล็งเห็นคุณงามความดีของนักวิชาการดนตรีไทยที่ได้ 

ร่ำเรียนและส่ังสมประสบการณ์ พัฒนางานด้านดนตรีไทย 

ให้แก่ลูกศิษย์ระดับครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน  

นักศึกษา จึงตั้งใจว่าจะช่วยพัฒนางานของชาติทางด้าน 

ดนตรีไทยในบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงใน 

อนาคตต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เติมพลังและยกระดับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิสำคัญๆ ของประเทศ สร้างศูนย์รวมนักปราชญ์ 

ในสาขาวิชาต่างๆ ไว้บำรุงชาติบ้านเมือง และมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ยังได้ลิขิตและเขียนวัฒนธรรมของชาติด้วยจรัส 

แห่งเพชร เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเป็น 

เอกลักษณ์ของชาติให้ถาวรสืบไปด้วย”

 นายบุญช่วย กล่าวอีกด้วยว่า ปริญญาดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรีไทย ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มอบให้นี้ ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนไปสู่อนาคตของ 

สังคมไทย ในด้านการศึกษาวิชาการและวิชาชีพดนตรีไทย 

ท่ีกำลังจะมีความม่ันคง สมบูรณ์ และประสบความสำเร็จ 

รวมทั้งจะยังประโยชน์อย่างสถาพรในการสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรมของชาติที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้  

ซึ่งมีความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม 

วัฒนธรรมของชาติให้สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไป

 นายอมร มีมะโน ปริญญา- 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ประธาน- 

กรรมการบริหารบริษัท เพชร- 

น้ำหนึ่ง จิเวลรี่ จำกัด ประธาน 

กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทใน 

เครือ AJ Group กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการ 

และมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ฯลฯ  

โดยยึดหลักว่า การช่วยเหลือสังคมเสมือนเป็นการตอบแทน 

ที่สังคมได้ให้โอกาสได้มีวันนี้ คืนประโยชน์กลับสู่สังคม

 “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติสูงสุดจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่ มีลูกศิษย์ 

อยู่ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ทั้งนี้ รามคำแหงเป็นที่รู้จัก 

ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมทาง 

ด้านการศึกษา ทั้งผู้ด้อยโอกาส และทุกคนที่แสวงหา 

ความก้าวหน้า ขอให้ม.ร.เดินหน้าทำหน้าที่ให้โอกาส 

ทางการศึกษาแก่คนไทยต่อไป

 ...การจะประสบความสำเร็จในการทำงาน ต้อง 

ยึดหลักสำคัญคือ รักบุคลากร รักองค์กร มีการวางแผน 

ใช้ความพยายาม จึงจะพบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น 

การเรียน หรือการทำงาน ต้องมีความพยายาม ตั้ง-

เป้าหมายไว้ชัดเจน และพยายามเดินให้ถึงเป้าหมายนั้น 

หากเดินแล้วไม่ถึงเป้าหมายให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ 

ถึงจุดหมายเร็วขึ้นแต่ยึดมั่นในเป้าหมาย”

  นายวิสุทธิ์  กิตติรวีโชติ   

ป ริ ญ ญ า ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า -

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการ- 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบัน 

ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เรนโบว์ กรุ๊ป จำกัด 

และห้างหุ้นส่วนจำกัดปัยย์สปา ศูนย์โรงเรียนสอนนวด 

พัฒนาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า คำว่า “กิตติมศักดิ์” 

หมายถึง การยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ และในฐานะ 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได ้

รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย พิจารณามอบปริญญา- 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ไว้ในคร้ังน้ี ถือเป็นส่ิงท่ีพิเศษสุดในชีวิต 

เป็นทั้งความภาคภูมิใจของตนเองและวงศ์ตระกูล และ 

ยังเป็นเสมือนรางวัลให้กับตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และ 

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และ 

กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน จนประสบความสำเร็จในชีวิต ดังน้ัน 

ตนเองมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของ 

ประเทศชาติ สร้างประโยชน์ต่อสังคม และตอบแทนคุณ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคุณของแผ่นดินให้ 

สมกับเกียรติของปริญญากิตติมศักดิ์ 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความพิเศษมากกว่า 

มหาวิทยาลัยทั่วไปตรงที่เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา 

ข้าราชการ คนทำงาน ตลอดจนผู้มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที ่

แตกต่างกัน หากมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ก็สามารถมาแสวงหา 

ความรู้ได้ในท่ีแห่งน้ี ซ่ึงเป็นท่ีประจักษ์แล้วในปัจจุบันว่า 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  

ออกไปทำงานรับใช้สังคมในทุกภาคส่วน และสามารถ

สร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา”

  นายรองรักษ์  บุญศิริ   

ป ริ ญ ญ า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า -

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา- 

การจัดการทั่วไป ปัจจุบันดำรง 

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท 

สิริพัชรนันท์ จำกัด กล่าวว่า 

ภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบปริญญา- 

กิตติมศักดิ์ ให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง ครอบครัว 

และวงศ์ตระกูล เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ 

สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังผลิตบัณฑิต- 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปทำประโยชน์รับใช้

สังคมและประเทศชาติ มาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี

 “การทำงานหรือการประกอบอาชีพใดๆ ควร 

ยึดหลักสัมมาทิฐิตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ- 

ศาสนา มีความอดทนอดกลั้น มุมานะพยายาม และ 

เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพราะการทำงานไม่สามารถ 

ทำคนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นักเรียน  

นักศึกษา ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ก็ต้องมี 

ความรู้คู่คุณธรรม ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได ้

ฝึกฝนอบรมมา ต้องรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม และ 

ทำนุบำรุงศาสนาด้วย เพียงเท่าน้ีก็จะประสบความสำเร็จ 

และมีความมั่นคง สงบสุขทั้งในอาชีพการงานและการ

ดำรงชีวิต”

  นายวรินทร์ เทียมจรัส  

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต-

กิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาประจำ- 

กรรมาธิการการต่างประเทศ 

ผู้ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน- 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวว่า 

ตลอดระยะเวลา 39 ปีในการทำหน้าที่เป็นทนายที่ให ้

คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชน เป็นกรรมการมูลนิธ ิ

องค์กรต่างๆ กว่า 10 องค์กร ได้รับรางวัลกรรมการ 

สอบสวนคดีมารยาทดีเด่นของสภาทนายความ ซึ่ง 

พิจารณาจากผลงานปริมาณและคุณภาพของงาน  

ในวันนี้รู้สึกภูมิใจอย่างมากในฐานะศิษย์เก่ารามคำแหง

รุ่นที่ 1 ที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

ที่เล็งเห็นผลงานที่ผ่านมา โดยตนมุ่งอุทิศการทำงานเพื่อ 

สังคมมาโดยตลอดในหลักที่ว่า ‘อย่าถามว่ารามคำแหง 

ให้อะไรกับเรา แต่เราจะให้อะไรกับรามคำแหง’ 

 “ในวันน้ี ผมเช่ือว่ารามคำแหงกำลังจะเกิดมิติใหม่ 

ในการรับใช้สังคมมากข้ึน เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเมือง 

และการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์  ทั้งนี้ รามคำแหง 

ต้องทบทวนว่า ในบริบทสังคมปัจจุบันนักกฎหมายของ 

ไทยควรเป็นอย่างไร ควรให้ความสำคัญในเร่ืองกฎหมาย 

และรัฐธรรมนูญ เพื่อผลิตนักกฎหมายมาช่วยเหลือ 

คนยากจนและด้อยโอกาส สร้างความเป็นเลิศทางกฎหมาย 

ในสายวิชาชีพ”

 พันตำรวจเอกประเวศน์ 

มูลประมุข ปริญญานิติศาสตร-

มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ผู้ปรับปรุง 

มาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ 

และคดีก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ภูมิใจ 

มากท่ีได้รับเกียรติน้ีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบัน 

ท่ีน่าเช่ือถือและเป็นเสาหลักในด้านกฎหมายไทย นับเป็น 

รางวัลตลอดชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ในด้านกฎหมาย  



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 “ความยุติธรรมเป็นส่ิงท่ีทุกคนเรียกหา หากเราใช้ 

กฎหมายในทางท่ีไม่เป็นธรรม ปัญหาน้ันจะไม่ยุติ ท่ีสำคัญ 

หากผู้บริสุทธ์ิถูกกล่าวหา ไม่ได้รับความยุติธรรมถือเป็น 

ความผิดพลาดร้ายแรง ดังน้ัน การเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย 

จึงต้องใช้หลักกฎหมายอย่างเท่ียงธรรม รอบคอบ หนักแน่น 

ยืนหยัดในความถูกต้องโดยไม่เอียงไปตามกระแสสังคม 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น 1 ในสถาบันหลักด้าน 

การสอนกฎหมาย ผลิตบุคลากรระดับแนวหน้าในด้าน 

กฎหมายสู่หน่วยราชการหลายแห่ง ดังนั้น ขอให้ม.ร. 

