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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

 ฉบับที่ ๔๗ 

วันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบเงินเยียวยา
ผู้ประสบเหตุจากการชุมนุม ครั้งที่ 2

   
 ม.ร. แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

   
 
 

   
 คณะบริหารธุรกิจ รับนศ.ปริญญาโท รุ่น 15

(อ่านต่อหน้า 12)

	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

โครงการ	Y-MBA	 วิทยาเขตบางนา	 เปิดรับสมัคร 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 รุ่นที่	 15 

ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2557	คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์	เรียนวันเสาร์	เวลา	13.00	-	17.00	น. 

และวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	17.00	น.	ณ	วิทยาเขต- 

บางนา	แผน	ข	ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์	ศึกษาดูงาน 

ในประเทศหรือประเทศเกาหลีใต้	

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

โทร.	0-2310-8220,	081-556-8329,	089-524-8581,	

091-103-2979	หรือ	www.ymba-bangna.ru.ac.th	

รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.
   
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการชุมนุม 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรณีเร่งด่วนในเบ้ืองต้น	คร้ังท่ี	2	จำนวน	3	ราย 

แกน่ายสุทธิพงษ์ แก่นด ี	นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	ม.รามคำแหง 

นายนพดล เอมกลิ่นบัว	 นักเรียนชั้น	 ม.6	 โรงเรียนเทพลีลา	 และ 

นายนพดล จันทร์เทวี นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 

กรุงเทพ	จำนวนรายละ	30,000	บาท	โดยเป็นเงินบริจาคสมทบจากบัญชี	

ม.ร.เงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฯเม่ือวันท่ี	19	กุมภาพันธ์	2557  

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการและบริหาร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ	 ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ ์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2557	

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โครงการบัญชี- 

บัณฑิต	ภาคพิเศษ	การบัญชีและการเงิน	 รุ่นท่ี	 7 

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาช้ันปริญญาตรี	หลักสูตร- 

บัญชีบัณฑิต	ภาคพิเศษ	ภาค	1 ปีการศึกษา	2557 

หลักสูตร	133	หน่วยกิต	กลุ่มท่ี 1	เรียนวันจันทร์-

วันพฤหัสบดี	เวลา	13.00	-	17.00	น.และกลุ่มที่ 2 

เรียนวันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี	เวลา	17.30-21.30	น. 

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่ วันท่ี 

17 มีนาคม - 25 เมษายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) 

ท่ีโครงการบัญชีบัณฑิต	 ภาคพิเศษ	 คณะบริหารธุรกิจ  

ชั้น	4	ห้อง	402

(อ่านต่อหน้า 11)

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
เสด็จฯแทนพระองค์	 พระราชทานปริญญาบัตรแก ่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประจำป ี
การศึกษา	 2555	 -	 2556	 ระหว่างวันที่	 3	 -	 7	 มีนาคม	 
2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 
โดยมี	นายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัย 
รามคำแหง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์	 ข้าราชการ	 ผู้แทนบัณฑิต	 ผู้แทนนักศึกษา	 
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เฝ้ารับเสด็จฯ	
 ในวโรกาสน้ี	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีใจความว่า	



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 เ ป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี อ ย่ า ง ยิ่ ง ที่ ปี นี้  

“ศิษย์เก่า”	 จากคณะรัฐศาสตร์	 และ 

คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ซึ่งรับราชการอยู่ที่กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย

	 ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ตามที่เรียกขานกันว่า

 “นายอำเภอแหวนเพชร”	 และ	

“ปลัดอำเภอดีเด่น”		หลายคนด้วยกัน	อาทิ

		 นายอำเภอแหวนเพชร	ได้แก่

 - นายอลงกรณ์ แอคะรัตน์

นายอำเภอบ่อไร่		จังหวัดตราด

 - นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์

นายอำเภอกันทรลักษ์		จังหวัดศรีสะเกษ

 - นายสุชาติ  ธีระวงษ์พิทักษ์ 

นายอำเภอเมือง	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 (ขณะน้ี 

ท่านไปดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์)

 - นายสุวิทย์  คำดี

	นายอำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

 - นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ

	นายอำเภอรือเสาะ	จังหวัดนราธิวาส

 - นายมนัส  อ่ำทอง

นายอำเภอเดิมบางนางบวช		จังหวัดสุพรรณบุรี

	 ปลัดอำเภอดีเด่น	ได้แก่

 - นายวิทยา  รัตนมณี 

ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี	จังหวัดเพชรบูรณ์

 - นายดำรง  ฉิมทับ 

ปลัดอำเภอคุระบุรี	จังหวัดพังงา

	 “ข่าวรามคำแหง”	ภูมิใจเธอจริงๆ

 เธออยู่ในทุกที่ทุกถิ่นของแผ่นดิน

นี้อย่างแท้จริง

บัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทองวิศวะย้ำ
คิดบวก - มองบวกชีวิตเปลี่ยน

 บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะ- 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พลิกชีวิต 

จากผู้ป่วยโรค SNSA เคล่ือนไหวร่างกายลำบาก หมดหวัง 

ในชีวิต สู่การคว้าเกียรตินิยม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

แต่เพียงผู้เดียว

    นายนัฐพล เพริศพรายวงศ์ 

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ	 1 

 เหรียญทอง	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

เกรดเฉลี่ย	 3.75	 ปัจจุบัน 

เป็นนักเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์	 e-commerce	 

เผยถึงจุดพลิกผันจากผู้ป่วยซึมเศร้า	 สู่การคว้าดีกรี 

บัณฑิตเกียรตินิยมเพียงคนเดียวในสาขาวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร์	ม.ร.	โดยกล่าวว่า	ตนตั้งใจสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ม.ร.ในปี	 2552	 แต่ 

เนื่องจากตนป่วยเป็นโรค	SNSA	(กลุ่มอาการของโรค 

การอักเสบของข้อต่อแบบตรวจไม่พบอาการของรูมาตอยด์) 

ตั้งแต่เด็ก	 และอาการกำเริบในปี	 2551	 จึงต้องเข้ารับ 

การรักษาเป็นเวลาเกือบ	1	ปี	

 “โรคนี้ตามสถิติจะพบ 3 ใน 1 พันคน มีอาการ 

ของระบบภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตนเอง สามารถ 

เกิดได้ท่ัวร่างกาย สำหรับผมเป็นท่ีข้อต่อ ทำให้กระดูก 

เช่ือมติดเป็นท่อนเดียวกัน เม่ือเอกซเรย์จะไม่เห็นรอยต่อ 

ของกระดูก ทำให้เคลื่อนไหวลำบาก เริ่มแรกผมเป็น 

ท่ีสะโพกขวา ต่อมาเป็นท่ีหลังและไหล่ขวา เม่ือเคล่ือนไหว 

ได้น้อยลง จึงต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นทดแทน ทำให้ 

เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ 

ดังน้ัน สิง่ทีผ่มทำไดด้ทีีส่ดุ คอื ตอ้งทานยา รกัษารา่งกาย 

ให้สมดุล ระวังเรื่องอาหาร พักผ่อนให้เพียงพอ และ 

ทำกายภาพ ซึ่งช่วยบรรเทาอาการได้ระดับหนึ่ง”

 นายนัฐพล กล่าวต่อไปว่า อาการป่วยส่งผล 

ให้ท้อแท้กับสุขภาพ หมดหวังในชีวิต จนคนในครอบครัว

คิดว่าตนเป็นโรคซึมเศร้า

 “แต่แล้ววันหนึ่งผมพบจุดเปลี่ยน ผมมีโอกาส 

ได้อ่านหนังสือเร่ือง The Last Lecture เขียนโดย Dr.Randy 

Pausch	 หนังสือเร่ืองน้ีมีผู้เขียนหลายคน	 โดยแต่ละคน 

จะได้รับเชิญให้เขียน	จะต้องมีคุณสมบัติคือ	มีความ 

สามารถ	และเป็นผู้รู้ชะตาชีวิตของตนเอง	ศาสตราจารย์ 

แรนด้ีป่วยเป็นมะเร็งตับ	 และเหลือเวลาเพียง	 6	 เดือน 

ในขณะที่ลูกทั้ง	 3	 ของเขายังเด็ก	 เขาจึงต้องการ 

สร้างผลงานให้ลูกได้รู้ว่าพ่อเป็นใคร	 โดยใช้เวลาเพียง	

3	เดือนเท่านั้น

 เม่ืออ่านจบ	ผมเกิดแรงบันดาลใจ	โดยมี	Dr.Randy 

เป็นบุคคลต้นแบบ	 เป็นแรงผลักดันว่า	 ผมต้องทำได ้

จากจุดด้อยกลายเป็นจุดหักเห	 เกิดความมุ่งมั่น	 ตั้งใจ 

ไม่มีข้ออ้างว่าทำไม่ได้		ในระหว่างท่ีเรียน	แน่นอนว่าต้อง 

พบเจออุปสรรค	 แต่ผมพยายามมองบวก	 พยายาม 

ทำปัญหาต่างๆ	 ให้เป็นเรื่องเล็ก	 เปลี่ยนอุปสรรค 

ให้ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป	

     ดังน้ัน	 เม่ือร่างกายแข็งแรง	 และคุณหมออนุญาต 

ให้เร่ิมเรียนได้	 ผมจึงต้ังใจมาสมัครเข้าเรียนท่ีคณะวิศวะ 

ในปีพ.ศ.	 2552	 โดยดูแลสุขภาพตัวเอง	 หลีกเลี่ยงปัจจัย 

ที่เสี่ยงกับสุขภาพ	 ใช้สติเตือนตัวเองไม่ให้เครียด 

ในขณะเดียวกันผมยึดหลักว่าทุกอย่างข้ึนอยู่กับเป้าหมาย 

หากเรามีแรงผลักดันมากพอ ผมเช่ือว่าอะไรก็เป็นไปได้ 

ตอนเข้าเรียน	 ผมไม่เคยตั้งเป้าว่าจะต้องเรียนให้ได ้

เกียรตินิยม	 เพราะไม่เคยคิดว่าเป็นคนเรียนดี	 คิดแต่เพียงว่า 

ต้องไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้		ทำได้หรือไม่ได้ต้องตั้ง 

เป้าหมายไว้ก่อน	ทำให้ผลสอบเทอมแรกผมได้	A	ทุกวิชา 

ทั้งที่คะแนน	ม.ปลายได้เกรดเฉลี่ยแค่	2.4	เท่านั้น”

 นายนัฐพล	 เผยถึงเคล็ดลับการเรียนว่า	 ส่ิงสำคัญคือ 

การอ่านอย่างสม่ำเสมอ	 มีวินัยในตนเอง	 มีทัศนคต ิ

ท่ีดีต่อการเรียน	 เพ่ิมพูนความรู้และทักษะอยู่เสมอ	 มุ่งม่ัน 

และอย่าพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่	ต้องมองให้สูง	ฝันให้ไกล	

แล้วไปให้ถึง	 ควบคุมตนเอง	 จัดลำดับความสำคัญ	

การเรียน	 กิจกรรม	 งานอดิเรก	 หาบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง 

ฝึกสมาธิ	ทบทวนการเรียน	

 “	ผมถนัดการเรียนด้านตรรกะ	 การใช้เหตุผล 

ประกอบกับปัญหาทางสุขภาพจึงเลือกเรียนสาขา 

คอมพิวเตอร์	 เพราะเส่ียงกับสุขภาพน้อยท่ีสุด	 ถ้าสาขาโยธา 

หรือโรงงานอุตสาหการน่าจะไม่ไหว	 โดยปกติความจำ 

ระยะสั้นจะหายไป	 50	 เปอร์เซ็นต์ทุกๆ	 24	 ชั่วโมง	

ดังนั้น	 ผมจะอ่านทบทวนหลังเรียนทันที	 และ 

หาความรู้นอกห้องเรียนมาเสริมเติมส่วนที่ขาดไป	

หากทำได้อย่างสม่ำเสมอ	จะช่วยให้ก่อนสอบไม่ต้อง 

เครียดเกินไป	 นอกจากนี้	 ต้องหมั่นทำข้อสอบเก่า	 

เพราะการเรียนแล้วเข้าใจไม่ได้แปลว่าจะทำข้อสอบได	้

การทำข้อสอบแบบจับเวลาจะทำให้เห็นจุดอ่อนในตัวเอง 

และยังช่วยวางแผนในการทำข้อสอบจริงได้	

 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวถึงความภาคภูมิใจ 

ที่สำเร็จการศึกษาจากรามคำแหง	 มหาวิทยาลัยที่ม ี

รูปแบบการเรียนแบบตลาดวิชาว่า	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

