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ม.รามคำาแหงร่วมกับกระทรวงแรงงาน

จัดงาน “Bangkok Jobs & Career Expo 2016”

(อ่านต่อหน้า 10)

รามคำาแหงเชิญเที่ยวงานกาชาด

งานบุญประจำาปีครั้งใหญ่ 30 มี.ค. - 7 เม.ย.นี้

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เชิญชวน 

ชาวรามคำาแหงและผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานกาชาด 

และสบทบทุนกองทุนสภากาชาดไทย	

ประจำาปี	2559	ภายใต้แนวคิด	“ใต้ร่มพระบารมี 

สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ	เน่ืองในโอกาสมหามงคล-

เฉลิมพระชนมายุครบ	 84	 พรรษา	 พบกับ

กิจกรรมการแสดง	 และงานออกร้านของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ณ	 บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า	 ระหว่างวันที่	 30	 มีนาคม	 -	 7	

เมษายน	2559	รวม	9	วัน	9	คืน

 โอกาสน้ี	 อาจารย์ ดร.สมชัย อวเกียรติ	 รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ  

ในฐานะประธานกรรมการจัดงานกาชาด	ม.รามคำาแหง	เปิดเผยว่า 

การจัดงานกาชาด	ประจำาปี	 2559	ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

จัดข้ึนตามคำาขวัญประจำาปีงานกาชาด	“ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา 

สภานายิกาสภากาชาดไทย”	เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ

ครบ	84	พรรษา	

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒ เมษายน ๒๕๕๙

	 		 พระราชทานพรรณไม้สุพรรณิการ์

	 พระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต

	 พระราชทานพระกรุณาอยู่เป็นนิจ

	 ชาวรามฯ	น้อมบูชิตราชกุมารี

	 ขอจงทรงพระเจริญยิ่ง

	 ทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญบรรเจิดศรี

	 ถวายพระพรด้วยจงรักและภักดี

	 ถวายชีวีเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ร่วมกับ	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 จัดมหกรรม 

นัดพบแรงงานครั้งยิ่งใหญ่	“Bangkok	Jobs	&	Career	Expo	2016”	สมัครงานกับบริษัทชั้นนำา 

กว่า	40	แห่ง		มีงานให้เลือกกว่า	8,000	อัตรา	พร้อมแนะเส้นทางการประกอบอาชีพตรงความ

ต้องการของตลาด	และกิจกรรมสร้างรายได้อีกจำานวนมาก		

	 การจัดงานคร้ังน้ีได้รับเกียรติจาก	พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

เป็นประธานเปิดงาน	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์		อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ให้การต้อนรับ	และมี	ดร.อารักษ์  พรหมณี		อธิบดีกรมการจัดหางาน	ผู้บริหารกรมการจัดหางาน	

คณะผู้บริหาร	ม.ร.	และผู้มาสมัครงาน	ตลอดจนนักเรียน	นักศึกษาร่วมงานจำานวนมาก	เมื่อวันที่	 

22	มีนาคม	2559	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

	 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์		อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นแหล่งวิชาการแบบตลาดวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ 

ในมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการศึกษาอย่างท่ัวถึง	 เพ่ิมพูนวิทยฐานะและขยายโอกาสทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป	รวมทั้งมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านอาชีพแก่นักศึกษา	 

เพื่อใช้วางแผนประกอบอาชีพและประกอบการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษา	 โดยในแต่ละปีจะม ี

ผู้สำาเร็จการศึกษา	จำานวน	30,000	-	40,000	คน	(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป	

แก่	แพทย์หญิงนลินี  ไพบูลย์  ประธานกรรมการบริษัทกิฟฟารีน	สกายไลน์	ยูนิต้ี	จำากัด และนายวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน	และ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	 แก่	 นายพีระศักด์ิ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ครั้งที่	41	ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2559	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

 คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

ขอบคณุบคุลากรชาวรามคำาแหง

ร่วมทำางานอย่างเข้มแขง็ลลุ่วง 

ตลอด	5	เดอืนในการทำาหน้าที ่

รกัษาราชการแทนอธกิารบด ี

ปลืม้ใจได้เหน็ทกุฝ่ายทำางานด้วยความรกัความสามัคค ี

ทำาให้มหาวทิยาลยัเดินหน้าพฒันางานได้อย่างต่อเน่ือง

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ	 คณบดี- 

คณะวทิยาศาสตร์	กล่าวถงึการทำางานในช่วงทำาหน้าที ่

รักษาราชการแทนอธิการบดี	ม.ร.ว่า	การทำางานใน 

ช่วง	5	เดือนที่ผ่านมา	ผมตั้งใจทำาหน้าที่อย่างเต็มที ่

ในการดำาเนนิงานและกจิกรรมต่างๆทีม่หาวิทยาลัย 

จัดขึ้น	 ทั้งงานประจำาที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง	 และ 

งานเฉพาะกิจต่างๆ	 เช่น	 งานกฐินพระราชทาน  

ง านวันสถาปนามหา วิทยา ลั ยร ามคำ า แหง	 

พิธถีวายสตัย์ปฏญิาณฯ	 งานโรงทานเฉลมิพระเกียรต ิ

พิธีจดุเทยีนชยัถวายพระพรชยัมงคล	 การสรรหาอธกิารบดี 

วนัพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช		และการเตรียมความพร้อม

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

	 “เมื่อเข้ามาท�าหน้าที่ตรงนี้ทราบเลยว่า	 เป็น

ภาระงานที่หนัก	 เพราะรามค�าแหงเป็นสถาบันที่

มีลูกศิษย์อยู่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมถึง 

การบรหิารงานภายในองค์กร	การท�างานทกุด้านจงึ 

ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย	ซึ่งตลอดช่วงเวลา

ที่ท�าหน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งคณะ- 

ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	พนกังาน	และเจ้าหน้าที ่

ที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย		ท�าให้งานราบรื่นส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	

 ผมเชือ่ว่าถ้าทุกคนท�างานด้วยความรกัความสามัคค ี

และมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	ทุกเรื่อง 

กจ็ะเดนิหน้าไปด้วยความมัน่คงและเจรญิก้าวหน้า 

ขอขอบคณุส�าหรบัความมนี�า้ใจ	ความเมตตา	ความเอือ้อาทร 

และก�าลังใจอย่างดีจากชาวรามค�าแหงที่เป็นแรงผลักดัน

ให้มแีรงกายแรงใจท�าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายได้ส�าเรจ็”

  

  

‘รศ.ปรีชา’ ขอบคุณชาวรามฯเป็นกำาลังใจ
ตลอดการทำาหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี

 ชาวรามคำาแหงปลื้ม

ปิติในพระมหากรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ- 

พระราชดำาเนินพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	 ครั้งที่	 41  

จำานวน	 32,838	 คน	 อธิการบดีขอบคุณทุกฝ่ายที่ 

ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบทำาให้

ภารกิจสำาคัญของมหาวิทยาลัยสำาเร็จลุล่วงด้วยดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร	

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ครั้งที่	 41  

ระหว่างวันที่	14-18	มีนาคมที่ผ่านมา	โดยมีบัณฑิต 

มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิต	 เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร	จำานวน	32,838	คน	นับเป็นความปล้ืมปิติ 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาและชาวรามคำาแหงเป็นอย่างย่ิง 

ทุกคนต่างสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 อธิการบดี ม.ร.		กล่าวว่างานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร	 ครั้งที่	 41	 ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความ-

เรียบร้อยในทุกด้านด้วยความร่วมมือร่วมใจของ 

ทุกฝ่าย	 นับแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ผู้บริหาร 

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	 คณาจารย์	 ข้าราชการ  

เจ้าหน้าที่	 บัณฑิต	 นักศึกษา	 นักศึกษาวิชาทหาร	 

นักเรียนและวงโยธวาธิตโรงเรียนสาธิต	ม.ร.	ท่ีต้ังใจ 

ปฏิบัติหน้าท่ีของตนท้ังในช่วงฝึกซ้อมและวันพิธีฯ 

ด้วยความรับผิดชอบ	เสียสละและเข้มงวดกับแนว

ปฏิบัติต่างๆ	 ทำาให้งานพิธีฯ	 ที่มีความสำาคัญลุล่วง

ไปด้วยดีเป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่าย

อธิการบดีขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่าย

ทำาให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำาเร็จลุล่วง

  “ในนามมหาวิทยาลัย	 ผมขอขอบคุณบุคลากร- 

รามคำาแหง	บัณฑิต	และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	ท่ีได้ช่วยกัน 

ปฏิบัติหน้าท่ีของตนในงานพิธีฯ	 คร้ังน้ีอย่างเต็มกำาลัง 

ความสามารถ	 ทำาให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีน้ี 

มีประสิทธิภาพยิ่ง	 สามารถทำาให้งานสำาเร็จลุล่วง 

ในแต่ละคาบและแต่ละวันด้วยความรวดเร็ว	 

จนได้รับคำาชมจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 

มหาวิทยาลัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ 

อีกในภารกิจต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบไล ่

ภาค	2/2558	 ระหว่างวันที่	 20	มีนาคม	 -	 8	 เมษายน	

2559	ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ”

	 “ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณชาวรามคำาแหงทุกคน 

ทุกหน่วยงานที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมได้กลับ 

มาปฏิบัติหน้าท่ีอีกวาระหน่ึง	ผมจะต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 

อย่างสุดความสามารถ	ด้วยความซื่อสัตย์	เที่ยงธรรม	

และมสีมัมาสต	ิ												ในการนำาพามหาวทิยาลยัใหม้คีวาม- 

เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้น	และขอถือโอกาสนี้ขอความ- 

ร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 งดการแสดงความยินดี	 ทั้งนี้	 ผมเข้าใจ

ในเจตนารมณ์ที่ดีของทุกท่าน	 และทุกหน่วยงาน  

ขอขอบคุณ	 ณ	 โอกาสนี้”	 อธิการบดี	 ม.ร.	 กล่าวใน

ที่สุด

 กลุ่มราม	-	ศิลป์	(ซุ้มศิลป์)	มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 จัดนิทรรศการศิลปะ	 MY	 STYLE 

“ร่วมเสพศิลป์แล้วมาฟินกับงานสร้างสรรค์”	

ภายในงานมีการแสดงภาพวาดของกลุ่มและ 

วาดภาพเหมือนแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี	 เมื่อวันที่ 

17	 -	 19	 กุมภาพันธ์	 2559	 ณ	 บริเวณลานกิจกรรม		

อาคารกิจกรรมนักศึกษา



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชดำาเนนิแทน

พระองค์ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 

แก่บณัฑติ	มหาบณัฑติ	และดษุฎบีณัฑติ 

รวมทัง้บณัฑติกิตติมศกัดิ	์ ของมหาวิทยาลยั-

รามคำาแหง	เมื่อวันที่	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	

และ	๑๘	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙

	 นับเป ็นพระมหากรุณาธิคุณ 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม	หาที่สุดมิได้

 ด้วยพระบารมปีกเกล้าปกกระหม่อม 

งานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้

ลลุ่วงไปได้ด้วยด	ี	ดงัเช่นทุกครัง้ท่ีผ่านมา

	 “ข่าวรามคำาแหง”	ขอแสดงความ 

ชืน่ชมยนิดต่ีอมหาวทิยาลยั	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 

อาจารย์วิรชั ชนิวินจิกลุ	ท่านอธกิารบดี	

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

และ

 ดษุฎีบณัฑติ	มหาบณัฑติ	บณัฑติ 

รวมทั้ง	บัณฑิตกิตติมศักดิ์	ทุกคน

 การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ 

นับเป็นครั้งที่	๔๑	ของมหาวิทยาลัย-

แห่งนี้	

 “ข่าวรามคำาแหง”	 รูสึ้กเช่นเดยีวกบั

ทุกครั้งที่ผ่านมาว่า	

 จบแล้วเจ้าโบยบินทุกถิ่นที่ ...

 มุ่งสร้างชาติ รังสรรค์สังคมสม- 

ชื่อรามฯ ...