ช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตท่ีเตรียมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

ได้ยึดมั่นและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ใช้ดุลพินิจ 

ไปในทางที่ถูก ช่วยกันไขว่คว้าหาแก่นความรู้ บนความ 

ถูกต้อง มีหลักยึด และมาวินิจฉัยใช้อำนาจ ทำในสิ่งที ่

ถูกต้องให้แก่สังคมไทย”

  นางไสว สิงห์ชู ปริญญา-

บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ปัจจุบัน 

ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน 

ปาล์ม บริษัท ปาล์มออยล์กรุ๊ฟ  

จำกัด กล่าวว่า การท่ีมหาวิทยาลัย 

ได้มอบปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักด์ิให้ นับเป็น 

เกียรติกับตนเองและวงศ์ตระกูล รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ที่มหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของนักธุรกิจที่ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมคนหนึ่ง 

 “การอยู่ในสังคมต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เอ้ือเฟ้ือ 

เผ่ือแผ่ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและทำเพ่ือประโยชน์ 

ส่วนรวมเป็นหลัก เพราะมนุษย์ต้องมีสังคมและอยู่เคียงคู่ 

ไปกับสังคมนั้นๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมได ้

อย่างสงบสุข และท่ีสำคัญต้องปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีให้กับ 

สังคมรอบๆ ตัวด้วย อนาคตลูกหลานก็จะได้มีชีวิตที่ด ี

ขึ้นต่อไป”

  นางเพ็ญศรี  สุรจารุสาร  

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต-

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวศึกษา 

และการงานอาชีพ   ปัจจุบันเป็น 

เจ้าของธุรกิจและประกอบการ 

ในด้านการช่างและการผลิตวัตถุ- 

มงคล กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวได้ช่วยส่งเสริม 

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรม 

โครงการต่างๆ ของหน่วยงานและองค์กรท้องถ่ิน รวมท้ัง 

สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาการงาน 

อาชีพ อีกทั้งยังได้ริเริ่มและส่งเสริมนโยบายปลูกพืชผัก 

สวนครัวปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใกล้เคียงให้มีความเจริญ 

ก้าวหน้าเช่นเดียวกับที่อื่นๆ 

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีให้โอกาส 

คนทำงานเพ่ือสังคมได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ต้ังใจว่าจะ 

ทำประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยนำหลักธรรมทาง 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ 

นักเรียน นักศึกษา ได้รับประโยชน์ทั้งด้านวิชาความรู้ 

และการฝึกจิตใจให้สงบ ซึ่งส่งผลไปถึงการอยู่ร่วมกัน 

อย่างสงบร่มเย็นในสังคมด้วย”

  ด า บ ต ำ ร ว จ บุ ญ เ ลิ ศ  

เสนะวีระกุล  ปริญญานิติศาสตร-

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ไวยาวัจกรวัด 

พนัญเชิงวรวิหาร กล่าวว่า ยินด ี

และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหา- 

วิทยาลัยรามคำแหงให้ความสำคัญ 

แก่ข้าราชการตำรวจ รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด 

โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา 

ตามความเหมาะสมในความรู้ความสามารถ อยากให้ม.ร. 

ดำรงอยู่ในการทำหน้าที่ให้ความรู้กับเยาวชนไทยต่อไป 

 “ปัจจุบันปฏิบัติงานในการให้ความรู้ชุมชนเก่ียวกับ 

การปราบปรามยาเสพติด ที่ผ่านมามีการใช้กฎหมาย 

ในการปฏิบัติงาน แม้จะมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เห็น 

ความสำคัญของประชาชนเป็นหลัก และอุทิศเวลาให้กับ 

ประชาชน ทุ่มเท และคิดเสมอว่าประโยชน์ของประชาชน 

ต้องมาเป็นอันดับแรก ต้องใช้กฎหมายให้ถูกต้องตาม 

หลัก”

 นางรัตนา นรพัลลภ  

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ ผู้พิพากษาสมทบ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

กระทรวงยุติธรรม กล่าวในโอกาส 

นี้ว่า การปฏิบัติงานตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ เป็นงาน 

การคืนประโยชน์สู่สังคมในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 

ที่หลงผิดด้านยาเสพติด หรืออาวุธปืน การทำผิดในด้าน 

ต่างๆ เมื่อขึ้นพิจารณาคดีจะใช้ความเมตตาและอบรม 

สั่งสอน เมื่อมีคดีแล้วสามารถแก้ไขได้ ไม่ต้องนำเข้า 

สถานพินิจ จะต้องคุมความประพฤติ เพื่อกล่อมเกลา 

เยาวชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี นอกจากน้ี ต้องเสียสละ 

เพื่อส่วนรวม คิดถึงประเทศชาติและสังคมเป็นหลัก 

โดยเฉพาะต้องมีความเมตตา อย่างไรก็ตาม ครอบครัว 

เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กมีปัญหาในสังคม พ่อแม ่

ไม่มีเวลา ปล่อยปละละเลย และโดนเพื่อนชักจูงไป เป็น 

เหตุให้หลงผิด แต่แท้จริงแล้วเด็กมีสังคม สภาพแวดล้อม 

ที่ชักจูงไป

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีมอบปริญญา 

ให้เป็นเกียรติ รามคำแหงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ม ี

วิชาการเป็นเลิศ คณาจารย์ได้อบรมนักศึกษาได้อย่างด ี

มีคุณภาพ บัณฑิตมีความรู้ สามารถทำงานในหน่วยงาน 

ต่างๆ ได้อย่างดี ขอให้รามคำแหงเติบโตและพัฒนาให้มี

สาขาวิชาการเพ่ิมมากข้ึนต่อไปในอนาคต เป็นประโยชน์ 

แก่สังคมไทยต่อไป”

  นายวรภัค ธันยาวงษ์   

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 กล่าวว่า รู้สึกยินดี และภูมิใจมาก 

ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากรามคำแหงในครั้งนี้   

นับเป็นเกียรติที่ธนาคารกรุงไทยได้รับจากมหาวิทยาลัย

รามคำแหงด้วย หลักการทำงานของตนคือ ต้องยึดหลัก 

ทำงานอย่างมีสติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีเมตตา คิดบวก 

และคิดเสมอว่า ทุกปัญหามีทางออก อย่างไรก็ตาม 

สิ่งสำคัญที่สุดในองค์กร คือ ทรัพยากรบุคคล ฉะนั้น  

ผู้บริหารต้องดูแลบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น 

เรื่องสำคัญอันดับ 1 ขององค์กร

 “รามคำแหงในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีนักศึกษาจำนวนมาก  

ในวันนี้ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่รามคำแหง ทำให้มี 

เพื่อน พี่น้องร่วมสถาบันจำนวนหลายแสนคน ผมขอ 

เป็นกำลังใจให้คณาจารย์และนักศึกษาในการช่วยกัน 

ผลักดันและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา 

ชั้นนำของประเทศไทย”

 นางสาวภารตี  เดโชกำธร 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ และ CEO  

บริษัท สมาร์ทกรีน เอ็นเนอร์จ ี

จำกัด กล่าวว่า ยินดีท่ีได้รับเกียรติ 

ในครั้งนี้ โดยงานของตนมีส่วนช่วยเหลือสังคม คือ การ 

คิดค้นอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด ซึ่ง 

เป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ ต้องใช้หลักคิดถึงประโยชน์สูงสุด 

