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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
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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
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(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  เปิดรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 1 การศึกษาแบบ 

Block Course System เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  

เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

168,000 บาท (แบ่งชำระ 7 งวด) คัดเลือกโดย 

การสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 

- 29 มิถุนายน 2557

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

   
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง                  เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เมื่อวันที่ 

16 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท ์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม 

“เพ่ิมสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง” รอบที่ 3 โดยนักศึกษา 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี ้

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนผู้สมัครต้องมี 

คุณสมบัติดังน้ี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ระดับปริญญาตรี และไม่เป็นผู้ลงทะเบียนขอจบการศึกษา 

ในภาคปัจจุบัน จัดอบรมวันที่ 25 มิ.ย. 57 - 7 ก.ค. 57 

หลักฐานการสมัคร ดังนี้ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 

ม.ร.เพิ่มสมรรถนะนักศึกษา
จัดอบรมภาษาอังกฤษฟรี

เปิดรับป.ตรี สาขาวิชาการจัดการ 
(ภาคพิเศษ) จังหวัดสงขลา

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ จัดงาน “Road Show 2014” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรััล

ม.ร.ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา แก่ นศ. 583 คน
 งานแนะแนว จัดหางาน 

และทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดปฐมนิเทศและ 

มอบทุนการศึกษา โดยมีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษา 

พร้อมด้วย อาจารย์สมหมาย สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้บริหาร ตัวแทนองค์กร และนักศึกษา จำนวน 583 คน เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ เมื่อวันที่  

5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน RU  Road  Show 2014 พร้อมรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 3 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวกในการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่แก่ผู้สนใจ พร้อมรับสิทธิอบรมภาษาต่างประเทศหรือ 

คอมพิวเตอร์ฟรี และลุ้นรับสมาร์ทโฟนทุกวัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทโรงแรมและรีสอร์ท 

ในเครือเซ็นทารา เป็นประธานเปิดงาน “RU Road Show 2014” พร้อมเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2557       

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 1

 ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียงและประสบ- 

ความสําเร็จจากหลากหลายอาชีพ ร่วมในงาน อาทิ นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายวิชัย  วลาพล ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ 

แห่งประเทศไทย  นางสาวเขมนิจ  จามิกรณ์ ดารานักแสดงชื่อดัง มหาบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นายพัชรพล  สุทธิธรรม “ไทด์” อดีตนักศึกษา 

Pre-degree และ Pre-master degree และนักธุรกิจวัย 23 ปี 



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการเผยแพร่ 

จรรยาบรรณให้กับบุคลากรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง 

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ทุกหน่วยงานได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเพื่อเป็นการดำเนินการ

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร และแผนบริหาร 

ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนตัวบ่งช้ีท่ีเก่ียวข้อง

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นเร่ืองท่ีทุกองค์กร 

จะต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ 

พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม  

สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีจรรยาบรรณ 

เช่นเดียวกับกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล 

ทนายความ จรรยาบรรณถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัย ในอนาคต

ถ้าทำผิดจรรยาบรรณก็สามารถท่ีจะดำเนินการทางวินัยได้ 

 “ปัจจุบันค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมของ 

สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากทำให้เกิดผลกระทบกับ 

แวดวงต่างๆ รวมถึงกระทบกับสถาบันการศึกษาด้วย 

ปัจจุบันผู้คนเน้นวัตถุมากขึ้น เช่น ในต่างประเทศ 

โรงเรียนหลายแห่ง มีมาตรการกระตุ้นให้นักศึกษา 

อ่านหนังสือ โดยการเอาเงินมาเป็นเงื่อนไข ถ้ามีผล 

การเรียนที่ดีก็จะได้เงินรางวัลเป็นการตอบแทน ทำให้ 

นักเรียนไม่ได้อ่านหนังสือด้วยความอยากอ่านจริงๆ 

แต่อ่านเพ่ืออยากได้เงิน ทำให้ผิดวัตถุประสงค์ ถือเป็นเร่ือง

ที่ไม่มีจิตสำนึกทั้งคนให้และคนรับ”   

 “อาจารย์ผมเคยสอนไว้ว่า จรรยาบรรณที่สำคัญ 

และเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ต้องมีในใจ เราต้องซื่อสัตย ์

ต่อตนเอง และผู้อื่น หมายความว่า จะต้องไม่พูดปด 

ไม่พูดโกหก ถึงแม้ว่าการพูดความจริงจะต้องทำให้เรา 

เดือดร้อน แต่ก็ต้องเลือกที่จะพูดความจริงดีกว่าเลือกที่

จะพูดปด มิฉะนั้นบ้านเมืองจะวุ่นวายเหมือนที่เป็นอยู ่

ในปัจจุบัน จึงอยากฝากทุกคนให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง”