ได้เลือกเรียนในสาขาที่สนใจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะ- 

วิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับนักศึกษาทั่วไปไม่เฉพาะ 

ผู้ท่ีจบการศึกษาสายสามัญ	 วิทย์-คณิต	 เท่าน้ัน	 แต่เปิด 

โอกาสให้นักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาชั้น	 ม.	 6	

หรือเทียบเท่าที่สนใจอีกด้วย

 “ขอขอบคุณรามคำแหงท่ีให้โอกาสผมได้เข้าศึกษา

ต่อในเส้นทางท่ีต้องการ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีมี 

ความเมตตา และสอนนักศึกษาให้สามารถเดินไปสู ่

โลกภายนอกได้ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ 

ถ้าหากไม่มีบุคคลเหล่านี้ ผมอาจไม่มีโอกาสในชีวิต  

โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ร่างกายไม่มีความพร้อมเช่นผม 

และขอขอบคุณครอบครัวและบุคคลรอบข้างทุกคน 

ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จ ผมเองไม่คิดว่าจะทำได้ 

แต่กลับกลายเป็นคนรอบข้างที่คาดหวังและเชื่อมั่น 

ในตัวผม ส่ิงน้ีกลายเป็นแรงผลักดันให้ผมมุ่งม่ันพยายาม 

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นไม่มีตัวตน แต่เป็นสิ่งที่เรา 

ยึดเหนี่ยวไว้ให้เดินไปถึงจุดหมายได้ครับ”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 4	 บัณฑิตเกียรตินิยม	

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เผยเคล็ดลับการเรียน 

ในรั้วรามคำแหงต้องเข้าเรียน 

สม่ำเสมอ	 หมั่นสอบถามปัญหา 

กับอาจารย์	และรวมกลุ่มติว

 น.ส. จิรนันท์ ฉันท์วิริยา 

บัณฑิตเกียรตินิยม	 อันดับ	 1 

คณะบริหารธุรกิจ	สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ		ปัจจุบัน 

เป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการประสานงาน	 (Administrative	 Officer) 

บริษัท	 พรอพเพอร์ตี้แคร์	 เซอร์วิสเซส	 (ประเทศไทย)	

จำกัด	กล่าวว่า	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการนำ

เทคโนโลยีต่างๆมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน	เพื่อเป็น

การเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ในทุกเพศ  

ทุกวัย	 สามารถเข้าศึกษาได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น 

เช่น	 มีระบบ	 RU	 Cyber	 Classroom	 และ	 Course	 on	 

Demand	 ทำให้สามารถเรียนและทบทวนบทเรียน 

ได้ท่ีบ้าน	รวมท้ังยังสามารถเลือกสอบในระบบ	e-Testing 

สามารถเลือกวันเวลาสอบได้	 ถ้าสอบไม่ผ่านยังสามารถ 

สอบได้ในภาคปกติ	 อีกด้วย	 และหากสอบ	 e-Testing	 

ผ่านแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทบทวนบทเรียน	 ทำให้ม ี

เวลาทบทวนวิชาอื่นมากขึ้น			

 “ดิฉันคิดว่าส่ิงสำคัญท่ีทำให้สามารถสอบผ่านได้ 

คือ จะต้องมีการวางแผนการเรียน ถือเป็นสิ่งที่มีความ

สำคัญเป็นอย่างมาก ลำดับแรกต้องจัดตารางการอ่านหนังสือ 

และหมั่นทบทวนวิชาที่เรียนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ 

ช่วงที่ใกล้สอบจะนัดติวหนังสือกับเพื่อนๆ เพื่อแบ่งปัน 

ความรู้ซึ่งกันและกัน ถือเป็นการช่วยให้เราได้ทบทวน 

บทเรียนไปในตัว ช่วงใกล้สอบก็จะมีนัดติวกันเองกับ 

เพ่ือนๆบ้าง เพ่ือแชร์ความรู้และแนวข้อสอบกัน นอกจากน้ี 

จะต้องฝึกทำข้อสอบเก่าๆ อีกด้วย”  

 น.ส.จิรนันท์ กล่าวต่อว่า	 การเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำความรู ้

ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี	 ถึงบางคร้ัง 

สายงานที่ทำอาจจะไม่ตรงกับที่ เรียนมาโดยตรง 

แต่ส่ิงท่ีสำคัญคือ	 “รามคำแหง”	 สอนให้มีความรับผิดชอบ	

หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา	 ปัจจุบันจะพยายาม 

ทำงานให้ดีที่สุด	 แต่อยากลองทำสายงานที่มีความ 

หลากหลายมากขึ้น	 เพื่อหาแนวทางและเงินทุนศึกษา 

ต่อในระดับปริญญาโทต่อไป	

	 “รู้สึกประทับใจในบรรยากาศการเรียนการสอน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพราะได้รับความอบอุ่นจาก 

รุ่นพ่ี	 และรุ่นน้อง	 ซ่ึงทุกคนล้วนมีความต้ังใจท่ีจะมาเรียน

กันทุกคน	 เพื่อนๆแต่ละคนมีการแบ่งปันเนื้อหาที่สรุป

มาในแต่ละเทอม	 รวมทั้งอาจารย์ทุกคนที่มีความตั้งใจ 

สอนให้นักศึกษาได้รับความรู้ทุกคร้ัง	 แม้ว่าบางวันอาจจะ

มีนักศึกษาจำนวนน้อย	 แต่อาจารย์ก็ยังสอนอย่างเต็มที่	 

ไม่ว่าวันนั้นนักศึกษาจะมาเรียนน้อยแค่ไหน	

 รู้สึกภูมิใจและดีใจมาก	ท่ีสามารถทำได้ตามเป้าหมาย 

ท่ีต้ังใจไว้	 คือเรียนให้จบเร็วท่ีสุด	 และสามารถจบได้ภายใน  

2	 ปีครึ่ง	 อีกทั้งผลการเรียนที่ออกมายังอยู่ในระดับที่ดี	 

ทั้งนี้ เพราะได้เห็นพี่สาวที่มีความมุ่งมั่นจนสามารถ 

เรียนจบนิติศาสตร์	 ม.รามคำแหง	 ในระยะเวลา	 3	 ปี	 

ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้มีความพยายาม

มากข้ึน	 ถือเป็นแรงบันดาลใจท่ีทำให้ประสบความสำเร็จ 

ได้ในวันนี้			ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประสบความสำเร็จ	คือ 

การต้ังเป้าหมายท่ีต้องการเอาไว้	 แล้วใช้ความเพียรพยายาม  

ความขยันและกำลังใจจากคุณพ่อ	 คุณแม่	 และที่สำคัญ	

คือ	 กำลังใจจากตัวเอง	 ทำให้เป้าหมายที่วางไว้ประสบ 

ความสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะ”

 นายปิยะวัฒน์ ปรีดาวัฒน์	 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการบริหารท่ัวไป	 เกียรตินิยมอันดับ	1	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 นั้น	 นอกจากเลือกคณะ	 และสาขาที่ตน 

สนใจเรียนได้ตามอัธยาศัย	 แล้วยังมีข้อดีตรงที่มีสื่อ 

การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษา	 เช่น	 มีเทป 

คำบรรยายย้อนหลังสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถ 

เข้าเรียนได้	 และยังสามารถนำเทปคำบรรยายมาเปิดดู 

เพื่อทบทวนบทเรียนได้หลายๆครั้งอีกด้วย	 นอกจากนี้ 

ยังมีการสอบในระบบ	e-Testing	ซึ่งเป็นระบบการสอบ 

ด้วยคอมพิวเตอร์	 นักศึกษาเลือกวันเวลาสอบได้	 และ 

ยังทราบผลการสอบทันที	 ถือเป็นการสอบที่มีความ 

สะดวกรวดเร็วมาก	 คณาจารย์ที่รามคำแหงแต่ละคน 

ได้ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี	

 “ในช่วงที่เรียนนั้น ผมตั้งใจเรียนเพียงอย่างเดียว 

ทุ่มเทเวลาท้ังหมดให้กับการเรียน และจะวางแผนการเรียน

ต้ังแต่การลงทะเบียน คือ พยายามลงทะเบียนในแต่ละวิชา 

ให้มีวันสอบที่ไม่กระชั้นชิดกัน   โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า 

ไม่ควรลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวันสอบติดๆกัน เพราะ 

อาจจะทำให้มีเวลาไม่เพียงพอท่ีจะทบทวนวิชาท่ีจะสอบ 

 ในช่วงที่เปิดภาคเรียน นอกจากจะต้องเข้าเรียน 

เป็นประจำแล้ว หลังเลิกเรียนจะต้องทบทวนบทเรียน 

และสรุปสิ่งที่เรียนมาในแต่ละวัน จะใช้เวลาประมาณ 

1-2 ชั่วโมง ในช่วงใกล้สอบจะใช้วิธีอ่านทบทวนวิชาที่

จะสอบหลังสุดมาก่อน เพราะคิดว่าถ้าทุ่มเทกับวิชาสอบ 

ในช่วงแรกมากเกินไป จะทำให้มีเวลาไม่พอท่ีจะทบทวนวิชา 

ที่จะสอบในช่วงหลัง”

 นายปิยะวัฒน์	 กล่าวต่อว่า	 จากการได้เข้ามาศึกษา 

ในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ทำให้มีความรับผิดชอบ	

มีความอดทนมากขึ้น	 ฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบวินัย	

ตรงต่อเวลา	 ซึ่งสิ่งที่ได้เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช ้

4 บัณฑิตเกียรตินิยม คณะบริหารฯเผยเคล็ดลับ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ในการทำงานได้ทุกที่และ 

ในอนาคตวางแผนชีวิตไว้ว่า 

อยากจะศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาโทในปี	2558	

	 “การที่ได้จบการศึกษา 

จากร้ัว “รามคำแหง” ทำให้รู้สึก 

ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก	เพราะ 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีฝึกคนให้มีความพยายาม	 รู้จักทำทุกอย่างได้ด้วยตนเอง 

สำหรับคติประจำใจของผมท่ีอยากฝากไว้กับรุ่นน้องมีอยู่ว่า 

ความสำเร็จนั้นไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้า คุณต้องม ี

ความตั้งใจ	 มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 และอดทนรอ	 ก็จะประสบ 

ความสำเร็จได้ดังท่ีต้ังใจไว้ครับ”

 นายวรวุฒิ  มหาคีตะ	 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์	 เกียรตินิยมอันดับ	 2	

ปัจจุบันทำงานที่	บริษัท	บิซไชน์โซลูชั่น	จำกัด	ตำแหน่ง	

Back	Office	and	Sales	coordinator	กล่าวว่า	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

เลือกเรียนในคณะท่ีสนใจได้	 และเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีต้อง

ทำงาน	สามารถเรียนไปพร้อมๆกันได้	เพ่ือจะได้เพ่ิมโอกาส

ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น	 การเรียนที่รามคำแหงเป็นการ 

เรียนตามอัธยาศัย	 และไม่บังคับให้ต้องเข้าเรียน	 ดังนั้น 

นักศึกษาจะต้องบังคับควบคุมตัวเองให้ได้	 ถือเป็นการฝึก

ระเบียบวินัยให้กับตนเอง	

	 “ขณะที่เรียนนั้น	ผมจะเรียนตั้งแต่วันจันทร์	-	ศุกร์	

วันหยุด	เสาร์	-	อาทิตย์	จะกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	

เพื่อช่วยพ่อแม่ทำงาน	 เพราะฐานะทางบ้านอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 จึงอยากจะแบ่งเบาภาระของครอบครัว	 ไม่อยาก 

ให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยมาก	 อะไรที่สามารถช่วยเหลือ 

ครอบครัวได้ก็จะทำอย่างเต็มที่													การเรียนที่รามคำแหง 

จะต้องรู้จักการวางแผนการเรียนให้ถูกต้องเพราะถือเป็น 

สิ่งที่สำคัญมาก	 ผมจะเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาที่ม ี