ที่สังคมจะได้รับ สามารถหาสิ่งใดทดแทนได้ โดย 

โซล่าฟาร์มเป็นโครงการแรก โดยยึดหลักการทำงานตาม 

พระราชดำริ ทุกงานต้องมีปัญหา ต้องทนลองและปรับแก้ 

ไปตามสภาพแวดล้อม หลักการทำงานของตนคือ ต้องมี 

ความพยายามและความอดทนควบคู่กันในการทำงาน  

 นายดีเอนก บุญสิมะ ปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร- 

มนุษย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

สมาร์ท เทรดเดอร์ จำกัด กล่าวว่า 

เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้รับ 

ปริญญาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะเป็นสถาบัน 

ท่ีเก่าแก่ ผลิตบุคลากรช้ันนำของประเทศมากมาย ปัจจุบัน 

ตนทำ CSR ทางธุรกิจ ในจังหวัดต่างๆ ด้วยเล็งเห็นว่า 

การศึกษายังเข้าไปไม่ถึงชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล จึงมีโครงการ 

มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนมีโอกาสในการศึกษา 

สูงที่สุด 

 “หลักการทำงานคือ ต้องเข้าถึงตัวบุคคล จะยึด 

ตนเองเป็นหลักไม่ได้ ต้องใจเขาใจเรา เมื่อเข้าใจหลักนี ้

แล้ว การจะนำพาองค์กร ไม่ว่าบุคลากรจะมากหรือน้อย  

ผมรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอน นอกจากน้ี ต้อง 

มีคุณธรรม ศีลธรรม หลักขั้นต้นคือ คิดดี ทำดี พูดดี 

เป็นพื้นฐาน

 . . .ขอให้ม.ร.เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของ 

ประเทศต่อไป ไม่ว่าจะอีกกี่ปีในอนาคต เราต้องเริ่ม 

ปลูกฝังว่า การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในห้องเรียน 

เสมอไป สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ห้องสมุดชุมชน ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ เราต้องปลูกฝัง 

มีใจรักที่จะศึกษาสิ่งรอบตัว หากเด็กรักที่จะเรียน และ 

เปิดช่องทางให้ท่ัวถึง เช่ือว่าเด็กไทยจะมีศักยภาพไม่น้อย 

หน้าเยาวชนประเทศอื่นแน่นอน”

มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ  (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 

 eกำหนดการสอบไล่ 

 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2556 จัดสอบ ระหว่าง 

วันเสาร์-วันอาทิตย์ท่ี 5-6 และ 19-20 เมษายน 2557 

สำหรับการสอบไล่ภูมิภาคประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2556 

มีทั้งหมด 47 ศูนย์สอบ  ดังต่อไปนี้

          -  ศูนย์สอบปกติ จำนวน 38 ศูนย์                                                   

 - ศูนย์สอบ อบต./อบจ./เทศบาล 

  จำนวน 9 ศูนย์                        

	 eคาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

         (สอบปกติ)   คาบเช้า  09.00-11.30  น. 

             คาบบ่าย 13.00-15.30  น.

         (สอบซ้ำซ้อน)  คาบเช้า  09.00-12.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00-16.30  น.

	 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจำนวน 

ศูนย์ละ  184  วิชา

    l ข้อสอบปรนัย    จำนวน  66  วิชา

ANT 3057,  APR 2101,  ART 1003,  BUS 3103,

BUS 3104,  ECO 1003,  ECO 1101, ECO 1102,  

ENG 1001,  ENG 1002, ENG 2001,   ENG 2002,

HIS 1001,  HIS 1003,  HIS 1201, HPR 1001,

HRM 2101,   HRM 3206,  HRM 3207,  INT 1004,

LAW 1004,  LIS 1001,  LIS 1003,   MCS1100, 

MCS 1101,  MCS 1300, MCS 1400, MCS 2100,

MCS 2106,  MCS 2108, MCS 2200,  MCS 2203,

MCS 2603,  MCS 3100,   MCS 3204,   MCS 3300, 

MCS 3301, MCS 3403,  MCS 4106,  MCS 4201,

MCS 4403,  MGT 2101,   MGT 2102,   MGT 2202,

MGT 3203,  MGT 3205, MGT 3301,   MKT 2101,  

MTH 1003, MTH 1103,  MTH 1104, PHI 1003, 

POL 1100,  POL 1101,   PSY 1001,   RAM 1000, 

 SCI 1003,  SOC 1003,    SOC 2033,   SOC 2043,  

SOC 2065,  SOC 4077,  STA 2016, THA 1001,  

THA 1002, THA 1003

 l ข้อสอบอัตนัย    จำนวน 118 วิชา

ACC 1101,  ACC 1102, ACC 2134, ANT 1013, 

ANT 4078,  APR 3107,  BI0 2202,  FIN 2101,  

FIN 2203,   GAS 2802,  LAW 1001,  LAW 1002, 

LAW 1003,  LAW 2001,  LAW 2002,  LAW 2003,

LAW 2004,   LAW 2005,  LAW 2006,  LAW 2007,

LAW 2008,  LAW 2009,  LAW 2010,  LAW 2011,

LAW 2012, LAW 2013,  LAW 2015 ,  LAW 2032 

LAW 3001,  LAW 3002, LAW 3003,  LAW 3004, 

LAW 3005, LAW 3006, LAW 3007, LAW 3008, 

LAW 3009,  LAW 3010, LAW 3011,  LAW 3012, 

LAW 3015, LAW 3033,   LAW 3035,  LAW 3038, 

LAW 3054,  LAW 4001,  LAW 4002, LAW 4003, 

LAW 4004, LAW 4005,  LAW 4006, LAW 4007, 

LAW 4008,  LAW 4009,  LAW 4010, LAW 4011, 

LAW 4012,  LAW 4013,  LAW 4017, MCS 2201, 

MCS 3104, MCS3205, MCS 3206, MCS 3208,

MCS 3309, MCS 3400,  MCS 4103, MCS 4304,

MCS 4603, MGT 1001, MGT 2201, MGT 3101,

MGT 3102 , MGT 3204,   MGT 3401,  MGT 3402,

MGT 3403, MGT 3404, MGT 3405,  MGT 3408,

MGT 3409,   MGT 4004, MGT 4006, MGT 4007,

MGT 4206,  MGT 4207, MGT 4208, MGT 4209,

PHI 1000,   POL 2100, POL 2102,  POL 2103,

POL 2200,  POL 2203, POL 2300,  POL 2301,

POL 2302,  POL 2303, POL 3300,   POL 3301, 

POL 3302,  POL 3311,  POL 3313,  POL 3316,

POL 3329,  POL 3330,  POL 4100,   POL 4128,

POL 4310, POL 4312, POL 4348, POL 4349,

POL 4350, SOC 2091, SOC 4074, SOC 4083,

STA 1003,   STA 2003, 

 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบโครงการความร่วมมือ    

อบต./ อบจ./เทศบาล  มีจำนวนศูนย์ละ  50  วิชา

  l ข้อสอบปรนัย   จำนวน  17  วิชา

ECO 1003,  ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001, 

ENG 2002,  HIS 1003,  INT 1005,  LAW 1004,

LIS 1003,  PHI 1001,  POL 1100,  RAM 1000, 

SOC 1003,  SOC 2033,  SOC 2065,  SOC 4077,

THA 1003 

  l ข้อสอบอัตนัย  จำนวน   32   วิชา

ENV 2650, ENV 4851, LAW 3016, POL 1101,

POL 2100,  POL 2101,  POL 2102,  POL 2103,  

POL 2104,  POL 2105,  POL 2200,   POL 2300, 

POL 2301,  POL 2303, POL 3100,  POL 3101,  

POL 3102,  POL 3129,   POL 3366,  POL 3382,  

POL 4100,  POL 4147,  POL 4183,  POL 4188,  

POL 4190,  POL 4318,  POL 4346,   PSY 1001,  

SOC 2066,  SOC 3035,  SOC 3036,  SOC 4035   

  l วิชาท่ีอาจารย์จัดสอบเอง จำนวน 1 วิชา 

POL 4191**  

 eจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  

16,683 คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 90,300 ที่นั่งสอบ

 eตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให้ 

นักศึกษาทางไปรษณีย์  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์   

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE  WWW. 

