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(วิทยาเขตบางนา)

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

	 ชาวรามคำแหงร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 

ประจำปี	 2557	 โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ร่วมพิธีสืบชะตาไหว้สาพระธาตุเจ้าประจำปีเกิด  

การละเล่นกีฬาพื้นบ้านไทย	‘ลูกช่วง’			พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป 

บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ	 โดยบุคลากรชาวรามคำแหง 

สวมชุดผ้าไทย	และเสื้อลายดอกไม้หลากสีออกมาเล่นน้ำแบบไทยๆ 

ด้วยบรรยากาศที่ครึกครื้นไปทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่								 

9	เมษายน	2557

 โอกาสเดียวกัน	บุคลากรชาวรามคำแหงท้ังส่วนกลาง	วิทยาเขต 

บางนา	 และสาขาวิทยบริการฯ	 ได้ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และ 

อาจารย์อาวุโสจาก	 ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย	 อาจารย์อาวุโส   

รศ.คิม  ไชยแสนสุข  อดีตอธิการบดี	และผศ.วุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี	 โดยก่อนเริ่มพิธี	 รศ.สุธินี รัตนวราห	 รองอธิการบด ี

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	กล่าวรายงานว่า

	 3	พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้ง	อ.ศ.ม.ร.และ	ส.ม.ร.	ในวันที่	

1	พฤษภาคม	2557	ณ	หน่วยลงคะแนนรามคำแหง	หัวหมาก	วิทยาเขต

บางนาและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 23	จังหวัดพร้อมอำนวย

ความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการทางสายตา	 ใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วย

บัตรลงคะแนนอักษรเบรลล์	

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา 

(ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 

2557 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.  

โดยกำหนดสถานที่เป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง	ดังนี้

 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง		

เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ภาค	1	ปีการศึกษา	2557	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	

ภาคพิเศษ	วิทยาเขตบางนา	รุ่นที่	8	เรียนวันอังคาร-

วันพฤหัสบดี	(นอกเวลาราชการ)

 ผู้สนใจสมัครต้ังแต่บัดน้ี-30 พฤษภาคม 2557  

ที่สำนักงานโครงการฯห้อง	 1401	 ชั้น	 4	 อาคาร	 1 

คณะนิติศาสตร์	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

โทร.0-2310-8169,		0-2310-8162,		0-2397-6298,		083- 

243-4595,	086-532-4595	หรือท่ี	www.law.ru.ac.th

	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		

ส าข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ สติ กส์ แ ล ะ 

โซ่อุปทาน	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดนครราชสีมา	 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีทุกสาขา	เข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

รุ่นท่ี	 2 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	 คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์	เรียนแผน	ก	(ทำวิทยานิพนธ์)	

และแผน	ข	(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)	เรียนวันเสาร์	

	 มหาวิทยาลั ยรามคำแหง	 

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ระดับปริญญาโท	 คณะศึกษาศาสตร์	

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 

ภาควิ ช าบริห ารการศึ กษาและ 

อุดมศึกษา	 ภาคพิเศษ	 จังหวัดน่าน	

ร้อยเอ็ด	 พังงา	 และกรุงเทพฯ	 โดยมี 

ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง												เป็นประธาน 

มีผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศร ี	 คณบด ี

คณะศึกษาศาสตร์	 คณาจารย์	 และ 

นักศึกษาของหลักสูตรฯ	 เข้าร่วมงาน	

เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

   
 

ชาวรามคำแหงสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

รับนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาโลจิสติกส์ฯ



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

ม.ร.ปัจฉิมนักศึกษาฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

 เทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันข้ึนปีใหม่

ของไทยมาแต่โบราณ	 เป็นประเพณีที่ดีงาม	 แสดงถึง 

ความเอื้ออาทร	 สนุกสนาน	 ความอบอุ่นในครอบครัว 

และสังคมไทย	 แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ 

การให้เกียรติเคารพซ่ึงกันและกัน	 และสะท้อนให้เห็นถึง 

ลักษณะของความเป็นไทย	 เกิดความเป็นสิริมงคลต่อ 

ผู้ปฏิบัติ	พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันปีใหม่ไทย	

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจหลักในการธำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์

ของชาติ พร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกในการบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย และ 

รักษาคุณค่าวัฒนธรรมของประเพณีไทย จึงได้จัดงาน 

ประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อ 

เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรม 

ที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า มีพิธีสืบชะตาไหว้สา 

พระธาตุเจ้าประจำปีเกิด การแข่งขันการละเล่นลูกช่วง 

มีขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

และอาจารย์อาวุโสด้วย”

	 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักด ิ์	 อธิการบดี	 ม.ร.กล่าวว่า	 

วันนี้เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งที่ชาวรามคำแหงได้ร่วม

พิธีกรรมทางศาสนา	 และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่	

ซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ไทยที่ชาวรามคำแหงปฏิบัติ  

สืบเน่ืองกันมาทุกปี	 โดยนายวิรัช	 ชินวินิจกุล	 นายกสภา- 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้ฝากอวยพรแก่ทุกท่านให้มี

ความสุขและสมหวังในส่ิงท่ีปรารถนา	 ส่วนผมก็มีความ 

ยินดีท่ีได้เห็นถึงความสามัคคีของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน

ที่ได้ออกมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก	 สนุกสนาน	 และ 

ส่งความสุขต่อกันและกัน	ทั้งยังได้มาร่วมรดน้ำขอพร 

จากผู้ใหญ่และอาจารย์อาวุโส	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ 

กตัญญูกตเวทีของทุกคน	

	 อย่างไรก็ตาม	 ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำงาน 

ให้มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่มาด้วยดี	 หลังจากไปพักผ่อน 

ในช่วงปีใหม่ไทยแล้ว	 ขอให้กลับมาช่วยกันทำภารกิจ 

ของมหาวิทยาลัยให้ลุล่วงเช่นเดิม	 โดยเฉพาะเรื่องการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่	 ขอให้พวกเราช่วยกันคิด	 และ 

เสนอข้อคิดเห็นต่างๆให้นำไปสู่การพัฒนา	 ขอให้ช่วยกัน 

ทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์	 บอกต่อเรื่องราวที่ดี 

ของรามคำแหงให้คนในสังคมได้รับทราบและบอก 

ลูกหลานให้มาเรียนที่รามคำแหง	

	 ท้ังน้ี	 ในฐานะท่ีรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษา	

ต้องผลักดันภารกิจสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

และการละเล่นแบบไทยให้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ 

ไม่ให้สูญหาย	 ขอขอบคุณสถาบันศิลปวัฒนธรรมและ 

ชาวรามคำแหงทุกหน่วยงานท่ีช่วยกันแสดงถึงจิตสำนึก 

ในการบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	 ในโอกาสนี้ขออวยพร 

ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ	 ประสงค์ส่ิงใด 

ให้สมหวังในส่ิงน้ัน	 มีสุขภาพท่ีแข็งแรง	พบแต่ส่ิงท่ีดีงาม

ในชีวิตและมีความเจริญงอกงามตลอดไป

	 นอกจากน้ี	อธิการบดี ม.ร. ยังได้มอบรางวัลให้แก่ 

บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆท่ีชนะการแข่งขันการละเล่น

แบบไทย(ลูกช่วง)	 ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน	 17	 ทีม	

ผลการแข่งขัน	คือ	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	คณะรัฐศาสตร์		

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่	 วิทยาเขตบางนา	 รองชนะเลิศ 

อันดับ 2	ได้แก่	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	รองชนะเลิศ 

อันดับ 3	 ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์	และ	รางวัลการแต่งกาย 

ยอดเย่ียมนักกีฬาและกองเชียร์	ได้แก่	สำนักหอสมุดกลาง

ชาวรามคำแหงสืบสานประเพณีสงกรานต์                                                                          (ต่อจากหน้า 1)

เวลา	17.00-21.00	น.	และวันอาทิตย์	เวลา	08.00-17.00	น. 

ที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครราชสีมา	 ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 

140,000	บาท	หรือดูงานประเทศเกาหลีใต้	165,000	บาท	

แบ่งชำระ	6	งวด

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดนครราชสีมา	 โทร.	 044-249-900,	

044-249-715,	 081-068-6894	 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	

www.mbalogistics.ru.ac.th	 หรือสอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมท่ีสำนักงานโครงการฯ	 คณะบริหารธุรกิจ	 (หัวหมาก)	 

โทร.	0-2310-8235,	086-336-7330-1,	086-374-1116

รับนักศึกษาปริญญาโทฯ               (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่า	 

การปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาปริญญาโท	 เพ่ือให้นักศึกษา 

ได้รู้จักมหาวิทยาลัยและสถานท่ีท่ีจะได้เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรในอนาคต	 อีกท้ัง	 ยังเป็นการเตรียมความพร้อม 

ในการสอบประมวลความรู้	 และร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์

ระหว่างอาจารย์	และเพื่อนๆที่มาจากหลายจังหวัดด้วย

 อธิการบดี ม.ร.	 แจงถึง	 ม.รามคำแหงว่า	 รามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	 ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเปิด	 เป็น	

1	 มหาวิทยาลัย	 2	 ระบบ	 ถ้ามาเรียนมีชั้นเรียนให้และมี

อาจารย์เข้าสอนทุกวิชา	 และยังมีสื่อที่ทันสมัยสำหรับ 

นักศึกษาท่ีต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย	 โดยจัดการเรียน

การสอนครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้	 ในส่วนภูมิภาคท่ีไป 

เปิดสาขาวิทยบริการฯ	 ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้หลัก

ผู้ใหญ่	 และประชาชนในจังหวัดสนับสนุนและช่วยกัน

สร้างสาขาวิทยบริการฯขึ้นมาถึงวันนี้	 23	 จังหวัด	 และ

ยังมีอีกหลายจังหวัดท่ีต้องการให้รามคำแหงไปเปิดสอน 

สาขาวิทยบริการฯ	 เช่น	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ตาก	

และเลย	เป็นต้น	

 “ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยตั้งแต่ยุคก่อตั้งได้ฟันฝ่าอุปสรรคและ 

พัฒนามหาวิทยาลัยมาได้สำ เร็จด้วยความภูมิ ใจ 

มีมาตรฐานการศึกษาและมีคุณภาพ โดยยึดหลัก ‘การ 

เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกคน’ 

ซ่ึงในอดีตประมาณ 20 กว่าปีท่ีผ่านมา ใครท่ีต้องการเรียน 

ระดับปริญญาโทต้องมาเรียนท่ีกรุงเทพฯ โอกาสท่ีจะเรียน 

ในต่างจังหวัดเป็นเร่ืองยาก นักศึกษาทุกคนถือเป็นผู้โชคดี

ที่ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ได้เรียนใกล้บ้าน และได้ดูแล

ครอบครัวของตนเองไปพร้อมกัน”

	 สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี	 รามฯยังยืน 

หยัดการให้โอกาสทางการศึกษา	 คงค่าหน่วยกิตๆละ	 25	 บาท 

เป็นค่าเล่าเรียนที่ถูกที่สุด	 และสามารถสร้างชีวิตคนได ้

จำนวนมาก	 มีลูกศิษย์หลายคนท่ีจบไปแล้วเจริญก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงาน	 ก้าวไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้พิพากษาศาล	 ผู้กำกับการตำรวจ	 หรือตำแหน่งอื่นๆ 

ท่ีเป็นบุคคลสำคัญท้ังในภาครัฐและเอกชน	 หรือในวงการเพลง 

ก็มี	เช่น	คุณบ่าววี	ท่ีใช้เวลาเรียนรามฯถึง				19		ปี	ต้องทำงาน 

ไปด้วยเรียนไปด้วย	 สู้ชีวิตจนเรียนจบคณะรัฐศาสตร ์

ไปได้สำเร็จ	

 ล่าสุด	 นายกสภาม.ร.ได้แนะนำหนังสือเรื่อง 

‘กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล’	 ให้ผม	 เนื้อหาในหนังสือ	 