 ให้เล่ืองลือ ชือ่รามฯ  ความเป็นจรงิ

รามคำาแหงมอบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
เชิดชู “สามนายตำารวจ” ชุดเก็บกู้ระเบิดจังหวัดนราธิวาส

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 มอบปริญญา- 

นิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิแก่สามนายตำารวจ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เก็บกู้และทำาลายวัตถุระเบิด	 

จังหวัดนราธิวาส	ด้วยความเสียสละและอุทิศตน 

เพื่อความสงบสุขในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2559	ณ	อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้	 ดาบตำารวจศุภกิจ ไชยลาภ	 ผู้บังคับหมู่ตรวจทำาลายวัตถุระเบิด  

กองกำากับการสืบสวน	ตำารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	กล่าวว่า	ผมรับราชการตำารวจมา	

18	ปี	วันนี้ปลื้มใจที่ในชีวิตได้รับเกียรติอันสูงส่ง	และภาคภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่ผู้พิทักษ์

สันติราษฎร์	 เป็นครูฝึก	 และดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิดมาตั้งแต่ปี	 2545	

ทำาให้ได้ช่วยเหลือเพื่อนข้าราชการและประชาชนให้มีความปลอดภัยจากเหตุร้ายใน

พื้นที่จังหวัดภาคใต้

 “การท�างานในหน้าที่	 ผมจะตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาท	 และขยันหมั่นเพียร 

จะศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเพื่อเอามาหาทางแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์	

ผมอยากเห็นคนไทยมีความรักความสามัคคีกันทั้งประเทศ	 ช่วยเหลือเกื้อกูล	 และมีเมตตาซึ่งกันและกัน	 

ประเทศเราก็จะสงบสุข	 ทุกคนก็จะมีความสุข	 บัณฑิตรามฯก็เช่นกันขอให้ใช้วิชาความรู้ให้เกิดประโยชน ์

แก่สังคม	และด�าเนินชีวิตให้อยู่บนความถูกต้อง” 

	 ดาบตำารวจศุภกิจ	 ไชยลาภ	 ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการตำารวจดีเด่นศูนย์ปฏิบัติการสำานักงานตำารวจ- 

แห่งชาติส่วนหน้า	 และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานกองกำากับการสืบสวน 

ตำารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

  จ่าสิบตำารวจธีระศักดิ์ ทองคำา	 ผู้บังคับหมู่ตรวจทำาลายวัตถุระเบิด	 กองกำากับ-

การสืบสวน	 ตำารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 กล่าวว่า	 รู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหงเชิดชูในคุณงามความดีของตำารวจท่ีทำางานอยู่ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน- 

ภาคใต้	การทำางานในพื้นที่เสี่ยง	ผมยึดมั่นทำางานด้วยความไม่ประมาท	การเดินทางไป 

ปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละคร้ังก็จะระลึกถึงคุณพระคุณเจ้า	ให้ไปกลับปลอดภัย	ทำางานอย่างมีสติ 

และทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จ

  “ในฐานะต�ารวจคนหนึ่ง	 ผมอยากให้คนไทยมีความสามัคคี	 เพราะบ้านเมืองที่ม ี

ความสงบสุข	ย่อมดีกว่าบ้านเมืองที่ต�ารวจจับผู้ร้ายได้มากกว่า	ฝากถึงบัณฑิตรามฯเมื่อเรียนจบไปแล้ว	ขอให้ 

ทุ่มเทท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง	 ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 และ 

ไม่เป็นภาระต่อสังคม”

	 จ่าสิบตำารวจธีระศักดิ์	 ทองคำา	 ได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบในโครงการคนดีของแผ่นดินปีที่	 2	 

จากสำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	กระทรวงยุติธรรม

  จ่าสิบตำารวจรัชตกร เมฆรัตน์	 ผู้บังคับหมู่ตรวจทำาลายวัตถุระเบิด	 กองกำากับ- 

การสืบสวน	 ตำารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	 กล่าวว่า	 รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ 

ที่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้รับการยอมรับและประจักษ์แก่สังคม	 ขอขอบคุณ 

คณะนิติศาสตร์	และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ที่เห็นคุณค่าของคุณงามความดีที่ตำารวจ

ได้เสียสละเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

 	 “ชีวิตการทำางานในพื้นที่เสี่ยงต้องไม่ประมาท	 การปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งต้องมีสติ	 

มีระเบียบวินัยและคิดเสมอว่า	 ต้องนำาพาทีมตำารวจที่ลงพื้นที่เก็บกู้ระเบิดแต่ละครั้ง 

ให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย	 ในสังคมไทยต้องการคนดี	 ขอให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข	อยากให้ทุกคนร่วมใจกันพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

	 จ่าสิบตำารวจรัชตกร	 เมฆรัตน์	 ได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบในโครงการคนดีของแผ่นดินปีที่	 2	 

จากสำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	กระทรวงยุติธรรม



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

	 ชวีติทีผ่กผนั	 จากแม่บ้านฮ่องกงสูเ่จ้าของธรุกจิสปาทีส่วยทีส่ดุในปารสี	 เมือ่ชวีติลงตวั	 เธอหวนกลบัมา 

เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีในขณะที่อายุ	47	ปี	เพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กให้สมบูรณ์		

  นางจันทร์ฉาย ทองมนต์ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	 ศูนย์สอบกรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 แบบอย่างชีวิต 

ทีไ่ม่เคยท้อ	 เปิดใจเส้นทางตามหาฝันจากเดก็ยากจน	 แม้วนันีเ้ป็นเจ้าของธรุกจิ	 ได้ทำาตาม

ความฝันในเรือ่งอืน่แล้ว	 แต่ทีส่ดุในชวีติกต้็องเป็นเรือ่งการศกึษา	 ล่าสดุ ‘จนัทร์ฉาย’ 

เป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกจากทางการฝรั่งเศสให้เป็น	

กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาแคว้นของฝรั่งเศส

  บัณฑิตจันทร์ฉาย	 เล่าถึงเส้นทางชีวิตว่า	 ดิฉันเกิดในครอบครัวท่ียากจน	 

ในหมูบ้่านเลก็ๆทีอ่ำาเภอไพรบงึ	จงัหวดัศรสีะเกษ	หลงัจากทีเ่รยีนชัน้	ม.6	โรงเรยีนสตรสิีรเิกศ	จงัหวดัศรสีะเกษ 

เมื่อปี	2528	ดิฉันก็ไม่ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี	เพราะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียน	ต้องออกมาทำางานโรงงาน

ของซีพี	 ทำาอยู่ต้ังแต่อยู่ที่บางนาจนโรงงานย้ายไปเปิดใหม่ท่ีอำาเภอแก่งคอย	 จังหวัดสระบุรี	 พออายุ	 25	 ปี

ก็ออกไปเป็นแม่บ้านฮ่องกง	 ทำาอยู่	 2	 ปีก็ต้องลาออก	 เพราะชีวิตการเป็นแม่บ้านรันทดมาก	 ทำางานรับใช้

นายจ้างเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด	ทนไม่ไหวเลยกลับประเทศไทย	

	 ช่วงแรกกลับมาเปิดร้านอาหารตามสั่ง	 	และญาติเปิดร้านมินิมาร์ทให้	ทำาได้ไม่นานก็เลิก	หลังจากนั้น

ดิฉันก็ไปสมัครขายตรงให้กับแอมเวย์	 จนได้เป็นไดเร็กเซลล์ระดับดีดี	 	 เคยเปิดบริษัทส่งออก	มีหุ้นส่วนเป็น

คนปากีสถาน	ส่งสินค้าพวกสินค้าผลิตภัณฑ์ไทย	 เช่น	ชา	ข้าว	ปลาคราฟ	ส่งไปตะวันออกกลาง	แต่ช่วงนั้น

ไทยมีปัญหาเพชรซาอุ	บริษัทก็เลยยุติไปโดยปริยาย	

	 เมือ่ปี	 2542	 ชวีติเปลีย่นผนั	 ดฉินัแต่งงาน

กับสามีชาวฝรั่งเศสและได้ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศส	

เคยทำางานที่บริษัทท่องเที่ยว	 แต่มีสัญญาแค ่

6	 เดอืนกต็กงานอีก	 ด้วยความทีอ่ยากทำางานมาก 

เลยตัดสินใจมาทำานวดแผนโบราณ	 ในร้านเล็กๆ 

ทำางานแค่คนเดยีว	 เป็นลกูจ้างอยูปี่กว่า	 เจ้าของร้าน 

ถกูลอ็ตเตอร์รีช่ดุใหญ่	 42	 ล้าน	 เขาอยากขายร้านมาก 

แต่ขายแพง	ประกาศขายอยู่นานก็ขายไม่ได้	ดิฉันอยากได้แต่ก็ไม่มีเงิน	เจ้าของร้านสงสารก็เลยขายร้านให้

แบบผ่อนส่ง	ขายแบบถูกต้องตามกฎหมาย	เลยได้เป็นเจ้าของตั้งแต่นั้นมา		

	 ในปี	 2553	 ดิฉันเปิดร้านสปาเพิ่ม	 เป็นสปาที่ใหญ่โต	 ชื่อ	 Sabai	 Jai	 Thai	 Spa	 ตกแต่งสไตล์ไทยแท้	

เป็น	 1	 ใน	 3	 ของสปาไทยที่สวยที่สุดในปารีส	 ขณะเดียวกันก็ขายร้านนวดเล็กร้านแรกที่ซื้อจากเจ้านายเก่า	 

มาเปิดร้านนวดแบบทำาคนเดียว	อยู่ไม่ไกลประตูชัย	Arc	de	triomphe	de	l’etoile		และตัดสินใจปิดร้านสปาลง	

อนาคตอันใกล้กำาลังเตรียมความพร้อมเพื่อจะย้ายประเทศ	ไปอยู่ที่ประเทศแคนาดา	เพื่อไปทำาธุรกิจใหม่

 จันทร์ฉาย 	กล่าวถึงจุดเปลี่ยนในการเรียนว่า		จากตอนแรกที่คิดว่าตัวเองคงจะได้เรียนแค่			ม.6		แต่เมื่อ 

มาอยูฝ่รัง่เศส	 ดฉินัไม่เคยทิง้การเรยีนเลย	 ปี	 2544-2548	 ดฉินัเรยีนภาษาฝรัง่เศสทีส่ถาบนั	 Alliance	 Francaise	

กรงุปารสี	 จบระดบั	 niveau	 4	 โดยไปเรยีนตอนกลางคนืหลังเลิกงาน	และปี	 2549	 เป็นจดุเริม่ต้นการเรยีนระดบั

ปริญญาตรีอย่างจริงจัง	 เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดการเรียนการสอนสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ	 

ณ	 กรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 ที่เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศได้เรียนหนังสือ	 ดิฉันจึงสมัครเรียน 

คณะบริหารธุรกิจ	ใช้เวลาเรียนอยู่	8	ปี	จบปีการศึกษา	2557	

	 ส่วนวิธีการเรียนนั้น	 ดิฉันเรียนเองจากตำาราที่มหาวิทยาลัยส่งมาให้พร้อมกับซีดี	 เมื่อมีเวลาว่างจะฟัง 

ซดีตีลอด	 ฟังบ่อยๆ	 ฟังจนจำาได้	 และอ่านตำาราประกอบไปด้วย	 เวลาสอบกม็าสอบทีส่ถานทตูไทยประจำากรงุปารสี 

สะดวกสบายทุกอย่าง	 เมื่อเรียนจบแล้วจากที่มีประสบการณ์การทำางานมาหลายอาชีพ	 วิชาบริหารธุรกิจ

ดฉินันำาไปพฒันาคน	 จดัระบบธรุกจิ	 และวางแผนการจัดการต้นทนุได้ด	ี ตดัสนิใจไม่ผดิทีเ่ข้ามาหาความรูใ้หม่ให้ชีวติ 

เพราะคนเราต้องมคีวามตัง้ใจและเรยีนรูต้ลอดเวลา	 ขณะทีเ่รยีนรามฯ	 ปี	 2552-2553	 กเ็รยีนภาษาองักฤษที	่ Wall	 Street  

กรงุปารสีจนถงึขัน้สงูสดุไปพร้อมด้วย	พดูได้	7	ภาษา	คอื	ภาษาไทย	องักฤษ	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	ลาว	เขมร	และจนี	(กวางตุ้ง) 

 “วันนี้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	ภูมิใจที่สุดเพราะช่วยเติมเต็มความฝันในวัยเด็กให้สมบูรณ์	 เราเป็นคนไทย 

สู่เจ้าของธุรกิจสปาในฝรั่งเศส

กอ็ยากเรยีนจบสถาบนัการศกึษาของไทย	 และรามค�าแหง

ก็เปิดโอกาสไปถึงประเทศที่เราท�างานอยู่	 ถึงแม้ว่า

เป็นเจ้าของธุรกิจ	 ได้ท�าตามความฝันในเรื่องอื่นแล้ว	

แต่ที่สุดในชีวิตก็ต้องเป็นเรื่องการศึกษา”		

 จันทร์ฉาย	 กล่าวด้วยว่า	 17	 ปี	 ที่อยู่ฝรั่งเศส	

นอกจากการเรียนและทำางานแล้ว	 ดิฉันรักการ 

ท่องเที่ยวมาก	 ชอบเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ	 เที่ยวมาแล้ว	