RU.AC.TH หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)  

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล ่ 

ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี   ฝ่ายจัดสอบ  สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

10240 โทร. 0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำภาค 2/2556
นายวันชัย   เทียบพุฒ           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 
 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557
 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้นักศึกษา 

วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง ตรวจดูรายชื่อ 

ประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2556 และ 

สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประเภทเล่ือนช้ัน- 

ซ้ำช้ัน ในปีการศึกษา 2557 ต้ังแต่วันท่ี 23-30 เมษายน 

2557 โดยให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 5 ชาย 

สมัครในวันท่ี 23-25 เมษายน 2557 และนักศึกษา 

วิชาทหาร ช้ันปีท่ี 1-5 หญิง สมัครในวันท่ี 28-30 

เมษายน 2557 ท่ีงานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการ- 

นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 (รามฯ 1) 

โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร ดังน้ี 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย 

  รามคำแหง จำนวน 1 ฉบับ

 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

  ภาค 2/2556 จำนวน 1 ฉบับ

 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร  

  จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  จำนวน 1 ฉบับ

 5. รูปถ่ายเคร่ืองแบบ นศท.ขนาด 3x4 ซม. 

  จำนวน 2 รูป

 6. หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล (ถ้ามี)

 7. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-3 ชาย ท่ีเกิด  

  พ.ศ. 2537 ต้องใช้สำเนา สด.9 จำนวน 3 ฉบับ

 
 ภาควิชาสังคมวิทยาฯจัดสอบเอง

 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะมนุษยศาสตร์ จัดสอบเองในการสอบไล่  

ภาค 2/2556  ดังนี้

SOC 2006  สอบวันที่ 2 เม.ย. 2557 

   เวลา 09.30-11.30 น. ที่ HOB 1205

SOC 3079  สอบวันที่ 2 เม.ย. 2557 

   เวลา 13.00-15.00 น. ที่ HOB 1205

SOC 3085  สอบวันที่ 1 เม.ย. 2557 

   เวลา 13.00-15.00 น. ที่ HOB 1205

SOC 4046  สอบวันที่ 1 เม.ย. 2557 

   เวลา 09.30-11.30 น. ที่ HOB 1205

SOC 4067  สอบวันที่ 3 เม.ย. 2557 

   เวลา 09.30-11.30 น. ที่ HOB 1205

SOC 4097  สอบวันที่ 31 มี.ค. 2557 

   เวลา 13.00-15.00 น. ที่ HOB 1202

SOC 4098  สอบวันที่ 31 มี.ค. 2557 

   เวลา 09.30-11.30 น. ที่ HOB 1205

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมเป็นนักศึกษาที่สมัครสอบที่ต่างจังหวัด 

ผมมีข้อสงสัยว่าถ้าผมไม่ลงทะเบียนเรียนเป็นบางเทอม 

จะทำให้ผมหมดสิทธิการลงทะเบียนหรือไม่ หรือม ี

วิธีใดที่จะรักษาสิทธิการลงทะเบียนหรือไม่

ตอบ ในการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องลง-

ทะเบียนเรียนในภาค 1 และหรือภาค 2 ต่อเนื่องกัน 

ทุกภาคจนกว่าจะจบการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อนหรือ 

ภาคซ่อมจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่ก็ได้) หากไม่ลงทะเบียน 

เรียนในภาค 1 และหรือภาค 2 จะต้องชำระเงินเป็น 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาภาคละ 150 บาท นักศึกษา 

จะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองกันได้ 2 ภาคการศึกษา 

(ไม่นับภาคฤดูร้อนหรือภาคซ่อม) โดยจะเลือกดำเนินการ 

ได้ดังนี้

 1. ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในระหว่างที่ขาด 

สถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา แต่นักศึกษาจะ 

ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปพร้อมชำระค่ารักษา 

สถานภาพนักศึกษาตามจำนวนภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียน 

เรียน โดยให้ชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในบัตร- 

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ สำหรับผู้สมัครสอบ 

ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) หรือ

 2.  ชำระเฉพาะค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 

เป็นรายภาค เมื่อนักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียน 

ภาคหนึ่งภาคใด (ยกเว้นภาคฤดูร้อนหรือภาคซ่อม) จะ 

ชำระได้เป็นรายภาคแต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดย 

ให้ชำระที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง หรือชำระทาง 

ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ไปรษณีย์รามคำแหง 10241 จ่าหน้าซองถึง หัวหน้า 

ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ช้ัน 6 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิ

กทม. 10240 พร้อมทั้งแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 

จ่าหน้าถึงตนเอง 1 ฉบับไปด้วย เพื่อส่งใบเสร็จรับเงิน 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาคืนให้นักศึกษา

 หากนักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 

2 ภาคการศึกษา โดยที่ไม่ดำเนินการตามข้อ 1 หรือ 2 จะ 

หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน 

เรียนต่อได้ หากมีหน่วยกิตสะสมจะต้องสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาใหม่ โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และชำระเงินค่าเทียบโอนเป็น

รายหน่วยกิต ๆ ละ 50 บาท

ถาม ผมเป็นนักศึกษาภูมิภาค  ในกรณีท่ีผมลงทะเบียน 

ไปแล้ว แต่มีความต้องการจะเปล่ียนวิชาไม่ทราบว่าผม

ต้องทำอย่างไรบ้าง ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยจะได้ปฏิบัต ิ

ได้ถูกต้อง

ตอบ นักศึกษาภูมิภาคที่ประสงค์จะสับเปลี่ ยน 

กระบวนวิชาให้ปฏิบัติดังนี้

 1.  ขอแบบคำร้องที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง 

หรือถ่ายเอกสารจากคู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับ 

นักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาคประจำแต่ละภาคการศึกษา 

คณิตศาสตร์ในพุทธศาสนา (ตอน 1 วันในสวรรค์)

 ได้เคยเขียนเล่าความสัมพันธ์ระหว่างเวลา 1 วันในนรกกับเวลาในโลกมนุษย์มาแล้ว คราวนี้ลองมา 

เปลี่ยนความรู้สึกจากด้านลบเป็นด้านบวกดูบ้าง คือคำถามที่ว่า 1 วันในสวรรค์เท่ากับกี่วันในโลกมนุษย์   

แต่ก่อนที่จะได้กล่าวถึงมาตราเวลาปีสวรรค์เทียบกับปีมนุษย์ จะขอนำนิยามของคำว่า ‘มหากัป’ ในทาง 

พุทธศาสนาได้ให้นิยามความยาวนานของเวลาไว้ดังนี้

นิยามที่ 1  ภูเขาใหญ่สูง 1 โยชน์ เมื่อครบ 100 ปี เทพยดาผู้วิเศษองค์หนึ่งถือเอาผ้าทิพย์ซึ่งมีเนื้อละเอียดอ่อน 

  ประดุจควันไฟลงมาจากสวรรค์ คร้ันลงมาถึงก็ลงมือใช้ผ้าทิพย์น้ันเช็ดผ่านยอดภูเขาคร้ังหน่ึง กระทำ 

  เช่นนี้ทุกๆ 100 ปี จนภูเขาที่สูง 1 โยชน์นี้ราบเรียบเสมอพื้นดินเมื่อใด จำนวนเวลาปีทั้งหมดนั้นแล  

  คือ 1 มหากัป

นิยามที่ 2  กำแพงแห่งหนึ่งล้อมรอบฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ยาว สูงได้ 1 โยชน์ทุกด้าน พอถึงเวลา 100 ปี 

  เทพยดาผู้วิเศษองค์หน่ึงถือเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาหยอดใส่กำแพงน้ี 1 เมล็ด กระทำเช่นน้ีทุกๆ 100 ปี 

  จนเต็มขอบเสมอกำแพงนี้เมื่อใด จำนวนเวลาปีทั้งหมดนั้นแล คือ 1 มหากัป

 ท่านผู้อ่านครับช่างเข้าใจนิยามได้สุดยอดจริงๆ จนมีความรู้สึกว่ามันยาวนานเสียเหลือเกิน คราวนี้มาดู

มาตราปีสวรรค์หรือปีทิพย์เทียบกับปีมนุษย์บ้างนะครับ

                                           

                  

                                 

                                

