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รมว.ยุติธรรม รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ยึดมั่นการทำางานด้วยความจริงใจ-เชื่อถือไว้วางใจกัน

(อ่านต่อหน้า 11)

รามคำาแหงสืบสานประเพณีไทย

วันสงกรานต์ 11 เมษายนนี้

  พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ    

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที ่

 17    มีนาคม   2559   ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 ฝากบัณฑิตรามฯให้ทำางานด้วยความจริงใจ สร้างความเชื่อถือ 

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เชื่อว่างานที่ทำาย่อมได้รับการสนับสนุน

และบรรลุผล

  พลเอกไพบูลย์ เผยในโอกาสน้ีว่า ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงท่ีมีมติอนุมัติปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิให้ 

รู้สึกเป็นเกียรติกับชีวิตและครอบครัวที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้เห็นคุณงามความดี  

ของบุคคลที่ได้ทุ่มเททำางานบริหารงานให้กับประเทศชาติ  

   
 
     
คณะรัฐศาสตร์รับนักศึกษาปริญญาโท 

สาขาการจัดการงานสาธารณะ รุ่น17

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

รับสมัครผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร- 

มหาบัณทิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ

รุ่นท่ี 17 นอกจากน้ียังรับสมัครนักศึกษาท่ีกำาลังศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีท่ีมีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิต- 

ขึ้นไป เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (Pre - Master Degree) ด้วย  

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันศุกร์เวลา 

17.00 - 21.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 

   
 
  
ม.ร. รับนักศึกษาแพทย์แผนไทย

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับสมัคร 

ต้ังแต่วันท่ี 28 มีนาคม - 5 มิถุนายน 2559 

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สถานพยาบาล

แพทย์แผนไทย กองอาคารสถานท่ี (เดิม) 

ชั้น 2 เวลา 10.00-15.30 น. รายละเอียด

เพิ่มเติมโทร. 0-2310-8684-5, www.rsa.

sci.ru.ac.th

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

เปิดเวที RU Young Talent ท้าทายความสามารถ
10 ทีมจากโรงเรียนดังเข้ารอบสองที่เซ็นทรัล พระราม2

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเวทีประกวด 

RU Young Talent ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือก) 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 322 

อาคารสุโขทัย โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา-

ตอนปลาย จำานวน 16 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก

จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด  เข้าแสดงความสามารถพิเศษกันอย่างคึกคัก  

     โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามีความยินดีที่เห็นว่ามีโรงเรียนและนักเรียนจำานวน

มากสนใจส่งทีมเข้าร่วมการประกวด RU Young Talent ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มี 

เวทีในการแสดงความสามารถพิเศษ กล้าคิด กล้าแสดงออกและคิดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ โดยการประกวด 

 ส ถ า บั น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม -

เฉลมิพระเกยีรต ิ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เชญิชาวรามคำาแหง ร่วมงาน “สบืสาน- 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ไทยวัน

สงกรานต์ ประจำาปี 2559” จดัพิธทีางศาสนา 

พธิสีรงนำา้พระพทุธรูป และพิธรีดนำา้ขอพร- 

ผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต ์

และแสดงความกตัญญูกตเวทีผู้ใหญ่ 

ในวนัที ่11 เมษายนนี ้ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช

 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบด ี

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดเผยว่าสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

จะจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์  

ประจำาปี 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2559 เพื่อให้ชาวรามคำาแหง

เห็นถึ งความสำ าคัญของการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะเทศกาล

วันสงกรานต์ ที่ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ 

และเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ

บรรพบุรุษและบุพการี รวมท้ัง สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ที่เป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัว (อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

มีทั้งการแสดงดนตรี แสดงจินตลีลา และการเต้นรำา ซึ่งทั้งดนตรีและการแสดงนั้นช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตใจกล้าแกร่ง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น  

