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 ผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา  สสีด รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยาเขต ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ภาค 2  

ปีการศึกษา 2557 ร่วมโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 

บายศรีสู่ขวัญ ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 

เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชี้แจงระบบการเรียน 

การสอน แนะน�าหน่วยงานให้บริการนักศึกษา 

และเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ/กิจกรรม 

พฒันานกัศกึษาด้านต่างๆ โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์

วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดมีหาวทิยาลยั 

รามค�าแหง เป็นประธาน

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดการเสวนา

ทางวิชาการในโอกาสวันสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 43 ปี  

ในหัวข้อ “รามคำาแหง..สมบัติของแผ่นดิน”  

ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 - 12.30 น. 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความส�าเร็จ

ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตออกไป 

รับใช้ประเทศชาติในสาขาวิชาชีพต่างๆ จนเป็น

ที่ยอมรับของสังคมไทยในทุกภาคส่วน

 โดยมีผู้เสวนาประกอบด้วย การปาฐกถา

น�าโดย นายวริชั  ชนิวนิชิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยั

รามค�าแหง (อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษติ อนิทวงศ์ คณบดคีณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัรามค�าแหง น�าคณะผูบ้รหิาร-
มหาวทิยาลยั ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพญ็กศุลและสวดพระอภธิรรมพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 
เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2557  ณ ต�าหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ครบรอบ ๔๓ ปี

	 	 ปีห้าเจ็ดคือปีที่สี่สิบสาม

	 มหาวิทยาลัยเรืองนาม	“รามค�าแหง”

	 สร้างการศึกษาค่าล�้ายังส�าแดง

	 ให้โอกาสแข็งแกร่งแก่ทุกคน

	 เป็นที่หวังคลังความรู้เคียงคู่ชาติ

	 ยังประกาศศักดาอยู่ทุกหน

	 เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน

	 สร้างความหวังเปี่ยมล้นตลอดไป

รองศาสตราจารย์ประทีป		วาทิกทินกร	-	ร้อยกรอง

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดเผยว่า 

สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  

มีมติอนุมัติปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ฯพณฯนายขิ่น อ่อง มิ้นต์    

(H.E. Mr.Khin Aung  Myint) ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 

ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24 - 25 

พฤศจิกายน 2557 โดยจะมีพิธีมอบปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าว  

ในวนัที ่ 25  พฤศจกิายน  2557  เวลา 09.30 น.  ณ อาคารหอประชมุ- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ฯพณฯ นายขิน่ อ่อง มิน้ต์ ถอืเป็นบคุคลส�าคญัของสาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท�างาน 
(อ่านต่อหน้า 2)

  
เสวนา “รามฯ...สมบัติของแผ่นดิน”

ในโอกาส “43 ปี รามคำาแหง”

ม.ร.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

   
 
   
รามฯ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ภาค 2/2557 วันที่ 1 ธ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมอบปริญญากิตติมศักด์ิ

แก่ประธานสภาชาติพันธ์ุเมียนมาร์



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

          

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จะจัด

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ระหว่าง

วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 ส�าหรบั กจิกรรมภายในงานวนัที ่4 ธนัวาคม 2557 

เวลา 18.00 น. มีการสวดมนต์ท�าวัตรเย็น การแสดง-

ธรรมเทศนา โดย หลวงปู่อุทัย  สิริธโร วัดเขาใหญ่

เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ�าเภอปากช่อง จังหวัด-

นครราชสมีา การตอบปัญหาธรรมะ และถวายจตปัุจจยั-

ไทยทาน ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

และวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตร

พระกรรมฐาน ถวายภัตตาหาร และทอดผ้าป่าสามัคคี

ร่วมสร้างเจดีย์วัดป่าวุฑฒาราม ต�าบลหนองกุงแก้ว 

อ�าเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบวัล�าภู รวมทัง้ร่วมฟัง 

พระธรรมเทศนา และกิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 

บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่  แก่ผูร่้วมงาน (ฟร)ี ด้วย ณ บรเิวณ 

ลานด้านหน้าอาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท ่านร ่วม

กิจกรรมตามก�าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยูห่วั สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ทีห่มายเลข 

โทรศัพท์ 090-413-4948, 080-198-2381 หรือที่ 

www.kammatanclub.com

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  ม.ร. 

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

 วางพวงมาลา  คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิาร-

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัหนองบวัล�าภ ู วางพวงมาลา

ถวายราชสกัการะในวนัปิยมหาราช เพือ่น้อมร�าลกึถงึ

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเ ด็จ - 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อ

พสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557  

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการ

จังหวัดหนองบัวล�าภู

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอเชิญนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 8 ประจำาปีการศึกษา 

2557 ชิงทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 12.30 น.  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 ผศ. ดร.วรานนท์  คงสง 

รักษาราชการแทนคณบดี

ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จะจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ 

พื้นฐานมหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 

ประจ�าปีการศึกษา 2557 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน 

เห็นความส�าคัญและให้ความสนใจวิชาคณิตศาสตร์ 

มากข้ึน รวมท้ังได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

กับเพ่ือนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และประชาสัมพันธ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. ให้เป็น 

ท่ีรู้จักมากข้ึน อีกท้ังยังได้สอดแทรกเน้ือหาด้านส่ิงเสพติด 

และสุขภาพให้แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการ 

เสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมแก่ผู้เข้าร่วม 

โครงการให้หันมาใส่ใจในสุขภาพห่างไกลจากส่ิงเสพติด 

ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นพลังที่ส�าคัญของประเทศชาติ

ต่อไปในอนาคต

 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน 

(โรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม) และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 

2 รอบ คือ รอบแรก แข่งขันแบบรวมทั้งหมด และ 

รอบ 2 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 15 อันดับแรก แข่งขัน 

เพื่อชิงชนะเลิศ ค่าสมัครทีมละ 100 บาท

 ส� าหรับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ฯ 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศทุกรางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล 

ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้-  

25 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

www.eng.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

โทร. 0-2310-8570-1 และ 0-2310-8577-8 ต่อ 232-4

ม.ร. เชิญร่วมแข่งขัน  

“ความรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน”

เสวนาฯ                                           (ต่อจากหน้า 1)

 กจิกรรมม ี2 ช่วงคอื ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม

อเนกประสงค์ อาคาร PRB ชั้น 4 ช่วงบ่าย เวลา 13.00-

15.30 น. สานสัมพันธ์น้องพี่ บายศรีสู่ขวัญ โดยบริการ

อาหารว่าง อาหารกลางวัน และแจกเสื้อตราสัญลักษณ์

พ่อขุนฯ ส�าหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม-

กิจกรรม

 นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 

25 พฤศจิกายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

งานกจิการและบรกิารนกัศกึษา กองงานวทิยาเขตบางนา 

โทร. 0-2397-6301

รามฯ2 ปฐมนิเทศฯ      (ต่อจากหน้า 1)

ส่วนผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง นายประดษิฐ์  เรอืงดษิฐ์ 

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

นายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม รองหัวหน้าศาล

จงัหวดัเชยีงใหม่ ผูเ้ขยีนหนงัสือ “กว่าจะนัง่บลัลังก์ศาล” 

และด�าเนนิการเสวนาโดย นายสวุชิ สทุธปิระภา บรรณาธกิาร

บริหารฝ่ายข่าวในประเทศ 1 อสมท 

 ขอเชิญชาวรามค�าแหงและผู ้สนใจร ่วมฟัง 

การเสวนาตามก�าหนดการดังกล่าว

ด้านนิติบัญญัติและด้านการต่างประเทศอย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินตลอด 

ระยะเวลาทีผ่่านมา จนน�ามาซึง่การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ 

อนัดรีะหว่างสถาบนันติบิญัญตัริะหว่างสาธารณรัฐแห่ง- 

สหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรไทย

  ส�าหรับประวัตนิายขิ่น อ่อง มิ้นต์  ปัจจุบันอายุ 

68 ปี ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  ด้านประวัติศาสตร์

ตะวนัออกและตะวนัตกจากวทิยาลยัวชิาชพี และปริญญาโท

ศิลปะศาสตร์ (การป้องกันประเทศ) จากวทิยาลัยป้องกัน 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงฯ                (ต่อจากหน้า 1)

ราชอาณาจักร เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญั ๆ  เช่น     เป็นเลขานกุาร 

ร่วมในคณะกรรมาธิการจัดการประชุมแห่งชาติส�าหรับ

การร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยั่งยืนของประเทศ สมาชิก

ในคณะกรรมาธกิารร่างรฐัธรรมนญู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง-

วัฒนธรรม สมาชิกในคณะกรรมาธิการบริหารส่วนกลาง 

สมาชิกสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

และด�ารงต�าแหน่งประธานสภาชาติพันธุ ์สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมาร์ ตั้งแต่ ปี 2553-ปัจจุบัน 

 ร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557  

รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ตณัศริ ิ รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง น�าคณะเจ้าหน้าที่ 

พร้อมตวัแทนนกัศกึษาปรญิญาตร-ีโท ร่วมบนัทกึเทป

โทรทศัน์รายการพเิศษถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งใน-

โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องส่ง

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ๒๖ พฤศจิกายน วันสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และ

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้จะเป็น 

วันสถาปนาครบรอบ ๔๓ ปี ของ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 ๔๓ ปีของรามค�าแหงเป็น ๔๓ ปี 

ที่สร้างคุณูปการแก่วงการการศึกษา 

ของชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวงการ-

อุดมศึกษา

 กล่าวแค่ประการเดียวคือ ๔๓ ปี-

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำาแหงผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับ

ใช้สังคมและประเทศชาติ ทั้งบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมแล้ว

เกือบๆ ๑ ล้านคน

 เม่ือ ๒๖ พฤศจิกายน เวียนมาบรรจบ

ครบรอบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ 

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอเชิญชวนให้

ชาวรามค�าแหง ทั้งมวลได้ร�าลึกถึง

 พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่

 เสด็จฯ มาทรงเปิดพระบรมราชา- 

นุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช และ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๘

 ร� า ลึ ก ถึ ง ผู้ ที่ มี ส่ ว น เ ส ริ ม ส ร้ า ง

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาตั้งแต่แรกและ

 เราจะสร้างเสริมมหาวิทยาลัย 

ของเราให้ยั่งยืนสืบไป

 ค ณ ะ ทั ศ น ม า ต ร ศ า ส ต ร ์ 

มหาวิทยาลยัรามค�าแหง จดัประชมุ 

ทางวิชาการทัศนมาตรศาสตร์ 

เรื่อง “เลนส์จัดสายตาและการ 

ควบคุมสายตาสั้น” เพื่อพัฒนา

ความรู ้และประสบการณ์ด ้าน

วิชาการและวชิาชพีให้แก่นกัศึกษา

คณะทศันมาตรศาสตร์ โดยมอีาจารย์ดนยั ตนัเกดิมงคล 

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 

อาคารท่าชัย

 ภายในงานมีการบรรยาย เรือ่ง “Orthokeratology 

& Myopia Control” โดย ดร.วุฒิพงษ์  พึงพิพัฒน ์

Professional Services Director บริษัท Paragon  

Vision Sciences และอาจารย์พเิศษสอนกระบวนวชิา

คอนแทคเลนส์ คณะทศันมาตรศาสตร์ ม.รามค�าแหง 

การบรรยายเรือ่ง “Paragon CRT: How to fit &Trouble 

shoot” โดย Mr.Ken Kopp, Director, Clinical and 

Professional Services, Paragon Vision Sciences. 

