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นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า คว้ารางวัลชนะเลิศ

เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำาริ

วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๕

ม.รามคำาแหงร่วมกับกรมการจัดหางาน

นัดพบแรงงานครั้งใหญ่ Bangkok Jobs & Career Expo 2016

(อ่านต่อหน้า 9)

	 ยุคเศรษฐกิจผกผัน	 ตลาดหุ้นขาลง	 อย่ารอช้าหางานท่ีม่ันคง 

ม.รามคำาแหง	 จัดมหกรรมนัดพบแรงงานครั้งยิ่งใหญ่	 Bangkok	

Jobs	&	Career	Expo	2016	สมัครงานกับบริษัทชั้นนำากว่า	40	แห่ง

โดยตรง							มีงานให้เลือกนับพันอัตรา	แนะเส้นทางการประกอบ 

อาชีพตรงความต้องการของตลาด	 และกิจกรรมสร้างรายได้อีก 

จำานวนมาก	 พบกัน	 22	 -	 23	 มีนาคม	 2559	ณ	 อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 ร่วมกับกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน	 จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน

ครั้งยิ่งใหญ่	 “Bangkok	 Jobs	 &	 Career	

Expo	2016”	เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	

เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้สำาเร็จการศึกษาใหม่	 และ

ประชาชนทั่วไป	 ได้ทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	 การศึกษา	

สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชน

	 กิจกรรมภายในงาน	 ประกอบด้วย	 การสมัครงานโดยตรง

กับบริษัทชั้นนำา	 จำานวน	 40	 บริษัท	 เช่น	 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์

อาหารจำากัด	(มหาชน	(CPF)		

   
 

   
 ม.ร.อบรมภาษา ตปท.

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสงขลา

รับนักศึกษาปริญญาโท

	 โครงการบริหาร ธุรกิ จมหา บัณฑิต 

จังหวัดสงขลา	 (MBA	 Songkhla)	 คณะบริหารธุรกิจ 

	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	รับสมัครนักศึกษาใหม ่

ระดับปริญญาโท	 รุ่นท่ี	 14	 ประจำาภาค	 1	 ปีการศึกษา 

2559	สาขาวิชาการตลาดต้ังแต่บัดน้ี - 20 เมษายน 2559                 

หลักสูตรเป็นการศึกษาแบบทวิภาค	 และเรียนระบบ 

Block	Course	ศึกษาในระยะเวลา		4		ภาคการศึกษา	

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 แผน	 ข	 ไม่ทำา- 

วิทยานิพนธ์	จัดการเรียนการสอน	ณ	สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสงขลาในวันศุกร์เวลา	 17.00	 -	 21.00	น. 

และวันเสาร์เวลา	08.00	-	17.00	น.

 สถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จะจัดอบรมภาษาต่างประเทศระหว่าง

เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม	 2559	 เพื่อ

เป็นการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษา

และผู้สนใจทั่วไป	 สถาบันฯ	 จะออกใบ 

ประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมและ 

สอบผ่านครบตามหลักสูตร	 ซ่ึงจะเปิดรับสมัครต้ังแต่ 

บัดน้ีเป็นต้นไป	ณ	สถาบันภาษา	ม.ร.	อาคารสุโขทัย 

ชั้น	4	ห้อง	408	รายละเอียดดังนี้

	 ♦	 ภาษาอังกฤษท่ัวไป	(พูด-ฟัง	/	อ่าน-เขียน)	

(อบรม	26,	27	มี.ค.2559)	 (อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ปรชีา พหลเทพ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	 รกัษาราชการ-

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

แสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่ม

รามฯ	รกัษ์ป่า	ทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ 

เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ 

ค่ายเยาวชนรูง้าน สบืสานพระราชด�าริ 

(RDPB CAMP) รุน่ที ่ 6 ครั้งที่ 1 

เรือ่ง	 “นวัตกรรมความรู้ สู่เส้นทางความคิดตามแนวพระราชด�าร”ิ	 จากสำานกังานคณะกรรมการพเิศษ 

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาร	ิ(สำานกังาน	กปร.)	โดยม	ีนางส�าอางค์  ปอกกนัทา 

ผู้อำานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา	นางผ่องศรี เสียมไหม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ	 ร่วมยนิดี	 

เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2559		ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	อาคารวิทยบริการและบริหาร

(อ่านต่อหน้า 10)(อ่านต่อหน้า 10)

นายกสภาฯ ฝากบัณฑิตรามคำาแหง

“ใช้ความรู้-คุณธรรม พัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

 ฉบับที่ ๔๘

อธิการบดีแสดงความยินดีบัณฑิตรามฯ

ยึดหลักทางสายกลาง ทำางานด้วยความซื่อสัตย์-สุจริต

	 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ฝากบัณฑิต-

รามคำาแหง	 นำาวิชาความรู้คู่คุณธรรมท่ีได้รับจากรามคำาแหง 

ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติ	 คำานึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก	 และตั้งมั่นในความ

ซื่อสัตย์สุจริตและความดีงาม

 นายวิรัช   ชินวินิจกุล 	นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร	 คร้ังท่ี	 41	 ว่า	 ในนามของสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ขอแสดงความยินดี 

กับบัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิตทุกคน	 รวมท้ังผู้ท่ีได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ

ในสาขาต่างๆ	จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ในวันที่	14	-	18	มีนาคม	2559		ขอให้ 

ความสำาเร็จทางด้านการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพลังสำาคัญท่ีทำาให้บัณฑิตเข้าใจว่า	 “บัณฑิต 

เป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม	 และมีความพากเพียรจนสำาเร็จการศึกษา	 ผ่านการทดสอบ

ความอดทน	และการพ่ึงพาตนเองมาอย่างดีแล้ว	เช่ือม่ันว่าบัณฑิตรามคำาแหงทุกคน	 

จะออกไปเป็นกำาลังสำาคัญของสังคมและประเทศชาติได้ (อ่านต่อหน้า 10)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี 

มหา วิทยา ลัยร ามคำ า แหงแสดงความ ยิน ดี กับ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

คร้ังท่ี	 41	 ระหว่างวันท่ี	 14-18	 มีนาคม	2559	ฝากบัณฑิต 

มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิตยึดหลักทำางานบนทาง- 

สายกลางเพื่อสร้ างความสงบสุขและปฏิบัติตน 

ด้วยความซ่ือสัตย์		สุจริตทำางานรับใช้บ้านเมือง	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวในโอกาสนี้ว่า 

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับบัณฑิต 

มหาบัณฑิต	 ดุษฎีบัณฑิต	 และผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกท่าน	 ขอให้ 

ผู้ประสบความสำาเร็จการศึกษาทุกคนเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้เป็นพลัง 

ในการใช้ชีวิต	 รักษาเกียรติแห่งปริญญาบัตรและชุดครุยแห่งเกียรติยศ	 ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์แบบไว้ให้ดีที่สุด	 (อ่านต่อหน้า 10)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ม.รามคำาแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	ท่านมุ้ย		รองประธาน	สนช.	เลขาธิการ	ป.ป.ท.	บิ๊กทรูวิชั่นส์ 

บิ๊กเบอร์ล่ียุคเกอร์	 ตำารวจ	 EOD	 จาก	 3	 จังหวัดชายแดนใต้	 และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ทำาคณุประโยชน์แก่สงัคมในสาขาต่างๆ	 ในงานพธิพีระราชทานปริญญาบตัร	 คร้ังที	่ 41 

ระหว่างวันที่	14-18	มีนาคม	2559

	 ตามทีม่หาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร	 ครัง้ที	่ 41	

ระหว่างวนัที	่14-18	มนีาคม	2559	ณ	อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช	โอกาสนี้	 

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ 

ที่มีความรู้ความสามารถ	และได้เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม	รวมทั้ง 

ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพือ่ยกย่องเชิดชูเกียรติและ

เป็นกำาลงัใจรวมทัง้เป็นแบบอย่างทีด่แีก่เยาวชนและสงัคมไทย

 ในจำานวนผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงคร้ังนี้ 

หลายท่านเป็นบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง	มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์	เช่น	พลเอกไพบลูย์ คุม้ฉายา 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	 (นติศิาสตรดษุฎบีณัฑติกติติมศกัดิ)์	นายพรีะศกัด์ิ พอจิต 

รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิและนายประยงค์ ปรยีาจติต์	 เลขาธกิารคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

กติตมิศกัดิ	์ สาขาวชิารฐัศาสตร์	 ม.จ.ชาตรเีฉลมิ ยคุล	 ผู้กำากับภาพยนตร์และนายศุภชยั 

เจยีรวนนท์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานคณะผู้บรหิารบรษิทัทรคูอร์ปอเรชัน่	 จำากัด

ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ		สาขาวิชาสื่อสารมวลชน			นายอัศวิน  

เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	 จำากัด	 (มหาชน) 

แพทย์หญงินลนิ ี ไพบลูย์ ประธานกรรมการบริษัทกิฟฟารีน	สกายไลน์	 ยูนิตี้	 จำากัด	

นายววิฒัน์ สวุรรณนภาศร ีประธานกรรมการกลุ่มบรษิทันมัเบอร์วนั	ได้รบัปรญิญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป	 นายมกุฏ มกุฏอรฤด ี

นกัเขยีนศลิปินแห่งชาต	ิ ได้รบัปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติติมศกัด์ิ	สาขาวชิาภาษาไทย 

นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำานวยการสำานักการสังคีต	 กรมศิลปากร	 ได้รับปรญิญา 

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ	์สาขาวชิานาฏกรรมไทย	นายธนสิร์ ศรกีลิน่ด	ีศิลปินผูเ้ชีย่วชาญ- 

ด้านดนตร	ีได้รบัปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวชิาดนตรีไทยสมยันยิม
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นายกรเวช  เทพไชย
ประธานกรรมการ

ว่าท่ี ร.ต.หญิงนพรัตน์  ลาภนิธิพร
รองประธานกรรมการ

นายไชยา  ศรีลาค�า
รองประธานกรรมการ

นายสุรศักด์ิ  กิตติม่ิงมงคล
กรรมการ

น.ส.ปรียานุช  ปัดชาเขียว
กรรมการ

นายธนิก  ทวีวาร
กรรมการ

น.ส.คริษฐา  เนินหนู
กรรมการ

ว่าท่ี ร.ต.กฤษฎ์ิ  พชรการัณยภาส 
กรรมการ

น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ
กรรมการ

นายพรชัย  เคนค�า
กรรมการ

น.ส.เบญญาภา  เรือนตะขบ
กรรมการ

นายอัธวรรต  เสนาเนียร
กรรมการ

น.ส.ชลิดา  โพธิบัติ
กรรมการ

นายรุ่งฤทธ์ิ  ผิวขาว
กรรมการ

น.ส.กนกวรรณ  หม่ืนสวัสด์ิ
กรรมการ

น.ส.ปิยธิดา  วิทิตวัฒนะ
กรรมการ

น.ส.มณฑาทิพย์   เกียรติก�าจรชัย
กรรมการ

นายอัครพนธ์  วัชรพลากร
กรรมการ

น.ส.พิมพ์วลี  วิกิตเศรษฐ 
กรรมการ

น.ส.ปรางปรียา  พรเจริญ
กรรมการ

นายจตุพร  พรมกระโทก 
กรรมการ

ว่าท่ี ร.ต.มนตรี  ชินวรรณ 
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.จิตติมา  สุวรรณโชติ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอัครวุฒิ  งามวิถี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 นอกจากนี้	 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ยังได้อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 แก่	 3	 นายตำารวจ	 EOD	 ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดและทำาลายระเบิด 

ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่ได้เสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่	 ด้วยความเสียสละ 

และอุทิศตนเพื่อความสงบสุขในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	จ่าสิบต�ารวจธีระศักดิ์  ทองค�า  

ดาบต�ารวจศุภกิจ ไชยลาภ	และจ่าสิบต�ารวจรัชตกร เมฆรัตน์ 

 ทั้งนี้	 ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 ในวันที่	 

14	และ	17	มีนาคม	2559	(คาบบ่าย)	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา นายพีระศักดิ์  พอจิต ม.จ.ชาตรีเฉลิม  ยุคล

นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  แพทย์หญิงนลินี  ไพบูลย์

นายวิวัฒน์  สุวรรณนภาศรี นายปกรณ์  พรพิสุทธิ์ นายธนิสร์  ศรีกลิ่นดี



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 วันขึ้น	๑๕	คำ่า	เดือน	๓	เป็นวัน 

“มาฆบูชา”	 ในปีพุทธศักราช	๒๕๕๙ 

ตรงกับวันจันทร์ที่	๒๒	กุมภาพันธ์

	 มาฆบชูาเป็นวนัระลกึถงึ	สมเดจ็-

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ที่ประทาน 

โอวาทปาฏโิมกข์แก่มหาสงัฆสนันิบาต	

ในมลฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร	ซึ่งมี

เหตุการณ์เกิดขึ้น	๔	ประการคือ

 หนึ่ง	พระสงฆ์	๑,๒๕๐	รูป	ที่- 

พระพทุธองค์ทรงส่งไปเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

ตามแว่นแคว้นต่างๆ	ได้กลับมาเฝ้า- 

พระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน 

โดยมิได้นัดหมาย

 สอง	พระสงฆ์ทัง้หมดนัน้ล้วนเป็น 

เอหิภิกขุที่พระพุทธองค ์ทรงบวช 

ให้ด้วยพระองค์เองทั้งส้ิน	 เรียกว่า 

เอหิภิกขุอุปสัมปทา

 สาม พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็น

พระอรหนัต์	คอื	ผูไ้ด้อภญิญา	๖	ข้อ	และ

 สี	่ 	วนัท่ีพระสงฆ์มาชุมนมุกนัตรงกบั 

วนัเพญ็เดอืนมาฆะ	คอื		ขึน้		๑๕		คำา่		เดอืน		๓

	 ด้วยเหตทุีส่อดคล้องกนั	๔	ประการ	

ดงักล่าวนัน้	จงึเรยีกว่า	จตุรงคสันนบิาต	คอื	

	 	 การประชุมอันประกอบด้วย

องค์ประกอบ	๔	ประการ

 โดยประชมุกนั	ณ	วดัเวฬวุนัมหาวหิาร	

กรุงราชคฤห์	แคว้นมคธ

	 หลังจากที่สมเด็จพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าตรัสรู้	๙	เดือน	