ผู้แสดงกับผู้รับชม การที่แต่ละทีมต้องทำางานร่วมกัน ทำาให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคีและเห็นคุณค่าของมิตรภาพในการทำากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อน 

ทำาให้สามารถมองเห็นไปในอนาคตข้างหน้าว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะเติบโตเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตได้

 “การแข่งขันย่อมมีผู้แพ้ผู้ชนะ ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกทีมได้พัฒนาฝีมือไปสู่ความเป็นเลิศยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการดำาเนินงานฯที่ร่วมกันจัด 

โครงการคร้ังน้ี ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินท่ีให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวด ขอบคุณอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ท่ีส่งทีมเข้าร่วมประกวด 

และขอบใจนักศึกษา ม.รามคำาแหงที่มาเป็นกำาลังใจให้น้องๆในวันนี้ด้วย” 

 ภายในงานมีการแสดงจากศิลปินรับเชิญ จาก เปาวลี พรพิมล นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม 

และหนู มิเตอร์ และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 

บริษัท คิดส์เซอรี่ จำากัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) บริษัท ฮิลลารี่ กรุ๊ป จำากัด 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู๊ดส์ จำากัด และบริษัท คังเซน เคนโก- 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

 ด้านคณะกรรมการตัดสินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นายสร่างศัลย์ เรืองศรี (หนู มิเตอร์) นักแต่งเพลงค่ายอาร์สยาม นางสาววิลาวัลย์ สมบูรณ์ (นุช อาร์สยาม) ศิลปิน นักร้อง  

ค่ายอาร์สยาม ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารต ี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. และอาจารย์เมธาดา ดามาพงษ ์  อาจารย์สอนขับร้อง 

 สาขาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร.

 ส�าหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 มีจ�านวน 10 ทีม ได้แก ่ 1) ทีม Boy the acts ชุดกีปัสขวัญสตูล จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

2)ทีมกลิ่นกุหลาบ ชุดศิราภรณ์อาภามาลานำาไทย จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 3) ทีม X-Zy ชุด X-Zy cover Kpop  

จากโรงเรยีนบดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสน)ี  4) ทมี P.T.K.Show ชดุความฝันอนัสงูสดุ จากโรงเรยีนปากท่อพทิยาคม จ.ราชบุร ี5)ทมี Friendship ชดุ Me Gustas Tu (G-Friend) 

จากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  6)ทีม RD Talent ชุดสุสานคนชำ้า จากโรงเรียนราชดำาริ 7) ทีม SSTEC MUSIC BAND บรรเลง L’HERREU RIERA  

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์  8)ทีม The Excellent ชุดลูกทุ่งไทยเทิดไท้- 

องค์ราชนัย์ จากโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 9) ทมี The elegance ชดุ Ablaze 

of beginning จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 10) ทีม DSRU CHORUS  

ชุดเสียงประสานหวานแหวว จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศในงาน 

“RU Road Show 2016” ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า- 

เซ็นทรัล พลาซา สาขาพระราม 2

เปิดเวที RU Young Talent ท้าทายความสามารถ 10 ทีมจากโรงเรียนดังเข้ารอบสองที่เซ็นทรัล พระราม 2                                                             (ต่อจากหน้า 1)

1) ทีม Boy the acts 2) ทีมกลิ่นกุหลาบ

3) ทีม X-Zy 4) ทีม P.T.K.Show 5) ทีม Friendship 6) ทีม RD Talent 

7) ทีม SSTEC MUSIC BAND 8) ทีม The Excellent 9) ทีม The elegance 10) ทีม DSRU CHORUS

เปาวลี  พรพิมล นุช  วิลาวัลย์ หนู  มิเตอร์



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔- ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง คร้ังที ่๔๑