และปฏบิตักิาร Wet Lab Orthokeratology ณ ศนูย์บริการ

สุขภาพสายตา อาคารสโุขทยั ชัน้ 1 ซึง่ได้รบัความสนใจ

จากคณาจารย์ นกัศกึษา และศษิย์เก่าคณะทศันมาตรศาสตร์ 

เข้าร่วมงาน

 โอกาสนี ้ อาจารย์ดนยั คณบดคีณะทศันมาตรศาสตร์ 

กล่าวว่าปัจจบุนัคนไทยถกูแวดล้อมด้วยเทคโนโลยต่ีางๆ 

ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงภาวะ

สิ่งแวดล้อมต่างๆท่ีท�าให้ปัญหาสายตาสั้นในเด็ก

เพิ่มขึ้นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาสายตาสั้นนั้น

ท�าได้หลายวิธี วิธีหนึ่ง คือ การใช้คอนแทคเลนส์  

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานการพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ผู้อบรมที่ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร 

และลงทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา อบรม 10 วัน วันละ 1 ชั่วโมง โดยมีการอบรม 2 รุ่น 

 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 (รับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2557- 2 มกราคม 2558)  

 รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 (รับสมัครวันที่ 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2558) 

 โดยการอบรมแต่ละรุ่น มี 6 ช่วงเวลา ให้นักศึกษาเลือกได้ ดังนี้ 

 1. เวลา 09.00 - 10.00 น. พิมพ์ภาษาไทย   2. เวลา 10.00 - 11.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 3. เวลา 11.00 - 12.00 น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ   4. เวลา 13.00 - 14.00 น. พิมพ์ภาษาไทย 

 5. เวลา 14.00 - 15.00 น. พิมพ์ภาษาไทย   6. เวลา 15.00 - 16.00 น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ 

  นักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมโดยน�าหลักฐาน คือ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว/2 นิ้ว 1 รูป 

พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา สมัครได้ท่ีงานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

ชั้นลอย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2310-8126 (ในวันและเวลาราชการ)

Ortho-K ซึง่การใช้เลนส์ Ortho-K นัน้ยงัไม่แพร่หลายนกั

ในประเทศไทย เลนส์ Ortho-K ได้รับการวิจัยแล้ว

ว่าสามารถแก้ไขปัญหาสายตาสั้นได้ผลดีและยัง 

ช่วยชะลอไม่ให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นด้วย

 ดังนัน้ เพ่ือเป็นการส่งเสรมิการใช้งานคอนแทคเลนส์

เฉพาะทางให้แพร่หลายยิ่งขึ้น คลินิกคอนแทคเลนส์ 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามค�าแหง จึงได้ร่วมมือ

กับบริษัท Paragon Vision Sciences จัดการอบรม

ครัง้นี ้ เพือ่พฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ด้านวชิาการ

และวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้มีความรู ้

ความสามารถ ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

และวิวัฒนาการท่ีทันสมัยก่อนท่ีจะออกไปประกอบ

อาชีพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 “Orthokeratology (Ortho-K) เป็นวิธีปรับ

กระจกสายตาและรกัษาสายตาวธิหีนึง่                ทีน่กัศกึษา 

จะได้น�าภาคทฤษฎีที่เรียนมาทดสอบการใช้งานจริง 

ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู ้ เป ็นผู ้ เชี่ยวชาญด้าน  

Orthokeratology จะท�าให้นกัศกึษาได้เหน็แนวทางศกึษา 

เทคโนโลยีใหม่ๆและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

ในคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามค�าแหง และแวดวง

ทัศนมาตรศาสตร์ของประเทศไทย”

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร. ประชุมวิชาการ

‘Orthokeratology & Myopia Control’

อบรมทักษะการพิมพ์สัมผัส ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน เศรษฐกิจฟื้นเป็นรูปตัว V

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ผมฟังและอ่านข่าวเรื่องคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้และปีหน้าแล้วไม่ค่อย

สบายใจสักเท่าไร เพราะนักเศรษฐศาสตร์บางคนพูดเสียจนนึกถึงบรรยากาศ

เมื่อปี 2540 ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ เรื่องที่สร้างบรรยากาศที่ว่าขึ้นมาก็คือการที่มี

คนบอกว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มจะฟ้ืนตวัเป็น V shape หรอืรปูตัวว ี น่ันแหละครบั 

ค�านี้แหละที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งพูดและถกเถียงกันมากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ปี 2540 ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเป็นรูปตัววีหรือไม่ แล้วพอถึงปี 2541  

มันไม่ใช่ตัว V แต่มันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งบางคนบอกเป็นรูปตัว U และ 

ปีนั้นเองเศรษฐกิจไทยตกต�่าที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลสถิติมาเพราะ 

รายได้ประชาชาติ (GDP) ติดลบหรือลดลงถึงกว่า 10%  

 ที่จริงแล้วเราไม่ควรจะต้องมาพูดเรื่องฟื้นเป็นรูปตัว V หรือเปล่า

ส�าหรับเศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะเศรษฐกิจไทยยังไม่ถดถอยคืออัตราเติบโต

เศรษฐกิจติดลบเลยนะครับ แค่เติบโตช้ากว่าท่ีคาดการณ์ไปบ้างเท่านั้นเอง 

หรอืแปลว่ามนัยงัไม่ได้ลงมาทางฝ่ังซ้ายของรปูตวั V เลย  เศรษฐกจิไทยตอนนี้ 

จึงน่าจะเปรียบเทียบเหมือนเดินอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ มากกว่า และเป็นเนิน

ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ด้วย  ที่เขียนอย่างนี้เพราะผมเป็นคนมองในแง่ด ี

นะครับ เพราะมีนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่บางท่านออกมาบอกว่าเศรษฐกิจ

ประเทศไทยอยู่ในภาวะ stagnation ด้วยซ�้า ซึ่งถ้าใช้ภาพเปรียบเทียบแบบ 

ของผมก็คือเสมือนเราเดินอยู่บนพื้นราบนั่นเอง ยังไม่ได้ขึ้นเนิน

 เม่ือดูจากข้อมูลการคาดหมายอัตราเติบโตเศรษฐกิจในปี 2557 ของ 

หลายส�านักซึ่งค่าใกล้เคียงกันก็จะพบว่าเดิมคาดหมายอัตราเติบโตไว้ท่ี

ประมาณร้อยละ 4 แต่หลังจากผ่านไตรมาสแรกมา ส�านักเศรษฐกิจการคลัง

ก็ปรับอัตราเติบโตเหลือ 2.6% โดยคาดหมายว่าการส่งออกจะไปได้ดีคือจะ 

ขยายตัวประมาณ 5% แต่เมื่อการส่งออกขยายตัวได้ไม่มากอย่างที่คาด ตอนนี ้

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลังก็ปรับลดการคาดการณ์ลงเหลืออัตราเติบโต

เศรษฐกิจประมาณร้อยละ 1.5 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่คาดหมายโดยธนาคาร 

แห่งประเทศไทย

 ถ้ามองย้อนไปทีปี่ 2540 และ 2541 ซึง่นกัเศรษฐศาสตร์ถกเถยีงกนัว่า

เศรษฐกิจจะฟื้นเป็นรูปตัว V หรือไม่นั้น สถานการณ์ต่างจากปัจจุบันมาก  

เพราะในตอนนั้นจะบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะล้มละลายก็ว่าได ้

เพราะคอนโดมิเนียมที่ก�าลังเติบโตเป็นดอกเห็ดทั่วกรุงเทพฯ กลายสภาพ

เป็นตึกร้างอย่างรวดเร็ว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ท่ีเคยพุ่งขึ้นสูงแตะระดับ  

1,600 กว่าจุดในปี 2536 (สูงกว่าดัชนีปัจจุบันเสียอีก) ตกต�่าลงต่อเนื่อง

ยาวนานจนเหลือแค่ 200 กว่าจุดในปี 2541 คนตกงานเดินกันเกลื่อนถนน 

จนอุปมาได้ว่าฝุ่นคลุ้งไปหมดทั้งประเทศเพราะคนตกงานเดินเตะฝุ่นนั่นเอง

 เมือ่เทยีบกบัภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่าสถานการณ์ยงัไม่ทรดุหนกั

ถึงขนาดที่จะมานั่งภาวนาให้เศรษฐกิจฟื้นเป็นรูปตัว V เหมือนในปี 2540  

ดูได้จากข่าวอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าคอนโดมีเนียมที่อยู่ท�าเลดีใกล้รถไฟฟ้านั้น 

พอเปิดให้จองก็มีคนจองหมดอย่างรวดเร็ว ตลาดหุ้นก็ยังไปได้ดีแม้จะมีวันที ่

ดัชนีตกลง (เขาเรียกกันว่าปรับฐาน) เป็นครั้งคราว อัตราว่างงานก็ยังต�่า 

ขนาดที่ว่าต้องไปจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาท�างานให้

 สั ญ ญ า ณ ที่ ดี อี ก อ ย ่ า ง ห นึ่ ง ส� า ห รั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ก็ คื อ ก า ร ที่ 

นักเศรษฐศาสตร์ทุกส�านักทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็คาดหมายว่า

เศรษฐกิจไทยในปี 2548 จะดีกว่าปี 2547 แน่ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่า

เศรษฐกิจจะฟื้นเป็นตัว V หรือเปล่าอีกแล้ว เพราะเรายังไม่ได้ตกไปก้นเหว 

จนต้องพยายามตะกายขึ้นนี่ครับ

  อ่านว่าอาซบี ชาวลาวส่วนใหญ่ประกอบอาชพีกสกิร  ท�ามาหากนิ 

ด้วยการปลกูผกั เลีย้งสตัว์ ท�านา ท�าสวน ท�าไร่ ตามฤดกูาลอาศยัธรรมชาตเิป็นหลกั 

หรือไม่ก็อาศัยแม่น�้า ล�าธาร ห้วย หนอง คลองบึง ตามป่าตามเชิงภูเขาก็จะ

ท�าไร่ ท�าสวน นอกจากนี้ชายหญิงก็จะมีอาชีพเฉพาะของตนเองเช่น ผู้ชาย 

จะไถนา ตดัไม้มาท�าฟืน ขบัเกวยีน ท�าเครือ่งจกัสานต่างๆ ท่ีใช้ในชวีติประจ�าวนั

และเป็นช่างท�าเคร่ืองเงิน ช่างทองค�า เครื่องประดับต่างๆ ออกไปจับปลา 

ส่วนผู้หญิงจะด�านา ต�าข้าว ปลูกฝ้าย น�าฝ้ายมาปั่นและทอเป็นผ้าแพร 

ท�าเคร่ืองนุ่งห่มในครอบครวั นอกจากนีผู้้หญงิยงัมอีาชพีเป็นผู้ประกอบอาหาร 

ประจ�าครอบครวัด้วย หากปีไหนผลติได้จ�านวนมากก็จะน�าไปจ�าหน่ายในเมอืงใหญ่

ด้วย อาชีพต่างๆ มีชื่อเรียกดังนี้

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

เห็ดนา ท�านา

เห็ดไฮ่ ท�าไร่

เห็ดสวน ท�าสวน

ปูกมันด้าง ปลูกมันเทศ

ล่าสัด ล่าสัตว์

ตัดไม่ฟืน ตัดฟืน

เผาถ่าน เผาถ่าน

ซ่างไม่ ช่างไม้

ซ่างตีเล็ก ช่างตีเหล็ก

ค้าข๋าย ค้าขาย

เป็นพะนกังานข๋องหลดั เป็นพนักงานของรัฐ

ก่อส่าง ก่อสร้าง

ซ่างเขื่องเงิน - ช่างค�า ช่างเครือ่งเงนิ - ช่างทอง

ก๋านปะมง ประมง, หาปลา

เลี่ยงสัด เลี้ยงสัตว์

เห็ดน�้าตานก้อน ท�าน�้าตาลก้อน

เห็ดไฮ่กาเฟ ท�าไร่กาแฟ

ปูกผัก ปลูกผัก

หาของป่า หาของป่า

ซ่างปั้นดินจี่ ช่างปั้นอิฐ, ท�าอิฐ

เห็ดเข้าจี่ ท�าขนมปัง

เป๋นไก้ เป็นไกด์

ซ่างปู๋น ช่างปูน

ซ่างจักสาน ช่างจักสาน

เป๋นก�ามะก๋อน เป็นกรรมกร

เป๋นวิสะวะก๋อน เป็นวิศวกร

อาซีบนักบวด อาชีพนักบวช



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

	  จากการบริหารมหาวิทยาลัยที่ผ ่านมา  

มส่ิีงใดที่ท่านอธิการบดคีดิว่า ประสบความสำาเรจ็หรือ

เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ

 สิ่งที่ภูมิใจเรื่องแรกคือ การเปลี่ยนระบบเกรด 

จาก ระบบ G P F  เป็นระบบเป็น A B C D  ซึ่ง

ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเป็นระบบที่ใช้กันมา

นานกว่า 40 ปี พอมาเปลีย่นระบบเป็น A B C D แล้ว 

ท�าให้ระบบเกรดของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้มาตรฐานสากลเหมือนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไม่ว่า 