45	 ประเทศ	 ท่ีผ่านมาเวลาไปเท่ียวจะบินกับสายการบิน- 

พาณชิย์	 แต่ต้ังแต่ปี	 2554	 เป็นต้นมา	 ทกุเดอืนมถินุายน 

ดิฉนักบัเพือ่นจะเช่าเครือ่งบนิเลก็ขบัล่องยโุรปเองทกุปี 

เพราะเพือ่นมใีบขบัขีจ่ากอเมรกิากบัฝรัง่เศส	 เป็น	 pilot	

มือสมัครเล่น	 ส่วนดิฉันเป็นมือสอง	 co-pilot	 เราจะ

ขับเครื่องบินเล็กล่องยุโรปหลายประเทศ	 เที่ยวตาม

แหล่งประวัติศาสตร์	 ยังมีโปรแกรมอีกหลายแห่ง	 

จะเที่ยวไปเรื่อยๆ	 ในขณะเดียวกันก็ขับรถลัดเลาะ 

ทั่วยุโรปอยู่ตลอดถ้ามีโอกาส

	 ล่าสุด	 ‘จันทร์ฉาย’	 เป็นคนไทยและคนเอเชีย

เพยีงคนเดียวทีไ่ด้รบัเลอืกจากทางการฝรัง่เศสให้เป็น	

กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาแคว้น 

ของฝรั่งเศส	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2558	

อ้างอิง :	 นิตยสารคู่สร้างคู่สม	 ปีที่	 37	 ฉบับที่	 934	

ประจำาวันที่	1-10	มกราคม	2559

   

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 

กองกจิการนกัศกึษา	 ขอเชญินกัศกึษาทำาประกนัภยั- 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล	โดยเสียค่าเบ้ียประกันใน

อัตรา 150 บาทต่อป	ี คุ้มครองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 

กรณีได ้รับอุบัติ เหตุ เบิกค ่ารักษาพยาบาลได  ้

ครั้งละไม่เกิน	 10,000	 บาท	 และกรณีเสียชีวิต 

หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได ้รับเงินชดเชย	

150,000		บาท

	 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจำานวน 150 บาท 

สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำาแหง 10241) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2559	โดยจะได้รับ

ความคุ้มครอง	 วันที่	 30	 เมษายน	 2559	 ถึงวันที่	 

30	เมษายน	2560	พร้อมหลักฐานดังนี้

	 1.		สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	หรือ 

สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการพร้อมรับรอง

สำาเนาถูกต้อง	1	ฉบับ

	 2.		สำาเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสุด	1	ฉบบั

 3.		 ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง	 

2	ซอง	(สำาหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบัตรประกนั)	

 ส่งมาท่ี:	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	 

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัย

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                           aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน เจ้าแห่งกิมจิ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ถ้าเอ่ยถึงอาหารที่ชื่อว่ากิมจ ิ

ทกุคนต้องนกึถงึเกาหลก่ีอนแน่นอน 

เพราะเป็นท่ีรู้กันท่ัวไปว่ากิมจินั้น 

เป็นอาหารประจำาชาติของเกาหลี 

จนถงึขัน้เกาหลใีต้ไปขอขึน้ทะเบียน 

เป็นมรดกโลกกบัองค์การการศกึษา 

วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาตหิรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ย่อว่าองค์การ 

ยูเนสโกและก็ได้รับขึ้นทะเบียนเสียด้วยเมื่อปี	 2556	 พอเกาหลีใต้ขึ้นทะเบียน 

กิมจิได้	 เกาหลีเหนือจะยอมหรือครับ	 เกาหลีเหนือก็ไปขอขึ้นทะเบียนกิมจ ิ

สูตรเกาหลีเหนือเป็นมรดกโลกบ้าง	 ซึ่งก็ได้ขึ้นทะเบียนเสียด้วยเมื่อปี	 2558	 

ที่ผ่านมานี่เอง

 อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มสงสัยแล้วว่ามรดกโลกมันต้องเป็น

สถานท่ีอย่างสุโขทัย	 หรืออยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไม่ใช่หรือ	 ซึ่งก็คิด 

ถูกแล้วครับ	 แต่กิมจินั้นถูกจัดเป็น	 “มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”	

ซ่ึงไทยเรายังไม่มใีครคิดจะนำาอะไรไปขอขึน้ทะเบยีนเลย	ไม่รูว่้าใครสนใจจะนำา 

เอาต้มยำากุ้ง	ส้มตำา	หรือนำ้าพริกปลาทูไปลองขอเป็นมรดกโลกประเภทนี้บ้าง 

หรือเปล่า	น่าคิดเหมือนกันนะครับ

	 กลับมาเรือ่งกมิจกินัใหม่	 เพราะประเดน็อยูต่รงทีว่่าใครเป็นเจ้าแห่งกมิจ ิ

ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก	

ตำาแหน่งเจ้าแห่งกิมจินี้เคยถูกยึดครองมายาวนานโดยต้นตำาหรับของการทำา

กิมจิซึ่งก็คือเกาหลีใต้	 จนกระทั่งไม่นานมานี้เอง	 เกาหลีใต้ก็เสียตำาแหน่งนี้ไป

เสียแล้ว	 และก็ไม่ได้เสียให้กับคู่รักคู่แค้นอย่างเกาหลีเหนือเสียด้วย	 ประเทศที่

ตอนนี้เป็นเจ้าแห่งกิมจิก็คือ.....ก็คือ....ก็คือ...ประเทศจีน...ถูกต้องแล้วคร้าบ

	 กิมจิถือได้ว่าเป็นอาหารประจำาชาติของเกาหลี	โดยมีปริมาณการบริโภค	 

(เฉพาะในเกาหลีใต้)	 สูงถึงปีละ	 2	 ล้านตัน	 นอกจากนั้นกิมจิของเกาหลีใต ้

ยงัถกูส่งออกไปอกีหลายประเทศ	โดยตลาดส่งออกหลักกค็อืญีปุ่่น		และสหรฐัฯ 

ซึ่งคนเกาหลีเข้าไปอยู่กันมาก	 จนเมื่อปี	 2546	 นี่เองที่เกาหลีใต้เริ่มนำาเข้ากิมจิ

จากจีนและนำาเข้ามากขึ้นเรื่อยๆ	

 ปี	 2549	 เป็นปีแรกทีเ่กาหลใีต้ขาดดลุการค้ากมิจ	ิคอืนำาเข้ามากกว่าส่งออก

เหตุผลสำาคัญก็คือต้นทุนการผลิตกิมจิของจีนตำ่ากว่ามากจึงขายได้ถูกกว่า 

จนแม้แต่คนเกาหลีเองก็ยังเห็นว่าซื้อจากจีนดีกว่าที่จะเสียเวลา	 เสียพลังงาน 

ทำากิมจิกินกันเอง	 ตอนนี้จึงปรากฏว่าเกาหลีใต้ต้องเสียเงินซื้อกิมจิจากจีน

ปีละไม่ตำ่ากว่า	100	ล้าน	ไม่ใช่บาทนะครับ	100	ล้านดอลลาร์	หรือก็ประมาณ	

3,500	กว่าล้านบาท	และเกาหลีใต้ไม่ใช่แค่ที่เสียตลาดภายในประเทศไปเท่านั้น 

ตลาดส่งออกกิมจิที่เกาหลีใต้เคยครองอยู่ก็พลอยเสียให้กับจีนไปด้วย

	 ในภาวะตลาดโลกท่ีแข่งขันกันเสรีมากขึ้น	 ประเทศที่ต้นทุนการผลิต 

ตำ่ากว่าย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน	 โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าที่วิธีการผลิต 

เปิดเผยเป็นที่รู้ทั่วไปอย่างเช่นกิมจิ		ตอนนี้เลยชักหวั่น	ๆ 	เสียแล้วว่าไทยเราอาจ 

ต้องเสียตำาแหน่งเจ้าแห่งต้มยำากุ้งหรือส้มตำาไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

 อาหารของประเทศเวียดนาม	เป็นอีกชาติหนึ่งที่ได้รับความนิยม	โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ในกลุม่ผูร้กัสขุภาพ	 เพราะอาหารหลายชนดิทีใ่ช้ผกัเป็นส่วนประกอบสำาคญั 

หรอืไม่กจ็ะเป็นอาหารทีต้่องรบัประทานแนมด้วยผกัสด	อกีทัง้วธิกีารประกอบอาหาร

ก็ทำาแบบเรียบง่าย	 ไม่เพิ่มไขมัน	 หรือแคลลอรี่ในอาหารให้สูงขึ้น	 ในประเทศไทย	

อาหารเวียดนามจึงได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น	ๆ 		เช่นเดียวกับอาหารชาติอื่น	ๆ  

 ตวัอย่างการสัง่อาหารของเพือ่นกลุม่หน่ึง		ท่ีไปรบัประทานอาหารทีห้่องอาหารแห่งหนึง่

	 C:	 Mời		cô		vaà		các		ông		vào		ạ.

	 	 (เหม่ย	โก	หว่า	ก๊าก	อง	หว่าว	อะ)	

	 	 เชิญคุณผู้หญิง	และคุณผู้ชายทั้งหลายเข้ามาค่ะ

	 D:	 Nhà		hàng		hôm		nay		có		món		gì  đặ		biệt		không		bà?

	 	 (หญ่า	ห่าง	โฮม	ไน	ก๋อ	หมอน	สี่	ดัก	เบียต	คง	บ่า)	

	 	 วันนี้ที่ร้านมีอาหารพิเศษอะไรไหมคุณ

	 C:	 Hôm		nay		có		súp		Ɩươn,	nem	và	thịt	quay.

	 	 (โฮม	ไน	ก๋อ	ซุป	เลือน	แนม	หว่า	ถิด	ไกว)	 	

	 	 วันนี้มีซุปปลาไหล	ปอเปี๊ยะ	และเนื้อย่าง

	 D:	 Đây	Ɩà ông	Tea	và	cô	Mei	Ling.

	 	 (เดย	หล่า	อง	เต	อา	หว่า	โก	เมีย	ลิง)	 	

	 	 นี่คือคุณเตอาและคุณเมียลิง

	 	 Họ  đều		Ɩà		bạn		tôi	và  đều		Ɩà		người		Đài		Ɩoan.
	 	 (เหาะ	เดิ่ว	หล่า	บ่าน	โตย	หว่า	เดิ่ว	หล่า	เหงื่อย	ด่าย	ลวาน)

	 	 พวกเขาต่างก็เป็นเพื่อนฉันและต่างก็เป็นคนไต้หวัน

	 	 Cả		hai		đều		nói	thạo	tiếng	Việt	và	rất	sành	ӑn.

	 	 (ก๋า	ฮาย	เดิ่ว	หนอย	ถ่าว	เตี๋ยง	เหวียต	หว่า	เสิ้ต	สั่ญ	อัน)

  ท้ังคูต่่างกพ็ดูภาษาเวยีดนามได้คล่องแคล่วและรูจ้กัอาหารการกนิเป็นอย่างดี

	 C:	 Ồ,		thầt		vinh		dự  được		phuục		vụ		các		vị  ở		nhà 	hàng		chúng		tôi.

	 	 (โอ่	เถิ่ต	วิญ	สึ	เดือก	ฝุก	หวุ	ก๊าก	หวิ	เอ๋อ	หญ่า	ห่าง	จุ๋ง	โตย)

	 	 โอ่เป็นเกียรติที่ได้บริการพวกคุณที่ร้านของพวกเรา

	 	 Xin		các		vị		nếm		thử		món		súp		lươn		trước.

	 	 (ซิน	ก๊าก	หวิ	เหนม	ถื่อ	ม้อน	ซุป	เลือน	เจื๊อก)	

	 	 ขอให้พวกคุณชิมซุปปลาไหลก่อน

	 D:	 Vâng.	Được.	(เวิง	เดือก)		ครับ	ได้

	 	 Xin	cho	chúng	tôi	món	thịt	bò,	cua	biển	và  nem	Sài	Gòn.

	 	 (ซิน	จอ	จุ๊ง	โตย	หมอน	ถิต	บ่อ	กัว	เบี๋ยน	หว่า	แนม	ส่าย	ก่อน)

	 	 พวกเราสั่งอาหารคือเนื้อวัว	ปูทะเล	และปอเปี๊ยะส่ายก่อน

	 C:	 Vâng.	(เวิง)	ค่ะ

	 	 Các	ông	muốn	dùng	thịt	bò	tái,	vừa	hay	chín	ạ?

	 	 (ก๊าก	อง	หมวน	สุ่ง	ถิด	บ่อ	ต๋าย	เหวื่อ	ไฮ	จี๋น	อะ)	

	 	 พวกคุณต้องการเนื้อวัวสุกปานกลาง	หรือสุกคะ

	 D:	 Dạ,	tái	cho	hai	chúng	tôi	và	chín	cho	cô Mei	Ling.

	 	 (สะ	ต๋าย	จอ	ฮาย	จุ๋ง	โตย	หว่า	จี๋น	จอ	โก	เมีย	ลิง)

	 	 ครับ	สุกปานกลางสองที่สำาหรับพวกเรา	และสุกสำาหรับคุณเมียลิง

	 C:	 Có	 hoa	 quả	 và	 bánh	 ngọt	 để	 tráng	 miệng.	 Các	 vị	 muốn	 dùng	 gì ạ? 

	 	 (ก๊อ	ฮวา	กวา	หว่า	บั๊ญ	หง่อต	เด๋	จ๊าง	เหมี่ยง	ก๊าก	หวิ	ม้วน	สุ่ง	สี่	อ่ะ)

	 	 มีผลไม้และขนมหวานเพื่อล้างปาก	พวกท่านต้องการอะไร

	 D:	 Xin	cho	một	ít	nho	hoặc	chuối.

