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ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3 ก.ค.นี้
พร้อมกิจกรรมต้อนรับจากรุ่นพี่อย่างอบอุ่น

   
 
               
อธิการบดี ม.ร. ยืนยันกับผู้สมัครนศ.ใหม่-ผู้ปกครอง
“อนาคตกำาหนดได้ที่รามคำาแหง นำาสู่ความสำาเร็จทุกอาชีพ”

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ยืนยัน

ให้โอกาสทางการศึกษา กำาหนดอนาคตของตนเองได้ โดยเลือกเรียนคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ 

และนำาพาสู่ความสำาเร็จในทุกอาชีพ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เป็นประธานเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560 และต้อนรับผู้ปกครอง 

นักเรียน และผู้สนใจที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย ผู้อำานวยการสำานักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล กล่าวว่าการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560  สำานักบริการ-

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ยังคงให้บริการการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบ 

One Stop Service  และได้พัฒนาปรับปรุงระบบขั้นตอนต่างๆ ให้ดีขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวก

แก่ผู้สมัคร และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่นักศึกษาทุกประเภท ทั้งสมัครปกติ 

เทียบโอนหน่วยกิต และ Pre-degree รวมทั้งนักศึกษาที่โอนย้ายจากสถาบันการศึกษาอื่นและ

จากต่างประเทศ ตลอดจนนักศึกษาพิการและพระภิกษุสามเณร 

 นอกจากนี้ ยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยผู้สมัครนักศึกษาใหม่สามารถชำาระค่าใช้จ่าย

ในการสมัครและลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร 

 กองงานวทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ขอเชญินกัศึกษา 

เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2560  ในวันที่  

3 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม KTB ชั้น 2 วิทยาเขตบางนา 

พร้อมทั้งถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังทุกอาคารเรียน 

ภายในวิทยาเขตบางนาและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ทั่วประเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เปิดเผยว่า 

 กองงานวิทยาเขตบางนาเตรียมจัดงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้นักศึกษาใหม่ 

ได้รู้จักบ้านหลังแรกในการเรียนและสร้าง

ความคุ้นเคยกับสถาบัน และมีความเข้าใจ 

ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้รู้จักชมรม 

กิจกรรมต่างๆ พบเพื่อนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย และรับทราบข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้วย กิจกรรมในงานมีตลอดท้ังวัน 

โดยช่วงเช้า ต้ังแต่เวลา 08.00 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานให้โอวาท ต่อด้วยการบรรยายพเิศษ 

จาก นายศกัดา  วตัตธรรม  ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลอาญาคดีทจุรติ 

และประพฤติมิชอบ ศาลจังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาเล่าประสบการณ์

ความมุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จ “เปลวเทียนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง” 

และความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. การปฐมนิเทศ แยกคณะ

โดยคณบดีและอาจารย์ประจำาคณะ ตามอาคารต่างๆ ดังน้ี คณะนติิศาสตร์  

นักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เบิกนักศึกษากัมพูชาจำานวน 6 คน   

ซ่ึงได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  มาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เฝ้ารับเสด็จฯ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560   

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ทรงรับสั่งกับนักศึกษากัมพูชาว่า  “ให้ทุกคน 

ตั้งใจเรียน  อย่าให้เสียชื่อนักเรียนเขมร  เพราะไปไหนมาไหน 

เคยแต่ได้ยินว่านักเรียนเขมรเรียนเก่งๆ ทุกคน” นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  และนักศึกษา 

ทุนพระราชทานทุกคน

 สำาหรับนักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทาน ท้ัง 6 คน ดังกล่าว  

ประกอบด้วยนายสุเพียะ  เอง  นายสุเขง  วงค์  นางสาวสู่เอง  ปัน 

นายลีโท  วอน  นายสีนวน  เอิก  และนายสีหอ  มอน

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยมี   

นายวริชั  ชนิวนิิจกุล นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง  

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ดังนี้

 1.  รองศาสตราจารย์รสิตา  โอสถานนท์   

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

      3.  อาจารย์ณภัทร  แสมรัมย์   

  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

      4.  อาจารย์ ดร.โกวิท  น้อยโคตร  

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

      5.  อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์  

  รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 2.  ลาออกจากตำาแหน่ง  

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติให้รองศาสตราจารย์- 

ทศพร  คล้ายอุดม  ลาออกจากตำาแหน่งผู้อำานวยการ- 

สำานักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
 

 บรกิารวชิาชพีแก่ชมุชน  มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกียรติจงัหวดัหนองบัวลำาภู 

จดัโครงการบรกิารวชิาการวชิาชพีแก่สงัคมและชมุชน 

“การแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร” 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 โดย อาจารย์ประสิทธิ์ 

บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

หนองบัวลำาภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

และนางลดัดา นาใคร ประธานชมรมสมุนไพรจังหวดั-

หนองบัวลำาภู เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

สมุนไพรพื้นบ้าน พร้อมสาธิตการแปรรูปสมุนไพร

และผลติภณัฑ์สมุนไพร และถ่ายทอดวธีิการผลติสบู่ 

แชมพู สบู่เหลว และนำ้ายาล้างจาน จากสมุนไพร 

เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมสามารถนำาไปใช้ในครัวเรือน 

ของตน โดยมีนักเรยีนโรงเรยีนบ้านห้วยข่าโนนสมบรูณ์ 

ประชาชนจากตำาบลนาคำาไฮ อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภ ู

เข้าร่วมโครงการจำานวน 60 คน

 อบรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง 

จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้งาน Microsoft 

Excel 2013 ในองค์กร สำาหรับบุคลากร เพ่ือการใช้งาน 

เม่ือวันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ-

คอมพิวเตอร์ อาคารหลักศิลา มีบุคลากรเข้าร่วม

โครงการจำานวน 22 คน มีนายเกรียงศักดิ์ ใจสมุทร 

และนายวรวัชร มาลารัตน์ เป็นวิทยากร

รวมทั้งยังให้มีสิทธิพิเศษสำาหรับผู้ชำาระผ่านบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย ที่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป 