ลกูศษิย์จะน�าเกรดไปเทยีบโอนหน่วยกติ ตามสถาบนั

อืน่หรอืไปเรยีนต่อต่างประเทศกท็�าได้สะดวก ไม่ต้อง

เสยีเวลาไปอธบิายว่า เกรด G P F คอือะไร  และลกูศษิย์

ก็ได้สะท้อนกลับมาว่าขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มี

การเปลี่ยนระบบเกรด เพราะช่วยให้การเข้าสู่ตลาด

แรงงานหรือการศึกษาต่อสะดวกและมีความมั่นใจ

มากขึ้น

 การบริหารที่เน้นคุณภาพการศึกษาเป็นอีก 

เรื่องหน่ึงที่ภูมิใจ คือ ผมพยายามเข้มงวดกวดขัน 

ในเรือ่งการเข้าสอนของอาจารย์ ให้ใส่ใจในการสอน 

มากยิง่ขึน้ แม้ว่าอาจารย์จะสอนดอียูแ่ล้วกต้็องสอนให้ 

เข้มข้นยิง่ขึน้  ในการเรยีนแบบตลาดวชิานี ้ ถ้าเราปล่อยไป

เรือ่ย ๆ  ไม่เข้มงวด กไ็ม่มปัีญหาอะไร  แต่เราพยายามให้ 

นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ จึงให้อาจารย์เน้น

คุณภาพทางการศึกษาการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีมุ่งหวัง

ต้องการให้อาจารย์และลูกศิษย์มีความใกล้ชิดกัน

มากยิง่ขึน้ ในแต่ละคณะจะก�าหนดว่าอาจารย์แต่ละคน 

เป็นทีป่รึกษาของนกัศกึษาจ�านวนเท่าไร มกีารก�าหนด

วัน-เวลา เพื่อให้นักศึกษามาพบได้  

 สิ่งที่ผมอยากจะเห็น คือ ความใกล้ชิดผูกพัน

ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  เพราะเห็นว่าในวงการ

การศกึษาปัจจบุนั ความเป็นศษิย์เป็นอาจารย์มช่ีองว่างมาก 

เดีย๋วนีม้เีทคโนโลย ี ลกูศษิย์กไ็ม่ต้องเข้ามาพบอาจารย์ 

อยากรู้อะไร ก็เพียงแค่คลิ๊กหาข้อมูลใน google 

ก็ได้ข้อมูลที่ต้องการ จะถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต ่ 

มหาวิทยาลัยจึงได้พยายามฟื้นฟูให้อาจารย์ที่ปรึกษา

มีความเข้มแขง็ เพือ่ให้อาจารย์ได้ให้ค�าปรกึษาลกูศษิย์

ทั้งในเรื่องของวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคม  

แม้ว ่าขณะนี้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ถือว่า

ประสบความส�าเร็จ เพราะนักศึกษาไม่ค่อยมารับ

ค�าปรึกษา  ต้องมีการผลักดันกันต่อไป

 เรือ่งทีส่าม คอื การส่งเสรมิการทำาวจิยัของอาจารย์ 

แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีข้อจ�ากัดเพราะมีงบประมาณ

การวิจัยไม่มาก แต่ผมได้เสนอเพิ่มวงเงินสนับสนุน

การวิจัยจัดสรรให้แต่ละคณะ  แต่ถ้าเงินสนับสนุน

ที่คณะหมดแล้ว หากอาจารย์ท่านใดสนใจท�าวิจัย 

ให้เสนอโครงการมา ถ้าเป็นโครงการวิจัยที่พิจารณา

แล้วเป็นประโยชน์ก็จะสนับสนุน โดยใช้งบกลาง

ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้

 เรื่องของการวิจัยนี้ มีจุดประสงค์ส�าคัญ คือ 

ต้องการให้รามค�าแหงมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

มากขึน้ ปัจจบุนัเรามคีวามเข้มแขง็อยูร่ะดบัหนึง่แล้ว 

แต่ถ้าเพิ่มงานวิจัยได้  เราก็จะสามารถน�าองค์ความรู ้

จากการวิจัยไปถ ่ายทอดให้แก ่ลูกศิษย ์ของเรา 

รวมทั้งน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม 

ประเทศชาติต่อไป 

 คนภายนอกจะมองรามค�าแหงว่าเป็นมหาวทิยาลัย

เด่นเฉพาะทางด้านสงัคมศาสตร์  แต่จรงิ ๆ  แล้ว รามค�าแหง 

เราเปิดสอนหลากหลายคณะ ยงัมคีณะในสายวทิยาศาสตร์

ที่โดดเด่นอีกอย่างเช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์  แต่ละคณะ 

ล้วนมผีลงานวจิยั ผลงานวชิาการทีส่ามารถตอบโจทย์

ของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี  เป็นประโยชน์สามารถ

ทีจ่ะน�าไปเชือ่มต่อกบัภาคเอกชน หรอืช่วยแก้ไขปัญหา

ของสังคมได้ ซึ่งในอนาคต อยากจะเห็นงานวิจัย 

ในลักษณะนี้มากขึ้น 

 ในวงการนกัวชิาการจะใช้ค�าว่า “จากหิง้สูห้่าง”  

ซ่ึงกค็อืการท�าวจิยัทีต่อบโจทย์ในทางสงัคมให้มากขึน้ 

เช่น อยากเห็นคณะศึกษาศาสตร์ท�าวิจัยเก่ียวกับ

การเปิดโอกาสทางศึกษาให้แก่เยาวชนท่ีด้อยโอกาส 

คณะมนุษยศาสตร์วิจัยเรื่องการเรียนภาษาไทย 

ของผู้คนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้

  จุดเด่นของระบบการเรียนการสอนแบบ

ตลาดวิชาคืออะไร 

 จดุเด่นของการเป็นตลาดวชิา คอื การให้ผูเ้รยีน

เป็นศนูย์กลาง  ในแวดวงการศกึษาเมอืงไทย  พดูมานาน

เรื่องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ผมพูด 

ได้เลยว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงทำาเรื่องนี้แล้ว

ประสบความสำาเร็จ ที่รามคำาแหงนักศึกษาเป็น 

ศนูย์กลางทางการศกึษาทกุเรือ่ง นบัตัง้แต่การก�าหนด

สาขาวิชาเรียนด้วยตนเอง การเลือกกระบวนวิชา 

ท่ีจะลงทะเบียนเรียน  และเมื่อเรียนไปแล้ว พบว่า 

ไม่ชอบ ไม่ถนดั ไม่ใช่ตวัเรา กส็ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

นอกจากนัน้ การศกึษาการเรยีนรูก้ท็�าได้หลายช่องทาง 

เรยีนโดยตรงกบัอาจารย์ การศกึษาแบบคอร์ส ออนดมีานด์ 

คอื เปิดมาดคู�าบรรยายของอาจารย์ประจ�าวชิาในเวลาใด

ก็ได้ที่สะดวก หรือ ไซเบอร์ คลาสรูม ที่สามารถเปิด

เข้ามาดูการสอนของอาจารย์แต่ละวิชาได้ในช่วงที่มี

การสอนตามตารางที่สอน หรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆ 

ก็สามารถที่จะหาซื้อต�าราไปอ่าน เมื่อถึงเวลาค่อย-

มาสอบก็ได้ (อ่านต่อหน้า 8)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

รามคำาแหง 2015 :  ฟื้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษา-ชวนลูกศิษย์กลับมาดูแลมหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์พิเศษ



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

1. ความน�า
 เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นช่วงภายหลังงานบุญงานกุศลแห่งการทอดกฐิน 

และเป็นช่วงเวลาที่ชวนให้หวนระลึกถึงเรื่องราวที่ดีของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

    ประการแรก มีการร�าลึกถึงการสถาปนาอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 

พฤศจกิายน 2518 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบ

พิธีเปิดมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอย่างเป็นทางการ ประการที่สอง ก่อนหน้านั้น

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2513 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดตั้ง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  หนังสือแต่งตั้งที่แจ้งมายังผู้เกี่ยวข้องนั้นลงนามโดย 

พลโท บญุเรอืน บวัจรญู ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ี แต่งตัง้ ศ.ดร.ศกัดิ ์  ผาสขุนรินัต์  

เป็นประธานและผูเ้ขยีนเป็นกรรมการและเลขานกุาร รายนามมดีงัต่อไปนี ้ (ทัง้นี ้

รวมถึงรายชื่อสุดท้ายเป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยไม่ได้เป็นกรรมการอยู่ด้วย)

 1. นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์   เป็นประธานกรรมการ

 2. นายประภาศน์ อวยชัย   เป็นกรรมการ

 3. นายไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี  เป็นกรรมการ

 4. นายอุดม วโรตม์สิขดิตถ์   เป็นกรรมการ

 5. นายอภิรมย์ ณ นคร   เป็นกรรมการ

 6. นายธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์  เป็นกรรมการ

 7. นายบรรพต (จิรโชค) วีระสย  เป็นกรรมการและเลขานกุาร

 8. ร.อ. ไพบูลย์ ดีคง   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 ผู ้ เขียนได้เคยกล่าวถึงความเป็นมาในช่วงเร่ิมต้นซึ่งถือว่าส�าคัญยิ่ง 

เปรียบเสมือนกับการหว่านพืชการลงต้นกล้าและย่อมมีการพัฒนาการเติบโต

ผ่านขั้นตอน กระบวนการ ผ่านร้อนผ่านหนาว เผชิญกับฝนฟ้า อุปสรรค และ

ความส�าเร็จ ทั้งนี้ได้เขียนและกล่าวถึงในหลายโอกาส รวมทั้งการกล่าวอ้างถึง

ภาษิตจีนที่ว่า “การเดินทางพันลี้ เริ่มต้นด้วยการก้าวเท้าแรกก้าวเดียว” ภาษิตนี้

มีการอ้างถึงโดย John F. Kennedy ในค�าปราศัยวันรับต�าแหน่งประธานาธิบดี  

วันที ่ 20  มกราคม  2504 ว่า “A journey of a thousand miles begins with a single step.”