ช้ีให้เห็นชีวิตนักศึกษารามฯคณะนิติศาสตร์	 ท่ีครอบครัว 

มีฐานะยากจน			ตอนเด็กรับจ้างทุกอย่างที่ได้เงิน				ตั้งใจ 

เรียน	 กศน.จนจบม.6	 แล้วมาเรียนหนังสือต่อที่รามฯ 

ทำกิจกรรมในชมรมบ้านนกขม้ิน	 และทำงานเล้ียงตัวเอง 

จนจบระดับปริญญาตรี	ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้ผู้บริหาร	

ม.ร.เกิดความเข้มแข็ง	และต้องพัฒนาสถาบันการศึกษา

แห่งน้ีให้แข็งแกร่ง	เป็นท่ีพ่ึงให้แก่คนท่ีไม่มีโอกาสได้เรียน-

หนังสือในระดับสูงขึ้น	

 อธิการบดี ม.ร.	 ยกตัวอย่างว่า	 ในประเทศไทย	

สัดส่วนของผู้ที่สำเร็จการศึกษามีเปอร์เซ็นต์ลดลง 

ส่วนประเทศเวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 และกัมพูชา	 มีเปอร์เซ็นต์ 

สูงขึ้น	 เพราะทุกประเทศเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ทำ 

ให้คนมีเหตุผล	 รู้จักไตร่ตรองคิด	 พิจารณา	 และสามารถ 

แก้ไขปัญหาในประเทศได้	 ยกตัวอย่าง	ประเทศสิงคโปร์	

ที่ปัจจุบันเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก	 

มีคนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสูงมากท่ีสุดในโลก 

ทั้งๆที่เป็นประเทศเล็กๆแต่มีความเจริญเติบโตสูงมาก 

ต่างกับประเทศไทย	 เมื่อล่าสุดที่สัดส่วนผลการสอบ 

ของเด็กไทยมีคะแนนลดลง	 แม้กระท่ังวิชาภาษาไทยก็ตาม 

ผู้บริหารระดับประเทศควรทบทวนบทบาทและพิจารณา

กรณีนี้อีกครั้ง

	 ท้ายท่ีสุด	 ขอแสดงความยินดีกับทุกคนท่ีแจวเรือ 

มาถึงฝั่ง	 สามารถเรียนและฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ถึงวันนี ้

อย่างไรก็ตาม	 การเรียนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในชั้นเรียน	 ยิ่งม ี

หน้าที่เกี่ยวกับให้การศึกษาแล้ว	 ต้องค้นคว้าหาความรู ้

ต่อเนื่องให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต	 และสอนลูกหลาน 

ต่อไป	 ในฐานะที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นครู	 อาจารย ์

เป็นบุคลากรทางการศึกษา	 ขอให้ช่วยกันคิดพัฒนาการศึกษา 

เอาใจใส่เด็ก	และให้ความใกล้ชิดกับเด็กมากข้ึน	พร้อมท้ัง 

ช่วยกันปลุกจิตวิญญาณให้เด็กไทยรักการอ่านหนังสือ 

สอนให้คิดเป็น	 ทำเป็น	 และเข้าถึงการศึกษาอย่าง 

ลึกซึ้งด้วย	



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข้าวระพุทธเจ้า	 เอามโนและศิระกราน	

นบพระภูมิบาล	 บุญญดิเรก	 เอกบรมจักริน	        

พระสยามินทร์	 พระยศยิ่งยง	 เย็นศิระ 

เพราะพระบริบาล	 ผลพระคุณ	 ธ	 รักษา	

ปวงประชาเป็นสุขสานต์											ขอบันดาล 

ธ	ประสงค์ใด	จงสฤษดิ์ดัง	หวังวรหฤทัย	

ดุจถวายชัย	ชโย”

 ข้างต้นน้ี	 คือเพลงสรรเสริญพระบารมี	

เพลงสำคัญของแผ่นดิน เพลงหนึ่ ง	

อีกเพลงหนึ่งคือเพลงชาติ

	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน

คงจะจำได้ว่า

	 หลังจากที่บัณฑิตทุกคนเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรแล้ว

	 ผู้แทนบัณฑิตจะกล่าวนำถวายคำ

ปฏิญาณ

	 ต่อจากน้ันจะรับพระราชทาน 

พระบรมราโชวาทหรือพระราโชวาท	จบแล้ว

	 บัณฑิตทุกคนจะร้องเพลงสรรเสริญ

พระบารมีพร้อมกัน

	 ด้วยเสียงอันดัง

	 ด้วยอักขระที่ถูกต้องชัดเจน	และ

	 ทำนองท่ีถูกต้อง	ไม่ช้าไม่เร็วเกินไป

	 บทร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีน้ี	 

เป็นบทพระราชนิพนธ์ใน	พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 โดยมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่	๑	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๔๕๖

	 นับถึงวันนี้	 เพลงนี้จึงเป็นเพลงที ่

ชาว ไทยขั บ ร้ อ งถว า ยพระ เ กี ย รติ  

พระมหากษัตริย์มา	๑๐๑	ปีแล้ว

 นับเป็นศตวรรษที่สองของเพลง 

ที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศไทย

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1	 เลือกตั้งที่วิทยาเขตบางนา 

เวลา	 08.30	 -	 11.30	 น.	 หรือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก		เวลา	13.00-16.00	น.

  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	หัวหมาก	เวลา	08.30	-	16.00	น.

  สำหรับ	 นักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ลงคะแนนเลือกต้ัง 

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค	23	แห่ง 

ได้แก่	 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี	 ปราจีนบุรี	

นครศรีธรรมราช	แพร่	นครพนม	อำนาจเจริญ	 สุโขทัย	ตรัง 

ศรีสะเกษ	 ขอนแก่น	 ลพบุรี	 นครราชสีมา	 หนองบัวลำภู	

บุรีรัมย์	 ชัยภูมิ	 เพชรบูรณ์	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 กาญจนบุรี	

สุรินทร์	อุดรธานี	สงขลา	และพังงา

  ทั้งนี้	 จากการรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับ 

การเลือกต้ัง	 ระหว่างวันท่ี	 8-9	 เมษายน	 ท่ีผ่านมาปรากฏว่า 

มีพรรคนักศึกษาสมัครรับการเลือกตั้งเป็น	อ.ศ.ม.ร.	และ 

ส.ม.ร.	ประจำปีการศึกษา	2557		จำนวน		3		พรรค	ได้แก่ 

 หมายเลข 1	พรรคตะวันใหม่	

  หมายเลข 2	พรรคพลังราม	

  หมายเลข 3	พรรคสานแสงทอง	

		 นอกจากนี้	 การลงคะแนนเลือกตั้ง	 อ.ศ.ม.ร.และ	

ส.ม.ร.	 ในวันที่	 1	 พฤษภาคม	 2557	 มหาวิทยาลัยยัง 

อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่พิการทางสายตา 

ให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรเลือกตั้งที่เป็น

อักษรเบรลล์อีกด้วย	

		 มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญชวนนักศึกษา 

ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	 อ.ศ.ม.ร.	 และ	 ส.ม.ร.	 ตาม 

วันเวลาและสถานท่ีดังกล่าวโดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษา 

มาแสดงเพ่ือใช้สิทธิและใช้เคร่ืองหมายกากบาท	 X	 เท่าน้ัน 

ในการลงคะแนน

3 พรรค นศ.ฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

 ศาสตราจารย์พิเศษอัมพร วิจิตรพันธ ์	 อาจารย์ 

รุ่นบุกเบิก	ม.รามคำแหง	ชื่นชมรามคำแหง								“ให้โอกาส 

ทางการศึกษา	 เป็นที่พึ่งคนไทยที่อยากเรียนให้ได้เรียน” 

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 จากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันที่	 

3	มีนาคม	2557	

 ศาสตราจารย์พิเศษอัมพร วิจิตรพันธ์	 เป็นอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 มาต้ังแต่ยุคก่อต้ังเม่ือปี	 พ.ศ.	 2514 

โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

คนแรก	ระหว่างปี	พ.ศ.2516-2521	ถือเป็นผู้วางรากฐาน 

หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์	จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ	 และได้รับ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ 

ช้างเผือก	 (ป.ช.)	 ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญคณะ- 

เศรษฐศาสตร์	ม.รามคำแหง

 ศ.พิเศษ อัมพร กล่าวในโอกาสนี้ว่า	 มีความ 

ปลาบปลื้มอย่างยิ่งเพราะในชีวิตครั้งหนึ่งมีโอกาส 

ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซึ่งสมัยที่เป็นอาจารย์รามคำแหง	 ได้ทุ่มเทการทำงาน 

ให้มหาวิทยาลัย	 เขียนตำราและผลิตงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 

อย่างต่อเนื่อง	 ตั้งใจสอนหนังสือให้ลูกศิษย์รามฯได้รับ 

ความรู้อย่างสมบูรณ์สามารถออกไปสู้กับสังคมภายนอกได้

 “รามคำแหงเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตการทำงาน 

ของครู ครูได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายให้ทำงาน 

ทั้งด้านบริหารและวิชาการ ครูได้เห็นรามคำแหงพัฒนา 

มาต้ังแต่เร่ิมก่อต้ัง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีให้โอกาส 

ทางการศึกษาอย่างไม่หยุดย้ัง มาถึงวันน้ี 40 กว่าปี ขอช่ืนชม 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ม ี

วิสัยทัศน์และได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนทำให้ 

มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยให้ได้เรียน

หนังสือทั้งในประเทศ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ”

 ศ.พิเศษ อัมพร	กล่าวถึงการเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ว่า 

เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและ 

การทำงานได้เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต 

แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด	 เพราะเม่ือใดท่ีคนเรามี 

ความพอเพียง	ชีวิตก็จะมีความสุข	อีกท้ัง ควรละเว้นความ 

‘รัก โลภ โกรธ หลง’	 และปรับตัวให้ ‘ดีมานด์เท่ากับ 

ซัพพลาย’	คือ	ความต้องการ	ความจำเป็น	และการหามาได้ 

ให้เท่ากัน	ชีวิตก็จะมีความสุขเช่นกัน

	 “ฝากลูกศิษย์รามฯต้ังใจศึกษาเล่าเรียน	 และบัณฑิต 

ท่ีสำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์	 ควรหันมาช่วยกัน 

พัฒนาหลักสูตรให้รามฯ	เพราะเชื่อว่า	ยังมีอีกหลายวิชา 

ที่เรียนแล้วสร้างงานได้อีกมากทั้งการนำภาคทฤษฎี 

ไปปฏิบัติ	 และประยุกต์ให้นำไปใช้ในการทำงานได้จริง	

ด้วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปด้วย	

เพื่อชีวิตที่มีความสุขและมั่นคงอย่างยั่งยืน”	

‘ศ.พิเศษ อัมพร’ อาจารย์รุ่นบุกเบิก
ชื่นชมรามฯคงการให้โอกาสอย่างมีคุณภาพ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เผยเทคนิคการเรียน-หลักการอ่านหนังสือ 

เพ่ือคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 พร้อมฝากนักศึกษารุ่นน้อง 

ให้เชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ ม.ร. และ 

ช่วยดูแลมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน 

ตลอดไป

  นายธเนศ มีลาภไพบูลย์	 บัณฑิตเกียรตินิยม	

อันดับ	 1	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 คณะมนุษยศาสตร	์ 

กล่าวว่า	 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 จากโรงเรียน 

ท่าม่วงราษฎร์บำรุง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และต้ังใจมาเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ม ี

คุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม	 ไม่ปล่อยเกรด 

เฉลี่ยให้สูงเกินจริง	 และคะแนนสอบที่ได้แต่ละวิชานั้น	

มาจากความรู้ความสามารถ	และความเพียรพยายามของ 

นักศึกษาในการอ่านหนังสือเพื่อทำข้อสอบอย่างแท้จริง	 

ทำให้บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งน้ี	สามารถ 

ออกไปทำงานได้ในทุกสาขาอาชีพ	และเป็นท่ียอมรับของ 

ตลาดแรงงานในปัจจุบัน			

 “ผมเรียนจบภายในเวลา 3 ปี เพราะมหาวิทยาลัยให้ 

โอกาสในการวางแผนการเรียนด้วยตนเองได้ จึงสามารถ 

จัดวิชาเรียนให้สอดคล้องกันในแต่ละเทอมได้อย่างสมดุล 

และมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนระบบเกรดจากเดิม G P F มา 