สามารถผ่อนชำาระ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0%  อีกด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญา 

ให้กับทุกชนชั้นโดยสามารถเลือกเรียนได้ในคณะที่ใช่ในสาขาที่ชอบ และกำาหนดอนาคตของตนเองได้ ทำาให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และ 

ประสบความสำาเร็จในชีวิตทั้งการเรียนและการทำางาน ดังเช่นสโลแกนที่ว่า “อนาคตก�าหนดได้ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง” ขอให้เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี ้

จะนำาพาลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำาเร็จในทุกสาขาอาชีพ

 ตลอดระยะเวลา 46 ปีท่ีผ่านมา เป็นท่ียอมรับว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาแห่งหน่ึงของประเทศไทยท่ีนักศึกษาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนแล้ว  

จะได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์จนสำาเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ และประสบความสำาเร็จในวิชาชีพนั้น ๆ และ

สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

 มหาวิทยาลัยขอให้ความม่ันใจกับผู้ปกครองและผู้สมัครว่า “รามคำาแหงจะดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน โดยจะอำานวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ท้ังการเรียน 

การใช้ชีวิต เรามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะให้คำาปรึกษาต่าง ๆ แก่นักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนท่ีเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree คือเรียนสะสมหน่วยกิตไว้ล่วงหน้า เม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถนำาหน่วยกิต 

ที่สะสมได้มาเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งหมด ทำาให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้นและมีโอกาสที่จะได้ทำางานก่อนหรือเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น และเมื่อเข้ามาเรียนแล้วขอให ้

มุ่งมั่นตั้งใจเรียน ทุ่มเทแรงกายแรงใจเรียนหนังสือให้สมกับการที่ได้เข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯ และเพื่ออนาคตที่เรากำาหนดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป”

 3.  ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์ ดร.วรากรณ์  ชีวโศภิษฐ์  ดำารงตำาแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์  

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์  ดร.จักกรี ไชยพินิจ  ดำารงตำาแหน่ง     

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิารฐัศาสตร์ (ความสัมพนัธ์- 

ระหว่างประเทศ) คณะรัฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  

15 กุมภาพันธ์  2560

 4.  ร่างระเบียบ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการให้ทุนเสนอ

ผลงานทางวิชาการแก่ข้าราชการและพนักงาน-

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ..................

อธิการบดี ม.ร. ยืนยันกับผู้สมัครนศ.ใหม่-ผู้ปกครองฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “สุนทรภู่” หรือ พระสุนทรโวหาร 

เป็นกวีสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีชื่อเสียง

เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในหมู่ชาวไทยและชาวโลก

 เมื่อท่านมีอายุครบ ๒๐๐ ปี ในป ี

พุทธศักราช ๒๕๒๙ องค์การการศึกษา- 

วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห ่ง -

สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศ

ยกย่องท่านให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์

และศิลปินแห่งชาติ ซึ่งไปฉลอง ๒๐๐ ปี 

สุนทรภู่ที่รัสเซีย เขียนถึงสุนทรภู่ว่า

 เขมรลาวลือตลอดถึงมอสโค

 เลียนที่สุนทรภู่เขียนถึงตนเองว่า

 เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร

 “ข่าวรามค�าแหง” บอกใครๆมา- 

โดยตลอดว่า สุนทรภู่เป็นกวีท่ีมีจุดเด่น 

อยู่ ๒ ประการ และเป็น ๒ ประการ 

ที่ท�าให้ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์

ของชาวไทยและชาวโลก

 ประการแรก ทางด้านรูปแบบ

 ท่านเขียนกลอนที่มีลักษณะพิเศษ

ไม่เหมือนใคร เป็นกลอนทีมี่ความไพเราะ

อ่านง่าย และได้ความชัดเจน

 ประการที ่๒ ทางด้านเนือ้หาความคดิ

 เน้ือหาในกวีนิพนธ์ของท่านทุกเรื่อง

เป็นเนื้อหาท่ีน่าสนใจ แปลกใหม่และ

ทันสมัยอยู่เสมอ

 ๒๖ มถุินายน วนัสุนทรภู ่ วรรณกรรม

ของท่านจะอยู่คู่ชาติไทย ตลอดไป

(อ่านต่อหน้า 11)

  นางสาววลัล ีทพิย์บำาหลาบ  บัณฑิตคณะมนษุยศาสตร์ เกยีรตินยิมอนัดับ 1 

 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน วิชาโทภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย 3.57  ปัจจุบันทำางาน 

ที่เมืองบอร์น ประเทศเยอรมนี กับบริษัท KiK Textilien und Non-Food GmbH 

บรษัิทสัญชาติเยอรมนัทีมี่สาขามากกว่า 3,400 สาขากระจายอยูท่ัว่ประเทศเยอรมนี

และทวปียโุรป  พร้อมศึกษาระดับปรญิญาตรใีนหลกัสูตร 3 ปี ด้านธุรกจิ สาขาวชิา 

การค้าการพาณิชย์  

  วัลลี เล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการสมัครงานที่ประเทศเยอรมันว่า ในวันที่

ไปถงึเยอรมัน ตนรบีส่งใบสมัครงานไปยงับรษัิทต่างๆ ถงึ10 บรษัิท แต่ได้ตอบรบั

เรยีกสัมภาษณ์เพยีง 2 แห่ง คิดกงัวลว่าบรษัิทคงเลอืกคนเยอรมัน คงไม่ได้งานแน่ เพยีงแค่คิดแต่ใจไม่ยอมแพ้ 

พยายามทำาให้ดีท่ีสุดและบอกตัวเองว่าถ้าทำาดีที่สุดแล้วจะแพ้หรือชนะมันก็ไม่ได้สำาคัญ และเชื่อว่าโชค 