 ส�าหรับวาระพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งก�าลังมีการเตรียมการเฉลิมฉลองการ

สถาปนา สถาบัน ม.ร. คือ มุ่งรู้ มุ่งเรียน จึงมารามแห่งนี้ ได้พัฒนามาแล้วอย่าง

หนักแน่นและเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

สมควรให้เป็น “ปราการแห่งการเรียนรู้” (citadel of learning)  ศัพท์ “ปราการ” 

นี้พอเทียบได้กับการเป็นเสาหลักคล้ายๆ กับ “จตุสดมภ์” ที่แปลว่า “สี่เสา” คือ 

เวียง วัง คลัง นา  ศัพทส์ดมภ ์ หมายถึง เสาที่แข็งแรงและภาษาอังกฤษอาจใช้  

pillar หรือบางครั้ง column แต่เมื่อใช้เป็นหลักในการปกครองคงไม่ใช่เสาโดดๆ 

แต่มีการสร้างเสริมเติมแต่ง เป็นป้อมปราการ (fortress) คือ ท�าให้แข็งแกร่ง 

(fortified) และอยู่ยั้งยืนนาน (sustainable) โดยอย่างน้อยที่สุด ยืนพื้นกับหลัก  

4 M’s ได้แก่ Man, Money, Material, Management

2. ปัจจัย M--Money

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเมื่อเริ่มต้นเตรียมการได้รับจากรัฐบาลจอมพล

ถนอม กิตติขจร งบประมาณที่น้อยนิดเพียง 5 ล้านบาท คือ เป็น 1 ใน 4M’s  

ที่น้อยมากๆ คือ M--Money ที่ได้มาอย่างจ�ากัดย่อมกระทบกระเทือนถึงการ

จัดหาอุปกรณ์สิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลาย คือ M--Material ส�าหรับเครื่องใช้ส�าหรับ

การเรียนการสอนการให้บริการนักศึกษา ตัวอย่าง คือ ใช้ในการพิมพ์แบบฟอร์ม

ใบสมัครซึ่งพิมพ์เตรียมการไว้มากถึง 8,000 ใบ แต่ปรากฏว่าหมดเกลี้ยงโดยเร็ว 

อีกทั้งมีการขอซื้อใบสมัครต่อๆ กันโดยให้ราคาแพงกว่าที่ก�าหนดไว้  ดังนั้น

  ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค  วีระสย, Jirachoke  Virasaya, Ph.D. (Berkeley)

(อ่านต่อหน้า 7)

คณะผู้เตรียมการและผู้ร่วมงานกันจึงตัดสินใจรีบพิมพ์เพิ่มจ�านวนอย่างเร่งด่วน 

จ�านวนนักศึกษาท่ีสมัครมากล้นเป็นหลักเกิน 3 หมื่นคนเกินความคาดหมาย 

จนกระท่ังต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกที่สนาม 

ศภุชลาศยั ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2514 และครัง้ที ่2 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2514 

ณ อินดอร์สเตเดี้ยม โดยที่ทั้งสองคร้ังมีนักศึกษาเข้ารับฟังอย่างล้นหลาม  

โดยผู้เขียนเป็นพิธีกร และส�าหรับปฐมกาลแห่งการเปิดศักราชใหม่ในวงการ

อดุมศกึษาไทยกระท�าขึน้ในวนัท่ี 2 สงิหาคม 2514 โดย ศ.ดร.ศกัด์ิ  ผาสขุนรินัต์ 

เป็นผู ้บรรยายวิชาว่าด้วยการห้องสมุดซึ่งท่านได้เคยปรารภในการประชุม 

เตรียมการฯ หลายครั้งถือว่าเป็นทรัพยากรและกลไกส�าคัญย่ิงในการแสวงหา

และพัฒนาการอุดมศึกษา

3. ปัจจัย M--Man
   การเตรียมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้ผ่านพ้นมาได้น้ัน ปัจจัย 

M--Money แม้มน้ีอยมากก็จรงิอยู ่ แต่กม็สีิง่ชดเชย คอื ปัจจยั M--Man คอื บคุลากร 

(personal) ทีม่คีณุภาพและปฏบัิติการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะระดับจกัรกล ได้แก่ 

ท่านประธานคณะกรรมการเตรียมการ คือ ศ.ดร.ศักดิ์  ผาสุขนิรันต์ และรัฐมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พลเอกแสวง เสนาณรงค์ ทั้งสองท่านสมควร

ได้รับการระลึกถึงด้วยการยกย่องว่าเป็นสัตบุรุษ พร้อมสัปปุริสธรรม 7 คือ 1) 

ความเป็นผู้รู้จักเหต ุ 2) ความเป็นผู้รู้จักผล  3) ความเป็นผู้รู้จักตน 4) ความเป็น 

ผู้รู้ประมาณ  5) ความเป็นผู้รู้กาลเวลา  6) ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน    7) ความเป็น 

ผูรู้จ้กัเลอืกบคุคล ทัง้สองท่านสมควรได้รบัการเชดิชใูนฐานะผูน้�าทางซึง่มคีณุปูการ

ต่อการบ่มเพาะ ปลูกพืชพันธุ์ทางปัญญาให้อยู่รอดและสามารถเติบโตขึ้นมาได้

ในช่วงเวลาต่อๆ มา

4. ปัจจัย M--Material
 ปัจจัย M--Material นั้น แม้จะขาดแคลนไม่สมบูรณ์ เพราะขาดปัจจัย 

M--Money แต่เป็นความบังเอิญที่เหมาะเจาะที่ M--Material อันส�าคัญยิ่งยวด 

คือ สถานที่ส�าหรับจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ได้อาณาบริเวณ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งมี

สภาพแวดล้อมและปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยเสริมส่งการก่อตั้ง และการพัฒนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 ในช่วงแรกรฐับาลแจ้งมาว่าให้ใช้ท่ีดินด้านทิศตะวนัตกของกรงุเทพมหานคร 

คือบรเิวณทีต่่อมาเป็นทีท่�าการของกระทรวงสาธารณสขุ ในปัจจบุนัซึง่ในยคุ 2514-15 

ยังเป็นบริเวณที่ยังไม่มีการพัฒนาใดๆ ทั้งสิ้น แต่มีการขอเปลี่ยนสถานที่ก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมายังสถานท่ีปัจจุบันโดยเกี่ยวโยงกับการไม่สามารถ

ตกลงกันได้ระหว่างตัวแทนรัฐบาลและฝ่ายผู้เตรียมการฯ ประเด็นหลักคือ 

ขนาดของพื้นที่ซึ่งเมื่อแรกฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขเจ้าของกรรมสิทธิ์จะให้นั้น

เป็นพ้ืนทีใ่หญ่กว้างขวาง แต่การเจรจาช่วงหลงักลบับอกให้ใช้พืน้ทีซ่ึง่น้อยกว่าเดมิมาก 

ดงันัน้ต้องพึง่ M ตวัที ่ 4 คอื Management ได้แก่ การจัดการ รบีตดัสินใจขอสถานท่ีใหม่  

ซึ่งเดิมเคยเป็นที่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่ 1 

ปราการแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
พัฒนาการและการเปลี่ยนผ่านสู่ทศวรรษที่ 5



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ระหว่างวนัที ่17 พฤศจกิายน - 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2509 และการแข่งขนักฬีาเอเชีย่นเกมส์  

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีอาคารเก่าอยู่หลายหลัง

เต็มพื้นที่ซึ่งพอซ่อมแซมเพื่อใช้ชั่วคราว 

5. การแพร่กระจายสู่ต่างประเทศ
 ปัจจยั M--Man ส�าคญัมากในกรณทีีท่่าน ศ.ดร.ศกัด์ิ  ผาสขุนิรนัต์ มปีระสบการณ์

ในการท�างานท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งผู้เขียนจ�าได้จากการสอบถามท่านว่า หากเขียน 

ต�าแหน่งของท่านเป็นภาษาองักฤษจะใช้ว่าอย่างไร เนือ่งจากท่าน ศ.ดร.ศกัด์ิ ได้รบัการติดต่อ 

ช่วงปี 2515 จากสถาบันต่างประเทศคือ RIHED--Regional Institute of Higher 

Education and Development สถาบนัภมูภิาคว่าด้วยการอดุมศกึษาและการพฒันา

ซึง่มีส�านกังานอยู ่ ณ ประเทศสงิคโปร์ โดยม ี Dr.Yip Yat Hoong เป็นผูอ้�านวยการ 

ให้เขียนประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยใหม่แห่งนี้ เพื่อเผยแพร่ในวงการ 

นานาประเทศ ซึ่งท่านได้มอบหมายให้ผู้เขียนด�าเนินการ ท่านบอกว่าศัพท์ภาษา

อังกฤษต�าแหน่งของท่าน ณ ส�านักนายกรัฐมนตรี คือ Technical Officer

 งานเอกสารชิน้แรกสูต่่างประเทศนัน้ผูเ้ขยีนใช้ชือ่ว่า “RAMKHAMHAENG 

UNIVERSITY : A CASE IN INSTITUTION BUILDING” จัดพิมพ์โดย

สถาบัน RIHED ในปี 1972 (2515) ผู้เขียนกล่าวว่า ในช่วงทศวรรษเดียวมี

อุบัติการณ์ส�าคัญทางการศึกษาถึง 2 อย่าง  1) อย่างแรก ได้แก่ การขยายการ 

อุดมศึกษาสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2507, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2508, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2509 และ 2) อย่างที่ 2 ได้แก่ การสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงในปี 2514 คือห่างจากการขยายการอุดมศึกษาสู่ส่วน

ภูมิภาค (regionalization) เป็นครั้งแรกในปี 2507 เพียง  7 ปีเท่านั้นเอง ถือว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับ Paradigm shift ตามศัพท์ของ Thomas Kuhn หรือ

แบบพลกิผนั ตามศพัท์ The Turning Point ของ Fritjof Capra แห่ง University 

of California, Berkeley

6. มหาวิทยาลัยรามค�าแหงสู่สื่อต่างประเทศ
 ผูเ้ขยีนขอคดัข้อความเก่าทีผู่เ้ขยีนได้เขยีนให้สถาบนั RIHED ในยคุปี 2515 

(1972) ไว้เป็นบางส่วน ดังนี้ โดยเริ่มต้นคือ

 “Within a single decade Thailand witnessed two watersheds in the  

history of higher education. In 1964 Chiang Mai University was established 

in the legendary hub of the former Lanna Thai Kingdom. The birth of that 

institution of higher learning signified the first major step towards the  

expansion of university education to the regions which were outside of, and 

far from, Bangkok. Quickly on the heels of that first regional institution was 

the opening of Khon Kaen University in the Northeast, and the Prince of  

Songkhla University in the South.

 ต่อจากการอารัมบทที่กล่าวถึงการขยายตัวสู่ภูมิภาคแล้วผู้เขียนได้ระบุไว้ 

ดังนี้ 

 “The demand for higher education in Thailand appeared much  

stronger than most people at the time has anticipated. Take Chiang Mai  

University as an example. When the University was first inaugurated in 1964, 

it had fewer than 400 students. Then, in 1972, some eight years later, the  

enrolment skyrocketed to an astounding 7,000. The appetite for higher  

education has hardly been satiated by the ‘regionalization’ of academic  

opportunities.”

 ดังนั้นจึงมีเสียงเรียกร้องจนกระทั่งเกิดมหาวิทยาลัยรามค�าแหงขึ้นมา

 “Thus they began clamoring for the opening of another new  

university with a wider gate of admissions. The demand became a reality 

with the establishment of  Ramkhamhaeng University in 1971 as an Open  

Admission Institution.  That very year, 1971, became the second milestone 

within a single ten-year span in the history of  higher education in Thailand, 

quickly after the first watershed of  innovating the expansion of university 

learning to diverse regions of the country in 1964.”