เม่ือกลางเดือนมีนาคม พุทธศักราช  

๒๕๕๙ ที่ผ่านมานี้

 มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำานวนหนึ่ง

ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย

     มผีูถ้าม “ข่าวรามคำาแหง” เสมอมาว่า

ปริญญากิตติมศักดิ์ คือ ปริญญาอะไร

และมอบให้แก่ผู้ใด

     “ข่าวรามคำาแหง” มกัจะตอบสัน้ๆ 

ให้เข้าใจง่ายๆ ว่า ปริญญากิตติมศักดิ์

เป็นปริญญาที่ผู้ได้รับไม่ต้องเรียนใน

สาขาวิชานั้นๆ

   แต่เป็นปรญิญาทีม่หาวทิยาลยัมอบ 

ให้บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถและ 

มีคุณความดีสมควรแก่ปริญญานั้น

     มอบให้เป็นเกียรติ

     มหาวทิยาลยัโดยสภามหาวทิยาลยั 

จะพิจารณาบุคคลที่ มี คุณสมบั ติ 

ดงักล่าวมาแล้ว และมมีตมิอบปรญิญา- 

กิตติมศักดิ์ให้

 ซึ่งมีทั้งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 

และบัณฑิต 

     แน่นอน ปรญิญานีย่้อมเป็นเกยีรต ิ

แก่ผู้รับ

     แต่ “ข่าวรามคำาแหง” เชื่อตาม 

กรรมการสภามหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ผู้หนึ่ง ซึ่งยืนยันตลอดมาว่า 

     เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยด้วย 

“จ๋า” ณัฐฐาวีรนุช คว้าปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ ม.ร.

 เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถ 

สำาหรับ “จ๋า-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี” หรือ วีเจจ๋า  

ที่ตั้งใจทั้งการเรียนปริญญาเอกไปด้วยและรับงาน 

ในวงการบันเทิงไปด้วย ล่าสุด “ดร.ณัฐฐาวีรนุช  

ทองมี” เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา

 วีเจจ๋า เล่าว่า หลังจากท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาความสัมพันธ์- 

ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังใจเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาเอก 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่สถาบันการศึกษานานาชาติ รามคำาแหง เพราะ

เห็นว่าได้เรียนต่อตรงสาขา  เพื่อได้ศึกษาเชิงลึกในเรื่องที่ตรงกับความสนใจ

 “ที่บ้านสนับสนุนเรื่องเรียนมาโดยตลอด โดยเฉพาะคุณแม่สอน เตือนเสมอว่า 

ความรู้เป็นอาภรณ์ติดตัว ส่ิงของนอกกายอาจจะหมดไป แต่ความรู้ยังอยู่กับเราไปจนตาย 

และความรู้ที่ได้มานั้นเป็นสิ่งที่สร้างอะไรได้อีกเยอะ พ่อแม่ให้อะไรไม่ได้มาก นอกจากความรู้ สิ่งนี้เป็น 

แรงกระตุ้นให้ต้องเรียนรู้ให้มาก ตัวจ๋าเองเป็นคนชอบเรียนมาตั้งแต่เด็ก”  

 วีเจจ๋า เล่าต่อไปว่า หลายคนมองว่า นักแสดงวงการบันเทิงทำาไมต้องเรียนถึงระดับ ป.เอก แต่เรากลับ

มองว่า ยิ่งอยู่ในวงการบันเทิง ยิ่งต้องขวนขวาย เรียนรู้ให้มากด้วยซำ้า เพราะเมื่อเราเป็นคนในสื่อ อยู่ในจุดที่

สังคมมองเห็นตลอดเวลา  การเป็นนักแสดง พิธีกร เป็นโอกาสที่ได้ส่งผ่านความคิดมุมมองไปยังสาธารณชน  

จึงน่าจะเป็นสิ่งดีถ้าคนที่รับสารจากเรา ได้ฟังความเห็นที่อิงเชิงวิชาการ และไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย   

 “ใช้เวลาเรียนเต็มที่ 7 ปี ที่จริงเรียนคอร์สเวิร์คจบไปตั้งแต่ 2 ปีแรกแล้ว หลังจากนั้นเป็นการทำา

ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเราเรียนไปด้วยทำางานไปด้วย ช่วงที่งานเยอะ ก็ต้องวางไว้ก่อน พอจะหยิบมาทำาต่อก็ต้องเริ่ม

นับหนึ่งใหม่ จนช่วงหลังเราต้องลดงานลง เพื่อทำาตรงนี้มากขึ้น จนปีสุดท้ายทุ่มกับดุษฎีนิพนธ์ เต็มที่ 

 ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาเร่ือง “อุตสาหกรรมภาพยนตร์กับการสร้างอำานาจให้ประเทศ” เพราะจากท่ีได้ทำางาน 

ในวงการมานาน ได้เห็นภาพรวมและต้องการพัฒนาวงการบันเทิงอย่างจริงจัง ซ่ึงต้องอาศัยท้ังส่ือสารมวลชน 

กับมุมมองบริหารงานของรัฐบาลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จำาเป็นอย่างมากที่ต้องเกื้อหนุนกัน  

อุตสาหกรรมไทยจะมีทิศทางไปทางไหน ต้องเข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐต้องเข้าใจ 

และมองว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไม่ใช่แค่ความสนุกสนาน บันเทิงอย่างเดียวอีกต่อไป และตั้งแต่เข้า 

ยุคอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำาให้คนได้รับข้อมูลข่าวสารเร็วมาก   อุตสาหกรรมภาพยนตร์สามารถสร้างทั้งรายได้และ 

อำานาจให้กับประเทศ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น อเมริกา เกาหลี ที่ผ่านมาไทยเป็นผู้รับอิทธิพลเท่านั้น  

ดังนั้น คิดว่าเราสามารถสร้างอิทธิพลได้เหมือนกัน   ไม่ใช่แค่เปิดรับอย่างเดียว  

 ที่ผ่านมาได้ยินคำากล่าวมาก่อนนี้ว่า รามคำาแหงเข้าง่าย แต่ออกยาก จนเมื่อได้มาเจอกับตัวเอง  ถึงได้รู้ว่า 

คำาว่า มีมาตรฐานสูงเป็นแบบน้ี  จ๋าต้องปรับแก้งานมากกว่า 30 ครั้ง ยอมรับว่าในช่วงนั้นทั้งท้อและเครียด 

เคยนั่งมองคอมพิวเตอร์เฉยๆ เป็นชั่วโมง เพราะคิดไม่ออกว่าจะเริ่มจากตรงไหน ยิ่งคิดยิ่งวนเวียน สุดท้าย

ต้องเลิกคิด รีบลงมือแก้งาน ตั้งใจแต่เพียงว่า จะทำาให้ดีที่สุด หมดเวลาแค่ไหนก็จะยอมรับแค่นั้น เมื่อยัง 

ไม่หมดเวลา เราต้องเดินหน้าต่อ  จนถึงวันที่อาจารย์บอกว่างานคุณผ่านแล้ว  จ๋าถึงกับเบลอ ถามตัวเองว่า

ผ่านจริงหรือเปล่า 

 จ๋าโชคดีท่ีได้กำาลังใจจากคนรอบข้าง และท่ีขาดไม่ได้คืออาจารย์ท่ีคอยให้กำาลังใจบอกว่าเราทำาได้ เลยมี 

แรงฮึดสู้ขึ้นมาอีก ในวันนี้ ที่ได้รับปริญญา ก็รู้สึกดีใจ คุ้มค่าเหนื่อย เพราะปริญญาใบนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า 

เราสามารถทำาสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้สำาเร็จได้ในที่สุด เรื่องนี้อยากให้เป็นข้อคิดสำาหรับน้องๆ ที่กำาลังท้อ

กับเรื่องเรียน  อยากให้มองว่า ไม่มีอะไรที่จะได้มาง่าย ๆ ต้องมีเหนื่อย มีท้อเป็นเรื่องธรรมดา แต่อย่าใช้เวลา