 ผู้สนใจสมัครขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ 
ส ำ นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 
จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา (ทุกวัน) หรือดาวน์โหลด 
ใบสมัครได้ท่ี www.skbba.ru.ac.th สอบถามรายละเอียด 
เพ่ิมเติมโทร. 0-2310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399, 
074-251-333 และ 074-251-888 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และสำเนา 
ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ
 อบรม วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(หัวหมาก) นักศึกษาเลือกเวลาอบรมได้ดังนี้
 	เวลา 09.00 - 12.00 น. (รับไม่จำกัดจำนวน) 
  	เวลา 14.00 - 17.00 น. (รับไม่จำกัดจำนวน) 
 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสอบผ่านครบตามหลักสูตร 
จึงจะได้รับประกาศนียบัตร โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี 
ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408 โทร. 0-2310-

8903-4 หรือที่ www.ril.ru.ac.th

จากธุรกิจเคร่ืองสำอาง “IREAL”  นางสาวสิรพิชญ์  สินมา 

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ร. อดีตนักศึกษา Pre-degree 

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบปริญญาโท 

ด้านกฎหมายจากสหรัฐอเมริกาและจ่าอากาศเอก  ดร.สุวินท์  

รักสลาม อดีตนักศึกษา Pre-degree และ Pre-master degree 

จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง อายุ 23 ปี 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริง 

ท่ีหยิบย่ืนโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนท่ัวประเทศ 

ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และฐานะทางสังคม 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 40 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 

กว่า 8 แสนคน ซึ่งบัณฑิตรามคำแหงสามารถยืนอยู ่

ในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยและดำรงตำแหน่งสำคัญๆ 

ในทุกวงการทั่วประเทศ 

 แม้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจะสูงข้ึน แต่มหาวิทยาลัย 

ก็ยังคง ค่าหน่วยกิตท่ีถูกท่ีสุด คือ 25 บาท เพ่ือเปิดโอกาส 

ทางการศึกษาให้แก่ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้อย่างทั่วถึง และ 

ในปีการศึกษา  2557 นี้  มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทาง 

ในการชำระค่าลงทะเบียนโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ส่วนกลาง สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนดอกเบี้ย 0% 

นาน 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ 

ในกรณีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งยังให้มี 

การเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นสำหรับผู้สมัครที่จบ 

อนุปริญญาขึ้นไปใน 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 

คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุน

ให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และได้ศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้น และนักศึกษาเก่าที่ขาดการลงทะเบียนเรียน 

ในภาคเรียนที่ 1 และหรือ 2 ปีการศึกษา 2556 เมื่อมา 

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จะได้รับ 

สิทธิยกเว้นค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาและสามารถ 

ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้อีกด้วย

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า  มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาส

ให้นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัคร 

เข้าเรียนในระบบ Pre-degree เม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สามารถนำหน่วยกิตที่สะสมได้มาเทียบโอนได้ทั้งหมด 

ทำให้มี โอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ก่อนเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน และได้งานทำหรือเรียนต่อ 

ในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วขึ้นอีกด้วย

 “รามคำแหง  สร้างความคิด เพ่ือชีวิตท่ีมีคุณภาพ” 

เป็นคำขวัญท่ีมหาวิทยาลัยใช้ในปีน้ี เพ่ือบ่งบอกว่า สถาบัน 

แห่งน้ีเป็นสถานท่ีให้โอกาสทางการศึกษา สามารถสร้าง 

และต่อยอดความคิดในด้านต่างๆ ทั้งยังเป็น “ตลาดชีวิต 

ตลาดวิชา และตลาดแห่งความคิดสำหรับทุกคน” โดย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาตรีใน 13 คณะ มีทั้งสาขาวิชาที่เป็นแห่งแรก 

ในเอเชีย และสาขาวิชาท่ีสร้างอาชีพให้กับบัณฑิตได้อย่าง

มั่นคง เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีอุปกรณ์การเรียน 

การสอนและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก

ในการศึกษาให้นักศึกษาได้เข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้

อย่างแท้จริง และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยยังได้สอนวิชา 

“ความรู้คู่คุณธรรม” ให้กับนักศึกษาทุกระดับ เพื่อ 

ให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ประพฤติปฏิบัติตน  

ประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างผู้ที่มี 

ความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน 

 อธิการบดี กล่าวอีกว่า ปีน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้จัดกิจกรรม “RU Road Show 2014” โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 3 แห่ง คือ 

เมื่อวันที่ 23-25 เมษายนที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมนี้ที่ศูนย์

การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  วันที่ 9-11 มิถุนายนนี้ 

จัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และวันที่  

20-22 มิถุนายนนี้ จะจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 3 โดยในงาน “RU Road Show 2014” นี้ 

มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย 

บัตรประชาชนใบเดียว การแสดงนิทรรศการ การบริการ 

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเรียน การบริการตรวจ 

วัดสายตา และนวดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการแสดงบนเวที

 “มหาวิทยาลัยหวังว่า การจัดกิจกรรม “RU Road 

Show 2014” ในปีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการ 

สมัครนักศึกษาใหม่แก่ผู้สนใจ และทำให้ท่านได้รู้จัก 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณ 

คุณสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที ่

ในการจัดกิจกรรมพิเศษ “RU Road Show 2014” 

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทั้ง 3 แห่ง”

 

ม.รามฯ จัดงาน “Road Show 2014” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล                                                                    (ต่อจากหน้า 1) เปิดรับป.ตรีฯ                                          (ต่อจากหน้า 1)

อธิการบดีย้ำฯ                                         (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.เพิ่มสมรรถนะนักศึกษาฯ                 (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

นักศึกษา Pre-degree สะสมได้ 140 หน่วย

ตั้งใจเรียนอีก 1 ภาคเรียน จบปริญญาตรีนิติศาสตร์

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง” รู้จักคนเขียนบทกวี 

ที่เกี่ยวข้องกับการขายอาหารประเภท 

“เป็ด” อยู่ ๒ คน

 คนหนึ่งคือ “กวีหมี่เป็ด” ซึ่งเป็น 

ลูกศิษย์รามคำแหงและได้รางวัลซีไรต์ 

คือ มนตรี ศรียงค์

 อีกคนเคยขายข้าวหน้าเป็ด มิได้เป็น 

ศิษย์รามคำแหง เพราะเธอสำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เขาชื่อ

 กมล  ดวงผาสุก

 เป็นกมลท่ีใช้นามปากกาว่า “ไม้หน่ึง 

ก.กุนที”

 เป็นไม้หนึ่งที่ “พี่เถียร” หรือ เสถียร 

จันทิมาธร บอก “ข่าวรามคำแหง” ให ้

จับตามอง และ

 “ข่าวรามคำแหง” ก็ได้ติดตาม 

ผลงานของไม้หนึ่ง ก.กุนที จากคอลัมน์ 

“กวีกระวาด” ในมติชนสุดสัปดาห์ด้วย 

ความสนใจมาโดยตลอด

 แต่ บัดนี้จะมิได้มีผลงานของเขา 

ปรากฏอยู่ใน “กวีกระวาด” หรือที่อื่นใด 

อีกแล้ว

 เนื่องเพราะไม้หนึ่ง ก.กุนที ได้จาก 

โลกที่โหดร้ายใบนี้ไปเสียแล้ว

 เหลือไว้เพียงบทกวีรวมเล่มของ 

เขาที่ชื่อ-บางเรา ในนคร (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

รูปทรงมวลสาร พลังงานและความรัก 

(พ.ศ. ๒๕๔๔) และที่รวมเล่มในปี- 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ อีกเล่มหนึ่ง คือ 

 สถาปนาสถาบันประชาชน

 “ข่าวรามคำแหง” ขอร่วมไว้อาลัย

 กมล  ดวงผาสุก-ไม้หนึ่ง ก.กุนที

 เมื่อครั้งการรับ 

สมัครนักศึกษาใหม่ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 

ท่ีผ่านมา ‘ข่าวรามคำแหง’ 

ได้มีโอกาสพบกับนักเรียน 

Pre-degree  ที่สามารถ 

เก็บสะสมหน่วยกิตได้ 

ถึง  140  หน่วยกิต และกำลังก้าวเข้ามาสมัครเป็น 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์อย่างเต็มตัว  ด้วยความมุ่งม่ัน 

ที่อยากเป็นบัณฑิตลูกพ่อขุนฯ 

 นางสาวธัญพิชชา วงศ์อัศวเวศย์ หรือน้องมายด์ 

ปัจจุบันอายุ 18 ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 

จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ปัจจุบัน 

กำลังศึกษาท่ีคณะนิติศาสตร์ โดยสอบผ่านและสะสม 

หน่วยกิตได้ถึง 140 หน่วยกิตจากการเรียนระบบ  

Pre-degree  และไม่สอบแอดมิชชั่น เพราะตั้งใจเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อคว้าปริญญาตรีก่อน 

เพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน และมุ่งเรียนต่อเนติบัณฑิต 

และเรียนระดับปริญญาโทต่อทันที

 นางสาวธัญพิชชา กล่าวว่า เลือกเรียนที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะเห็นว่ารามคำแหงเปิด 

การเรียนการสอนให้นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ ม.ปลาย 

ได้เรียนมหาวิทยาลัยก่อนใครด้วยระบบ Pre-degree 

ซ่ึงทำให้เราได้มีโอกาสท่ีจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ได้เร็วกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกัน และทำให้มีโอกาสได ้

เรียนต่อในระดับสูงต่อไปได้เร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้ ได ้

มาสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเทียบโอน 

หน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว และกำลังอ่านหนังสือเพื่อ 