     เมื่อ 42 ปีก่อนนั้นผู้เขียนได้สรุปบทเรียนแห่งการสร้างสถาบันว่าย่อมไม่

ส�าเร็จบริบูรณ์ได้ในเวลาสั้นๆ “To be sure, an institution in its full-blown form 

cannot be accomplished overnight or  as if by fiat, over a short period of time.” 

และได้สรปุว่า จากจดุเริม่ต้นของมหาวทิยาลัยมกีารหยัง่รากไว้แล้วซึง่นานาปัจจยั

แห่งพลวัตอันน่าจะน�าไปสู่ความเติบโตในอนาคต 

 “The narrative account on the rise and development of Ramkhamhaeng 

as presented here is to serve as an illustrative case of an institution which was 

quickly wrought under the pressure of time. Its creation has indeed been a  

success. The University’ s framework, as fashioned, contains certain elements 

of dynamism which definitely has allowed and encouraged future growth.  

To rephrase an ancient  Chinese sage’s saying, the first step has already been 

taken, and the march is now on towards the goal of academic excellence.”

7. กระแสตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
  ในช่วง 2-18 กรกฎาคม 2516 ได้มีคณะจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค  

(New York University) มาเยือนมหาวิทยาลัยรามค�าแหงซึ่งเปิดขึ้นเพียง 2 ปี 

โดยมีก�าหนดการต้อนรับและกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลาเกินกว่า 2 สัปดาห์ คือ 

July 2 - July 18, 1973 เรยีกว่า Asian Studies Program ซึง่ให้เกยีรติมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหงที่ยังใหม่อยู่มาก ผู้ร่วมจัดโปรแกรมการบรรยายและการพาไปศึกษา

นอกสถานที ่ ได้แก่ ศ.คณุหญงิจนิตนา ยศสนุทร และคณะกรรมการเตรยีมการฯ 

ชดุเดมิบางท่านรวมทัง้มกีารบรรยายโดย ดร.ประเสรฐิ ณ นคร ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั 

ผู้เขียนมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้จัดท�าโปรแกรมเอเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัย

นวิยอร์คนีแ้ละเป็นผูบ้รรยายบางหวัข้อ (ผูเ้ขยีนจะส่งต้นฉบับเอกสาร Program นี้

เข้าสูห่อจดหมายเหตขุอง ม.ร. เมื่อเกิดขึ้นแล้ว) 

8. กระแสแห่งการเปลี่ยนผ่าน
     การพัฒนาของสถาบันน�้าเงินทองโดย สีนำ้าเงิน หมายถึง องค์พ่อขุน-

รามค�าแหง และ ทอง หมายถึง ยุคแห่งความจรัสจ้า 700 กว่าปีมาแล้วได้กระท�า

มาแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ 5 ทศวรรษ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีปรีดา 

     ผู้เขียนตระหนักในคุณูปการของผู้ร่วมแรงร่วมใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

รวมทั้งบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนคนไทยผู้เสียภาษี  การท�าดีย่อมได้กุศล

ไม่ว่าในค�าสอนของศาสนาใดๆ ในพระพทุธศาสนามปีรากฏในบุญกริยิาวตัถ ุ 10  

ซึ่งระบุว่า แม้ไม่ต้องเสียเงินทองใดๆ ก็ได้บุญกุศล เช่น บุญกิริยาข้อที่ 2 คือ 

การไม่เบียดเบียนใคร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น หรือข้อ 7 ได้แก่ การชื่นชมยินดีหรือ

อนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามัย)

     ในการเดินทางของกาลเวลาไม่ว่าของบุคคล สถาบันใดย่อมมีทั้งอุปสรรค 

และความราบรื่น บทเรียนส�าคัญคือ การไม่ย่อท้อ โดยยึดความสัมฤทธิ์ผลคือ 

ความเจริญงอกงามอย่างถ้วนหน้าเป็นเป้าหมาย ผู้เขียนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง

สูท่ศวรรษที ่5 และเลยเวลาต่อๆ ไปอีกหลายๆ ทศวรรษ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง

ของเราท้ังหลายก็ยังคงมั่นคงสถาพรและยังคงเป็นปราการแห่งการเรียนรู้ที่ก้าว

ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งอยู่ตลอดเวลา      

ปราการแห่งการเรียนรู้ฯ      (ต่อจากหน้า6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ส�าหรับในการเรียนระดับปริญญาโทเรา 

ก็มีหลายระบบ ทั้งการเรียนการสอนกับอาจารย์

โดยตรง และใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์

ออฟติคเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิทยบริการฯ เช่น  

ในระบบเครือข่ายหนึ่งจะมี 4 จังหวัด  แต่ละวิชา

จะมีอาจารย์บรรยาย 1 ท่านที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง   

อกี 3 จงัหวดักจ็ะมอีาจารย์ผูช่้วยทีจ่ะคอยประสานงาน

ดูแลนักศึกษา  ระบบการเรียนการสอนลักษณะน้ี 

เราได้วางระบบมาค่อนข้างดี มีการปรับปรุงพัฒนา

เทคโนโลยใีห้ทนัสมยัอย่างต่อเนือ่ง   และมคีวามมัน่ใจ

ว่ากระบวนการนี้ช่วยให้ลูกศิษย์สามารถเรียนได้เต็ม

ที่จริงๆ

 	มีความตั้ งใจจะพัฒนามหาวิทยาลัย

อย่างไรบ้างในอนาคต 

 ในอนาคต ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะมี 

ความเป็นอิสระในการพัฒนาตนเองได้มากขึ้น  

แตกต่างจากปัจจบุนัทีเ่ราถกู สกอ. หรือหน่วยงานต่าง  ๆ 

ก�าหนดและจ�ากัดกรอบการด�าเนินงานในหลาย

เรื่อง เช่น การเปิดหลักสูตร กว่าจะสามารถเปิด 

หลกัสตูรได้กต้็องใช้เวลาเตรยีมการ เมือ่เปิดหลกัสตูร

ได้แล้ว ก็ไม่รับรองคุณวุฒิผู้ส�าเร็จการศึกษา  ยังต้อง 

ไปผ่านข้ันตอนกระบวนการรับรองคุณวุฒิจาก

สภาวิชาชีพ เป็นต้น  เชื่อว่าถ้าการปฏิรูปการศึกษา

ประสบความส�าเร็จมหาวิทยาลัยก็จะมีความอิสระ

มากขึ้น และรามค�าแหงก็จะมีโอกาสท่ีจะก�าหนด

แนวทางของตนเองมากขึ้น 

 หากปราศจากข้อจ�ากดัดงักล่าวแล้ว  สิง่ทีอ่ยากจะท�า 

เพือ่ตอบสนองความต้องการของสงัคมซึง่สอดคล้อง

กบัปัญหาของบ้านเมอืง คอื สร้างหลกัสตูรออนไลน์ 

เพื่อหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลที่อยู่

ในท้องถิน่ห่างไกล  ให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสอื ไม่จ�าเป็น 

ต้องเดนิทางมากรงุเทพฯ  ทัง้น้ีจะมีกระบวนการควบคมุ 

การเข้าเรยีน การรบัสือ่ต่างๆ จะต้องมช่ีองทางตรวจสอบ 

เราจะต้องปรับปรุงด้านการเรียนผ่านออนไลน์ให้มี

ความเข้มแข็งมากขึ้น เราถือว่าเราเป็นเจ้าแรกใน 

ประเทศไทยทีเ่ข้ามาสูร่ะบบการเรยีนการสอนแบบนี ้

เรากต้็องพยายามยดึตลาดนีใ้ห้เป็นตลาดของเรา และ

จะต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้น

 เราต้องยอมรับว่าในแวดวงวิชาการติดอยู ่

กับการแบ่งแยกสาขาวิชาแบบเดิมๆ มีรัฐศาสตร์ 

วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

แต่ในอนาคตคิดว่าน่าจะจัดหลักสูตรในลักษณะ 

ประยุกต์มากขึ้น มีการสร้างสรรค์ศาสตร์ใหม่ๆ 

โดยการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เช่น อาจจะม ี

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แพทย์แผนไทย หรอืถ้าสอนในสาขาวชิาเดมิ ๆ กต้็องม ี

การประยุกต์ เช่น รัฐศาสตร์ต้องมีการเน้นในเชิง

นโยบายสาธารณะให้มากขึ้น ด้านวิศวกรรมศาสตร์

อาจจะเน้นเรื่องระบบรางแทนที่จะมีแต่เรื่องโยธา 

หรือไฟฟ้า 

 	มีความพอใจในอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

ในประเด็นความรู้คู่คุณธรรมหรือไม่ อย่างไร

 ผมพอใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเมื่อเราไปไหนก็ตามจะได้ยินคนกล่าวขานว่า 

ลูกศิษย์ของรามค�าแหงเป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  

โดยดูจากผลประเมินของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

จะเห็นได้ว่านายจ้างมีความพึงพอใจเร่ืองคุณธรรม 

จรยิธรรมของบณัฑติของเราในระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง 

เรากช็ืน่ใจทีล่กูศษิย์ได้รบัค�าชม นอกเหนอืจากความรู ้

และคณุธรรม บณัฑติของเรายงัมคีวามอดทน สามารถ 

ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว  ซึ่งเราตั้งใจจะ 

ส่งเสริมคุณสมบัติเหล่านี้ต่อไป

 ที่ผ่านมารามค�าแหงผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม

แล้วกว่าแปดแสนคน และผมภมิูใจกบับณัฑิตรามค�าแหง

ทุกคน แต่ในสังคมไทยมักจะมองว่าถ้าสถาบันใด

มีนักศึกษามาก มีบัณฑิตมาก จะท�าให้คุณภาพไม่ดี 

แต่ผมกลับคิดในทางตรงข้าม  เราน่าจะชื่นชมยินดี

ทีม่คีนใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนจ�านวนมาก  ถ้าวนัหน่ึงพบว่าคนขายถัว่  

คนขับรถตุ๊กตุ๊ก เรียนจบปริญญาตรี เราก็น่าจะดีใจ 

ยินดีไปกับเขา เพราะการเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ดี ท�าให้

คนมีความรู้ มีความคิด และมีเหตุมีผลมากขึ้น 

 	จากสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบัน

ระดบัอดุมศึกษาประสบปัญหาอะไรบ้าง และมแีนวทาง

แก้ไขอย่างไร

 ท่ามกลางสถานการณ์ความแตกต่างทาง

ความคดิเช่นนี ้ ผมยนืยนัว่ารามค�าแหงเป็นฐานทีม่ัน่ 

ทางวชิาการ ไม่ได้เป็นฐานทีม่ัน่ในทางการเมอืงของใคร 

เราไม่มุ่งร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผมได้ขอให้อาจารย์

ระมัดระวังมากในเรื่องของการเมือง ไม่ไปท�าให้ใคร 

เจ็บช�า้น�า้ใจ ถ้าเราจะต�าหนว่ิาอะไรถกูหรอืผดิ จะต้องม ี

วิธีการในการพูดให้เห็นว่าเราพูดด้วยความหวังด ี

ให้คดิอย่างมสีตใิห้มากขึน้  การเป็นอธกิารบดแีล้วไป 

สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาหงฯ                                                                         (ต่อจากหน้า 5)