 จากตารางจะได้ว่าผู้ท่ีทำแต่ความดีเม่ือตายไปได้ข้ึนสวรรค์ ถึงแม้จะได้ข้ึนสวรรค์ช้ันล่างสุด 1 วันในสวรรค์ 

ก็เทียบได้กับ 50 ปีในโลกมนุษย์และจะได้อยู่นานถึง 500 ปีสวรรค์

 ท่านผู้อ่านครับจากตารางมาตราปีนรกในนรกขุมแรกจะได้ว่า 1 วันในนรกเทียบได้กับ 9 x 106 ป ี

ในโลกมนุษย์ และมาตราปีทิพย์ในสวรรค์ช้ันแรก 500 ปีสวรรค์ เทียบได้กับ 9 x 106 ปีในโลกมนุษย์ น่ันคือจะได้ 

ข้อสรุปว่า อยู่ 500 ปีในสวรรค์ เท่ากับอยู่ 1 วันในนรก  ทุกคนมีสิทธิเลือกได้ครับ

คณิตคิดสนุก

กรอกข้อความพร้อมลงนามในคำร้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

(ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

 2.  ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ม.ร.18) ของภาค 

ที่สับเปลี่ยน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (นักศึกษาถ่าย 

สำเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ) 

 3.  ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รับรอง 

สำเนาถูกต้องพร้อมลงนาม 1 ฉบับ 

 4.  ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซอง 

ถึงตัวนักศึกษาเอง พร้อมระบุที่อยู่ให้ชัดเจน

 นักศึกษาที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้ฝ่ายจัด- 

ตารางสอนและลงทะเบียนเรียนดำเนินการ ต้องกรอก 

ข้อความด้านหลังคำร้อง และส่งสำเนาบัตรประจำตัว- 

ประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับ 

หลักฐานทุกข้อใส่ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน  จ่าหน้าซองถึง

 หัวหน้า หน่วยบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา

 ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป. 

 อาคาร KLB ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ตู้ปณ. 1028 ปณฝ.รามคำแหง

 กรุงเทพฯ 10241

สวรรค์ชั้น ปีทิพย์ ค่าเปรียบเทียบกับปีมนุษย์

จาตุมหาราชิกา     

ดาวดึงส์ 

ยามา

ดุสิต

นิมมานรดี  

ปรนิมมิตวสวัตดี 

500 ปี

1000 ปี

2000 ปี    

4000 ปี

8000 ปี  

16000 ปี

1 วันทิพย์  =  50  ปี  500 ปีทิพย์   =  9 x 106  ปี   

1 วันทิพย์  =  100  ปี     1000 ปีทิพย์   =  36 x 106  ปี   

1 วันทิพย์  =  200  ปี     2000 ปีทิพย์   =  144 x 106  ปี   

1 วันทิพย์  =  400  ปี     4000 ปีทิพย์   =  576 x 106  ปี   

1 วันทิพย์  =  800  ปี     8000 ปีทิพย์   =  2304 x 106  ปี   

1 วันทิพย์  =  1600  ปี     16000 ปีทิพย์   =  9216 x 106  ปี

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม                                                       ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.               

 
 รับนักเรียน ป.3-ป.6
อบรมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จะจัดโครงการอบรม “ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์” สำหรับ 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3-6 เพ่ือส่งเสริมทักษะ 

ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้แก่เยาวชน และเพ่ือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีการจัดอบรม จำนวน 

2 กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ 1  อบรมวันที่ 21-25 เมษายน 2557  

สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการใช้งาน หรือยังไม่เคยผ่าน 

การอบรมคอมพิวเตอร์

 กลุ่มที่ 2  อบรมวันที่ 28-30 เมษายน และ  

1-2 พฤษภาคม 2557 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน 

และเคยผ่านการอบรมจากสถาบันคอมพิวเตอร์

 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ฝ่ายวิชาการ สถาบัน- 

คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (ห้อง 405) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 0-2310-8817-18, 

0-2310-8816 และ 0-2310-8800 ในวันและเวลาราชการ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

รามคำแหงร่วมมือฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

 “ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

องค์การหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี สภาอุตสาหกรรม 

และสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี ท่ีช่วยสนับสนุน 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ และขอขอบคุณชาว 

อุทัยธานีท่ีเห็นความสำคัญและเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 

ขอให้ตั้งใจฝึกอบรมและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ต่อไป”

 รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ รองอธิการบดี 

ฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวว่าในนามประธานคณะกรรมการ 

บริหารงาน ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม 

ในการจัดโครงการครั้งนี้ และให้โอกาสมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้มีส่วนช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ 

แก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ให้เกิดการบูรณาการความรู ้

อย่างย่ังยืน ปีน้ีเป็นปีแรกท่ีทุกคณะ สำนักในมหาวิทยาลัย 

ได้ร่วมมือกันจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี ถือเป็นสาขา 

นำร่องเพราะมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ และได้รับ 

ความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างดี รวมท้ัง 

ประชาชนชาวอุทัยธานีให้ความสนใจและต้องการพัฒนา

ทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างแท้จริง 

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดงานว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดอุทัยธานี เป็นสาขาวิทยบริการแห่งแรกท่ีมหาวิทยาลัย 

ได้เปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ 

ภูมิภาค สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน” ทำให้ประชาชน 

ชาวอุทัยธานีทุกเพศ ทุกวัย ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เรียนหนังสือ 

ใกล้บ้าน และสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพสำคัญๆ 

ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อไป

 “สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 โดยความร่วมมือของผู้หลักผู้ใหญ ่

ชาวอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยช่วยกันผลักดันให้เกิดข้ึน 

สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสมบัติของชาวอุทัยธานีทุกคน 

ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาและสนับสนุนสถาบันแห่งนี้ 

เพ่ือให้ลูกหลานได้มีท่ีเรียนหนังสือต่อไป อีกท้ังมหาวิทยาลัย 

ยินดีให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ 

ชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงเสมอ”

 อธิการบดี กล่าวอีกด้วยว่าการจัดกิจกรรม 

บริการทางวิชาการและวิชาชีพในคร้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชน 

ได้เข้ามาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆและได้ลงมือปฏิบัติจริง  

รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและภูมิปัญญา 

ความรู้ของชุมชนซ่ึงกันและกันด้วย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย 

ยังได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในหลักสูตร 

Pre-degree ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยนักเรียนชั้น ม.ปลาย สามารถลงเรียนรามคำแหง 

ล่วงหน้าได้ และเม่ือจบ ม.6 ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีได้ก่อนเพ่ือนๆ ในรุ่นเดียวกัน 

ทำให้ก้าวไปสู่การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึนและก้าวสู่การทำงาน 

ได้เร็วขึ้น ซึ่งทุกวันนี้หลักสูตร Pre-degree ได้สะท้อน 

ให้เห็นว่า มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการเรียนการงานเป็น 

จำนวนมากในสังคม

 ด้าน นางสมพร   โต๋สัจจา รองนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดโครงการบริการทางวิชาการและ 

วิชาชีพให้กับชุมชนชาวอุทัยธานีมาโดยตลอด เช่น 

โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเกษตรกรรม 

ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกร โครงการขุดสระ 

เอ้ืออาทร จัดต้ังศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ฯลฯ เพ่ือช่วย 

พัฒนาความรู้ความสามารถและส่งเสริมการประกอบ- 

อาชีพของชาวอุทัยธานีและการจัดโครงการในครั้งนี้ 

ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

หน่วยงานภาคเอกชนมาให้บริการวิชาการ แนะแนว 

การศึกษา และจัดอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ถือเป็นประโยชน์ 

อย่างย่ิง สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาต่อยอดสร้าง 

อาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ไม่มากก็น้อย

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีจัดโครงการดีๆ 

ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเช่นนี้ให้แก่ชาวอุทัยธานี 

และขอให้ประชาชนชาวอุทัยธานี ต้ังใจอบรมและเก็บเก่ียว 

ความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำกลับไปพัฒนาอาชีพต่อไป 

อีกทั้งอยากให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรม 

เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเกษตรกรรม และส่งเสริม

การทำอาชีพเสริมจากผลิตผลของจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย”

 นายสราวุธ  สงวนเผ่า  ประธานสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา 

ตลอดจนเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิด 

ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งสาขาวิทยบริการฯ จังหวัด 

อุทัยธานี ถือเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนแห่งน้ีอย่างแท้จริง 

และการจัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ในหลักสูตรระยะสั้นครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนอง 

ความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างยิ่ง ขอให้ทุกคน 

ตั้งใจอบรมและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ทั้งกับตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป

 ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 

และวิชาชีพ จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มาให้ความรู้และบริการ ได้แก่ การพัฒนา 

การเกษตรท่ีย่ังยืนด้วยอินทรีย์ชีวภาพจากคณะวิทยาศาสตร์ 

การเรียนรู้การซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองและบริการ 

ซ่อมคอมพิวเตอร์จากสถาบันคอมพิวเตอร์ การวิจัย 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากคณะรัฐศาสตร์ กลยุทธ์การ 

ยกระดับสินค้า OTOP สู่สากลจากคณะเศรษฐศาสตร์  

เทคนิคการจัดรายการวิทยุชุมชนจากคณะส่ือสารมวลชน 

การตรวจสุขภาพสายตาและตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ 

จากคณะทัศนมาตรศาสตร์ อบรมการทำซาลาเปาไส ้

ปลาแรด การทำลูกประคบสปาหน้า และการทำตุ๊กตา

การบูรกำจัดกล่ินในตู้เส้ือผ้าจากคณะศึกษาศาสตร์ รวมท้ัง 

การเขียนโน้ตดนตรีสากลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ บรรยายการทำธุรกิจให้ย่ังยืน 

อย่างมีคุณธรรมจากคณะบริหารธุรกิจ และกิจกรรม 

แนะแนวการศึกษาเชิงรุกจากสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล อีกท้ังมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ฟรีให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรม 

จากนักเรียน หน่วยงานต่างๆ และชุมชนชาวอุทัยธาน ี

และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 2,000 คน    

มีความยินดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ให้เกียรติอย่างสูงสุดในคร้ังน้ี เพราะรามคำแหง

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันหน่ึงของประเทศท่ีมีรูปแบบการศึกษา 

แบบตลาดวิชา ให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนได้เรียน

หนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาเอก และสามารถ 

ผลิตบัณฑิตออกไปทำงานทั้งในแวดวงกฎหมาย ภาครัฐ 

และภาคเอกชนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 “ในฐานะท่ีทำงานด้านกฎหมายมาหลายตำแหน่ง

จนถึงจุดสูงสุดของฝ่ายตุลาการ คือ ประธานศาลฎีกา 

ผมยึดหลักการทำงาน คือ ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง 

ให้ดีที่สุด วางตัวเป็นกลาง ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย 

พิจารณาคดีความให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเท่ียงธรรม

และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การอำนวย 

ความยุติธรรม โดยถือเอาผลประโยชน์ของประชาชน 

เป็นสำคัญ”

 ประธานศาลฎีกา ฝากถึงบัณฑิตรามฯด้วยว่า 

บัณฑิตรามคำแหงที่สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ 

เม่ือเข้าไปทำงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแล้ว 

จะต้องมีจิตวิญญาณในการใช้กฎหมายที่ เป็นธรรม 

แก่สังคม และถ้ามีโอกาสควรพัฒนาความรู้ให้มากขึ้น 

ด้วยการเรียนเนติบัณฑิตยสภาหรือระดับปริญญาโท 

ต่อไป 

 “การศึกษาทุกวันน้ีเปิดกว้างให้ทุกคนได้ค้นคว้า 

หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ขอให้นักกฎหมายได้ตั้งใจศึกษา 

กฎหมายอย่างเข้าใจและถี่ถ้วน เพราะเรียนกฎหมาย 

ก็เหมือนเรียนเรขาคณิต ต้องมีเหตุและผล สามารถอธิบาย 

ปัญหาและการแก้ไขแก่สังคมได้ ฉะนั้นแล้ว ขอให ้

บัณฑิตรามฯใช้กฎหมายทำงานด้วยความเป็นธรรม  

ศึกษากฎหมายใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง  

เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ในทุกท้องถิ่น และทำหน้าที ่

ของนักกฎหมายท่ีจบจากร้ัวรามคำแหงให้เกิดประโยชน์ 

แก่สังคมและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม”

ประธานศาลฎีกาฯ                        (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

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

 จากนั้น อธิการบด ี กล่าวแสดงความยินดีกับ 

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และโครงการ MSIT ว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์จนถึงปัจจุบัน คณะฯได้พยายามพัฒนา 

และรักษามาตรฐานทางวิชาการสร้างทรัพยากรมนุษย์

ที่เป็นรากฐานสำคัญให้สังคมไทย

 “ม.ร. พิสูจน์ให้สังคมภายนอกเห็นแล้วว่า 

บัณฑิตจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นบัณฑิต 

ท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในปีน้ี มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวัยเพียง 23 ปี  

และดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับจากสังคม ถือเป็น 

ความสำเร็จอย่างยิ่งของโครงการฯ”

 ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของสังคมและของประเทศ 

ประเทศที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ขอยกตัวอย่างประเทศ 

สิงคโปร์ ซ่ึงได้รับเอกราชและแยกตัวออกมาจากประเทศ

มาเลเซีย เม่ือปีค.ศ. 1965 ขณะน้ันสิงคโปร์เป็นประเทศ 

ที่ประชากรมีการศึกษาน้อยมาก มีคนหลายเชื้อชาติ 

หลายภาษา ต่างคนต่างมีพื้นฐานแนวคิด เชื้อชาต ิ

เป็นของตนเอง ไม่สนใจสังคมส่วนรวม เกิดปัญหา 

ในสังคมมากมาย 

 “เมื่อ ลี กวนยู ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรก 

ของสิงคโปร์ มีแนวคิดต้องการพัฒนาคนสิงคโปร์ให้ม ี

คุณภาพ ได้พยายามค้นหาว่าสิ่งใดจะทำให้สิงคโปร์ 

เจริญก้าวหน้า แต่ด้วยข้อจำกัดสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากร 

ใดๆ เลย เป็นประเทศปลายเกาะ ซึ่งถ้าต้องการให ้

ประเทศเจริญ จะต้องผลิตสิ่งที่เหมาะกับประเทศตนเอง

และส่งออกขายได้ ต้องพ่ึงพามาเลเซีย แม้จะได้รับเอกราช

ทางการเมืองก็ตาม 

     ... ในที่สุด ลี กวนยู ตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่จะ

ทำให้สิงคโปร์เจริญก้าวหน้าได้ ต้องเริ่มจากการพัฒนา 

คนให้มีการศึกษา จึงได้มีการออกกฎหมายทางการศึกษา 

บังคับให้ครอบครัวชาวสิงคโปร์ส่งบุตรเข้าเรียนหนังสือ 

ทั้งนี้ ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา การจะสร้าง 

ความเป็นหนึ่งเดียวได้ต้องเริ่มจากการหล่อหลอม 

ทางภาษา จึงมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง  

ทำให้ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีพูดสองภาษา และ 

ส่ิงสำคัญคือ การปลูกฝังด้านคุณธรรม ต้องทำให้สังคม 

ประจักษ์ว่ าสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีคนซื่อสัตย์  

มีคุณธรรม สามสิ่งสำคัญนี้ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศ

มีความเจริญก้าวหน้า และยังเป็นศูนย์กลางของสถาบัน

การเงินสำคัญกว่า 2 พันแห่ง ในปัจจุบัน”

     อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสิงคโปร ์

กลายเป็นประเทศที่คนมีการศึกษามาก มีอัตราของผู้ที ่

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุดในโลก 

เทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากร นอกจากนี้ ยังมีคน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดในทวีปเอเชีย 

ท้ังน้ี ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำสามารถนำประเทศไปสู่ความ 

มั่นคงได้ เห็นได้จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  

(National University of Singapore) ติดอันดับมหาวิทยาลัย 

10 อันดับแรกของโลกจากเอเชีย 

 “เมื่อวัดความสำเร็จแล้ว สิงคโปร์ประสบ 

ความสำเร็จมาก ไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงแค่น้ี แต่ยังมุ่งพัฒนา 

ประเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) 

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ทุกคนอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ 