เป็น A B C .. ซึ่งเป็นแบบสากล ทำให้นักศึกษาสามารถ 

เทียบโอนวิชาต่างๆ หรือนำผลการเรียนไปเรียนต่อใน 

ต่างประเทศได้ด้วย อีกท้ังการแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี 

การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต เรียนรู้เพ่ิมเติมและดูคำบรรยาย 

ย้อนหลังได้ ก็ช่วยให้การทบทวนบทเรียนได้เข้าใจมากข้ึน 

ตลอดจนเพื่อนๆ และรุ่นพี่จะคอยแนะนำการเรียนและ 

เทคนิค สรุป รวมทั้งแนวข้อสอบด้วย”

 บัณฑิตธเนศ	กล่าวต่อไปว่า	การเตรียมตัวสอบม ี

เทคนิคง่ายๆ	คือ	ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียนในห้องเรียน 

ให้ได้มากท่ีสุด	 เพ่ือเวลาท่ีกลับไปอ่านหนังสือทบทวนจะ 

ได้เข้าใจมากย่ิงข้ึน	และเม่ือใกล้เวลาสอบประมาณ	3	สัปดาห์ 

ก็อ่านทบทวนแต่ละวิชาอีกครั้ง	 โดยทบทวนที่สรุปไว ้

ท้ังหมด	พร้อมกับฝึกทำแนวข้อสอบย้อนหลังด้วย	หากมี 

ข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ	 จะเลือกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก 

ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตประกอบกับบทเรียน	 ทำให้ 

สามารถทำข้อสอบได้ดี	 ประสบผลสำเร็จเป็นไปอย่างที ่

ตั้งใจไว้เสมอ	 ดังนั้น	 ขอฝากถึงน้องๆ	 ที่กำลังศึกษาอยู ่

ขอให้มีความต้ังใจ	ขยัน	อดทน	และไม่ย่อท้อ	หากผิดหวัง 

สอบไม่ผ่าน	 ก็อย่าเครียด	 ตั้งใจอ่านหนังสือใหม่อีกครั้ง	

ก็จะประสบความสำเร็จได้

  ภูมิใจท่ีสำเร็จเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 

“มหาวิทยาลัยของประชาชน”	อย่างแท้จริง	สอนให้บัณฑิต 

ทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม	 เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนา 

บ้านเมือง	 และประทับใจอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาภาษา- 

อังกฤษ	ท่ีคอยให้คำแนะนำปรึกษา	ทบทวนบทเรียน	และ 

มีมนุษยสัมพันธ์ดี	ทำให้นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย	 และเพ่ือนๆ 

ท่ีเรียนด้วยกันก็คอยดูแล	 เอาใจใส่	 ตามบทสรุปวิชาเรียน 

ให้ซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งบรรยากาศในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ก็เอื้อต่อการเป็นสถานศึกษาอย่างมากด้วย

 “ตนเองอยากเป็นครู จึงพยายามไปสมัครตาม 

โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใกล้บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี เพราะ 

อยากเห็นนักเรียน เยาวชน ในต่างจังหวัด มีโอกาสได ้

เรียนหนังสือ พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชา 

ภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับนักเรียนในเมือง อย่างเช่นที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้โอกาสกับประชาชนทั่วทุก 

ภูมิภาคของประเทศได้เรียนหนังสือ และเป็นพลเมือง 

ที่มีความรู้ความสามารถ กลับไปพัฒนาบ้านเกิดเช่น 

เดียวกับผมในวันน้ีครับ”	บัณฑิตธเนศ	กล่าวในตอนท้าย

  ด้าน	 นางสาวทิพย์วิภา เจริญสงค์ บัณฑิต-

เกียรตินิยมอันดับ	 1	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 คณะมนุษย-

ศาสตร์	ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ	ท่ีสถาบัน	EYE 

LEVEL	กล่าวว่า	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ให้โอกาสทาง 

การศึกษา	ทำให้สามารถเรียนในคณะ	สาขาวิชาท่ีช่ืนชอบ 

ตรงตามความต้องการ	 คือ	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

คณะมนุษยศาสตร์	จนสำเร็จการศึกษา	และสามารถคว้า 

เกียรตินิยมอันดับ	 1	 ได้อีกด้วย	ทั้งนี้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีแห่งแรก	ที่	มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีอาหาร

  “เนื่องจากเป็นปริญญาตรีใบที่สองจึงเลือกเรียน 

ในสิ่งที่ชอบมากที่สุดซึ่งก็คือ “ภาษาอังกฤษ” แต่ขณะ 

เรียนต้องทำงานไปด้วย จึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะมีการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา 

เปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศทุกวัยเข้ามาแสวงหาความรู้ 

และที่สำคัญคือ ได้เข้าไปศึกษาหลักสูตรและกระบวน 

วิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ซึ่งพบว่ามีกระบวน 

วิชาท้ังทางด้านภาษาและกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ให้เลือกเรียน 

หลากหลาย แต่ละกระบวนวิชามีเนื้อหาที่สามารถ 

นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือเรียนต่อได้  รวมทั้ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงเป็น 

ที่ยอมรับของสังคม และบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ล้วนมีคุณภาพ  ตลอดจนค่าเล่าเรียนก็อยู่ในราคาที ่

เหมาะสม จึงตัดสินใจเรียนปริญญาใบท่ีสองท่ีรามคำแหง”

  บัณฑิตทิพย์วิภา	 กล่าวต่อไปว่า	 ขณะที่ศึกษาอยู ่

ต้องทำงานไปด้วย	 	 ทำให้ต้องวางแผนจัดสรรเวลา	 โดยจัด 

ตารางเวลาอ่านหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย	 1	 เดือนก่อน 

สอบ	 และเริ่มอ่านวิชาที่สอบเป็นลำดับท้ายสุดเรื่อยมา 

จนถึงวิชาที่สอบเป็นวิชาแรก	 รวมทั้งไปดาวน์โหลด 

สื่อการเรียนการสอน	 วิดีโอเทปคำบรรยายย้อนหลัง 

มาทบทวนเพิ่มเติมด้วย	 จากนั้นพอใกล้สอบก็จะทำ 

แบบฝึกหัดพร้อมทั้งฝึกทำแนวข้อสอบย้อนหลัง	 ซึ่งจะ 

ช่วยให้เราคาดเดาได้ว่าหากสอบจริง	 จะได้เกรดอะไร  

และตรงจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจอยู่	 ซึ่งก็จะไปอ่านทบทวน 

ในจุดนั้นๆ	เพิ่มเติมได้ทันด้วย	

  “ภูมิใจท่ีได้เป็นบัณฑิตเกียรตินิยม และประทับใจ 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสให้คนส่วนมากเข้า 

มาแสวงหาความรู้จากการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา 

และอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในทุกๆด้าน 

ทั้งระบบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต  สื่อการเรียน 

การสอนทางเว็บไซต์  วิดีโอคำบรรยาย  e-Book  และ 

e-Learning และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยล้วนม ี

ความรู้ความสามารถ ใส่ใจนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ 

นักศึกษาสอบถามเป็นอย่างดี ซึ่งอาจารย์บางท่าน 

ยั ง เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ม่ ส ะ ด ว ก ม า เ รี ย น  

ส่งงานผ่านทางอีเมล์และมารับงานไปแก้ทีหลังได้  

โดยให้ติดตามหัวข้อของงานแต่ละสัปดาห์ผ่านทาง 

เฟสบุ๊ค  อาจารย์แต่ละท่านมีความตั้งใจและทุ่มเทที่จะ 

ถ่ายทอดความรู้ของตนให้ลูกศิษย์เป็นอย่างมาก  และสังคม 

การเรียนภายในมหาวิทยาลัยก็เอื้อต่อการศึกษาด้วย”

  บัณฑิตทิพย์วิภา	 กล่าวอีกด้วยว่านักศึกษา 

รามคำแหงคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “เรียนรามฯ ไม่ยาก 

แค่อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบก็จบได้แล้ว” ซึ่งขอยืนยัน 

ว่าไม่จริง	เพราะการเรียนรามฯ	จนจบเป็นบัณฑิตได้นั้น 

ต้องใช้ความขยันหม่ันเพียรและความอดทนเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีการบังคับเข้าเรียน 

ทำให้นักศึกษาที่จะเรียนจบได้ต้องเป็นคนที่มีระเบียบ 

วินัย		และรู้จักจัดสรรเวลาในการเรียน		การทำงาน		และ 

การอ่านหนังสือได้ดี	อีกทั้งกระบวนวิชาของ	ม.ร.	ก็เป็น 

มาตรฐานสากล	นักศึกษาจะสอบผ่านมาได้ต้องมีความรู้ 

ความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานที่อาจารย์ท่านตั้งไว้ 

ดังนั้น	 ดิฉันจึงภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอย่างมาก		อีกทั้งการได้เกียรตินิยมยังเป็น 

เครื่องบ่งชี้ถึงความพยายามและความขยันหมั่นเพียรใน

การเรียนและเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ดีที่สุด	

 “ฝากถึงนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ว่า		ไม่มีอะไรยาก 

เกินความสามารถของเรา	และการเรียนจบท่ีมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้	 รวมทั้งการเรียนจบพร้อมเกียรตินิยมนั้น	 ไม่ยาก 

เกินความสามารถของเพื่อน	ๆ 	ทุกคน		เพียงแต่จะต้องใช ้

ความพยายาม		ความขยันหม่ันเพียร		และความอดทนควบคู่ 

ไปด้วยเท่าน้ัน	 ซ่ึงสามารถทำได้	 ถ้ารู้จักรักษาระเบียบวินัย 

ในการอ่านหนังสือ	การเข้าห้องเรียน	และต่อสู้กับความรู้สึก 

ข้ีเกียจหรือส่ิงย่ัวยุต่าง	ๆ	รวมท้ังมีความต้ังใจและมีเป้าหมาย 

ท่ีชัดเจน	 และมีความมุ่งม่ันพยายามท่ีจะไปให้ถึงจุดหมายน้ัน 

เราสามารถกำหนดอนาคตของเราได้จากปัจจุบันของเรา 

ในวันน้ี	 และท่ีสำคัญท่ีสุดไม่ว่าเราจะล้มก่ีคร้ังก็ต้อง	Never 

give	up!	หรืออย่ายอมแพ้เด็ดขาด

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ 
เผยเทคนิคพิชิตเกียรตินิยม

นายธเนศ มีลาภไพบูลย์ นางสาวทิพย์วิภา เจริญสงค์



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

อาจารย์รามฯ เผยภูมิใจจบปริญญาเอกด้วยคุณภาพ

 อาจารย์รามฯ ปล้ืมกับความสำเร็จ เช่ือม่ันวิชาความรู้ 

ท่ีได้รับ แนะต้องมีความมุมานะ อดทน ขยันหม่ันเพียร  

และรู้จักวางแผน พร้อมทั้งตั้งมั่นจะนำความรู้ที่ได้รับ 

นำไปพัฒนาการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 รองศาสตราจารย์ ดร. เพชราภรณ์ จันทรสูตร ์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี	 กล่าวว่า 

การศึกษาถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดเวลา	 การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่จะต้องมีการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต	เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนางาน 

ในองค์กรของตนเอง	 ในแวดวงของการศึกษาปัจจุบัน 

สิ่งจำเป็นคือการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

อยู่ตลอดเวลา	 เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงข้ึน	 ซ่ึงความรู้ท่ีได้นำมาปรับใช้กับการทำงานอย่าง 