	 นี่คือที่มาของ	วันมาฆบูชา

 วนัส�าคญัวนัหนึง่ของพระพทุธศาสนา

 นายกฤษฎา บุญราช	 ปลัด-

กระทรวงมหาดไทย	 ศิษย์เก่า 

คณะรฐัศาสตร์	 นกัปกครองขาลยุ	 	 ผูเ้ป็น	 “สิงห์ทอง”	 คนแรกจากคณะรฐัศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหงทีข่ึน้มา

ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย	เผยชวีติการทำางานต้อง	‘บำาบดัทกุข์	บำารงุสขุ’		แก่ประชาชน	เวลา	24	ชัว่โมง 

พร้อมทุ่มเททำางานในพื้นที่ลุยทุกสถานการณ์เพื่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ	

 ปลดักระทรวงมหาดไทย	 กล่าวว่าคนทีเ่ลอืกเรยีนสาขารฐัศาสตร์และมคีวามมุ่งหวงัจะทำางานรบัราชการ

ในกระทรวงมหาดไทยนั้น	ต้องเข้าใจว่า	งานของกระทรวงมหาดไทยแตกต่างจากกระทรวง	ทบวง	กรมอื่นๆ

ไม่ว่าจะเร่ิมต้นทำางานที่สำานักงานปลัดกระทรวง	 หรือกรมการปกครอง	 ต่างก็มีระเบียบระบุว่า	 นอกจาก 

ทำาหน้าที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว	 เมื่อพื้นที่ในจังหวัดใดไม่มีข้าราชการหน่วยอื่นมารับผิดชอบ 

งานนั้นเป็นหน้าที่ของปลัดอำาเภอ	 นายอำาเภอ	 ที่ต้องบำาบัดทุกข์	 บำารุงสุข	 เมื่อชาวบ้านมีทุกข์	 ไม่สามารถ

ค้าขาย	ทำามาหากินได้	ต้องช่วยคิดและหากลยุทธ์หาทางออกให้กับชาวบ้าน

 “ผมเข้าเรยีนคณะรฐัศาสตร์ เมือ่ปี 2519 รหสันักศกึษา 19603746 ใช้เวลาเรยีน 3 ปี และเริม่เข้ารบัราชการ

ในกระทรวงมหาดไทย จากนายอ�าเภอ ผูต้รวจราชการกรม รองผูว่้าราชการจงัหวดั จนขึน้เป็นผูว่้าราชการจงัหวดั 

ชีวิตข้าราชการพลเรือนต้องเป็นข้าราชการตลอด 24 ชั่วโมง ท�างานในพื้นที่ไม่มีวันหยุด เมื่อใดที่ชาวบ้าน

ต้องการความช่วยเหลือต้องพร้อมท�างานทุกเมื่อ สมัยท่ีเรียนรามฯต้องเดินทางมาเรียนท่ีหัวหมาก ยุคนั้น 

ไม่มมีอืถอื ไม่มแีอพพลเิคชัน่ ไม่มgีoogle นกัเรยีนมากทีน่ัง่น้อย ต้องมาจองโต๊ะเรยีนกนัแต่เช้า นกัศกึษารามฯ

จึงถูกฝึกฝนให้มีความอดทนและเข้มแข็ง หล่อหลอมให้จบไปท�างานได้อย่างไม่ย่อท้อ” 

 ปลัด มท.	กล่าวด้วยว่า		การเรียนสาขารัฐศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์สังคม วิศวกรสังคม มีสูตรคำานวณ 

ในการทำางานไม่ตายตัวเหมือนอาชีพอื่นๆ	ต้องใช้วิชาความรู้นอกห้องเรียน	เรียนผิด	เรียนถูก		หาจุดอ่อน 

	แล้วหาทางแก้ไขปัญหา	พร้อมทั้ง	ปรับกลยุทธ์การทำางานให้กับเข้ากับภูมิสังคมนั้นๆ	

 ผู้ปกครองที่ดีต้องมีบุคลิกของความเป็นราชสีห์และสุนัขจิ้งจอกในเวลาเดียวกัน	ราชสีห์	คือ	มีเกียรติ	

มีศักดิ์ศรี	 สุนัขจิ้งจอก	 คือ	 รู้จักใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย	 เวลาทำางานนำาทฤษฎีทางการเมืองมาประยุกต์ใช้

กับสิ่งที่ไปพบ	 รับรู้รับทราบมาแก้ไขปัญหาให้สำาเร็จ	 งานในกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 มีความ

ท้าทาย	 ทกุคนอยากเป็นนายอำาเภอ	 อยากเป็นผูว่้าฯ	 แต่ไม่ใช่ว่าโอกาสจะเกิดขึน้กับทกุคน	 เราต้องมจีดุมุง่หมาย 

ให้ชัดเจนตั้งแต่ใกล้เรียนจบ

  ปลัด มท.กล่าวถึงชีวิตราชการว่า	 เข้าทำางานเป็นนายอำาเภอ	 อายุ	 36	 ปี	 ตอนเป็นนายอำาเภออายุน้อย

ที่สุด	ทำาหน้าที่อยู่	 10	ปี	พออายุ	 47	ปี	 เป็นผู้ตรวจราชการ	อายุ	 49	ปี	 เป็นรองผู้ว่าฯ	ทำางานในพื้นที่ในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 อายุ	 52	 ปี	 เป็นผู้ว่าฯ	 และขึ้นมาถึงตำาแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำา	 คือ	 ปลัด

กระทรวงมหาดไทย	จงึอยากให้นกัศกึษาค้นหาตวัเองว่า	อยากทำางานอาชพีใด	มแีรงกระตุน้หรอืแรงบนัดาลใจ

จากใคร	 งานในกระทรวงมหาดไทยมีความท้าทาย	 เป็นปลัดอำาเภอได้เงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 ความก้าวหน้า

เหมอืนอาชพีอืน่ๆ	 แต่จะได้บญุมากกว่า	 เพราะในสงัคมมปัีญหาอยูม่าก	 ต้องรูจ้กัคดิ	 ช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน 

พดูด	ีคดิด	ีใส่ใจชาวบ้าน	ทำาให้เกดิความสขุทางใจ	ทีข่าดไม่ได้	คอื	ไม่ทอดทิง้	ดแูลลูกน้องให้กินอยูอ่ย่างสมบรูณ์

 “สัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย คือ ราชสีห์ เป็นเจ้าป่าที่มีหน้าที่และอ�านาจ ดังที่ Max Weber 

บอกไว้ว่า ‘ที่ใดมีอ�านาจ ที่นั่นมีการฉ้อฉล’ เมื่อมีอ�านาจอย่าหลงอ�านาจ นอกจากดวง โชคชะตาแล้ว  

การท�าความดี การสนองคุณแผ่นดิน เป็นสิ่งที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ ไม่ต้องกังวลว่าเราเป็นลูกชาวบ้านหรือ

มหาเศรษฐี แค่มีความตั้งใจจริง มีอุดมการณ์ ไม่หลงในสิ่งยั่วใจ ทุกคนจะก้าวหน้าขึ้นไปต�าแหน่งสูงสุดได้  

 บางทีท�างานรู้สึกเหนื่อย ทุกข์ยาก ชีวิตสุ่มเสี่ยง ก็ต้องอดทน อย่าเอาอารมณ์ของคนอื่นมาท�าให ้

สิ่งที่ตนเองคิดอยู่เกิดความเสียหาย  การท�างานใกล้ชิดประชาชนและอ�านาจหน้าที่พัวพันกับประชาชน    

มโีอกาสทัง้ท�าด ี และไม่ดี ฝากทิง้ท้าย ขอให้นักศกึษาระลกึว่า การมาเรยีนทีร่ามฯถอืเป็นจดุแขง็ ได้ใช้ความพยายาม 

ฝึกความอดทน รู้จักวางแผนชีวิต เวลาท�างานขอให้เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ไม่ต้องหวังเส้นสาย  

ขอให้ท�าดี และท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อรับใช้ประเทศชาติ”

“กฤษฎา บุญราช”ปลัด มท.ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์

เผยชีวิตทำางาน“บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข”เพื่อประชาชน



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

บัณฑิตหนุ่ม “มนุษย์ Eng” วัย 20 ปี เผยเคล็ดลับ 

“ไม่เก่งต้องขยัน และรักเรียนเหมือนเล่นเกม”

 “ผมไม่ใช่คนเก่ง..แต่ผมเป็นคนขยนั และมองการเรยีนเหมอืนการเล่นเกม

สนุกกับมันแล้วก็จะประสบความส�าเร็จได้แน่นอน”

  นายกฤติธี  พรหมมี หรือ	

“น้องภูมิ“	 อายุ	 20	ปี	 บัณฑิต	

Pre-degree	 คณะมนุษยศาสตร์	

เอกภาษาอังกฤษ	 	ปัจจุบัน 

กำาลังศึกษาปริญญาตรีอีก	1	ใบ	 

คณะบริหารธุรกิจ	บัญชี	(BBA) 

 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	ชัน้ปีที	่ 2 

กล่าวอย่างเตม็ภาคภมูหิลงัคว้าปรญิญาตร	ี จากมหาวิทยาลยัรามคำาแหงได้สำาเรจ็ว่า 

ดีใจที่ได้เป็นครอบครัวรามคำาแหงอย่างที่หวังไว้	 เพราะคุณพ่อและคุณแม ่

เป็นศิษย์เก่ารามคำาแหง	 และตนเองก็เรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงมาตลอด	 เมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาปีที	่ 3	 กไ็ด้เหน็ป้ายประกาศรบัสมคัร

นักศึกษาใหม่ในระบบ	 Pre-degree	 ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย	 ประกอบกับ 

ตนเองสนใจและชืน่ชอบภาษาองักฤษตัง้แต่เดก็ๆ	จงึกลบัไปปรกึษาคณุพ่อคณุแม่ 

ซึง่ได้รบัการสนบัสนุนอย่างมาก	 เพราะท่านทัง้สองภมูใิจในความเป็นรามคำาแหง	

จงึตดัสนิใจสมคัรเรยีน	Pre-degree	ตัง้แต่ชัน้	ม.	4	โดยเลือกเรยีนในคณะมนุษยศาสตร์ 

เอกภาษาอังกฤษ

 “ผมไม่ใช่เป็นคนเก่ง แต่เป็นคนขยนั รูจ้กัแบ่งเวลาอ่านหนงัสอืเตรยีมสอบ 

มหาวิทยาลัย และสอบมัธยมไปพร้อมๆกัน โดยในช่วงที่โรงเรียนสาธิต ม.ร. 

ปิดเทอมกจ็ะเป็นช่วงสอบของทางมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ดงันัน้ จะใช้ช่วงเวลา

ตรงนีใ้นการอ่านมากขึน้ท�าให้ไม่เสยีการเรยีนของชัน้มธัยม แต่ช่วงทีต้่องสอบ

แอดมิชชั่น ถือเป็นช่วงที่เหนื่อยมากที่สุด เพราะต้องอ่านหนังสืออย่างหนัก 

แต่ไม่เคยท้อแท้จะแบ่งเวลาพักให้ตนเองด้วยเพื่อไม่ให้เครียดจนเกินไป”

 น้องภูมิ	 กล่าวต่อไปว่าเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 6	 สามารถเก็บหน่วยกิตและเทียบโอนได้ทั้งสิ้น	

126	หน่วยกติ	และตดัสนิใจเรยีนควบคู	่2	มหาวทิยาลยั	

โดยเรยีนคณะบรหิารธรุกจิ	บญัช	ี(BBA)	มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

และคณะมนษุยศาสตร์	 เอกภาษาองักฤษ	มหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง	 เพราะมองว่านกับรหิารธรุกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ด้านภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบในตลาดแรงงาน	

 เคลด็ลบัและวธิกีารเรียนของตนเองคอื	 จะสำารวจว่าวชิาทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีน 

มีเน้ือหาโดยภาพรวมเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง	 เมื่อทราบแล้วจะพยายามทำาให้

ตนเองเป็นส่วนหนึง่ของเนือ้หาวชิานัน้	 โดยการทำาความเข้าใจ	สร้างความสนกุ

ให้กับตนเอง	 คล้ายๆกับการเล่นเกม	 ซึ่งจะทำาให้ไม่เครียดจนเกินไป	 แต่ใน 

บางรายวชิาทีย่ากกจ็ะไปตวิสรปุและนำากลบัมาทบทวนก่อนสอบ	 และทีส่ำาคญั

ขอให้ขยนั	อดทน	และรูจ้กัรบัผดิชอบตวัเอง	พยายามอ่านทบทวนเน้ือหาบ่อยๆ 

เชื่อว่าผลของความขยันหมั่นเพียรจะช่วยให้การเรียนดีขึ้นแน่นอน

 “ประทบัใจคณาจารย์ในมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทกุๆท่าน เพราะโอกาส

ที่ตนเองจะได้เข้าห้องเรียนเพื่อฟังบรรยายมีน้อยมาก แต่อาจารย์เป็นผู้ที่ม ี

ประสบการณ์ คุณภาพมาตรฐานในการสอนทั้งในด้านเนื้อหา และความ

ดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆ ก็จะช่วยดูแลเรื่องเอกสารการบรรยายและ

เนื้อหาแนวข้อสอบด้วย และที่ส�าคัญขอขอบคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่  

ที่เป็นก�าลังใจและแรงผลักดันให้ประสบความส�าเร็จได้ในวันนี้ ท้ายนี้ น้องๆ 

ม.ปลายทีส่นใจหรอืยงัลงัเลทีจ่ะเรยีน Pre-degree ขอให้มาสมคัรทดลองเรยีนก่อน 

เพราะการเรียนก่อประโยชน์แน่นอน ท�าให้ได้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆที่ไม่สิ้นสุด 

และยงัท�าให้รูจ้กัฝึกการแบ่งเวลา  รวมทัง้มคีวามคดิความอ่านเป็นผูใ้หญ่มากขึน้”

    

