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โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
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ม.ร. แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๕

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(อ่านต่อหน้า 9)

 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามประกาศ

สำานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจาก 

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้ดำารงตำาแหน่งมาครบกำาหนด

ตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ครั้งที่ 

๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ 

ขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และได้

นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

 บัดน้ี ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังบุคคลดังกล่าว 

ให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ตั้งแต่วันที่  

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง ร่วมแสดงความยนิดกีบัผูท้รงคณุวฒุิ

ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้แก่ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ได้รับ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขวิชาสื่อสารมวลชน นายพีระศักดิ์ พอจิต  และ 

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวชิารฐัศาสตร์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.

 ฉบับที่ ๔๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ประจำาปีการศึกษา 2557-2558 ระหว่างวันท่ี 14-18 มีนาคม 2559 ณ อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดยมี นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภา-

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ  

ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงเฝ้ารับเสด็จฯ

 ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงมีใจความว่า

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงประจำาปีนี้ ขอแสดงความชื่นชม

กับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลอากาศเอก

รองนายกรัฐมนตรี



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 

ม.ร. จัดอบรม กม. สำาหรับสถานศึกษา

    บัณฑิตท้ังหลายเม่ือออกไปประกอบอาชีพการงาน 

ไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรหรืองานอิสระก็ตาม  

ย่อมจะต้องทำางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนติดต่อ

สัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ฝ่ายต่างๆ อยู่เสมอ การเช่ือถือ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงเป็นอุปการะอย่างสำาคัญ  

ท่ีจะทำาให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน

และทุกคนทุกฝ่าย ความเชื่อถือไว้วางใจนี้ เป็นสิ่งที่

คนเราได้รับไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตน 

ของแต่ละคนเป็นหลัก หากบุคคลใดมีความจริงใจ 

ต่อผู้อ่ืน คือปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเมตตาปรารถนาดี 

อย่างแท้จริง และมีความจริงใจต่อตนเอง คือเม่ือต้ังใจ

จะทำาสิ่งใดที่เห็นชัดว่าดีว่าถูกต้องแล้ว ก็ปฏิบัติ

ตามที่ตั้งใจไว้จริงโดยตลอด บุคคลนั้นก็จะได้รับ

ความนิยมยกย่องจากคนทั่วไป ว่าเป็นคนที่เชื่อถือได ้

ไว้วางใจได้ ด้วยเป็นคนซ่ือตรง หนักแน่นเท่ียงธรรม 

ไม่สับปลับกลับกลอก เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกคนย่อม 

เต็มใจยินดี ที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในกิจการ

งานทั้งปวง จนงานที่ทำาดำาเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น 

และสำาเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตผู้ปรารถนา

ความสำาเร็จในการทำางาน จึงชอบจะฝึกฝนอบรมตน

ให้มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน และรักษาความจริงใจต่อตนเอง

ไว้ให้มั่นคง

   ใ น พ ร ะ ป ร ม า ภิ ไ ธ ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ -

พระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและ

ทุกท่านท่ีมาร่วมในพิธีน้ี ประสบความสุข ความสำาเร็จ 

พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       (ต่อจากหน้า 1)

นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  แพทย์หญิงนลนีิ  ไพบูลย์  
นายววิฒัน์ สวุรรณนภาศร ี และนางนฤมล สรุเศรษฐ 
ได ้ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป นายมกุฏ มกุฏอรฤดี 
ได ้รับปริญญาปรัชาญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวชิาภาษาไทย นางพงษ์เพญ็ ด�ารงรตัน์ ได้รบัปรญิญา 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาสงัคมวทิยา 
และมานษุยวทิยา นายปกรณ์ พรพสิทุธิ ์ ได้รบัปรญิญา 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิานาฏกรรมไทย 

         ม.ร. แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ ์                                               (ต่อจากหน้า 1)

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  

แก่ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำากับและผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร 

บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป แก่ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎี-
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม 
พลตรีวิโรจน์ วิจิตรโท ได้รับปริญญารัฐศาสตร-
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 และ 3 นายตำารวจ EOD ชุดปฏิบัติการเก็บกู้
ระเบิดและทำาลายระเบิดใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
ได้แก่ จ่าสิบต�ารวจธีระศักดิ์ ทองค�า ดาบต�ารวจ 
ศุภกิจ ไชยลาภ และจ่าสิบต�ารวจรัชตกร เมฆรัตน์ 
ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทาน- 

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง รุ่นที่ 41 จำานวน 345 คน เมื่อวันที ่

4 - 5 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1201 อาคารรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร ์

โดยมีอาจารย์วิริยะ เกตุมาโร  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัด “โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายส�าหรับ

บริหารจัดการสถานศึกษา” เพื่อให้ผู้บริหารและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ได้รับการเสริมทักษะความสามารถทางด้าน

กฎหมายที่ใช้การเงินการจัดซื้อการจัดจ้างและ 

การตรวจสอบจากหน่วยงานยุติธรรม โดยได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นวิทยากร 

อาทิ สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวน

คดีพิเศษ คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สำานักงานคณะกรรมการปราบการทุจริตภาครัฐ 

และกรมบัญชีกลาง ค่าอบรมคนละ 3,500 บาท 

(รับจำานวนจำากัด) จัดการอบรมวันที่ 9, 23 และ 

30 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.  

ณ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  หัวหมาก 

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 1 เมษายน 2559 

สอบถามรายละเอียด โทร. 086-911-8392, 082-024-1959  

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ru.ac.th

   
 
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 
ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษา ดังนี้
 	หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน 
ระดับต้น คร้ังท่ี 2/59 รุ่นท่ี 113 ประกอบด้วย Introduction 
& Windows 7, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, 
Internet (Google Chrome) ค่าสมัครพร้อมตำาราเรียน 
และอุปกรณ์ 300 บาท มีกลุ่มให้เลือกอบรมดังนี้
 กลุ่ม วันอังคาร, วันพฤหัสบดี (เช้า, บ่าย)
  วันที่ 19 เม.ย. - 19 พ.ค. 2559
 กลุ่ม วันเสาร์, วันอาทิตย ์ (เช้า บ่าย) 
  วันที่ 23 เม.ย. - 22 พ.ค. 2559
 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 
ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามโทร. 0-2310-8853, 
0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉบบัทีแ่ล้ว ทีต่รงน้ี “ข่าวรามคำาแหง” 

ได ้กล ่าวถึงที่มาที่ ไปของวันสำาคัญ

วันหนึ่ งของพระพุทธศาสนาคือ  

วันมาฆบูชา และบอกว่า

 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัม-

พุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์

 โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลักธรรม

ที่สรุปได้อย่างสั้นที่สุดคือ

 ท�าความดี

 ละเว้นความชั่ว และ

 ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

 ซึ่งอาจขยายความได้ว่า 

 จงประพฤตถิงึพร้อมด้วย “กศุลกรรม ๑๐” 

ละเว้น “อกศุลกรรม ๑๐” พร้อมกบั

 ทำาจิตใจให้ผ่องใส หลุดจากภาวะ

พอใจกาม ความพยาบาท ความหดหู่-

ท้อแท้ ความฟุ้งซ่านและลังเลสงสัย

 กุศลกรรม ๑๐ แบ่งออกเป็นการ

ประพฤติทางกาย ๓ ประการ ทางวาจา 

๔ ประการ และทางใจ ๓ ประการ

 ความดีทางกาย เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ 

ไม่ลกัทรพัย์ และไม่ประพฤตผิดิในกาม

 ความดีทางวาจา เช่น ไม่พูดเท็จ

ไม่พดูหยาบ  ไม่พดูส่อเสยีด  ไม่พดูเพ้อเจ้อ

 ความดีทางใจ เช่น ไม่อยากได้-

ของผู้อืน่ ไม่ผกูพยาบาท และไม่เหน็ผดิ

ไปจากทำานองคลองธรรม

 วนัมาฆบชูาจงึเป็นวนัทีช่าวพทุธ

จะได้สัมผัสธรรมะอันเป็นหัวใจของ

พระพุทธศาสนา

“ท่านมุ้ย” หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล 

รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำากับ 

การแสดง รับพระราชทานปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

วิชาส่ือสารมวลชน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดย 

“ท่านมุ้ย” เผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจท่ีได้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติ

แก่ตนเองและวงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง

 ท่านมุ้ย กล่าวถึงวงการภาพยนตร์ไทยว่า  

ในอนาคต 4-5 ปี เชื่อว่าภาพยนตร์ไทยจะรุ่งเรืองขึ้น 

ซ่ึงผมได้เห็นวัฏจักรของการเปล่ียนแปลงข้ึนลงของวงการภาพยนตร์ไทยแบบน้ีมาตลอดท่ีอำานวยการสร้างมา 

ฝากให้บัณฑิตที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือใครก็ตาม 

ที่มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ ให้เข้ามาทำางานในวงการ 

 แรกเริม่อาจจะยงัไม่อยากกำากบัภาพยนตร์ กอ็ย่าไปท้อ งานโปรดกัชัน่ อาจจะดยูาก แต่ไม่ยาก ควรเริม่ต้น