เตรียมศึกษาต่อเนติบัณฑิต และปริญญาโทไปพร้อมๆ 

กันด้วย

 “คุณพ่อและคุณแม่เรียนจบด้านกฎหมาย 

และตั้งแต่วัยเด็กจะได้ยินครอบครัวพูดคุยเกี่ยวกับ 

เรื่องกฎหมาย ก็จะชอบฟังและตั้งใจว่า โตขึ้นจะ 

ทำงานด้านกฎหมายให้ได้ จนเม่ือสำเร็จการศึกษาช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร  

Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสเรียน 

ในระดับปริญญาตรีเพื่อเก็บหน่วยกิตล่วงหน้า ทำให ้

มีความมุ่งมั่นที่จะมาเรียนอย่างมาก แต่ก็ยอมรับว่า 

ตอนแรกที่ตัดสินใจมาเรียน Pre-degree นั้น คุณแม ่

ไม่อนุญาตเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อการเรียน 

ในชั้นปกติและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งตนเอง 

รู้สึกเสียใจมาก และพยายามอธิบายกับคุณแม่ จน 

ท่านใจอ่อนและอนุญาตให้มาสมัครเรียนได้ โดยได ้

สัญญาว่าจะคว้าปริญญาตรีพร้อมจบ ม. 6 ให้ได้และ 

จะไม่ทำให้ครอบครัวผิดหวัง ซึ่งวันนี้ก็สามารถ 

ทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจได้ส่วนหนึ่งแล้ว”

 น้องมายด ์ กล่าวต่อไปว่า  ในช่วงที่เริ่มเรียน 

หลักสูตร Pre-degree ควบคู่ไปกับการเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องจัดสรรเวลาให้ดี รู้ว่า 

เวลาไหนควรทำอะไร และเรียงลำดับก่อน-หลัง 

ในการอ่านหนังสือแต่ละวิชา โดยในช่วงเช้า-เย็นจะ 

ต้องเรียนตามหลักสูตรของ ม.ปลาย และช่วงเย็น-ดึก 

จะเป็นเวลาในการอ่าน อีกทั้งการเข้าไปศึกษาใน 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ส่วนในเรื่องของการจัด 

สรรเวลาเรียน ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ เพราะ 

การเรียนทั้งที่โรงเรียนและรามคำแหงมีตารางเวลา

สอบที่ไม่ตรงกัน  คือ ขณะที่ ม.ร.มีการสอบ โรงเรียน 

มัธยมศึกษาก็อยู่ในช่วงปิดเทอม ทำให้มีเวลาในการ

ดูหนังสือได้อย่างเต็มที่

 “อีกเพียง 1 ภาคการศึกษาก็จะสำเร็จเป็น 

บัณฑิตรามคำแหงอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ และไม่อยาก 

เสียเวลาไปศึกษาต่อที่อื่น ซึ่งต้องเริ่มเรียนใหม่ และ 

ใช้เวลาอีก 4 ปี ถึงจะจบ และสาเหตุหนึ่งที่ทำให ้

เลือกศึกษาต่อที่รามคำแหง เพราะเห็นต้นแบบที่ด ี

อย่าง อาจารย์ “พิงค์” สิรพิชญ์ สินมา ซึ่งถือเป็น 

แรงผลักดันให้อยากศึกษาในหลักสูตร Pre- degree 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

 น้องมายด์ กล่าวอีกด้วยว่า ต่อจากนี้ก็วางแผน 

ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ทั้งเนติบัณฑิตและปริญญาโท เพื่อจะได้สานฝันใน 

การเป็นผู้พิพากษา อัยการ หรืออาจารย์สอนด้าน 

กฎหมาย และทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและ 

แผ่นดินที่เราอาศัย และอยากฝากถึงน้องๆ ที่มีความ 

สนใจเรียนทางด้านนิติศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ให้มา 

เรียนหลักสูตร Pre-degree ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเหมาะสมกับนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย อีกท้ังยังผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

มากมายออกสู่สังคม

 “รู้สึกภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯ 

คนหนึ่ง และได้มีโอกาสเรียนในสถาบันอันทรง 

เกียรติแห่งนี้ ภูมิใจที่ตัวเองมีความขยัน พยายาม  

ตั้งใจจนกำลังจะเรียนจบปริญญาตรีแล้ว  อยากบอก 

เพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่ที่รามคำแหงด้วยว่า ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในโลกน้ี ไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบ เช่นเดียวกับ 

การเรียน ย่อมมีอุปสรรค ปัญหา แต่ถ้าหากเรา 

ไม่ย่อท้อ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรค 

เหล่านั้น สักวันหนึ่งเราก็จะได้ชื่นชมยินดีกับความ 

สำเร็จที่เราได้รับ”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556 (ม.ร. 30)
  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

ม.ร.จัดอบรม “เตรียมความพร้อมอพยพคนเม่ือเกิดภัยพิบัติ” กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียน 
สอบซ่อมภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน / 2556