เกิดจากความสามารถ

 “โชคดีทีก่ารเรียนการสอนสาขาวชิาภาษาเยอรมัน 

ที่รามคำาแหงไม่ได้สอนให้ท่องจำา แต่สอนให้ใช้เหตุและ

ผลในการเรียน ทำาให้การสัมภาษณ์ท้ัง 2 แห่งเป็นไป

อย่างน่าประทับใจ ประกอบกับเกรดท่ีค่อนข้างดีทำาให้

บริษัทเห็นความรับผิดชอบ และความจริงจังต่อสิ่งที่ทำา 

จึงตอบรับเข้าทำางานทันทีเมื่อจบการสัมภาษณ์ ตอนนั้น 

ตกใจมาก เพราะตำาแหน่งท่ีได้เป็นการเปิดรบัเพยีง 1 เดียว 

เท่าน้ัน แทนทีจ่ะรบัชาวเยอรมันทีไ่ม่มีอปุสรรคในด้านภาษาเลย” 

 วัลลี กล่าวต่อไปว่ารามคำาแหงเปรียบเสมือน 

ต้นโพธ์ิใหญ่ที่มีร่มเงาเป็นที่พึ่งพาให้โอกาสกับทุกคนในการพิสูจน์ตัวเองว่าเงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่นำาพาไปสู่ 

ความสำาเรจ็ แต่ความมานะอตุสาหะ และความรูจ้กัรบัผดิชอบในตัวเอง คือใบเบิกทางท่ีดี ปรญิญาจากรามคำาแหง

คือการพสูิจน์ความรูจั้กรบัผดิชอบ รูจ้กัหน้าทีข่องตนเอง เป็นมหาวทิยาลยัทีส่ามารถผลติบัณฑติทีมี่คุณภาพ

ได้ไม่น้อยหน้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเมืองไทยเลย

 รามคำาแหงให้โอกาสดิฉันได้รูจั้กกบัความหลากหลายทางอาย ุ หลายอาชพี ไม่มบีรรยากาศแบบแข่งขนั

กันเรียนเหมือนท่ีอื่น แต่ทุกคนพยายามแข่งกับตัวเอง มีความเป็นผู้ใหญ่ มีเป้าหมายแน่วแน่ เด็ดเด่ียว 

เพื่อคว้าชัยชนะให้ตนเอง และในขณะเดียวกันยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นอย่างดี 

 “สมัยอยู่ชัน้ ม.5 ครปูระจำาชัน้เคยถามว่า วลัลอียากเรยีนต่อทีไ่หน ดิฉนัตอบทันทีว่า รามคำาแหง ครสู่ายหน้า

แล้วบอกว่า ‘ครขูอให้เป็นตัวเลอืกสุดท้ายได้ไหมวลัล’ี ประกอบกบัเคยได้คำารำา่ลอืว่า “รามฯ เข้าง่ายแต่ออกยาก” 

จึงอยากพิสูจน์ว่ายากแค่ไหน แต่ก็เชื่อครูและตระเวนสอบตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 3 - 4 แห่ง ซึ่งก็สอบติดทุกที ่

ทั้งคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่ภายหลังที่สอบ 

จบภาคทีโ่รงเรยีน ดิฉนัเตรยีมเอกสารและสมัครเข้าเรียนทีร่ามคำาแหง คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาเยอรมันทนัที 

 ...การเรียนที่รามคำาแหงมีความพิเศษคืออิสระได้เลือกเรียนตามที่ต้องการ แต่ละเทอมได้เลือกว่า 

วิชาไหนเปิดสอน ท้ังวชิาเอก วชิาโท และวชิาเสร ี เป็นการกำาหนดอนาคตตัวเองตามความถนัด ทุกอย่างข้ึนอยูก่บัเรา 

คุณขาดเรียนเป็นเดือนได้ ไม่มีข้อบังคับการเข้าเรียน แต่คุณต้องรู้ว่าอาจารย์ส่ังงานอะไร ต้องส่งงานไหม 

ถ้าคุณสอบผ่าน เรื่องมาเรียนหรือไม่น้ัน ไม่ได้สำาคัญอีกต่อไป แน่นอนว่าดิฉันสามารถอยู่ในกฎเกณฑ์

ได้เหมือนคนอื่น เพียงแต่อะไรที่เกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาของชีวิตดิฉัน ดิฉันอยากจะกำาหนดมันด้วยตัวเอง 

และนี่ก็คือเหตุผลที่ดิฉันเลือกมาเรียนที่รามฯ เพราะรามคำาแหงให้ทาง ..ที่ดิฉันสามารถกำาหนดได้ด้วยตัวเอง” 

 บัณฑิตวัลลี กล่าวต่อไปว่าการเรียนท่ีรามคำาแหงให้ประสบความสำาเร็จ อย่างแรกคือมีเป้าหมาย 

ท่ีแน่วแน่ รูห้น้าทีร่บัผดิชอบ แบ่งเวลาเป็น รูว่้าควรจะทำาอะไรเม่ือไหร่ ดิฉันไม่ได้เก่งกว่าคนอืน่ แต่จะทบทวน

การเรยีนอย่างสมำา่เสมอ จดัตารางอ่านหนงัสอืเพยีง 3 วนัๆละ 3 ชัว่โมงทบทวนสิง่ทีเ่รยีน ท่ีสำาคญัควรให้เวลา 

กับหัวข้อหรือวิชาที่เราไม่ชอบก่อน เป็นการเรียนรู้การเอาชนะใจตนเอง และจะทำาให้เราสอบได้เกรดดีขึ้น

ในวชิานัน้ๆมากกว่าท่ีควรจะเป็น  วนัสอบเราแทบจะไม่ต้องอ่านหนงัสือเพิม่อกีเลย คติท่ีใช้ในการดำาเนนิชวีติ  