ชูธงน�าหน้าขบวนใดขบวนหนึ่ง โดยส่วนตัวแล้ว

คงไม่ท�า ทุกวันนี้พยายามครองตนไม่เข้าไปฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่ง

 มแีนวทางการเตรยีมการเข้าสู ่AEC อย่างไรบ้าง

 รามค�าแหงให้ความสนใจเรือ่ง AEC มาหลายปีแล้ว 

ตัง้แต่ในสมยัอธกิารบดคีนก่อน (รองศาสตราจารย์คมิ 

ไชยแสนสขุ) กไ็ด้ให้ความสนใจในเรือ่งนี ้ด้วยว่าเรามี

การเรยีนการสอนภาษาอาเซยีนหลายภาษา พอผมเข้า

มารับต�าแหน่ง ก็เร่งให้มีการท�าคู่มือภาษาอาเซียน 

พร้อมมกีารจดัอบรมภาษาองักฤษ ภาษาอาเซยีน อบรม

เรื่องไอที ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีนักศึกษา

ให้ความสนใจพอสมควร  พยายามเตรยีมความพร้อม

ให้กับลูกศิษย์ เน้นให้ตื่นตัว 

 ในฐานะที่ เป็นองค์กรก็สร้างสัมพันธ์กับ

ต่างประเทศ กบัมหาวทิยาลัยในภูมภิาคอาเซยีน เช่น 

มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

กัมพูชา เวียดนาม ลาว เป็นต้น ในอนาคตอาจจะม ี

โครงการความร ่วมมือท่ี เป ็นรูปธรรมมากขึ้น  

โดยจดัหลักสตูรร่วมกนัท้ัง 2 ฝ่าย เช่น อบรมทางด้าน

กฎหมาย  

 	ขอให ้ท ่ านอธิการบดีฝากข ้อคิดถึ ง 

ชาวรามคำาแหง เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี 

 รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ลูกศิษย์อาจจะมี

ความผูกพันกับสถาบันน้อยเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น 

เพราะต่างคนต่างเรียน เมื่อจบกันแล้วก็แยกย้าย

กนัไปท�างาน แต่ตรงนีก้อ็ยากให้ศษิย์เก่าหนักลับมอง 

มหาวิทยาลัย  ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ถ้ามกิีจกรรมอะไรก็ตาม อยากให้เข้ามามส่ีวนร่วม  

ส�าหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะมีการรวมตัวกัน  

มีชมรม มีสมาคม จัดกิจกรรมร่วมกัน สร้างความ-

สัมพันธ์ที่เป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นขึ้นมา 

 ปีหน้า มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะจัดสร้าง 

พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย ซึ่ง 43 ปีที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปประจ�า 

สถาบันเลย  ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ  โดยทาง 

กรมศลิปากรเข้ามาดูแล  จะจดัสร้างบริเวณศาลากลางน�า้ 

ซึง่งานนีอ้ยากให้ลกูศษิย์เข้ามามส่ีวนร่วมในการสร้าง 

พระพุทธรูปในครั้งนี้ด้วย



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

กิจกรรม - ม.รามคำาแหง

สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

การวัดความสูงอย่างง่าย (2)

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม              ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 บทความคณิตคิดสนุกฉบับก่อนเคยกล่าวไว ้

เกี่ยวกับการวัดความสูงอย่างง่ายโดยใช้เงาของ

ส่ิงที่ต้องการวัดกับเงาของไม้เมตรซึ่งยาวเท่ากับ  

1 เมตร   ส�าหรบัในฉบับน้ีจะได้กล่าวถงึการวดัความสงู 

อย่างง่ายอีก 2 แบบ ที่ไม่ใช้เงา ดังนั้นแบบที่จะ

กล่าวต่อไปนี้ไม่ได้สนใจว่าจะมีแสงแดดหรือไม่ 

กส็ามารถท�าการวดัได้ อย่างไรกต็ามหลกัการค�านวณ 

ยังคงใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย

 แบบที่ 2 ใช้ความสูงของผู้ท�าการวัดถึง 

ระดบัตา  และระยะจากเสาธงมายงัต�าแหน่งผูท้�าการวดั       

                                      

วิธีการวัดให ้พับกระดาษเป ็นรูปสามเหลี่ยม 

หน้าจั่วมุมฉาก มองผ่านสันกระดาษด้านที่อยู่

ตรงข้ามมุมฉากดังรูป เดินเข้าเดินออกจนกระทั่ง

ได้ต�าแหน่งที่มองเห็นยอดเสาธงพอดี โดยสมบัติ

ของสามเหลี่ยมคล้ายจะได้ว่าเสาธงส่วนที่สูงกว่า 

ระดบัตา เท่ากบั ระยะทางจากเสาธงมายงัตา เท่ากบั

ระยะทางจากตีนเสาธงมายงัต�าแหน่งทีย่นืของผูว้ดั  

ดังนั้นจะได้ว่า

 ความสูงเสาธง   =   ระยะจากเสาธงมายัง

ต�าแหน่งผูว้ดั + ความสงูของผูท้�าการวดัถึงระดับตา                                

 แบบที่ 3 ใช้กระจกเงาวางระหว่างผู้วัด

กับเสาธง เดินเข้าเดินออกจนกระทั่งได้ต�าแหน่ง 

ท่ีมองกระจกแล้วสะท้อนเห็นยอดเสาธงพอดี   

ใช้หลักการของมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

                                          

 โดยสมบัติของสามเหลี่ยม จะได้ว่า                                                

            =  

ซ่ึงเราสามารถหาความสูงเสาธงได้เมื่อทราบระยะ

ทางยังกระจกและความสูงของผู้วัดถึงระดับตา 

ระยะจากเสาธงมายงักระจก    ระยะจากกระจกมายงัผู้วดั

ระยะจากเสาธงมายงัผู้วดั

 สมาคมนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ณ ประเทศเดนมาร์ก ร่วมจัดกิจกรรม 

ในงานไทยเฟสติวัล 2014 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ 

เดนมาร์ก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และจัดที่ 

เมืองมัลเมอร์ ประเทศสวเีดน เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2557 

ในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 

การศกึษาต่อ ณ สาขาวทิยบรกิารฯ ต่างประเทศของม.ร. 

โดยแนะน�าการสมคัรเรียน การลงทะเบยีน การเทยีบโอน 

สถานทีส่อบ วธิกีารเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนส�าเรจ็แล้ว

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งได้มีการ

แนะแนวการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ในต่างประเทศให้กับชาวไทยผู้สนใจที่มาร่วมงาน 

นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการแนะน�าสถาบันการศึกษา

นานาชาติส�าหรับชาวต่างประเทศที่สนใจจะมาศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประเทศไทยด้วย

ถาม		 ดิฉันเป็นนักศึกษารหัส 54 ตอนแรก

เรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคม ตอนนี้ย้ายมา

คณะรัฐศาสตร์ได้ 2 เทอม อยากทราบว่า

  1. วิชาที่เราลงของคณะศึกษาศาสตร์ 

เอามาเป็นวชิาเลอืกเสรีของคณะรัฐศาสตร์ได้หรือไม่

  2. เกรดต้องได้ไม่ต�่ากว่า C ใช่หรือไม่ที่

โอนได้

  3. วชิาโทคณะก�าหนด 18 หน่วยกติ ตัง้ใจ

จะเลือกคณะมนุษยศาสตร์ ภาษาเกาหลี แต่มีแค่ 

12 หน่วยกิต และขาดอีก 6 หน่วยกิต จะท�าอย่างไร

  4. ถ ้ามีวิชาที่สอบได ้แต ่ไม ่สามารถ 

น�าไปเป็นวิชาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ได ้

จะมผีลอย่างไรหรือไม่

  5. ถ้าสอบผ่านเกนิหลกัสตูรมา 6 หน่วยกติ 

จะมีผลกับการขอจบหรือไม่

  6. วิชาที่โอนมาจากคณะศึกษาศาสตร์ 

ต้องเสียค่าเทียบโอนเท่าไหร่ 

  7. สมคัรภาค 1/2554 ลงทะเบยีนครัง้สดุท้าย 

ได้เมื่อไหร่ 

ตอบ 1. น�าวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ ไปเป็น

วิชาเลือกเสรีของคณะรัฐศาสตร์ได้ 

  2. เกรดที่โอนไปเป็นวิชาในหลักสูตร

ของคณะรัฐศาสตร์  เกรดตั้งแต่ A ถึง D

  3. นักศึกษาต้องเลือกสาขาอื่นที่มีวิชา

ให้นักศึกษาลง ตั้งแต่ 18 หน่วยกิตขึ้นไป ถ้าเลือก

สาขาที่มีวิชาไม่ครบ 18 หน่วยกิต นักศึกษาจะน�า

ไปเป็นวชิาโทในหลกัสตูรของคณะรฐัศาสตร์ไม่ได้

  4. ไม่มีผลกับการแจ้งจบหลักสูตรแต่มี

ผลกับการคิดเกรดเฉลี่ย เพราะต้องน�าวิชาที่เรียน

เกินหลักสูตรไปคิดเกรดเฉลี่ยด้วย

  5. การสอบผ่านเกินหลักสูตรไม่มีผล

การจบการศึกษา

  6. วิชาที่โอนมาจากคณะศึกษาศาสตร์ 

ไม่ต้องเสียค่าเทียบโอนแต่อย่างใด

  7. ภาคสุดท้ายที่ลงได้ คือ ภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2561

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

ขอสอบถามเกี่ยวกับการสอบ e-Testing ดังนี้

  1. ดฉินัลงทะเบยีนสอบ e-Testing และ 

ผลสอบ e-Testing ได้เกรด C ดฉินัจะไปสอบใหม่ 

ตามตารางสอบไล่รายบบคุคลในภาคทีล่งทะเบยีนสอบ 

e-Testing  ได้หรือไม่

  2.  ถ้าดิฉันสอบ e-Testing ได้เกรด D+  

ดิฉันจะน�าไปลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมในภาคที่

สอบ e-Testing ได้หรือไม่

 3. ถ้าดิฉันลงทะเบียนสอบ e-Testing  แต่

ไม่ได้สอบ ดฉินัจะเข้าสอบตามตารางสอบไล่รายบคุคล

ในภาคนั้นได้หรือไม่

ตอบ 1. นกัศกึษาได้เกรด C  ไม่มสีทิธิใ์นการสอบ

ในภาคนั้นแล้ว

  2. นักศึกษาต้องได้เกรด F เท่านั้น จึงจะมี

สิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม

  3. เข้าสอบได้ตามตารางสอบไล่รายบุคคล

ถาม  ผมเป็นนกัศกึษารหสั 54 สาขาวชิาการบญัชี 

ได้เทียบโอนวิชา MGT3102 การภาษีอากรมาจึงได้

เกรด C+  อยากสอบถาม 2 ข้อดังนี้

  1. สามารถรเีกรดวชิาทีเ่ทยีบโอนได้หรอืไม่

  2. ถ้าได้และสอบได้เกรด D จะใช้เกรด 

ตัวไหนระหว่าง C+ กับ D ไปค�านวณเกรด

ตอบ ตามมต ิก.บ.ม.ร. วาระที ่4.3 ครัง้ที ่25/2556 

เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  2556  ได้มีมติว่า  “ไม่อนุมัติให้

นักศึกษาเทียบโอนหรือปรับผลสอบกระบวนวชิา 

แล้วขอ Regrade ตามทีร่องอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและ

วิจัยเสนอ”

  ดังนั้น  การที่นักศึกษาได้เกรด C+ ซึ่งเป็น

เกรดท่ีได้มาจากการเทียบโอน ตามมติ ก.บ.ม.ร.  