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

คณะ
ช่วงรหัสนักศึกษาและ

วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5501501059-5601519944
5602011370-5602522160
5503503038-5603513275
5604013838-5604511724
5505007699-5605502680
5606020930-5606544418
5607000196-5607501466
5654022150-5654508539
5656003083-5656501318
5690503171-5690530380

18
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
7

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5401033062-5501501042
5402083066-5602011362
5403041295-5503503020
5504019836-5604013820
5305502451-5505007681
5406525971-5606020922
5407003614-5607000188
5654007821-5654022143
5656000261-5656003075
5690024525-5690503163

19
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
7

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5201056537-5401033054
5202113634-5402083058
5203080717-5403041287
5404004458-5504019828
5205006538-5305502444
5306031484-5406525963
5207006049-5407003606
5454501940-5654007813
5556000197-5656000253
5590042049-5690024517

20
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
7

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

4901000010-5201056529
4902000019-5202113626
4903000018-5203080709
4904000017-5404004441
4905000016-5205006520
4906000015-5306031476
4907000014-5207006031
4954000016-5454501932
5356000017-5556000189
4990000012-5590042031

21
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
7

รวม 2,422 กระบวนวิชา

จัดทำโดยงานจัดตารางสอน ฝท.สวป.

 กองอาคารสถานที่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิง- 

ปฏิบัติการ เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อม 

อพยพคนเม่ือเกิดภัยพิบัติ” โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  

2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ 

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติ 

การเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมอพยพคนในคร้ังน้ี 

จัดข้ึนเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกหน่วยงาน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงภัย 

อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งนำ 

ความรู้และประสบการณ์กลับไปใช้กับหน่วยงาน 

ของตนเอง เช่น การตรวจสอบความพร้อมของ 

อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบความปลอดภัยของหน่วยงาน 

รวมทั้งการฝึกเตรียมความพร้อมอพยพคนออก 

จากอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

ต่อชีวิตตนเอง เพื่อนร่วมงาน และทรัพย์สินของ 

มหาวิทยาลัย หรือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

 “มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่ายิ่งว่า การฝึก 

อบรมคร้ังน้ีจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้รับ 

ความรู้และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อม 

การอพยพคนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนสามารถ 

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน 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)

หรือบางคนก็ทานมังสวิรัติก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็น 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันบ้านท่ีพัก 

อาศัยก็จะมีรูปร่างมีรูปทรงแปลก ๆ จากที่เป็นกระท่อม 

หรือจากที่เป็นบ้านทรงไทย ก็อาจจะเป็นบ้านทรงสเปน 

อาจจะเป็นบ้านแบบบาหลี หรืออาจจะเป็นกระท่อมแบบ 

บาหลี กระท่อมแบบชาวบ้าน อะไร ๆ ก็แล้วแต่ จะเห็น 

ได้ว่ามีความหลากหลายน่ันเอง ครูกำลังจะบอกว่ามีความ 

ละเอียดเยอะแยะมากมายหลากหลายเพิ่มขึ้น ๆ ที่พูด 

ตรงนี้นั้นอยากจะให้มองไปจนถึงปัจจัยสี่ของมนุษย์ 

คือความมีชีวิตการใช้ชีวิตก็จะพิสดารขึ้น ก็จะมีมากขึ้น 

หลากหลายขึ้นหลายรูป หลายแบบ แล้วก็เครื่องนุ่งห่ม 

หลายแฟชั่น หลายลักษณะ หลายอัตลักษณ์ หลายเผ่า 

หลายพันธุ์ ภาษาก็จะสื่อความหมายกันได้มากขึ้นหลาย 

ภาษา แล้วก็หลายเผ่าหลายพันธ์ุ ภาษาก็จะอาจผสมผสาน 

มีคำภาษาไทยผสมภาษาฝรั่ง หรือฝรั่งผสมภาษาจีน หรือ 

ภาษาเวียดนามผสมภาษาลาว อะไรก็แล้วแต่มีการผสมผสาน 

กันขึ้นมีการยืมคำกันมาใช้ มีการยืมรูปแบบของการ 

แต่งกายมาใช้ การละเล่นเต้นรำ การร้องรำทำเพลงอะไร 

ต่าง ๆ ก็มีการผสมผสานกันขึ้นมีการแลกเปลี่ยนกันขึ้น 

หรือเอาอย่างกันข้ึน หรือมีการดัดแปลงท่ีเรียกว่านวัตกรรม 

ก็มีขึ้นมากมาย ยารักษาโรคก็จะพัฒนาไปตามโลกและ 

ก็ป้องกันโรคแล้วในขณะเดียวกันเชื้อโรคเองก็พัฒนาไป

เป็นโรคแปลก ๆ เป็นโรคนั้นโรคน้ี มีการค้นพบเรื่องนั้น

เรื่องนี้มากมายขึ้นมาเรื่อย ๆ เอาละ ลองหยุดไว้แค่นี้

 สิ่ งที่ครูพูดถึงทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงมี  

ความหลากหลาย มีอะไร ๆ ต่อมิอะไรต่าง ๆ เหล่านั้น 

ลองมองดูปัจจัยอย่างหนึ่งที่เข้ามาส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ 