ไม่ว่าเรื่องเรียนหรือเรื่องงานคือ เม่ือเริ่มต้นทำาอะไรก็ทำาให้สำาเร็จและต้องทำาให้สุดความสามารถเท่าน้ัน 

ไม่ว่างานนั้นๆ เงินจะน้อยแค่ไหน ไม่ว่าการเรียนวิชานั้นมันอาจจะไม่ใช่วิชาที่สำาคัญที่สุดแต่การสร้างนิสัย 

ที่จะทำาทุกสิ่งให้ดีที่สุดย่อมเป็นการฝึกฝนตัวเองไปในทางที่ดี  

เรียนภาษาเยอรมันที่รามคำาแหง
บัณฑิตสาวดีกรีเกียรตินิยมได้งานระดับอินเตอร์



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2559 (ม.ร. 30)
  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียน 

สอบซ่อมภ�ค 2 และภ�คฤดูร้อน / 2559

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

5901001080 - 5901514603
5902012227 - 5902514776
5903003852 - 5903510088
5804501426 - 5904507067
5805009254 - 5905501853
5906009005 - 5906525000
5907000425 - 5907501026
5954006861 - 5954504592
5956002769 - 5956501158
5990039272 - 5990514274
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0

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

5701048620 - 5901001072
5802001239 - 5902012219
5703504117 - 5903003845
5704029460 - 5804501418
5705001716 - 5805009247
5706512307 - 5906008999
5707501028 - 5907000417
5854010468 - 5954006853
5856500441 - 5956002751
5990007311 - 5990039264
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0

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

5501035322 - 5701048612
5602014242 - 5802001221
5503031857 - 5703504109
5504055335 - 5704029452
5405014191 - 5705001708
5606016870 - 5706512299
5507500972 - 5707501010
5754007002 - 5854010450
5756002746 - 5856500433
5890011876 - 5990007303
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0

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

5201000014 - 5501035314
5202000013 - 5602014234
5203000012 - 5503031840
5204000011 - 5504055327
5205000010 - 5405014183
5206000019 - 5606016862
5207000018 - 5507500964
5254000010 - 5754006996
5356000017 - 5756002738
5290000016 - 5890011868
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  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

“อนุสรณ์” ตัวอย่างความพยายาม 
ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยหัวใจอันแรงกล้า

 เราทุกคนล้วนมีจุดเร่ิมต้นและ

จุดสิ้นสุดในทุก ๆ เรื่อง และสิ่งที่มาคู่กัน 

คืออุปสรรคที่เราต้องฝ่าฟัน บางคนยอม

ถอดใจต้ังแต่เจออปุสรรคแรก แต่หลายคน 

ก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคจนถึงเส้นชัยแห่ง-

ความสำาเรจ็ เหมือนด่ัง นายอนุสรณ์ วงศ์อ๊อด 

นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง  

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการ-

คอมพวิเตอร์ ชายผูเ้ป็นตัวอย่างแห่งความพยายามของใครหลายคน ผูท่ี้ไร้ขาท้ังสองข้าง 

ไม่มีแขนขวา และมีแขนซ้ายเกือบถึงข้อมือเท่านั้น ... 

 อนุสรณ์ เริม่ต้นเรยีนรามคำาแหงด้วยระบบ Pre-degree พร้อมๆกับเรียนช้ัน ม.ปลาย 

ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน เพียรพยายามจนสามารถเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตร ี

ของ ม.รามคำาแหง และเลอืกเทียบโอนเข้ามาในคณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

แต่แล้วความพยายามกเ็หมือนอ่อนล้าลง ในวนัทีก่ารเรยีนปริญญาตรีกินเวลามากกว่า 3 ปี 

อนสุรณ์พบว่าตัวเองเกบ็หน่วยกติไปได้เพยีง 17 หน่วยกติ เขารูส้กึว่าตัวเองเลอืกเส้นทางผดิ 

สิ่งที่เขาเลือกตอนนี้อาจไม่ใช่ความถนัดของเขา ... 

      “ผมเรียนการศึกษานอกระบบมาต้ังแต่ระดับประถม  

เริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นอยู่หลายปี แต่ก็ตระหนักได้ว่าการศึกษา

จำาเป็นต่อเรามาก เมื่อคิดได้เช่นนี้ การเก็บหน่วยกิตจากระบบ 

Pre-degree ของ ม.รามคำาแหง น่าจะช่วยร่นระยะการเรียน

ของผมได้ แต่ผ่านไป 3 ปี ผมเก็บได้แค่ 17 หน่วยกิต ผมย้อน

ถามตัวเองว่าน่ีคอืทางของเราม้ัย ท้ังท้อและหมดหวงั แต่พอนกึถงึ

คำาพูดท่ีว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทำาไม่ได้ ก็มีแรงผลักดัน 

ขึ้นมาอีกครั้ง”

 คำาพูดประโยคนั้นทำาให้อนุสรณ์มีความพยายามและ 

มีความต้ังใจเพิม่ข้ึนอีกหลายเท่า พร้อมๆ กบักำาลงัใจจากเพือ่น 

พี่สาว และอาจารย์ ทำาให้ความท้อแท้ในตอนนั้น แปรเปลี่ยน

เป็นภูมิคุ้มกันความท้อถอย จากเรื่องที่คิดว่าทำาไม่ได้ ไม่ใช่-

ส่ิงทีต่นถนดั กลายเป็นงานทีส่ร้างรายได้ระหว่างเรยีน ซ่ึงอนสุรณ์ 

ทำางานเกี่ยวกับกราฟฟิกในคอมพิวเตอร์ พร้อมๆกับตั้งใจเรียน 

มุ่งมั่น ทำาตามเป้าหมายอย่างสุดความสามารถ

 “ฉันอยากเห็นนายใส่ชุดครุย”

 คำาพูดสั้นๆ และกำาลังใจท่ีคอยอยู่เคียงข้าง จากอาจารย์อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์ 

อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นจริงแล้วในวันนี้ ความพยายามตลอดทั้ง 6 ปี  