พระเอกวิก 7 สีคว้าปริญญาตรีอินเตอร์ ได้ภายใน 4 ปี

 หลยุส์ เฮสดาร์ซนั	นกัแสดงลูกครึง่ไทย-ฝรัง่เศส	สงักดัช่อง	7	คว้าปรญิญา

ศลิปศาสตรบณัฑติ	สาขาสือ่สารมวลชน	สถาบันการศกึษานานาชาติ	มหาวทิยาลัย

รามคำาแหง	 กล่าวถงึชวีติคูข่นานระหว่างการทำางานและการเรยีนตลอด	 4	 ปีเต็ม	

“วันนี้ภูมิใจหายเหนื่อย”	 ที่ผ่านมาคิดเสมอว่า	 มีโอกาสดีที่ได้ทำางานในวงการ	 

และได้เรียนที่รามคำาแหง	

 หลุยส์ กล่าวว่าเลือกเรียนสาขาสื่อสารมวลชน	 

เพราะเกี่ยวโดยตรงกับงานในวงการ	ได้รู้งานทั้งเบื้องหน้า

และเบือ้งหลังด้วย	 ตลอด	 4	 ปี	 เรยีนด้วยความสนกุ	 ทำาให้

เรยีนแบบไม่เหนือ่ย	 และไม่เคยดรอป	 ช่วงแรกท่ีเรยีนยงัมี

งานเดนิแบบ	และงานโฆษณาด้วย	

	 การเรยีนท่ีนานาชาติ	สอนให้รูจ้กับรหิารจดัการเวลา 

ได้ชัดเจน	 ถึงเวลาเรียนคือเรียน	 ทำางานคือทำางาน	 ต้องเข้มงวด	 มีวินัย	 มีบ้าง- 

ทีเ่วลางานชนกบัเรยีน	 แต่จะต้องทำางานส่งอาจารย์เพิม่	 ซึง่แต่ละชิน้คอืต้องเขยีนงานเพิม่ 

10-20	หน้า	ดังนั้น	ผมต้องตั้งใจ	ทำางานส่งอาจารย์ให้ดี	 เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมา 

แก้งานใหม่	ไม่ให้เป็นภาระกบักองถ่ายท่ีต้องรอเรา	

 ที่ผ่านมาไม่เคยท้อ	 ช่วงที่เหนื่อยอาจมีบ้าง	 แต่เป็นอยู่แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้น	

บางคืนต้องทำารายงานส่งอาจารย์	ได้นอนแค่	2	-	3	ชั่วโมง	ตอนนั้นคิดอย่างเดียว 

ว่าต้องทำาให้เสรจ็	 ไม่มเีวลาจะขีเ้กยีจ	 อาจจะมช่ีวงขอนอนพกั	 2	 ชั่วโมง	 เพือ่จะตืน่ 

ไปเรยีนต่อในตอนเช้า	แต่ถ้าเป็นการทำางานจะนอน	2	-	3	ชั่วโมง	ไม่ได้เพราะเราต้อง

ใช้สมาธสูิง	และหน้าห้ามโทรม	ชีวติทีวุ่น่ๆ		เป็นแรงผลกัดนัให้พุง่ไปข้างหน้าเสมอ

	 ผมแบ่งเวลาได้ค่อนข้างยาก	 ต้อง	workshop	6	สปัดาห์ล่วงหน้าก่อนเปิดกล้อง	

ต้องเรียนคิวบู๊อาทิตย์ละ	10	ชั่วโมง	ต้อง	workshop	กับนักแสดงอื่น	เข้าบทสร้าง	

character	อาทติย์ละ	5	ชัว่โมง	นอกจากน้ันยงัต้องเสรมิเรือ่งยมินาสตกิเพิม่	อาทิตย์ละ 

3	-	4	ชั่วโมง	โดยเฉพาะเรือ่งทีต้่องปรบัร่างกายให้ผอมสนทิ	มกีล้ามเนือ้	ต้องเข้าฟิตเนส 

อีกอาทิตย์ละ	10	ชั่วโมง	ทานอาหารตามที่นักโภชนาการจัด

	 ...	 ทีเ่พิง่ปิดกล้องไปคอื	 เรือ่งแฝดล่องหน	 กบัเหยือ่รตัติกาล	 ส่วนท่ีกำาลัง 

จะเริม่ถ่ายทำาคอื	หกัลิน้ช้าง	ทางช่อง	7	ผลงานท่ีถ่ายทำาท้ัง	2	เร่ืองคือ	ตรงกับช่วงเรียน 

ตอนนั้นมี	workshop	การเรียนที่รามคำาแหงตอบโจทย์สำาหรับผม	ที่ไม่รู้ว่าคิวงาน

จะมาเมื่อไหร่	 ในขณะเดียวกันผมต้องมีวินัย	วันที่มีเรียน	บางวันต้องเรียนวันละ	

8	ชั่วโมง	พยายามจะไม่ขาดเรยีน	โดยเฉพาะวนัสอบทีจ่ะขอกองถ่ายไว้ล่วงหน้า	ดงันัน้ 

เมื่อเข้าห้องเรียน	 ต้องตัดเร่ืองงานออกไป	 ต้ังใจเรียนเต็มที่	 สงสัยตรงไหน 

ต้องถามอาจารย์ทันที	ซึ่งเป็นวิธีที่ดีมาก”	

 หลุยส์ กล่าวต่อไปว่า	 เมื่อขึ้นปี	 2	 เทอม	 2 

พักเรื่องงานไว้	 6	 เดือน	 และเข้าร่วมโครงการนักเรียน 

แลกเปลีย่นของสถาบนัการศกึษานานาชาตร่ิวมมอืกับ	 

Montpellier	 2	University	ทีเ่ลอืกเมอืงนีเ้พราะมงต์เปลลเิย่ร์ 

เป็นเมืองที่ญาติคุณพ่ออยู่	 และเคยเรียนมัธยมต้น 

ก่อนจะมาเรยีนต่อทีไ่ทย	ซึง่การเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นครัง้นี ้

เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจ	

 “ช่วงที่ผมเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ 

สถาบนัการศกึษานานาชาตทิีเ่มอืงมงต์เปลลเิย่ร์ ยอมรบัว่า

ค่อนข้างตื่นเต้น เพราะต้องใช้ชีวิตนักเรียนต่างถิ่น อยู่หอต้องดูแลตัวเอง เริ่มต้น 

ท�าความรู้จักเพื่อนใหม่ในส่ิงแวดล้อมใหม่คนเดียว แม้ภาษาจะไม่มีปัญหา 

รู้สึกกังวลบ้าง แต่เมื่อได้รู้จักเพื่อนใหม่มีทั้งที่มาจากยุโรป อเมริกาเหนือและใต ้

มีวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง เพื่อนส่วนใหญ่เป็นคนเม็กซิกัน ช่วงนั้นชีวิตสนุกมาก 

มกีลุ่มเพ่ือนท่ีสนทิกนัมาก ผ่านมา 2-3 ปีแล้วยงัตดิต่อกนัจนถงึปัจจบุนั พดูได้ว่า 

การเรียนที่สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นพื้นฐานประสบการณ์ให้เราคุ้นเคย

กับการเรียนกับเพื่อนต่างชาติ” (อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 สองบณัฑตินกักฎหมายคว้าปรญิญานติศิาสตรบณัฑิต	 แบบอย่างชวีติวยัรุน่ 

มุง่เรยีนตัง้แต่	ม.ปลาย	 เข้าเรยีนระบบ	Pre-degree	ส่วนภมูภิาคจนสำาเรจ็การศกึษา	

วัย	 20	 ปี	 หน่ึงสาวพิษณุโลกจบสาขาฯสุโขทัย	 ส่วนหนุ่มสกลนครจบสาขาฯ

นครพนม	เผยเคล็ดลับเรียนจบเร็ว	มุ่งมั่นตั้งใจ	ไม่มีอะไรเกินความสามารถ	

 นางสาวแก้วศลิา ลิม้กติต ิ “แก้ว”	 บณัฑติสาวพษิณโุลก 

เข้าเรียนระบบ	 Pre-degree	 คณะนติศิาสตร์ไปพร้อมกบั 

การเรยีนการศกึษานอกโรงเรยีน	อำาเภอพรหมพริาม 

จงัหวดัพษิณโุลก	 เม่ือจบ	 ม.ปลาย	 เทยีบโอนหน่วยกติได้ 

136	หน่วยกติ	เรยีนอกี	1	ภาคการศกึษา	จงึสำาเร็จการศกึษา 

คณะนิติศาสตร์	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดสุโขทัย	

ปัจจบุนั	“แก้ว”	อายุ	20	ปี	สมคัรเรยีนกฎหมาย

ชั้นเนติบัณฑิตยสภา	 กลุ่มวิธีพิจารณา-

ความแพ่ง	กบักลุม่วธีิพจิารณาความอาญา

 บณัฑติแก้วศลิา เผยว่าย้อนไปเมือ่	

4	 ปีที่แล้ว	 เคยฟังรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย 

เล่าถงึระบบ	 Pre-degree	 แก้วกล็องปรกึษา

แม่ว่าลองเรียนดไีหม	กเ็ลยไปสมคัรเรยีน 

ตอนแรกนึกว่าต้องไปสมัครที่กรุงเทพฯ	 แต่ดีที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 มีสาขา

วิทยบริการฯใกล้บ้าน	 แก้วก็เลยไปสมัครที่จังหวัดสุโขทัย	 เพราะใกล้กับจังหวัด

พิษณุโลกบ้านเรา	เมื่อเข้ามาเรียนแล้ว	เชื่อเลยว่า	ทำาให้แก้ว	เด็กนักเรียนคนหนึ่ง

ที่มีความตั้งใจ	อยากจบก่อน	ได้มีโอกาสเริ่มเรียนก่อน	 เป็นการย่นระยะเวลา 

ในการศึกษาให้ไวขึ้นและค่าหน่วยกิตที่ถูก	

 “ช่วงเวลาทีเ่รยีน แก้วกเ็รยีนและช่วยงานทีบ้่าน มเีวลาพอทีจ่ะเรยีนทัง้ กศน. 

และทบทวนการเรยีนกฎหมายอย่างต่อเนือ่ง แก้วไม่ใช่คนเรยีนเก่ง แต่คดิว่าคนเรา 

เรยีนรูไ้ด้ แก้วเอาเวลามาทุม่เทกบัการเรยีนกฎหมาย จากเด็กทีไ่ม่เคยสนใจเรือ่งกฎหมาย 

ไม่รูอ้ะไรเลย  ทีบ้่านกไ็ม่มีใครท�างานด้านน้ี เราต้องค้นคว้าเอง อ่านต�ารา ท�าความเข้าใจ 

ปรกึษาเพือ่นในเพจนิตริามพ่อขนุ  เข้าฟังบรรยาย  และดคู�าบรรยายย้อนหลงัในเวบ็ไซต์

 ที่ส�าคัญเราเรียนแบบนี้ต้องแบ่งเวลาดีๆ ห้ามขี้เกียจเด็ดขาด ช่วงใกล้สอบ

เป็นช่วงที่พีคมากๆ     วันสอบก็หนัก    ที่หนักสุดก็ ตอนผลออก เราต้องพร้อมในการสอบ 

แก้วจะอ่านหนังสือ ฝึกท�าข้อสอบย้อนหลัง ปรึกษากับเพื่อนๆในเพจ ช่วยกัน 

หาขอบเขตมาแชร์ เป็นอะไรที่ร่วมมือร่วมใจกันมากๆ ถ้าสอบไม่ผ่านก็อย่าท้อ  

แก้วเองกเ็คยตดิ 1วชิา ลงแล้วลงอกี ลงหลายรอบ เรากจ็ะมคี�าถาม ท�าไมไม่ผ่านสกัท ี

จริงๆก็ดีนะ เพราะวิชานั้นแน่นมาก แล้วยิ่งตอนปีแรกเริ่มเรียนใหม่ๆ ผลสอบ

ออกได้ F ร้องไห้หนักมาก แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้” 

 แก้ว	 กล่าวด้วยว่าการเรียนกับการใช้ชีวิตก็เหมือนเล่นเกม	 ต้องผ่าน

แต่ละด่านอัพเกรดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรายอมแพ้	 Gameover	 ทันที	 ถ้าเราผ่านไปได ้

เรากช็นะและมคีวามสขุ	 ถงึแม้จะมผีดิหวงับ้าง	 แต่ไม่ว่าจะเจออุปสรรค	 เจอปัญหาอะไร  

ก็ต้องผ่านไปให้ได้	 แก้วดีใจท่ีจบอายุยังน้อย	 เรียนจบแล้ว	 ตั้งใจจะสอบเนติ-

บัณฑิตยสภาให้ผ่านก่อน	 หากมีงานอะไรเปิดสอบแก้วก็จะลองสมัครสอบ 

เพราะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัว	

 “แก้วเช่ือว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถ ขอเพียงตั้งใจ พยายาม อย่าท้อ 

เราโชคดีที่มีโอกาสได้เรียน เราต้องตั้งใจเรียน เรียนรามฯต้องสตรองตลอดเวลา 

ถ้าวันน้ีเราเหน่ือย เราถอยออกมาตั้งหลักก่อน แต่ต้องกลับมาพยายามอีกครั้ง 

ต่อให้ยากแค่ไหน ความพยายามทัง้หมดจะท�าให้เราผ่านพ้นไปด้วยกนั แก้วขอขอบคณุ   

ม.รามค�าแหง ทีเ่ปิดโอกาสให้คนต่างจงัหวดัได้เรยีนใกล้บ้านไม่ต้องห่างไกลครอบครวั 

ขอขอบคณุครอบครวัทีค่อยให้ก�าลงัใจ คอยดแูลและสอนให้เป็นคนด ี ถ้าไม่มรีามค�าแหง 

ไม่มีครอบครัว ก็จะไม่มีแก้วในวันนี้”

 นายหนึ่งบุรุษ  จามน้อยพรม “เอ็ม” บัณฑิต

หนุม่สกลนคร	เข้าเรยีนระบบ	Pre-degree		ขณะเรยีน	

ชั้น	 ม.4	 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล	 อำาเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร	สะสมหน่วยกิตได้	119	หน่วยกิต	

เรียนอีก			1	ภาคการศึกษา	จึงสำาเร็จการศึกษา		คณะ- 

นิติศาสตร์	 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดนครพนม	

ปัจจุบันอายุ	20	ปี

 หน่ึงบรุษุ	 เล่าย้อนถงึช่วงทีเ่รยีน	ม.	4 

ว่าตนทราบรายละเอียดระบบPre-degree 

จากสือ่อนิเทอร์เนต็	จงึตดัสนิใจเลอืกเรยีน 

ระบบ	 Pre-degree	 ทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีน

ชัน้	ม.ปลายได้เรยีนระดบัอดุมศกึษาเรว็ขึน้ 

ช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงความรู้ระดับ

ปริญญาตรีจริง	 ได้เรียนรู้ก่อนผู้อื่น	 ช่วย

เสรมิสร้างความได้เปรยีบทางการศกึษาให้แก่ตนเอง	ท้ังยงัตอบรบักบัหลกัการศกึษา

ของโลกปัจจบุนัทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนศกึษาได้ด้วยตนเอง	ไม่จำาเป็นต้องยดึติดกบัวธีิเรยีน 