เหนื่อยหรือท้อนานเกินไป”  



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

  “อาจารย์ปกรณ์” พระเอกกรมศิลปากร
ชูนาฏศิลป์ไทยมีเสน่ห์ไม่รู้ลืม

 อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธ์ิ ผู้อำานวยการสำานักการสังคีต กรมศิลปากร  

กระทรวงวัฒนธรรม เผยนาฏศิลป์ไทยมีเสน่ห์ไม่รู้ลืม ปลื้มใจได้เห็นคนรุ่นใหม่รัก

การแสดงโขนและดูโขนกันมากขึ้น ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำาแหงมหาราช 

 อาจารย์ปกรณ์ นับเป็นพระเอกตลอดกาลแห่งกรมศิลปากรที่โด่งดังมานาน 

หลายสิบปี ด้วยความสามารถที่โดดเด่นด้านการแสดง เก่งทั้งการร้อง การรำา 

การเต้นและการร่ายรำาทกุลลีาทีเ่ป็นศลิปะประจำาชาต ิ โดยเฉพาะการแสดงโขน เป็น 

ขวัญใจของวงการนาฏศิลป์ไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่า แม้จะเข้ามานั่งบริหารในตำาแหน่ง- 

ผู้อำานวยการสำานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ตาม ฝีมือ 

การแสดงของอาจารย์ปกรณ์กไ็ม่เคยตก นอกจากมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการเผยแพร่ 

ศิลปะไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักแล้ว ยังได้สละเวลาให้กับการถ่ายทอดความรู ้

ด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆอีกหลายแห่ง 

 อาจารย์ปกรณ์ กล่าวในโอกาสที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ว่า รู้สึก- 

ซาบซึ้งใจที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเห็นถึงความสำาคัญของบุคลากรในวงการ

นาฏศิลป์ไทย และเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ผมทำางานด้านศิลป- 

วัฒนธรรมไทย และเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำาแหง ได้เห็น

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของมหาวิทยาลัย ในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีฝีมือด้าน- 

นาฏศิลป์ไทย ซ่ึงเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมชั้นสูง เช่น การแสดงโขนไว้ให ้

คงอยู่กับประเทศไทย 

 “การแสดงโขนถือเป็นศิลปะชั้นสูงที่อยู่คู่ประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงจรรโลงรักษาและฟื้นฟูให้ย่ังยืน เพ่ือเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมของชาติ ซึ่ง 

ผมมีความปลื้มใจที่ ม.รามคำาแหงได้ก่อตั้งคณะโขนรามคำาแหงขึ้นมา สอนให้กับ 

ประชาชนทีส่นใจนาฏศลิป์ไทยในทกุรุน่ทกุวยั ขอฝากลกูศษิย์เมือ่ได้รบัการถ่ายทอด 

ฝีมอืและประสบการณ์จากศลิปินชัน้ครไูปแล้ว ขอให้นำาการแสดงทีง่ดงามนีเ้ผยแพร่ 

สู่สายตาของคนไทยและชาวต่างชาติให้หลงเสน่ห์ศิลปะไทยอย่างไม่รู้ลืม”

 อาจารย์ปกรณ์ กล่าวถงึเสน่ห์ของนาฏศลิป์ไทยด้วยว่า เป็นศลิปะทีม่คีวาม- 

สวยงาม ทั้งลีลา ท่าทาง ใบหน้า เครื่องแต่งกาย และดนตรีที่ถ่ายทอดออกมา  

นาฏศิลป์ไทยถือเป็นรากเหง้าของคนไทยที่มีมาช้านาน เช่น เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่ง

สมัยนี้การดูโขน มีความทันสมัย ไม่น่าเบื่อเหมือนแต่ก่อน และคนรุ่นใหม่เข้ามา

แสดงโขนและดูโขนกันมากขึ้น 

 นอกจากเป็นศิลปินเอกของกรมศิลปากรแล้ว อาจารย์ปกรณ์ ยังเป็น 

ผู้ฝึกซ้อม กำากับ ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ท่ารำาต่างๆ เป็นวิทยากรและให้คำาปรึกษา