การนัตีด้วยชดุครยุสส้ีมเหลอืงทีก่ำาลงัสวมใส่ และแม้ชดุนีจ้ะส้ันกว่าของเพือ่น ไม่ได้ต่อแถว

เข้าห้องประชมุกบัเพือ่นคนอืน่ๆ แต่สิง่ทีีท่กุคนมองเหน็ กคื็อความต้ังใจและแรงแห่งความมุ่งม่ัน

ที่เป็นเหมือนเส้นด้ายถักทออยู่บนชุดครุย สง่างาม ทรงคุณค่า ไม่แพ้คนไหนๆ 

 ขาท่ีต่อขาเทยีมแล้ว ยังส้ันกว่าคนอ่ืนเขา แขนสองข้างทีเ่คยหยบิจับในวนัก่อนๆ 

ไม่ได้มีครบในวันนี้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าสิ่งที่ขาดหาย ไม่ได้เป็น

อุปสรรคต่อความสำาเรจ็ เพยีงแค่ยอมรบัและอยูก่บัส่ิงท่ีเหลอื อยูก่บัร่างกายท่ีไม่เคยทรยศเรา 

อยู่กับหัวใจที่ยังเต้นในทุกวินาที และดีใจเหลือหลาย ที่วันนั้น ... วันที่ชีวิตเหมือนอยู่

ในจุดตำ่าสุด ไม่เลือกที่จะหยุดลมหายใจ

 ย้อนไปเม่ือ 17 ปีก่อน อบุติัเหตุจากรถไฟพรากอวยัวะท่ีสำาคัญของเขาไป ทกุอย่าง

หยดุนิง่และชีวติกลับอยูจ่ดุท่ีเหมือนเริม่ใหม่ จากทีเ่คยมีกห็ายไป แต่ส่ิงท่ีไม่เคยหายไปไหน 

คือกำาลังใจและความพยายามที่มีอยู่ในใจเสมอมา ให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฝันร้าย สิ่งที่

ปฏบัิติในทกุวันนีคื้อความจรงิ มีพีส่าวคอยอยูเ่คยีงข้าง เป็นท้ังกำาลงัใจ และมือช่วยฉดุรัง้

ให้ลุกยืนอีกครั้ง 

 “ตอนช่วงอายุ 15-16 ปี ผมตกรถไฟ เสียขาและแขนอย่างไม่มีวันเอาคืนมาได้ 

ทุกอย่างหยุดนิ่ง ผมท้อแท้และถอดใจกับหลายๆเรื่อง วูบหนึ่งเคยคิดจะฆ่าตัวตาย  

แต่พอได้ก�าลงัใจและค�าพดูเตือนสติ ผมมีก�าลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัปัญหา ท�าให้ความท้อถอย

ในวนัน้ัน เป็นพลังให้ผมถงึวนันี ้พยายามฝึกฝนจนเป็นความเคยชนิ กลายเป็นความสามารถ

ของผม และจะพัฒนาไปเรื่อยๆ”

 อนสุรณ์ ได้รบัการดูแลจาก ม.รามคำาแหง ด้วยทนุเรยีนฟรตีลอดจนจบการศึกษา 

และความสามารถของเขายงัคว้าทุนเรยีนต่อปรญิญาโทท่ีมหาวิทยาลยับรูพา พร้อมๆกบั

ช่วยงานวิจัยในคณะไปด้วย 

 ความสำาเร็จที่เราทุกคนได้เห็น เราเองก็สามารถคว้ามาไว้ในมือได้ อนุสรณ์ได้ฝาก 

กำาลังใจและให้ข้อคิดไว้ด้วยว่า “เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกัน คือความตั้งใจ แต่อาจมี

เหตุผลบางอย่างมาทำาให้ความต้ังใจนัน้คลาดเคลือ่น ซ่ึงแท้จรงิแล้วไม่มีอะไรท่ียากเกนิไป 

ทัง้เรือ่งเรยีนและการใช้ชวีติ ผมเชือ่ว่าทุกคนประสบความสำาเรจ็ได้ ถ้าต้ังใจและมุ่งมัน่ทีจ่ะทำา” 

 “ไอซ์ AF9” คว้าปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสมใจ  ชื่นชมรูปแบบ 

การเรยีนการสอนของรามคำาแหงสร้างบัณฑิตมคีณุภาพ ต้ังแต่มธัยมยนัมหาวทิยาลยั- 

ฝากทุกคนอย่าท้อ ความรู้เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด หากไม่หยุดมุ่งมั่นและพัฒนาตนเอง 

ความสำาเร็จที่ตั้งใจไว้จะเป็นของเรา

 นางสาวภรภสัสรณ์  ชยัอนันต์นธิ ิหรอื “ไอซ์ AF9” 

อดีตศิลปินวง Beauty G ค่ายอาร์เอส ปัจจุบันเป็นศิลปิน 

สังกัดทรูแฟนเทเชีย หลังจากคว้าตำาแหน่งสดุยอดนักล่าฝัน 

ของรายการ True Academy Fantasia season 9 ซึ่งเป็น 

บัณฑิตสาขาดนตรีไทยสมัยนิยม วิชาเอกดนตรีลูกกรุง 

(ขบัร้องดนตรลีกูกรงุ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย-

รามคำาแหง

 ‘ไอซ์ AF9’ เปิดเผยด้านความรู้สึกภาคภูมิใจว่า 

เป็นเกียรติมากท่ีได้เรียนและสำาเรจ็การศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ตนเริม่เข้าทำางาน 

ในวงการบันเทิงมาต้ังแต่เด็กๆ ท้ังร้องเพลงและการแสดง เม่ือถงึเวลาเข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยั 

จึงมองหาสถาบันท่ีสามารถรองรับกับการทำางาน ได้เรียนร้องเพลงไปด้วย และ 

ได้ทำางานในวงการบันเทิงไปด้วย

 “ขณะเริ่มต้นเป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ได้ 2 ปี ก็เข้าประกวดรายการ True Academy Fantasia season 9 ซึ่งจ�าเป็น 