ปกติเสมอไป	 นับว่าเป็นก้าวสำาคัญของการศึกษาไทยที่ก้าวข้ามรูปแบบการศึกษา

แบบเดิมและพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น	

 เอ็ม	 บอกว่า	 การเรียนชั้น	 ม.ปลาย	 และระบบ	 Pre-degree	 ไม่ยากจนเกิน

ความสามารถ	เพราะเอ็มมีใจรักและต้องการที่ขวนขวายหาความรู้	ที่รามคำาแหง

มช่ีองทางการเรยีนจดัไว้ให้	ทัง้วดิโีอย้อนหลงั		ตำาราเรยีนผ่านอนิเทอร์เนต็		การเข้าฟัง 

บรรยายสดในวนัหยุด	 	 เนือ้หาทีเ่รยีนกช่็วยเสรมิสร้างความเข้าใจในเนือ้หาระดบั 

ม.ปลายได้เป็นอย่างด	ี	เรากต้็องจดัสรรเวลาลำาดบัความสำาคญัก่อนหลงั		งานหรอื 

การบ้านปกติที่จำาเป็นต้องส่งก่อน	 ก็รีบจัดการให้เสร็จ	 และแบ่งเวลาศึกษา 

เนือ้หากฎหมาย	อย่างน้อยวนัละ	1-2	ชัว่โมง	สำาคญัท่ีสดุ	คอื	ต้องทำาอย่างสมำา่เสมอ		

แค่เท่านี้ก็สามารถเรียนทั้งสองสถาบันไปพร้อมกันได้โดยไม่มีปัญหา

	 ส่วนเวลาใกล้สอบผมจะอ่านเนื้อหาที่ทำาสรุปไว้ตอนเข้าเรียน		ลองฝึกทำา 

ข้อสอบเก่าและลองเขียนผังความคิด	สรุปความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด	หากติดขัด 

หรือไม่เข้าใจตรงประเดน็ใด	กย้็อนกลบัไปเกบ็รายละเอยีดตรงจดุนัน้		โดยการเริม่ 

ทบทวนจากวิชาที่สอบท้ายสุดย้อนกลับมาจนถึงวิชาที่สอบก่อนก็นับว่า 

เป็นเคล็ดลับที่ช่วยเราลำาดับเนื้อหาที่เรียนได้ดีทีเดียว

 บัณฑิตหนึ่งบุรุษ	กล่าวด้วยว่าวันนี้ผมเรียนจบแล้ว	ภาคภูมิใจที่สามารถ

เรียนจบระดับปริญญาตรีได้ทั้งที่อายุยังน้อย	 นับว่าเป็นก้าวสำาคัญที่จะนำาเราไป

สู่ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคต	ระบบนี้สอนประสบการณ์หลายๆอย่าง

ท่ีหาไม่ได้ในโรงเรียน	 สอนให้มีความรับผิดชอบ	 และมีระเบียบในการจัดการ

กบัเวลาของตนเอง	 รามฯเปิดสอนในจงัหวดัท่ีใกล้บ้าน	 ช่วยกระจายโอกาสให้คน 

ต่างจงัหวดัเข้าถงึความรูไ้ด้อย่างท่ัวถึง		มเีทคโนโลย	ีโซเชยีลมเีดียท่ีเอ้ือต่อการเรยีน 

ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันเหมือนทีผู่เ้รียนส่วนกลางได้รับ	ผมเช่ือว่าทกุความพยายาม

อาจไม่ได้นำามาซึ่งความสำาเร็จ	แต่ทุกความสำาเร็จต้องอาศัยความพยายาม	แล้วเรา

ก็จะประสบความสำาเร็จ

 “หลายๆคนอาจคิดว่าการเรียนชั้นปริญญาตรีไปพร้อมกับ	 ม.ปลายเป็น

เรื่องยาก	จนไม่กล้าตัดสินใจลงเรียน		แต่สำาหรับผมแล้วคิดว่า	มันไม่ใช่เรื่องยาก 

สำาหรับคนท่ีมีความตั้งใจแน่วแน่	 ฝากเป็นกำาลังใจและข้อคิด	 ถึงเพื่อนๆว่า		 

การลงมอืท�าสิง่ใดแม้จะมโีอกาสส�าเรจ็และล้มเหลวปะปนกนั  แต่ยงัมค่ีามากกว่า

การที่ไม่ท�าอะไรเลย มีแค่เพียงความล้มเหลวที่รออยู่เท่านั้น”

สาวพิษณุโลก-หนุ่มสกลนคร คว้าปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เผยเคล็ดลับเรียนกฎหมาย -ใกล้บ้าน -คุณภาพเท่าเทียม



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 ภารกจิหลกัของสถาบนัอดุมศกึษาม	ี4	ประการ	คอื	การผลติบณัฑติ	การวจิยั 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 และการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม		 

การดำาเนินการตามภารกิจดังกล่าว	 มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	 ซึง่ปัจจบุนัประเทศในภมูภิาคอาเซยีนได้รวมตวักนัเป็น

ประชาคมอาเซียน		ทำาให้การเคลื่อนย้ายกำาลังคน	นักศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษาเป็นไปโดยสะดวก		เพราะการเปิดเสรีด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายองค์ความรู้	ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน		สถาบันอุดมศึกษาต่าง	ๆ  

จงึจำาเป็นต้องปรบัตวัเพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามพร้อม	 และสร้างองค์ความรู	้ รวมทัง้ 

นวตักรรมใหม่	ๆ	ให้ทนักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ดงัน้ันสถาบนัอุดมศึกษา

ต้องสร้างความมัน่ใจแก่สงัคมในการพฒันาองค์ความรู้	 และผลติบณัฑติเพ่ือตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น	ข้อมูลด้านต่างๆ	ของบัณฑิตจึงมี 

ความสำาคัญที่หน่วยงาน	ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจ 

กำาหนดนโยบายวางแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 และ 

การพฒันาประเทศ		มหาวทิยาลยัรามคำาแหงจงึได้มกีารตดิตามภาวะการมงีานทำา

ของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง	เพื่อนำาข้อมูลมาพัฒนาการจัดการศึกษาตามภารกิจ 

ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

	 ในปีการศึกษา	 2558	กองแผนงาน	 โดยงานวิจัยสถาบัน	 ได้สำารวจภาวะ

การมีงานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	ซึ่งใช้ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพการทำางาน	และรายละเอยีดอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรภาคปกต	ิภาคพเิศษ	และโครงการพเิศษ	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค		

ในวนัซ้อมใหญ่พธิพีระราชทานปรญิญาบตัรระหว่างวนัที	่ 23-27	 กุมภาพันธ์	 2558  

ณ	อาคารกงไกรลาศ		ซึ่งสรุปผลการสำารวจในภาพรวมได้	ดังนี้

	 1.	 ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 ปีการศกึษา	

2556-2557	(รุน่ที	่40)	จาก	12	คณะ	1	สถาบนั	จำานวนทัง้ส้ิน	16,026	คน	โดยคณะรฐัศาสตร์

มีผู้สำาเร็จการศึกษามากที่สุด	จำานวน	6,481	คน	รองลงมาได้แก่	คณะนิติศาสตร์	

จำานวน	3,182	คน		คณะบริหารธุรกิจ	จำานวน	2,412	คน		คณะสื่อสารมวลชน	

จำานวน	 1,741	 คน	 คณะมนุษยศาสตร์	 จำานวน	 848	 คน	 คณะศึกษาศาสตร์	 

จำานวน	 587	 คน	 คณะวิทยาศาสตร์	 จำานวน	 352	 คน	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์

จำานวน	146	คน	คณะเศรษฐศาสตร์	จำานวน	125	คน	สถาบันการศึกษานานาชาติ	

จำานวน	68	คน	คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์	จำานวน	36	คน	คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

จำานวน	33	คน	และคณะทัศนมาตรศาสตร์	จำานวน	15	คน	ตามลำาดับ

	 2.	ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่กรอกแบบสำารวจฯ	จำานวน	13,613		คน	 

คดิเป็นร้อยละ	84.94		ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	จำานวน	8,209	คน	คดิเป็นร้อยละ	60.30 

และเพศชาย	จำานวน	5,404	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.70		ซึ่งมีอายุระหว่าง	22-24	ปี 

จำานวน	 4,441	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 32.62	 รองลงมา	 ได้แก่	 อายุมากกว่า	 30	 ปี	 

อายุระหว่าง	25-27	ปี	อายุระหว่าง	28-30	ปี	อายุน้อยกว่า	22	ปี	และไม่ระบุอายุ	

คิดเป็นร้อยละ	26.47,	24.15,	13.48,	2.73	และ	0.54		ตามลำาดับ	บัณฑิตส่วนใหญ่

สำาเรจ็การศกึษาตามกำาหนดระยะเวลาท่ีหลกัสตูรกำาหนดไว้		คดิเป็นร้อยละ	48.04	

	 3.	สถานภาพการทำางานของบัณฑิต

	 บัณฑิตปีการศึกษา	2556-2557		ที่กรอกแบบสำารวจฯ	จำานวน	13,613	คน	

มีงานทำา	จำานวน	10,630		คน	คิดเป็นร้อยละ	78.09	ไม่มีงานทำา	(ยังไม่ได้ทำางาน

และไม่ได้ศึกษาต่อ)	 จำานวน	 1,881	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 13.82	 	 ศึกษาต่อจำานวน	

949	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.97	และไม่ประสงค์จะทำางาน	จำานวน	153	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	1.12	

 

 บัณฑิตที่มีงานทำาแล้ว	 จำานวน	 10,630	 คน	 เป็นงานเดิม	 (งานที่ทำาก่อน

ศึกษาหรืองานท่ีทำาระหว่างศึกษา)	 จำานวน	 	 5,515	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 51.88	

และงานใหม่	 (งานทีท่ำาหลงัสำาเรจ็การศกึษา)	 จำานวน	 5,115	 คน	 คดิเป็นร้อยละ	

48.12	 ส่วนใหญ่ทำางานภาคเอกชน	 (บริษัท/ธุรกิจเอกชน)	 จำานวน	 5,752	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	54.11	รองลงมา	เป็นเจ้าของกิจการ/ทำางานอิสระ/ทำากิจการ 

กบัครอบครวั	จำานวน	2,544	คน	คดิเป็นร้อยละ	23.93		และทำางานหน่วยงานภาครฐั 

(ข้าราชการ	เจ้าหน้าทีข่องรฐั	รฐัวสิาหกจิ	และองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ)	

จำานวน	2,334		คน	คิดเป็นร้อยละ	21.96		ตามลำาดับ	รายละเอียดดังแสดง 

ในตาราง	1		

 สถานทีต่ัง้ทีท่ำางานของบณัฑติทีท่ำางานแล้วส่วนใหญ่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล	คิดเป็นร้อยละ	58.75	รองลงมา	คือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออก	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	คิดเป็นร้อยละ	6.36,	5.06,	4.37	และ	2.93	

ตามลำาดับ	และกระจายอยู่ตามภาคอื่น	ๆ	อีกเพียงเล็กน้อย

 ตาราง 1 	 จำานวนและร้อยละของบัณฑติทีม่งีานทำา	 ปีการศกึษา	 2556-2557	

จำาแนกตามประเภทงานที่ทำา	

ประเภทงานที่ท�า จ�านวน ร้อยละ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ	 1,904 17.91

รัฐวิสาหกิจ	 	 379 3.57

พนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน 5,752 54.11

พนกังานองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ	 51 0.48

ทำางานอิสระ/เจ้าของกจิการ/ทำากจิการกบัครอบครวั 2,544 23.93

รวม 10,630 100.00

ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
นางสาวจาวุรรณ  พรโพธิ์   กองแผนงาน ม.ร.



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

	 สำาหรับรายได ้ เฉลี่ ยต ่อ

เ ดือนของบัณฑิตที่ มี ง านทำ า	 

พบว่า	 บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์

มีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนสงูสดุ	 เท่ากบั 

34,530.88	 บาท	 รองลงมาสามลำาดบั 

คอื	คณะทัศนมาตรศาสตร์	34,214.29		บาท 

คณะศลิปกรรมศาสตร์	29,042.86		บาท 

และคณะวศิวกรรมศาสตร์	28,708.83	บาท	ตามลำาดบั		โดยบณัฑติคณะศกึษาศาสตร์

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตำ่าสุด	 เท่ากับ	 16,876.27	 บาท	 และ	 เงินเดือนของบัณฑิต 

ทีไ่ด้งานใหม่	ตามเกณฑ์ที	่ก.พ.	กำาหนด	(15,000	บาท)	พบว่า	ส่วนใหญ่ได้รบัเงนิเดอืน

น้อยกว่าเกณฑ์ที่	ก.พ.	กำาหนด	คิดเป็นร้อยละ	43.60	รองลงมา	ได้มากกว่าเกณฑ์

ที่ก.พ.	กำาหนด	คิดเป็นร้อยละ	27.06	ได้ตามเกณฑ์ที่	ก.พ.	กำาหนด	คิดเป็นร้อยละ	

22.89	และไม่ระบุเงินเดือนคิดเป็นร้อยละ	6.45	

 บัณฑิตที่มีงานทำาใหม่	 จำานวน	5,115	คน	ส่วนใหญ่ได้งานทำาท่ีตรง/

สอดคล้องกบัสาขาวชิาทีส่ำาเรจ็	 คดิเป็นร้อยละ	 69.31	 และไม่ตรงสาขาวชิาทีส่ำาเรจ็ 

คดิเป็นร้อยละ	 30.69	 ซึง่บณัฑติทีม่งีานทำาส่วนใหญ่สามารถนำาความรูจ้ากสาขาวชิา 

ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้ในระดับปานกลาง	 คิดเป็นร้อยละ 

40.73	รองลงมา	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับมาก	คิดเป็นร้อยละ	32.00	

และระดับมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	16.43	ตามลำาดับ

	 แนวโน้มการได้งานทำาและศึกษาต่อของบัณฑิต	 จากผลการสำารวจภาวะ

การมีงานทำาของบัณฑิต	 ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ตั้งแต ่

ปีการศึกษา	2552	-	2556	พบว่า	บัณฑิตมีแนวโน้มได้งานทำาลดลงเพียงเล็กน้อย 

คอื	ร้อยละ		84.04,	80.23,	79.96		และ	78.09		ตามลำาดบั	สบืเนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิ

ในปัจจุบัน	 นอกจากนี้ในจำานวนบัณฑิตที่กรอกแบบสำารวจฯ	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	

2552-2556	 ต้องการจะศึกษาต่อ/กำาลังศึกษาต่อ	 เฉลี่ยร้อยละ	 7.44	 	 รายละเอียด

ดังแสดงในตาราง	2		

 ตาราง 2 	จำานวนและร้อยละของบณัฑติมหาวทิยาลยัรามคำาแหงทีม่งีานทำา	

ไม่มีงาน	และศึกษาต่อ	ปีการศึกษา	2552-2556

ปีการศึกษา 2552 2553 2554 2555 2556

มีงานทำา
13,495	

(69.00%)

12,354

	(84.04%)

11,964

	(80.23%)

12,084	

(79.96%)

10,630
(78.09%)

ไม่มีงานทำา
4,949	

(25.31%)

870	

(5.92%)

1,728	

(11.59%)

1,623	

(10.74%)

1,881

(13.82%)

ศึกษาต่อ
1,113	

(5.69%)

1,476	

(10.04%)

1,221	

(8.19%)

1,405	

(9.30%)

949

(6.97%)

รวม 19,557 14,700 14,913 15,112 13,460

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง,	กองแผนงาน,	งานวิจัยสถาบัน.	(2558).	รายงาน 

	 ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ปีการศึกษา	2556.	 