ดวงเดียวกัน มีทรัพยากรแตกต่างกัน แต่บางประเทศแม้ 

ไม่มีทรัพยากร แต่สามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้ ในขณะ 

ท่ีบางประเทศมีทรัพยากรสมบูรณ์ แต่กลับล้าหลัง จึงเป็น 

บทสรุปได้ว่าความเจริญขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ 

อยู่ที่การพัฒนาคน 

 ...เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

สิ่งสำคัญคือ การศึกษา ที่ต้องสอนให้คนคิดเป็น โดย 

การศึกษาเรียนรู้จากกรณีของอารยประเทศท่ีผ่านปัญหา 

คล้ายกันมา และสามารถนำความรู้น้ันมาปรับใช้ แก้ปัญหา 

ในสังคมได้”

     ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ปริญญาบัตรเป็น 

วิทยฐานะส่วนหนึ่ง ที่สถาบันการศึกษาให้การรับรอง 

ยอมรับ แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ แต่เมื่อก้าวออกสู ่

สังคมภายนอก ทุกคนต้องฝึกฝน ศึกษาต่อไป อย่าปล่อย 

ให้กระแสสังคมนำพาไป เพราะสังคมไทยปัจจุบันเป็น 

สังคมท่ีขาดการใช้ความรู้เป็นหลัก ขอให้บัณฑิตมีความ 

ม่ันคงในความรู้ท่ีตนมี และนำความรู้ไปพิจารณาปรากฏการณ์

ในสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

อธิการบดีฝากข้อคิดฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

เธอเล่าให้ฟังว่าเธออยู่ต่างเมือง ออกไปไกลมาก เวลาสอบ 

ต้องเข้าไปสอบในตัวเมืองอีกเมืองหน่ึง เพราะสนามสอบ 

ของรามคำแหง ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันกับที่เธออยู่ เธอใช้ 

เวลาต่าง ๆ เรียนจนจบแล้วก็กลับมาประเทศไทย มารับ 

ปริญญาบัตรนิติศาสตร์บัณฑิต แล้วก็รอสอบตั๋วทนาย 

เพราะเธออยากจะเป็นทนาย แล้วก็อยากจะใช้ความรู้ทาง 

กฎหมาย อะไรต่าง ๆ ซึ่งในที่สุดครูก็แนะนำให้เรียน 

กฎหมายอย่างไร แล้วก็เรียนข้ันปริญญาโทในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพ่ือไม่ให้ภาษาอังกฤษของเธอด้อยลง เพราะ 

ไม่ได้ใช้บ่อย ก็เลยแนะนำให้เรียนนานาชาติของรามคำแหงด้วย 

เพราะว่านานาชาติของรามคำแหงสามารถสอนใน 

เรื่องคณะรัฐศาสตร์ และคณะอื่นก็ได้ แล้วก็ประกอบ 

ไปด้วย Professor หรืออาจารย์จากต่างประเทศทั้งสิ้น 

เธอควรจะเรียน 2 อย่างด้วยกันก็คือ เรียนปริญญาโท 

นิติศาสตร์ แล้วก็เรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์ ปริญญาโท 

นิติศาสตร์ เรียนที่คณะนิติศาสตร์ เรียนภาคภาษาไทย  

ส่วนรัฐศาสตร์น้ัน ควรจะเรียนท่ีสถาบันนานาชาติของเรา 

ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตามท่ีเธอเคยเรียนมา อย่างน้ีเป็นต้น 

 ตอนนี้ เธอกำลังตัดสินใจว่า เธอจะทำอย่างที่ครู 

แนะนำไหวหรือไม่ เธอบอกกับครูว่า เธอสู้ เธอทำได้ 

และครูก็เชื่อว่าเธอทำได้ และเธอก็สู้ได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็ 

เพราะว่า ดูจากประวัติในการศึกษา ดูจากสิ่งที่เธอบอก 

กล่าวว่าผ่านมาได้อย่างไร ทำให้เห็นว่าเธอเป็นคนมานะ 

พากเพียร เรียนรู้ ในขณะที่ไปเรียนในต่างประเทศชั้น 

ปริญญาตรีนั้น เราต่างก็ทราบว่าการเรียนชั้นปริญญาตรี 

ในต่างประเทศนั้นหนักมาก มิใช่เรียนกันได้ง่าย ๆ ใน 

ขณะท่ีหนักมาก เธอก็ยังสามารถสอบวิชากฎหมายของเรา 

จนจบได้ พร้อมกันกับจบปริญญาตรีในสหรัฐฯ แสดงให้ 

เห็นว่าความมานะพากเพียรของเธอมีจริง ความต้ังอกต้ังใจ 

ของเธอมีจริง 

 ครูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็น 

นิทัศน์อุทาหรณ์ว่า เมื่อตั้งใจจริงเสียได้ เราก็ไม่ต้องไป 

หวาดหวั่น ไม่ต้องไปวิตก ว่าจะเรียนนั้นไม่จบ เรียนนี ้

ไม่ได้   ขอให้เป็นเพียงว่าเราใช้ความสามารถไม่เกินความ- 

สามารถ ก็เป็นอันใช้ได้ ที่ว่าไม่เกินความสามารถนั้น 

ก็คือไม่ใช่ศาสตร์ใหม่ หรือไม่ใช่เรียนวิชาใหม่ เรียน 

นิติศาสตร์ปริญญาโทก็เรียนวิชากฎหมาย เป็นแนวทาง 

ท่ีเคยศึกษามาจากช้ันปริญญาตรีแล้ว แล้วก็ต่อยอดข้ึนไป 

ในระดับสูงขึ้น แล้วก็เรียนนานาชาติเป็นรัฐศาสตร์ ก็ 

เป็นการต่อยอดสูงขึ้นจากความรู้พื้นฐานทั้งหมด เพราะ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญชมการเผยแพร่นาฏศิลป์และดนตรีไทยสู่ชุมชน 

ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในการแสดง 

คอนเสิร์ตเสวนา “สยามบรมราชกุมารี ศรีคีตศิลป์” 

ในวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. (ชมฟรี) 

ณ โรงละครแห่งชาติ โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร 

อำนวยเพลงโดย สถาพร  นิยมทอง และมี ดร.วัฒนะ  

บุญจับ เป็นวิทยากร

 ผู้สนใจติดต่อขอรับบัตรก่อนการแสดง 2 ช่ัวโมง 

หรือ สอบถามและสำรองที่นั่ง โทร. 0-2224-1342

เชิญชมคอนเสิร์ต เสวนา 

“สยามบรมราชกุมารี ศรีคีตศิลป์”

ฐานดี พื้นฐานถูกต้อง มีพื้นฐานทางกฎหมาย มีพื้นฐาน 

ทางรัฐศาสตร์ มีพื้นฐานทางปรัชญา ไม่น่าจะเป็นเรื่องที ่

ต้องวิตกแต่ประการใด วิตกอยู่อย่างเดียวว่าอย่าถอย 

เท่าน้ันเอง เดินหน้าต่อไปไม่หยุดก็จะถึงท่ีจุดหมายปลายทาง 

เรามาคอยติดตามดูว่าเธอผู้น้ีจะแจ้งข่าวดีให้กับพวกเรา 

ทราบว่า เธอสำเร็จการศึกษาได้สมความปรารถนาของเธอ 

เมื่อใด

 ครูหวังว่าตัวอย่างของคุณธนัทภัทร จะเป็นตัวอย่าง 

ท่ีลูกศิษย์ท้ังหลายได้ลองเอาไปทบทวนดู เอาไปเป็นแบบอย่างได้ 

เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๙) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