จากพื้นฐานก่อนค่อยๆไต่ขึ้นไปขั้นสูง เพราะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใช้ทุนสร้างอย่างตำ่าสุดก็ประมาณ 2 ล้าน 

อาจจะมากเกินความเสี่ยง ถ้าเข้ามาวงการใหม่ๆแล้วขึ้นเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เลย ก็เสี่ยงว่าจะทำายังไง 

ให้เอาเงิน 2 ล้านคืนมาได้

 “การทำางานในวงการภาพยนตร์ ต้องมีความอดทน มีเร่ียวแรง 

เข้มแข็ง อาจจะต้องผ่านจุดท่ีรู้สึกแย่ไปให้ได้ก่อนเพ่ือย้ิมรับกับความสำาเร็จ 

ตอนนี้ผมอายุ 75 ปีแล้ว ตั้งใจจะผลิตผลงานให้คนไทยได้ดูจนกว่า 

จะไม่มีแรง และกำาลังสำารวจข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือเตรียมสร้าง 

ภาพยนตร์เรื่องใหม่ด้วย  ขอให้บัณฑิตรามฯ ตั้งใจนำาความรู้ออกไป 

ทำางานในวงการ โดยเฉพาะการกำากับการแสดง การผลิตภาพยนตร ์

เหมือนลูกศิษย์ของผมท่ีประสบความสำาเร็จ เป็นผู้กำากับลำาดับต้นๆ 

ของประเทศไทย เช่น ยุทธนา มุกดาสนิท ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก เป็นต้น”

 หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงใช้เทคนิคทางด้านภาพยนตร์ 

สร้างสรรค์งาน เพ่ือให้ผลงานออกมาเป็นภาพท่ีสมบูรณ์อย่างมีศิลปะ 

วางแนวทางในการพัฒนาภาพยนตร์ไทย เพ่ือให้ได้มาตรฐานทัดเทียม 

ต่างประเทศมาโดยตลอด ผลงานการสร้างภาพยนตร์ทุกเรื่อง 

ส่วนใหญ่มีลักษณะในแนวสร้างสรรค์สังคมและสะท้อนปัญหา 

ของสังคมไทยได้อย่างชัดเจนและเป็นท่ียอมรับในระดับสากลสามารถนำาออกจำาหน่ายในตลาดภาพยนตร์ท่ัวโลก 

ผลงานของท่านนับได้ว่ามีส่วนเผยแพร่คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทสื่อภาพยนตร์ไทยท่ีแสดงถึง 

ความเป็นไทยให้ท่ัวโลกได้รู้จักมากข้ึน ซ่ึงเป็นการสร้างประโยชน์ท้ังในด้านสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศโดยรวม 

โดย เม่ือปี 2544 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์ -  

ผู้ก�ากับการแสดง)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

นักสู้ชาวเกาะฮั่ง ผู้สะกดคำาว่า ‘แพ้’ ไม่เป็น

 แม้ชวีติไม่ได้รำา่รวยอย่างใครเขา แต่ด้วยคำาสอนของพ่อทีใ่ห้มุง่มัน่เรยีนให้จบ 

เป็นแรงบนัดาลใจให้ นพดล ตวามาก “บาว” บณัฑติใหม่คณะบรหิารธรุกจิ ฟันฝ่าอปุสรรค  

มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรี ทั้งที่ต้องทำางานหนัก เพื่อเก็บเงินส่งตนเอง

เรียนแต่ก็ไม่เคยย่อท้อ  มหาวิทยาลัยรามคำาแหงขอเป็นกำาลังใจให้นักสู้ชาวเกาะฮั่ง 

ผู้พิสูจน์ “หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” เขาจะเป็นผู้ไม่แพ้ไปตลอดกาล 

 นายนพดล ตวามาก “บาว” บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

อายุ 24 ปี บาวเกิดในครอบครัวที่ห่างไกลจากเมืองหลวง  

บนเกาะฮัง่ ตำาบลเกาะศรีบอยา อำาเภอเหนอืคลอง จังหวดักระบี ่

หมูบ้่านทีไ่ฟฟ้าเข้าไม่ถงึ ต้องขึน้เรอืข้ามนำา้ข้ามทะเล นัง่รถทวัร์ข้ามคนื 

ถงึ 12 ชัว่โมงระยะทางกว่า 800 กโิลเมตรเพือ่มาสอบทีร่ามคำาแหง 

บาวทำาแบบนี้มาตลอด  4  ปีที่เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 กว่าจะมาถึงวันนี้ เส้นทางชีวิตของบัณฑิตชาวเกาะ เริ่มต้นหลังจากที่เขา

เรียนจบ ม.6 จากโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่ ต้องทำางานหนักเพื่อ

ส่งตัวเองเรียนและดูแลครอบครัว เมื่อมีรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่เคยเรียน ม.รามคำาแหง

แนะนำาให้มาเรียน ชีวิตของเขาจึงมีหวังในการเรียนต่อมากขึ้น แม้ว่าตอนกลางวัน

ต้องขับเรือรับจ้าง กลางคืนต้องออกกรีดยาง แต่เขาก็ไม่ย่อท้อ

 นพดล เล่าว่า เข้ามาสมัครเรียน 

คณะบรหิารธรุกจิ รหสันกัศกึษา 5302014393 

ช่วงแรกทีม่าเรยีนอาศยัอยูห่อพักหน้ารามฯ 

และหางานทำาเพื่อหาค่าเทอม แต่ด้วย

ค่าใช้จ่ายที่แพงเกินจะรับไหว จึงต้อง

กลับไปอยู่ที่หมู่บ้าน แล้วเลือกเดินทาง

มาสอบในแต่ละเทอม ท่ีหมู่บ้านไม่มี

ไฟฟ้าใช้      อ่านหนังสือก็ลำาบาก     ไม่ม ี

สัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีโอกาสเรียนผ่านสื่อ แต่ละครั้งที่เดินทางมากรุงเทพฯ 

ต้องดูคู่มือนักศึกษา           วางแผนการเรียนและการสอบให้ได้ท้ังปีการศึกษา จะได ้

ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายเกินไป โดยจะมาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และลงเรียนให้เต็ม

หน่วยกติ ถ้าวชิาไหนสอบไม่ผ่าน อย่างน้อยเรากม็กีำาลังใจว่า เราเคยผ่านแนวการสอบ

ในวิชานั้นมาบ้างแล้ว เมื่อมาสอบอีกครั้งก็ช่วยให้สอบผ่านได้ง่ายขึ้น 

 “พอใกล้สอบ จะเดินทางมากรุงเทพฯล่วงหน้าประมาณ 10 วัน เข้ามาพัก 

อยูก่บัเพือ่น ใช้เวลาอ่านหนงัสอืสอบทัง้กลางวนักลางคนืให้มากทีสุ่ด วชิาไหนทีไ่ม่เข้าใจ

เพือ่นกช่็วยตวิและอธบิายให้ กจ็ะฝึกทำาข้อสอบและท่องจำาเนือ้หาเป็นหลกั เมือ่สอบเสรจ็ 

กต้็องรบีนัง่รถทัวร์กลบับ้านไปทำางานเกบ็เงนิเพือ่เอามาลงทะเบยีนเรยีนในเทอมต่อไป”

 บณัฑตินกัสู ้ บอกด้วยอาการนำา้ตาซมึว่า แรงบนัดาลใจทีท่ำาให้มคีวามพยายาม 

มมุานะ ฟันฝ่าอปุสรรคมาจนถงึวนันี ้ เพราะคดิถงึคำาของพ่อแม่ว่า ถ้าเรยีนอะไรแล้ว

ต้องเรียนจบ เราเป็นความหวังของพ่อแม่และตระกูลที่จะได้เรียนจบปริญญาตร ี

เป็นคนแรก จากพี่น้อง 3 คน ตนเป็นคนที่ 2 พี่สาวจบแค่ ม.6 ก็ช่วยครอบครัว

ทำางานส่งน้องเรยีนหนงัสอื ตนกจ็ะทำาหน้าทีส่่งน้องสาวอกีคนให้เรียนจบเหมอืนตนด้วย

 “ผมภูมิใจที่วันนี้เรียนจบแล้ว ได้สร้างรอยยิ้มให้กับพ่อแม่ สร้างความภูมิใจ

และเป็นแบบอย่างให้กับคนในหมู่บ้าน และเป็นบุญกับชีวิตที่ได้รับพระราชทาน

ปรญิญาบตัรจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ผมต้ังใจจะนำาความรู้

กลบัไปพฒันาหมูบ้่านบนเกาะฮัง่ให้เจริญ จะผลกัดนัให้น้องๆ ในหมูบ้่านได้มกีารศกึษา

และมอีาชพีทีม่ั่นคง นอกจากนัน้ ถ้ามโีอกาสได้ตำาแหน่งทำางานในหมูบ้่าน จะนำาความรู้

ด้านบรหิารธรุกจิท่ีได้เรยีนมา ช่วยหาหนทางให้ชาวบ้านได้มอีาชพีอืน่ๆ นอกจากอาชพี

กรีดยางและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 ขอขอบคณุมหาวทิยาลัยรามคำาแหงท่ีเปิดโอกาสให้คนยากคนจนได้เรยีนหนงัสอื 