เวลาเรียนและเวลาสอบไม่ตรงกัน	 อีกท้ังต้องคำนึงด้วยว่า 

วิชาที่ลงทะเบียนจะต้องสอบในระยะเวลาที่ห่างกัน 

พอสมควร	 เพ่ือจะได้มีเวลาในการอ่านหนังสือในช่วงสอบ

อย่างเพียงพอ

 ผมจะลงทะเบียน	 จำนวน	 24	หน่วยกิต	 ในทุกเทอม 

ทำให้สามารถเรียนจบได้ภายใน	 2	 ปีครึ่ง	 ซึ่งการ 

ลงทะเบียนเรียนจะต้องเลือกลงวิชายากง่ายสลับกันไป 

ที่ผ่านมาผมตั้งใจจะเข้าเรียนโดยไม่ขาดเกิน	 2	 ครั้ง 

ในแต่ละวิชา	 คนที่ไม่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย 

ควรรู้ตัวว่าเราโชคดีที่ไม่ต้องทำงาน	 ดังนั้นอย่าขี้เกียจ	

เพราะจะทำให้ติดเป็นนิสัย	 ขณะท่ีเรียนจะมีบางรายวิชา 

ท่ีจะต้องเข้าเรียนเวลา	07.30	น.	ทำให้ผมต้องต่ืนประมาณ 

05.00	 น.	 เพ่ือเตรียมตัวไปเรียน	 และในช่ัวโมงเรียนจะต้ังใจ 

จดคำบรรยายให้ได้มากที่สุด	 ถ้าเทอมไหนที่มีวิชายาก

ก็จะไปติวที่สถาบันติวเพิ่มเติม	 นอกจากนี้ยังต้องหมั่น 

ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมออีกด้วย”
(อ่านต่อหน้า 9)

นายปิยะวัฒน์  ปรีดาวัฒน์น.ส. จิรนันท์  ฉันท์วิริยา นายวรวุฒิ  มหาคีตะ น.ส.สุกัญญา  สาดนอก



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

รามคำแหงมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬา

สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ-นานาชาติ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 มอบทุน 

การศึกษาและเงินรางวัลนักกีฬา	 ประจำป ี

การศึกษา	 2556	 ให้แก่นักกีฬา	 ม.รามคำแหง 

ที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

หลายรายการ	 ท้ังระดับประเทศและระดับโลก  

โ ด ยมีผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ วุ ฒิ ศั ก ดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี	 ม.รามคำแหง	 เป็นประธาน	 มอีาจารย์สมหมาย สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 คณะกรรมการฯ	 และนักกีฬา	 ม.ร.	 เข้าร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 

18	กุมภาพันธ์	2557	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารบริการและบริหาร

	 โอกาสนี้	ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	กล่าวว่า	มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ความ 

สำคัญและสนับสนุนผู้มีความสามารถด้านกีฬาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง	จนได้รับการ 

คัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาในนามของมหาวิทยาลัย	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลาย 

รายการและหลายประเภท	ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก			ซ่ึงการมอบทุนการศึกษา 

และเงินรางวัล	 ประจำปีการศึกษา	 2556	 ครั้งนี้	 จัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬา 

และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย	รวมเป็นทุนการศึกษา	จำนวน	1,006,650	บาท 

และเงินรางวัล	จำนวน	1,562,000	บาท		จำนวนรวมทั้งสิ้น	2,568,650	บาท	ซึ่งเป็นไป

ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 “ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกประเภทท่ีได้ออกไปสร้างช่ือให้แก่มหาวิทยาลัย  

การแข่งขันกีฬานั้นย่อมมีทั้งผู้ที่ได้และไม่ได้รางวัล ขอฝากให้นักกีฬาที่ไม่ได้รางวัล  

คิดว่าส่ิงน้ันเป็นครูท่ีสอนให้เราได้กลับมาฝึกซ้อมและผลักดันให้ก้าวต่อไป ท้ังน้ี ทุกๆปี 

มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนเร่ืองกีฬา ท้ังการให้ทุนการศึกษาและเงินรางวัลพิเศษ 

แก่นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ ขอให้ทุกคนฝึกฝนและช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก ่

ตนเองและมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณที่มุ่งมั่นตั้งใจกับการแข่งขันในทุกรายการ 

ที่ผ่านมา” 

 นอกจากนั้นแล้ว	 ขอฝากเรื่องการเรียนว่า	 การเรียนหนังสือกับการเล่นกีฬา 

ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไป	 เล่นกีฬาแล้วอย่าทิ้งการเรียน	 ต้องเรียนให้จบ	 เพื่อจะ 

ได้เรียนจบไปเป็นคนท่ีมีคุณภาพ	ออกไปรับใช้สังคมได้อย่างแท้จริง	ท้ายท่ีสุด	ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการทุกฝ่าย	 	ครูผู้ฝึกสอน	และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน	 ท่ีได้ทุ่มเทกำลังกาย 

กำลังใจให้กับการฝึกฝนและใส่ใจลูกศิษย์จนสร้างความสำเร็จได้มาถึงทุกวันนี้

 สำหรับการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ จำนวนเหรียญรางวัล และเงินรางวัลนักกีฬา 

ประกอบด้วย	

	 1)	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	41	“มอดินแดงเกมส์”	

วันที่	14-22	มกราคม	2557	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	รวม	27	เหรียญ	

ได้แก่	6	เหรียญทอง	10	เหรียญเงิน	11	เหรียญทองแดง	จำนวนเงิน	369,000	บาท

	 2)	 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย	 ครั้งที่	 17	 วันที่	 

13-21	กันยายน	2556		ณ	จังหวัดนครราชสีมา	รวม	1	เหรียญทอง	จำนวนเงิน	30,000	บาท 

	 3)	 การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย	 2013	วันที่	 17-

21	พฤษภาคม	2556	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์	รวม	2	เหรียญทอง	จำนวนเงิน	60,000	บาท

	 4)	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก	ฤดูร้อน	ครั้งที่	27	วันที่	6-17	กรกฎาคม	

2556	ณ	 เมืองคาซาน	ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย	 รวม	 2	 เหรียญ	 ได้แก่	 1	 เหรียญเงิน	 

2	เหรียญทองแดง	จำนวนเงิน	50,000	บาท

	 5)	 การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์โลก	 รายการ	 11th	 IDBF	 World	 Boat	 

Racing	 Championships	 2013	 วันที่	 23-28	 กรกฎาคม	 2556	 ณ	 สาธารณรัฐฮังการี	 

รวม	5	เหรียญ	ได้แก่	3	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	จำนวนเงิน	400,000	บาท

	 6)	 การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ประจำปี	 2555-2556	 

รวม	 17	 เหรียญ	 ได้แก่	 11	 เหรียญทอง	 4	 เหรียญเงิน	 2	 เหรียญทองแดง	 จำนวนเงิน	

478,000	บาท

	 7)	 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์	คร้ังท่ี	27	 วันท่ี	11-22	 ธันวาคม	2556	ณ	กรุงเนปิดอว์	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	รวม	16	 เหรียญ	ได้แก่	4	 เหรียญทอง	7	 เหรียญเงิน	 

5	เหรียญทองแดง	จำนวนเงิน	175,000	บาท

 นอกจากน้ี	 ยังมีเงินรางวัลพิเศษจากอธิการบดี สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ 

ครั้งที่ 41 เหรียญทองละ 3,000 บาท รวม 36,000 บาท	 ได้แก่	 1)นายสุทธิพงษ์ 

ดิบแดง	 และนายกิตติกร สมบูรณ ์	 นักกีฬาดาบไทย	 ประเภทดาบสองมือคู่ชาย	 

2) นางสาวแพรพรรณ นพรัตน์ นางสาวเมวดี ว่องไวพนานิจ นางสาวลลิตา สนิทผล 

และนางสาวจิณณพัต เจริญผล	 นักกีฬาดาบสากล	ประเภทดาบ	 Foil	 ทีมหญิง	 

3) นางสาวเมวดี ว่องไวพนานิจ	 นักกีฬาดาบสากล	ประเภทดาบ	 Foil	 บุคคลหญิง	 

4) นาย Xiu Nan Wang	และนาย Jing Yan Ma	นักกีฬาเทเบิลเทนนิส	ประเภทชายคู่	

และ5)นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว	 และนางสาวแสงสุพิน สวมสูง	 นักกีฬาหมากกระดาน	

ประเภทหมากล้อมคู่หญิง	 และ	 6) นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว	 นักกีฬาหมากกระดาน	

ประเภทหมากล้อมบุคคลหญิง

  

 อาจารย์ตูซาร์ นวย                                  aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ผลไม้ ในภาษาเมียนมา

	 ผลไม้ในประเทศเมียนมาส่วนใหญ่เหมือนกันกับประเทศอาเซียนทั้งหลาย 

เพราะว่าอากาศ	 ดิน	 ภูมิศาสตร์	 ที่คล้ายกัน	 คำว่าผลไม้ในภาษาเมียนมาคือ  

(อ	ตี้	อ	นาน)

	 ผลไม้พื้นๆที่หากินกันได้ในประเทศเมียนมาคือดังนี้

ผลไมในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ตูซาร นวย) 

ผลไมในประเทศเมียนมาสวนใหญเหมือนกันกับประเทศอาเซียนท้ังหลายเพราะวาอากาศ ดิน 
ภูมิศาสตร ท่ีคลายกัน คําวาผลไมในภาษาเมียนมาคือ toD;tESH (อ ตี้ อ นาน)  

ผลไมพ้ืนๆท่ีหากินกันไดในประเทศเมียนมาคือดังนี้ 

 แอปเปล   yef;oD;   ปาน ตี ้

 ลิ้นจี่   vdkufcsD;oD;  ไล ชี้ ตี้ 

องุน   oyspfoD;  ตะ บยิ ตี้ 

ฝรั่ง   rmvumoD;  มา ละ กา ตี้ 

เงาะ   =uufarmufoD;  แจะ เมาะ ตี้ 

ทุเรียน   'l;&if;oD;  ดู ยี้น ตี้ 

มังคุด   rif;*ëwfoD;  ม้ีน กุ ตี้ 

สม   vdarRmfoD;  เลน มอ ตี้ 

สมโอ   uíJaumoD;  จแว กอ ตี้ 

กลวย   iSufaysmoD;  งะ ปยอ ตี้ 

ลางสาด   a&ief;oD;  เย งาน ตี้ 

มะมวง   o&ufoD;  ตะ แยะ ตี้ 

ขนุน   ydEMJoD;   เปน แน ตี้ 

 



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 คำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ที่ทำให้ผู้ใช้สับสน 

ในฉบับน้ีเป็นกลุ่มท่ีผู้เขียนได้เลือกมาเฉพาะคำท่ีพวกเราๆ 

เห็นกันบ่อยๆแต่ก็ยังใช้สับสนกันเป็นประจำคือ	Direct 

(adj.)	 เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายถึง	 “โดยตรง”	 

“ตรงไป”	 “เปิดเผย”	 และอื่นๆ	 ซึ่งขึ้นอยู่กับคำนามที ่

คุณศัพท์นี้ขยาย	เช่น	

	 Dang’s	 family	 came	 on	 a	 direct flight	 from	 

Bangkok	 to	 London.	 (ครอบครัวของแดงบินตรงจาก 

กรุงเทพฯ	ถึงลอนดอนโดยไม่แวะที่ใดเลย)

	 All	 medicines	 should	 be	 stored	 away	 from	 

direct sunlight and heat.	(เราควรเก็บยาทุกชนิดให้พ้น 

จากความร้อนและแสงแดด)

	 Narong	 passed	 the	 interview	 because	 of	 his	 

direct experience	 of	 English	 teaching.	 (ณรงค์ผ่านข้ันตอน 

สัมภาษณ์มาได้เพราะเขามีประสบการณ์ตรงด้านการ 

สอนภาษาอังกฤษ)

 Direct	 (adv.)	 หมายถึง	 “ตรงไป”	 นิยมใช้แทนคำ	

directly	 เม่ือกล่าวถึงเร่ืองการเดินทางหรือใช้กับตารางเวลา	

(journey	and	timetables)	เช่น	

	 The	 plane	 goes direct	 from	 Japan	 to	 Atlanta	

with	 out	 stopping.	 (เครื่องบินลำนี้บินตรงจากญี่ปุ่นไป 

แอตแลนต้าโดยไม่แวะท่ีใดเลย)	 แต่ถ้าใช้ขยายกริยาอ่ืนๆ 

จะใช้	 directly	 ซึ่งมีความหมายเหมือนกับความหมาย 

ของคำคุณศัพท์	เช่นกัน	เช่น

	 The	company	could	do	nothing	directly	to	help	

the	farmers.	(บริษัทไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาโดยตรงได้)  

	 This	bus	leaves	directly for	Don	Muang	airport.	