	 	 (ซิน	จอ	โหมต	อี๊ต	ญอ	ฮวัก	จ๊วย)	 	

	 	 ขอองุ่นนิดหน่อยหรือกล้วย

  Đủ		rồi.		Xin		bà 	cho		hoá  đơn.	

	 	 (ดู๋	โส่ย	ซิน	บ่า	จอ	ฮวา	เดิน)	 	

  พอแล้ว	เก็บเงินด้วยค่ะคุณ

	 hoá đơn	 (ฮวา	 เดิน)	 หมายถึง	 ใบเสร็จ	 ในที่นี้หมายถึง	 การนำาใบเสร็จ	 หรือ

รายการค่าอาหารทีไ่ด้ส่ังไป	มาแสดงให้ด	ู เพ่ือจ่ายเงนิค่าอาหาร	นอกจากน้ี	อาจใช้ประโยค 

ที่กล่าวว่า	 tính	 tiền	 	 (ติ๋ง	 เตี่ยน)	หมายถึง	คิดเงิน	หรืออาจถามว่า	bao	nhiêu	 tiền	 

(บาว	เญียว	เตี่ยน)	หมายถึง	กี่บาท	สามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้

	 บทสนทนาข้างต้นเป็นตวัอย่างการใช้รปูแบบประโยคเพือ่การซกัถามถงึอาหาร	

สั่งอาหาร	และการคิดเงิน	เมื่อรับประทานเสร็จ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

	 สำานกัประกนัคณุภาพการศกึษา	จดัโครงการ- 

อบรม	เรื่อง	อบรมผู้ตรวจคุณภาพภายใน	ระดับคณะ 

และหน่วยงานสนบัสนนุ	ให้แก่คณะผูบ้รหิาร	อาจารย์ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	 โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ 

รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง

เป็นประธาน	มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร	 จากสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2559	 

ณ	ห้องประชุม	SCL101	ชั้น	1	คณะวิทยาศาสตร์	

 โอกาสน้ี	 ผศ.สวุไิล เรยีงวฒันสขุ 

รองอธิการบดีฝ ่ายประกันคุณภาพ	

กล่าวรายงานว่า	 เนื่องด้วยเกณฑ์การ- 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 

ปีการศึกษา	 2557	 ของ	 สกอ.	 ได้แยก 

การประเมินออกเป็นระดับหลักสูตร	

ระดับคณะ	และระดับสถาบัน	ทำาให้มีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับระดับคณะแตกต่าง 

จากระดับหลักสูตร	 เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจัดการ- 

อบรมขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินมีศักยภาพและเข้าใจตัวบ่งชี้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน

	 การอบรมครัง้นีม้ผีูช่้วยศาสตราจารย์ปราน ี พรรณวเิชยีร	จากสำานกังาน- 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 เป็นวิทยากร	และมีวิทยากรผู้ช่วยจาก	ม.ร.	 ได้แก่	

ผศ.สวุไิล เรยีงวฒันสขุ  ผศ.ดร.รชัน ีภวูพฒันะพนัธุ ์ ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสมุน 

รศ.วาริศา พลายบัว	และรศ.สุนันทา ภิญญาวัธน์ 

	 ด้าน	รศ.ปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี	 กล่าวว่า	การตรวจประกัน-

คุณภาพเป็นเรื่องสำาคัญของมหาวิทยาลัย	 ผู้ตรวจประเมินต้องมีความเข้าใจที ่

ตรงกันเพื่อให้การประเมินมีมาตรฐาน	 และผู้รับการตรวจจะได้เตรียมพร้อมกับ 

การประเมินที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 การประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ทุก 

หน่วยงานต้องทำาเพ่ือพัฒนาการทำางานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของ

สังคม	ขอให้คิดว่าเป็นงานประจำาที่ต้องทำา	ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการตรวจประเมิน 

ก็ตาม	 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ที่เข้าอบรม	 และสำานักประกัน 

คุณภาพการศึกษาที่จัดงานมาอย่างต่อเนื่อง	 ขอให้การอบรมบรรลุผลสำาเร็จและ 

สร้างความเข้าใจให้ผู ้ตรวจประเมินและผู ้รับการตรวจประเมินปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกันจนเกิดเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายด้วย		

	 ขณะที่	 ผศ.ปรานี	 กล่าวว่า	 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	 เน้น- 

กระบวนการบริหารจัดการ	โดยประเมิน	3	ระดับ	คือ	ระดับหลักสูตร	ระดับคณะ 

และระดบัสถาบนั	 โดยเฉพาะระดับหลักสตูรเป็นระดับท่ีเข้าถึงนกัศกึษามากท่ีสดุ 

และประเมนิจากสิง่ทีอ่าจารย์ดำาเนนิการ	ซึง่	สกอ.ต้องประเมนิให้การจดัการศกึษา 

มีคุณภาพ	 เพราะในปี	 2557	 ใครจะเชื่อว่า	 ระดับหลักสูตรปริญญาโทและ 

ปริญญาเอกไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกือบทั้งประเทศ	 ส่วนปี	 2558	 คาดว่าจะ 

ดขีึน้	 เพราะอาจารย์มเีวลาทำาความเข้าใจกบัเกณฑ์การประเมนิมาแล้ว	ขอให้เดนิ- 

หน้าทำางานให้มีคุณภาพ	 เพราะเกณฑ์การประเมินรอบนี้ชัดเจนและดี	 ประเมิน

ให้มีมาตรฐาน	และให้เห็นว่าบัณฑิตที่จบไปมีงานทำาหรือไม่	สถานประกอบการ

หรือผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจหรือไม่	 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือการดูแลนักศึกษา

ในศตวรรษที่	 21	 เป็นอย่างไร	 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีจำานวนมากน้อย

เท่าใด	แต่ละหลักสูตรมีจำานวนนักศึกษาเข้าเรียนตามเกณฑ์หรือไม่	ซึ่งหลักสูตร

ต้องตอบสนองความต้องการการเข้าเรียนของนักศึกษา	ไม่ใช่เพียงแค่ให้อาจารย์

ไม่ว่างงาน		

 ม.รามฯ จัดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน

 กองบริการการศึกษา	

มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แห ง	 

จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

เรื่อง	 “การเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนระดับ 

ปรญิญาตรส่ีวนภมูภิาค ปีการศึกษา 

2559”	โดยมี	รองศาสตราจารย์ 

ปรีชา พหลเทพ	 คณบดีคณะ-

วทิยาศาสตร์	รกัษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดงาน	และมี	อาจารย์ 

ดร.สมชยั  อวเกยีรต	ิ รองอธกิารบดี

ฝ่ายสำานกังานวทิยบริการ	 คณาจารย์

ที่สอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	 และเจ้าหน้าที่	 ร่วมโครงการ	 เมื่อวันที่	 

25	กุมภาพันธ์	2559	ณ	ห้องบรรยาย	301	ชั้น	2	อาคารสวรรคโลก

 อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายสำานักงานวิทยบริการ	

กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 ได้จดัตัง้สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรตข้ึิน	

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค	 เปิดโอกาสให ้

ผูท้ีอ่ยูใ่นท้องถิน่ห่างไกลได้ศกึษาหาความรู	้ เพือ่นำาไปประกอบอาชพี	 ยกระดบั 

คณุภาพชวีติและพฒันาหน้าทีก่ารงาน	พฒันาสงัคมและท้องถิน่ให้เจรญิก้าวหน้า 

โดยมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน

ให้ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในส่วนกลางมากที่สุด	 โดยจัดการบรรยาย 

ผ่านสื่อทางไกล	 ส่งสัญญาณภาพและเสียงจากสำานักเทคโนโลยีการศึกษา

ไปยังสาขาวิทยบริการฯ	 23	 จังหวัดพร้อมกันในวันจันทร์-วันศุกร์	 และจัดให ้

อาจารย์ไปบรรยายสรปุในวนัเสาร์-อาทติย์	ณ	สาขาวทิยบรกิารฯ	 เพือ่ให้คำาปรกึษา

ในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา	และปีการศึกษา	2559	นี้	มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ทั้งด้านแผนพัฒนา 

การจดัการเรยีนการสอนและวธิกีารจองห้องบรรยายสรปุทางอนิเทอร์เนต็ด้วย

 รองศาสตราจารย์ปรชีา พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	 รกัษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สาขา-

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตส่ิวนภมูภิาค	ทัง้	23	จงัหวดั	 ต้องทำาหน้าทีใ่ห้โอกาส

และขยายโอกาสทางด้านการศึกษากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง	ทั้งนี้	

นักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนทุกคนตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้	 เพราะฉะนั้น

ต้องช่วยกนัสร้างแรงจูงใจในการเรยีน	 คอยดแูล	 และอำานวยความสะดวก	 รวมทัง้ 

พยายามจดักจิกรรมต่างๆ	 ให้นักศกึษาได้เข้ามามส่ีวนร่วมมากขึน้ด้วย	 นอกจากนี้ 

ขอความร่วมมอือาจารย์ผูส้อนทกุท่าน	 ให้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยากเตม็ความสามารถ	

เม่ือถงึเวลาบรรยายสรปุขอให้ลงไปด้วยตนเอง	 หากตดิภารกจิสำาคญัไม่สามารถ

มาสอนด้วยตนเองได้	ต้องมีอาจารย์ท่านอื่นบรรยายแทน	ก็ขอให้เป็นอาจารย์

ท่ีสอนวิชาเดียวกันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ	 รวมทั้งมีส่วนในการ

ประเมินผลการเรียนด้วย	 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าฟังบรรยายสรุปได้รับความรู้

และปรึกษาอาจารย์ได้อย่างถูกต้อง

    

(อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง จดัปัจฉมิ-

นิเทศเตรียมความพร้อมมหาบัณฑิต

ด้านบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรสาคร  

ยำ้าใช้ความรู้พัฒนาตนเอง - ประเทศชาติ 

และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

	 โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

จังหวัดสมุทรสาคร	 คณะบริหารธุรกิจ	 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 จัดปัจฉิมนเิทศเตรียมความพร้อมมหาบณัฑติด้านบรหิารธรุกจิ

จังหวัดสมุทรสาคร	 รุ่นท่ี	 5	 และแสดงมุทิตาจิต	แก่คณาจารย์ผู้มีคุณูปการ	 โดยมี	 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุง่หว้า	ประธานกรรมการบรหิารโครงการบรหิารธรุกจิ- 

มหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ให้โอวาท	 และมี	 ดร.สุนทร วัฒนาพร	 ประธาน

กรรมการบริษัท	อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์	นายสุวพรรณ มลิลา	พาณิชย์จังหวัด-

สมุทรสาคร	 และ	นายสุรพล สาครพิทักษ์	 รองผู้อำานวยการโรงเรียนสมุทรสาคร		 

ตลอดจนคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	 2559	 

ณ	โรงแรมเซ็ลทรัลเพลส	จังหวัดสมุทรสาคร

	 โอกาสนี้	 รศ.ดร. สมพล  ทุ่งหว้า	 กล่าวว่า	 ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย ์

ทุกคนที่สำาเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต	ด้านบริหารธุรกิจ	ของจังหวัดสมุทรสาคร	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงรู ้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสไปให้บริการทาง 

ด้านการศึกษากับลูกศิษย์ทุกคน	ณ	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ซึ่งตรงตามปรัชญาของ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ว่า	“เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสและขยายโอกาสทาง 

การศึกษา”	 ภูมิใจที่นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนจนสำาเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตได ้

อย่างที่ตั้งใจไว้	 และให้ความร่วมมือทำากิจกรรมกับโครงการฯ	 คณะบริหารธุรกิจ	 

และมหาวิทยาลัยรามคำาแหงด้วยดีเสมอมา	 ขอให้นำาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที ่

มหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้กับการทำางานและการดำารงชีวิตในสังคม	 เพื่อพัฒนา 

ตนเอง	สงัคม	และประเทศชาต	ิโดยการบรูณาการความรูด้้านบรหิารธรุกิจระดบัสากล 

สู่ชุมชนและท้องถิ่น	 และขอให้ว่าที่มหาบัณฑิตนำาความรู้ไปใช้ควบคู่กับคุณธรรม- 

จรยิธรรม	มคีวามกตญัญกูตเวทติากบัผูม้พีระคณุ	ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะทำาให้ว่าทีม่หาบณัฑติ 

ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง	 และก้าวหน้าในหน้าที่การทำางาน	 รวมทั้งขอให้ช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จังหวัดสมุทรสาคร	ให้เป็นที่รู้จัก

ในสังคมวงกว้างต่อไป

	 “มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้ให้เพียงแค่วิชาความรู้ในตำาราเรียนเท่านั้น	 ยังให้ 

ประสบการณ์ในการใช้ชวีติกบันกัศกึษาด้วย	และเมือ่สำาเรจ็การศกึษาได้ใบปรญิญาบตัร

ก็ยังถือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการเรียนรู้เท่านั้น	 ทุกคนยังคงต้องศึกษาหาความรู ้

ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	เพราะโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลง

อยูต่ลอดทัง้ด้านเศรษฐกจิ	 สงัคม	 และความเป็นอยูใ่นระดบัประเทศและนานาประเทศ  

จึงจำาเป็นที่นักบริหารที่ดีทุกคนต้องเร่งพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในทุกด้านให้

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 และขอขอบคุณคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา

ทุกรุ่น	 รวมทั้งทีมงานจัดงานที่ร่วมกันทำางานด้วยความรัก	 ความสามัคคี	 และ 

ขอขอบคุณโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่อนุเคราะห์สถานที่จัดการเรียนการสอน	

อำานวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเสมอมา”

 จากนัน้	 ว่าท่ีมหาบณัฑติโครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	จงัหวดัสมทุรสาคร 

รุน่ที	่ 5	นำาขบวนธงมหาวทิยาลัย	พร้อมด้วยพานพุ่มและพวงมาลยั	มาแสดงมทุติาจิต

แก่คณาจารย์ผู้มีคุณูปการ	ด้วยความรัก	ความกตัญญูกตเวทิตา

คุณตากุสินธร์ วัย 83 ปี มุ่งเรียนปริญญาใบที่ 2

เชื่อ “ความรู้ นำาไปสู่การพัฒนาตนเอง-สังคม”

 ‘ไม่มคีำาว่าสายเกนิไป หากมุ่งม่ันตัง้ใจทีจ่ะศกึษาหาความรู’้ ...คณุตากสุนิธร์  

สิงหธรรมสาร	 อายุ	 83	 ปี	 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

เป็นอกีหนึง่ตวัอย่างดีๆ 	 ของคนสงูวยัในสงัคมไทยทีเ่ชือ่ว่าอายไุม่ได้เป็นอปุสรรค

ในการเรียนหนังสือ	หากแต่เป็นเพียงตัวเลขที่สูงขึ้นเท่านั้น	 จึงมุ่งมั่นใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาหาความรู้ในด้านท่ีตนเองสนใจและสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน

 คุณตากุสินธร์ สิงหธรรมสาร กล่าวว่าตนเองมีอาชีพค้าขายและทำาธุรกิจ-

ส่วนตวั	 โดยอดตีได้ทำาโรงนำา้แขง็ท่ีจงัหวดักำาแพงเพชร	 และเมือ่ขายโรงนำา้แขง็ไป	

กมี็เวลาว่างมากขึน้	 จงึตดัสนิใจมาเรยีนหนงัสอืเพือ่บรหิารสมอง	 หาประสบการณ์ใหม่ๆ 

ให้กับชีวิต	เริ่มแรกเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์	(ภาคพิเศษ)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

รหัส	 53	 และสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีใบแรกของชีวิต	 เมื่อภาคฤดูร้อน	 

ปีการศึกษา	2554	

 จากนัน้	ตดัสนิใจสมคัรเรยีนปรญิญาตรใีบที	่2	ในคณะนติศิาสตร์	(ภาคปกต)ิ 

โดยสามารถเทยีบโอนหน่วยกติได้ทัง้หมด	37	หน่วยกิต	และตัง้ใจจะเรยีนให้จบหลกัสูตร

ภายในปี	2560	โดยตัง้ใจจะนำาความรูด้้านนติิศาสตร์	มาเสรมิความรูด้้านรฐัศาสตร์

ทีเ่รยีนมา	 เพราะมองว่ารฐัศาสตร์และนติศิาสตร์	 เป็นพืน้ฐานของสงัคม	 นกัรฐัศาสตร์

จำาเป็นต้องเข้าใจกฎหมายด้วย

 คุณตากุสินธร์ กล่าวต่อไปว่าตนเองชอบเรียนวิชากฎหมาย	โดยเฉพาะ 

วิชากฎหมายอนุญาโตตุลาการ	เพราะเป็นวิชาที่ให้ความรู้ที่ดีมาก	ซึ่งได้ตั้งคำาถาม

กบัตนเองว่า	“นติศิาสตร์นัน้เป็นวศิวกรสงัคม	แก้ไขสงัคม	หรอืวางรากฐานสงัคม”..	

จากนั้นจึงมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	 และการมาเรียน

คณะนิติศาสตร์	 (ภาคปกติ)	นั้น	สะดวกมาก	มีตำาราให้อ่าน	คณาจารย์ที่มาสอน 

ก็มีประสบการณ์	ทำาให้เรียนสนุกไม่เครียด	ทำาให้ชอบเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังบรรยาย

ทุกรายวิชา	 และระหว่างที่เรียนปริญญาตรีก็วางแผนว่าจะเรียนปริญญาโท 

ในคณะรัฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วย	 และในอนาคต	หลังจากเรียนจบคณะนิติศาสตร์

และปริญญาโทรัฐศาสตร์แล้ว	 หากมีโอกาสจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก 

ทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัในด้านศาสนาด้วย	 เพราะอยากได้ความรู้

ที่หลากหลายด้านมารวมกัน

	 “รฐัศาสตร์และนติศิาสตร์	 เป็นพืน้ฐานของสงัคม	 แต่สงัคมกต้็องมศีาสนาด้วย 

เพราะศาสนาหมายถงึจติใจ	 เช่นเดียวกบัท่ีมหาวทิยาลัยรามค�าแหงสัง่สอนลูกศษิย์

เสมอว่า	 “มีความรู้ก็ต้องคู่กับคุณธรรม”	 เมื่อออกไปรับใช้บ้านเมืองจะได้น�าความรู ้

ท่ีมีไปใช้ในทางท่ีถูกต้องและนึกถึงส่วนรวมเป็นหลัก	 ก็จะท�าให้สังคมและ

ประเทศชาติอยู่ได้อย่างสงบและสันติ	 และท้ายนี้ขอฝากลูกหลานที่ยังหนุ่มสาว	

ให้รีบเรียนหนังสือ	 อย่ารอให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ	 หากยังมีโอกาสขอให้พยายาม

ตั้งใจเรียนให้ส�าเร็จ	 ขอให้คิดถึงพ่อแม่และครอบครัวที่ส่งเสียให้เรียนหนังสือ	

และที่ส�าคัญเพื่ออนาคตของตัวเอง”

อ้างอิง : เพจ Facebook : สมัครเรียนรามฯ

M.B.A.สมุทรสาคร จัดปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต รุ่น 5



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

	 สามหนุ่มรัฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม 

เผยต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายบนเส้นทาง 

กว่าจะถึงวันแห่งความสำาเร็จ		ยืนยันรามคำาแหง 

เป็นสถาบันทางเลือกที่ดีสำาหรับคนทำางาน		 

เปิดโอกาสให้เรียนควบคู่การทำางาน		ค่าใช้จ่ายน้อย 

ไม่เป็นภาระทั้งตัวเองและครอบครัว		

  ร.ต.ท.ธีรพันธ์ ทบสมัย	 รัฐศาสตรบัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ	1	ปัจจุบันรับราชการตำารวจ 

ในตำาแหน่ง	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	สถานี-

ตำารวจภูธร	อำาเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	

	 “การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็น 

อีกทางเลือกหน่ึงในการศึกษา	 เน่ืองจากสถาบันแห่งน้ี 

มีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน	ในขณะท่ีเรียนน้ัน 

ผมต้องทำางานไปด้วยและเรียนไปด้วย	 ซ่ึงในขณะน้ัน 

ฐานะทางบ้านยากจนต้องหาเงินเรียนเอง	 ทำาให้ผม 

ต้องพยายามเรียนรู้ให้มากข้ึน	 มีการทบทวนวิชาเรียน 

เ ม่ือมีเวลาว่างและก่อนสอบจะนำาเอกสารสรุป 

การเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทำาไว้มาทบทวน	 

ซึ่งวิชาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยสามารถนำามา

ปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้อีกทั้งยังมีความสำาคัญ

กับการทำางานอย่างมาก

	 บรรยากาศการเรียนในมหาวิทยาลัย	 อาจารย ์

มีความเป็นกันเองและเอาใจใส่ลูกศิษย์เป็นอย่างดี 

และนักศึกษาก็เป็นกันเองทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง	 ทำาให ้

บรรยากาศการเรียนนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นชวนให้

อยากไปเรียน		

	 ผมรู้สึกภูมิใจที่มีวันนี้ได้	 เพราะต้องใช้ความ

พยายามมากทั้งเรียน	 ทำางาน	 และในขณะเดียวกันก็

ต้องทำาหน้าที่หัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนในบ้าน	

ต้องขอขอบคุณกำาลังใจจากครอบครัวที่ผลักดันให้

ผมมีวันนี้ได้

	 ขอฝากข้อคิดสำาหรับน้องๆนักศึกษาที่สอบ 

มหาวิทยาลัยปิดไม่ได้	 ขอให้คิดถึงมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง		สถาบันแห่งน้ีมีหลากหลายคณะ		หลายสาขา 

ให้เลือกเรียน		มีอนาคตดีๆรออยู่ข้างหน้าแล้ว		ทุกอย่าง 

ก็ข้ึนอยู่กับเราว่าจะสู้หรือเปล่า	 แค่น้องๆมีความขยัน 

อดทน	ความสำาเร็จก็อยู่แค่เอื้อม”	

 นายรพีพงษ์ นิธิโสภณ	 รัฐศาสตรบัณฑิต  

เกียรตินิยมอันดับ	1	ปัจจุบันเป็นพนักงานคดีปกครอง- 

ชำานาญการ	สำานักงานศาลปกครอง	

	 “ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงจะเป็นแบบตลาดวิชา	 เปิดโอกาสให ้

ผู้ไม่มีโอกาสจากข้อจำากัดของมหาวิทยาลัยปิดได้ 

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 นักเรียนที่ไม่สามารถ 

สอบเข้ามหาวิทยาลัยปิด	 หรือนักศึกษาที่จำาเป็นต้อง

ทำางานไม่มีเวลาเข้าช้ันเรียนก็สามารถศึกษาและ 

เข้าสอบเพื่อสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้	

		 ก่อนหน้านี้	 ผมจบปริญญาตรีด้านกฎหมาย	 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	รุ่นที่	32	สำาเร็จ	และมาเรียน

รัฐศาสตร์	เป็นปริญญาใบที่	2		โดยไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบ

โอนรายวิชา	เนื่องจากต้องการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	

และเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรกำาหนด

	 การทำางานด้านคดีปกครองแม้ต้องใช้กฎหมาย 

เป็นหลัก	 แต่เน้ือหาวิชาทางรัฐศาสตร์ก็มีความเช่ือมโยงกัน 

อย่างปฏิเสธไม่ได้	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบริหารองค์การ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 การบริหารการคลัง  

ด้วยเหตุน้ีจึงเลือกเรียนด้านรัฐศาสตร์	 ผมต้ังเป้าหมาย 

จะบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ช่วย 

อำานวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชน 

ต่อไป

	 ในช่วงที่เรียน	 ผมรับราชการแล้ว	 และมีงาน 

ค่อนข้างมาก	 จึงใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุด 

ศึกษาตำาราเรียนและฟังการบรรยายย้อนหลังอย่าง

สมำ่าเสมอ	โดยมีแนวคิดว่าต้องการศึกษาเพ่ือให ้

มีความรู้ความเข้าใจในวิชานั้นจริงๆไม่ใช่เพียงเพื่อ 

สอบผ่านเท่านั้น

	 ผมคิดว่าตัวเองโชคดีที่ผ่านการเรียนและมี 

ประสบการณ์จากการทำางานด้านกฎหมาย	 ทำาให ้

สามารถเข้าใจและสรุปประเด็นสำาคัญของแต่ละวิชา 

ได้เร็ว	แล้วนำาไปเขียนอธิบายในการตอบข้อสอบได้ดี	

	 ผมรู้ สึกภาคภูมิใจท่ีสำาเ ร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที ่