เรียนที่ไหนก็จบได้
 ลูกศิษย์ครับ ตอนน้ีก็เป็นช่วงนักศึกษากำลัง 

สอบไล่ และในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่บัณฑิต 

ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกของเรา ได ้

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเสร็จสิ้นไปได ้

ด้วยดี สมเกียรติยศ สมกับที่ลูกศิษย์ได้ร่ำเรียนมา 

อย่างยากลำบาก และก็มีศักดิ์ศรีตามที่กล่าวไว้ใน 

ปริญญาบัตรนั้นทุกประการ

 มีปรากฏการณ์หลายอย่าง เช่น มีข่าว 

นักศึกษาปริญญาเอกผู้หน่ึง อายุเพียง 23 ปีก็เรียนจบได้ 

เพราะนักศึกษาคนนี้ เข้าสู่โครงการ Pre-degree 

ต้ังแต่สมัยท่ีเรียนอยู่ในช้ันมัธยม และเม่ือจบช้ันมัธยม 

มีสิทธิเรียนต่อ ก็โอนหน่วยกิตเข้ามา และก็ทำให้ 

เรียนจบเร็วข้ึน เป็นเร่ืองท่ีผู้ปกครอง ไม่ว่าไปท่ีใด ๆ 

ก็ตามแต่ พอพูดถึงเร่ือง Pre-degree ข้ึน ผู้คนก็วิพากษ์ 

วิจารณ์กันว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นโอกาสที่ดี

 ครูมีเร่ืองเล่าให้ฟังเร่ืองหน่ึง ลูกศิษย์ของเรา 

ช่ือคุณธนัทภัทร เทียนทอง เธอเป็นนักเรียนโรงเรียน- 

มาแตร์เดอี เมื่อสอบ ม.3 ได้ เธอก็สมัคร Pre-degree 

ไว้ แล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ จนจบชั้นมัธยม 

ของสหรัฐอเมริกา เธอผู้นี้ก็เรียน Pre-degree ของ 

รามคำแหงไปเรื่อย ๆ  ก่อนที่จะจบชั้นมัธยม หรือจบ 

high school ของโรงเรียนในรัฐลอสแองเจลิส และ 

เมื่อเธอจบชั้นมัธยม เธอก็เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ที่เราทราบกันดีก็คือ UCLA คือมหาวิทยาลัยรัฐ- 

แคลิฟอร์เนียท่ีลอสแองเจลิส ทีน้ีมาดูให้ดีว่าเธอเรียน 

อย่างไรในตั้งหลายที่ หลายแห่ง หลายเรื่อง

 เมื่อเธอจบชั้นมัธยม มีคุณสมบัติเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยแล้ว เธอก็ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในชั้นปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย UCLA ที่ว่า เธอ 

เรียน 2 คณะพร้อม ๆ กัน คือ คณะรัฐศาสตร์และ 

คณะปรัชญา เธอเรียนอยู่ 3 ปีก็จบชั้นปริญญาตรี 

ได้เกรดสูงด้วย มีเรื่องที่ต้องย้อนอีกก็คือว่า ใน 

ระหว่างที่เธอเรียนจนจบปริญญาตรีที่อเมริกา เธอ 

ก็เรียนจบรามคำแหงไปด้วย เพราะได้เทียบโอน ได ้

อะไรต่าง ๆ  เข้าไปในตอนที่เธอเรียนชั้นมัธยมอยู ่

จบนิติศาสตรบัณฑิตแล้วก็กลับมาประเทศไทย  

พึ่งรับปริญญาบัตรไปสด ๆ ร้อน ๆ นี่เอง 

 มีเกร็ดควรท่ีจะมองและควรจะพูดถึง ก็คือว่า 

เธอผู้นี้เรียนชั้นมัธยมในสหรัฐอเมริกา จบด้วยเกรด 

สูงมาก คือได้เกรดสูงกว่า 4 อันน้ีเป็นเกรดวิธีของเขา 

เพราะบางเรื่องบางอย่างนั้นต้องอธิบายกันยาว ว่า 

ทำไมเกรดเขาสูงกว่า 4 เธอได้เกรดสูงกว่า 4 และ 

ได้รับหนังสือชมเชยจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเธอภูมิใจมาก และเธอก็มีมานะพากเพียรสอบ 

ปริญญาตรีของรามคำแหงเรา (อ่านต่อหน้า 11)

 
 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดการแสดงโขน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี  31 มีนาคม 2557 

ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 

ในปี 2558 โดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช กำหนด 

จัดงานระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายนนี้  

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

     ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ ธิ นี  

รัตนวราห รองอธิการบดี 

ฝ่ า ย ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 

ม.รามคำแหง เปิดเผยว่า 

เนื่องในปี 2558 สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  

จะทรงเจริญพระชนม 

พรรษา 60 พรรษา มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชได้กำหนด 

จัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

“60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี” ร่วมกับหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 

เอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมและการแสดง 

อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

แสดงพระเกียรติคุณ พิธีทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม 

และการแสดงกลางแจ้งและบนเวที 9 เวทีรอบท้องสนามหลวง 

สมโภชตลอดงาน ท้ังการแสดงดนตรีไทย มหกรรมวงดุริยางค์ 

ของสถานศึกษาและการแสดงโขน เป็นต้น โดยกำหนด 

จัดงานระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสถาบันศิลป-

วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และคณะกรรมการโขนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับเชิญจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ให้ร่วมจัด 

การแสดงในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีครั้งนี้  โดยจะนำ 

คณะโขนรามคำแหงจัดการแสดงในวันที่ 31 มีนาคม 

2557 ซึ่งคณะนักแสดงเป็นบุคลากร นักศึกษา และ 

นักเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้ เพื่อเป็น 

การส่งเสริมอนุรักษ์มรดกคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ 

และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

ท่ีทรงมีต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเน่ือง 

และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ในด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง  

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ “จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร”  เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 

 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 โอกาสนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

การเข้าสู่อาชีพในสายวิศวกรรมโดยเฉพาะในสาขา 

วิชาชีพควบคุม 3 สาขาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

จำเป็นต้องผ่านการทดสอบความรู้จากสภาวิศวกรก่อน 

จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ 

 “ ส ำ ห รั บ บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์   

คณะได้เติมเต็มความรู้ให้มากพอที่จะสามารถยังชีพ 

นำไปสู่การประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได้ ขอให้บัณฑิต 

มั่นใจในวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

ว่าไม่เป็นรองที่ใด รวมทั้งบัณฑิตต้องมั่นใจในอาชีพ

ของตน และเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและ 

จิตใจที่จะทำงานในอนาคต สำรวจตนเองว่ามีความ 

เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียน 

จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้ และเติมเต็ม 

ส่วนที่บกพร่องอย่างไรบ้าง หลังจากนี้ บัณฑิตควร 

เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพให้ตนเองเพ่ิมเติม” 

  ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวต่อไปว่า บัณฑิตควร 

เรียนรู้และปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านวิศวกร   

และรู้จักการรักษาเกียรติแห่งวิชาชีพ 

  “เมื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ ต้องเข้าใจใน 

วิชาชีพนั้น ว่าต้องให้ความสำคัญกับสิ่งใดบ้าง เพื่อ 

ให้แสดงความสามารถเสนอแนะความคิดเห็น 

บนหลักวิชาการ นอกจากน้ี บัณฑิตต้องพัฒนาบุคลิกภาพ 

ให้เหมาะสม มีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้คนเข้าใจ 

ต้องเรียนรู้การลำดับความสำคัญของบุคคล และเป็น 

ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน สมกับท่ีเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่สังคมยอมรับว่าเป็นผู้มีความอดทน 

และมีความสามารถปฏิบัติตามคำส่ังจากผู้บังคับบัญชา 

ได้อย่างดี และขอให้บัณฑิตมีความอดทน เสมือน 

ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ ที่ทนต่อแดด ทนฝน เจริญได้ดีในทุกที่ 

แม้ในที่แห้งแล้ง”

  ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอให้บัณฑิต 

ทุกคน เป็นดั่งรวงข้าวที่มีเมล็ดสมบูรณ์ เมื่อเมล็ดข้าว 

หนักเต็มรวง ลำต้นจะเอนโน้มลง เปรียบได้กับบัณฑิต 

ควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน อย่าเป็นรวงข้าวที่มี 

แต่เปลือก รวงไร้น้ำหนัก เปรียบเสมือนผู้ไม่รู้กาลเทศะ 

ในสังคม

 “และเม่ือมีโอกาสขอให้ย้อนกลับมาดูแลรุ่นน้อง  

ช่วยกันจัดตั้งกองทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน 

ทุนการศึกษา การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นนี้ จะมี 

ส่วนช่วยสร้างให้สังคมไทยดีขึ้น”

คณบดีคณะวิศวะแนะหลักการทำงาน
บัณฑิตควรอดทน-อ่อนน้อมถ่อมตน

โขนรามคำแหง ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