(รถเมล์คันนี้จะวิ่งตรงไปสนามบินดอนเมือง)

	 Why	don’t	you	call	her	directly?	(ทำไมคุณถึง 

ไม่โทร.	หาเธอโดยตรง)

    Directly	 (adv.)	 นอกจากความหมายดังกล่าวแล้ว	

ยังมีความหมายอื่นๆอีกคือ	immediately,	exactly	(ทันที	 

โดยไม่ชักช้า)	 เช่น	 She	 rushed	 round	 directly on	 

hearing	the	news.	(เธอวิ่งถลาออกไปทันทีที่ได้รับข่าว)

	 After	 spending	 20	 minutes	 explaining	 his	 

proposal	to	the	committee,	he	jumped	directly	to	the	

conclusions.	 (หลังจากที่ใช้เวลาอธิบายข้อเสนอและ 

ความเห็นไปถึง	20	นาที	เขาก็เข้าสู่บทสรุปทันที)	

 Fair	(adj.)		มีความหมายถึง	“ยุติธรรม”	“เป็นธรรม” 

เป็นคำคุณศัพท์ที่พวกเราทั้งหลายนิยมใช้พูดทับศัพท์ 

กันทั่วไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่าย 

ตกลงกันด้วยดี	 หรือเป็นที่พอใจของคู่กรณี	 เช่น	 “เป็น 

ข้อเสนอที่แฟร์ดี”	 “เธอทำแบบน้ีมันไม่แฟร์กับฉันเลย” 

ภาษาอังกฤษใช้คำนี้ขยายคำนามได้หลายประเภท	

เช่นใช้กับบุคคล	เหตุการณ์		กฎกติกา	ระเบียบปฏิบัติและ

การตัดสินคดีความต่างๆ		เช่น	

	 We	pay	all	our	workers,	men	and	women,	at	the	

รศ.เพ็ญศรี  รังสิยากูล           

same	rate.	I	think	it’s	fair.			(ฉันคิดว่ามันยุติธรรมดีแล้ว 

ที่เราจ่ายค่าแรงให้เท่าๆกันทั้งหญิงและชาย)

	 At	 one	 time,	 you	 would	 fail	 the	 test	 if	 you	

make	 just	 one	mistake,	 but	 now	 the	 system	 is	much	 

fairer.	(เมื่อก่อนนี้ถ้าท่านทำข้อสอบผิดแม้เพียงหนึ่งข้อ	

ก็ถือว่าสอบตกแล้ว	 แต่ปัจจุบันกฎเกณฑ์เดิมได้เปลี่ยน 

ให้เป็นธรรมมากขึ้น)	 	 	

	 The	boss	is	a	hard	man,	hard	but fair.  (เจ้านาย 

เป็นคนท่ีไม่ค่อยเห็นใจลูกน้องแต่ก็มีเหตุผลและเป็นธรรม)

	 นอกจากใช้กับคำนามดังกล่าวแล้ว	 เรายังเห็นใช้

ขยายคำนามอ่ืนๆและมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป		เช่น  

 fair hair 	หมายถึงผมท่ีเป็นสีบลอนด์	หรือมีสีอ่อนๆ	

 fair skin			หมายถึงผิวหนังที่บอบบางไม่สู้แดด	

แพ้แดดง่าย

 fair weather		หมายถึงอากาศที่มีแดดจัดท้องฟ้า 

แจ่มใส	

 fair words /speech		หมายถึงคำพูดที่สุภาพ	และ 

น่าเชื่อถือ																

 fair distance,/ amount, /size		หมายถึงระยะทางไกลมาก		

จำนวนมากและขนาดที่ใหญ่มากพอสมควร		เช่น		

	 My	 sister	 lives	 a fair distance	 away,	 so	 we	

don’t	see	her	very	often.					(พี่สาวของฉันพักอยู่ไกลมาก 

พอสมควร	เราจึงไม่ได้พบเธอบ่อยๆ)

 Note  วลีที่น่าจดจำนำไปใช้โดยเฉพาะในการ 

แข่งขัน คือ  fair and square  หมายถึงซ่ือสัตย์ ตรงไป 

ตรงมา ตัวอย่าง  The two brothers won the tennis 

competition fair and square.	 (สองพี่น้องชนะการ 

แข่งขันเทนนิสอย่างขาวสะอาด)	

 Fair	 (adv.)	 มีความหมายว่า	 “ยุติธรรม”	 หรือ	

“ซื่อตรงต่อกฎกติกา”		ที่เห็นใช้บ่อยๆคือ		fight	fair,	play	

fair		และยังมีความหมายอื่นๆ	อีก	คือ	หมายถึง	straight	

or	directly	(ตรงพอดี)	เช่น	

	 Sam	stepped	forward	and	struck	the	fighter	fair 

on	the	chin.	(แซมก้าวออกไปแล้วต่อยคู่ต่อสู้ตรงคางพอดี)	                          

 Fairly	 (adv.)	 กริยาวิเศษณ์คำน้ีเม่ือใช้ขยายกริยาอ่ืนๆ 

จะมีความหมายว่า		“เป็นธรรม”	เช่นกัน	ดังตัวอย่าง	Most 

parents	must	treat	their	children	fairly.	(พ่อแม่ต้องเล้ียง 

ลูกๆด้วยความเป็นธรรม)			แต่ความหมายท่ีนิยมใช้กันท่ัวไป 

คือนำมาใช้ขยายคำคุณศัพท์	 และคำกริยาวิเศษณ์ต่างๆ 

เพ่ือบอก				“ปริมาณ”,		“ระดับ”	หรือ	“มาก-	น้อย”	ในปริมาณ 

ที่พอใช้ได้	 ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ	 quite,	 rather,	 or	

pretty	(adv.)		เช่น

	 After	Porntip	has	moved	to	Nan	province,	her	

new	 life	 is	 fairly good.	 (หลังจากที่พรทิพย้ายไปอยู่ที ่

จังหวัดน่าน	ชีวิตใหม่ของเธอก็ดีพอสมควร)

	 A	person	who	speaks	a	language	fairly	well	can	

communicate	 successfully	 on	 everyday	 subject.	 (ใคร 

ก็ตามท่ีใช้ภาษาได้ในระดับดีพอควรย่อมสามารถส่ือสาร 

เรื่องราวต่างๆ	ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น)

	 The	new	secretary	is	fairly	beautiful,	beautiful	

but	not	very	beautiful.	(เลขาคนใหม่จัดว่าเป็นคนค่อนข้างสวย 

แต่ก็ไม่สวยมากนัก)		

	 Benja	 has	 no	 income	 and	 no	 home,	 so	 she	 

needs							a							job						 fairly  					badly.							(เบญจาไม่มีบ้านและไม่มีรายได้ 

	ดังน้ันเธอจำเป็นมากทีเดียวที่จะต้องได้งานทำ)

 Note  กริยาวลี need badly หมายถึง “ต้องการ 

อย่างมาก” หรือ “จำเป็นอย่างมาก”

 Hard	 (adj.,	 adv.)	 	 ศัพท์คำนี้ทั้งสองฐานะจะม ี

ความหมายหลายอย่างท่ีเหมือนกัน	เช่น	แข็ง	หนัก	รุนแรง	    

ม่ังคง	ยาก	ลำบาก	 บ่งบอกว่าต้องใช้พละกำลัง	 ซ่ึงข้ึนอยู่กับ 

คำนามและคำกริยาที่ขยาย	เช่น	

	 Diamond	 is	 probably	 the	 hardest	 substance	

known	to	man.	(มนุษย์รู้ว่าเพชรเป็นสสารที่แข็งที่สุด)

	 These	potatoes	are	much	too	hard;	they	haven’t	

been	cooked	long	enough.	(มันฝรั่งพวกนี้ยังแข็งเกินไป	

เนื่องจากยังต้มไม่สุกดี)

	 It’s	raining	very	hard.	(ฝนกำลังตกหนักมาก)

	 Supawon	must	work	harder	after	her	husband’s	

death.	 (ศุภวรรณต้องลำบากมากขึ้นหลังจากที่สาม ี

เสียชีวิตไป)

 You	will	go	hard with Decha.	(คุณจะต้องลำบาก 

หรือยุ่งยากกับเดชา	 -	 หมายถึง	 มีชีวิตที่ทนทุกข์	 และ 

ไม่สุขสบายเลย)	

	 กลุ่มคำศัพท์หรือวลีท่ีเก่ียวข้องกับ	 hard ท่ีน่าสนใจ 

และมีความหมายที่น่าเรียนรู้เอาไว้ดังนี้

hard	cash		=	 เงินสด(ท้ังท่ีเป็นเหรียญ			และ	ธนบัตร)																									         

hard	life	=		 ชีวิตที่ลำบาก	ลำเค็ญ	

hard	goods	=		 ครุภัณฑ์	

hard	up	=			 ยากจน	ไม่มีเงิน																												

hard	drinking	=		ดื่ม(แอลกอฮอล์)หนัก

hard-	headed		=		หัวดื้อ	รั้น	เชื่อคนยาก											

hard	water		=				 น้ำกระด้าง

hard-hearted		=		ใจร้าย	โหดร้าย		ไม่มีความเห็นอก-

	 	 	 เห็นใจใครเลย																					

hard	copy	=			 ส่ิงพิมพ์ท่ีพิมพ์ออกมาจาก	เคร่ืองคอมพิวเตอร์	           

hard-back(s)		=		หนังสือปกแข็ง	

hard	of	hearing	=	หูหนวกบางส่วน						 	

 Hardly	(adv.)	คำนี้ถึงแม้ว่าจะมาจาก	hard	ที่เป็น 

คำคุณศัพท์และเติม	 -ly	 ท่ีท้ายคำเพ่ือให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ 

แต่ก็ไม่ได้มีความหมายที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับคำ 

คุณศัพท์เลย	 จึงมีส่วนทำให้นักศึกษาหลายคนเข้าใจผิด

และใช้สับสนกันบ่อยๆ	 ความหมายท่ีแท้จริงของ	 hardly	

มีความหมายในเชิงปฏิเสธเหมือนกับคำว่า scarcely, 

barely	 คือ	 “ไม่ใคร่จะ”	 	หรือ	 “ไม่ค่อยจะ”	บอกอาการ 

Adjectives and Adverbs: confusing cases (2)                                                             

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

	 โขนรามคำแหงร่วมกับสำนักการสั งคีต	

กรมศิลปากร	 จัดโครงการโขนรามคำแหงสัญจร	 

ณ	 จังหวัดชัยภูมิ	 ระหว่างวันที่	 1-5	 กุมภาพันธ์	 2557	 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยและ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

	 สายตาจดจ่อและเสียงหัวเราะสนุกสนาน 

พร้อมเสียงปรบมือดังกึกก้อง	 เม่ือค่ำคืนวันท่ี	 2	 กุมภาพันธ์ 

2557	คณะโขนรามคำแหง	จัดแสดงครั้งยิ่งใหญ่ในงาน 

ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า 

และงานบุญลอมข้าวใหญ่-งานไหมมัดหมี่ของดี 

บ้านเขว้า	 ประจำปี	 2557	 ณ	 ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า	

จังหวัดชัยภูมิ	

 บรรยากาศในวันเปิดงานเร่ิมด้วย	 อาจารย์เมธี มีมุข 

รองอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย วิ ท ยบริ ก า รจั งหวั ดชั ยภู มิ 	

กล่าวต้อนรับ	 และอาจารย์ ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ม.รามคำแหง	 กล่าวว่า 

โขนรามคำแหง	 ถือกำเนิดจากดำริของ	 รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์	 แสงสุข	 อดีตอธิการบดี	 ม.รามคำแหง	 ท่ีได้

ให้นโยบายถึงเรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และการสืบสานปณิธานการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