ด้านนาฏศิลป์ไทยแก่นักศึกษาและประชาชน โดย อาจารย์ปกรณ์  เผยอีกว่า การจะ

คงความเป็นศิลปินและทำาให้คนดูรัก ศิลปินต้องมีจรรยาบรรณ ตรงต่อเวลา รักษา-

หน้าที่และมีนำ้าใจ หมั่นฝึกซ้อมและไม่ดูถูกวิชาชีพตัวเอง เมื่อถึงเวลาแสดงไม่ว่า

จะมีคนดูมากหรือน้อย ต้องแสดงด้วยมาตรฐานเดียวกัน ต้องมีเลือดนักสู้ ฝึกฝน

ให้มีความจัดเจนในอาชีพ เพราะเมื่อคนดูชื่นชม จะติดตามเรา และจะติดศิลปะ 

ไปด้วย เช่น ผมเติบโตมาจากการเป็นศลิปิน     แม้เข้ามาทำางานด้านบรหิารแล้ว ยงัไม่เคย 

ทิ้งนาฏศิลป์ไทย ทำางานด้วยความภาคภูมิใจและมุ่งอนุรักษ์ศิลปะให้กับประเทศ- 

ชาติสืบไป 

 ‘โทมัส อัลวา เอดิสัน’ ได้กล่าวไว้ว่า “การ

เป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1%  

และหยาดเหงื่ออีก 99%” และนี้ก็เป็นหลักที ่

นางสาวกฤติกา สาริกะวณิช หรือน้องเดียร์  

บัณฑิต Pre-degree คณะนิติศาสตร์ ได้ยึดเป็น 

หลักในการเรียนและดำารงชีวิตมาตลอดมา 

เพราะมองว่า ทิศทางของความสำาเร็จและทุกสิ่ง 

ที่เกิดขึ้นในชีวิต ตัวเราต้องเป็นผู้กำาหนดเอง  

พร้อมทั้งลงมือทำาด้วยหยาดเหงื่อ 99% โดยมีพื้นฐานความรู้ที่คอยสร้าง 

แรงบันดาลใจเพียง1%  

 นางสาวกฤติกา สาริกะวณิช กล่าวว่า ตนเองเริ่มเรียนหลักสูตร  

Pre-degree ตอนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อจบชั้น ม. 6 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 99 หน่วยกิต และใช้เวลาเรียน 

อีก 1 ปีก็สำาเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ด้วยอายุเพียง 19 ปี ปัจจุบันกำาลัง 

ศึกษาอยู่ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 คณะวิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ- 

สิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทชั้นปี 1 คณะวิทยาศาสตร ์

ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกท้ังกำาลังเตรียมตัวสอบ 

ต๋ัวทนาย และทำางานด้านการเทรนเนอร์ความรู้เก่ียวกับสุขภาพท่ีห้างหุ้นส่วน- 

จำากัดกฤติกา ด้วย

 “หลักสูตร Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ให้โอกาสกับ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อมและรู้จักการบริหารเวลา  

ได้เรียนรู้การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยล่วงหน้า รวมท้ังรู้จักการบริหารจัดการตัวเอง 

ให้จบการศึกษาไวข้ึน และต่อยอดเรียนปริญญาโท หรือทำางานได้ต้ังแต่อายุยังน้อย 

และส่ิงสำาคัญท่ีได้จากหลักสูตรน้ีคือความรับผิดชอบและมีวินัย ทำาให้มีประสิทธิภาพ 

ในการทำางานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

  น้องเดียร์ กล่าวว่า เทคนิคที่ใช้ในการเรียนเสมอคือ ต้องไม่เครียดและ

ไม่กังวลมากเกินไป พยายามอ่านหนังสือเรียนและทำาความเข้าใจกับเนื้อหาที่

เรียนอยู่ตลอดเวลา และพยายามอ่านข่าวสารต่างๆ นำามาเชื่อมโยงกับเนื้อหา 

ที่เรียนเพื่อความเข้าใจและจำาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งต้องมีกิจกรรมทางสังคมและ 