ข้างต้น นกัศกึษาจงึไม่สามารถลงทะเบยีนเพือ่รเีกรด 

วิชาดังกล่าวได้

กองบรรณาธิการ

ความสูงเสาธง

ความสูงของผู้วัดถึงระดับตา

ระยะทางจากเสาธงมายังกระจก

ระยะทางจากกระจกถึงผู้วัด



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ให้นักศึกษานำาต้นฉบับหนังสือสำาคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 ตามที่ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ส่งส�าเนา

หนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบ

ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงาน 

ที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการ 

ตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่า 

หนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษามีปัญหา 

บางประการ ซ่ึงจะต้องท�าการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง

 ดังนั้น จึงให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ

น�าต้นฉบับวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี  

งานตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร สวป. ช้ัน 3) ต้ังแต่วันออกหนังสือ ถึงวันท่ี  

30 พฤศจิกายน 2557 จ�านวน 67 ราย ตามรายชื่อ 

ดังนี้

ชื่อ-สกุล รหัสประจำาตัว

น.ส.ณัฐสุดา  ใยกลาง 5601037855

นายกรีรินทร์  บุญล้อมทรัพย์ 5601057952

นายพชร  พิมพ์ศรี 5601064578

นายประพันธ์  สุภาพันธ์ 5601405763

น.ส.กนิษฐา  ค�าสุข 5601436768

น.ส.วรรณิดา  ขานสันเทียะ 5601437915

นายภควัต  ศรีทอง 5601438335

ด.ต.นอบน้อม  สังข์กุล 5601445066

นายกฤษฎา  ไกรนรา 5602004706

น.ส.โสรญา  แก้วมณี 5602009895

น.ส.ณิชาภัทร ทิพย์ประชาบาล 5602031899

นายพีรวัส  พันธ์จิตต์ 5602068362

น.ส.ศิริกาญจน์  รอดปฐม 5602072182

นายชาติชาย  เชื้อณรงค์ 5602072224

นายศักดิ์ดินันท์  ชูสุวรรณ์ 5602403478

น.ส.ศศิพร  ตั้งฟุ้งเกียรติ 5602410556

นายวัชรพงศ์  ภู่ก�าจัด 5602411588

น.ส.ศรัณย่า  ศรีเพ็ชร 5603010314

น.ส.สุภาพร  พูละพัฒน์ 5603013524

นายวัฒนะ  สีแดงลาด 5603017038

น.ส.นิตยา  คุ้มไพลี 5603021477

นายกานต์ชัย  พุทธศุกร์ 5603030262

น.ส.ปิยนุช  สันเสนาะ 5603031666

นายบุญญฤทธิ์  พุ่มพวง 5603034215

นายวรุตม์  แซ่ลี 5604008234

นางฉัตรชนก  อรรคอุดม 5604012160

นายณรงค์วิทย์  เจกวงษ์ 5604030550

นางชลธิชา  เชื้อเอี่ยม 5604033224

นายศุภชัย  กิ่งแฝง 5605003242

นายธนภูมิ  สิทธิโกศลจิต 5605003622

นายวิษณุ  กุลาตี 5605004810

นายณัฐพล  เกิดพุ่ม 5605008845

นายอิศรา  กล้าจอหอ 5605009199

นายสิทธิพงษ์  มานะ 5606024940

น.ส.มาติกา  ลีฏาริสุ 5606033685

นายอนันต์  จันทร์ดอก 5606072980

นายณัฐพร(จักรพันธ์) ปิ่นทอง 5606076502

นายเขมทัต  หมั่นเรียน 5606079902

น.ส.วรรณดี  มีทองค�า 5606089364

นายพิเชษฐ์  บัวทอง 5606098910

นายเฉลิมพล  บาลี 5606103561

นายสุรชัย  แซ่จ๋าว 5606104429

น.ส.นภชนน  (สมใจ) วระกด 5606104650

น.ส.อัญชลี  สีวะรมย์ 5606400611

น.ส.สุภาภรณ์  พันธ์อ่อน 5606409364

นายนิรันดร์  คุณทอง 5606409539

น.ส.ปรียานุช  วังภูสิทธิ์ 5606414919

นายศุภกฤต  พรมทอง 5606420684

น.ส.พิมพ์ใจ  ดีมูล 5606427358

น.ส.ณปภา  ภู่ศิลป์ 5654005395

น.ส.อลิษา  ขาวฉ่อง 5654005429

น.ส.เบณจพร  ส้มฉุน 5654009959

นายกฤษฏิ์  นาราษฎร์ 5654022531

นายอุเทน โภคสุทธิ์ 5654023539

น.ส.ศศิธร  เชาว์สุวรรณ 5690002976

น.ส.ดวงใจ  ไทยใหม่ 5690022768

นายชลิต  เพชรพันธ์ 5690034250

น.ส.มนัชญา  แสงศรี 5690041057

นายธงชัย แดงหัวนา 5690047823

น.ส.อรอุมา  ลิ่มสกุล 5690057822

นายอ�านาจ  ปิ่นค�า 5690060503

นายไกรลาศ  แสนกล้า 5690063903

น.ส.วราพรรณ  ทองสุข 5690064125

นายพิพัฒน์พล  พิกุลงาม 5690068506

นางปนิดา  กรูแนร์ 5690041206

น.ส.พัทธมน  ชูกูล 5690432777

น.ส.นาฏลัดดา  มู่หัมหมัด 5690450506

 ท้ังน้ี หากพ้นก�าหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษา

ไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะถอน

สถานภาพการเป็นนักศึกษา ถือว่าผลการสอบท่ีผ่าน

มาโมฆะและจะด�าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 

 

    

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลาร่วมกบัส�านกังานยตุธิรรม 

จังหวัดสงขลาและส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดสัมมนาวิชาการ 

เร่ือง “กฎหมายเพือ่ประชาชน” ครัง้ที ่3 โดยม ีรองศาสตราจารย์

สมพล ทุง่หว้า รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัสงขลา 

เป็นประธานเปิดงาน เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2557 ณ เทศบาล

ต�าบลทุ่งลาน อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 โดยยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมาย

ครอบครวัมรดก” จากส�านักงานยุตธิรรม จงัหวดัสงขลา 

และหวัข้อ “กฎหมายว่าด้วยการกูยื้ม และกฎหมายทีด่นิ”  

จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ 

 

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดการ-

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 จัดโดยสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ณโรงเรียน

หาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

เพื่อส่งเสริมพลานามัยและรณรงค์ให้ห่างไกลจาก 

ยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการท�ากิจกรรมร่วมกันของ

นักศึกษา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง “การจดัการธรุกจิ สำาหรบัวิสาหกจิ

ชุมชน” เพ่ือส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ภายใต้แนวทางพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

ตามแนวพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง โดยมรีองศาสตราจารย์

สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

สงขลา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  

ณ เทศบาลเมอืงก�าแพงเพชร อ�าเภอรตัภมู ิ จงัหวดัสงขลา

โดยผู ้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงอุง 

หรือชันโรง และฟาร์มแพะในพื้นที่ด้วย

กิจกรรมรามฯ - สงขลา



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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-

พิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ถนนรามคำาแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

คือค�าติเตียนที่ไม่เป็นจริง หากค�าติเตียนไม่เป็นจริง  

เรากน็กึไปในทางบวกเสยีเลยดกีว่า แทนทีเ่ราจะไปนัง่

เจ็บใจ หรอืคดิอาฆาตมาดร้าย เรากใ็ช้ค�าทีเ่ขาติเตียนน้ัน 

เอามาเป็นก�าลัง เอามาเป็นก�าลังใจว่า ถ้าหากเรา 

ไม่เป็นไปดั่งนั้น เราก็คงจะเป็นคนดี เราไม่เป็นไป 

ดั่งที่เขาติเตียน เราก็น่าจะได้ท�าในสิ่งที่ดี ๆ หรือเรา

ท�าสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่เขากลั่นแกล้งติเตียนเราอย่างนี้

เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไร

 มีคนชม ชื่นชม มีคนเยินยอ มีคนหลอกลวง 

ให้เราเหลิง เหลิงตน หลงตัว มีคนเคยเล่าไว้ว่า 

มข้ีาราชการช้ันผูใ้หญ่ เคยเดนิผ่านห้องท�างานของท่าน 

จอมพล ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี ข้าราชการผู้ใหญ่

ท่านนัน้ เดนิไป แล้วกท็�าสะดุง้ ท�าลบัๆ ล่อๆ ดทู่านนายก 

ท่านสงสยัว่า เหตใุดจึงเป็นเช่นน้ัน ท่านกเ็รยีกเข้ามาพบ 

ท่านถามว่าคุณหลวง มองผมอย่างนั้น คุณหลวง

ต้องการอะไร คุณหลวงมองอย่างไร ท�าไมไม่มองตรงๆ 

ไม่มองดี ๆ เดินไปเดินมา แล้วก็มามองลับ ๆ ล่อ ๆ 

ข้าราชการผูใ้หญ่ท่านนัน้ กต็อบนายกรฐัมนตรท่ีานนัน้ว่า 

กระผมเดนิผ่านไป กระผมกอ็ดถอยหลงัมามองอีกไม่ได้ 

และที่มองหลายครั้ง และท�าอย่างนั้น ต้องการอยาก

จะเห็น ต้องการอยากจะพิสูจน์ เพราะว่า ที่กระผม

มองท่านนายกรัฐมนตรี กระผมมองเห็นมีแสงสว่าง

ออกมารอบ ๆ ศีรษะท่าน เป็นแสงท่ีเรยีกว่า มบุีญญาบารม ี

เป็นแสงที่มนุษย์หาได้ยาก ท่านต้องเป็นผู้มีบุญ 

 เห็นหรอืยังว่า การมองและการพดูเยนิยอปอป้ัน 

ต้องไปดูที่ว่า ตัวผู้ที่ได้รับการเยินยอนั้น หลงไปตาม

หรือไม่ ถ้าหลงไปตาม ก็ตกนรกทั้งเป็นนั่นแหละ 

คงจะต้องปนูบ�าเหนจ็ คงจะต้องแต่งตัง้ให้เป็นอย่างนัน้ 

อย่างนี้อะไร ๆ ต่าง ๆ ไป เพราะหลงค�าเยินยอปอปั้น 

แต่ถ้าหากว่า คนท่ีถูกเยินยอปอปั้น มองเห็นเหตุ

เห็นผลว่า เขามาเยินยอปอปั้นเรา คงจะต้องหวังผล-

ประโยชน์ เขาสรรเสริญเรา อย่างไม่เป็นความจริง  

ก็เท่ากับหลอกให้เรา หลงตัวหลงตนของเราเอง 

 แล้วเราเอาสองอย่างนี้มาเทียบกันดู จะเห็น

ได้ว่าค�าเยินยอ ที่ไม่เป็นจริง ก็ไม่ต่างอะไรกับค�า

ต�าหนิติเตียน หรือกล่าวร้ายป้ายสี นี่อย่างนี้เป็นต้น 

ถ้าเรารูจ้กัเทยีบเคยีง และเปรยีบเทยีบได้ สิง่ทีเ่กดิขึน้

กบัตวัเรานัน่กค็อื เราจะมองเหน็ความเป็นจริงของโลก 

เราจะมองเหน็ความเป็นจรงิของมนษุย์ เราจะมองเหน็

ความเป็นจรงิของวชิาการ เราจะมองเหน็ความเป็นจรงิ

ของวิทยาศาสตร์ แล้วเรากจ็ะตัง้หลกัได้ เราเป็นคนไทย 

เราก็จะต้องท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

 เราเป็นเมด็ทราย อยูใ่นแผ่นรปูถ่าย เราเป็นต้นไม้ 

เป็นสะพาน อยู่ในแผ่นจิ๊กซอ ถ้าหากขาดเราไปสัก

เล็กน้อย ขาดใบไม้ สมมติว่าเราเป็นรูป ในส่วนที่เรา

เป็นใบไม้ ขาดใบไม้ไป ก็ไม่ได้ท�าให้ภาพจิ๊กซอนั้น 

เสียไปทั้งหมด หรือเม็ดทรายที่อยู่ในรูปภาพหลุด

ลอยหายไป เราเป็นเม็ดทรายนั้น หาได้ท�าให้รูปภาพ

ทั้งหมดนั้น สูญเสียไปไม่ เราอย่าไปส�าคัญตัวเราเอง

มากมาย แต่จงส�าคญัตวัเราเองว่า ถ้าเราเป็นเมด็ทราย 

อยู่ในรูปภาพ ก็จะมีส่วนให้ภาพนั้นสมบูรณ์ขึ้น  

เราเป็นใบไม้ทีเ่ตม็ใบ เราเป็นสะพานทีไ่ม่ใช่สะพานหกั 

เราเป็นสิง่ทีเ่ตมิเตม็ เรามส่ีวนในการทีจ่ะท�าให้สงัคม 

ดไีด้  เรามส่ีวนทีจ่ะท�าให้คนไทยได้รบัการยกย่องต่างๆ-

นานา ดงัทีบ่รรพบรุษุเราเคยท�ามา กไ็ม่เหน็จะยากเยน็อะไร 

ลองคดิดกูแ็ล้วกนั พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั สวสัดคีรบั