อย่างเท่าเทยีม ได้เรยีนในสาขาวชิาทีอ่ยากเรยีน ไม่จำากดัอาย ุ หรอืต้นทนุชวีติ สอนให้

นักศกึษามคีวามเป็นผูใ้หญ่ มคีวามมุง่มัน่ ขยนั และอดทนต่ออุปสรรค ฝากถงึเพือ่นๆ

หลายคนที่ท้อแท้ ผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก มีทางแก้ไข ถ้าเรามีความอดทน 

ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี ขอให้ตั้งใจทำาหน้าที่ของตน และกลับไป

ทำางานทดแทนคุณแผ่นดิน” บัณฑิตนพดลกล่าว 

หนุ่มวิศวะเจ๋งดีกรีเกียรตินิยม

สมที่รามฯให ้‘ทุนช้างบ้าน’ จนเรียนจบ 

 เรยีนวศิวะใครว่ายาก บณัฑติหนุม่นกัพฒันาโปรแกรม คอนเฟิร์มวศิวะรามฯ 

ปั้นหัวกะทิทำางานอย่างมืออาชีพในแวดวงวิศวกร แถมมี ‘ทุนช้างบ้าน’ 

สนบัสนนุทนุการศกึษาพร้อมค่าครองชีพให้นกัศึกษาเรียนเก่ง ผลกัดนัให้เรียนจบ

อย่างมีคุณภาพ

 นายทณัฑธร บวัเกดิ ‘เรน’ บณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบัน

ทำางานตำาแหน่งนักพัฒนาโปรแกรม (Developer) บริษัท 

จีเนียส-ทรี จำากัด โดยทำางานเกี่ยวกับการออกแบบและ

พัฒนาระบบเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำาลังพัฒนาระบบ

เว็บไซต์ให้กับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 ทณัฑธร เล่าถงึการเรยีนท่ีคณะวศิวะว่า ก่อนทีผ่มจะเข้ามาเรยีนคณะวศิวะ  

ได้ทราบเรือ่ง  ‘ทนุช้างบ้าน’ ว่าเป็นทุนสำาหรบันกัศกึษาท่ีมผีลการเรยีนดี  ซึง่ผม 

ได้รับโอกาสสอบชิงทุนช้างบ้าน โดยครูแนะแนวที่โรงเรียนแนะนำามา เพราะ

สมยัทีเ่รยีนชัน้มธัยมศกึษา ครอบครวัมฐีานะปานกลางจำาเป็นต้องหางานเสรมิ 

ผมจึงลองสมัครสอบ จนกระทั่งวันสอบคัดเลือกและวันสัมภาษณ์ได้เจอรุ่นพี ่

ทีจ่บจากโรงเรยีนเดยีวกนั แนะนำาการเรยีนให้ ผมยิง่มกีำาลงัใจอยากเข้าศกึษามากขึน้ 

 “ทนุช้างบ้านทีไ่ด้รบั นอกจากจะทำาให้ผมได้เรยีนในคณะวศิวกรรมศาสตร์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีเงินใช้ในระหว่างเรียนต้ังแต่เข้าเรียนจนถึง 

จบการศึกษาแล้ว ทนุน้ียงัทำาให้ผมมช่ืีอเสยีงในเร่ืองของการเรียนด ี มเีพือ่นทีรั่ก 

มรีุน่พี ่ รุน่น้องทีด่ ี มบีคุลากรทีช่่วยดแูล และอาจารย์ทีค่อยให้คำาปรกึษามาตลอด 

ทำาให้มีความสุขกับการเรียนที่คณะวิศวะตลอด 4 ปี”

     บณัฑติทณัฑธร บอกถงึเทคนคิเรยีนเก่งว่า ช่วงทีเ่รยีนอยูผ่มทำางานพเิศษ 

คือ รับสอนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยม และชั้นประถมบ้าง รวมถึง เพื่อนๆ

ในรุ่นยังให้ผมเป็นติวเตอร์ในกลุ่มด้วย ถือเป็นการทบทวนความรู้ก่อนสอบ

ได้เป็นอย่างดี เพราะก่อนติวจะต้องจัดเตรียมเนื้อหา ความรู้ และแนวข้อสอบ

ให้พร้อมก่อนที่จะไปติวให้เพื่อนได้ 

     ฉะนัน้ สิง่ทีท่ำามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการติวสอบให้เพือ่น การรับสอนพเิศษ 

ทำาให้แทบไม่ต้องอ่านหนังสือที่เป็นวิชาถนัดในช่วงใกล้สอบเลย เพราะว่า

สิ่งท่ีทำามาเป็นการศึกษาหาความรู้ไปในตัวอยู่แล้ว และเนื่องจากผมได้สอน 

เพือ่นหลาย ๆ กลุม่ ทำาให้ผมรูจ้กัเพ่ือนมากมายกใ็ช้วธีิพูดคยุแลกเปล่ียนความรู ้

กับเพื่อนหลาย ๆ กลุ่ม ทำาให้ผลการเรียนออกมาดี และช่วงก่อนสอบ 1 วัน  

ผมจะพักผ่อน และทำาจิตใจให้สงบ  อีกทั้ง ต้องรู้จักจัดสรรเวลา  ผมใช้วิธี

เหมอืนดารา โดยมสีมดุ 1 เล่ม จดบนัทกึไว้ว่า ช่วงวนัไหนจะทำาอะไร เวลาไหนว่าง 

เวลาไหนเรียน เวลาไหนทำากิจกรรม เป็นการฝึกระเบียบให้กับตนเองด้วย

 อกีทัง้ ความรูท้ีไ่ด้เรยีนมา สิง่ท่ีอาจารย์สอนทุกวชิา ผมสามารถนำาไปใช้

ในการทำางานได้อย่างดี ไม่ว่างานที่ทำานั้นจะใช้เทคโนโลยีสักเพียงใด หากเรา 

ไม่มีความรู้พื้นฐานนั้น สักวันเทคโนโลยีมันก็จะพังด้วยสองมือของเราเอง 

ไม่เพยีงแต่วชิาความรูด้้านวชิาชพีแล้ว วชิาเกีย่วกบัคณุธรรม จรยิธรรม กส็ามารถ

นำาไปใช้ประโยชน์ได้ดี เช่น วิชาความรู้คู่คุณธรรม (RAM1000) เป็นวิชาที่ผม

ได้นำาหลกัธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้ามาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง 

ทำาให้สามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข

 บณัฑติคนเก่ง กล่าวด้วยว่าตอนนีผ้มนำาความรูไ้ปทำางานตรงสาขาทีเ่รยีนจบ 

แต่ด้วยความถนดัทีไ่ด้สอนพเิศษ ตวิหนังสอืมาตลอด ทำาให้รูส้กึว่าการมอบความรู ้

ให้ผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทำาให้มีความสุขมาก ผมมีอาชีพที่อยากทำา คือ การเป็นครู 

ขณะเดียวกันก็กำาลังวางแผนที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้วย

 “ความประทับใจที่นี่เกิดขึ้นมาตลอด คณาจารย์ให้คำาปรึกษาได้ทุกเรื่อง 

เป็นกนัเองกบันกัศกึษา หลายครัง้ท่านกย็ืน่มอืเข้ามาช่วยเหลอืด้วยความเตม็ใจ 
(อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 สำานักประกันคุณภาพฯ จัดโครงการอบรมเร่ือง “อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร” โดยมี ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร จากสำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) รศ.ดร.ลิลล่ี กาวีต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำานวยการสำานักประกันคุณภาพการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายแก่อาจารย์

ประจำาหลักสูตรจาก 13 คณะของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และมีอาจารย์ประจำาหลักสูตร

จากเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่เข้าร่วมการอบรม 

ณ ห้องประชุม SCL 101 คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 

 ผศ.สุวิไล เรียงวัฒนสุข   

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

กล่าวถึงความเป็นมาของการ 

จัดอบรมครั้งนี้ว่า สำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้และ 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ประกอบด้วยการ

ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เน่ืองจาก สกอ. 

ให้ความสำาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จึงกำาหนด 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ 

คุณภาพบัณฑิต การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คุณภาพอาจารย์ หลักสูตร  

การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน รวมท้ังส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังคงต้องดำาเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง 

ที่ สกอ.กำาหนด  ดังนั้น  สำานักประกันคุณภาพการศึกษาเห็นความจำาเป็นในการ

จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนา 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเพื่อให้ผู้เข้าอบรม

มีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร  

ซ่ึงจะช่วยให้การดำาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

ที่ สกอ. กำาหนด 

 ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งเป็น

ประธานเปิดการอบรม กล่าวว่าการอบรมผู้ตรวจคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์ประจำาหลักสูตรในแต่ละคณะจะได้ทราบ

เกณฑ์การประกันคุณภาพ ได้นำาความรู้ไปใช้ดูแล ควบคุม ปรับปรุงให้หลักสูตร

มีคุณภาพให้ตรงตามเกณฑ์ รวมท้ังเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร   

ซึ่งอาจารย์ประจำาหลักสูตรต่างๆ กำาลังดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรเพื่อเปิดใช้

หลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ. 2560  

 “วันนี้ ถือว่าพวกเรามีโอกาสที่ดีที่จะได้รับความรู้จาก ผศ.ปราณี ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสูง 

แม้ว่าหลักสูตรในวันนี้จะอบรมในรูปแบบการเป็นผู้ตรวจประเมินฯ แต่ไม่ว่า 

เราจะเป็นผู้ประเมินหรือเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร ม่ันใจว่าจะได้รับประโยชน์

จากการอบรมอย่างมาก  ผู้เข้าอบรมท่ีเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรก็จะได้นำาความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับแนวทางของ สกอ. ส่วนผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ประเมินฯ ก็จะได้รับ

การพัฒนาทักษะด้านการประเมินคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น” 

สปค.อบรมผู้ประเมินฯ  เสริมความเข้าใจตัวบ่งชี้

และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรของสกอ.

 ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ผู้อำานวยการสำานักวิชาพ้ืนฐาน

และภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่าสถาบันฯ 

ประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ-

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ สำานักวิชาพ้ืนฐาน

จะทำาหน้าที่สอนนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงเป็นวิชาบังคับ ให้นักศึกษาทุกคณะ และต้องป้อนข้อมูล

สนับสนุนหลักสูตรอ่ืน  ๆ   ซ่ึงมีปัญหาคือ ไม่รู้ว่าในการประเมินหลักสูตร  ผู้ประเมิน

ต้องการอะไรบ้าง  การอบรมคร้ังน้ีทำาให้ได้รับรู้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับจัดทำา SAR 

ในอนาคต  ได้ทราบว่าต้องวางแผน จัดระบบ ข้ันตอนอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

 “ปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่า คนส่วนใหญ่จะทำาหลักสูตรไปก่อน โดยไม่ได้ดูเกณฑ์  

เมื่อต้องมาปรับตามเกณฑ์จึงเกิดผลกระทบ แต่หากได้เตรียมการในทุก ๆ เรื่อง

ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ให้พร้อมก่อนเปิดหลักสูตร  จะทำาให้การดำาเนินงาน 

มีประสิทธิภาพ  น่าจะก้าวหน้าได้เร็วกว่า”

 อาจารย์กันต์ อาลัยญาติ  สำานักวิชาพ้ืนฐานและภาษา 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่าปัจจุบันดูแล 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสำานักวิชาพื้นฐาน 

และภาษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปี การอบรม

ครั้งนี้ได้เข้าใจหลักเกณฑ์ของ สกอ.สำาหรับการประเมิน

ระดับหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น  และสามารถนำาไปเขียนรายงาน

การประเมินตนเองของสำานักฯ ได้อย่างตรงประเด็น มากขึ้น 

 “ในวันน้ีได้ฟังมุมมองของคณะกรรมการฯ ในส่วนของการประเมินหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน วิธีการ มุมมองของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ท้ังน้ี แม้สำานักฯ 

ไม่มีหลักสูตรเป็นของตัวเอง แต่มีวิชาพ้ืนฐานท่ีต้องผลิตหลักสูตรสนับสนุนคณะต่างๆ 

มีการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินครั้งล่าสุดอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตาม 

สิ่งที่ยังต้องการเรียนรู้เพิ่มคือวิธีการเขียนรายงาน การเตรียมข้อมูลประกอบ 

และมุมมองของผู้ประเมิน เกณฑ์การคำานวณคะแนน เพ่ือจะได้ให้คำาแนะนำาแก่คณะ 

ที่รับการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องด้วย ในโอกาสต่อไปหวังว่าจะได้เข้าร่วม 

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ด้านการประกันคุณภาพที่รามคำาแหงด้วย”

        อาจารย์วสวัตติ์  สุติญญามณี  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า สถาบันฯ จะเน้นด้าน

ศิลปศาสตร์ ธุรกิจการบินจะเน้นสายอาชีพที่ให้บริการ 

ในสนามบิน เช่น ground service, flight service cargo  

ผลิตบุคลากรท่ีสนับสนุนธุรกิจการบิน มีท้ังหมด 3 หลักสูตร 

คือ ศิลปศาสตรบัณฑิตธุรกิจการบิน (ภาคภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต  

(ภาคอินเตอร์) การจัดการอุตสาหกรรมการบิน ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต การจัดการการบิน เหล่านี้ทำาให้ต้องศึกษาหลักสูตรของทุกคณะ 

และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพทุกปี

 “การอบรมในวันนี้สร้างความมั่นใจได้ว่า เมื่อได้ทราบกระบวนการ

ประกันคุณภาพครบทุกข้ันตอน อาทิ การให้คะแนนการตรวจประเมิน การได้ทราบว่า 

สกอ.ต้องการเห็นอะไรจากหลักสูตรและคณะบ้าง สามารถนำาไปประยุกต์ เพื่อ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้คณาจารย์ท่ีจัดทำาหลักสูตรในคณะได้   

จะช่วยให้ผลการประเมินตามเกณฑ์ใหม่ออกมาดีกว่าเดิม รับการตรวจประเมินง่ายข้ึน 

และตอบโจทย์เกณฑ์การประเมินได้ดีขึ้น ทำาให้คะแนนในการประเมินคุณภาพ

ดีขึ้นตามลำาดับ” (อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 ส�านักงานอธิการบดีคว้ารางวัลชนะเลิศมากท่ีสุดจากสี่ประเภทกีฬา  

ด้านส�านกัพมิพ์ชนะเลศิขบวนพาเหรด  ในการแข่งขนักฬีาบคุลากรภายใน  “สพุรรณกิาร์เกมส์” 

ครั้งท่ี 40  เสริมสร้างความรักสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพของชาวรามค�าแหง   

ระหว่างวันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 

  อาจารย์ปรชีา ประยรูพัฒน์ ผูอ้ำานวยการสำานักกฬีา กล่าวถงึความเป็นมา 

ของการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ว่า กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ จัดแข่งขันครั้งแรก 

ในปี พ.ศ. 2519 ใช้ชื่อว่า  “กีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง” ต่อมา 

ในปีพ.ศ. 2546 ซึง่ตรงกบัการแข่งขนัครัง้ที ่ 27 ได้เปลีย่นชือ่เป็นกฬีาสุพรรณิการ์เกมส์ 

จนถึงปัจจุบัน นับเป็นการแข่งขันในปีที่ 40 มีวัตถุประสงค์มุ่งให้บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยได้ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เสริมสร้างความสามัคคี

ของบุคลากร ในปีนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 32 หน่วยงาน แข่งขัน 16 ชนิดกีฬา 

นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดภายใต้คำาขวัญ “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา 

บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ” เพื่อสร้างสีสันให้กับการแข่งขันด้วย 

 รศ.ปรชีา พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ รกัษาราชการแทนอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการแข่งขนัว่า มหาวทิยาลยั

มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง 

อนัจะเป็นผลดต่ีอการปฏบิตัหิน้าที ่ และพฒันามหาวทิยาลัยให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป 

การแข่งขนักฬีาบคุลากร  เป็นกจิกรรมหนึง่ทีม่หาวทิยาลยัมนีโยบายจัดการแข่งขนัต่อเนือ่งทกุปี 

 

 “กฬีาเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์  

การแข่งขันกีฬาต้องมีกฎ กติกาการแข่งขัน 

ผู้เล่นต้องรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย 

อันจะเป็นการเสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้น 

ในตนเอง  การแข่งขันกีฬามิใช่มุ่งหวัง 

เพยีงชยัชนะเท่านัน้ กฬีาย่อมต้องมแีพ้-ชนะ 

แต่สิง่สำาคญัคอื การส่งเสรมิความรกั ความสามคัคขีองบคุลากรระหว่างหน่วยงาน 

อนัจะนำาไปสูค่วามสามัคคใีห้เกดิความก้าวหน้าแก่องค์กร และมหาวทิยาลยัรามคำาแหง  

นอกจากผู้เล่นกีฬาแล้ว กองเชียร์เป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้การแข่งขันมีความ

สนกุสนานยิง่ขึน้  ขอให้บคุลากรรามคำาแหงเตรยีมสขุภาพให้แข็งแรง เตรียมกาย 

เตรยีมใจให้พร้อมอยูเ่สมอ  เพ่ือเป็นกำาลงัสำาคญัในการนำาพามหาวทิยาลยัเดินหน้าไป”

 สำาหรับผลการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา มีดังนี้  

 1) สนุกเกอร์-บิลเลียด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำานักเทคโนโลยีการศึกษา 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ได้แก่ สวป. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ครองร่วมกนั 

ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และสำานักพิมพ์ 

 2) ตะกร้อลอดห่วง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำานักเทคโนโลยีการศึกษา 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 สำานกังานอธกิารบด ีรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 คณะบรหิารธรุกจิ  

ปิดฉากสุพรรณิการ์เกมส์ สธก. คว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุด

 3) เซปักตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันคอมพิวเตอร์ รางวัล- 

รองชนะเลิศอันดบั 1 ได้แก่ สำานกัเทคโนโลยกีารศกึษา รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั  2  

ได้แก่ สำานักงานอธิการบดี 

 4) ปาเป้า รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันคอมพิวเตอร์ รางวลัรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมฯ 

 5) กอล์ฟ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครองร่วมกัน 

ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์ 

 6) หมากกระดาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัล- 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 7) เทนนิส รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สำานกังานอธิการบด ี รางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ 1 ได้แก่ สวป. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 