เต็มที่	 และในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ-

จังหวัดอุทัยธานี	

	 “ในสังคมแห่งการเรียนเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้	

การมีความรู้เพียงแค่ปริญญาหรือตำแหน่งทางวิชาการ 

ยังไม่เพียงพอ	 จึงจำเป็นที่จะต้องหาทางเรียนรู้เพิ่มเติม 

แล้วนำมาปรับใช้ในการทำงาน

	 สำหรับดุษฎีนิพนธ์ทำเสนอในหัวข้อ	 “การพัฒนา 

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”	 นักวิชาชีพสารสนเทศ	 

หมายถึงนักบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ	 จะอยู่ 

ในองค์กรที่มีสมรรถนะที่กำหนดเอาไว้ตามหลักการ 

ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน	 หัวข้อท่ีทำเก่ียวกับสมรรถนะ

สำหรับบรรณารักษ์	 นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการ  

บุคคลเหล่าน้ีจะต้องมีการพัฒนาความสามารถของตน 

ให้เข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ	 จึงต้องดูว่าคุณสมบัติของนักวิชาชีพ 

สารสนเทศระดับปฏิบัติการที่เป็นความต้องการของ 

องค์กรมีอะไรบ้าง	 แล้วมองดูว่าส่ิงท่ีองค์กรต้องการคืออะไร 

ในสภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางของสังคม	 และ

เทคโนโลยีจะเป็นตัวชี้วัดความรู้ความสามารถ	 ทัศนคติ	

หรือคุณสมบัติ	 ทำวิจัยออกมาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนที่

ทำงานให้อยู่ในกรอบสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ขององค์กร	

เพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

	 “ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรท่านอ่ืนๆ	 มีความมุ่งม่ัน 

ท่ีจะศึกษาเพ่ิมพูนความรู้	 มีความพากเพียร	 มีความอดทน 

และต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 

ที่ตนรับผิดชอบควบคู่กับการเรียน	อีกทั้งต้องมีความคิด 

อย่างรอบคอบ	มีสติ	มองรอบข้างในทัศนคติที่เป็นบวก	

ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแรงขับเคล่ือนให้เราประสบความสำเร็จ

ในวันนี้”

 อาจารย์ ดร.สลิล  สิรพิทูร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	

(ภาคภาษาอังกฤษ)	สถาบันการศึกษานานาชาติ	 	 หัวหน้า 

ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ	 คณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กล่าวว่า	 สำหรับการเรียนที่ 

สถาบันการศึกษานานาชาติน้ันมีอาจารย์ผู้สอนรวมถึงอาจารย์ 

ที่ปรึกษามาจากต่างประเทศ	 การเรียนและการเขียน 

ดุษฎีนิพนธ์จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ 

ซึ่ งทำให้ เราได้พัฒนาตัวเองในด้านภาษาเพิ่มขึ้น	 

โดยส่วนตัวมองว่าการเรียนการสอนท่ีสถาบันการศึกษา

นานาชาติเป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสนใจ 

อยากเรียนต่อในต่างประเทศแต่อาจมีเหตุหรือปัจจัยอื่น

ที่ไม่สามารถไปเรียนได้

	 สำหรับดุษฎีนิพนธ์เสนอหัวข้อ	 “ศาลอาญาระหว่าง 

ประเทศ”	 เนื่องจากเห็นว่าศาลอาญาระหว่างประเทศ 

ถือเป็นองค์กรท่ีสำคัญในทางระหว่างประเทศ	 และเข้ามา

มีบทบาทในทางระหว่างประเทศมากขึ้นในปัจจุบัน	 ซึ่ง

ดุษฎีนิพนธ์ที่ทำสามารถนำไปใช้ในการสอนได้โดยตรง	

เพราะเร่ืองของศาลอาญาระหว่างประเทศถือเป็นส่วนหน่ึง

ในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาท่ีรับผิดชอบ

ในการสอนอยู่แล้ว

 “ส่วนตัวทำงานควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาเอก 

ซึ่งเวลาช่วงกลางวันก็จะทำงานสอนรวมถึงงานอื่น 

ที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงที่เรียนจะพยายามตั้งใจเรียน 

ในช้ันเรียนให้มากท่ีสุด จด lecture อ่าน text ตามท่ีอาจารย์ 

มอบหมายให้  เพราะบางคร้ังก่อนสอบก็อาจมีเวลาเตรียมตัว 

ไม่มากนักเพราะทำงานไปด้วย ส่วนช่วงท่ีทำดุษฎีนิพนธ์ 

น้ันอาศัยเขียนงานในช่่วงกลางคืน 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม เป็นต้นไป  

แต่ถ้าช่วงไหนมีงานตรวจข้อสอบหรืองานเร่งด่วนอื่นๆ 

ช่วงน้ันก็จะหยุดไม่ได้ทำดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงก็ทำให้งานเขียน 

สะดุดและก็ล่าช้าไปเหมือนกัน เนื่องจากเรื่องที่ทำ 

เป็นส่วนหนึ่งในวิชาที่สอนอยู่แล้ว ความรู้ที่ได้จากการ

ทำดุษฎีนิพนธ์สามารถนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ

สอนได้โดยตรง”

 “ประทับใจสถาบันการศึกษานานาชาติ ท้ังผู้อำนวยการ 

อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกๆคน ท่ีให้ความช่วยเหลือและ 

เอาใจใส่เป็นอย่างดี นอกจากนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่เรียน 

ด้วยกันก็น่ารักมาก แม้ว่าจะเรียนจบแล้วก็ยังติดต่อและ 

ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตลอดรู้สึกดีใจและภูมิใจ 

ท่ีเรียนจบ ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมาก 

ท่ีให้โอกาสตัวเองทั้งด้านการงานและการศึกษา”

  ผศ.ดร.ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์		นิติศาสตรดุษฎี- 

บัณฑิต	(ภาคภาษาอังกฤษ)	สถาบันการศึกษานานาชาติ		

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	กล่าวว่า	การเรียนในระดับ

ปริญญาเอกมีความยากตรงท่ีต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย 

จึงต้องแบ่งเวลาทำงานและเวลาเรียนให้มีความเหมาะสม	

โดยส่วนตัวจะเอาเรื่องของการทำงานเป็นหลักและเมื่อ 

เสร็จภารกิจจากการสอนจึงจะหาเวลามาค้นคว้าข้อมูล 

ในการเรียนต่อไป

	 ด้านดุษฎีนิพนธ์จัดทำในหัวข้อ	 “การฟ้องคดีอาญา 

โดยเอกชน”	 ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ	 ซึ่งการวิจัย

คร้ังน้ีสามารถนำมาปรับใช้ในการสอน	ท้ังในระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโทของมหาวิทยาลัย	 และถ้ามีโอกาสก็จะสามารถ 

นำไปแก้ไขกฎหมายในส่วนน้ีก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

ต่อไป

 “การศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษน้ีเป็น 

หลักสูตรท่ีมีประโยชน์ในหลายด้านคือสามารถเรียน 

ในหลักสูตรภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องลาไปเรียนถึง 

ต่างประเทศ ซึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากให้ผู้ที่กำลังจะศึกษา 

ในระดับปริญญาเอกได้มองสถาบันการศึกษานานาชาติ

เป็นอีกตัวเลือกหน่ึงในหนทางการศึกษา เพราะนอกจาก

จะทำให้เราได้เรียนตามหลักสูตรที่ต้องการแล้วยังได้ฝึก

ภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย”

 อาจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต ์	 นิติศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิต	 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่า	 

การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตนอกจากจะต้องเป็นผู้

ที่มีความรู้แล้ว	 ยังต้องมีความมุมานะ	 ความพยายาม	 

เพราะฉะนั้นการศึกษาที่จะเกิดประโยนช์สูงสุดคือ 

การนำไปใช้	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ปลูกฝังในเร่ืองของ

การนำความรู้ไปใช้ควบคู่กับการมีคุณธรรม	 เพื่อรับใช้ 

ประเทศชาติและสร้างความยุติธรรมให้กับสังคม

	 สำหรับดุษฎีนิพนธ์เสนอหัวข้อ	 “ปัญหาเกี่ยวกับ 

กระบวนตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ	ศึกษา 

กรณีการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ”	 โดยสรุป 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย 

การต่างประเทศ	โดยเฉพาะการทำหนังสือสัญญาระหว่าง 

ประเทศ	ซ่ึงประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมีปัญหา 

และอุปสรรคที่เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาทำให้ 

ประเทศไทยเสียโอกาส	 เสียเปรียบนานาประเทศ	 เพราะ

ฉะน้ันทฤษฎีน้ีจึงได้เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

กฎหมายเพื่อแก้ไขหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	 เพื่อ

ขจัดปัญหาและอุปสรรคท่ีเคยมีของการทำหนังสือสัญญา 

ระหว่างประเทศ	 ให้มีข้อได้เปรียบกับการทำหนังสือสัญญา

ต่างๆต่อไป (อ่านต่อหน้า 9)

อาจารย์ ดร. สลิล  สิรพิทูรรศ. ดร. เพชราภรณ์  จันทรสูตร์ ผศ. ดร. ธีรนิต์ิ  เทพสุเมธานนท์ อาจารย์ ดร. พันธ์เทพ  วิฑิตอนันต์ อาจารย์ ดร.พรพรหม  อินทรัมพรรย์
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หมายเลข ๓ พรรคสานแสงทอง

นายวิทยุทธ  ดวงแก้ว
รหัส 5206028119

นายกองค์การนักศึกษา

นายวทัญญู  แสงแก้ว
รหัส 5601700247

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 1

นายอนุชาติ  สุวรรณรัตน์
รหัส 5106108078

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 2

นายเอกลักษณ์  คำแป้น
รหัส 5551002289

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 3

นายธวัชชัย  ขุนพล
รหัส 5402034952

เลขานุการ

นายอนุสรณ์  เสมสวัสดิ์
รหัส 5602522012

เหรัญญิก

นายกิตติพงษ์  แทนคุณ
รหัส 5601022550

ปฏิคม

นายรวิรุทร  บุญนำ
รหัส 5201045100

พัสดุ

นายเจษฎา  ถวิลวรรณะ
รหัส 5501009756

ประชาสัมพันธ์

นายปกาสิต  ฤทธิ์จำนงค์
รหัส 5001091742

สวัสดิการ

นายณัฐพล  พิกุลแก้ว
รหัส 5505006220
กรรมการวิชาการ

นายวิเชียร  จันทลุน
รหัส5402500226
กรรมการกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง
อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร.

วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

สมาชิกสภานักศึกษา
ประเภทระบุพรรค

  หมายเลข ๑ พรรคตะวันใหม่
  หมายเลข ๒ พรรคพลังราม
  หมายเลข ๓ พรรคสานแสงทอง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

หมายเลข ๑ พรรคตะวันใหม่

นายนูรุดดีนย์  เหตุหาก
รหัส 5106000762

นายกองค์การนักศึกษา

นายวัชระ  จันทะวงษ์
รหัส 5201034963

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 1

นายวีรพร  ดอนเทียนพวง
รหัส 5606600152

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 2

นายเริงชัย  เพชรแก้ว
รหัส 5406152545

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 3

นายมารุต  หนูแก้ว
รหัส 5306041988

เลขานุการ

นางสาวสุภาวดี  ปลอดแก้ว
รหัส 5402053416

เหรัญญิก

นายชาญวุฒิ  จินดาสิริเลิศ
รหัส 5501020654

ปฏิคม

นายกษิดิศ  ทองสร้อย
รหัส 5601700742

พัสดุ

นายจิรวัฒน์  ดำศรี
 5654018083
ประชาสัมพันธ์

นายณัชพล  มูสโกภาส
รหัส 5301033089

สวัสดิการ

นายองอาจ  สีม่วง
รหัส 5301057211
กรรมการวิชาการ

นายสุรชัย  ด่านวิชชุรังษี
รหัส 5301038674
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๒ พรรคพลังราม