ก็คือ การสื่อสารข้อมูล การพัฒนาในเรื่องการสื่อสาร 

ของมนุษย์ สามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารกันได้ สามารถท่ีจะ 

เรียนรู้จักกันได้ สามารถท่ีจะมองเห็นการกระทำของกันได้ 

มองเห็นจากสุดกู่ไปจนถึงข้างหน้าอนาคตได้ นี่อย่างนี ้

เป็นต้น ดังนั้นในทุกวันนี้อยากจะชวนคิดให้มีความสุข 

ก็คือ เราจะต้องยอมรับว่าทุกสรรพส่ิงย่อมมีการเปล่ียนแปลง 

และในการเปลี่ยนแปลงนั้น มันเป็นกันไปทั่วโลก เรา 

อาจจะเป็นรูปแบบนั้นแบบนี้ เขาอาจจะเอาตัวอย่างใคร 

ใครอาจจะเอาตัวอย่างคนอื่นเขา การเป่าใบไม้ของคนป่า 

ก็อาจจะเอาตัวอย่างกันมาจนมีการเป่าขลุ่ยเป่าแซก 

เป่าเคร่ืองดีดสีตีเป่า เอาอย่างการสร้างเคร่ืองดนตรี เอาอย่าง 

การละคร เอาอย่างการร้องการรำ เหมือนอย่างทุกวันนี้ 

เราเอาอย่างกันกับต่างประเทศก็มากมาย

 สิ่งที่จะเอาอย่างหรือไม่เอาอย่าง อย่างไรนั้นต้อง 

ยั้งสติให้ได้ว่า เราควรจะเอาอย่างแค่ไหนเพียงใด เราจะ 

ตามหรือจะนำหน้าแค่ไหนเพียงใด เราต้องคิดเพราะการ 

ที่อยู่ร่วมกันเป็นมนุษย์ร่วมกันจะต้องมีเมตตาธรรม 

และต้องมีความเป็นธรรมต่อกัน มิฉะนั้นแล้วก็จะอยู ่

ร่วมกันยาก คงความเป็นมนุษย์ท่ีจะเป็นเผ่าพันธ์ุที่เจริญ 

งอกงามและเป็นเผ่าพันธุ์ท่ีเป็นแบบอย่างได้ยาก อยู่ว่าง ๆ 

ก็ลองคิดดูบ้างครับ ใครคิดอย่างไรก็ส่งมา ส่งความคิดน้ัน 

มาบอกครูบ้างก็แล้วกัน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงตระหนักถึงความสำคัญในพันธกิจด้านการ 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพออกไป

รับใช้สังคม ด้วยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับ 

บุคคลทุกกลุ่มในสังคม ด้วยเหตุน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จึงกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป ี

เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 บาท แต่ก็ยังมีเยาวชน 

อีกจำนวนมากซึ่ง เป็นผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ 

ดังน้ันมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงจัดต้ังกองทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจัดสรรงบประมาณจาก 

งบรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนขัดสนสำหรับ 

ผู้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  ทุนเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถพิเศษ เช่นทุนเรียนดี  ทุนกิจกรรมนักศึกษา 

ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา กีฬา และ 

ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

 นอกจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยแล้ว 

ยังได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนการศึกษาจากหน่วยงาน 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ท่ีเห็นความสำคัญ 

ของการศึกษาท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลาง 

ในการดำเนินงานกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จึงจัดโครงการปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา 

ในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาผู้รับทุน 

ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทุนการศึกษา มีความสำนึก 

ในพระคุณของผู้มอบทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะ 

การมีวินัยทางการเงิน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุนฯ

อย่างเคร่งครัด

 จากน้ัน อธิการบดี กล่าวว่า ทุกคร้ังท่ีมหาวิทยาลัย 

ได้มีการมอบทุนการศึกษา จำเป็นที่จะต้องให้นักศึกษา 

ตระหนักถึงคุณค่าของทุนที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นทุน 

ด้านใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะเน้นอยู่เสมอว่าให้นักศึกษา 

ใช้ทุนที่ ได้ รับอย่ างมีประโยชน์และมีคุณค่ า เพื่ อ 

การศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการ 

ใช้สอยต่ างๆในทุกวันนี้มี เครื่ องล่อใจ เยอะมาก 

นักศึกษาต้องมีสติในการใช้จ่าย เนื่องจากรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้ลูกศิษย์ได้ใช้โอกาสทางการ 