 8) เทเบลิเทนนสิ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ สำานกังานอธกิารบด ี รางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ 1 ได้แก่ สำานักพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 9) เปตอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สวป. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

คณะรัฐศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 

 10) กฬีามหาสนุก รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ คณะบรหิารธรุกิจ รางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำานักพิมพ์ 

 11) แบดมินตัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำานักงานอธิการบดี รางวัล- 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

สถาบันคอมพิวเตอร์ 

 12) วอลเลย์บอลชายหาดชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

สำานักหอสมุดกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะนิติศาสตร ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 

 13) วอลเลย์บอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำานักงานอธิการบดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ วอลเลย์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ สำานักหอสมุดกลาง 

 14)  ฟตุบอล รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ สำานกังานอธกิารบดี รางวลัรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครองร่วมกัน 

ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาเขตบางนา 

 15) โบว์ลิ่ง รางวัลชนะเลิศได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  

สำานักพิมพ์ 

 16) แอโรบิก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำานักพิมพ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 

ครองร่วมกัน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และสำานักหอสมุดกลาง 

 ส่วนผลการประกวดขบวนพาเหรด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส�านักพิมพ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครองร่วมกันได้แก่ สวป.และคณะนิติศาสตร์  

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2  ครองร่วมกนั ได้แก่ คณะรฐัศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

และส�านักหอสมุดกลาง

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ
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ม.ร.ติดอาวุธด้านภาษาให้ผู้ประกอบการหอพัก

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการหอพักที่ผ่าน

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ประกอบการหอพัก จำานวน 33 คน โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก ผู้อำานวยการสถาบันภาษา มาร่วมงาน 

เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2559  ณ ห้อง LAB 1 ชั้น 4  สถาบันภาษา 

 โอกาสนี้ ผศ.ลีนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า 

คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการชี้นำา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม  

ร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้ประกอบการหอพัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

แก่ผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงท้ังหัวหมาก

และวิทยาเขตบางนา ให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์- 9 มีนาคม 2559 และมีผู้ผ่านการอบรม

ทั้งสิ้น จำานวน 33 คน 

 ด้าน รศ.ปรีชา รักษาราชการแทน 

อธิการบดี กล่าวว่าขอแสดงความยินดี 

กับผู้ประกอบการหอพักทุกคนที่มีความ

วิริยอุตสาหะเข้าอบรมจนครบระยะเวลา  

คิดว่าโครงการนี้จะจุดประกายให้ผู้ -

ประกอบการหอพักเกิดทักษะและมี  

ใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ขอให้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะได้ไม่ลืมสิ่งที ่

เคยเรียนมา ภาษาอังกฤษมีความจำาเป็นในการสื่อสาร ขอให้สั่งสมการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ด้วยการนำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน จะยิ่งทำาให้คุ้นเคย ไม่เขินอาย

และคล่องแคล่วกับการใช้ภาษา  ขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพักทุกคนที่ให้ 

ความสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัย มีสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยให้บริการ

วิชาการแก่สังคมได้มหาวิทยาลัยก็ยินดี ที่สำาคัญ ขอให้ผู้ประกอบการนำาภาษา

ไปใช้ในการพัฒนากิจการหอพักให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วย 

 ขณะท่ี รศ.ดร.ระพิณ ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา 

กล่าวว่าในนามของสถาบันภาษามีความยินดี  

ที่ทำาให้ผู้ประกอบการหอพักได้รับประโยชน์  

ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาที่สำาคัญและประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนแล้ว ซ่ึงทุกคนจะได้นำาไปใช้ในการเผยแพร่ 

ข่าวสารของหอพัก และส่ือสารกับผู้ท่ีเข้ามาพักอาศัย 

ได้อย่างดี ท้ังน้ี ถ้ามีโอกาสสถาบันภาษาจะสนับสนุน

ให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเป็นครั้งที่ 2 ต่อไป

 MR.RONALDO FERNANDO อาจารย์ผูส้อน กล่าวว่าขอแสดงความยนิดี

กับทุกคนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ ผมมีความสุขที่ได้สอนในห้องนี้ อยากขอบคุณ

ที่ทำาให้ผมรู้สึกเป็นคนพิเศษ ขอบคุณที่ให้โอกาสผมเป็นครู และทุกคนก็เป็น

นักเรียนที่ตั้งใจ มีรอยยิ้ม และมนีำ้าใจให้แก่กันตลอดการอบรม

 ผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท้ังหัวหมาก-บางนา 

ปล้ืมใจได้ฟ้ืนฟูและพัฒนาภาษาอังกฤษ สร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

และสื่อสารกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพักอาศัย 

 คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการช้ีนำา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม 

ร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก “การอบรมภาษาอังกฤษแก ่

ผู้ประกอบการหอพัก” ให้แก่ผู้ประกอบการหอพักที่อยู่บริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ทั้งหัวหมากและวิทยาเขตบางนา จำานวน 33 คน 

 โอกาสนี้ “ข่าวรามคำาแหง” ได้พูดคุยกับนายกองค์การนักศึกษา ม.ร. 

และผู้ประกอบการหอพัก ถึงสิ่งที่ได้รับและการนำาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

 นายคมสัน บุ้งทอง นายกองค์การนักศึกษา  

ม.รามคำาแหง กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และผู้ประกอบการหอพักที่ช่วยกันดูแลนักศึกษาและ

ผู้พักอาศัย คอยอำานวยความสะดวก ความปลอดภัย 

และสร้างบรรยากาศที่ เหมาะแก่การเรียนรู้ขึ้น  

ซ่ึงจะได้รับคำาช่ืนชมจากนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพัก 

อย่างต่อเนื่อง 

 “ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีสำาคัญมากในปัจจุบันและไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ 

การอบรมภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการหอพัก ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

พัฒนาตนเองและหอพักให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมท้ังยังทำาให้เกิด

แรงกระตุ้นให้นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักอยากพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย”

 นางสาวลิต้า  ลีละอมรวิเชษฐ์ ผู้ประกอบการ 

หอพักสตรีชมพูนิช ซอยลาดพร้าว 128/3 กล่าวว่า 

การฟังและพูดภาษาอังกฤษได้ ถือเป็นสิ่งจำาเป็น 

อย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะประเทศไทยก้าวเข้าสู ่

ประชาคมอา เซี ยนทำ า ใ ห้มีชาว ต่างชา ติ เข้ ามา 

ในเมืองไทยมากข้ึนและมีโอกาสสูงที่จะเข้ามาติดต่อ

พักอาศัยในหอพักที่ดูแลอยู่ด้วย 

 “การอบรมภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ประกอบการหอพักที่มหาวิทยาลัย

รามคำาแหงจัดขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการหอพักได้ยกระดับตนเองและหอพัก

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้พร้อมท่ีจะต้อนรับนักเรียน นักศึกษาและชาวต่างชาติ

ที่เข้ามาพักอาศัย ซึ่งอย่างน้อยก็สามารถพูดคุยโต้ตอบ แนะนำา และให้ข้อมูล

ต่างๆที่จำาเป็นได้ เช่น สถานที่สำาคัญๆ บริเวณโดยรอบหอพัก สถานีตำารวจ 

โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ก็จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาพัก

อาศัยมากขึ้น”

 นางสาวมาลี  หมัดนุรักษ์  ผู้ประกอบการหอพักสตรี 

เอ็ม เอ็น อาร์ แมนช่ัน ซอยรามคำาแหง 49/2 กล่าวว่า 

แม้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการหอพัก 

แต่ละหอจะไม่เท่ากัน แต่ทุกคนที่เข้าร่วมอบรม 

ต่างมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง 

คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำาให้ผลการอบรมได้ท้ัง

ความรู้ด้านภาษา การส่ือสารโต้ตอบในประโยคท่ีจำาเป็น 

ยังได้รู้จักการทำางานเป็นทีม ความสามัคคี และได้เพื่อนร่วมเครือข่ายอีกด้วย

ผู้ประกอบการหอพักปลื้มใจ
พัฒนาภาษาอังกฤษ พร้อมรับอาเซียน

•	  

(อ่านต่อหน้า 11)
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ถาม   ผมต้องการย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค

โดยผมสมัครที่ส่วนกลางและขอใช้สิทธิ์เทียบโอนจาก

วุฒิฯ ปวส. แต่ยังไม่ได้ชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิตครับ 

แต่ผมต้องการย้ายไปส่วนภูมิภาคโดยใช้วุฒิปริญญาตรี

ผมต้องทำาอย่างไรบ้าง 

ตอบ ขอชี้แจงให้นักศึกษาทราบ ดังนี้

  1. เกณฑ์การเทียบโอนย้ายจากส่วนกลาง 

ไปส่วนภมูภิาค ต้องเป็นผูท้ีม่สีถานภาพการเป็นนกัศกึษา 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคปกติ (ภาค 1, 2) และปัจจุบันยังมี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