โดยเฉพาะการแสดงโขน	 จึงได้จัดต้ังคณะโขนรามคำแหง 

ขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจได้ฝึกหัดโขน

ซึ่งจะทำให้	 “ดูโขนเป็น”	 อีกทั้ง	 ยังเป็นการรักษาโขน 

ที่เป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

	 การแสดงโขนรามคำแหงครั้งนี้จัดแสดงในชุด 

“ยกรบ-ถวายลิง-ชูกล่องดวงใจ”	ความยาวการแสดง 

กว่า	 2	 ชั่วโมง	 โดยได้นำนักแสดงกว่า	 40	 ชีวิต 

ร่วมแสดงกับศิลปินกรมศิลปากรระดับแนวหน้า 

เช่น	ครูมืด-ประสาท ทองอร่าม  อาจารย์จรัญ พูลลาภ 

ทั้งยังได้รับเกียรติในพากย์-เจรจา	 การขับร้องและ 

การบรรเลงประกอบโขน	 โดยได้รับความร่วมมือจาก 

กลุ่มดุริยางค์ไทย	 สำนักการสังคีต	 กรมศิลปากร 

จัดวงป่ีพาทย์ตามโครงการ	“ดนตรีไทยสานสายใยชุมชน” 

ซึ่งเคยแสดงร่วมกันต่อเนื่องมาหลายปี	ทำให้นักแสดง 

สมัครเล่นของโขนรามคำแหงได้มีโอกาสฝึกฝนฝีมือ 

กับศิลปินช้ันครู	 ท้ังน้ี	 การแสดงทุกชุดของโขนรามคำแหง 

อยู่ภายใต้การดูแลฝึกซ้อมของศิลปินแห่งชาติ  

สาขาศิลปะการแสดง อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว  

และคณาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์	 สถาบันบัณฑิต- 

พัฒนศิลป์	กรมศิลปากร

โขนรามคำแหงร่วมกับกรมศิลปากร

จัดแสดงครั้งยิ่งใหญ่ ณ จังหวัดชัยภูมิ

 วันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2557	 โขนรามคำแหง 

ร่วมกับดุริยางคศิลปิน	 สำนักการสังคีต	 กรมศิลปากร 

ได้เดินทางไปจัดการแสดงเชิงสาธิต	ณ	โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

อำเภอเมือง	 จังหวัดชัยภูมิ	 ภายในงานมีผู้บริหารและ 

คณาจารย์จากโรงเรียนสตรีชัยภูมิให้การต้อนรับ 

มีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ	 พร้อมด้วย 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ร่วมชมการแสดง	 พร้อม 

มอบของที่ระลึกและของรางวัลต่างๆ	 ในกิจกรรม 

ตอบปัญหาด้านดนตรีไทยนาฏศิลป์	ซึ่งได้รับความสนใจ 

จากนักเรียนเข้าชมการแสดงจำนวนกว่า	500	คน

 กิจกรรมในงาน	 เร่ิมด้วยสำนักการสังคีต	 แนะนำ 

เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย สำหรับบรรรเลง 

ในงานพระราชพิธี งานพิธีการต่างๆ	 ซ่ึงล้วนเป็นหน้าท่ี

สำคัญของกรมศิลปากร	 ต่อด้วยการสาธิตนาฏศิลป์  

โดยเร่ิมจากการแนะนำประเภทของตัวละครการแสดงโขน 

แบ่งเป็น	 พระ	 นาง	 ยักษ์	 และลิง	 พร้อมทั้งสาธิต 

ท่ารำที่แสดงอากัปกิริยาและอารมณ์ของตัวละคร	 

เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทย 

ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 โดยมีอาจารย์กัญจนปกรณ์ 

แสดงหาญ	 รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ	 ซึ่ง 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้ 

ที่ได้จากการแสดงเชิงสาธิต

 รายการแสดงที่โขนรามคำแหงนำไปสาธิต 

และแสดง	ประกอบด้วย	“รำอวยพรปีมะเมียออกท้าย 

ระบำม้า”	 มีคณาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์	 ร่วมออกแบบ 

ท่ารำและฝึกซ้อมการแสดง	 จากนั้นเป็นการสาธิต 

การแสดงโขนในชุด “ยกรบ”	 และปิดท้ายด้วยการมอบ 

ของที่ระลึก	 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ภายหลัง 

เสร็จส้ินการแสดง	 คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน 

สตรีชัยภูมิ	 ยังได้ให้ความสนใจและสอบถามถึงการฝึกหัด 

และการเข้าศึกษาต่อกับ	ม.รามคำแหงเป็นจำนวนมาก	

	 สำหรับโขนรามคำแหงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ

ทั่วไปเข้าฝึกหัดโขนตลอดทั้งปี ในทุกบทบาททั้งพระ	

นาง	 ยักษ์	 และลิง	 โดยไม่จำกัดอายุและประสบการณ์	

สามารถฝึกหัดร่วมกับโขนรามคำแหงโดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ	 กำหนดเรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 

เวลา	16.00	 -	18.00	น.	ณ	ห้อง	322	อาคารสุโขทัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด 

ได้ท่ีสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์	โทร.0-2310-8296 

หรือ facebook : Khon Ramkhamhaeng  โขนรามคำแหง

ของคำกริยาต่างๆว่าเป็นการกระทำท่ีไม่ค่อยจะเกิดข้ึน 

หรือเกิดน้อยมาก	มีความหมายท่ีตรงข้ามกับ		hard	ท่ีเป็น	

adverb	 โดยส้ินเชิง	 ดังประโยคท่ีนำมาเปรียบเทียบให้เห็น 

ความหมายที่ตรงข้ามกันคือ				

	 He	 works	hard.	 กับ	 He	hardly works	 at	 all. 

ประโยคแรกหมายถึง	 “เขาทำงานหนัก”	 ส่วนประโยค 

หลังหมายถึง	“เขาไม่ค่อยจะทำงานเลย”

 นอกจากจะใช้	 hardly	 คำเดี่ยวๆมาใช้แสดง 

ความหมายปฏิเสธแล้ว	hardly	ยังนิยมใช้คู่กับ	ever/	any/ 

anybody/anyone/anything/	และ		anywhere		เช่น

									Since	we’ve	retired,	we hardly ever	(=	almost	

never)	 go	 to	 see	 the	 movie	 -	 perhaps	 twice	 a	 year.	

(เมื่อเกษียณจากงานแล้ว	 เราแทบจะไม่ไปดูหนังกันเลย	

ปีหนึ่งสักสองครั้งเท่านั้น)

	 There’s	hardly any	 (very	 little,	 almost	 none) 

bread	left	in	the	home.		(แทบจะไม่เหลือขนมปังในบ้านเลย)	

	 Most	 of	 the	 workers	 here	 are	 new.	 Hardly  

anybody	has	(almost	no-one)	had	working	experience.	 

(คนงานส่วนใหญ่ท่ีน่ีเป็นคนงานใหม่	 แทบจะไม่มีใครเลยที่

มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน)	  

 Note.	 	Hardly	 	 เป็นกริยาวิเศษณ์ที่หลักไวยากรณ ์

กล่าวถึงวิธีการใช้ในประโยคไว้ดังนี้

	 1.	 อย่าใช้	 Hardly	 ในประโยคปฏิเสธ	 เพราะตัว 

มันเองมีความหมายปฏิเสธอยู่แล้ว	 มิฉะนั้นจะกลายเป็น 

double	 negative	 ซึ่งไม่ใช่ประโยคที่ถูกต้องตามหลัก 

ไวยากรณ์					

 2.	 Hardly	 เมื่ออยู่ในประโยคจะมีตำแหน่งอยู ่

หน้ากริยาแท้หรือระหว่างกริยาช่วยกับกริยาแท้	 เช่น 

	 She	hardly knows	what	to	say	about	 the	new	

manager.	(เธอไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับผู้จัดการคนใหม่)

	 Your	writing	 is	 terrible.	 I can hardly read it 

(ลายมือของคุณแย่มาก	ฉันอ่านไม่ออกเลย)	

 3.	 Hardly	 ยังสามารถนำมาเขียนในตำแหน่ง 

แรกของประโยคได้	 แต่ประโยคท่ีตามมาจะต้องมีโครงสร้าง 

เป็นรูปประโยคคำถาม	เช่น

 Hardly	 ever	 do	 they	 attend	 church.	 (พวกเขา 

ไม่ค่อยจะได้ไปโบสถ์กันเลย)

 Hardly does	 she	 go	 shopping	 because	 of	 her	

broken	leg.	(เธอไม่ค่อยไปซ้ือของแล้วเพราะว่าเธอขาหัก)

		 4.		 Hardly ... when			เป็นคำเช่ือมประโยคท่ีเรียกว่า	

correlative	 conjunctions	 ทำหน้าที่เชื่อมระหว่าง	 2	 

ประโยคเพื่อบอกความหมายว่ามีสองเหตุการณ์เกิดขึ้น 

เกือบจะพร้อมกันคือ	

	 “ยังไม่ทันที่..............ก็เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง	

หรือบางคนอาจให้ความหมายว่า	 “ทันทีท่ี............อีกเหตุการณ์ 

ก็เกิดขึ้น”	ตัวอย่าง	

 Hardly had	I	put	my	  	key	in	 the	 lock	  when 

the	watchdog	sprang	at	me.	(ยังไม่ทันที่ฉันจะไขกุญแจ 

ประตู	สุนัขเฝ้าบ้านก็กระโจนถึงตัวทันที)

 Hardly	had	I	got	home	when	it	began	to	rain.	

(พอถึงบ้านฝนก็ตกทันที)						

Adjectivesฯ                                 (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร จัดปัจฉิมนิเทศ 

เตรียมความพร้อมมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรสาคร 

รุ่นที่ 3 ย้ำใช้ความรู้พัฒนาตนเอง - ประเทศชาติ และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธานกรรมการบริหารโครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 รุ่นท่ี	 3	 ในพิธีปัจฉิมนิเทศและมุทิตาจิต	 โดยมี	คณาจารย์	 	 เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษารุ่นพี่	 ร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2557	 ณ	 โรงแรม 

เซ็ลทรัลเพลส	จังหวัดสมุทรสาคร

	 โอกาสนี้	รศ.สมพล  ทุ่งหว้า กล่าวว่า	มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่

เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้มีพิธีสำคัญที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษาเมื่อแรกเข้ามา 

ศึกษาก็จะจัดพิธีปฐมนิเทศ	เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 

และเมื่อเรียนไประยะหนึ่งก็จะมีพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวท ี

ต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณท่ีช่วยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้	 และเม่ือสำเร็จ

การศึกษามหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ 

บัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 ก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้บ้านเมือง 

ด้วยความรู้คู่คุณธรรม	

  “ภูมิใจท่ีนักศึกษาทุกคนต้ังใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต 

ได้อย่างท่ีต้ังใจไว้ และให้ความร่วมมือทำกิจกรรมกับโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยดีเสมอมา ขอให้นำความรู้ท่ีได้รับจากการเรียน

ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคม 

เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 

ระดับสากล สู่ชุมชนและท้องถิ่น”

 รศ.สมพล	 กล่าวอีกด้วยว่า	 ขอให้ว่าท่ีมหาบัณฑิตนำความรู้ไปใช้ควบคู่ 

กับคุณธรรมจริยธรรม	 และขอให้มีความกตัญญูกตเวทิตากับผู้มีพระคุณ 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ว่าที่มหาบัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองและ 

ก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน	 รวมทั้งขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง 

ต่อไป	 ท้ายน้ี	 ขอขอบคุณคณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษาทุกรุ่น	 รวมท้ังทีมงาน 

จัดงานที่ร่วมกันทำงานด้วยความรัก	 ความสามัคคี	 และขอขอบคุณโรงเรียน 

สมุทรสาครวิทยาลัยท่ีอนุเคราะห์สถานท่ีจัดการเรียนการสอน	 อำนวยความสะดวก 

ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเสมอมา

	 จากนั้น	 ว่าที่มหาบัณฑิตโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัด 

สมุทรสาคร	 รุ่นที่	 3	 นำขบวนพานพุ่มและพวงมาลัย	 มาแสดงมุทิตาจิต 

แก่คณาจารย์ผู้มีคุณูปการ	ด้วยความรัก	ความกตัญญูกตเวทิตา

 	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

จัดงานปัจฉิมนิ เทศนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้	 จังหวัดตรัง	

แพร่	 และอุทัยธานี	 โดยมีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ          ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน	 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	พร้อมด้วยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์	อาจารย์ประจำ 

หลักสูตรฯ	และนักศึกษาปริญญาโท	ร่วมในงาน	 เมื่อวันที่	 19	กุมภาพันธ์	 2557 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	อาคารศรีชุม	ม.ร.