ศึกษาให้เกิดประโยชน์ ยิ่งนักศึกษาที่รับทุนยิ่งต้องมี 

ความต้ังใจเป็นสองเท่า มีความต้ังใจเรียนหนังสือให้สำเร็จ 

เพราะการศึกษาเป็นบันไดขั้นสำคัญที่สุดของชีวิต  

หลายคนในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ หรือบุคลากร 

ฝ่ายไหนก็ตามที่ก้าวมาสู่ตรงนี้ได้คือต้องมีการศึกษา 

ซึ่งอาจารย์เองก็เป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัด ฐานะไม่ได ้

ร่ำรวยมากมาย แต่ถ้าเราไม่ขวนขวายในการเรียนหนังสือ 

ก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้

 สำหรับนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดไม่มีโอกาส 

ใกล้ชิดผู้ปกครอง อาจารย์แนะนำให้นักศึกษาได้เข้าพบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาบ้าง เพราะทุกวันนี้เราถูกเทคโนโลย ี

ดึงไปมากทำให้การสื่อสารระหว่างอาจารย์ลูกศิษย์ 

ลดน้อยลง จึงอยากให้มองอาจารย์เป็นผู้ปกครองคนท่ีสอง 

ที่เราสามารถที่จะพูดคุย ปรึกษาหารือได้ เพราะถ้าเรา 

ตัดสินใจพลาดเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ได้เอง

 “ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน คนเรา 

เลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกใช้ชีวิตของเราให้มีคุณค่าได้ 

เพ่ือท่ีเราจะได้มีความภาคภูมิใจว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า 

อีกท้ังยังจะต้องมีความซ่ือสัตย์ ขอให้นึกถึงส่ิงท่ีเราต้ังม่ันไว้ 

และขอให้เป็นคนดีของสังคม”

 จากนั้น นางสาวกรวิ เตชมณีแดง นักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้แทน 

นักศึกษาท่ีได้รับทุน กล่าวขอบคุณว่า ดิฉันและนักศึกษา 

ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับทุนการศึกษา 

ในวันนี้ ทุนการศึกษาต่างๆมีความสำคัญทางการศึกษา 

เป็นอย่างมาก ทำให้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เพ่ือนำมา 

ใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ทั้งค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน  

ดิฉันและนักศึกษาทุกคนขอสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษา 

ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จะประพฤต ิ

ปฏิบัติตนเป็น เยาวชนที่ ดีมีความซื่ อสัตย์สุ จริต 

ต่อครอบครัว ต่อสถาบัน และต่อประเทศชาติ และจะ 

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาใช้เป็นหลักคิดเพ่ือการดำเนินชีวิต

 “ดิฉันและนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา

ขอกราบขอบคุณอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทุกท่าน รวมถึงผู้สนับสนุนทุนการศึกษา 

ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

และให้ความอุปการะแก่นักศึกษาทุกคน”

 สำหรับทุนการศึกษาท่ีมอบในวันน้ีเป็นทุนท่ีได้รับ

การจัดสรรจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

จำนวน 583 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,622,000 บาท 

แบ่งเป็นทุนเรียนดี จำนวน 39 ทุน เป็นเงิน 234,000 บาท 

ทุนขัดสน (ส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ) จำนวน 

378 ทุน เป็นเงิน 1,890,000 บาท และทุนกิจกรรม 

จำนวน 166 ทุน เป็นเงิน 498,000 บาท

ม.ร.ปฐมนิเทศฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)
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อบรมอาสาสมัคร
เพื่อนช่วยเรียน

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธาน 

คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  

นำนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 จำนวน 80 คน 

ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ 

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

 ท้ังน้ี การศึกษาดูงานในคร้ังน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึง 

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เพ่ือให้นักศึกษา 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จาก 

การศึกษาระบบการทำงานจริง รวมทั้งสามารถนำ 

ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน และ 

ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ด้วย

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดประชุมเรื่อง “แนวทางการตรวจ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556” 

โดยมี รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน  

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็น 

วิทยากร และมีผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2556 ร่วมประชุม เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม  