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าป ี

การศกึษา 2557 เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2557 ณ ห้องประชุมสพุรรณิการ์ โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์วุฒิศกัดิ์ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์และ

นกัศกึษา ร่วมในพธิ ี ทัง้นีเ้พือ่แสดงออกซึง่ความกตญัญกูตเวทิตาต่อคณาจารย์

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง จัดพิธีไหว้ครู

 
 การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ของนักศึกษาเก่า ภาค 2/2557

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 น้ี มหาวิทยาลัยอาจมีนักศึกษา 

จ�านวนมากลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก 

สาเหตุต่างๆกัน ซ่ึงมีผลท�าให้นักศึกษามีความประสงค์ 

จะขอแก้ไขข้อมูล ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและ

ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน- 

เรียนผิดพลาดในภาค 2 ปีการศึกษา 2557 สามารถ 

แก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้ ขอสับเปล่ียน 

กระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมได้ 

1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส�าหรับ 

ผู้ขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

โดยน�าเอกสารมาด�าเนินการ ดังนี้ 

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

 2. ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย นภาค  2 

ปีการศึกษา 2557 พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม 

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือ 

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชา

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ช�าระเงินที่กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อท่ีหน่วยบอกเลิก-

บอกเพิ่มกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 

ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ)

   
 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. 
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
การใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงานระดับต้นครั้งที่ 1/58 
(110)  ประกอบด้วย Introduction & Windows 7, Word 2010, 
Excel 2010, PowerPoint 2010, Internet (Google Chrome) 
ค่าสมัครพร้อมต�าราเรียนและอุปกรณ์ 300 บาท มีกลุ่ม 
ให้เลือกอบรมดังนี้
 กลุ่ม วันอังคาร, วันพฤหัสบดี (เช้า, บ่าย)
  วันที่ 13 ม.ค. - 19 ก.พ. 2558
 กลุ่ม วันเสาร์, วันอาทิตย ์ (เช้า บ่าย) 
  วันที่ 10 ม.ค. - 15 ก.พ. 2558
 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 
ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามท่ีโทร. 0-2310-8853, 
0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th และ 
นักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรมผลการศึกษาจะบันทึก 
ลงใน Transcript

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ครับ คราวที่แล้ว ครูน�าเอาข้อความ

ของผูอ้ืน่ ทีเ่ขากล่าวไว้ ถ้าเอามาอ่านต่อกันกับคราวนี ้

ก็จะท�าให้เข้าใจได้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ หรือ

ข้อความยาวไป ครูก็จะพูดถึงเร่ืองการพิจารณา

ตนเอง จากคราวทีแ่ล้ว ถอืว่าคราวนีเ้ป็นตอนต่อกนั

 ลูกศิษย์ครับ การพิจารณาตนเองนั้น เป็น

เรื่องส�าคัญ เขาว่าหรือเขาต�าหนิติเตียน ครูเคย

พูดไว้ในหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นการสอน การนิเทศ 

ปฐมนิเทศ หรือปัจฉิมนิเทศก็ตาม ครูมักจะใช้

ค�าในเรื่องการพิจารณาตนเองนี้เสมอว่า ให้มอง-

ตนเอง ตนเตือนตนให้พ้นผดิ ใครจะมาเตือนเราได้

เท่าตัวเรา แต่ในบางกรณีนั้น คนอื่นเขาเตือนเรา 

ถ้าเราพิจารณา ด้วยความที่ไม่เข้าข้างตนเอง เราก็

อาจจะพบสิ่งที่ดี ๆ ได้ท�าสิ่งที่ดี ๆ หรือมีโอกาส 

ที่จะคิดเห็นช่องทาง ในการท�าการปฏิบัติ หรือ

เป็นก�าลังใจแก่เราได้ 

 การติเตียน การต�าหน ิ การทีเ่ขาวพิากษ์วจิารณ์

คนอ่ืนเขา บอกว่าเราบกพร่องอย่างไร เราท�าอะไร

ไม่ถูกบ้าง เราก็ควรที่จะได้น�ามาคิด น�ามาคิดว่า 

สิ่งที่เขาพูดนั้น เป็นจริงแค่ไหนเพียงใด อันนี้

ขึน้อยูก่บัตวัตนของเราแล้ว ว่าเรามองอย่างเป็นธรรม 

มองตนเองอย่างทีไ่ม่หลงตน มองตนเองอย่างเข้าใจ 

ว่ามนุษย์นั้นย่อมมีความผิดพลาดได้ ถ้าหากว่า 

มคี�าตเิตยีน เราพสิจูน์ เราพยายามด ู เราพยายามคดิ 

ไม่เข้าข้างตนเอง ว่าไปตามข้อเท็จจริง ถ้าหาก

บกพร่องจริง ถ้าหากเราเป็นไปดั่งที่เขาว่าในข้อใด 

ในจุดใด เราก็ควรที่จะเยียวยาด้วยการประพฤติดี 

แก้ไขที่เขาเรียกกันว่า คนดีชอบแก้ไขนั้นนั่นเอง 

 ค�าติเตียนนั้น เราต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า 

เขาตเิตยีนเราด้วยความรกั หรอืตเิตยีนเราด้วยความชงั 

ติเตียนเราด้วยความหวังดี หรือติเตียนเราด้วย

ความประสงค์ร้าย ต้องจ�าแนกให้ออก ถ้าจ�าแนก

ไม่ออกนีแ้ล้ว ใครจะพูดจะว่าอะไรเรา ไม่ว่าคนนัน้

จะเป็นบิดามารดา เป็นเพื่อน เป็นผู้บังคับบัญชา 

หรือเป็นลูกศิษย์ เป็นอาจารย์ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ

ใดก็ตาม เราลองพินิจพิจารณาว่า สิ่งที่เขาพูดนั้น 

มีความเป็นจริงสักเท่าไร เราควรจะแก้ไข คนดี

ชอบแก้ไข การติเตียนที่ไม่มีเหตุผล การติเตียน

โดยมุ่งร้าย การติเตียนโดยที่จะท�าให้ผู้อื่นเสียหาย

แต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้มองเหตุมองผล มองแต่

ตนเองว่า เขาเป็นคนไม่ดี เขาเป็นคนที่ใช้ไม่ได ้

เป็นกากเดนสังคม อะไรก็ตามแต่ สิ่งเหล่านี้ก็

เขาว่า

(อ่านต่อหน้า 11)

สมทบเงินจัดสร้างพระพุทธรูปประจำามหาวิทยาลัย

ม.ร. ลงทะเบียนเรียนภาค 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเวียงคำา

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

เฉพาะวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้มี 

การสอบไล่ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1  

ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และ 13 - 14 

ธันวาคม 2557 โดยใช้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  

เป็นสถานท่ีสอบของศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี น้ัน

 เน่ืองจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ มีเหตุจ�าเป็น

บางประการไม่สามารถใช้ เป็นสถานที่สอบ 

ของศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13 - 14 

ธันวาคม 2557 ได้

 เพ่ือให้การจัดสอบของศูนย์สอบดังกล่าว 

ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จึงจ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบของศูนย์สอบ

จังหวัดอุดรธานี ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือการลงทะเบียน

เรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค จาก โรงเรียนสตรี 

ราชินูทิศ  เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

เฉพาะการสอบวันท่ี 13-14 ธันวาคม 2557 สถานท่ีต้ัง

เลขที่ 8 ถนนโพธิ์ศรี ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042-246-690 

และโทรสาร 042-243-236 สถานที่ใกล้เคียง คือ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดตรัง

เฉพาะวันที่ 13-14 ธันวาคม 2557

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้มี 

การสอบไล่ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1  

ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6 - 7 และ 13-14 

ธันวาคม 2557 โดยใช้โรงเรียนสภาราชินี เป็นสถานท่ีสอบ 

ของศูนย์สอบจังหวัดตรัง นั้น

 เนื่องจากโรงเรียนสภาราชินี มีเหตุจ�าเป็น 

บางประการไม่สามารถใช้ เป็นสถานที่สอบ 

ของศูนย์สอบจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 13 - 14  

ธันวาคม 2557 ได้

 เพื่อให้การจัดสอบของศูนย์สอบดังกล่าว 

ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จึงจ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบของศูนย์สอบ

จังหวัดตรัง ท่ีได้แจ้งไว้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค จากโรงเรียนสภาราชินี 

เป็น โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เฉพาะการสอบ 

วันท่ี 13-14 ธันวาคม 2557 สถานท่ีต้ัง เลขท่ี 158 

ถนนวิเศษกุล ต�าบลทับเท่ียง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

หมายเลขโทรศัพท์ 075-218-793 และโทรสาร  

075-224-577 สถานท่ีใกล้เคียง คือโรงเรียนสภาราชินี

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง          

รบัมอบเงนิจาก  รศ.นฤิมล  มณสีว่างวงศ์  

ประธานกรรมการบริหารโครงการ

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (Advanced 

Program) จ�านวน 60,000 บาท (หกหมืน่ 

บาทถ้วน)  สมทบการจดัสร้างพระพทุธรูป 

ประจ�ามหาวทิยาลยั เพ่ือเป็นเครือ่ง- 

ยึด เหนี่ ยวจิตใจให ้กับบุคลากร 

นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป โดยม ี

นางสาวณัฐกานต์ บุญแนบ นักวิชาการคลังช�านาญการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้แทนศิษย์เก่า  

และนักศึกษาโครงการฯร่วมในงาน เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2557   ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 

 ส�าหรบัคณาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป รวมทัง้ผูม้จีติศรทัธาสามารถร่วมบรจิาคเงนิ

สมทบเพื่อสร้างพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย และบูรณะพลับพลาจ�าลองกลางสระน�้าที่ประดิษฐาน-

พระพุทธรูป โดยโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประเภทออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี “ม.ร.เงินบริจาคสร้างพระประจ�ามหาวิทยาลัยพร้อมที่ประดิษฐาน”    เลขที่ 906-702775-6 