	 โอกาสน้ี	 ผศ.ทิพย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 กล่าวรายงานว่า	 การศึกษา 

ระดับปริญญาโท	 นอกจากนักศึกษาจะศึกษาในชั้นเรียนและค้นคว้าเพิ่มเติมจาก 

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว			ยังจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ 

ตรงจากแหล่งความรู้ในสถานการณ์จริงและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับวิทยากร 

ท่ีมีความรู้	ประสบการณ์	และความชำนาญในท้องถ่ิน	ตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้

ซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเดียวกัน	 คณะกรรมการบริหาร 

โครงการฯจึงจัดงานครั้งนี้ขึ้น	 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากจังหวัดต่างๆ 

ได้แก่	จังหวัดแพร่	จำนวน	27	คน		จังหวัดตรัง	จำนวน	54	คน	และจังหวัดอุทัยธานี	

จำนวน	41	คน	รวมทั้งสิ้น	122	คน

	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า	 พิธีปัจฉิมนิเทศ	 เป็นพิธีการ 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นเป็นประเพณีสืบต่อเนื่องกันมาทุกปี	 และ 

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนก้าวมาถึง 

จุดมุ่งหมายที่ตนเองต้องการ	 ทั้งยังจะได้มีโอกาสรู้จัก	 ม.รามคำแหงมากขึ้น	 

ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมด้วย

 อธิการบด ี	กล่าวต่อไปว่า	ม.รามคำแหง	เปิดสอนมาเป็นเวลา	42	ปี	มีคน 

สมัครเรียนประมาณสามล้านห้าแสนคน	 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี	 99	 หลักสูตร 

ปริญญาโท	 76	หลักสูตร	ปริญญาเอก	 20	หลักสูตร	 และหลักสูตรนานาชาติ	 ท่ีสอน 

ภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาจีน	จากที่กล่าวมาคงได้เห็นถึงความท้าทาย 

ในการจัดการ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากหลายเรื่อง	 แต่รามคำแหงก็ไม่เคยหยุดพัฒนา 

ยกตัวอย่าง	 เร่ืองการจัดท่ีน่ังสอบ	 แต่ละปีมีนักศึกษาเข้าสอบจำนวนหลายหม่ืนคน	 

จึงต้องบริหารจัดการท้ังลำดับท่ีน่ังสอบ	 เจ้าหน้าท่ีคุมสอบ	 และการประเมินผลสอบ	 

ซ่ึงก็สามารถดำเนินการมาได้ลุล่วง	 ส่วนเร่ืองการจัดการเรียนการสอน	 มีหลายหลักสูตร 

ที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศและเอเชีย	 เช่น	 คณะทัศนมาตรศาสตร ์	 

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพตาโดยตรง	 สาขาวิชาบริหารจัดการกอล์ฟ 

คณะบริหารธุรกิจ	 สอนด้านการบริหารจัดการกอล์ฟท่ีเก่ียวกับการทำธุรกิจกอล์ฟ	

สนามกอล์ฟ	 หรือผลิตบุคลากรเข้าทำงานในวงการกอล์ฟ	 หรือกระท่ัง	 การเปิดสอน 

ในสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ 32 ประเทศ	 เพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้รับ 

การศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการเรียนระบบ Pre-degree ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที ่

กำลังเรียนอยู่ชั้น	 ม.ปลาย	 สามารถมาเรียนหลักสูตรปริญญาตรีของรามคำแหง 

ได้ล่วงหน้า	 เมื่อจบ	 ม.6	 มาเทียบโอนหน่วยกิตที่สอบผ่านแล้วได้ทั้งหมดมาเป็น 

นักศึกษารามคำแหงเต็มตัว	 ที่ผ่านมามีตัวอย่างนักเรียนหลายคนที่จบ	 ม.6 

แล้วเรียนต่ออีกไม่ถึง	 1	 ปีก็สำเร็จการศึกษา	 บางคนจบอายุเพียง	 20	 ปี	 19	 ป ี

หรือ	18	ปี	หลายคนจบแล้วไปเรียนต่อปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ	หรือเรียนต่อระดับ 

ปริญญาโทก็มี

 “ตลอด 42 ปีที่ผ่านมา รามคำแหงผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนกว่า 8 แสนคน จากนี้ขอฝากให้มหาบัณฑิตได้ทำ 

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรฯ

หน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด จบไปใช้ความรู้พัฒนาประเทศอย่างเต็มความสามารถ 

ในโอกาสนี้ ขอให้มหาบัณฑิตทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอบารม ี

ขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จงปกปักรักษาให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง 

สุขภาพใจที่แจ่มใสเบิกบาน มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม และพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม

ในชีวิตด้วย”

M.B.A. สมุทรสาคร 
จัดปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต รุ่น 3



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

ถาม   ตอนนี้กำลังเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

ปี	 4	แล้ว	สามารถโอนหน่วยกิตมามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้หรือไม่	 ถ้าเกรดเฉลี่ยรวมไม่ถึง	 2.00	 ไม่ทราบว่า 

ทำอย่างไรได้บ้าง	 ถ้าโอนได้จะได้ไม่เสียเวลา	 รีบไปทำ 

เร่ืองแล้วส่งไปท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง		ช่วยแนะนำด้วย

ตอบ	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาช้ันปริญญาตรี	 (ฉบับท่ี	 4)	 พ.ศ.	 2555	 ข้อ	 3	

ให้ยกเลิกความในข้อ	 8	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551	

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	8	การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบัน

อุดมศึกษาอื่น

	 8.1	 การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี	

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า

	 8.2	 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตนักศึกษาจาก 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ในหลักสูตรท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

และไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษาด้วย 

ความผิดทางวินัย

	 8.3	การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย 

กว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

	 8.4	การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบได้ต้องไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน

ตัวอักษร	C	หรือแต้มระดับคะแนน	2.00	หรือเทียบเท่า

และหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขา 

วิชานั้นกำหนด

	 8.5	นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอน 

หน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิต 

รวมของหลักสูตรที่รับโอน

	 8.6	การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น	 มหาวิทยาลัยจะไม่นำมาคำนวณแต้ม 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

	 8.7.........................................................

	 8.8.........................................................

	 8.9.........................................................

	 8.10	 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลา 

ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	 1	 ปีการศึกษา 

จึงจะมีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาได้

	 ทั้งนี้	 ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า	1	 ปีการศึกษา	และต้องศึกษากระบวนวิชา 

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะที่รับเข้าศึกษา 

กำหนด	 ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	 1	 ใน	 4	

ของหน่วยกิตรวมทั้งหมด”

 วิชาท่ีนักศึกษาจะนำไปเทียบโอน	มหาวิทยาลัย 

จะพิจารณาเป็นรายกระบวนวิชาซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ข้างต้น	 คือ	 เกรดวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนต้องได ้

ไม่ต่ำกว่า	C	หรือ	2.00	และเนื้อหาวิชาจะต้องมีเนื้อหา 

แบบเดียวกับวิชาที่จะเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

ของเนื้อหาทั้งหมด	 ไม่ได้ดูจากเกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมด	

เอกสารท่ีนักศึกษาต้องนำมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

จะก่อนการรับสมัครนักศึกษาใหม่หรือในช่วงของ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่	 คือ	 Transcript	 และ 

คำอธิบายรายกระบวนวิชา

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

นำโดย	 นายประสิทธ์ิ	 วงค์วร	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ร่วมกับผู้นำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปริญญาตรี 

	นายโยธิน	หมื่นเดช	ผู้นำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	

พร้อมด้วยนักศึกษา	 เจ้าหน้าท่ีสาขาฯ	 และประชาชน 

ในท้องถ่ิน	ร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ 

สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	นำไปบำเพ็ญประโยชน์ 

(การถักไม้กวาดดอกหญ้า)	 ณ	 กลุ่มอาชีพถักไม้กวาดดอกหญ้า 

บ้านหินโง่น	 หมู่	 5	 ตำบลศิลา	 อำเภอหล่มเก่า	 เม่ือวันท่ี 

3	 กุมภาพันธ์	 2557	 เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านการ 

ประกอบอาชีพ	 สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืนและส่วนรวม	 ก่อให้เกิดความ 

สามัคคีในหมู่คณะ	 และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง		

	 โอกาสนี้สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 

จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตร 

Pre-degree	และระดับปริญญาตรี	ประจำปีการศึกษา	2557 

พร้อมทั้ งร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด 

วัดบ่าหินโง่น	และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนหินโง่น 

โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนหินโง่น	 ว่าที่พันตรีวิชา		

ขวัญอุ่น	เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่ชุมชน  

 ดูงานและปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาศาสตร- 
มหาบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

จังหวัดน่าน						รุ่นที่	5					จัดโครงการศึกษาดูงานและ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	 ณ	 คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และหาดเจ้าสำราญ 

จังหวัดเพชรบุรี	 เมื่อวันที่	24-26	มกราคม		2557	 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ 		 

แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นในการทำกิจกรรม

ต่างๆร่วมกันและพบปะคณาจารย์	

4 บัณฑิตเกียรตินิยมฯ                  (ต่อจากหน้า 4)

 นายวรวุฒิ	กล่าวต่อว่า	การวางแผนอ่านหนังสือ	

พยายามจะอ่านทบทวนให้ได้วันละวิชา	วิชาละ	2-3	วัน	ต่อสัปดาห์	

สำหรับเคล็ดลับในการอ่านหนังสือ	 คือ	 จะฝึกเขียน	 และ 

สรุปเนื้อหาของแต่ละวิชาออกมาทุกบท	 และนำเนื้อหา 

ท่ีสรุปมาทบทวนเร่ือย	ๆ 	วิธีน้ีทำให้สามารถจำได้ง่ายมากข้ึน  

ซ่ึงส่ิงท่ีได้จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	คือ	ความขยันอ่าน 

อดทน	รู้จักช่างสังเกต	และทำให้รู้จักเอาตัวรอดได้ในสังคม 

และสิ่งที่ทำให้ประทับใจ	 คือ	 คณาจารย์แต่ละท่านล้วน

มีความต้ังใจในการสอนลูกศิษย์	 ทำให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้ 

และประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้	

 “ขณะเรียนที่รามคำแหง ผมเชื่อว่าทุกคนต้องม ี

ความรู้สึกท้อเกิดขึ้น ผมเองก็เคยรู้สึกท้อเหมือนทุกคน 

แต่ขอให้เชื่อว่าถ้าเรามีความขยัน และรู้จักทำทุกวันให้

ดีท่ีสุดก็จะต้องประสบความสำเร็จ ผมรู้สึกว่าผมได้เลือก 

ทางเดินที่ถูกต้องสำหรับตัวเองแล้ว การเลือกเรียนที่ 

รามคำแหงถึงไม่ใช่มหาวิทยาลัยปิด แต่ผมเช่ือว่าบัณฑิต 

ท่ีจบจากรามคำแหงก็สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่าง

สง่าผ่าเผยเช่นกัน”

 น.ส.สุกัญญา สาดนอก	 บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาอุตสาหกรรมบริการ	เกียรตินิยมอันดับ	2		ปัจจุบัน

ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน	 บริษัท	 ยูนิเวอร์แซล	

เน็ทคอมโซลูชั่นส์	 กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีฐานะ

ทางบ้านยากจน	 ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อระดับ 

อุดมศึกษา	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทำงาน	 นอกจากน้ียังเป็น

มหาวิทยาลัยที่ฝึกให้นักศึกษามีความอดทนอีกด้วย		

 “การเรียนท่ีรามคำแหงไม่ได้บังคับให้ต้องเข้าเรียน 

ทำให้เรารู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 มีความอดทน 

รู้จักบังคับจิตใจตัวเองให้มีระเบียบวินัย	 ขณะที่เรียน 

ก็ได้ทำงานพิเศษในช่วงวันหยุด	 แต่จะต้องจัดสรรเวลา 

ให้ดี	 ถ้ามีเรียนจะเข้าเรียนทุกครั้ง	 ก่อนสอบจะสรุป 

เนื้อหาแต่ละวิชาและดูแนวข้อสอบเก่าๆนำข้อสอบเก่า

มาฝึกลองทำดู	

 ตลอดระยะเวลาที่เรียนในมหาวิทยาลัย	 รู้สึก 

ประทับใจเพื่อนๆที่ทำให้มีความสุขกับการเรียน	

คอยช่วยเหลือกัน	 และภูมิใจที่สามารถสำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เพราะถือว่าไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย 

กว่าจะเรียนจบได้จะต้องใช้ความอดทนต่อส่ิงแวดล้อมต่างๆ

	 อยากฝากถึงรุ่นน้องท่ีกำลังศึกษาอยู่ในขณะน้ีว่า 

ขอให้ต้ังใจเรียน	 พยายามเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ	 ต้องรู้จัก 

บังคับใจตนเองและอย่าทำงานพิเศษมากจนเกินไป	 

เพราะอาจทำให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ	 ต้องคิดเสมอว่า 

หน้าท่ีของเราคือการเรียน	 ต้องให้ความสำคัญกับการเรียน 

เป็นลำดับแรก	ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เสียการเรียนได้”



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th
และ www.totiptv.com  ตั้งแต่วันที่  10 มีนาคม  -  30 พฤษภาคม  2557 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00	-	09.10	น.
เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา	/
 MV	เฉลิมพระเกียรติ

09.10	-	09.30	น.	 รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30	-	10.00	น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ	5	นาที

และรายการ	IT	CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ	past	time

10.00	-	10.30	น.	
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.30	-	11.00	น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการ	RU	SHOW รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00	-	11.30	น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.30	-	12.00	น. รายการ	108	ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ	ม.ร/SPOT/
จารึกไทย	+	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ม.ร.