นายพงษ์พิทักษ์  สูงสันเขต
รหัส 5403510547

นายกองค์การนักศึกษา

นายคมสัน  บุ้งทอง
รหัส 5601504094

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 1

นายณัฐภาส  บรีรักษ์สกุลชัย
รหัส 5306048850

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 2

นายวีรกรณ์  อ่างแก้ว
รหัส 5503506551

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 3

นางสาวอัญชุลี  ขุนทอง
รหัส 5402082779

เลขานุการ

นายคุณากร  ศรีปัญญา
รหัส 5602515727

เหรัญญิก

นางสาวไอรดา  เหลาเจริญ
รหัส 5202011150

ปฏิคม

นายธีรพัทธ์  วงศ์สุวรรณกุล
รหัส 5301032248

พัสดุ

นายสิทธาพล  คงทอง
รหัส 5606058872

ประชาสัมพันธ์

นายศรราม  ทองบ่อ  
รหัส 5601030371

สวัสดิการ

นายชาติพรรณ  สายประดิษฐ์
รหัส 5601516585
กรรมการวิชาการ

นายธวัชชัย  คำทองแก้ว
รหัส 5301033667
กรรมการกิจกรรม
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข  ๑ - ๘   พรรคตะวันใหม่

หมายเลข  ๙ - ๑๖   พรรคพลังราม

นางสาวพิมพ์ศิริ  เพ็งเรือง นายนครินทร์  ชัยชนะ นายภูบดี  อรุณไทย นางสาวจารุวรรณ  บรรจงด้วง นายณัฐวุฒิ  พระผ่าน นายณัฐรัตน์  มณีรัตนโชติ นางสาวสุวรรณา  ตลับนาค นายจตุรวัฒน์  เกตแก้ว

นายชัชวาล  อัปมาทัง นายเทพฤทธิ์  ฉิมมาฉุย นายปฏิภาน  แสงแก้ว นายธเนศพล  คล้ายแขก นายสรวิศ  วรรณโภคิน นางสาวกรรณ์ทิมา  ชัยชนะ นายสุวิชา  ศุมานนท์ นายชินวัฒน์  บรรพตาธิ

นายอดิพงษ์  พัฒนะจุฑา นางสาวยุพาพร  คำพันธ์ นายชาติชาย  สุขชื่น นางสาวพรไพลิน  สุดสวาท นายสุวรรณ  จันทร์เพ็ญ นายณรงค์ศักดิ์  ทองสนิท นายทวีโภค  พลพิชัย นางสาวรัตนาภรณ์  ประสมสิน

นายอภิรัฐ  เชาวลิต นางสาวรัตตนา  สะเมาะตีเยาะ นายวรวุฒิ  ศรีเพ็ชร นายหนึ่ง  เชี่ยวปัญญานันท์ นางสาวณัฐกาญจน์  ศิริมณฑา นายรณชัย  สีเกิ้ง นายอรุณ  ทองชู นางสาววาสิณี  โพธิ์เพชร

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงคำ นายศุภพัฒ  เกียรติก้องชลธี นางสาววนัชพรรณ  เหตุทอง นายเดชา  กฤษสุวรรณ นางสาวอัมพิกา  โพธิ์ทอง นางสาวสุวภา  มิ่งเมือง นายชนินทร  เรือนแป้น นางสาวรัตนา  ว่องไว

นายพอเจตน์  โกศล นางสาวกรรณิการ์  กระทุ่มกลาง นายทศพร  พินิจเนตร นายภาณุพงศ์  บุญยเลขา นางสาวพรหทัย  ใจปลื้ม นายอรรคเดช  เสมโดด นางสาวสกุณา  คำจอ นางสาวชลิดา  ขันแก้ว

นายปรัชญา  กรรณ์เกตแก้ว นายปณพงษ์  เวตนางกูร นางสาวสายฝน  นุ้ยปรี นายพนมศักดิ์  จันศรีเมือง นางสาววิลาสินี  ท่าข้าม นายประสิทธิ์  นภสิทธิ์จินดา นายอาเบิดร์  ดาวาเซาะ นายคุณากร  จารุไชยจินดา

นายพิชญ  ชูกลิ่น นายวุฒิชัย  โพธิ์สัย นางสาวสุวจี  สร้อยจิตร นางสาวนันทิยา  เย็นประสิทธิ์ นายณรงฤทธิ์  เหล็กทั่ง นางสาววนิดา  ราชตุ นางสาววันวิสาข์  ห่อทอง นางสาวจารุวรรณ  จรูญมีทรัพย์

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

ฐานะปีที่
๑

ฐานะปีที่
๒

ฐานะปีที่
๓

ฐานะปีที่
๔

ฐานะปีที่
๑

ฐานะปีที่
๒

ฐานะปีที่
๓

ฐานะปีที่
๔
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข  ๑๗ - ๒๔   พรรคสานแสงทอง

 ข้อมูลจากงานแพทย์และอนามัย	ม.ร.	ระบุว่า 

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน 

อีกทั้งอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง	 เหมาะกับการ 

เจริญเติบโตของเชื้อโรค	 โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย	

ที่นำมาสู่โรคติดต่อสำคัญที่มักเกิดในฤดูร้อน	

โรคที่พบได้บ่อยทุกปีมี	6	โรค	ได้แก่...

 โรคอุจจาระร่วง	 การติดต่อโรคดังกล่าว	 

เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน 

เช่น	อาหารท่ีปรุงสุก	ๆ 	ดิบ	ๆ 	อาหารท่ีมีแมลงวันตอม 

หรืออาหารท่ีทำไว้ล่วงหน้านาน	ๆ	 อาการส่วนใหญ่ 

ของผู้ป่วย	 มักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือม ี

มูกเลือดปน	 ปวดท้อง	 คล่ืนไส้อาเจียน	 ซ่ึงการดูแล 

ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในระยะแรก	 ควรให้ผู้ป่วย 

ด่ืมน้ำหรืออาหารเหลวมาก	ๆ	อาทิ	น้ำข้าว	น้ำแกงจืด 

และดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่	 และถ้าอาการ 

ไม่ดีขึ้น	ยังไม่หยุดถ่ายเหลว	ให้รีบไปพบแพทย์

 โรคอาหารเป็นพิษ		เป็นโรคทางเดินอาหาร 

ที่พบบ่อยมาก	 เนื่องจากสารพิษ	 (Toxin)	 จาก 

แบคทีเรียตกค้างอยู่ในอาหารที่ไม่สะอาดพอ	 

6 โรคที่มากับฤดูร้อน

นางสาวนูรียานี  เจ๊ะโด นางสาวเกศมณี  อำนวนคณะ นางสาวภาษิณี  ประไพรัตน์ นางสาวปวีณา  นวนคำ นายนัฐวุฒิ  อ่อนเกตุพล นางสาวดรุโณทัย  สมเพ็ชร นายณัฐวีร์  น้อยประเสริฐ นายบัสรี  ตาเยะ

นางสาวอาริสา  ตีมุง นายจตุรณ  รัตนศิลป์ นายณัฐวุฒิ  จิมจวน นายภูริเดช  กะตะศิลา นายปิยะพงษ์  เยือกเย็น นายรชฏ  กุลธนวัฒน์ นายธีรนัย  วิชัยดิษฐ นายยาบูสรอ  มามะ

นายอาฮ์มัด  หมินเส็น นายกิตติชัย  สระงาม นายภูวดล  จูมพิลา นายเสถียร  หมูศรี นายภูริทัต  สารพล นายบัญญา  ศรีสมุทร นายเอกชัย  มณี นายอาบีดิง  มูลัดสีจิง

นายฮาดี  ตะมะงา นางสาวทิพย์ ไพรวรรณ  ยิ้มสาระ นายพิษณุ  สุดก้องไพร นายอิทธิพล  ปลอดภัย นายอนุสรณ์  สุขสว่าง นายจักรกริศน์  นาคพันธ์ นายกิตติ  ทับทิมเมือง นายมะลุกมัน  อุเซ็ง

ฐานะปีที่
๑

ฐานะปีที่
๒

ฐานะปีที่
๓

ฐานะปีที่
๔

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

สุก	ๆ	ดิบ	ๆ	หรือบูดเสีย	ทำให้เกิดปัญหาท้องเสียได้	

สำหรับการรักษาส่วนใหญ่หากเป็นไม่มาก	 จะถ่าย 

เป็นน้ำไม่มีมูกเลือด	ไม่มีไข้	หายได้เอง	แต่ถ้าเป็นมาก 

ต้องได้รับน้ำเกลือเสริม	 อาจอยู่ในรูปแบบของการด่ืม	

หรือการให้ทางเส้นเลือดแล้วแต่ความรุนแรง

 โรคบิด	 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย 

ผ่านการรับประทาน	เช่น	การรับประทานอาหาร	น้ำ 

ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค	 อาหารสุก	 ๆ	 ดิบ	 ๆ	 หรืออาหาร 

ท่ีมีแมลงวันตอม	 ดังน้ันจึงสามารถพบผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกวััย 

โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดบิดในท้อง	 	ต่อมาจะเริ่มมีไข ้

และถ่ายเหลว	 อาจมีอาการปวดศีรษะ	 ปวดเม่ือยตามตัว 

คล่ืนไส้	 อาเจียน	 ซ่ึงอาการท้องเดินเป็นบิด	 จะหายได้เอง 

ภายใน	 5-7	 วันในคนท่ีไม่ได้ทานยา	 แต่บางรายก็อาจมี

อาการกลับมาใหม่ได้อีก

 ไทฟอยด์	การติดต่อมักเกิดจากการปนเปื้อน 

ของเช้ือในอาหารหรือน้ำด่ืม	 ซ่ึงไข้ไทฟอยด์จะมีอาการ 

แบบเฉียบพลัน	 รายที่เป็นรุนแรงอาจเสียชีวิตได้	

อาการของโรคจะมีไข้	 ปวดเนื้อปวดตัว	 คลื่นไส้	

หัวใจเต้นช้าลง	 (โดยท่ัวไปแล้วเวลามีไข้จะเต้นเร็วข้ึน) 

หากให้แพทย์ตรวจอาจพบว่าม้ามโต	 บริเวณใต้ชายโครง 

ด้านซ้าย	 ต้องใช้การตรวจเลือดยืนยันว่าเป็นโรคน้ีจริง 

ส่วนการป้องกันสามารถทำได้โดยการใช้วัคซีน	 

ซึ่งมีทั้งในรูปของการรับประทานหรือฉีด	 แต่การ 

ป้องกันไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 	

ดังนั้น	วิธีที่ดีที่สุดคือการระมัดระวังเรื่องอาหาร 

และน้ำดื่ม

 อหิวาตกโรค	 โดยท่ัวไปคนส่วนใหญ่ท่ีติดเช้ือ 

อหิวาต์	 จะไม่มีอาการหรือมีไม่มาก	 แต่ในรายที่ 

ติดเช้ือรุนแรง	 อาจเสียชีวิตได้ในเวลาเพียงไม่ก่ีช่ัวโมง 

หลังเกิดอาการ	 เนื่องจากมีการสูญเสียของน้ำและ 

เกลือแร่ในปริมาณมาก	 โรคนี้ติดต่อได้โดยการ 

รับประทานอาหารหรือน้ำด่ืมท่ีมีเช้ือเข้าไป	 การรักษา 

ควรทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป	 กับการ 

ถ่ายอุจจาระและการอาเจียน	 เช่น	 ให้ผู้ป่วยด่ืมน้ำเกลือ  

แต่หากรุนแรงต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด 

	ควบคู่กับการใช้ยาปฏิชีวนะ

  โรคพิษสุนัขบ้า	 โรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์ 

สู่คน	 ไม่มียารักษาให้หายขาดได้	 เพราะโรคดังกล่าว 

ติดต่อจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัด 

ข่วน	 หรือเลียบริเวณที่มีแผลอยู่แล้ว	 หรือน้ำลาย 

ของสัตว์กระเด็นเข้าตา	 ปาก	 จมูก	 ท้ังน้ี	 วิธีป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดก็คือ	ให้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีด 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง	 เริ่มฉีด 

เมื่ออายุ	 2-4	 เดือน	 และหากถูกสุนัขหรือสัตว ์



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

อาจารย์รามฯ                                (ต่อจากหน้า 5)

 อาจารย์ ดร.พรพรหม อินทรัมพรรย์	 นิติศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิต	 (ภาคภาษาอังกฤษ)	สถาบันการศึกษานานาชาติ 

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่า	 การเรียนกับสถาบัน 

การศึกษานานาชาติน้ัน	มีอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ 

ที่มีความรู้ความสามารถ	 และมีความเชี่ยวชาญทางด้าน

กฎหมายเป็นอย่างดี	ทำให้เข้าใจถึงข้อกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน 