	 กรุงเทพมหานคร:	ผู้แต่ง.	

สำานกัยทุธศาสตร์อดุมศกึษาต่างประเทศ,	สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.	 

 (2553).	ยทุธศาสตร์อุดมศกึษาไทยในการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน 

 ในปีพ.ศ.	2558.	กรุงเทพมหานคร:	ผู้แต่ง.

 ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง            (ต่อจากหน้า 6)

เอกสารอ้างอิง

   

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก ่

ผู้สำาเร็จการศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2557	 -	2558	 (รุ่นที่	 41)	ระหว่างวันที่ 

14 - 18  มนีาคม 2559 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ทัง้คาบเช้า 

และคาบบ่าย	และมกีำาหนดการฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวนัที ่7 - 11 มนีาคม 2559 นัน้	

 ‘ข่าวรามคำาแหง’	 ขอแสดงความยนิดกีบับณัฑติ	 มหาบณัฑติ	 และดษุฎบีณัฑติ 

ที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต	ิ

ส่วนภมูภิาค	 และโอกาสนีไ้ด้นำาภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยเพือ่เตรยีมความพร้อม

ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจังหวัดต่างๆ	มาฝาก	

 รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  

สุจริตวณิชพงศ	์รองอธิการบดีฝ่าย- 

วทิยบรกิารจงัหวดับรุรีมัย์	 เป็นประธาน 

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรแก่บัณฑิต	รุ่นที่	 41	โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิต	 เข้าร่วมฝึกซ้อม	จำานวน	

350	 คน	 และมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสาขาฯ	 ให้การต้อนรับ	 

เมื่อวันที่	20-21	กุมภาพันธ์	2559

	 นอกจากนี้	 มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์	 รุ่นที่	 2	 ได้มอบศาลาที่พักสำาหรับ

นั่งพักอ่านหนังสือและทำากิจกรรมต่างๆ	 จำานวน	 2	หลัง	 ให้แก่สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

 ผู ้ ช ่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ พ ร ชั ย   

จติต์พาณชิย์	รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยบรกิาร

จังหวัดพังงา	 เป็นประธานฝึกซ้อมพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต	

รุ่นที่	 41	 โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิต	

เข้าร่วมฝึกซ้อม	 และมคีณาจารย์	 เจ้าหน้าทีแ่ละบคุลากรของสาขาฯ	 ให้การต้อนรบั	

ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	สาขาวทิย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	

จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทาน-

ปรญิญาบตัร	 ให้แก่บณัฑติและมหาบณัฑิต 

รุ่นที่	 41	 จำานวน	 383	 คน	 โดยมี	 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	 เป็นประธาน	 และม ี อาจารย์นงนุช  

อินทรวิเศษ	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 คณะเศรษฐศาสตร์	 และบุคลากร 

ร่วมในพธิ	ีเมือ่วนัที	่1	มนีาคม	2559	ณ	สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัสงขลา

 รองศาสตราจารย ์พรรณพิมล   

ก้านกนก	 รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช				นำาหัวหน้า 

สำานกังานสาขาฯ	และเจ้าหน้าที	่ฝึกซ้อม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่

บัณฑิตและมหาบัณฑิต			รุ่นที่			41			ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด- 

นครศรธีรรมราช	 เพือ่เตรยีมความพร้อมให้ในการเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร

ในวันที่	14	-	18	มีนาคม	2559	

ม.รามคำาแหง ส่วนภูมิภาค

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

➻

➻

สาขาฯ จังหวัดสงขลา

สาขาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

➻

สาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์

สาขาฯ จังหวัดพังงา

➻



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  นายนิติทศัน์  เกดิพรธรรม “เบส”	บณัฑติคณะ- 

เศรษฐศาสตร์		สาขาเศรษฐศาสตร์เชงิปรมิาณ		จบเกยีรตนิยิม 

อนัดับหน่ึงเหรยีญทอง	 ปัจจบุนั	 “เบส”	 ทำากจิการส่วนตวั 

กับครอบครัวและสอนพิเศษให้กับน้องๆ							ม.ปลาย 

ในหลายวชิา	แม้จะจบปรญิญาตรจีากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมาแล้ว	 แต่	 “เบส”	 เชือ่ว่าคนเรา

ควรมีความรู้ที่หลากหลายจึงเลือกเรียนปริญญาตรีเพิ่ม

อีกหนึ่งสาขาวิชาจนจบในที่สุด

 บณัฑตินติทิศัน์	 เล่าถงึเส้นทางการเรยีนว่า	 ตนต้องทำางานช่วยครอบครวั

ทำากิจการส่วนตัวและทำางานพิเศษ	 คือ	 สอนพิเศษวิชาระดับชั้น	 ม.ปลาย	

ผมทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย	 ทำาให้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าเรียน	 และเวลาในการ

ทบทวนตำาราค่อนข้างน้อย	 แต่ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะอ่านเมื่อนั้น	 ถ้าวิชาไหน	 

มีวิดีโอการบรรยายในเว็บไซต์	ก็จะแบ่งเวลาดูย้อนหลังและตั้งใจเรียนจากการ

ถ่ายทอดแทนการเข้าเรียน

 “เวลาอ่านหนังสือสอบ รอบแรกจะอ่านให้ครบทุกบทแบบเร็วๆ 

โดยที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ หรือท�าไฮไลท์ เพื่อเป็นการอ่านคร่าวๆเกี่ยวกับเนื้อหา

โดยรวม พอเราเห็นเนื้อหาโดยรวมแล้ว เราจะรู้เองว่าตรงไหนส�าคัญ แล้วการ

อ่านรอบที่สอง ผมค่อยเน้นประเด็นส�าคัญ พร้อมท้ังจดลงในสมุดโน้ตด้วย

ภาษาที่เข้าใจเอง ถ้าหากวิชาไหนมีแนวข้อสอบ ก็จะฝึกท�าข้อสอบไว้ด้วย  

เพื่อให้เรามีความพร้อมเสมอในการสอบ”

 เบส	 กล่าวว่าเมือ่เข้ามาเรยีนคณะเศรษฐศาสตร์แล้วเป็นวชิาความรูร้อบตวั 

เพราะหลักการสำาคัญของเศรษฐศาสตร์	 คือ	 เรามีทรัพยากรที่จำากัด	 แต่ความ

ต้องการของคนเรานัน้มไีม่จำากดั	 และเราจะจดัการกบัทรพัยากรทีม่จีำากดัได้อย่างไร 

ซึ่งการเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาที่ต้องติดตามข่าวสารรอบตัวตลอดเวลา							

วิชาความรู้ยังนำามาใช้กับธุรกิจครอบครัวได้ว่าเราจะจัดการกับความต้องการ

ของลกูค้าได้อย่างไร	 ให้เหมาะกบัสภาพเศรษฐกจิรอบตวั	 โดยเฉพาะสาขาเชงิปรมิาณ 

ทำาให้ผมสามารถนำาข้อมลูของลกูค้าเก่าๆ	มาสร้างเป็นตวัแปรเพือ่เป็นแบบจำาลอง

ทางเศรษฐศาสตร์		และใช้พยากรณ์ความต้องการของลกูค้าในอนาคตได้อกีด้วย

	 “วันนี้ผมเรียนจบและได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง	 

ดีใจที่ทำาให้พ่อแม่ภูมิใจและภูมิใจในตัวเองที่มีวินัยมากพอ	 แม้จะไม่ค่อยได้เข้า

ห้องเรียน	 แต่ทุกครั้งที่ผมเข้าพบอาจารย์เพื่อสอบถามแนวการเรียนการสอน	

อาจารย์ทุกท่านก็ช่วยเหลือผมเป็นอย่างดี	 ส่วนเพื่อนๆก็ช่วยกันเรียน	 มีเพจ 

ของคณะที่แลกเปล่ียนความคิดกันอยู่ตลอด	ใครที่เข้าเรียนก็จะคอยบอกว่า 

อาจารย์ท่านใดมีงานพิเศษให้ทำาเป็นคะแนนเก็บเรื่อยๆ						เมื่อผมเข้ามาท่ีคณะ 

กจ็ะช่วยตวิให้เพือ่นๆเป็นการทบทวนบทเรยีนและได้มติรภาพท่ีดรีะหว่างกนั”		

 นิติทัศน	์ กล่าวด้วยว่าเรียนที่รามฯไม่ได้บังคับให้เข้าห้องเรียน	 ทำาให้

ทกุคนสามารถศกึษาได้	 เป็นระบบทีฝึ่กจดัการระเบียบชวีติ	 ฝึกการบรหิารเวลา

ซึง่เป็นทรพัยากรทีท่กุคนมเีท่ากนั	 คอื	 วนัละ	 24	 ชัว่โมง	 ให้เป็นประโยชน์ทีส่ดุ	

ผมอยากให้กำาลงัใจกบัเพือ่นๆทีอ่าจกำาลงัเหนือ่ย	กำาลงัท้อกบัการเรยีน	แต่ขอให้

คิดไว้อย่างหนึ่งว่าเราต้องสู้	 ต้องพยายามเพื่ออนาคตที่ดีของเรา	 เพื่อความภาค

ภูมิใจของพ่อแม่	 บางครั้งการที่คิดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังรอความสำาเร็จของเรา	

จะทำาให้เราได้กำาลังใจ	ความท้อ	ความเหนื่อยก็จะหมดไป	และทำาให้เรามีพลัง

ในการสู้	 เช่น	 ผมต้องทำางานหนัก	 จนไม่มีเวลาได้เข้าห้องเรียนก็ยังสามารถ

เรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง	 ถ้าเรามีวินัยในการจัดสรรเวลาใน

ชีวิตเราได้ดีครับ

 ‘ภณิตา’ หรือ น้องเมย	์ หญิงสาวที่มีความบกพร่อง 

ทางร่างกายไม่เหมอืนคนปกตทิัว่ไป	 แต่สิง่นีไ้ม่ได้มผีลต่อจติใจ- 

มุง่มัน่พร้อมสูแ้ละฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆ	เพือ่ให้สำาเร็จการศกึษา 

ปริญญาตรีอย่างที่ตนเองและครอบครัวต้องการ

	 ‘ข่าวรามคำาแหง’	ได้มีโอกาสพูดคุยกับ	นางสาวภณิตา 

ชวภัทรธนากุล อายุ	 24	 ปี	 ว่าที่บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์	 เอกภาษาอังกฤษ	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ถึงความรู้สึก	การเรียน	และสิ่งมุ่งหวังในอนาคต	

 นางสาวภณิตา ชวภัทรธนากุล	 ปัจจุบันทำางานในตำาแหน่ง	 เจ้าหน้าที่

สนับสนุนข้อมูล	 ฝ่าย	 Digital	 Marketing	 ของบริษัทในเครือ	 เซ็นทรัล	 กรุ๊ป	

และมีงานพิเศษ	 ตรวจสอบ	 Website	 Accessibility	 เพื่อให้ทุกคนสามารถ 

เข้าถึงเว็บไซต์ได้	 เช่น	 คนตาบอดเลือนลาง	ตาบอดสี	ทั้งนี้ยังมีงานอดิเรก 

เป็นแอดมินเพจ	Facebook	:	กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคของเราโลกของเรา	ด้วย

 ภณิตา		กล่าวว่าตนเองป่วยเป็นโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง 

ตัง้แต่กำาเนดิจงึไม่สามารถไปโรงเรยีนได้เหมอืนเดก็ปกตทิั่วไป 

โดยในช่วงแรกๆ	พีส่าวจะเป็นคนสอนหนงัสือให้อ่านออก

เขียนได้	จนสามารถไปสมัครเข้าเรียนที่ศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรยีน	จงัหวดัสมทุรปราการ	จนกระทัง่จบมธัยมศกึษา

ปีที่	3	ซึ่งตอนนั้นอายุได้	18	ปี

 และตนเองอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

เหมอืนเพ่ือนๆในวยัเดียวกนั	และครอบครวั

ก็ทราบข่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

เปิดหลักสูตร	 Pre-degree	 ให้นักเรียนที่มี

วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	สามารถ

เรยีนปรญิญาตรล่ีวงหน้าได้	และยงัให้โอกาส

กับทุกคนโดยไม่จำากัดทั้งเพศ	 อายุ	 ฐานะ	

รวมถงึพกิารด้วย		จงึนำาวฒุ	ิม.3	ทีม่มีาสมคัรเรยีน 

Pre-degree	 พร้อมกับเรียน	 กศน.	 ม.ปลาย

ไปด้วย

 ภณิตา	 กล่าวต่อไปว่าการเรียนที ่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	 จะมีพี่เลี้ยง