12.00	-	15.00	น.	 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7

15.00	-	17.00	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-5

17.00	-	18.10	น. วิชา	ACC	1102	(AC	102) วิชา	ECO	1102	(EC	112) วิชา	ACC	1102	(AC	102) วิชา	MGT	1001	(GM	103) วิชา	HIS	1001	(HI	101)

18.10	-	19.20	น. วิชา	ENG	1002	(EN	102) วิชา	ENG	2002	(EN	202) วิชา	ENG	1002	(EN	102) วิชา	ENG	2002	(EN	202) วิชา	THA	1002	(TH	102)

19.20	-	20.30	น. วิชา	INT	1004	(IT	104) วิชา	LAW	1002	(LA	102)	(LW	102) วิชา	POL	1100	(PS	103) วิชา	SCI	1003	(SC	103)	 วิชา	MCS	2200	(MC	220)

20.30	-	21.40	น. วิชา	HRM	2101	(HR	201) วิชา	POL	2100	(PS	130) วิชา	HIS	1003	(HI	103)	 วิชา	MCS	2100	(MC	210)	(MC	311) วิชา	MCS	3301	(MC	331)

21.40	-	22.50	น. วิชา	MCS	2201	(MC	221)	(MC	420) วิชา	POL	2302	(PA	220) วิชา	MCS	4103	(MC	413) วิชา	MCS	2106	(MC	216) วิชา	MGT	3101	(GM	419)

22.50	-	24.00	น. วิชา	MCS	4106	(MC	416)	(MC	214) วิชา	MGT	3401	(GM	322) วิชา	LAW	2009	(LA	209)	(LW	211) วิชา	LAW	2012	(LA	212)	(LW	212) วิชา	MGT	3408	(GM	214)

24.00	-	09.00	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00	-	09.10	น. เพลงสดุดีมหาราชา	/	MV	เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา	/	MV	เฉลิมพระเกียรติ

09.10	-	09.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30	-	09.35	น. รายการธรรมะ	5	นาที รายการธรรมะ	5	นาที

09.35	-	10.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00	-	10.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30	-	11.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ

11.00	-	11.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30	-	12.00	น. รายการของดีไทยในอาเซียน รายการของดีไทยในอาเซียน

12.00	-	13.10	น. วิชา	LAW	2007	(LA	207),	(LW	207) วิชา	POL	3302	(PA	280)

13.10	-	14.20	น. วิชา	LAW	2015	(LA	215) วิชา	MGT	3402	(GM	420)

14.20	-	15.30	น. วิชา	LAW	3007	(LA	307) วิชา	POL	3311	(PA	312)

15.30	-	16.40	น. วิชา	LAW	3008	(LA	308) วิชา	POL	3329	(PA	350)

16.40	-	17.50	น. วิชา	LAW	3009	(LA	311) วิชา	POL	4128	(PA	403)

17.50	-	19.00	น. วิชา	LAW	4005	(LA	405) วิชา	POL	4350	(PA	382)

19.00	-	09.00	น. RERUN		รายการโทรทัศน์	ลำดับที่	1-8 RERUN		รายการโทรทัศน์	ลำดับที่	1-8

ตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม - 1 มิถุนายน 2557 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

	 หมายเหตุ:	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา	ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	โทร.	0-2310-8703-5	ต่อ	103

	 หมายเหตุ:	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ 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

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่า 

การมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบเหตุจากการชุมนุม 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้	เป็นครั้งที่	2	ซึ่งเป็นเงิน 

ท่ีมาจากกองทุนท่ี	 ม.ร.จัดต้ังข้ึนเฉพาะกิจ	 โดยมีศิษย์เก่า 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกร่วมบริจาค 

โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ 

ขึ้นมาดูแลและจัดสรรเงินบริจาคให้เกิดความยุติธรรม	 

จากกรณีท่ีเกิดข้ึนน้ันมหาวิทยาลัยจะไม่ทอดท้ิงนักศึกษา 

และผู้ประสบเหตุที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือมาที่	ม.ร.	

เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองสงบ	จะประสานความร่วมมือ 

กับสภาทนายความ	 และสมาคมศิษย์เก่า	 เพื่อให้ความ 

ช่วยเหลือทั้งเรื่องข้อกฎหมาย	 การรักษาพยาบาล	 และ 

การจัดหาทนายความอาสาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก 

เหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

 ด้านนายสุทธิพงษ์ แก่นดี นักศึกษาคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวว่า	 ตนเองได้รับบาดเจ็บจากการ 

ถูกยิงบริเวณหน้าท้อง	 กระสุนเข้าจากฝั่งขวาทะลุไป 

ฝั่งซ้าย	 เข้ารักษาต่อเนื่องมา	 2	 เดือนจนอาการหายดี	

เงินที่ได้รับครั้งนี้	ต้องขอขอบคุณ	ม.รามคำแหง	ที่ยังคง 

นึกถึงลูกศิษย์และให้ความช่วยเหลืออย่ าง เต็มที่ 	

ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไป	ผมได้ใช้สิทธิตาม	พ.ร.บ. 

การชุมนุมในที่สาธารณะ	 ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาล 

ไปเบื้องต้น	 ส่วนที่เหลือก็จะนำเงินนี้ไปจัดการใช้จ่าย 

ให้เพียงพอด้วย

 นายนพดล เอมกล่ินบัว	 นักเรียนช้ัน	 ม.6	 โรงเรียน 

เทพลีลา	 กล่าวว่า	 ตนเองได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง 

ที่สะโพกขาขวา	รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล	7	วัน		ตอนนี้ 

กระสุนยังคงฝังอยู่ท่ีซ่ีโครงซ้าย	 ยังไม่ได้ผ่าเอากระสุนออกมา 

เพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง	 ผมขอขอบคุณท่ีม.รามคำแหง 

ให้การช่วยเหลือ	 เพราะครอบครัวก็มีรายได้น้อยยิ่งมา 

ได้รับบาดเจ็บอีก	ก็เป็นภาระให้กับทางบ้าน	เงินช่วยเหลือ	

ที่ได้รับครั้งนี้	 ผมจะนำไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อช่วย 

ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

 นายนพดล จันทร์เทวี	 นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยี 

ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ	กล่าวว่า	ตนเองได้รับบาดเจ็บ 

จากการถูกยิงที่ขาซ้าย	 ทำให้กระดูกขาแตก	 ตอนนี้ยัง 

ไม่หายสนิท	 ยังคงต้องรักษาตัวอย่างน้อย	 6	 เดือน	 และ 

ต้องตามอาการอย่างต่อเน่ือง	ผมขอขอบคุณ	ม.รามคำแหง

ท่ีย่ืนมือเข้ามาช่วยเป็นหน่วยงานแรก	 ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ 

นักศึกษารามคำแหง	 แต่ก็ยังให้ความช่วยเหลือแก่ผม	 

เงินส่วนนี้ช่วยบรรเทาค่ารักษาพยาบาลที่ครอบครัว 

ต้องใช้จ่ายในการรักษาตัวได้มาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ             (ต่อจากหน้า 1)

ซึ่งเป็นการดี	ต้นไม้ที่เกาะกลางถนน	หรือต้นไม้ริมถนน 

ท่ีทางเทศบาลแต่ละแห่ง	 แต่ละเมือง	 แต่ละตำบล	 ได้ปลูกไว้ 

ทำไว้	 เพื่อให้เกิดความสวยงาม	 พอตอนเช้าก็จะมีรถ 

ของเทศบาล	 หรือรถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 มารด 

น้ำต้นไม้		ตรงน้ีแหละท่ีครูว่าเป็นต้นเหตุของรถติดประการหน่ึง

	 ที่บอกว่าเป็นต้นเหตุของรถติดนั้นก็เพราะว่า	

เวลาจะรดน้ำต้นไม้นั้น	 ก็จะต้องใช้รถที่บรรทุกน้ำและ

ฉีดน้ำได้	 การท่ีจะฉีดรดน้ำต้นไม้เกาะกลาง	 ก็จะต้องขับรถ 

ชิดเกาะกลางถนนและขับไปช้า	ๆ	ทำให้การจราจรเลนใน 

หรือเลนท่ีสองไปไม่คล่องตัว	 ก็เร่ิมติดเป็นระยะไป	พอเร่ิมติด 

เป็นระยะห่างขึ้น	ๆ	ก็ยิ่งจะติดอย่างชนิดที่เหนียวแน่น 

ขึ้นกว่าเดิม	 ก็เพราะว่ารถที่ห่างออกไปนั้น	 มองไม่เห็น 

สัญญาณจากรถที่ใช้รดน้ำ	 อย่างนี้เป็นต้น	 ครูคิดว่าผู้ที ่

รับผิดชอบ	 ที่พูดนี้ไม่ได้ตำหนิติเตียน	 เป็นเรื่องความ- 

ประสงค์ดีต่อต้นไม้	ประสงค์ดีต่อทิวทัศน์	ภูมิทัศน์	ท่านกำลัง 

รดน้ำเพื่อจะให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้	 โดยเฉพาะ 

หน้านี้เป็นหน้าที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ	 เพราะเข้าสู ่

ความแห้งแล้งแล้ว	 แต่ที่พูดตรงนี้นั้น	 อยากให้ปรับเวลา 

ในการทำงานดูบ้าง	 ครูเห็นว่าถ้าฉีดน้ำตั้งแต่	 6	 โมงเช้า 

ไปจนถึง	9	โมงเช้า	ในช่วงเวลาท่ีรถติดน้ัน	มันไปเพ่ิมภาระ 

ให้กับจราจร	 ไปเพิ่มภาระให้กับเรื่องอื่น	 ๆ	 อีกเยอะแยะ 

มากมาย	 นักเรียนอาจจะไปไม่ทัน	 นักศึกษาอาจจะ 

ไปไม่ทันสอบ	อะไรต่าง	ๆ	เกิดข้ึนได้ท้ังส้ินท้ังปวง	ถ้าหากว่า 

ทางหน่วยงานรับผิดชอบ	ลองปรับเวลาได้หรือไม่	ว่าอาจจะ 

รดน้ำตอนตี	 3	 ตี	 4	 บางท่านก็อาจจะบอกว่าน่าสงสาร 

คนท่ีจะต้องมารดน้ำตอนตี	 3	 ตี	 4	 อะไรต่าง	 ๆ	 ความเห็น 

ก็อาจจะแตกต่างไป	แต่ครูขอเถอะ	ขอว่าในบางท่ีบางแห่งน้ัน 

ไม่อยากจะอ้างต่างประเทศเลย	 ต่างประเทศนั้นมีทำงาน 

กลางคืน	 กะกลางคืน	 เขาเช่าบ้านกันอยู่	 2	 คน	 คนหน่ึง 

ทำงานกลางคืน	 คนหน่ึงทำงานกลางวัน	 เขามีเวลาเข้าบ้าน	

มีเวลาออกบ้าน	 และก็ใช้บ้านเช่าน้ันได้อย่างสะดวกสบาย 

แล้วก็คนที่ทำงานกลางวันเสร็จจากงานก็กลับบ้าน	

มาหลับมานอนท่ีบ้าน	 คนทำงานกลางคืนก็ออกไปต้ังแต่ 

เย็นจนเลิกงานเช้า	 อันน้ันมันก็เป็นเร่ืองของคนต่างประเทศ 

ที่เขาทำได้	 เขาก็เกิดความเคยชิน	 มีนิยายหลายเรื่อง	

มีข้อคิดความเห็นอะไรต่าง	ๆ	 ให้เราเห็นได้ว่าในต่างประเทศ 

เขาปฏิบัติกัน	 ในประเทศเราก็เคยมีการทำงาน	 2	 กะ 

กะกลางวันกับกะกลางคืน	 อย่างนี้เป็นต้นก็มี	 ดังนั้นเรา 

ลองคิดดูว่าหน่วยรดน้ำ	 ถ้าหากว่าไม่เป็นภาระในการ 

จับจ่ายใช้สอยมากเกินไปในการจ้าง	 หรือถ้าหากว่า 

เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เรื่องมาก	 ก็น่าจะลองเปลี่ยนแปลงดู	