	 ดุษฎีนิพนธ์ทำในหัวข้อ	“สิทธิของแรงงานอพยพ”	

ซึ่งเป็นเรื่องที่ เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทย 

เพราะทุกวันนี้ถ้านับในประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นได้ว่า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานขั้นต่ำสูงที่สุด 

ในปัจจุบันต่อวัน	 เพราะฉะนั้นจะทำให้มีแรงงานอพยพ

โยกย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก	

แต่ในทางกลับกันสิทธิหน้าท่ีท่ีเขาจะมีน้ันไม่เทียบเท่ากับ

คนไทย	 ดังน้ันบางคร้ังก็จะเสียสิทธิในเร่ืองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ที่ควรจะได้	 เป็นที่คิดว่าถ้าประเทศได้ให้สิทธิเท่าเทียม 

กันกับแรงงานก็จะเป็นเรื่องที่ดี	แต่ถ้าคิดในทางกลับกัน 

ว่าแรงงานไทยไปทำงานท่ีประเทศสิงคโปร์ท่ีมีค่าแรงงาน

ข้ันต่ำท่ีสูงกว่าเรา	 แรงงานไทยก็ควรท่ีจะได้สิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

ของแรงงานสิงคโปร์ที่ทำกัน	 แต่ที่ทำอยู่ในขณะนี ้

เป็นมุมมองที่มองอยู่ในประเทศไทย

 “สำหรับการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

อ ย่ า ง แ ร ก จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม ตั้ ง ใ จ เ รี ย น พ อ ส ม ค ว ร 

อย่าอ่อนแอ อ่อนไหวต่อส่ิงท่ีมาทำให้เราเกิดความย่อท้อ 

จะต้องตั้งหลักให้ดีเพราะการเรียนก็ต้องมีการท้อแท้ 

และปัญหาที่เกิดขึ้นรอบด้าน ดังนั้นเราจะต้องมีความ 

รอบคอบ อดทนในการเรียน อย่าท้อแท้ต่อปัญหาที่เกิด 

และเมื่อเราผ่านปัญหาต่างๆไปได้ก็จะทำให้เราประสบ

ความสำเร็จได้”

โดยสมัครเป็นนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ไม่ต้องมี  

การทำเรื่องย้ายแต่อย่างใด	ส่วนวิชาที่นักศึกษาสอบผ่าน 

แล้วในรหัส	4802XXXXXX	นักศึกษาต้องขอ	Transcript 

เพื่อใช้ในการเทียบโอนวิชาดังกล่าว	 และนักศึกษาเรียน 

วิชาที่เหลือตามหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์	ส่วนการ 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่	นักศึกษาต้องสมัครในช่วงที ่

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร	ซ่ึงใน	1	ปีการศึกษา	มหาวิทยาลัย 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 2	ครั้ง	 คือในภาค	 1	และใน 

ภาค	2	ของปีการศึกษานั้น	ๆ กองบรรณาธิการ

ถาม	 ดิฉันเป็นนักศึกษาภูมิภาค	 ปกติดิฉันสอบที่ศูนย ์

สอบจังหวัดเชียงใหม่	 แต่ดิฉันมีความจำเป็นต้องย้าย 

ท่ีอยู่ไปอยู่จังหวัดพิษณุโลก	 ดังน้ันดิฉันสามารถทำเร่ือง 

ขอย้ายไปสอบที่ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลกได้หรือไม่	

ช่วยชี้แจงให้ทราบด้วย	

ตอบ	นักศึกษาที่สมัครสอบส่วนภูมิภาคสามารถย้าย 

ศูนย์สอบได้	โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

	 1.		 การย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน

  เม่ือมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียน 

ประจำแต่ละภาคการศึกษา	 นักศึกษาสามารถแจ้งชื่อ 

ศูนย์สอบลงใน	 ม.ร.34	 (บัตรลงทะเบียนเรียน)	 ซึ่งชื่อ 

ศูนย์สอบท่ีระบุไว้น้ีอาจเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละ 

ภาคการศึกษาขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักศึกษาว่า

จะเข้าสอบที่ศูนย์สอบใด	 ดังนั้นในการลงทะเบียนเรียน 

ทุกครั้งนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ 

ศูนย์สอบ	 เพราะถ้าเขียนศูนย์สอบผิดจะทำให้เอกสาร 

การสอบไล่ทุกประเภทผิดไปด้วย

	 2.		 การย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน 

ก่อนการสอบไล่

  นักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจาก 

ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว	 นักศึกษาจะต้องส่งจดหมาย 

แจ้งความประสงค์ขอย้ายศูนย์สอบโดยด่วนก่อนที่จะมี 

การจัดสอบ	พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและคำร้องถึง 

ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ	เพื่อดำเนินการ 

ย้ายศูนย์สอบให้นักศึกษา

	 3.	 การแจ้งย้ายศูนย์สอบก่อนการสอบไล่น้อย 

กว่า	2	สัปดาห์	หรือในระหว่างการสอบไล่

  ในกรณีท่ีนักศึกษาแจ้งย้ายศูนย์สอบกระช้ันชิด 

หรือไม่ได้แจ้งขอย้ายศูนย์สอบมายังฝ่ายจัดตารางสอบ 

และกรรมการคุมสอบ	 ทำให้นักศึกษาไม่ได้รับหนังสือ

แจ้งเรื่องสถานที่สอบใหม่	 ในกรณีดังกล่าวให้นักศึกษา

ปฏิบัติดังนี้

	 	 3.1	นักศึกษาต้องตรวจหาห้องสอบจาก 

ตารางสอบไล่ประจำศูนย์สอบนั้น	ๆ

	 	 3.2	 ให้นักศึกษาไปติดต่อผู้ประสานงานการ 

สอบไล่ประจำศูนย์สอบที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายไป 

เข้าสอบ	เพื่อแจ้งการย้ายศูนย์สอบดังกล่าว

	 	 3.3		นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม	ม.ร.ศ.10 

(แบบขออนุมัติย้ายศูนย์การสอบของนักศึกษาส่วน 

ภูมิภาค)	พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน

	 	 3.4	การเซ็นชื่อเข้าสอบ	นักศึกษาจะต้องเซ็น 

ชื่อในบัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบที่กรรมการคุมสอบประจำ 

ห้องสอบได้แทรกช่ือสอบไว้ให้	 โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบ 

ว่าตรงกับกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้

หรือไม่

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษารหัส	4802XXXXXX	ต้องการทำ 

เร่ืองขอย้ายไปเรียนคณะรัฐศาสตร์	ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ เน่ืองจากนักศึกษาได้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครบ	8	ปีแล้วและไม่จบการศึกษา	แต่ต้องการศึกษาต่อใน 

คณะรัฐศาสตร์	 ดังน้ัน	 นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

หลักการคูณเลขเร็ว (2) 

	 หลักการคิดเลขเร็วไม่ได้ใช้กับปัญหาทั่วไป

แต่ใช้เฉพาะปัญหาที่เป็นลักษณะพิเศษเท่านั้น	หลัก 

การคิดเลขเร็วอาจสร้างหลักการได้มาจากการฝึก 

ทักษะทางการคำนวณ	 ซึ่งท่านผู้อ่านก็อาจสร้างได ้

ในฉบับที่แล้วได้นำเสนอหลักการคูณเลขเร็วไว้	 

2	แบบ	ฉบับนี้ก็จะนำเสนออีก	2	-	3	แบบ	ดังนี้

แบบที่ 3	 การคูณเลข	2	หลักที่หลักสิบเหมือนกัน	 

หลักหน่วยรวมกันได้	10

วิธีการ			 (1)		 ใช้เลขหลักหน่วยคูณกัน

	 	 (2)		 ใช้เลขหลักสิบคูณเลขถัดไป

คำตอบ	 นำตัวเลขจาก	(2)	และ	(1)	มาเรียงกันเป็น 

	 	 คำตอบ

ตัวอย่าง 	 ผลคูณ	67	x	63

วิธีทำ					 (1)			7	x	3		=		21

	 	 (2)			6	x	7		=		42

คำตอบ		 คือ		4221				(อย่าลืมตรวจสอบคำตอบ)

หมายเหตุ	 ถ้าผลลัพธ์ในข้อ	(1)	 เป็นเลขหลักเดียวให้ 

เติม	0	ข้างหน้าก่อนนำมาเรียง

ตัวอย่าง		 ผลคูณ	81	x	89

วิธีทำ  			 (1)		1	x	9		=		9

	 	 (2)		8	x	9		=		72

คำตอบ		 คือ		7209				(อย่าลืมตรวจสอบคำตอบ)

แบบที่ 4  การคูณด้วยจำนวนท่ีใกล้เคียง	100,	1000,.. 

เช่น	99,	98,	999,	998,	101,	102,	1001,..

วิธีการ			 99		=		100	-	1	,	98		=	100	-	2	,	101		=		100	+	1

คำตอบ		 คือ	ใช้คูณด้วย	100	แล้วลบ	(บวก)	ผลคูณ 

	 	 ตัวหลัง	

ตัวอย่าง		 ผลคูณ	234	x		98

วิธีทำ					 (1)		234	x	100		=			 23400

	 	 (2)		234	x	2						=			 468

	 	 คำตอบ	คือ					 22932				

ตัวอย่าง		 ผลคูณ	321	x	1003

วิธีทำ					 (1)		321	x	1000		=	 321000

	 	 (2)		321	x	3								=	 963

	 	 คำตอบ		คือ	 321963																																												

พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

คณิตคิดสนุก
 รศ.ทศพร คล้ายอุดม        ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

 ค่ายหมอสายตา	 คณะทัศนมาตรศาสตร์ร่วมกับ 

สโมสรนักศึกษา	 คณะทัศนมาตรศาสตร์	 จัดโครงการ 

ค่ายหมอสายตา	 ประจำปี	 2557	 เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ 

ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร- 

บัณฑิตและบทบาทของการประกอบโรคศิลปะ 

ในสาขาทัศนมาตรศาสตร์ต่อระบบสาธารณสุขของ 

ประเทศ	 เนื่องจากหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์เป็น 

หลักสูตรใหม่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ 

นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนและเพ่ือปลูกจิตสำนึก 

ของนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ในการประกอบวิชาชีพ 

การบริการและสาธารณสุขและการแพทย์	 เมื่อวันที่	

29	 -	 30	มีนาคม	2557	 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	6	เข้าร่วมโครงการจำนวน	48	คน

-

+



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

	 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต

นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอื่น	 กรณีที่ยังไม่สำเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น	และมีความประสงค ์

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพียงแห่งเดียว	 และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอื่น	หรือหากเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้	 โดยให้เทียบ 

กระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นก่อน	 และจึงนำ 

วิชาท่ีสอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปเทียบโอน 

หน่วยกิตเพิ่มเติม	เพื่อไม่ให้วิชาซ้ำซ้อนกัน	แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในขณะ 

ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

อื่นอยู่อีกไม่ได ้	โดยกำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

	 		 จำหน่ายตั้งแต่	วันที่	17	มีนาคม	2557	ถึงวันที่	

12	 พฤษภาคม	 2557	 (เว้นวันที่	 13-16	 เมษายน	 2557)	

ที่อาคาร	สวป.ชั้น	1	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

 2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

	 	 2.1	 เป็นผู้มีความประพฤติดี

	 	 2.2	 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(ระดับปริญญาตรี)	 ที่สำนักงาน	 ก.พ.	 หรือกระทรวง 

ศึกษาธิการ	 หรือสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับรอง		

และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย	ระดับ	C	ขึ้นไป

	 	 2.3	 เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รับสมัครด้วยตนเอง		ท่ีมหาวิทยาลัย	ระหว่างวันท่ี 

3-12 พฤษภาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 

08.30-15.30 น. ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง- 

มหาราช	 ทั้งนี้	 การยื่นใบสมัครให้ดำเนินการพร้อมกับ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ช้ันปริญญาตรี	 โดยให้ผู้สมัคร 

แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหลักฐานให้ทราบในการขอย้าย 

โอนและขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต	 กรณีไม่จบการ- 

ศึกษาจากสถาบันอ่ืน	โดยดำเนินการสมัครได้	2	กรณี		ดังน้ี

	 	 3.1	 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร	 	 และ 

กรอกข้อมูลในใบสมัคร	(อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำมาสมัคร

	 	 3.2	 กรณี	 ไม่เสียค่าใบสมัคร	 ให้กรอกข้อมูล 

การสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย	www.ru.ac.th	 	ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง 

ออกมา	แล้วนำมาสมัคร

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน 

เรียนและค่าบำรุงการศึกษา มีดังน ี้

	 	 4.1	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 900.-	บาท

	 	 4.2	 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	 800.-	บาท

	 	 4.3	 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา		 60.-	บาท

	 	 4.4	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

	 	 	 (ภาคปกติ)	ภาคละ	 100.-	บาท

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค  1  ปีการศึกษา  2557

	 	 4.5	 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	 500.-	บาท

	 	 4.6	 ค่าลงทะเบียนเรียน	 	

	 	 	 เป็นรายหน่วยกิต	ๆละ	 		25.-	บาท

	 	 4.7	 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต	

	 	 	 4.7.1	หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัย

    รามคำแหง		หน่วยกิตละ	 50.-บาท

	 	 	 4.7.2	หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบัน 

    อุดมศึกษาอ่ืน	หน่วยกิตละ	100.-	บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด 

A4 เท่านั้น)

	 	 5.1	 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	

(ม.ร.2)	 จำนวน			1			ฉบับ

	 	 5.2	 สำเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	จำนวน			2			ฉบับ

	 	 5.3	 สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน			2			ฉบับ	

  5.4	 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	(หน้า-หลัง) 

จำนวน			3			ฉบับ	

	 	 5.5	 ใบรับรองผลการศึกษา	 (TRANSCRIPT)	

จากสถาบันเดิมที่มีผลการเรียนจนถึงวันที่มาดำเนินการ

สมัคร	พร้อมสำเนา		จำนวน			1			ฉบับ

	 	 และคำอธิบายรายวิชา	 (Course	 Description)	 

ของแผนการศึกษาเดิม	จำนวน			1			ชุด

	 	 5.6	 รูปถ่ายสีหน้าตรง	 ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น  

จำนวน		1			รูป

	 	 5.7	 เอกสารอื่น	 ๆ	 ถ้ามี	 เช่น	 ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล	ใบทะเบียนสมรส	ใบหย่า		 จำนวน		2			ฉบับ

	 	 5.8	 ใบรับรองแพทย์	 (ขอได้ที่งานแพทย์และ 

อนามัย	ฉบับละ	20	บาท)	จำนวน			1			ฉบับ

	 	 5.9	 แผ่นระบาย	 ม.ร.25	 (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัคร)	จำนวน			1			ฉบับ

	 	 5.10	 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง	 (อยู่ใน 

เล่มระเบียบการรับสมัคร)	จำนวน			1			ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 6.1	 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบราย 

วิชาและโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด	 ตามข้อ	 3 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2555

	 	 6.2	 หากผู้ สมั ครมีหน่ ว ยกิ ตสะสมของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมีความประสงค์จะขอ 

เทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน		ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษา 

พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ	 9	 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	

พ.ศ.	2551	ได้

	 	 6.3	 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม	 และ 

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(กรณี	ข้อ	6.2)	ก่อนการยื่นใบสมัคร

	 	 6.4	 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอน 

หน่วยกิต	 พร้อมขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจาก 

เจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะ	 และดำเนินการ 

	 หน่วยบริการนักศึกษาพิการ	 งานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จัดโครงการ	“นันทนาการสำหรับนักศึกษา 

พิการและอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน”	โดยมี	อาจารย์ 

สมหมาย สุระชัย	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

เป็นประธาน	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 นักศึกษาพิการ	

และเพื่อนช่วยเรียน	เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	

เมื่อวันที่	2	เมษายน	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องสโมสร	อาคาร-

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 อาจารย์สมหมาย	 กล่าวว่า	 การจัดโครงการ 

นันทนาการสำหรับนักศึกษาพิการและอาสาสมัคร 

เพ่ือนช่วยเรียน	เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อนักศึกษา 

พิการและเพื่อนช่วยเรียน	และเป็นการสร้างความสุข 

การผ่อนคลายทางด้านจิตใจ	และอารมณ์	ทำให้นักศึกษา 

พิการสามารถดำเนินชีวิต	 อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ได้ม ี

การร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะในยามว่าง	 ทำให้ได้รับ

ความบันเทิงและผ่อนคลายความเครียด	และเป็นการ 

เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อให้เกิดการ 

เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 ภายในงานได้มีกิจกรรมเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ 

และกิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับนักศึกษาพิการ 

และอาสาสมัครเพ่ือนช่วยเรียน	และกิจกรรมนันทนาการ 

สร้างความบันเทิงและผ่อนคลายความเครียด	 จาก 

วิทยากรภายนอก	และวงดนตรี	Dimond

นันทนาการสำหรับนักศึกษาพิการ

และอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน

ลงทะเบียนเรียนในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน	ในวันที ่

ยื่นสมัคร

 อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผู้สมัครลง 

กระบวนวิชาที่ เทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัคร 

สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได้ ตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด

	 	6.5	 หากผู้สมัครนำเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต 

ใด	ๆ	มาไม่ครบในวันรับสมัคร	ให้ผู้สมัครนำมาให้ครบ 

สมบูรณ์	 ภายใน	 1	 สัปดาห์ก่อนการสอบ	 ภาค	 1/2557	 

มิฉะนั้นจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ	 และ

จะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตท่ีได้ชำระไว้แล้วท้ังส้ิน

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่	 ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร	 	 สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)		มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 	 แขวงหัวหมาก	 	 เขตบางกะปิ	 	 กรุงเทพฯ	

10240		โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน 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)

ในทางท่ีไม่ท้อแท้ท้อถอย	ในท่ีสุดเขาก็เอาชนะได้	หรือ	ในท่ีสุด 

เขาก็สามารถที่ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความภาคภูมิใจ 

ส่ิงเหล่าน้ี	 เราก็ควรจะดูไว้ว่า	ทำไมคนมือด้วนท้ังสองข้าง 

เขายังรับประทานอาหารได้	ทำไมคนมือด้วนทั้งสองข้าง 

ขาด้วนทั้งสองข้าง	 เขายังทำงานทำการในหลายเรื่องได้ 

สามารถวาดรูปวาดภาพอะไรต่อมิอะไรได้	นั่นพูดถึง 

ความพิการ	 เราดูแล้วเราเห็นว่า	 แม้จะพิการ	 เราก็ยัง 

เอาเป็นตัวอย่างได้	 ทีน้ีถ้าหากเราไม่พิการ	 เราไม่พิการก็ย่ิงดี 

เราก็มองดูคนท่ีเขาไม่พิการ	 เขาใช้ความไม่พิการของเขาน้ัน 

ทำอะไรได้บ้าง	ไล่ไปจากตนเองของเขาแล้วในที่สุดเขามี

ความตั้งอกตั้งใจอย่างไร	 เขาหาเหตุบันดาลใจอะไรบ้าง	 

ท่ีก่อให้เกิดความมุมานะข้ึนมาได้	 บางคนน้ันจะเห็นได้ว่า 

ท้อแท้สอบ	 ไม่ผ่าน	 ทั้งหมดทุกวิชา	 ในขณะที่เพื่อน 

สอบผ่านได้เกรดสูงๆ	ทุกวิชา	อยู่ในที่พักเดียวกัน	อยู่ใน 

หมู่บ้านเดียวกัน	 อยู่ในจังหวัดเดียวกันมา	 ก็นึกท้อแท ้

ท้อถอย	ส่ิงเหล่าน้ี	เราทำไมไม่คิดในมุมกลับ	ในมุมตรงกันข้ามว่า 

เรามาจากท่ีเดียวกัน	 เกิดมาจากท่ีเดียวกัน	 เป็นคนบ้านนอก 

เหมือนกันอะไรเหมือนกัน	 มีฐานะ	 ก็อาจจะยากจน	คนมี 

บ้างอะไรก็แล้วแต่	 ทำไมเขาทำได้	 เราก็ต้องศึกษาดู	 ว่าเขา 

ใช้ความมุมานะพยายาม	 เขาใช้วิธีการอย่างไร	 เอาเขาเป็น 

แบบอย่างได้	 หรือมองคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์	 คนใน

ประวัติศาสตร์ต้ังหลายผู้หลายคนท่ีสามารถเป็นนักรบ 

กู้ชาติบ้านเมืองได้	 สามารถที่จะเป็นชาวนาที่เป็นผู้ที่	

สร้างความเป็นอยู่อย่างพอเพียง	หรืออาจจะเกินพอเพียง	

เหลือกิน เหลือ เก็บ เหลือใช้ ไปถึงลูกถึ งหลานได้ 	

สิ่งเหล่านี้นั้น	มันอยู่ที่ตัวเราเอง	ที่เราจะมอง

	 มองอย่างไร	 มองก็คือมองที่	 เขาเรียกว่าไอดอล 

หรือต้นแบบหรือแบบอย่าง	 มองเขาเป็นแบบอย่าง 

เหมือนเรามองนายแบบ	 เรามองคนที่เดินแบบ	 เรามอง 

เขาออกแบบทรงผม	เราอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้	 เราก็ 

เอาตัวอย่างเขาก็ได้	 แล้วเราทำไมไม่เอาตัวอย่างความ 

ขยันหมั่นเพียรของเขาบ้าง	 เราไม่เอาตัวอย่างในความ 

มุมานะพยายามตามอย่างเขาบ้าง	 ทำไม	 ทำไมเราไม่ทำ	

อย่ามัวถามแต่ว่าทำไมเฉย	 ๆ	 ต้องถามว่า	 ทำไมเราไม่ทำ	

และทำไมเราจะต้องคอยเวลา	 ทำไมเราไม่เริ่มทำตั้งแต ่

เดี๋ยวนี้	 และที่สำคัญที่สุด	 ทำไมเราจะไม่ทำ	 เราต้อง 

ทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ	 เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ	 และ 

จะต้องทำด้วยความตั้งใจด้วย	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	

สวัสดีครับ

จัดขึ้นในครั้งนี้ ทำตามพิธีตามแบบฉบับของเมือง 

เชียงใหม่ โดยยึดถือตามตำราของพระครูรัตนปัญญาญาณ 

วัดสันต้นดู่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ใน  

6 ครูบาภาคเหนือที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นมหาราช

ครูผู้ทรงสติปัญญาและความศักดิ์สิทธิ์ในสมัยพระเจ้า 

อินทวิชยานนท์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 

 พิธีคร้ังน้ีประกอบด้วย เคร่ืองสืบชะตาอย่างครบถ้วน 

มีการอัญเชิญพระเจ้าเลียบโลก พระอุปคุตมหาเถรเจ้า 

ซึ่งเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภและการปราบมาร 

พิธีสักการะพระบรมธาตุเจ้า 12 นักษัตร พิธีสืบชะตา 

เรียกขวัญ พิธีถวายตุงเงินตุงทองเป็นพุทธบูชา และร่วม 

บูชาเทียนลดเคราะห์ สืบชะตา รับโชค โดยคณะสงฆ ์

ผู้ประกอบพิธีนิมนต์จาก 5 วัด จากจังหวัดเชียงใหม่ 

และกรุงเทพฯ จำนวน 9 รูป ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ในพิธีการสืบชะตาท้ังส้ิน เพ่ือเป็นการสร้างสิริมงคลแก่ตน 

ครอบครัว องค์กรชาวรามคำแหง ทั้งเป็นการอนุรักษ์ 

สืบสานอันดีงามของชาวล้านนาให้มั่นคงสืบไป”

	 จากนั้น	 อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย	ซึ่งเป็น 

การดำเนินงานตามพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	แสดงให้เห็นว่าชาวรามคำแหง

ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม	

	 “ชาวรามคำแหงมีความต้ังใจในการจัดงานคร้ังน้ี 

อย่างเต็มที่	 เห็นได้จากการเตรียมพร้อมในการจัดงาน 

ท่ีมีรายละเอียดมาก	 ด้วยศรัทธาท่ีจะสืบทอดพระพุทธศาสนา 

ประเพณีพิธีสืบชะตาน้ีถือได้ว่าอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย 

ตั้งแต่โบราณกาล	 ทั่วทุกภาคของไทย	 โดยมีจุดประสงค ์

ม.ร.จัดพิธีมหามงคลฯ                (ต่อจากหน้า 12)

สำคัญคือ	 เพ่ือให้ทุกคนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข	 พ้นจาก 

โรคาพยาธิท้ังปวง	 พิธีสืบชะตาเป็นการยึดถือพระรัตนตรัย 

เป็นสรณะ	และสร้างสวัสดิมงคลแก่ชีวิตของผู้เข้าร่วมพิธี	 

อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมกำลังใจ	และส่งเสริมสุขภาพของ

ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างดี”

เพื่อพัฒนาเชิงบวกสู่ความสัมฤทธิผลตามที่คณะฯ 

ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป 

 ขอให้ทุกคนร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมสาขา 

วิชาในอนาคต การเพิ่มคุณวุฒิ และการขอตำแหน่ง 

ทางวิชาการของคณาจารย์ ร่วมหามิติที่บริบูรณ์ อีก 5 ปี 

ต้องมีผลงานวิจัยเป็นองค์ประกอบในการเล่ือนตำแหน่ง 

และต้องวิเคราะห์งานในขอบข่ายของตนเองได้” 

 คณบดีฯ	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 	 การสัมมนาประจำป ี

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์	 และเจ้าหน้าท่ี	

ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม	 เกิดความกลมเกลียวกัน	 และ 

เป็นช่วงในการระดมความคิด	 ช่วยกันหาคำตอบว่า	

ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันน้ี	อยากเห็นคณะฯเดินไป

อย่างมั่นคงในรูปแบบใด

ก้าวสู่ปีที่ 17ฯ                              (ต่อจากหน้า 12)

6 โรคที่มากับฤดูร้อน                     (ต่อจากหน้า 8)

เลี้ยงลูกด้วยนมกัด	 หรือข่วน	 ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่ 

และน้ำสะอาดหลาย	 ๆ	 คร้ัง	 เช็ดให้แห้ง	 แล้วใส่ยารักษา 

แผลสด	และรีบไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษาท่ีถูกต้อง

  งานแพทย์และอนามัย	 ม.ร.เตือนบุคลากร 

ให้ระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่ม 

เป็นพิเศษ		ยึดหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่าย	ๆ 	ได้แก่	

กินร้อน	คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่	ๆ	หากยังไม่กิน 

ต้องเก็บในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนกิน	 ใช้ช้อนกลาง 

ในการกินอาหารร่วมกัน	 ล้างมือทุกคร้ังก่อนกินอาหาร 

และหลังใช้ห้องน้ำ	 และดื่มน้ำที่สะอาด	 เช่นน้ำด่ืม

บรรจุขวดท่ีมีเคร่ืองหมาย	อย.	หรือน้ำต้มสุก



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑) วันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

        
 
 
 
 
 

ท้อแท้ท้อถอย ท้อแท้ท้อถอย คือ

	 เห็น	 ชื่อหัวข้อที่ครูจะพูดวันนี้	 ก็อย่าไปคิด 

อะไรมาก	 คำว่าท้อแท้ท้อถอย	 มันเป็นเรื่องที่ไม่ดี	

เป็นเร่ืองท่ีไม่เจริญงอกงามอะไร	 แต่ถ้าเราเติมไม่เข้าไป	

เป็นไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอย	 หรือบางคนก็บอกว่าท้อแต่ 

ไม่ถอย	 บางคนก็บอกว่าถอยแต่ไม่ท้อ	 ก็แล้วแต่	

แล้วแต่จะคิด

 ลูกศิษย์ครับ	 ได้เห็นคำให้สัมภาษณ์ของลูกศิษย์ 

ที่เป็นคนที่เรียนเก่ง	 คนที่ประสบผลสำเร็จในทาง- 

การเรียนและในการประกอบอาชีพ	 มักจะบอกว่า	

ตราบใดที่ไม่สิ้นลมหายใจเราย่อมมีความหวัง	 หรือ 

ไม่บางคนก็บอกว่า	 ตราบใดท่ีเรายังมีพลัง	 เราก็ต้องสู้ 

เพราะเราเป็นมนุษย์		จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาก็หาไม่	

 กล่าวโดยรวมแล้ว	การไม่ท้อ	คือการไม่ท้อแท้	

ก่อให้เกิดสติปัญญา	 ก่อให้เกิดการยั้งคิด	 ก่อให้เกิด 

การคิดอะไรต่างๆ	ข้ึนมาได้มากมาย		วันน้ีครูอยากจะ	

ใช้วิธี	อยากจะบอกวิธีการ	ใน	สักเรื่องหรือสองเรื่อง	

ในหลาย	ๆ	วิธี	ในหลาย	ๆ	เรื่อง

	 เราเห็นเขาเรียน	 เห็นเพื่อน	 ได้เกียรตินิยม 

อันดับหน่ึง	เห็น	มีคนชนะเลิศในเร่ืองอย่างน้ัน	อย่างน้ี 

มีคนทำคุณงามความดีได้รับการยกย่อง	 ว่าอย่างโน้น 

อย่างนี้	 มีคนเขาต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง	 ในสิ่งที่ดีงาม	

ท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อบ้านต่อเมือง	 มีคนเขาฝึกฝนตน 

จนเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้	 แม้ว่าเกิดจาก 

ทุ่งหญ้าทุ่งไร่ทุ่งนา	 มีคนประสบผลสำเร็จได้ในการท่ี 

พูดภาษาต่างๆ	 สามารถพูดได้	 5	 ภาษา	 10	 ภาษา 

และมีความสำเร็จในการสื่อสารของเขา	 บางคน 

คิดประดิษฐ์	สิ่งใหม่	ๆ 	ออกมาสู่โลก	ออกมาสู่สังคม	

บางคนคิดวิธีการ	ทำอะไร	ต่าง	ๆ	นานา	ที่ยังความ 

เป็นเลิศได้

	 สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านั้น	มีบางคนบอกว่า	เพราะ 

มีพรสวรรค์	 จึงทำได้สำเร็จ	บางคนก็บอกว่า	แม้ไม่มี 

พรสวรรค์	 ก็ทำได้สำเร็จถ้ามีความพยายาม	 ไม่ท้อแท้ 

ท้อถอยเสียอย่าง	ส่วนครูน้ัน	ยังถือตามท่ีมีหลายท่าน	

ถือว่า	 พรสวรรค์	 ในตัวคนเรานั้น	 ใช้ได้เพียงหนึ่ง- 

เปอร์เซ็นต์	 แต่พรแสวงหรือการฝึกตน	 เป็นเก้าสิบเก้า 

เปอร์เซ็นต์	 รวมแล้ว	 ในผลสำเร็จท่ีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์น้ัน 

มาจากพรสวรรค์เพียงเล็กน้อย	มาจากพรแสวง	หรือ 

การฝึกตน	เสียเป็นส่วนมาก	

	 ให้สังเกตอย่างหน่ึงว่า	 คนท่ีเขาเอาดีเอาเด่น 

อะไรได้ในหลายเรื่องแม้จะเป็นคนพิการ	 เป็นคน 

พิการทางสมอง	 พิการทางสายตา	 เป็นคนพิการ 

ทางอะไรก็แล้วแต่	 เขาสามารถใช้ความพิการของเขา 

ลบความพิการของเขาเสีย	 โดยการฝึกตนจนสามารถ 

ใช้ตนเองที่อาการไม่ครบสามสิบสอง	 ใช้ตนเอง 
(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีเป็นประธานในพิธีสืบชะตาไหว้สาพระธาตุ 

ประจำปีเกิด	 ในงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย	

พ.ศ.	 2557	 โดยมีผู้บริหาร	 อาจารย์	 และบุคลากร	

ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2557	 ณ	 ห้องศักดิ์	

ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

	 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 กล่าวรายงานว่า	

การสืบชะตาเป็นประเพณีของภาคเหนือแสดงถึง 

วิถีชีวิตของชาวล้านนา	ตามความเชื่อว่า	ตั้งแต่เกิดมา 

จนแก่เฒ่า	 ล้วนอาศัยดวงชะตาเป็นผู้ดำเนินชีวิต	 หากมี 

เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคเกิดขึ้นถือว่าดวงชะตานั้น 

ตกบกพร่อง	 ต้องทำการแก้ไขด้วยพิธีสืบชะตาให้ย่ังยืน 

ต่อไป	 จึงเป็นพิธีกรรมแบบพุทธศาสนารวมกับความเช่ือ 

ท้องถิ่นของชาวล้านนา	 ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ	

การสืบชะตานั้น	ปัจจุบันมีอยู่	3	ลักษณะคือ	การสืบ- 

ชะตาเมือง	การสืบชะตาบ้าน	และการสืบชะตาบุคคล	

ซ่ึงกุศโลบายการสืบชะตาคือการร่วมกันทำบุญคร้ังใหญ่	

พร้อมท้ังสร้างกำลังใจตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

สร้างความสามัคคีในครอบครัว	และชุมชน

 “ในพิธีมีการสวดพระธรรมชาตา บทสวดเฉพาะ 

และใช้เคร่ืองบูชาต่างๆ ตามธรรมเนียมอย่างเคร่งครัด 

ขันตั้งเครื่องบูชาต้องครบถ้วน พระสงฆ์ที่มาสวด 

ต้องเชี่ยวชาญ พิธีกรรมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ม.ร.จัดพิธีมหามงคลสืบชะตาหลวง
ในงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เป็นประธานในการ 

อบรมสัมมนาและบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “คณะวิศว- 

กรรมศาสตร์: 16 ปีท่ีผ่านมาและก้าวต่อไปในอนาคต” 

โดยมีบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวน	48	คน	

ร่วมในงาน	ณ	 ห้องประชุม	 302	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

อาคารลายสือไท	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2557

 โอกาสน้ี	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กล่าวว่า 

ในปี	พ.ศ.	2540	รศ.รังสรรค์	แสงสุข	อดีตอธิการบดี	

ได้ริเร่ิมก่อต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มีนโยบายในการ 

เปิดโอกาสแก่ผู้เรียน	 ไม่จำกัดเฉพาะผู้จบการศึกษา 

จากสายวิทย์เท่านั้น	 แต่เปิดกว้างสำหรับนักเรียนใน

สายศิลป์	อีกด้วย

 “เม่ือมองย้อนไป	 จะเห็นปัญหาอุปสรรคมากมาย 

ในช่วงการก่อต้ังจนถึงวันน้ี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนา 

องคาพยพต่างๆ	มีการพัฒนาบุคลากร	บริหารจัดการ	

เติบโตมาเป็นลำดับ	 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ	

โครงสร้างการบริหารตามความเหมาะสม	 ปัจจุบัน 

คณะวิศวะมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

5	 สาขาวิชา	 ปริญญาโท	 1	 สาขาวิชา	 ปริญญาเอก	 

1	 สาขาวิชา	 ทางด้านบุคลากรทุกคนมีความสามารถ 

ที่จะดำเนินกิจกรรมของคณะและมีความพร้อม 

ที่จะปรับเปลี่ยน	วิเคราะห์	และแก้ปัญหาต่างๆ”	

	 “ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่สูงข้ึน 

ในระดับอุดมศึกษา	 ขอให้ผู้บริหาร	 คณาจารย์ และ 

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุ่มเท หมั่นเติมเต็ม 

ความรู้ สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ พัฒนาตนเอง 

และคำนึงถึงองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

  
ก้่าวสู่ปีที่ 17 คณบดีคณะวิศวะฝากบุคลากร

ทุ่มเท-พัฒนาเชิงบวกเพื่อคณะฯ พัฒนาอย่างยั่งยืน

(อ่านต่อหน้า 11)
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