ต้องพักการศึกษาไว้ชั่วคราว และหลังจากการประกวดเสร็จส้ิน ไอซ์ได้ก้าวเข้าสู ่

วงการบันเทิงแบบเต็มตัว ท�าให้ไม่มีเวลามาเข้าเรียนเหมือนเม่ือก่อน ต้องอาศัย

ความรับผิดชอบ ติดตามการเรียนจากเพื่อนๆ และจากคณาจารย์ด้วยตนเอง 

โดยได้รบัการช่วยเหลอืและการสนับสนุนเป็นอย่างดี อีกทัง้รูปแบบการเรียนการสอน 

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเหมาะกบัผู้ทีท่�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย รวมถงึหลกัสูตร

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ท่ีตรงกบัสายอาชพี ท�าให้ไอซ์สามารถประสบความส�าเรจ็ได้ 

และท�าให้วันเข้ารับปริญญาบัตรกลายเป็นอีกวันหนึ่งที่ภาคภูมิใจในชีวิต”

 ไอซ์ กล่าวต่อไปอกีว่ามีความผกูพนักบัรามคำาแหงมาต้ังแต่สมัยเป็นนักเรยีน 

มัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคำาแหง การเรยีนการสอนของทีน่ี่ 

ช่วยให้เติบโตทางการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างเข้มแข็ง 

ท้ังยังได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต้ังแต่ในโรงเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยว่า 

“เราต้องท�าทุกอย่างด้วยตัวเองให้ได้”

 “ขอเป็นก�าลงัใจให้กบันกัศึกษาทุกคน ในชวีติคนเรามหีลายส่ิงท่ีไม่ได้มาง่ายๆ 

ต้องใช้ความอุตสาหะอย่างหนักเพื่อไขว่คว้ามันมา นักศึกษารามค�าแหงหลายคน 

ต้องท�างานควบคู่กับการเรียน ความเหนื่อยยากย่อมมีีมากกว่าคนอื่น หลายคน 

ท้อจนถึงข้ันเลิกเรียนไป  อยากให้ระลึกไว้เสมอว่าความรู้ยังคงเป็นส่ิงส�าคัญที่สุด 

และท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดโอกาสมากมายให้ทุกคนได้มีการศึกษาอย่าง 

เท่าเทียมกันท้ังส่ือการเรียนการสอนท่ีรองรับโดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปนั่งเรียน 

ในห้องและยังมีมิตรภาพดีๆ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 ...ส�าหรับคนท่ีมีความฝัน โอกาสมีอยู่มากมาย เมื่อเข้ามาหาเรา ก็เป็นเรื่องธรรมดา 

ท่ีจะเข้าหาคนอืน่ด้วยเหมอืนกัน เพราะทกุคนต่างตามหาโอกาสเพือ่จะคว้าความส�าเรจ็ 

ดังนัน้อย่าหยดุพฒันาตัวเองและอย่าคิดว่าต้องแข่งขันกับใคร ขอให้ท�าตัวเองให้ดีทีสุ่ด 

แล้ววนัหนึง่ความฝันนัน้จะกลายเป็นความส�าเรจ็ของเรา”

ไอซ์ AF9 คว้าปริญญาเป็นบัณฑิตสมใจ
ประทับใจการเรียน..แม้ไม่มีเวลาก็สำาเร็จการศึกษาได้



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

 รู ้สึกเป็นเกียรติที่สุด

ที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ ภูมิใจ

ทุกครั้งท่ีได้บอกทุกคนว่า 

จบจากรามคำาแหง แม้ตอนน้ี 

จะเรียนอยู ่ต ่ างประเทศ  

ก็จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำางาน

ให้ดีท่ีสดุ เพือ่ท่ีจะไม่ให้ใคร 

มาดูถูกรามคำาแหงได้ และให้ทุกคนรู้ว่าบัณฑิต

รามคำาแหงมีคุณภาพ ในอนาคตดิฉันวางแผนว่า 

หากเรียนจบด้านธุรกิจแล้ว ดิฉันอยากทำาความฝัน 

ให้สำาเร็จโดยการเรียนต่อระดับปริญญาโทด้าน

ภาษาศาสตร์ และถ้าเป็นไปได้ดิฉนักต้ั็งใจอยากกลบัมา 

เป็นอาจารย์สอนภาษาเยอรมันทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง

 “โอกาสน้ี ขอขอบคุณ รศ.ภาคินี อัครมาส  

ผู้ให้โอกาส คอยห่วงใยให้ค�าปรึกษาและสนับสนุน

ในทุกด้านท�าให้มีวนัน้ี อาจารย์คือหน่ึงก�าลงัใจท่ียิง่ใหญ่ 

ของชวีติเทียบได้กบัแม่ของดิฉนั ขอบคณุรามค�าแหง

ที่ให้โอกาสดีๆ หลายโครงการ เช่น โครงการ 5 A  

ทีม่อบทนุการศึกษาส�าหรบัเด็กเรยีนดี หรอืโครงการ

แลกเปลีย่นนกัศึกษาของสาขาวชิาภาษาเยอรมันท่ีดิฉนั

เคยได้เข้าร่วมเดินทางไปยังฮานอยประเทศเวียดนาม 

นับเป็นประสบการณ์มีค่าที่รามค�าแหงมอบให้จริง

 ... ฝากถึงน้องๆว่า จงภูมิใจที่ได้เรียนที่รามฯ 

ที่ผ่านมาดิฉันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ปริญญาจาก 

รามค�าแหงสามารถประสบความส�าเร็จแข่งขัน 

กับปริญญาในประเทศอื่นได้ ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน 

เป็นบัณฑิตทีมี่คุณภาพ เม่ือออกไปท�างานขอให้ต้ังใจ

ท�างาน สร้างช่ือเสียงให้สถาบัน ให้ทุกคนช่วยกัน

เปลี่ยนประวัติศาสตร์การศึกษาให้รามค�าแหงขึ้นเป็น 

มหาวทิยาลยัท่ีดีทีส่ดุในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

เกียรติศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของสถาบันเราขึ้นอยู่กับ

นักศึกษาเองทุกคน”

เรียนภาษาเยอรมันที่รามคำาแหงฯ (ต่อจากหน้า 3)
  

สาขาแพทย์แผนไทยรับ นศ.ภาค 1/2560

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร

บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  โครงการศึกษา- 

ภาคพิเศษ  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 

13 กรกฎาคม 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2560)  ณ สถานพยาบาล

แพทย์แผนไทย ชั้น 2  เวลา 10.00 - 15.30 น.   