จะทำให้การจราจรท่ีคับค่ังอยู่ในตอนเช้าก็จะคล่องตัวข้ึน 

เพราะถนนใช้ได้ทุกเลน	อย่างน้ีเป็นต้น	พูดมาเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ 

ก็หวังว่าไม่ได้ไปเป็นภาระต่อใคร	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม	 ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

แทนพระองค์	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ประจำปีน้ี	ขอแสดงความช่ืนชมบัณฑิตทุกคน

ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

	 บัณฑิตทั้งหลายคงจะเคยทราบกันมาแล้วว่า 

นอกจากวิชาความรู้	 ยังมีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง 

ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและ 

ส่วนรวม	 คือความสามารถของคนเราท่ีจะพิจารณาแยกแยะ 

ว่าสิ่งใดดี	 สิ่งใดชั่ว	 สิ่งใดเป็นประโยชน์	 สิ่งใดไม่เป็น 

ประโยชน์	ความสามารถดังกล่าวน้ี	ได้แก่	ปัญญา	ซ่ึงจะเกิด 

มีขึ้ น ได้ด้ วยการที่ บุ คคลฝึกพิ จารณาใคร่ครวญ 

อย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ	 กล่าวคือ	 ไม่ว่าจะประสบพบเร่ืองใด 

ปัญหาใด	ก็พินิจพิเคราะห์ให้เห็นเหตุ	เห็นผล	เห็นความเก่ียวเน่ือง 

กันโดยลำดับ	 ด้วยใจท่ีเท่ียงตรงไม่มีอคติ	 จนเข้าใจเร่ืองราว 

หรือปัญหานั้นอย่างชัดเจนตามเป็นจริง	เมื่อได้พากเพียร 

ขบคิดพิจารณาอยู่เป็นประจำแล้ว	 ที่สุดก็จะเกิดปัญญา 

อันถาวรม่ันคงและเป็นปรกตินิสัย	 ทำให้สามารถจำแนก 

แยกแยะความจริงความเท็จ	 ความถูกความผิด	 ความดี 

ความช่ัว	 แล้วปฏิบัติเฉพาะส่ิงท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์	 ละเว้น 

ปฏิบัติสิ่ งที่ชั่วที่ ไม่ เป็นประโยชน์ได้โดยอัตโนมัติ 	 

จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกปัญญาของตน	

ให้งอกงามและเข้มแข็งย่ิงๆ	 ข้ึนจนตลอดชีวิต	 เพ่ือให้ความ 

เจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืน	บังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเอง	

แก่ส่วนรวมและแก่ประเทศชาติ

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วม 

ในพิธีน้ี	ประสบความสุข	ความสำเร็จ	พร้อมท้ังความเจริญ 

ก้าวหน้าทุกประการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      (ต่อจากหน้า 1)

ณ	 บริเวณอาคารวิทยบริการและบริหาร	 ชั้น	 1	 ได้แก่	

นายดิเรก อิงคนินันท ์	และนายวีรชัย พลาศรัย	ปริญญา 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	นายอมร มีมะโน ปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป	

ศาสตราจารย์พิเศษอัมพร วิจิตรพันธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 นายวิชัย วลาพล 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชาส่ือสาร- 

มวลชน	 นายวรินทร์ เทียมจรัส	 และ	 พ.ต.อ.ประเวศน์ 

มูลประมุข	 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

รวมท้ังนายตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดใน	3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	

จำนวน	 5	 นายท่ีได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

ได้แก่	 ร.ต.ท.พลวัฒน์ เทพษร ร.ต.ท.ทวี ขุนทอง 

ด.ต.สถาพร เสือชาวนา ด.ต.พงศ์ชาญ สูตถิพันธ์ุ และ 

ด.ต.ประพันธ์ พุมนวล 

ม.ร.แสดงความยินดีฯ                   (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๗) วันที่ ๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

ผลเกิดจากเหตุ

(อ่านต่อหน้า 11)

 เป็นท่ีทราบกันดีว่า	ผลท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าในเร่ืองใด	

ย่อมมีต้นสายปลายเหตุ	 ย่อมมีเหตุ	 ถ้าไม่มีเหต ุ

ก็ย่อมไม่มีผล	 แต่ผลที่เกิดอาจจะเกิดจากหลายเหตุ	

หรือเหตุเดียวอาจจะเกิดขึ้นหลายผล	ก็แล้วแต่	

	 ที่ครูพูดเรื่องนี้นั้นก็ เพราะว่าเราขับรถ 

ในเวลาเร่งด่วน	 รถติดโดยเฉพาะเวลา	 8	 โมงถึง 

9	โมงเช้า	ส่วนเวลาอ่ืนก็เป็นเหตุอ่ืนหรือความไม่สะดวก 

ในบางประการ	 ก็เป็นคนละเหตุกัน	 แต่ที่ครูพูดถึง 

ผลของการจราจรติดขัดในตอนเช้านี้นั้นก็มีมา 

จากหลายเหตุ	 เหตุที่สำคัญก็คือ	 ผู้คนจะต้องรีบเร่ง 

ไปทำงาน	 ต้องออกจากบ้านตั้งแต่	 6	 โมงเช้าก็ม ี

หรือว่าก่อนหน้านั้นอยู่บ้างก็มี	 แต่ที่จะคับคั่ง 

ที่สุดก็ตั้งแต่	 6	 โมงเช้าถึง	 8	 โมงเช้า	 เพราะจะต้อง 

รีบไปโรงเรียน			จะต้องรีบไปอะไรต่อมิอะไรต่าง	ๆ  

น่ีพูดถึงเร่ืองปกติ	 ส่วนเร่ืองท่ีไม่ปกติน้ันก็ไม่พูดกัน 

เพราะเป็นเรื่องเหตุผลของแต่ละผู้แต่ละคน	

เราก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดถึง

	 ท่ีครูพูดถึงจุดน้ีก็คือว่าในตอนเช้าจะสังเกต 

เห็นว่า	 มีการรดน้ำต้นไม้บนถนนในเมืองต่างๆ 

ในเทศบาลต่าง	ๆ 	ของแต่ละเมือง	ไม่ใช่เฉพาะแต่ใน 

กรุงเทพฯ	 เท่าน้ัน	 ในต่างจังหวัดก็เป็น	 ครูก็มาคิดว่า 

ตอนเช้านักเรียนกำลังไปโรงเรียน	 ข้าราชการก็กำลัง 

จะไปทำงาน	ผู้คนก็กำลังจะไปทำงาน	ใช้ยานพาหนะ

ทุกชนิดเท่าที่จะนำพาไปส่ง	 นำพาไปสู่จุดหมายได้	

ต่างก็รีบเร่งไปกัน	 แต่การรีบเร่งดังท่ีว่าน้ัน	 เกิดการ 

ติดขัดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้	แต่ก็เป็นไปได้	เป็นไปแล้ว

	 เหตุท่ีครูพูดถึงน้ีน้ันเป็นเพียงเร่ืองเล็กน้อย 

ก็จริงอยู่	 แต่ว่าครูคิดว่าแก้ไขได้ง่ายนิดเดียว	 ง่าย 

โดยการใช้วิธีการจัดการ	สิ่งที่ครูพบเห็นนั้นการรดน้ำ 

ต้นไม้ตามถนน	

การทดสอบภาษาไทยของผู้สมัคร
นักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก่ นายดิเรก  
อิงคนินันท์  ประธานศาลฎีกา และนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนเธอร์แลนด์ (กรุงเฮก) ปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน นายวิชัย  วลาพล ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ อาคารหอประชุม 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จั งห วัด สุ รินท ร์ จัด พิ ธี ซ้อม 

รับพระราชทานปริญญาบัตร 

รุ่นท่ี	39	แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต 

ของสาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์ 

โ ด ย มี ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

ดร.นวลละออ  แสงสุข		เป็นประธาน 

ในการฝึกซ้อม	ซ่ึงมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตร่วมการซ้อม	จำนวน	319	คน	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	

ณ	ห้อง	1201	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	3	ชั้น	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดสุรินทร์

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่  

โทร.	 0-2310-8237,	 0-2310-8214-7	 ต่อ	 2401,	 2404, 

086-306-5173-4		และ	086-521-0033	(จบแล้วสามารถ 

เป็นผู้ทำบัญชีหรือสมัครสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้)

รับนักศึกษา ป.ตรีฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์แก่ นศ.
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 สถาบันคอมพิวเตอร์	

มหาวิทยาลัยรามคําแหง	 จัดอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี	ครั้งที่	3/57	รุ่นที่	7	ดังนี้

 หลักสูตร Adobe Photoshop

	 ค่าสมัคร	 800	 บาท	 การอบรมประกอบด้วย	

การตกแต่งรูปภาพด้วย	Adobe	Photoshop	และ	Project	

อบรมวันที่	5	เมษายน	ถึง	10	พฤษภาคม	2557

 หลักสูตร Adobe Flash Player

	 ค่าสมัคร	 800	 บาท	 การอบรมประกอบด้วย	

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย	 Adobe	 Flash	 Player 

และ	Project	อบรมวันท่ี	2	เมษายน	ถึง	7	พฤษภาคม	2557 

ซึ่งนักศึกษาที่จะอบรม	 2	 หลักสูตรนี้จะต้องสอบผ่าน 

หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานระดับต้น	 

และเมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตร	

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 ที่สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ชั้น	1	โทร.	0-2310-8800	ต่อ	2269,	0-2310-

8853	หรือwww.ctc.ru.ac.th

	 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่	ระดับปริญญาตรี	ประจำภาค	1	ปีการศึกษา 

2557	ระหว่างวันที่	3	-	12	พฤษภาคม	2557	และวันที่	

28	 มิถุนายน	 -	 1	 กรกฎาคม	 2557	 นั้น	 สำหรับ 

ชาวต่างประเทศที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ท้ังหลักสูตรปริญญาตรี	และ 

ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	 (Pre-degree)	 จะต้องมาดำเนินการ

ตามขั้นตอนการทดสอบภาษาไทยก่อนการสมัคร 

เป็นนักศึกษา	ดังนี้

	 1.	 เขียนคำร้องขอทดสอบภาษาไทย	 ที่ฝ่าย 

รับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	อาคารสวป.	ชั้น	3 

ตั้งแตบ่ัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2557	 (สวป.	

จะส่ งรายชื่ อผู้ ขอทดสอบภาษาไทยทั้ งหมด	

ให้คณะมนุษยศาสตร์	ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 

	 2.	 ไปเข้าทดสอบภาษาไทยท่ีคณะมนุษยศาสตร์ 

ห้อง	 มษ.	 2507	 อาคาร	 2	 ชั้น	 5	 ภาควิชาภาษาไทย 

และภาษาตะวันออก	 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

เวลา 09.00 - 12.00 น.

	 หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนด	 จะถือว่า 

ไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 

การศึกษานี้	

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมที่ อาคาร	

สวป.	 ชั้น	 3	 ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	

งานรับสมัคร	โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623	ในวัน 

และเวลาราชการ