มหาวิทยาลัยเก็บค่าหน่วยกิตเพียง	 25	 บาท	 ซึ่งถูก 

ที่สุดในประเทศ	 คุณเสียค่าหน่วยกิตแค่ห้าพันบาท	 

ก็สามารถเรียนจบปริญญาตรี		มีศักด์ิและสิทธิเท่าเทียมกัน 

กับคนที่เสียค่าหน่วยกิตเป็นแสน		

	 ด้านเคล็ดลับการเรียน	อยากให้คิดง่าย	ๆ	ว่า	 

เรามีเวลาเรียนหน่ึงเทอมคือส่ีเดือนครับ	 ต้องแบ่งเวลา 

ดังกล่าวเตรียมตัวสอบในแต่ละวิชา	 ไม่ใช่อ่านเฉพาะ 

ข้อสอบเก่าก่อนสอบหน่ึงอาทิตย์	 แต่ควรอ่านหนังสือ 

และเอกสารประกอบการเรียนของคณะจะทำาให้เรา

เข้าใจครอบคลุมเนื้อหาในวิชานั้นๆ	ครับ

	 ขอฝากน้องๆ	ที่กำาลังศึกษาอยู่	 เคล็ดลับ 

อย่างเดียวในการศึกษา	คือ	ความเพียร	มีคน 

ถามเคล็ดลับผมเสมอว่าเรียนอย่างไร	 ผมก ็

ตอบเหมือนกันทุกครั้งว่า	 อ่าน	 อ่าน	 อ่าน 

และก็อ่านจนกว่าจะเข้าใจและจำาได้ครับ 

คุณอ่านสามคร้ังจำาไม่ได้คุณก็ต้องอ่านคร้ังท่ีส่ี 

ครั้งที่ห้าจนกว่าจะจำาได้	 ไม่ใช่อ่านกันครั้ง 

สองครั้งแล้วบอกจำาไม่ได้	 ไม่รู้เรื่อง	 เก็บ- 

หนังสือ	 แสดงว่าขาดเคล็ดลับการประสบความสำาเร็จ 

เรื่องความเพียร	 และเคล็ดลับนี้ยังสามารถใช้ใน 

การทำางานและการดำาเนินชีวิตต่อไปได้ด้วย”	 

 นายอัธวรรต เสนาเนียร	 รัฐศาสตรบัณฑิต	 

เกียรตินิยมอันดับ	 1	ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมตัว-

สอบเข้ารับราชการ	

	 “ในช่วงที่ผมกำาลังศึกษาอยู่ปีแรกก็ทำางาน 

ไปด้วย	 เป็นลูกจ้างช่ัวคราวในร้านอาหาร	พอหลังจาก 

เลิกงาน		ก็แบ่งเวลามาอ่านหนังสือประมาน	1-2	ช่ัวโมง 

ต่อวัน	 ในวันหยุดก็อ่านหนังสือเต็มที่	 โดยจะแยก 

อ่านวิชาที่สอบท้ายสุดจนถึงวิชาที่สอบก่อน	 ซึ่งจะ 

อ่านให้จบเป็นวิชาไป	หลังจากนั้นประมาณเกือบปีก ็

ตัดสินใจลาออกจากงาน	 เพ่ือจะได้มีเวลาเรียนเพ่ิมข้ึน 

ทำาให้ไม่เครียดจนเกินไป	และที่สำาคัญคือเราต้องรู้จัก

แบ่งเวลาให้กับการเรียนและการทำางานให้สมดุลกัน	

		 การเรียนที่นี่เหมาะสำาหรับคนที่ทำางานไป

ด้วยเรียนไปด้วยอย่างผม	 เพราะสามารถรับฟังการ- 

บรรยายย้อนหลังได้	ถ้ามาเรียนไม่ได้	ก็ใช้วิธีนี้	 	และ

ยังมีสื่อการสอนอื่น	ๆ	เป็นตัวช่วย	สำาหรับผมรู้สึก

ประทับใจที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้า

มาศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน			

	 อีกส่ิงหน่ึงท่ีประทับใจคือ	เวลาท่ีฟังคำาบรรยาย 

ของอาจารย์	 	 นอกจากจะได้ความรู้	 วิชาการ	 แล้วยัง 

มีการสอดแทรกคุณธรรม	 จริยธรรมในการนำาไป 

ปฏิบัติตนในสังคม	 การเข้าเรียนช่วยให้มีสังคมเพิ่ม

มากขึ้น		เริ่มรู้จักเพื่อน	ๆ 		มากขึ้นหลังจากเข้าฟังการ-

บรรยาย		มีอะไรก็จะปรึกษากัน	ทั้งการเรียน		และ 

ช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆ

		 ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงพร้อมด้วยเกียรตินิยม	

ซึ่งในตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะทำาได้	

 สำาหรับน้อง	 ๆ	 นักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู	่ 

ผมขอเป็นหนึ่งกำาลังใจให้น้องทำาหน้าที่ของตนเอง

อย่างเต็มที่	 และจัดสรรเวลาต่างๆของเราที่มีอยู ่

สำาหรับการเรียน	 การทำางาน	 และเร่ืองอ่ืนๆให้เหมาะสม 

กับตนเอง		ซ่ึงจะทำาให้ประสบความสำาเร็จในท้ายท่ีสุด” 

สามบัณฑิตเกียรตินิยมยืนยัน

ระบบการเรียนท่ีรามฯ เอ้ือคนทำางาน

ร.ต.ท.ธีรพันธ์ ทบสมัย นายรพีพงษ์ นิธิโสภณ นายอัธวรรต เสนาเนียร



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

    

ถาม ดฉินัเคยสมคัรเรยีนแบบนักศกึษา	Pre-degree 

และสอบผ่านโดยเก็บหน่วยกิตได้	 27	 หน่วยกิต 

ดิฉนัมคีวามประสงค์จะกลบัมาเรยีนให้จบการศกึษา 

ดิฉนัต้องทำาอย่างไรบ้างและบตัรประจำาตวันกัศึกษา 

Pre-degree	 ได้หายไปแล้ว	 แต่ทราบมาว่าขณะนี ้

บัตรประจำาตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป ็น 

บัตรของธนาคารไทยพาณิชย์กับบัตร	 ATM	 ด้วย	 

ในกรณนีีด้ฉินัสามารถใช้สมดุบญัชทีีม่อียูไ่ด้หรอืไม่

ตอบ	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่า 

ด้วยอตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษา	 ค่าลงทะเบยีนเรยีน 

และค่าบำารุงการศึกษา	 ชั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2543	 

ข้อ	 8	นักศึกษาผู้ใดค้างชำาระค่ารักษาสถานภาพ

นักศึกษาเป็นเวลา	 2	 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน

โดยไม่ชำาระค่ารักษาสถานภาพในวันสุดท้ายของ

กำาหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

ถัดไป	 ให้ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียน 

นักศึกษา	 ตามข้อบังคับดังกล่าว	 ถ้านักศึกษาไม่ลง- 

ทะเบียนหรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ติดต่อกัน	2	ภาคการเป็นนักศึกษาปกติ	และในช่วง 

ของการลงทะเบียนเรียนภาคที่	 3	 (ภาคปกติ)	 

นักศึกษาก็ไม่ลงทะเบียนหรือรักษาสถานภาพเป็น 

นักศึกษาอีก			นักศึกษาจะหมดสถานภาพการเป็น 

นกัศกึษา	 เมือ่นกัศกึษาจะกลบัมาเรยีนใหม่นกัศกึษา 

ต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 ถ้าในขณะนี้นักศึกษา 

มวีฒุกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าแล้ว 

ให ้นักศึกษาสมัครเป ็นนักศึกษาใหม่โดยใช ้

วุฒิการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสมัครเรียน	

ส่วนวิชาที่สอบเก็บหน่วยกิตได้	 27	 หน่วยกิตให้ 

นักศึกษาขอ	Transcript	ที่อาคาร	สวป.ชั้น	1	ช่อง	1	

เพื่อเทียบโอนในวันสมัครนักศึกษาใหม่ได้เลย

		 ในกรณีบัตรประจำาตัวนักศึกษาเมื่อสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่แล้ว	 นักศึกษาต้องเปิดบัญช ี

ธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่จะใช้สมุดบัญชีเดิมเพื่อใช ้

กบับตัรประจำาตวันกัศกึษาไม่ได้	 และบตัรประจำาตวั- 

นักศึกษาของ	Pre-degree	แล้ว	(ในการเปิดบัญช ี

และทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	 นักศึกษาต้องทำาใน

วันสมัครนักศึกษาใหม่)	

กองบรรณาธิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้รับการสถาปนา

จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช	 2514	 ตั้งอยู่ที่หัวหมาก 

เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	ต่อมาเริ่มมีสภาพที่

แออัดและพื้นที่มีไม่เพียงพอแก่ประชาชนที่สนใจ 

จะมาศกึษา		จงึจำาเป็นต้องมกีารขยบัขยายและปรบัปรงุ 

หาสถานที่เรียนเพิ่มเติม	ซึ่งเรียกว่า	“วิทยาเขต”  

วิทยาเขตแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้น	 ณ	 บริเวณ	 กม.	 8	 

ถนนบางนา-ตราด		แขวงดอกไม้		เขตพระโขนง 

โดยนายเพี้ยน	 เจริญสุขและคณะ	 บริจาคท่ีดิน 

ให้ประมาณ	 150	 ไร่	 และให้ชื่อว่า	 “วิทยาเขต 

ปัจฉมิสวสัดิ	์ สวุรรณนภาศร”ี	 ตามทีผู่บ้รจิาคต้องการ 

ต่อมาเมื่อมีการแบ่งส่วนราชการสำานักงาน- 

อธกิารบดใีหม่ในปี	พ.ศ.	2525		ได้กำาหนดให้กองงาน- 

วิทยาเขตบางนา	 สังกัดสำานักงานอธิการบดี 

และเรียกชื่อว่า	 “วิทยาเขตบางนา”	 เป็นต้นมา   

ในปีการศึกษา	 2527	 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน 

กระบวนวชิาชัน้ปีที	่1	ของระดบัปรญิญาตรทีกุสาขา 

ของคณะต่าง	ๆ	จวบจนปัจจุบัน	 	 ยกเว้นบางคณะ 

เช่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร ์

คณะทศันมาตรศาสตร์	 สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

และโครงการพิเศษระดบัปรญิญาตรขีองคณะต่าง	ๆ 

ต่อมาได้ใช้วทิยาเขตเป็นสถานทีส่อนระดบัปรญิญาโท 

บางโครงการ	 ก้าวแรกของการเป็นนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		วิทยาเขตบางนาคือ

สถานท่ีแรกของการเ ร่ิมต ้นทุกป ีการศึกษา		 

การปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม ่ ได ้ ถูกจัด ข้ึน ท่ี

วิทยาเขตบางนา	 รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนวิชาชั้นปีท่ี	1	ส่วนกระบวนวิชาตั้งแต ่

ชั้นปีที่	 2	 ขึ้นไป	 นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงหัวหมาก

	 ทุกยุคทุกสมัยท่ีผ่านมาผู้บริหารสูงสุดของ

มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการพัฒนาวิทยาเขตบางนา

มาโดยตลอด	 	 โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน	 

การบรกิารนกัศกึษา	การจดักจิกรรมต่าง	ๆ	การดแูล 

นักศึกษาใหม่	รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานที ่

วทิยาเขตบางนา	มกีารปรบัปรงุอาคารเรยีน	ภมูทิศัน์ 

ระบบสาธารณูปโภค	 จนน่าอยู่สวยงาม	 สะดวก 

สบายกว่าเดมิมาก		มสีวนสขุภาพเพือ่เป็นทีพ่กัผ่อน 

และออกกำาลงักายสำาหรบับคุลากรและนกัศกึษาของ 

การก่อตั้งและวิวัฒนาการของวิทยาเขตบางนา
วิมล  ชีวะธรรม

มหาวทิยาลัย	และจดัต้ังศนูย์วจิยัต่าง	ๆ 	ขึน้	นอกจากนี ้

ยงัใช้พืน้ทีว่่างของวทิยาเขตบางนาเป็นแหล่งเพาะชำา 

พืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ	 สำาหรับใช้ในกิจการและ 

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 	 รวมทั้งตกแต่ง 

บรเิวณมหาวทิยาลยัเสรมิให้ภมูทัิศน์ของมหาวทิยาลยั 

สวยงามมากขึ้น
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 ผศ.ปรานี	 กล่าวด้วยว่า	 การประเมินทุกเกณฑ์

เป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องทำาเป็นประจำาอยู่แล้ว	 สิ่งที่ให้

อาจารย์เขียนรายงานเป็นสิ่งที่มาจาก	 มคอ.	 2	 ทั้งสิ้น	 

เช่น	 นกัศกึษาท่ีจบแล้ว	 มคุีณสมบัติท่ีสถานประกอบการ 

ต้องการหรอืไม่	หรอืโอกาสนกัศกึษากเ็รยีนจบมมีากขึน้ 

หรือไม่	 ขึ้นอยู่กับกระบวนการการดูแลนักศึกษา 

ควรดูแลนักศึกษาที่มาเข้าเรียน	 เป็นอาจารย์- 

ท่ีปรึกษาให้พวกเขา	ส่วนอาจารย์ก็ต้องมีความสุข 

ในการสอน	 เพื่อจะมีพลังในการดูแลนักศึกษาได ้

อย่างมีความสุข	 หาแรงบันดาลใจ	 หรือแรงจูงใจให ้

อาจารย์อยากสอน	 ดูว่าทำางานแล้วได้รับการพัฒนา 

หรอืไม่	และอตัราการคงอยูข่องอาจารย์ประจำาหลกัสตูร 

เป็นอย่างไร	

	 ทั้งนี้	 กระบวนการจัดการเรียนการสอน	 ต้อง

ออกแบบหลักสูตรให้ก้าวหน้า	ทันสมัย	และปรับปรุง 

ตลอดเวลา	 วิธีการจัดอาจารย์ผู้สอน	 การกำาหนด 

รายวิชาที่สอนแต่ละภาคการศึกษาเป็นอย่างไร	 ถ้าม ี

อาจารย์ไม่เข้าสอน	 อาจารย์จะมีมาตรการอย่างไร  

อาจารย์ที่สอน	GEN	X	ต้องสอนให้เด็กสนใจ	ตั้งใจฟัง 

มเีทคนคิการสอน	บูรณาการการเรยีนการสอน	บรกิาร 

วิชาการ	และการประเมินผู้เรียน	เป็นต้น

อบรมผู้ตรวจคุณภาพภายในฯ         (ต่อจากหน้า 6)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

นับเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตแห่งใหญ่ที่สร้าง

กำาลังแรงงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 

ของตลาดแรงงานในประเทศ	 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 ยังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 

คู่คุณธรรม	 มีจิตสำานึกสาธารณะ	 และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมด้วย	

 ดร.อารักษ์  พรหมณี		อธิบดีกรมการจัดหางาน 

กล่าวว่ากรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน  

เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีงานทำา 

และคุ้มครองคนหางาน	การศึกษาวิเคราะห์สภาวะ

ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน 

และยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน	รวมท้ังพัฒนา

และส่งเสริมระบบบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีงานทำาท่ีเหมาะสมกับความรู้	

ความสามารถ	 ความถนัด	 ไม่ถูกหลอกลวง	 ตลอดจน 

ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ เหมาะสมและเป็นธรรม	

ปัจจุบันปัญหาการว่างงานและการขาดแคลน

แรงงานในประเทศไทย	 เกิดจากความไม่สอดคล้อง

ระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานกับกำาลังแรงงาน

ที่เข้าสู่ตลาด	 ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ต้องการหางานทำา	

และนายจ้างที่ต้องการแรงงานอย่างมาก

 กระทรวงแรงงาน	 จึงได้ดำาเนินงานภายใต้

โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ	 พร้อมกันทั้ง

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ประกอบด้วยจังหวัด

ปทุมธานี	ชลบุรี	ขอนแก่น	ลำาพูน	และสุราษฎร์ธานี	

โดยในส่วนกลางได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

จัดงาน	 “Bangkok	 Jobs	 &	 Career	 Expo	 2016”	 

ยกระดับคุณภาพและการพัฒนา	 Smart	 Job	 Center 

ก้าวสู่งานท่ีดีคนมีคุณภาพ	 “Smart	 Jobs	 Smart	Workers” 

เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเร่งสร้าง

โอกาส	สร้างอาชีพ	และรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน	

โดยนำาการให้บริการจัดหางานในรูปแบบ	 “One	 Stop	

For	 Job”	 ท่ีมีท้ังการ	 Recruit	 Education	 and	 Training  

ที่จะมีการรับสมัครงาน	นำาการศึกษา	และการอบรม

ท้ังในและต่างประเทศมารวมอยู่ในงานเดียวกัน 

เพื่อให้ประชาชน	 โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน	 นักศึกษา

ได้เปลี่ยนผ่านชีวิต	 จากอาชีพการงานที่ตนแสวงหา

ด้วยเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดของงานหรืออาชีพท่ีตนเลือกเอง

 พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

กล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและมุ่งม่ันยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ	ด้าน	

โดยกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้ส่งเสริม

และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ 

และการมีรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน	 รวมทั้ง

เรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือ	 การให้ความคุ้มครอง

และดูแลในเร่ืองสวัสดิการ	 รวมไปถึงการสร้างหลักประกัน

ทางสังคมที่มั่นคงอีกด้วย	

	 “ในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำาเนินการสำาเร็จไป

หลายเรือ่ง	 เช่น	 การทดสอบและรบัรองมาตรฐานฝีมอื 

เพือ่ให้แรงงานได้รบัอตัราค่าจ้างตามระดบัมาตรฐานฝีมอื 

ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าแรงขั้นตำ่า	 โดยประกาศ

อัตราจ้างไปแล้ว	 35	 สาขาอาชีพ	 และจะประกาศ 

เพิม่อกี	20	สาขาอาชพีต่อไป	เรือ่งการเพิม่สิทธิประโยชน์

ให้กบัผูป้ระกนัตน	 รวมถงึการขยายวงเงนิค่ารกัษาพยาบาล

ให้แก่ลูกจ้างท่ีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเนือ่งจาก

การทำางาน	การลดความเหลือ่มลำา้และการเพิม่โอกาส

ในการเข้าถึงแหล่งงาน	การจัดตั้ง	Smart	Job	Center	

เพื่อเป็นช่องทางให้นายจ้างและลูกจ้างจับคู่กันได้

ตรงกับความต้องการ	ซึ่งปัจจุบันเปิดไปแล้ว	12	ศูนย์

ใน	 10	 จังหวัด	 และได้บรรจุงานให้กับประชาชนไป

แล้วกว่า	175,000	คน	ทัง้นีใ้นปี	2559	จะจดัตัง้เพิม่อกี	

32	จังหวัด	และจะขยายให้ครบทุกจังหวัดต่อไป”

 พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล		กล่าวต่อไปว่าการจัดงาน

ในวันน้ีนอกจากจะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำา	 มีรายได้	

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว	ยังเป็นการสร้างกระบวน

ความคิด	 ความรู้ในโลกอาชีพ	 และแนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพของตนเองให้กับนักเรียน	และนิสิต	- 

นักศึกษา	 โดยเฉพาะท่ีเพ่ิงสำาเร็จการศึกษาให้มีความพร้อม 

ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	และเป็นพลังท่ีจะขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป	 และหวังอย่างย่ิงว่า 

การจัดงานครั้งนี้	จะทำาให้ผู้เข้าร่วมงานได้มองเห็น 

กระบวนการได้อย่างครบวงจร	 ต้ังแต่ระบบการศึกษา

ที่จะต้องผลิตกำาลังคนให้ตรงกับความต้องการ	

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

และอนาคต	ไปจนถึงการพัฒนากำาลังคนให้มีสมรรถนะ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 และ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ด้านต่างๆ	 เพื่อวางรากฐานด้านแรงงานของประเทศ

ให้ก้าวหน้า	 เข้มแข็ง	 และนำาพาประเทศไทยไปสู่

ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนในที่สุด

 สำาหรับ	 กิจกรรมภายในงานพบกับการสมัครงาน 

โดยตรงกับบริษัทชั้นนำา	 จำานวน	 40	บริษัท	 เช่น 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน	(CPF)		

บริษัทซีพีออลล์	จำากัด	(มหาชน)		บริษัท	ทีพีไอ	คอนกรีต	จำากัด  

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	

(BEM)		ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด		(มหาชน)			บริษัท

เดอะมอลล์กรุ๊ป	จำากัด		บริษัทเซ็นคอร์ปอเรช่ันกรุ๊ป		จำากัด 

บริษัทล็อกเล่ย์	จำากัด	บริษัทสยามแมคโคร	จำากัด 

เป็นต้น	 และยังมีกิจกรรมอีกหลายรายการ	 Workshop 

อาชีพต่างๆ	เช่น		ขายออนไลน์	โดย	ตะกร้าออนไลน์			

การแต่งหน้าสำาหรับการสมัครงาน	 โดย	Oriental	 Princess   

การถ่ายภาพ		โดยคุณนวลตา	วงศ์เจริญ	(คุณโน้ต)	ช่างภาพ 

Portrait	Photographer		การเดินแบบ	โดยสมาคม

อุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย	Smart	

Resume	by	Guru	โดยบริษัทแมนพาเวอร์	จำากัด	และ	

บริษัท	 Top	 Gun	 อาชีพ	 DJ	 	 และเทคนิคการลงทุน

หลักหมื่นได้เป็นล้าน		ตลอดจน		Concert	for	Jobs	

และการเดินแบบโดยสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบ

และผู้ประกอบการไทยด้วย

	 นอกจากนี้	 ยังมีการประกาศผลการประกวด

เรียงความหัวข้อ	 “ทำางานเป็น เห็นคุณค่าของงาน” 

รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 นายจิรายุ  มัณฑนาพร	 จาก	

สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก	 ได้รับ 

เงินรางวัล	 5,000	 บาท	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่	 นายสิทธิศักดิ์ บุญมา	 จากมหาวิทยาลัย-

ราชภัฏจังหวัดลำาปาง	 ได้รับเงินรางวัล	 3,000	 บาท	

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่	นางสาวศรัณย์กร ใจดี  

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้รับเงินรางวัล	 2,000	บาท 

และรางวัลชมเชย 2 รางวัล	ได้แก่	นางสาวพิมลพัชร  

นะวะมะวัฒน์	 จากวิทยาลัยดุสิตธานี	 และนางสาว 

ณัฎฐนันท์ เสนิทัย	 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จังหวัดอุบลราชธานี	ได้รับเงินรางวัลๆ	ละ	1,000	บาท 

พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล

						 และผลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Job & 

Career for life (งานสร้างชีวิต) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

นางสุกฤษฎ์ิ หิรัญสารพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

ราชมงคลล้านนา	 ภาคพายัพ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ช่ือภาพ 

“งานหล่อเลี้ยงชีวิต”	 ได้รับเงินรางวัล	 20,000	 บาท	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	 ได้แก่	นางสาวณัฎฐ์นรี  

ฟองมูล	 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ชื่อภาพ	 “ไก่สร้างไข่	 ไข่สร้างคน”	 ได้รับเงินรางวัล	

15,000	 บาท	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	 ได้แก่	

นายกรภัทร์  คำาเช้ือ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

ชื่อภาพ	 “ให้ความรู้”	 ได้รับเงินรางวัล	 10,000	 บาท	

และรางวัลชมเชย 2 รางวัล	 ได้แก่	นางสาวญาณิศา   

สุอังคะ	 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

ชื่อภาพ	“เก็บผัก”	และนายพีรวัส  คำาคล้าย 	จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ชื่อภาพ	 “ความสุขของผู้นำาทาง

ตัวน้อย”	 ได้รับเงินรางวัลๆละ	 5,000	 บาท	 พร้อมเกียรติบัตร

ทุกรางวัล

ม.รามคำาแหงร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดงาน “Bangkok  Jobs & Career  Expo  2016”                                                                                                 (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน 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)

	 สิ่งเหล่านี้ถ้ามองโดยรวมมองในทางบวก	

คิดเชิงบวกก็จะมองเห็นว่าคนไทยเราเป็นคนที่

ละเอียดอ่อน	 คิดละเอียดอ่อน	 ไม่ชอบการลบหลู	่ 

ไม่ชอบการก้าวล่วง	 ไม่ชอบการดูถูกเหยียดหยาม	

แต่ถ้ามองในทางกลับกันก็ควรจะแยกกันบ้างว่า 

สิง่ใดควรเคารพสิง่ใดไม่ควรเคารพ	 ถ้าจะไปกราบไหว้ 

สัตว์สักตัวหนึ่ง	 โดยอ้างว่าเป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ ์

เป็นสิ่งของที่มีความศักดิ์สิทธิ์	 หรือว่าเป็นต้นไม้ที่ม ี

ความศักดิ์สิทธิ์อะไรเหล่านี้ในทางเรียกขานกัน 

ก็กล่าวได้ว่าคิดไม่เป็นวิทยาศาสตร์

	 ลูกศิษย ์ครับการจะเคารพหรือไม ่ เคารพ 

ในเรื่องใด	มีคำาที่เรียกว่าเป็นภาษิตอยู่ว่า	พึงข่มผู้ที่- 

ควรข่ม	 พึงชมผู้ที่ควรชม	 น่ีอย่างน้ีก็เป็นเรื่องที ่

คอยเตือนสติเราว่า	 เราจะเคารพหรือจะนอบน้อม 

หรือจะไม่ล่วงเกินผู้ใด	หรือสิ่งใดในเรื่องใดก็จะต้อง 

เป็นเรื่องทีส่มควรกับการที่เราไม่ควรให้ความเคารพ 

แต่ถ้าหากว่าบุคคลหรือสิ่งของหรืออะไรก็ตาม 

ที่เราควรให้ความเคารพให้ความเกรงใจเราก็ต้อง 

ให้ความเคารพ	นี่อย่างนี้เป็นต้น

	 ทำาอะไรก็ทำาเถิดแต่ทำาในสิ่งที่พึงกระทำา	

เพราะบัณฑิตย่อมรูไ้ด้ว่าส่ิงใดพึงงดเว้นส่ิงใดพึงกระทำา	

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

 ภายในร้านมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ตบแต่ง

ด้วยสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	คือ	องค์พ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราชและหลักศิลาจารึก	 พร้อมท้ังประดับ

ตกแต่งร้านโดยเน้นสีฟ้าเป็นหลัก	 ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	

จะมีการออกร้านของมหาวิทยาลัย	 เป็นการร่วมแรง 

ร่วมใจกันของบุคลากรรามคำาแหง	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่า	

และศิษย์ปัจจุบัน	 ช่วยกันเตรียมงานทั้งการแสดง

บนเวทีในแต่ละวัน	 กิจกรรมบันเทิงต่างๆ	 รวมท้ังบริการ

จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดด้วย

	 นอกจากนี้	 ส่วนของการจัดหารายได้เพื่อนำา 

ทูลเกล้าฯ	 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 

ของมหาวิทยาลัย	 และผู้มีจิตศรัทธาท่ัวไปร่วมสมทบทุน 

ดังกล่าว	เปิดรับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	ซ่ึงผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมสมทบทุนได้	 2	 วิธี	 คือ	 1)	สมทบทุนโดยตรง  

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ติดต่อที่	 งานสวัสดิการ	

กองการเจ้าหน้าที่	 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

ชั้น	4	โทร.	0-2310-8065	,	0-2310-8000	ต่อ	1422

 และ	 2)	 สบทบทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารออมสิน สาขารามคำาแหง ชื่อบัญชี “ม.ร. 