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8684

 “ในฐานะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ขอฝาก 

ถึงรุ่นน้องท่ีก� าลัง ศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์   

และคณะอื่นๆทุกคน มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีครู

อาจารย์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอน

ที่ทันสมัยคอยอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

ท�าให้นักศึกษาสามารถได้รับความรู้ด้านวิชาการ

อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้ประสบการณ์การใช้ชีวิต 

ในร้ัวมหาวิทยาลัย ขอให้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน มานะ อดทน 

และมองความส�าเร็จของรุ่นพ่ีๆ ท่ีมีต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน 

ในระดับสูงของทุกแวดวงวิชาชีพ เป็นแรงบันดาลใจ 

ให้ก้าวไปข้างหน้า และเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี ้

สร้างนักศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพอย่างแน่นอน”   

รองประธานศาลฎีกาฯ (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ (ต่อจากหน้า 1)

อาคาร PBB 401 - 501 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร - 

KTB 201-301 คณะมนษุยศาสตร์ อาคาร KTB 401-501 

คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร BNB 10-11 คณะวทิยาศาสตร์ 

อาคาร PRB 502 คณะรฐัศาสตร์ อาคาร PBB 201-301 

คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร PRB 301 คณะพัฒนา-

ทรพัยากรมนษุย์ อาคาร PRB 302 และ คณะส่ือสารมวลชน 

อาคาร PRB 501 

 กองงานวิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษาเข้า 

ร่วมพิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่  

ที่วิทยาเขตบางนา จัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

ณ วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) ตามกำาหนดการดังกล่าว 

สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการนักศึกษา 

งานกจิการและบรกิารนกัศึกษา กองงานวทิยาเขตบางนา 

โทร.0-2397-6301, 0-2397-6315

การเสวนายาเสพติดจาก ร.ต.ท.เขียน  พุทธเสน  รองสารวัตร-

ป้องกันปราบปราม สน.วังทองหลาง นางชวัณรัตน์ 

เจียมอุดมสิน  หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข- 

15 ลาดพร้าว  นางวิไลลักษณ์   บุนนาค  รองผู้อำานวยการ 

สำานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 2  ร.ต.โยธิน

สอนศรี  กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ และ 

นายสมศักดิ์  บุญคุ้ม  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและ 

สวัสดิการสังคม  และมีพิธีมอบป้ายสีขาวปลอดยาเสพติด

ให้กับชุมชนประชารัฐจำานวน 19 ชุมชน 

 นางสาวเบญจวรรณ  ศรีวิชา 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  กล่าวว่า

กิจกรรมรณรงค์ต้านส่ิงเสพติด

ครั้งน้ีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง

และสังคม  ปัจจุบันสิ่งเสพติด

สามารถเข้าถึงตัวเยาวชนได้ง่ายข้ึน  

เด็กตัวเล็กตัวน้อยก็เร่ิมมีพฤติกรรมเข้าข่ายติดส่ิงเสพติด 

เช่น บุหรี่  สิ่งเสพติดพื้นฐานที่จะชักนำาให้เยาวชน

เริ่มริลองสิ่งเสพติดที่มีโทษอันตรายร้ายแรงมากขึ้น

 “วัยรุ่นมักจะติดเพ่ือน  เพ่ือนท�าอะไรเราก็ท�าด้วย 

ดังน้ันแนวทางท่ีจะหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดท่ีเราทุกคน 

รู้อยู่แล้วว่ามีแต่โทษ  คือต้องเริ่มจากตัวเราก่อน  รู้จัก

หักห้ามใจ ถอยห่าง และไม่ยุ่งเกี่ยว  อย่าคิดว่าลองแค่

นิดเดียวจะไม่เป็นอะไร  เพราะจุดเร่ิมต้นเล็กๆ น้ีอาจจะ 

พัฒนาไปสู่ขั้นร้ายแรงที่พาชีวิตให้มืดด�าก็ได้”

  นายชานนท์  กองหล้า  นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์   กล่าวว่าคนที ่

พ่ึงพายาเสพติดมักจะเร่ิมต้นจาก 

ตามเพื่อน  เพราะต้องการได้รับ

การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน  โดย 

ไม่ได้คำานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

ม.รามฯ ร่วมรณรงค์ต้านส่ิงเสพติดฯ (ต่อจากหน้า 12)

และชีวิต  ที่จะทำาให้เกิดผลร้ายในระยะยาว  หรือ

อาจจะเกิดจากความอยากรู้อยากลองตามนิสัยพ้ืนฐาน

ของวัยรุ่น  ซ่ึงส่ิงเสพติดอันดับแรกท่ีจะชักนำาให้เร่ิมต้น 

ลองสิ่งเสพติดอื่นๆ คือ บุหรี่

 “ผมยอมรับว่าครั้งหนึ่งในสมัยมัธยมเคยลอง

สูบบุหร่ีตามเพ่ือน แต่ไม่ได้ติด เพราะรู้ดีว่ามันสร้างแต่โทษ

ให้กับร่างกาย  จึงไม่คิดยุ่งเก่ียวอีก  กิจกรรมคร้ังน้ีดีมาก  

ได้รับความรู้เพ่ือน�าไปบอกให้คนอ่ืนเข้าใจถึงพิษภัย 

ของส่ิงเสพติด  เพ่ือจะไม่หันไปพ่ึงพาส่ิงท่ีสร้างความสุข

ให้ชั่วคราว  แต่ต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดชีวิต”