  2. นกัศกึษาจากส่วนกลางทีโ่อนย้ายไปส่วนภมูภิาค 

ต้องอยู่ใน 4 สาขาวิชาคือ

   คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป

   คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน

   และคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ

  ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในคณะ/สาขาดังกล่าว 

ต้องทำาการย้ายคณะหรอืเปลีย่นสาขาก่อนที ่ศนูย์ One Stop 

Service อาคาร KLB ชั้น 1

  3. นักศึกษาต้องการโอนย้ายไปส่วนภูมิภาค

ซึ่งเรียนโดยใช้วุฒิฯ ปวส. จะต้องชำาระค่าเทียบโอน

วฒุฯิ ปวส. ให้เรยีบร้อยก่อนจงึจะดำาเนนิการโอนย้ายได้ 

สอบถามเกี่ยวกับการโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

ได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น 6 หรือโทร. 0-2310-8610

   3.1 ลาออกจากการเป็นนกัศกึษาส่วนกลาง

ทีอ่าคาร สวป.ช้ัน 2  ฝ่ายทะเบียนประวัตนัิกศกึษาก่อนการสมคัร

   3.2 สมัครใหม่โดยใช้วุฒิปริญญาตรีควบคู่ 

กับม.รามคำาแหงไม่สำาเร็จการศึกษาจากส่วนกลาง

รหัสเดิม (สมัครเรียนวุฒิฯ ปวส.) โดยใช้หลักฐานคือ 

Transcript ไม่สำาเรจ็การศกึษา กรณทีีน่กัศกึษาสมคัรใหม่ 

โดยใช้วฒุปิรญิญาตรจีากต่างสถาบนัต้องชำาระค่าเทยีบโอน 

หน่วยกติละ 100 บาท หรือวฒิุปริญญาจากม.รามคำาแหง 

หน่วยกติละ 50 บาท รวมกบัจำานวนหน่วยกติทีส่อบผ่าน

จากรหสัเดมิ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่อาคาร สวป.

ชั้น 6 โทร. 0-2310-8610 

  3.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

ทกุปีการศกึษา โดยกำาหนดวนัจำาหน่ายใบสมคัรทกุปีการศกึษา 

โดยกำาหนดวันจำาหน่ายใบสมัครส่วนภูมิภาคประมาณ

ปลายเดอืนมกราคม จนถงึวนัรบัสมคัรช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม

ทุกปีปฏิทินการศึกษา สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

อาคาร สวป. หรือโทร. 0-2310-8624 หรือ www.ru.ac.

th /university/branch.html 

กองบรรณาธิการ

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 จำานวน 16 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58251 CAE 2202 115/25 ประวัติศาสตร์ศิลป อาจารย์กิตติมา  เก่งเขตรกิจ

 58266 CEN 4108 76/25 สัมมนาครูวิชาภาษาอังกฤษ รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน ์

 58265 CMS 2208 (L) 72/25 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ อาจารย์ ดร.จริยา  ร่มสายหยุด 

    เบื้องต้น

 58233 COH 3305 81/25 การป้องกันและควบคุมโรค ผศ.ดร.ถาวร  มาต้น

 58255 FDT 3205 120/25 การถนอมอาหาร รศ.อรพิน  ชัยประสพ

 58268 HRD 4111 80/25 การจัดการและพัฒนา อาจารย์ ดร.เอกสทิธิ ์ สนามทอง

    ทรัพยากรมนุษย์

 58228 LAW 2003 94/25 ประมวลกฎหมายแพ่งและ รศ.ประสิทธิ์  จงวิชิต

  (LA 203)(LW 208) พาณิชย์ว่าด้วยละเมิด

 58230 LAW 4002 55/25 การว่าความและการจัดทำา รศ.สรุชยั สวุรรณปรชีา  และคณะ

    เอกสารทางกฎหมาย

 58246 MMR 1001 63/25 ภาษาพม่าพื้นฐาน 1 THVZA  NWE 

 58263 MTH 2001 47/25 แนวคิดหลักมูลทาง คณาจารย์ภาควชิาคณติศาสตร์ 

  (MA 201)  คณิตศาสตร์

 58248 PHA 6101 328/25 พฤติกรรมสุขภาพทาง รศ.ดร.สุรเดช  สำาราญจิตต์

    สาธารณสุข

 58260 POL 4147 97/25 เหตุการณ์ปัจจุบันใน ผศ.ดร.วิทยา  ชินบุตร

  (PS 497)  การเมืองไทย

 58277 POL 6301 183/25 การวิเคราะห์นโยบาย รศ.ดร.ทิพาพร  พิมพิสุทธิ์

    สาธารณะ

 58219 STA 2003 61/25 หลักสถิติ ผศ.จฑุารตัน์  วรประทปี  และคณะ

  (ST 203)

 58220 SOC 4083 20/25 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา รศ.สุนทร ี พรหมเมศ  และคณะ 

  (SO 483)  และมานุษยวิทยา

 58227 THA 3210 33/25 วรรณกรรมสนุทรภู่ รศ.ประทปี วาทกิทนิกร และคณะ

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซ้ือตำาราด้วยตนเองได้ที่สำานักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755  

หรือ 0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)    
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

 ดร.กิตติมา  เมฆาบัญชากิจ อาจารย์สังกัดหลักสูตร วทม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น กล่าวว่าการอบรมคร้ังน้ี เป็นประโยชน์ให้ทราบว่าในมุมมอง 

ของผู้ประเมินจะพิจารณารายละเอียดเรื่องใดบ้างและอย่างไร ที่ผ่านมาอาจารย ์

ในแต่ละหลักสูตรมักไม่ทราบวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

 “ความรู้ในวันน้ีได้ช่วยให้ปรับปรุงวิธีการเขียน และเข้าใจข้ันตอนต่าง ๆ ในการทำางาน 

ได้ดีขึ้น ได้เรียนรู้เทคนิคการประเมินแต่ละองค์ประกอบได้ดีขึ้น เวลาเป็นผู้ประเมินฯ 

จะช่วยให้เราตัดสินใจและให้คะแนนได้ชัดเจน  วิทยากรอธิบายได้ละเอียด เข้าใจได้ดีมาก

        ในภาพรวม คิดว่าผู้บริหารคณะยังไม่เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สกอ. มากนัก 

หากคณบดี รองคณบดี รวมทั้งอาจารย์ ได้เข้าใจว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ว่าต้องทำาอะไร อย่างไรบ้าง ก็จะทำาให้

กระบวนการประเมินคุณภาพส่งผลดีต่อหลักสูตร คณะ และสถาบันการศึกษา รวมท้ังผู้เรียนและผู้เก่ียวข้องอ่ืน 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษา ต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลของหลักสูตรและคณะให้เช่ือมโยงกัน 

ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ต้องมีการนำาข้อมูลของหลักสูตรและคณะมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น”

         สปค.อบรมผู้ประเมินฯ เสริมความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรของ สกอ.      (ต่อจากหน้า 6)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มี

การประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 

มนีาคม 2559 โดยมนีายวริชั  ชนิวนิจิกลุ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน  

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

  1. แต่งตั้งรองอธิการบดี

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายต่างๆ จำานวน 27 ราย ตามรายชื่อดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

  3.  รองศาสตราจารย์รำาไพ  สิริมนกุล 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

  5.  อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

  6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์  

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายอำานวยการ

  7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด  

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

  8.  รองศาสตราจารย์สุขสมัย  สุทธิบดี 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

  9.  รองศาสตราจารย์ประโมทย์  จารุนิล 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

  10. อาจารย์ ดร.สมชัย อวเกียรติ 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ

  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต  

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

  12. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ทองประยูร

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ

  13. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข  

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

  14.  รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สุจริตวณิชพงศ์

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสำานักงานวิทยบริการ

  15.  รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดฝ่ีายเทคโนโลยทีางการศกึษาและสือ่การสอน 

  16.  รองศาสตราจารย์ชำานาญ  เต็มเมืองปัก

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

  17.  รองศาสตราจารย์กฤช  ภูริสินสิทธิ์

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำานาจเจริญ

  18.  รองศาสตราจารย์พรรณพิมล  ก้านกนก

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช

  19.  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิริ

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง

  20.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  ตันธนวัฒน์ 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี

  21.  รองศาสตราจารย์ทวีศักด์  ปิ่นทอง

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี

  22.  รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

  23.  รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

  24.  อาจารย์วิริยะ  เกตุมาโร 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์

  25.  รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ

  26.  อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำาภู

  27.  รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ 

   ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560

  2.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

          - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ชนสิรา ศลิานกุจิ 

ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พัชรดา  เอื้อวรรณกิจ 

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  ตั้งแต ่

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 

   - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัแต่งต้ังอาจารย์  ดร.สหะโรจน์  กติติมหาเจรญิ 

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่

วันที่ 20 เมษายน 2558

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เสาวภา งามประมวล 

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  ตั้งแต ่

วันที่ 28 ตุลาคม 2558

   -  ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัแต่งต้ังอาจารย์ ดร.นธิิตา  สริพิงศ์ทักษิณ 

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต ่

วันที่ 30 มกราคม 2558

          - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้อาจารย์ ดร.ปิยะรตัน์ ปรย์ีมาโนชน์ 

ดำารงตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

  3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

          - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 

สาขาวชิาธรุกจิระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรบัปรงุอาจารย์ประจำาหลกัสตูร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