เงินรับฝาก-เกี่ยวกับบริจาคช่วยกาชาด” เลขที่บัญชี 

050311317239	 กรณีโอนเงินด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค 

หรือโอนด้วยเช็คส่วนบุคคลหลังจากที่โอนเงิน 

เข้าบัญชีแล้ว	ให้แฟกซ์สำาเนาการโอนพร้อมแจ้งชื่อ-

นามสกุล	ที่อยู่	 และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาค

ให้ชัดเจนและระบุด้วยว่า	“เงินบริจาคกาชาด”		โดยส่งมา 

ท่ีหมายเลขโทรศัพท์	 0-2310-8065	 เม่ือมหาวิทยาลัย 

ได้รับเงินสมทบทุนท่ีท่านโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว	

จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามรายละเอียดที่ส่งมา	

ซึ่งสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามระเบียบ

ของกรมสรรพากร

 ประธานกรรมการจัดงานกาชาด ม.ร.	กล่าวด้วยว่า 

“ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามคำาแหง	 ศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบัน 

และผู้มีจิตศรัทธาร่วมแต่งกายด้วยเส้ือสีฟ้ามาเท่ียว- 

งานกาชาด	 เย่ียมชมและอุดหนุนร้านกาชาด	 ม.รามคำาแหง	

ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย	 เพ่ือหารายได้ช่วยสภากาชาดไทย	

และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมายุครบ	 84	 พรรษา	 รวมท้ังยังเป็นการแสดง 

พลังความสามัคคี	 ท้ังกำาลังกาย	 กำาลังทรัพย์	 และกำาลังใจ 

เพ่ือให้กิจกรรมของรามคำาแหงคร้ังน้ีประสบความสำาเร็จ

ตามวัตถุประสงค์และออกไปสู่สาธารณชนได้อย่าง

ดีที่สุด”

	 สำาหรับงานกาชาด	 จะเริ่มตั้งแต่เวลา	 14.00	 -	

23.00	น.	วันเสาร์และวันอาทิตย์	เวลา	10.00	-	23.00	น. 

และวันสุดท้ายของงานปิดงานเวลา	 24.00	 น.	 

บัตรเข้าชมงานจำาหน่ายในราคา	 20	บาท	รายได้เพื่อ

โดยเสด็จพระราชกุศลบำารุงสภากาชาดไทย

รามคำาแหงเชิญเท่ียวงานกาชาดฯ      (ต่อจากหน้า 1)

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 รับสมัครผู้สำาเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท	โครงการพิเศษ	หลักสูตรบริหาร- 

ธุรกิจมหาบัณฑิต	(M.B.A.	For	IT-Smart	Program) 

รุ่นท่ี	11	สาขาวิชาการตลาด	หลักสูตร	39	หน่วยกิต 

แผน	ข	ไม่ทำาวิทยานิพนธ์	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

กลุ่ม 1	เรียนวันเสาร์	เวลา	08.00	-	21.30	น.	กลุ่ม 2  

เรียนวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	21.30	น.	 ท่ีมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง	 (หัวหมาก)	 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงาน	 ณ	 ประเทศญี่ปุ่น	 175,000	 บาท	 

ดูงาน	ณ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	195,000	บาท

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครหรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์	

http://www.3m-it.ru.ac.th	 หรือสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	 7	ห้อง	710	มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 (หัวหมาก)	 เวลา	 09.00	 -	 19.00	 น.	 

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ	โทรศัพท์	0-2310-8588, 

087-591-1401โดยรับสมัคร	2	ช่่วง	ดังนี้

 ช่วงท่ี 1		ต้ังแต่บัดน้ี	ถึงวันท่ี	31	มีนาคม	2559	

 ช่วงที่ 2		ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2559	ถึงวันที่ 

31	พฤษภาคม	2559	(เว้นวันท่ี	6,	13	-17	เมษายน	2559	

และวันที่	5	-	9,	20	พฤษภาคม	2559)

รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 11

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำาภู	 ร่วมกับ 

คณะทัศนมาตรศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ 

แก่สังคมและชุมชน	 “รามคำาแหงห่วงใยใส่ใจสายตา 

ผู้สูงวัย”	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2559	โดยมีอาจารย์	

เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์	 

เป็นวิทยากร	 ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษา 

สุขภาพสายตา	 พร้อมวัดสายตาประกอบแว่นตา 

ให้กับผู้สูงวัย	 โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

จำานวน	150	คน

รามคำาแหงห่วงใยใส่ใจสายตาผู้สูงวัย

 สถาบันคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการอบรม	 “ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์”	

สำาหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่	 3	 -	 6 

(อายุ	 8	 -	 11	ปี)	 เพื่อเสริมทักษะความรู้ทางด้าน 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ 

เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน	 โดยมีการ 

จัดอบรมในระหว่างวันที่	 25	 -	 29	 เมษายน	 2559	 

เวลา	09.00	-	16.00	น.	

	 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันท่ี 5 เมษายน 2559 ท่ีฝ่ายวิชาการ	สถาบันคอมพิวเตอร์	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

(รับจำานวนจำากัด)	สอบถามรายละเอียดโทร.	0-2310-

8816-18	ในวันและเวลาราชการ

อบรมคอมพิวเตอร์ (ฟรี)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๐) วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 

เคารพ

 คำาว่า	 เคารพ	 เป็นคำาที่ทุกท่านได้ยินได้ฟัง

มาตั้งแต่เด็ก	 เช่นบอกว่าเกรงใจกันบ้าง	 ให้ความ- 

เคารพหน่อย	 ให้เกียรติหน่อย	 หรือว่าทำาอะไรก็ดู 

พระสงฆ์องค์เจ้านัง่อยูเ่ต็ม	 เดินไปเดินมาโดยไม่ให้ 

ความเคารพ	 โดยไม่ให้ความเกรงอกเกรงใจ	 หรือ 

การส่งเสยีงอือ้องึในทีส่าธารณะกเ็ป็นการไม่เคารพ 

สิทธิผูอ่ื้น	การท่ีเราอยากจะบ้วนนำา้ลายลงตรงท่ีใด 

เรากบ้็วนไปโดยไม่คำานงึถึงว่าจะสกปรก	 หรอืเป็น 

เรือ่งผดิกฎหมายอย่างนีก้เ็รยีกว่าไม่เคารพกฎหมาย 

การไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น	การก้าวล่วงสิทธิของ

ผู้อ่ืน	 การเข้าไปในบ้านของผู้อ่ืนก็เป็นการบุกรุก	 

เป็นการผิดกฎหมาย	เป็นการไม่เคารพกฎหมาย

	 มีคนกล่าวกันอยู่เสมอว่าการที่คนไทยเรา 

ทำาอะไรกต็ามแต่	 จะเคารพเรือ่งใดกต็าม	 จะเคารพ 

เรือ่งนัน้เรือ่งนีพ้อถอืนบักนัได้	 พอพดูกนัได้	 แต่พอ 

พดูถึงเรือ่งกฎหมายมคีนกล่าวว่า	 คนไทยเคารพได้ 

ทกุอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้	ไม่ว่าจะเป็นตอไม้	ไม่ว่าจะ 

เป็นสัตว์ที่มีห้าขา	ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรแปลก	ๆ 	ใน

ทางธรรมชาติ	หรือเรื่องที่คิดว่าถ้าให้ความเคารพ 

แล้วก็จะเจริญงอกงามก็ทำากันไป	ผ่านต้นไม้ก็ไหว ้

ผ่านศาลพระภูมิก็ไหว้	 ผ่านอนุสาวรีย์ก็ไหว้	 ผ่าน 

ศาลเจ้า	ศาลพระภมู	ิผ่านอนสุาวรย์ี	เคารพได้ทัง้นัน้ 

ยกเว้นกฎหมาย (อ่านต่อหน้า 11)

คณะกรรมการบัณฑิต ม.ร. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน นักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานเฝ้ารับเสด็จฯ

	 ผศ.วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	นำานักศึกษา- 

กัมพูชาจำานวน	 5	 คน	 ซ่ึงได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพ- 

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีมาศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง	 เฝ้ารบัเสดจ็ฯ	ในพธิ ี

พระราชทานปริญญาบัตร	 เมื่อวันที่	 18	 มีนาคม	 2559	 โอกาสน้ีทรงรับสั่งกับ 

นักศึกษากัมพูชาว่า	“ภาษาไทยเรียนยาก	ต้องอ่านหนังสือให้มาก”	นับเป็นพระมหา-

กรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและนักศึกษาทุนพระราชทานทุกๆ	คน

	 คณะกรรมการบัณฑิต	ม.ร.	รุ่นที่	41	ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระ- 

ราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม- 

ราชกมุารี	 ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยั 

รามคำาแหง	รุ่นที่	41	 เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2559	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลรามคำาแหง และโรงพยาบาลในเครือ 

เตรยีมพร้อมผลติบณัฑติสาขารงัสเีทคนคิ คณะวทิยาศาสตร์ ม.ร. เพือ่ตอบรบัความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนั

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการกบัโรงพยาบาลรามคำาแหงและโรงพยาบาลในเครอืฯ	โดยม ี

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง	นายแพทย์รชัช สมบรูณสนิ	 ประธาน-

กรรมการบรหิารโรงพยาบาลรามคำาแหง	 นายแพทย์วริตัน์ ชืน่อิม่	 ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสนิแพทย์	 และนายแพทย์- 

ดาวนิ นารลูา	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสขุมุวทิ		ร่วมลงนาม	และมคีณะผูบ้รหิาร	ม.ร.	คณะทำางานจากโรงพยาบาลทัง้	3	แห่ง

ร่วมเป็นสกัขพียาน	เมือ่วนัที	่12	มนีาคม	2559	ณ	ห้องประชมุชัน้	3	อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร	ทัง้นีเ้พือ่สนบัสนนุและ

เสรมิศกัยภาพในการบริหารหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิารงัสเีทคนคิ	คณะวทิยาศาสตร์	ม.ร.	 รวมทัง้การจัด 

การเรยีนการสอนและการฝึกภาคปฏบิตั	ิเพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิารงัสเีทคนคิให้มคีณุภาพออกสูต่ลาดแรงงานต่อไป

  โอกาสนี	้ ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่าความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัรามคำาแหง  

กับภาคเอกชนถือเป็นสิ่งสำาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง	ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได ้

ฝึกฝนฝีมอืในสถานท่ีจรงิ	ทำาให้มคีวามรูค้วามสามารถตรงตามทีต่ลาดแรงงานต้องการ	ถอืเป็นการเติมเต็มซึง่กนัและกนั

ระหว่างสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลด้วย	

 “ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลรามคำาแหง	 โรงพยาบาลสนิแพทย์	และโรงพยาบาลสขุุมวทิ	 ท่ีเห็นความสำาคัญ

ในเรื่องนี้	และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ซึ่งจะมีส่วนทำาให้งานวิจัยต่างๆ	ได้นำาไปสู่การปฏิบัติ	และ

เชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์	สามารถช่วยเหลือประชาชนในด้านสุขภาพมากขึ้นในอนาคต”

  ด้าน นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน	 ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำาแหง	 กล่าวว่าขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสโรงพยาบาลรามคำาแหงและโรงพยาบาลในเครือเข้ามาร่วม 

ทำางานที่สำาคัญยิ่ง	 เพราะสาขาวิชารังสีเทคนิค	 เป็นสาขาวิชาที่มีความสำาคัญและขาดแคลนอย่างมากในปัจจุบัน	 

ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่โรงพยาบาลจะได้บัณฑิตที่จบจากสาขานี้เข้ามาทำางานเพิ่มขึ้น

 “โรงพยาบาลทัง้	3	แห่ง	 มีสถานทีต่ัง้อยู่บริเวณใกล้เคยีง	ม.รามคำาแหง	และมห้ีองฝึกปฏบิติังานด้านรงัสเีทคนคิ 

ที่พร้อมรองรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานจริง	 ตลอดจนบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยเรื่องการเรียนการสอน	 ส่งผลให ้

การร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ	ทำาได้ง่ายและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้นด้วย”	

ม.รามฯ จับมือโรงพยาบาลรามคำาแหงผลิตบัณฑิตด้านรังสีเทคนิค 