พาไปเรียนเฉพาะวันที่ทางโรงเรียนกำาหนด	ส่วนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

จะอ่านหนงัสอืและดเูทปคำาบรรยายย้อนหลงัทุกๆ	กระบวนวชิา	ซึง่จะมบีางวชิา

ที่จำาเป็นต้องสอบถามรายละเอียดจากอาจารย์จึงจะมาเข้าเรียน	 และวิชาไหน

ทีส่อบตกบ่อยๆ	 จนท้อแท้กจ็ะให้เวลากบัตัวเองได้ผ่อนคลายสกัระยะกก็ลับมา

สู้ใหม่จนสำาเร็จได้	

 “แม้จะยากล�าบากก็ไม่เคยย่อท้อ มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ อย่างตั้งใจ 

เพราะเชือ่มัน่เสมอว่าความรูเ้ป็นสิง่ทีจ่�าเป็นกบัทกุคน เมือ่ส�าเร็จช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 6 ตนเองมาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อปี 2556 ขณะนั้นสามารถเก็บ

หน่วยกิตได้ 81 หน่วยกิต และเรียนต่อเพียง 2 ปี ก็ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.73 ในภาคฤดูร้อน/2557”

 คณุพ่อและครอบครวัตัง้ใจอยากให้เรยีนหนงัสอื	ให้มคีวามรู	้ความสามารถ-

ติดตัว	 เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้สามารถดูแลตนเอง	และทำางาน

ได้อย่างคนอื่นๆ	 ..แต่วันนี้วันที่ตนเองสำาเร็จการศึกษา	 คุณพ่อไม่อยู่แล้ว..เมย์

อยากบอกคุณพ่อว่า	 “หนทูำาสำาเรจ็แล้วไม่ต้องเป็นห่วง	 หนสูามารถดแูลตวัเอง 

และมีอาชีพดีๆ	ให้ทุกคนได้ภูมิใจ”

‘ภณิตา’ ว่าที่บัณฑิตนักศึกษาพิการ

“ใจสู้ มุ่งมั่นคว้าปริญญา”

‘นิติทัศน์’ บัณฑิตหนึ่งเดียวคณะเศรษฐศาสตร์
จบเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
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ถาม ในขณะนีใ้กล้จบแล้วค่ะ	 เหลืออีก	 1	 เล่มจะจบ	

ระหว่างนี้ดิฉันจะสมัครเป็นนักศึกษาคณะใหม่เพื่อ

เรียนปริญญาตรีอีกใบได้หรือไม่ค่ะ	 หากไม่ได้จะสมัคร

เป็นนักศึกษา	Pre	-	degree		ไว้ก่อนได้ไหม

ตอบ 	จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2555	ประกาศ	

ณ	วันที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2555	ข้อ	3		ให้ยกเลิกความใน	

7.1	 ของข้อ	 7	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.2551	 และให้ใช้ 

ความต่อไปนี้แทน	 7.1	 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามีคุณวุฒิ

และคุณสมบัติตามข้อ	 5	 และข้อ	 6	 ให้สมัครเข้าเป็น

นักศึกษาได้ไม่เกินสองรหัสในขณะที่ยังมีสถานภาพ

การเป็นนกัศกึษาอยู	่ โดยมเีง่ือนไขในการสมคัรต้องสมคัร

ต่างคณะกัน	 และต้องเป็นการสมัครระหว่างหลักสูตร

พิเศษที่บังคับเวลาเรียนเท่านั้น	 ดังนั้นเมื่อนักศึกษา

ยังเรียนไม่จบ	 แต่นักศึกษาต้องเรียนในคณะใหม่อีก 

นักศึกษาต้องสมัครเรียนในหลักสูตรภาคพิเศษจะ

สมคัรเรยีนแบบนกัศึกษา	Pre	-	degree	ก็ต้องสมัครเรียน

แบบหลักสูตรภาคพิเศษเช่นกันถึงจะสมัครเรียนได	้ 

จะสมคัรเรยีนแบบนกัศึกษา	Pre	-	degree		ภาคปกตไิม่ได้

  ในกรณีที่นักศึกษาเหลือเพียง	1	วิชาจะจบ

การศึกษา	 เม่ือนักศึกษาเรียนจบการศึกษาแล้ว	 และ 

ได้ใบรบัรองคณะว่าเรียนครบหลักสตูร		นกัศกึษาสามารถ 

นำาใบรับรองคณะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเรียน

ปริญญาตรีภาคปกติได้	 และสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอน

แบบนักศึกษาปริญญาตรีใบที่สองได้ด้วย

ถาม 	 ผมกำาลังจะสำาเร็จการศึกษา	ขอสอบถามว่า

		 1.	 การลงทะเบียนเรียนถ้ากากบาทขอจบ 

การศึกษา	ลงได้	30	หน่วยกิต	แต่ผมเหลือ	31	หน่วยกิต	 

ผมจะลงได้ทั้งหมดเลยหรือไม่

		 2.	 อยากทราบเรื่องการขอสอบซำ้าซ้อน

ตอบ		 1.	 ไม่ได้	 ถ้านักศึกษาเหลือวิชาที่เรียนใน 

หลักสูตรเกิน	 30	 หน่วยกิต	 นักศึกษายังไม่สามารถ

กากบาทขอจบได้	 ให้ลงทะเบียนได้เพียง	 24	 หน่วยกิต	

ส่วนวิชาที่เหลือให้นำาไปลงทะเบียนพร้อมกากบาท 

ขอจบในภาคถดัไป	 ซึง่ในภาคปกตกิากบาทขอจบลงทะเบยีน

ได้ไม่เกิน	 30	 หน่วยกิต	 ภาคฤดูร้อนกากบาทขอจบ 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	18	หน่วยกิต

  กรณนีกัศกึษาทีก่ำาลงัศกึษาอยูปี่ที	่8	(ปีสดุท้าย) 

และเป็นภาคการศกึษาสดุท้ายสามารถลงทะเบยีนเรยีน

ขอจบการศึกษาได้ในภาคปกติได้ไม่เกิน		36	หน่วยกิต	

และภาคฤดรู้อนลงทะเบยีนเรยีนขอจบการศกึษาได้ไม่เกนิ 

24	หน่วยกิต

		 2.	 การขอสอบซำ้าซ้อนนั้น	 ต้องเป็นนักศึกษา

ท่ีขอจบ	 และวิชาที่จะขอสอบซำ้าซ้อนต้องเป็นวิชา 

พืน้ฐาน	วชิาเอก	วชิาโทบงัคบัเท่านัน้	 ถ้าสามารถเลอืกวชิา

อืน่ได้ไม่สามารถขอสอบซำา้ซ้อนได้	 การขอสอบซำา้ซ้อน 

ให ้ดำ า เ นินการในช ่วงของการลงทะเบียนเ รียน 

ในภาคนัน้ๆ	 หรอืวนัสุดท้ายของกำาหนดการลงทะเบยีน	

ให้ถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน	 ติดต่อ 

ที่ฝ่ายทะเบียนคณะ	เพื่อทำาเรื่องขอสอบซำ้าซ้อน

กองบรรณาธิการ

 โอกาสนี	้นางผ่องศร ี เสยีมไหม อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการฯ	กล่าวว่านกัศกึษากลุ่มรามฯ 

รักษ์ป่า	 มีแนวคิด	 “ร่วมใจปลูกป่า อาสาพัฒนาสังคม”	 ทำากิจกรรมปลูกป่าด้วยจิตอาสา 

มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	 17	 ปี	 รวมทั้งสร้างฝายถวายในหลวงและกิจกรรมค่ายอาสา 

อกีมากมาย	 ครัง้น้ีมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนรูง้าน	 สบืสานพระราชดำาร	ิ (RDPB	CAMP) 

รุ่นที่	 6	 โปรแกรมที่	 1	 เส้นทางสายการเรียนรู้ที่ใช้ชื่อว่า	 “นวัตกรรมความรู้	 สู่เส้นทาง

ความคิดตามแนวพระราชดำาริ”	จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร	ิ(สำานกังาน	กปร.)	เมือ่วนัท่ี	24	-	26	กมุภาพันธ์	ท่ีผ่านมา	

	 สำาหรับ	 การประกวดครั้งนี้	 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประกวด	 17	 แห่ง	 จำานวน	 20	 ทีม	 เป็นทีม

นักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากโครงการฯ	 ดังกล่าว	 มาแล้วในระยะเวลา	 5	 ปีที่ผ่านมา	 ซึ่งครั้งนี้นักศึกษา	

ม.รามคำาแหง	 ได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานจากโครงการ	 “รามฯรักษ์ป่า	 ร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชน 

(โครงการต่อเนื่องปีที่	 6)”	 จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอนำ้า	 การทำาแนวกันไฟ	 และการศึกษาเพาะพันธุ์ผักกูด 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและดูแลชุมชนควบคู่กับการดูแลป่าไม้ให้สมดุลที่	 วนอุทยานถำ้าเขาวง	 อำาเภอบ้านไร่ 

จังหวัดอุทัยธานี	 โดยนักศึกษากลุ่มรามฯ	 รักษ์ป่า	 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สำาเร็จ	 โดยได้รับ

เงินรางวัล	 5,000.-	 บาท	พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจาก	ฯพณฯ อ�าพล  เสนาณรงค	์ องคมนตรี	 ทั้งนี ้

รางวัลดังกล่าว	จะนำามาใช้เป็นทุนในการจัดทำาโครงการให้เสร็จสมบูรณ์เป็นรูปธรรมต่อไป

	 “ขอขอบคุณ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต	 นางส�าอางค์ ปอกกันทา 

ผู้อำานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา	และงานกิจการและบริการนักศึกษา	กองงานวิทยาเขตบางนา	ที่ช่วยเป็น 

อาจารย์ทีป่รกึษา	ดแูล	และฝึกซ้อมนกัศกึษากลุม่รามฯรกัษ์ป่า	ในการทำากจิกรรมทุกครัง้อย่างเต็มท่ีจนสามารถ 

คว้ารางวัลต่างๆ	และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และขอบคุณกลุ่มนักศึกษาที่ทำากิจกรรม 

ด้วยความรัก	ความสามัคคี	และแบ่งเวลาเรียนทำากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมเสมอมา”

 รองศาสตราจารย์ปรชีา พหลเทพ	 คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	 รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัย- 

รามคำาแหง	 กล่าวว่าขอชืน่ชมและขอบคณุนกัศกึษาจากกลุ่มรามฯ	 รกัษ์ป่า	 ทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลยั 

มาอย่างต่อเนือ่ง	 เรือ่ง	 “จติอาสา”	 ถอืเป็นเรือ่งสำาคญัทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงเน้นยำา้และปลกูฝังค่านยิมจติอาสา

ให้กบันกัศกึษา	เพือ่ให้นกัศกึษามจีติสำานกึในการทำาคณุประโยชน์ให้กบัแผ่นดนิ	ช่วยเหลอืพฒันาชมุชนในชนบท 

และพัฒนาประเทศชาตใิห้เกดิความเจรญิรุง่เรอืงต่อไป	ดงัคำาขวญัของมหาวทิยาลยัทีว่่า	“รูจ้กัอภยั	ตัง้ใจศกึษา 

บูชาพ่อขุนฯ	สนองคุณชาติ”

 “การเรียนหนังสือภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป	นักศึกษาต้องมีจิตสำานึก  

รับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมืองด้วย	 เพราะสิ่งนี้จะเป็นพลังสำาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้า	 

แต่ต้องไม่ละทิ้งเรื่องการเรียน	ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้สำาเร็จการศึกษาโดยเร็วด้วย”

 ด้าน	 นางสาวณชิากร สายหยดุ นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์	 ประธานนกัศกึษากลุม่รามฯรกัษ์ป่า 

กล่าวว่าการเข้าค่ายเยาวชนรู้งาน	สืบสานพระราชดำาริ	(RDPB	CAMP)	รุ่นที่	6	ในครั้งนี ้

นกัศกึษาทกุคนได้มโีอกาสเรยีนรูง้านตามแนวพระราชดำารอิย่างใกล้ชดิ	 และยงัได้ประกวด 

การจดันทิรรศการเพือ่แสดงผลงานจากโครงการ	“รามฯรกัษ์ป่า	ร่วมใจอาสาพัฒนาชมุชน” 

ซึง่เป็นกจิกรรมทีท่ำามาอย่างต่อเนือ่ง	ปีนีเ้ป็นปีที	่6	คอื	การสร้างฝายชะลอนำา้และแนวกนัไฟ 

อีกท้ังคร้ังนี้ยังได้เพิ่มการศึกษาเพาะพันธุ์ผักกูด	โดยใช้กระบวนการ	การมีส่วนร่วม 

เข้ามาช่วยทำากิจกรรมตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อส่งเสริมอาชีพและดูแลชุมชน 

ควบคูก่บัการดแูลป่าไม้ให้สมดลุกนัทีว่นอทุยานถำา้เขาวง	อำาเภอบ้านไร่	จงัหวดัอุทัยธาน	ี

 “ภมูใิจท่ีได้รบัรางวลัชนะเลิศ 

ในครัง้น้ี ถอืเป็นรางวลัแห่งเกยีรตยิศ 

เพราะเป็นการแข่งขนัระหว่างแชมป์ 

ทัง้ 5 ปีทีผ่่านมา ซึง่นกัศกึษาในกลุม่ 

ทุกคนมีการ เตรียมตัวฝ ึกซ ้อม 

น�า เสนอผลงานอย ่างหนักมาก 

โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ผู้อ�านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา และอาจารย์- 

ทีป่รกึษาโครงการฯ คอยให้ค�าแนะน�า แม้มีปัญหาและอุปสรรคเรือ่งเวลาทีไ่ม่ตรงกนับ้าง แต่ทกุคนมอีดุมการณ์เดยีวกนั 

รักที่จะท�างานเพื่อสังคมเหมือนกัน จึงท�าให้การท�างานส�าเร็จไปได้ด้วยดี”

         นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า คว้ารางวัลชนะเลิศเยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ                  (ต่อจากหน้า 1)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

บริษัทซีพีออลล์จำากัด	(มหาชน)		บริษัท	ทีพีไอ	คอนกรีตจำากัด 

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำากัด		(มหาชน) 