   - ให้ความเห็นชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจำาหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 แสดงความยินดี  นายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

ท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการ-

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมยินดีด้วย



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ 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

         ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

กตัญญูกตเวทิตานั้นทุกคนทราบแต่หาได้สำานึกไม่ 

หรอือาจจะหลงลมื มไิด้สำานกึ มไิด้คิด มไิด้จำาและ

มิได้ปฏิบัติ ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นในเรื่องของ

การรู้บุญรู้คุณ และตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดา

ต่อผู้ที่มีพระคุณต่อเรา ต่อครูบาอาจารย์ ต่อผู้ที่เป็น- 

ผูป้กครอง ต่อผูท้ีเ่ป็นคนดมีศีลีธรรม ต่อผูท้ีใ่ห้คำาสอน

ที่ถูกต้อง ต่อผู้ที่มีศีล แม้จะไม่ครบทุกข้อทุกประการ

ทุกบัญญัติก็ตาม แต่ถ้าได้เป็นผู้มีศีลในข้อสำาคัญ ๆ 

ที่จะยังอยู่กับการปฏิบัติในความเป็นมนุษย์ได้ก็นับว่า 

เป็นผูท้ีเ่ราควรกตญัญูกตเวทติา ควรให้เกยีรติ ควรเคารพ 

ควรยกย่องถือได้ว่าเป็นผู้ที่ควรยกย่อง

 อีกคำาหนึ่งที่ชอบพูดกันเสมอคือความชอบธรรม 

ความชอบธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรัก 

ความสามัคคี การริษยาขาดจากการดูถูกดูหมิ่น ขาดจาก 

การให้ร้าย ขาดจากการอาฆาตมาดร้าย สิ่งเหล่านี ้

เป็นภัยต่อความชอบธรรมทั้งสิ้น การอาฆาตมาดร้าย 

การคิดเอาแต่ได้ มองโทษหรือกล่าวโทษผู้อื่นโดย 

มไิด้มองตน หลงอยูใ่นอบายกย่็อมทำาให้มกีารกระทำา 

ที่ขาดความชอบธรรม และเมื่อความชอบธรรมไม่ม ี

ก็จะกลายเป็นความไม่พึงใจก็ย่อมเกิดขึ้น เมื่อความ

ไม่พึงใจเกิดข้ึนก็ย่อมก่อให้เกิดการแตกแยกก่อให้เกิด 

ความล้มเหลวในการกระทำากจิต่าง ๆ ทีค่รพูดูอย่างนี้

ครูก็ดูเอามาจากคำาสอนหลาย ๆ คำาสอน แม้กระทั่ง

เอามาจากภาพยนตร์ในบางเรื่องบางตอนก็อาจจะ

มองเห็นเหตุเห็นผลกันได้ ดังนั้นบัณฑิตทั้งหลาย

พึงได้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาโดยตลอดอย่าได้ดูถูก

เหยียดหยามความรู้พื้นฐาน อย่าได้ดูถูกเหยียดหยาม

ความรู้ที่ผู้อื่นมี ผู้อื่นได้ ผู้อื่นเป็น หมั่นศึกษาต้องม ี

ความเพียรในการรับรู ้และจะต้องนำามาวิเคราะห์

สงัเคราะห์ และจากนัน้กจ็ะนำาเข้ามาสูพ่ืน้ฐานแห่งคณุธรรม

จริยธรรมและความกตัญญูกตเวทิตา ตลอดไปต้นนำ้า

ไปจนถึงปลายนำ้าคือความชอบธรรม

 บัณฑิตทั้งหลายเมื่อรำาลึกได้ว่าผู้ใดมีบุญคุณ

ต่อเราก็จงตอบแทนบุญคุณ ในวัยที่เรายังเป็นหนุ่ม

ในวัยที่เรายังตอบแทนบุญคุณได้ เช่น บิดามารดา 

ให้ความพงึใจให้ความสขุกายสบายใจ ให้สิง่ทีบ่ดิามารดา

ต้องการเป็นไปตามสภาพ เป็นไปตามพอสมควรแก่เหต ุ

ถ้าให้ได้ก็ควรให้ ถ้าให้ไม่ได้กพ็ยายามหาให้ พยายามทำาให้

ขวนขวายมาให้ด้วยความชอบธรรม คอืไม่ได้ไปทำาให้ 

ผูอ้ืน่เดอืดร้อนเป็นธรรมแก่ผูอ้ืน่ การใช้ความรูท้ีไ่ด้มา 

ให้เกดิความชอบธรรม จงึจะได้ชือ่ว่าเป็นมนษุย์โดยแท้ 

 ขอยำ้าอีกครั้งหนึ่งว่าความชอบธรรมจะทำาให้

สงัคมอยูไ่ด้ เช่น หากผูเ้รียนกฎหมายหรือผู้ใช้กฎหมาย

ขาดความชอบธรรม ใช้กฎหมายโดยไม่มีมาตรฐาน

ใช้กฎหมายหลายมาตรฐาน ใช้กฎหมายโดยขาด 

หลักนิติธรรม ใช้กฎหมายโดยไม่คำานึงถึงว่าจะเป็น 

บาปกรรม หรอืเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่จะต้องทนทกุข์ทรมาน 

โดยท่ีเขาไม่ผิด โดยท่ีเขาไม่ได้กระทำาความผิด โดยท่ี

เขาทำาในสิง่ทีถ่กูต้อง การใช้กฎหมายข่มเหงรงัแกผูอ้ืน่ 

ย่อมเป็นความไม่ชอบธรรมและจะติดตัวติดตนไป

หวังให้ลูกศิษย์ได้ดี ต้องการให้มีความพยายามที่จะ

ต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาในการทำางาน ส่วนเพื่อนๆ

กมี็ความสามัคค ี ช่วยเหลอืกนั ทกุคนดต่ีอกนั ช่วยกนัทำา-

กิจกรรม ซึ่งขณะนั้นผมเป็นนายกสโมสรนักศึกษา

คณะวศิวกรรมศาสตร์ กไ็ด้รบัความร่วมมอืจากเพือ่นๆ

และมหาวทิยาลยั หลายกจิกรรมทีเ่ข้าร่วมกไ็ด้รบัความรู ้

สาระและประสบการณ์ชวีติทีดี่ ทีส่ำาคญัต้องขอขอบคณุ

มหาวทิยาลยัทีม่อบทนุช้างบ้าน ทนุการศกึษาทีท่ำาให้

ได้รบัโอกาสทางการศึกษาในวชิาทีส่นใจ เรยีนจบมาได้

อย่างมคีณุภาพ และมงีานทำาในตำาแหน่งทีต่ลาดแรงงาน

ต้องการ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตที่สุดครับ”

 ทัณฑธร ฝากหลักในการเรียนว่า เคยได้ยิน

หลายคนบอก “ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน  

อยู่ที่ว่าจะจัดสรรเวลาอย่างไรให้คุ ้มค่ามากที่สุด” 

หลายคนที่ไม่จำาเป็นต้องทำางานหาเงิน เพราะทาง

ครอบครัวมีกำาลังทรัพย์ คนกลุ่มนั้น ผมว่าโชคดีมาก

ทีส่ามารถมเีวลากบัการเรยีนได้อย่างเตม็ที ่ เพราะฉะน้ัน 

ผมขอแนะนำาว่า ถ้าน้องๆ มเีวลามากพอ จงหาประสบการณ์

นอกห้องเรียน หาอาชีพท่ีรักและเหมาะกับตนเอง

ให้เร็วที่สุด 

 ส่วนอีกกลุ่มที่ต้องทำางานไปด้วย เรียนไปด้วย 

กลุ่มนี้ที่ผมขอให้กำาลังใจว่า ถึงแม้ว่าต้นทุนชีวิต

ของแต่ละคนจะต่างกัน แต่ก็ควรจะเชื่ออีกอย่างว่า 

การที่เราเจออุปสรรคมากมายนั้น ถ้าเราพยายาม

ผ่านอปุสรรคไปได้ สิง่เหล่านัน้จะมาเป็นภมูต้ิานทาน

ให้ตัวเราเอง เหมือนกับการที่เราขี่จักรยานครั้งแรก 

ที่ไม่กล้าขี่ก็เพราะเราควบคุมไม่ได้แล้วล้มลงเจ็บตัว 

เพราะเรากลวัเจบ็ แต่ถ้าเราเคยเจบ็มาแล้ว เราแก้ปัญหา

โดยการฝึกขี่จักรยานให้คล่องแคล่ว วันนั้นคือวันที่

เราป้องกันการเจ็บได้อย่างถูกต้อง

 นอกจากน้ันแล้ว การแก้ไขปัญหาในการ

ดำาเนินชีวิต คือขอให้ยึดหลักธรรม “อตฺตาหิ อตฺตโน 

นาโถ-ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ถ้าเป็นไปได้ จงแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง อย่ารอให้คนอืน่มาช่วย ชวีติหลงัเรยีนจบ

ไม่ได้เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว้ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ควรแก้ไขที่ต้นเหตุด้วย

         หนุ่มวิศวะเจ๋งฯ                              (ต่อจากหน้า 4)