 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ  ห่างไกล- 

ส่ิงเสพติด  จะจัดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในวันท่ี 23 กรกฎาคม 

2560  ซ่ึงเป็นการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านสร้างเสริมสุขภาพ

ห่างไกลสิ่งเสพติด  ณ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา  และ

การประกวดส่ือต้านภัยส่ิงเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๒) วันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  

   
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  แก่ นายวิทยา   

อาคมพิทักษ์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แก่ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  แก่ นายวัชร  วัชรพล  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 42  ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เมื่อวันที่  

20 มิถุนายน 2560  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 รองประธานศาลฎีกา ศิษย์เก่าลูกพ่อขุนฯ คณะนิติศาสตร์รุ่นแรก เผยภูมิใจ

รับปริญญากิตติมศักด์ิ พร้อมฝากถึงบัณฑิตรุ่นน้องและนักศึกษาทุกคน เช่ือม่ัน

ในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังการดำารงชีวิต

และประกอบอาชีพ

 นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

โอกาสนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับ “ข่าวรามคำาแหง” ว่า ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงท่ีอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิในคร้ังน้ี รู้สึกเป็นเกียรติ

ต่อตนเอง ครอบครัวและสถาบันศาลยุติธรรมอย่างย่ิง เพราะมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ

ตลอดมา และเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกแวดวงวิชาชีพ

 รองประธานศาลฎีกา กล่าวต่อไปว่าหลักในการครองตนและครองงาน

ให้ประสบความสำาเร็จที่สำาคัญต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่

ท่ีได้รับผิดชอบให้ดีท่ีสุด และต้องไม่ลืมว่าตนเองเป็นใคร มาจากไหน ดำารงชีวิต

ให้เหมือนท่ีเคยเป็นมา ท่ีสำาคัญให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิต

และการทำางาน จะทำาให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 คำาพูดท่ีว่า “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” ทำาให้นึกย้อนกลับไปถึงสมัยท่ีเพ่ิงสำาเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขณะนั้นได้สมัครสอบเอ็นทรานซ์แล้วไม่ติด 

และในปีเดียวกันน้ี มหาวิทยาลัยรามคำาแหงก็ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นปีแรก 

จึงตัดสินใจมาเรียนที่คณะนิติศาสตร์ เมื่อสำาเร็จการศึกษาก็นำาความรู้ที่ได้รับ 

ในสาขาวิชาทางด้านกฎหมายนี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำางานจนถึงปัจจุบัน 

และรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะมหาวิทยาลัยแห่งน้ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

ไม่น้อยหน้าสถาบันการศึกษาอื่นใดในประเทศ วันนี้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย และยังคงทำาหน้าที่ด้านการศึกษาได้อย่างดียิ่ง  

สมเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริง

รองประธานศาลฎีกา ภูมิใจรับปริญญากิตติมศักดิ์

พร้อมฝากบัณฑิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

 รามคำาแหงร่วมรณรงค์  

ต้านส่ิงเสพติดเน่ืองในวันต่อต้าน 

ยาเสพติดโลกพร้อมกับหน่วยงาน 

และชุมชนพ้ืนท่ีเขตวังทองหลาง 

นักศึกษารามฯประทับใจได้ความรู้ 

แถมได้ระวังภัย ต่างเผยเป็นเสียงเดียว 

บุหร่ี : ส่ิงเสพติดพ้ืนฐานสุดอันตราย  ตัวชักนำาสู่ภัยมืดข้ันร้ายแรงของส่ิงเสพติดชนิดอ่ืน 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงโดยคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการช้ีนำา 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคมและกองกิจการนักศึกษาร่วมกับสำานักงาน- 

เขตวังทองหลาง  จัดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ  ห่างไกลสิ่งเสพติด 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีหน่วยงาน 

จากทุกภาคส่วนพ้ืนท่ี อาทิ สถานีตำารวจนครบาลวังทองหลาง สำานักงานคุมประพฤติ-

กรุงเทพฯ2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ฯลฯ พร้อมกับประชาชนประกอบด้วย 

ผู้สูงอายุ และเยาวชนจาก 19 ชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง รวมถึงนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นจำานวนมาก  ร่วมรณรงค์ต่อต้านส่ิงเสพติด ณ ลานกีฬา- 

ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา  ซอยรามคำาแหง 21

 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  จัดขึ้นเพื่อ

ลดปัญหาสิ่งเสพติดที่กำาลังระบาด  และเป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศ  ซึ่ง 

ต้องช่วยกันดูแลทุกภาคส่วน  เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่กำาลังอยากรู้อยากลอง  

จึงเป็นเป้าหมายของผู้ค้า  เม่ือเด็กและเยาวชนเข้าไปเก่ียวข้องมากข้ึน  ก็กลายเป็น

อุปสรรคสำาคัญในการพัฒนาประเทศ  ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  

เป็นภาระสังคมในการบำาบัดรักษาผู้ป่วยท่ีเกิดจากส่ิงเสพติด  สร้างความเจ็บปวด 

ให้กับครอบครัว และสังคม  ตลอดจนผู้สูงอายุที่มีจำานวนมากในชุมชน ซึ่ง

ควรได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย และด้านโภชนาการ

 ภายในงานมีขบวนเดินรณรงค์แจกส่ือประชาสัมพันธ์โทษและภัยของ 

สิ่งเสพติด  

ม.รามฯ ร่วมรณรงค์ต้านสิ่งเสพติด 

ป้องกันเยาวชนจากภัยมืด

(อ่านต่อหน้า 11)