(BEM)		ธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด	(มหาชน)			บริษัท

เดอะมอลล์กรุ๊ปจำากัด			บริษัทเซ็นคอร์ปอเรช่ันกรุ๊ปจำากัด 

บริษัทล็อกเล่ย์จำากัด		บริษัทสยามแมคโครจำากัด		เป็นต้น	

 นอกจากการสมัครงานแล้ว	 ยังมีกิจกรรม

อีกหลายรายการ	Workshop	อาชีพต่างๆ	เช่น	 ขายออนไลน์ 

โดย ตะกร้าออนไลน์   การแต่งหน้าส�าหรับการสมัครงาน 

โดย	Oriental	Princess			การถ่ายภาพ		โดยคุณนวลตา 

วงศ์เจริญ	(คุณโน้ต)	ช่างภาพ	Portrait	Photographer			

การเดินแบบ	โดยสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและ 

ผู้ประกอบการไทย	 Smart	 Resume	 by	 Guru	 โดย

บริษัทแมนพาเวอร์จำากัด	และ	บริษัท	Top	Gun	อาชีพ DJ  

และเทคนิคการลงทุนหลักหมื่นได้เป็นล้าน  

 กิจกรรม  Casting		นายแบบ	นางแบบ		ผู้ที่ 

ผ่านเกณฑ์การ	Casting		จะได้รับการพิจารณาเป็นนายแบบ 

และนางแบบในสังกัดสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบ

และผู้ประกอบการไทย

 กิจกรรม  Education  Corner  เพ่ือเพ่ิมช่องทาง

และความรู้แก่ผู้สนใจจะเพิ่มทักษะด้านภาษาเพื่อ

การประกอบอาชีพ	 การให้คำาปรึกษาและแนะแนว

การศึกษาต่อในต่างประเทศ

 การประกวดถ่ายภาพ 	หัวข้อ	Job & Career for life 

(งานสร้างชีวิต)	 	รางวัลชนะเลิศ	20,000	บาท	รองชนะเลิศ 

อันดับหนึ่ง	15,000	บาท		รองชนะเลิศอันดับสอง	

มี	2	รางวัลๆ	ละ	10,000	บาท		และรางวัลชมเชย	 

2	รางวัลๆ	ละ	5,000	บาท

     การประกวดเรียงความ		หัวข้อ	“ท�างานเป็น 

เห็นคุณค่าของงาน” รางวัลชนะเลิศ		5,000	บาท		

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง		3,000	บาท		รองชนะเลิศ

อันดับสอง	2,000	บาท		รางวัลชมเชย	2	รางวัลๆ	ละ	

1,000	บาท

 กิจกรรมท่ีพลาดไม่ได้  Concert for Jobs	และ

การเดินแบบ”	 โดยสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบ 

และผู้ประกอบการไทย	 (THAI	 MODELING	 INDUSTRY 

AND	AGENCIES	ASSOCIATION)	หากผ่านการ	

Casting	 จะได้เป็นนางแบบของสมาคม	 ตั้งแต่เวลา	

17.00	-	21.00	น.	ของวันที่	22	มีนาคม	2559

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กล่าวด้วยว่า 

ผมเช่ือว่าใครท่ีกำาลังค้นหางานอยู่	 มางานน้ีแล้วไม่ผิดหวัง 

ไม่อยากให้พลาด	 มาครั้งเดียวสมัครงานกับบริษัท

ชั้นนำาได้หลายแห่งทันที		อย่างน้อยถ้ายังไม่ได้งาน 

ก็มีโอกาสได้ฟังเส้นทางการประกอบอาชีพเพ่ือ 

เป็นแรงบันดาลใจในอนาคต	 มาลองค้นหาอาชีพในฝัน 

ฟังเร่ืองราวกับคนสร้างแบรนด์ท่ีประสบความสำาเร็จ 

เป็นนายทุนร้อยล้าน	 สอนการเขียน	 Resumeให้น่าสนใจ 

         ม.รามค�าแหงฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ	 หรือทดสอบ

ความถนัดทางอาชีพ	ซ่ึงม่ันใจว่าทุกคนจะได้งานในฝัน 

เป็นงานนัดพบแรงงานแห่งปีท่ีใครก็รอคอยและ

ต้องการเข้ามาในงานมากที่สุด		

	 อีกทั้ง	 ในวันเปิดงานได้รับเกียรติจาก	พลเอก

ศิริชัย  ดิษฐกุล		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	

เป็นประธานในพิธี	 นายอารักษ์ พรหมณี	 อธิบด ี

กรมการจัดหางาน	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

และ	CEOบริษัทชั้นนำาในประเทศ	มาร่วมงานด้วย		

	 ม.รามคำาแหง	 ขอเชิญชวนนักเรียน	นักศึกษา	

ผู้สำาเร็จการศึกษาใหม่	 และประชาชนท่ัวไป	สมัครงาน 

ที่สนใจและตรงกับความต้องการ	ปรึกษาเส้นทาง 

สร้างรายได้	 และแรงบันดาลใจในอาชีพ	 ในวันท่ี 22-23 

มีนาคม 2559	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

และความสำาเร็จในครั้งนี้ยังถือเป็นความภาคภูมิใจ

ของบัณฑิต	ครอบครัว	และมหาวิทยาลัยรามคำาแหงด้วย” 

 นายกสภา ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่า	มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา		ตลอดระยะเวลา 

45	 ปี	 มีผู้คนกล่าวขวัญเสมอว่า	 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เข้าง่ายแต่จบยาก”	เพราะนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาเล่าเรียน

ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทน  

อดกลั้น		มานะพยายาม	และรู้จักวางแผนจัดระเบียบ

การใช้ชีวิตของตนเองในทุกๆ	 ด้าน	 มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ 

รู้จักประมาณตนและควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย 

เมื่อได้รับวิชาความรู้	 อบรมขัดเกลาแล้ว	 ทั้งยังได้รับ 

การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย	 ดังนั้น	 บัณฑิตทุกคนที่สำาเร็จ

การศึกษาจากสถานที่แห่งนี้	 จึงเป็นบุคคลที่ได้รับ

การพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 และ

มีคุณภาพสามารถออกไปทำาประโยชน์ให้กับสังคม

และประเทศชาติอย่างดียิ่ง	ดังเช่นปัจจุบันที่บัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ได้รับโอกาสดำารงตำาแหน่ง

ข้าราชการระดับสูง	 เป็นปลัดกระทรวง	จำานวน	6	กระทรวง 

ขอให้ชาวรามคำาแหงทุกคนจงภาคภูมิใจที่สามารถ

ทำาหน้าที่จัดการศึกษาได้อย่างดียิ่ง	และขอให้ช่วยกัน 

ดูแลมหาวิทยาลัยและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป” 

 “บัณฑิตรามค�าแหง ต้องต่อสู้ดิ้นรน และ

พึ่งพาตนเองในการเรียนและการใช้ชีวิตตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จนประสบความส�าเร็จเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิตได้อย่างที่ตั้งใจไว้แล้ว เมื่อออกไป 

สู่สังคมก็ขอให้น�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ

จากการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ออกไปพัฒนา 

ประเทศชาติโดยต้องค�านึงถึงความอยู่รอด ประโยชน์

ของส่วนรวมเป็นหลักส�าคัญ และขอให้ตั้งมั่น 

อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและความดีงาม และขอให ้

บัณฑิตทุกท่านประสบความสุข ความเจริญและ

ความส�าเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการ”

         นายกสภาฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

 “ขอให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้น�าความรู้ไป

ท�าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและท�างาน 

ในองค์กรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�าคุณสมบัติ

อันโดดเด่นท่ีบัณฑิตรามฯเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  

ท่ีได้รับการปลูกฝังมาตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ทุกวันนี้สังคมมีปัญหาหลายเรื่อง บัณฑิตรามฯต้อง

ยึดถือความถูกต้อง ใช้คุณธรรม ใช้ความรัก ความสามัคคี

ในการด�ารงตนให้เป็นแบบอย่างของบัณฑิตที่ดี 

ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม”

 อธิการบดี ม.ร.	กล่าวด้วยว่าเมื่อสำาเร็จการศึกษา 

แล้วขอให้ก้าวสู่ตลาดแรงงานด้วยความม่ันคง 

ขอให้ครองตนโดยยึดคำาขวัญตั้งแต่แรกก่อตั้ ง 

มหาวิทยาลัยท่ีว่า	“รู้จักอภัย ต้ังใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ 

สนองคุณชาติ” น่ันคือ	 รู้จักอภัย เม่ือบัณฑิตเข้าไปทำางาน 

ในสังคมและรู้จักการให้อภัย	สังคมจะสงบสุข 

ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง	 เมื่อทุกคนเจรจาดีต่อกัน 

และให้อภัยต่อกัน	 ความปรองดองก็จะเกิดข้ึนในสังคม 

ต้ังใจศึกษา	ควรแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดย้ัง	ไม่ว่าจะ 

จบชั้นปริญญาตรี	ปริญญาโท	หรือปริญญาเอกก็ตาม 

เพราะเทคโนโลยีเปล่ียนเร็ว	ความรู้พัฒนาเร็ว	บัณฑิตรามฯ 

ต้องหม่ันหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา	บูชาพ่อขุนฯ 

ให้ระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบัน	 ครูอาจารย์ 

และพ่อแม่ผู้ปกครอง	 ซ่ึงล้วนเป็นผู้ท่ีประสิทธ์ิประสาท 

วิชาความรู้และเป็นผู้ท่ีมีบุญคุณต่อตน		และสนองคุณชาติ 

ให้นำาความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ 

ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า	และให้คนที่อยู่รอบข้าง 

มีความสุข

 นอกจากน้ีแล้ว	 ขอให้ช่วยกันรักษาคุณงามความดี 

และตอบแทนคุณแผ่นดิน	 ตอบแทนด้วยหลักเดินสายกลาง 

ไม่หย่อนหรือตึงเกินไป	ดั่งสายพิณถ้าหย่อนเกินไป 

เสียงก็ไม่ไพเราะ	 ถ้าตึงเกินไปสายก็ขาด	 ถ้าทุกคน

รู้จักเดินทางสายกลาง	 การครองชีวิตก็จะมีความสุข	

สังคมและประเทศชาติก็จะมีความสุขด้วย	 	ที่สำาคัญ	

ขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงและเผยแพร่เกียรติคุณ

ของรามคำาแหงให้สังคมรับรู้ว่า	 รามคำาแหงเป็น

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา	 เหมือนเช่น 

บัณฑิตท่ีจบไปทุกรุ่น	 ล้วนออกไปสร้างคุณงามความดี 

สร้างเกียรติคุณให้สมกับที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เป็นเสาเอกในการสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้

บัณฑิตและเป็นเสาเอกของสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทย	

       อธิการบดีแสดงความยินดีฯ           (ต่อจากหน้า 1)

เปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน	2559	ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร	 และเลือกศึกษาดูงาน 

ณ	ประเทศสิงคโปร์	 160,000	 /	ญี่ปุ่น	 197,000	 / 

แบ่งชำาระ	7	งวด	(ชำาระค่าเทอมด้วยบัตรเครดิตผ่อน	0	% 

ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต)

	 ผู้ สน ใจสอบถามรายละ เอี ยด เพิ่ ม เ ติ ม 

โทร.0-2310-8220,	081-567-7587,	083-789-0609	

และสมัคร	online	ที่	www.mbasongkhla.ru.ac.th	

         สาขาวิทยบริการฯ                          (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

   
 

         พระเอกวิก 7 สีฯ                            (ต่อจากหน้า 4)

 หลุยส์	 กล่าวทิ้งท้ายว่าระบบการเรียนที ่

สถาบันการศึกษานานาชาตินี้เพอร์เฟคสำาหรับ 

รูปแบบชีวิตการเรียนและการทำางานของตนมาก	

ช่วงแรกที่ทำางานเยอะอาจจะยังจัดเวลาไม่ลงตัว	 

แต่เมือ่มกีารวางแผนด	ี รูไ้ด้เลยว่าการเรยีนทีร่ามคำาแหง

ตอบโจทย์ได้ดีมาก	 และตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาโท 

ในปีหน้า	 ขณะนี้อยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะเลือกเรียน 

สาขารัฐศาสตร์ที่สถาบันการศึกษานานาชาติหรือ 

เรียนสื่อสารมวลชน	ภาคภาษาไทย

 “ผมไม่ใช่คนเรยีนเก่ง ทัง้เคยสอบตก และเคย

สอบได้ A  ทัง้นีเ้พราะไม่ได้ตัง้เป้าว่าจะต้องจบเกรดเฉล่ีย 4.00 

แต่เป็นเพราะความตัง้ใจในช่วงปีที ่ 3 ทีแ่บ่งเวลาได้ด ี

ท�าคะแนนได้ดขีึน้ ขอมเีพยีงความพยายาม และมุง่มัน่ 

ขอฝากถงึรุน่น้องว่า การเรยีนอย่าไปท่องจ�ามาก ให้ท�า 

ความเข้าใจในห้อง อย่าเกบ็ค�าถามหรอืปัญหากลบับ้าน 

และหากใครทีก่�าลงัเรยีนด้วยท�างานด้วย และก�าลงัคดิ

จะดรอปเรยีน อยากให้คดิทบทวนดีๆ  อยากให้ลองผลกัดนั

ตัวเองก่อน ให้มองข้ามความเหนื่อยไป และอดทน

ผ่านจดุนัน้ไปให้ได้ ในชวีติเราไม่ว่าจะเรยีนหรอืท�างาน 

ทุกช่วงเวลาของชีวิตล้วนต้องผ่านความยากและ

เหนือ่ยอยูแ่ล้ว ผมเองคดิเสมอว่า การได้มโีอกาสเรยีนด้วย

ท�างานด้วย เป็นโอกาสดีให้ได้ฝึกความอดทนตั้งแต่

อายุยังน้อย” 

         ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

ควรจะพจิารณาดวู่าโลกไปถงึไหนแล้ว	 โลกในทีน่ีน้ัน้ 

ก็คือตัวทางกายภาพของโลกกับตัวคนท่ีอยู่ในโลก 

มคีวามเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็มคีวามเปลีย่นแปลง 

ไปเป็นอันมากในความเปล่ียนแปลงไปนั้น	 เราจะ

ต้องรูเ้ท่าเอาทนัเราจะต้องรูจ้กัจดัการกบัความเป็นคน	

เราจะต้องขวนขวายหาความรู	้ เราต้องหาองค์ความรู้ 

สำาหรับการดำารงอยู่ท่ีเป็นผู้เป็นคน	 และท่ีดำารงอยู่

ของสังคมดำารงอยู่ของโลกและอาจจะต้องมองไป

ถึงโลกที่ค้นพบใหม่อีกด้วย

	 มี วิ ชา ท่ีมหาวิทยา ลัยรามคำ าแหงกำ า ลั ง 

กล่าวได้ว่า	 กำาลงัได้รบัการกล่าวขวญัอยูห่ลายสาขาวชิา 

เช่น	 วชิาทรพัยากรมนษุย์ถ้าลงไปในรายละเอยีดแล้ว 

ท่านทั้งหลายก็จะทราบกันว่าในความเป็นมนุษย์

นั้นเราจะต้องมีการจัดการความเป็นมนุษย์	 แล้วเรา

ต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์	ในขณะเดียวกันในการ

จัดการความเป็นมนุษย์นั้นมีอีกหลายเรื่องหลายวิชา

ทีอ่ยากจะแนะนำา	ทีค่รสูมัผสัอยูเ่ป็นกรรมการอยูด้่วย

อย่างเช่น	การเรียนโลจิสติกส์

	 หลักสูตรปริญญาโทโลจิสติกส์นั้น	 หรือที่เรา 

เรียกกันว่าโลจิสติกส์แอนด์ซัพพลายเชน	 มีขึ้นใน- 

ประเทศไทยไม่นานเท่าไรนัก	 และที่สำาคัญก็คือ 

หลักสูตรปริญญาโทนั้นมีการสอนโดยตรง	 เร่ิมต้น 

ทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง	 และสอนกนัมาได้นานปี 

มีผู้มีคนเข้ามาศึกษาเล่าเรียน	โดยที่มีความเข้าใจกัน 

อย่างกว้างขวางขึ้นทุกวัน	เพราะการที่แต่เดิมเรา 

เข้าใจเพยีงแต่ว่าโลจสิตกิส์เป็นการขนส่ง	 ใครกเ็ข้าใจว่า 

มาเรียนหลกัสตูรโลจสิตกิส์เป็นการเรยีนการบริหาร-

จัดการในเร่ืองขนส่งนั้นไม่พอ	 คำาอธิบายของเรา

มากกว่านั้น	 รามคำาแหงสอนไปทั่วโลก	 รามคำาแหง

สอนออกไปทัว่ไทยกอ็าศยัคำาว่าโลจสิตกิส์มสีาขาต่าง	ๆ 

มีอะไรต่าง	 ๆ	 ในต่างจังหวัดในต่างประเทศ	 ก็อาศัย

โลจิสติกส์ในเรื่องการไปจัดตั้ง	 ในเรื่องนักศึกษาได้

รับความรู้ไปอะไรไป	ส่งผ่านความรู้ไปอะไรไปต่าง	ๆ  

มีวิธีการอย่างนี้เยอะแยะมากมายที่เข้าไปอยู่ในคำาว่า

โลจิสติกส์	 ดังนั้นโลจิสติกส์เป็นเรื่องครอบคลุม

ในเรื่องการเคลื่อนย้ายทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าเคลื่อนไป 

หรือเคลื่อนกลับ	 ไม่ว่าเคลื่อนจากต้นนำ้าไปจนถึง 

ปลายนำา้อะไร	ๆ	ต่าง	ๆ	อย่างนี	้เพราะฉะนัน้โลกาภวิตัน์ต่าง	ๆ 

ทัง้หลายทีเ่ป็นอยูท่กุวนันีก้เ็ป็นเรือ่งความเคลือ่นไหว	

เคลือ่นย้ายไม่ว่าจะย้ายไปย้ายกลบั	ครพูดูตรงนีจ้ะงง	ๆ	อยู ่

เข้าไปเรียนเสียเลยเป็นไง	ถ้าจะเข้าไปเรียนก็ตอนนี ้

รู้สึกว่ามีที่นั่งว่างอยู่ทางด้านบางนาครับ	 เพราะมี 

การเปิดหลักสูตรนี้เพิ่มห้องเรียนที่บางนานะครับ

ส่วนห้องเรียนที่หัวหมากเรายังมีคงเดิม	ให้นักศึกษา

ที่จะเรียนปริญญาโทในเรื่องนี้เข้าไปดูเข้าไปศึกษา 

ดูว่าควรจะเรียนหรือไม่	 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	

สวัสดีครับ

 ♦	 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ต้องการฟื้นฟู

 ♦	 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้เริ่มต้น

 ♦	 ภาษาต่างประเทศ	 จีนกลาง	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 

  ฝรั่งเศส	 อินโดนีเซีย	 เวียดนาม	 ฟิลิปปินส์ 

	 	 อาหรับ	พม่า

 ♦		ภาษาไทยสำาหรับชาวต่างชาติ

 ♦		การเขียนภาษาอังกฤษ

 ♦		ไวยากรณ์อังกฤษ	

 ♦		ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้าปริญญาโท

 ♦		เตรียมสอบ	TOEFL	TOEIC	

 ♦		ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย	

 ♦		การแปล

 ♦		อังกฤษธุรกิจ

 ♦	 ภาษาอังกฤษสำาหรับเด็ก	อายุ	8-12	ปี	

	 	 (อบรม	24	เม.ย.	-10	ก.ค.59)

 ♦	ภาษาอังกฤษเร่งรัด	นศ.รามฯ	600.-	

  บุคคลท่ัวไป	800.-	(อบรม	25	เม.ย.-27	พ.ค.59)	

 ♦	 รับจัดโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน 

	 	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	

 สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันภาษา	

อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 4	 โทร.	 0-2310-8903-4,	 8682-3	

(รามฯ	1)		http://www.ril.ru.ac.th,	email:ril_ram@

hotmail.com		หลักฐานการสมัคร	รูปถ่าย	1	น้ิว	2	รูป,	

บุคคลทั่วไป:	พร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน,	

นักศึกษารามฯ:	สำาเนาดังนี้	บัตรประจำาตัวนักศึกษา, 

ใบเสร็จลงทะเบียน	1	ฉบับ,	บัตรประจำาตัวประชาชน

1	ฉบับ

         ม.ร.อบรมภาษา ตปท.                    (ต่อจากหน้า 1)

	 12.	นายศุภชัย		เจียรวนนท์

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		 	

	 	 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

	 13.	พลตรีวิโรจน์		วิจิตรโท

	 	 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์		 	

	 14.	นายพีรศิษย์		บัวทั่ง

  ปรญิญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัด์ิ	 

  สาขาวิชาดนตรีไทย

	 15.	จ่าสิบตำารวจธีระศักดิ์	ทองคำา

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 16.	ดาบตำารวจศุภกิจ		ไชยลาภ

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 17.	จ่าสิบตำารวจรัชตกร	เมฆรัตน์	

	 	 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

✤	วันที่ 17 มีนาคม 2559 (คาบบ่าย)

	 1.		พลเอกไพบูลย์		คุ้มฉายา

	 	 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

         สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงฯ      (ต่อจากหน้า 12)

 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอผ่อนผัน 

การชำาระเงินลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน	/	2558 

ให้มาดำาเนินเร่ืองได้ต้ังแต่บัดน้ี - 18 เมษายน 2559 

เวลา	 09.00	 -	 12.00	 น.	 และ	 13.00	 -	 14.00	 น. 

ณ	งานแนะแนว	จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร(ชั้นลอย)

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีงานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ช้ันลอย) 

 โทร. 0-2310-8080

นศ.ขอผ่อนผันชำาระเงินภาคฤดูร้อน/58 

ยื่นความจำานง บัดนี้ - 18 เม.ย. 59



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๘) วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 
 

เลือกเรียนโท

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายครับ	 มหาวิทยาลัย-

ของเรามกีารสมคัรนกัศกึษาปริญญาตรี	ปริญญาโท 

เป็นระยะ	ๆ	และก็มีปริญญาเอกอยู่ด้วยในระยะ

ต่าง	ๆ	นั้น	 เพราะฉะนั้นช่วยกันบอกข่าวกับผู้ที ่

กำาลังหาที่เรียน	หรือกำาลังพิจารณาว่าจะเรียนที่ใด 

หรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษาเองอาจจะมีใครกำาลัง

จบชัน้ปรญิญาโท	จะต่อปรญิญาเอกหรอืไม่	ถ้าต่อ- 

ปริญญาเอกต่อที่รามฯ	ก็ได้	แล้วก็ในขณะเดียวกัน 

ใครจบปรญิญาตรจีะต่อปรญิญาโทกต่็อทีร่ามฯกไ็ด้	

แล้วถ้าหากว่าใครมีญาติหรือว่าตัวเองจะเรียน

ปริญญาที่สองเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดไป	หรือให้เป็น

ไปตามความต้องการที่คาดหวังก็เรียนปริญญาตรี

ที่รามฯ	ก็ดี

	 ในการศกึษาท่ีรามคำาแหงนัน้ขอให้นกัศกึษา

หรอืว่าลกูศษิย์ต้ังหลกัไว้เสียก่อนว่า	 เรามกีระบวนการ-

จัดการการศึกษา	 คำาว่ากระบวนการนั้นคือต้อง

ทำาเป็นขัน้เป็นตอน	มหีลกัสตูรมผีูส้อนมผีูร้บัผดิชอบ 

มคีนท่ีจะดำาเนนิการอะไรต่าง	ๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	เพ่ือให้ 

ผูท้ีศ่กึษาจบการศกึษาออกไปเป็นบณัฑติเป็นมหาบณัฑติ

หรือดุษฎีบัณฑิตที่พร้อมที่จะออกไปสู ่สังคม	 

การที่ว่าพร้อมออกไปสู่สังคมนั้น	หมายความว่า 

ได้รับการศกึษาได้รับการอบรมแล้วก็ได้รับการฝึกตน	 

ครูยำ้านะครับว่าได้รับการฝึกตนตามรูปแบบ

วิ ธีการของรามคำ าแหง ท่ีคล ้ ายคลึ งกันกับ

มหาวทิยาลัยต่าง	ๆ	และยงัมข้ีอเพ่ิมเติมนอกเหนอื

ไปอีกในหลายเรื่องหลายประการ

 ขณะนี้มีการรับสมัครนักศึกษาในหลายเรื่อง 

เลือกเรียนไปตามวิธีการถ้ายิ่งในชั้นปริญญาเอก 

นกัศกึษายิง่จะต้องเรยีนทีร่ามฯนี	่ เพราะว่านกัศกึษา

มีทางเลือกในทางสังคมศาสตร์เยอะแยะมากมาย		

จะเรียนสาขาใดก็มีแล้วก็การเรียนนั้นถ้ามาดู

หลักสูตรแล้วมาดูคำาแนะนำาอะไรต่าง	 ๆ	 แล้ว	 

ค่อยตัดสินใจก็ได้	 แต่ครูบอกตรงนี้ในฐานะที่เป็น 

ผู้ที่เป็นกรรมการดูแลในเรื่องนี้ด้วยผู้หนึ่ง	ได้ยิน 

ในที่ประชุมคุยกันพูดกันเราจะตั้งมั่นเราจะดูแล 

ลกูศษิย์ปรญิญาเอกของเรา	 ให้เป็นลกูศษิย์ปรญิญาเอก 

ที่สังคมยอมรับได้	 ผู้คนให้ความนับถือได้และ 

ให้ลูกศิษย์เป็นตัวของตัวเองได้	นี่อย่างนี้เป็นต้น

	 ในเรื่องหลักสูตรทางสังคมศาสตร์นั้นมี

เยอะแยะมากมายทุกสาขาวิชาก็ว่าได้	 ก็ควรจะ

ติดตามข่าวสารดู	 ส่วนชั้นปริญญาโทนั้นตอนนี ้

ก็มีมากมายมีให้เลือกหลายสาขาวิชา	 นักศึกษา 

 

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ 

รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	 ร่วมเป็นเจ้าภาพ 

สวดพระอภิธรรม	 พระธรรมสิงหบุราจารย์	 (หลวงพ่อจรัญ	 ฐิตธมฺโม)	 เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	 2559	 

ณ	ศาลาสุธรรมภาวนา		วัดอัมพวัน	จังหวัดสิงห์บุรี

ม.รามคำาแหง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อจรัญฯ

	 	 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีมติอนุมัติ

ปรญิญากติตมิศักดิแ์ก่ผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิาต่าง	ๆ 

ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ในงานพิธ ี

พระราชทานปรญิญาบตัร	ประจำาปีการศกึษา	2557	-	

2558	ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 ณ อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 ตามรายชื่อ										

และกำาหนดการ	ดังนี้

✤	วันที่ 14 มีนาคม 2559 (คาบบ่าย)

	 1.		หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

	 	 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

	 2.		นายอัศวิน		เตชะเจริญวิกุล

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

	 3.		แพทย์หญิงนลินี		ไพบูลย์

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

	 4.		นางนฤมล		สุรเศรษฐ

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

	 5.		นายวิวัฒน์		สุวรรณนภาศรี

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

	 6.		นางพงษ์เพ็ญ		ดำารงรัตน์

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

	 7.		นายมกุฏ		มกุฏอรฤดี

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชาภาษาไทย

	 8.		นายประยงค์		ปรียาจิตต์

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จฯ	แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ประจำาปีการศึกษา	 2557-2558	 รุ่นที่	 41	 ระหว่าง

วันที่	 14-18	 มีนาคม	 2559	 (คาบเช้าและคาบบ่าย)	

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

  พธิพีระราชทานปรญิญาบตัรครัง้น้ี	 มผีูส้ำาเรจ็

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จำานวน	

32,838	 คน	 แยกเป็นปริญญากิตติมศักดิ์	 18	 คน	 

ผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก	 121	 คน	

ปริญญาโท	17,375	คน	และปริญญาตรี	15,324	คน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ 41

	 	 กลุ ่มศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ที่ เข ้าเรียน 

รุน่ที	่1	เมือ่ปี	พ.ศ.	2514	ในนามชมรมนติริามฯ	141 

เข้าพบ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดคีณะนติศิาสตร์เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็

ในประเด็นการร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและคณะ

ต่อไปในอนาคต	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง
อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

  
	 9.		นายพีระศักดิ์		พอจิต

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชารัฐศาสตร์

	 10.	นายธนิสร์		ศรีกลิ่นดี

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม

	 11.	นายปกรณ์		พรพิสุทธิ์

	 	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

	 	 สาขาวิชานาฏกรรมไทย
(อ่านต่อหน้า 11)