จนถึงหาชีพไม่ ความรู้ในสาขาอื่นก็เหมือนกันเราจง

ใช้ความรู้ความสามารถของเราด้วยความชอบธรรม

ให้เกิดขึ้น ครูคงให้คำาเตือนใจไว้เพียงเท่านี้ เพราะ

ในปัจจุบันนี้นั้นพอเห็นคำาต่าง ๆ แล้วก็สามารถ 

ไปค้นเองได้ และค้นไปค้นมาก็อาจจะไปพบบางสิ่ง

บางอย่างที่ครูพูดถึง เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวบุคคล 

ขึน้มากไ็ด้ ถ้าพบแล้วกบ็อกด้วย พบกนัใหม่ครบั สวสัดคีรบั

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ที่จัด

กิจกรรมดีๆ ให้ผู้ประกอบการหอพัก และคอยดูแล 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน หวังอย่างยิ่ง

ว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความแข็งแรง

ด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้ประกอบการหอพักมากย่ิงข้ึน

ต่อไป

 นางสาวดวงกัลญา  นรชาญ 

ผู้ประกอบการหอพักชาย เจเจแลนด์

เดเวลลอบเม้นท์ ซอยรามคำาแหง 24 

แยก 8 กล่าวว่าตนเองอยากเรียน

ภาษาอังกฤษมานานมากแต่ไม่มีเวลา 

ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ ได้มา

ร่วมฟื้นฟูภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งการฟังและการ

พดูกบัเพือ่นๆ ผูป้ระกอบการหอพกัทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนั 

ทำาให้ได้ความรู้ที่สามารถนำาไปใช้จริงในการติดต่อ

ส่ือสารกับนักศึกษาและผู้พักอาศัยชาวต่างชาติ และยังได้

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองหอพักกับเพ่ือนๆ อีกด้วย 

ท้ังน้ีอยากให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดอบรมภาษาอังกฤษ

อย่างต่อเน่ือง เพราะมองว่าถ้าได้อบรมและฝึกใช้ภาษา

เป็นประจำาจะทำาให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น และ

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหอพักอื่นๆ ที่ยังไม่ได้

มาร่วมอบรมครั้งนี้ ได้มาพัฒนาศักยภาพด้านภาษา

อังกฤษเพิ่มขึ้นด้วย

 นางมลิวัลย์  รัตนประสิทธิ์ 

ผู้ประกอบการหอพักสตรีกนิษฐา 

ซอยรามคำาแหง 51/2 กล่าวว่าตนเอง

อายุมาก และมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ดี 

แต่อาจารย์ผู้สอนก็ช่วยปูพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษให้ผู้อบรมทุกคน

เรียนไปพร้อมๆ กันได้ โดยมีการแบ่งกลุ่มช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน และกิจกรรมในห้องเรียนก็สร้าง

ความสนุกสนานทำาให้ไม่เครียดจนเกินไป เมื่อจบ

หลักสูตรการอบรม สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ-

เ บ้ืองต้นและจำ าคำ าศัพท์ ท่ี เกี่ ยวข้องกับหอพัก 

ไดเ้ป็นจำานวนมาก ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

ประกอบอาชีพต่อไป 

         ผู้ประกอบการหอพักปลื้มใจฯ        (ต่อจากหน้า 8)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๙) วันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 
 

พื้นฐาน

(อ่านต่อหน้า 11)

 มีคำากล่าวหลายคณาจารย์ทางด้านศาสนา 

หรือคำากล่าวจากการเทศน์การสั่งสอนของพระ

ของนักศาสนาทั้งหลาย มักจะพูดถึงเรื่องพื้นฐาน

แห่งชีวิต ซึ่งถ้านำามาพูดน่าจะเหมาะกับฤดูกาล 

ที่ลูกศิษย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 การรับปริญญาบัตรนั้นเป็นความสำาคัญ

ในช่วงหนึ่งของชีวิต เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า 

ลกูศษิย์ได้สอบไล่ได้ตามหลักสตูร ซึง่ในเบ้ืองหลัง 

ก็คือต้องมีความพากเพียรเรียนรู้ ต้องมีความ 

ต้ังอกตั้งใจ ต้องมีความตั้งมั่นแน่วแน่ต่อความ

สำาเรจ็นัน่กค็อื มคีวามพากเพยีรจงึได้เกดิความสำาเรจ็ 

เพราะความสำาเรจ็จะเกดิขึน้ได้กด้็วยความพากเพยีร 

เมื่อเราได้รับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้ว 

เราก็ควรที่จะได้คิดทบทวน นอกจากจะทบทวน

ถึงความรู้มองไปโดยตลอดว่าเราได้รู ้สิ่งใดบ้าง 

รู้จักธรรมชาติ รู้จักวิทยาศาสตร์ รู้จักจิตใจซึ่ง

สำาคัญที่สุดคือจิตใจของตนต้องมองตนให้ออก

บอกตนให้ถูก  จงึจะทำาถูก  จงึจะทำาได้  จงึจะคดิได้ 

 คนเราจะทิง้พืน้ฐานแห่งคณุธรรมจรยิธรรม

และความกตัญญูกตเวทิตาไม่ได้  เพราะเมือ่ใดท่ีเรา 

ละทิ้งสิ่งเหล่านี้คุณค่าความเป็นมนุษย์ย่อมไม่บริบูรณ ์

เราเห็นข้อความดังกล่าวนี้ในหนังสือที่วัดทำาแจก

แก่ผูท่ี้ไปกราบไหว้พระท่ีวดัเล่งเน่ยยี ่ ครเูหน็ตรงนี้

ก็ประทับใจในคำาที่กล่าว

 พื้นฐานแห่งคุณธรรมคืออะไร พื้นฐาน

แห่งคุณธรรมก็คือ พื้นฐานแห่งการแยกแยะได้ว่า 

สิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี และเมื่อแยกแยะได้ว่าสิ่งไม่ดี

เป็นอย่างไรสิ่งดีเป็นอย่างไร หรือมองว่าความถูก

เป็นอย่างไรความผดิเป็นอย่างไร ส่วนจรยิธรรมนัน้ 

ก็เป็นเรื่องปฏิบัติเมื่อเรามองว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี 

เรากม็องถงึว่าเราจะปฏบิตัอิย่างไร ถ้าเป็นนกัปราชญ์-

ราชบัณฑติ ถ้าเป็นผูท่ี้ได้รบัการกล่อมเกลาได้เป็น-

นักศึกษามาก็ย่อมจะปฏิบัติไปในทางที่ดี ปฏิบัติ

ในทางทีช่อบ เลอืกปฏบิติัในทางทีไ่ม่เป็นพษิเป็นภยั 

แก่ผู้อ่ืนเขา ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตน ไม่เป็นโทษ 

มองได้ว่าทำาแล้วเป็นคุณ การกระทำาเช่นนั้นจริย 

เช่นนั้นเรียกว่าจริยธรรม เมื่อมีพื้นฐานแห่งการ 

แยกแยะได ้และมีพื้นฐานแห่งการปฏิบัติได ้ 

ก็จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สมกับที่ได้

ปริญญา สมกับที่ได้คำาว่าเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต

หรอืดษุฎบีณัฑติ คำาสอนท่ีหนังสอืดงักล่าวยงัพดูถงึ

ความกตัญญูกตเวทิตาเราก็จะละทิ้งไม่ได้ คำาว่า 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”

 อธิการบดี ม.ร.ประกาศหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำารงตำาแหน่ง พร้อมทุ่มเท

การทำางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้รามคำาแหงเป็นเสาหลักทางการศึกษาของบ้านเมืองเหมือนเช่น 

ที่ผ่านมา และขอบคุณประชากรที่ให้ความไว้วางใจบริหารมหาวิทยาลัยต่ออีกวาระหนึ่ง 

 ตามทีม่พีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 นั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้รับ- 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2559 ณ ห้องประชมุ 

ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบรหิาร โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ รกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร บุคลากร

และตัวแทนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

 โอกาสน้ี ผศ.วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

กล่าวว่าในวาระทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

 ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ได้กล่าวถงึการทำาหน้าทีใ่นตำาแหน่งอธกิารบด ี ม.ร.ว่าเป็นภารกิจสำาคญัทีต้่องรบัผิดชอบ 

นำาพามหาวิทยาลัยรามคำาแหงและบุคลากรให้ก้าวไปข้างหน้า จึงตั้งใจทุ่มเทการทำางานเพื่อพัฒนา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และยังมีภารกิจอีกหลายเร่ืองที่มุ่งมั่น 

จะทำาให้สำาเร็จตามนโยบายที่แถลงไว้ 

 “ขอขอบคุณ รศ.ปรชีา พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ ทีไ่ด้ทำาหน้าทีร่กัษาราชการแทนอธกิารบดี

และดูแลมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา  ผมมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างสุดความสามารถให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ และจะนำาพามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ก้าวสู่ความเป็นสากลให้มากขึ้น   ขอความร่วมมือจากบุคลากรรามคำาแหงทุกฝ่ายให้ร่วมแรงร่วมใจกัน 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้        

คู่คุณธรรมออกไปรับใช้บ้านเมืองต่อไป”   

 โปรดเกล้าฯ อธิการบดี ม.ร.แล้ว 

“ผศ.วุฒิศักดิ์” ยืนยันจะพัฒนา 

‘รามคำาแหง’ เป็นเสาหลักของบ้านเมือง