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารท่าชัย

 สวัสดีครับลูกศิษย์ครับ  ก่อนอ่ืนก่อนท่ีจะไม่ลืม 

ครูใคร่ขอโทษที่นำเสนอชื่อของคุณยืนยงโอภากุล 

หรือแอ๊ด คาราบาว เป็น ยิ่งยง โอภากุล ที่ถูกต้อง 

ต้องยืนยงนะครับ ครูขอโทษด้วยท่ีสะเพร่าไป

 วันนี้ครูขึ้นหัวข้อเรื่องที่จะคุยกับลูกศิษย์ว่า 

ชีวิตพิสดารก็จะต้องให้ความหมายกันให้ชัดเจน 

เสียก่อน ว่าจะใช้ความหมายในด้านใดดี เอาเป็นว่า 

เอาความหมายผสมผสานของคำว่าพิสดารให้หมายถึง 

ความละเอียดลึกซึ้งและอาจจะรวมหมายถึง ความ-

แปลกแตกต่าง ก็ได้ ถ้ามีความหมายอย่างนี้แล้ว  

เราก็จะคุยกันรู้เรื่องง่ายขึ้นว่า ครูพูดถึงเรื่องอะไร  

แล้วก็ดูบริบทของคำของเรื่องที่พูดถึงก็จะทราบว่า 

จะให้ความหมายคำว่าชีวิตพิสดารอย่างไร

 เราลองนั่งคิดกันอย่างละเอียดสักนิดหนึ่งว่า 

ชีวิตท่ีเราศึกษาท่ีเราได้รู้มา ความเป็นมนุษย์หรือชีวิต 

มนุษย์น้ันย่อมมีทุกข์ มีสุข มีเปล่ียนแปลง มีได้มีไม่ได้ 

มีรุ่งเรืองมีตกต่ำ ส่วนรายละเอียดว่าจะพิสดารเพียงใด 

น้ัน ก็ต้องแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่าน 

 ถ้าหากเราพิจารณาถึงความเปล่ียนแปลงของ 

ชีวิต เล่าตั้งแต่การเริ่มต้นมีชีวิตอยู่ในครรภ์มารดา 

และต่อมา การที่เริ่มต้นจุดชีวิตนั้นก็เจริญเติบใหญ ่

มาจนคลอด แล้วอยู่รอดเป็นทารก ในทางกฎหมาย 

ก็เรียกว่า มีสภาพบุคคล คือเป็นคนเต็มตัว ส่วน 

คลอดออกมาแล้วพิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็น 

อะไรต่าง ๆ  ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องนำมาคิด เพราะว่า 

เขาบัญญัติกันไว้ในทางกฎหมายน้ันก็เอาเป็นเพียงว่า 

ตราบใดท่ีคลอดออกมาแล้วยังหายใจได้ มีลมหายใจได้ 

และเรียกว่ามีชีวิต เป็นมนุษย์ในความหมายของ 

กฎหมาย และจากท่ีมีชีวิตเป็น มนุษย์ก็เจริญเติบใหญ่ 

ขึ้นมาเรื่อยก็จะเกิดก็มามีชีวิตเป็นเด็ก เป็นหนุ่มสาว 

และก็เป็นคนที่มีครอบครัว มีอะไรเปลี่ยนแปลงมา 

เรื่อย รวมความแล้วก็มีเกิด  แก่  เจ็บ ตายนั้นนั่นเอง

 ชีวิตที่เป็นอย่างนี้นั้นมันก็ไม่ได้พิสดารหรือ

ว่าแปลกประหลาดแต่ประการใด เพราะความเป็น

มนุษย์ก็จะดำรงตนไปอยู่อย่างนั้น แต่สิ่งที่รอบข้าง  

แต่สิ่งที่ประกอบกับความเป็นมนุษย์คือเราต้องอยู่ 

ร่วมกันกับสิ่งที่รอบข้าง เราก็จะต้องพิจารณาถึงใน 

หลายเร่ือง เราก็จะเกิดความสบายใจข้ึน ความเปล่ียนแปลง 

น้ันเป็นเร่ืองของธรรมดา ธรรมชาติ เพราะครูเคยพูด 

แล้วว่าทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เราเคย 

รับประทานอาหาร บางครั้งในวัยหนุ่มเราก็รับ 

ประทานอาหารเผ็ดจัดได้ รับประทานอาหารเค็ม 

อาหารหวานจัด อะไร ๆ  ต่าง ๆ  แต่พอไปในอีกวัยหน่ึง 

เราอาจจะเปลี่ยนบริบทของอาหารเหล่านั้นไปเป็น 

อาหารเป็นพืชเสียส่วนใหญ่ หรือเป็นผักเป็นปลา 

เป็นหลัก (อ่านต่อหน้า 11)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง 

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กร โดยมี พระมหา 

ดร.กรวิก อหิงสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม- 

ราชวรมหาวิหาร เป็นวิทยากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 

ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย ์

และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทย์ฯ ม.ร. สัมมนาวิชาการ หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กร

 กองกิจการนักศึกษาขอเชิญนักศึกษาและผู้มี 

จิตอาสา เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร โครงการ “อบรม 

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 

ผู้พิการและสามารถช่วยเหลือเพ่ือนผู้พิการได้ โดยจัด 

อบรมในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ตั้งแต ่

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันศุกร์ท่ี 20 

มิถุนายน 2557 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ร่วมกิจกรรม 

เล้ียงอาหารกลางวันนักเรียน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 

อาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก 

 ผู้สนใจสมัครได้ท่ีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 0-2310-8306,  

0-2310-8076

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ภาค 1/2557 วันที่ 28 มิถุนายน - 

6 กรกฎาคม 2557 (ทุกวัน) ทั้งส่วนกลาง 

(ม.ร.หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 

23 จังหวัด) พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน 

Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 

รายละเอียด โทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ 

www.ru.ac.th