ออกกำาลังกายเพื่อผ่อนคลายด้วย และหากวิชาไหนที่ไม่ถนัดหรือไม่เข้าใจ  

ก็จะอาศัยการดูวิดีโอย้อนหลังของทางมหาวิทยาลัย และเรียนติวเพิ่มเติม  

ส่ิงสำาคัญท่ีสุดในการเรียนต้องทำาความเข้าใจเน้ือหา อย่าใช้วิธีท่องจำา เวลาสอบ 

ต้องฝึกคิดวิเคราะห์ตามข้อสอบเก่าและเน้นไปที่การทำาความเข้าใจและ

จำาหลักการสำาคัญๆให้ได้ อาจจะช่วยกันกับเพื่อนๆ ติวสรุปก่อนเข้าห้องสอบ

เพื่อทบทวนและทำาความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านมาทั้งหมดอีกครั้ง

 “ตนเองเรียนที่รามคำาแหง ตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย 

มีความผูกพันกับรามคำาแหงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ความรู้   

ให้ประสบการณ์ รู้สึกเคารพรักอาจาร์ยทุกท่าน และภูมิใจที่ได้เรียนจนสำาเร็จ 

การศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตอนนี้ตนเองโตเป็นผู้ใหญ ่

มีความรับผิดชอบมากขึ้น และได้ต่อยอดความรู้หลากหลายสาขา เชื่อว่าจะ 

สามารถใช้ความรู้ท่ีเรียนมาสร้างประโยชน์และทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอฝากถึงเพ่ือนๆ ท่ีกำาลังเรียนอยู่ว่า “ความรู้เป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีจะนำาทางชีวิตเรา 

ขอให้ต้ังใจเรียนรู้จนสำาเร็จ อย่ายอมแพ้ง่ายๆ เพราะการเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วย 

แรงบันดาลใจเพียงแค่ 1% แต่อาศัยการลงมือทำาหรือหยาดเหงื่ออีก 99%”  

ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เราต้องเป็นผู้กำาหนดทิศทางของ 

ความสำาเร็จด้วยตนเอง”

บัณฑิต Pre-degree ด้านกฎหมาย วัย 20 ปี

เผยเทคนิคการเรียน-ดำารงชีวิตอย่างอัจฉริยะ
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ตอน แกะไร้ขน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ที่จริงผมอยากตั้งชื่อตอนนี้ว่าไก่ไร้ขนมากกว่าเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับ 

คำาพังเพยที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” แต่เผอิญว่ายังไม่มีใครคิดค้น 

คัดพนัธุไ์ก่ทีไ่ม่มขีนขึน้มาได้ ผมกเ็ลยต้องเขยีนเรือ่งทีม่จีรงิไปก่อนคอืการคดัพนัธุแ์กะ 

ให้ได้พันธุ์ที่ไม่มีขนนั่นแหละครับ

 แกะทีเ่ลีย้งกนัโดยทัว่ไปนัน้จะขายได้ทัง้ขนแกะและเนือ้แกะแม้ว่าจะมพีนัธุแ์กะ 

สำาหรับเลี้ยงเพื่อตัดขนหรือพันธุ์ท่ีเล้ียงเพื่อขายเนื้อโดยเฉพาะก็ตาม  ถ้าอย่างนั้น

ทำาไมถึงต้องคิดสร้างพันธุ์แกะที่ไม่มีขนขึ้นมา  คำาตอบก็คือเพราะค่าจ้างตัดขนแกะ 

มนัสงูเกนิไปน่ะสคิรับ แต่แค่ค่าจ้างสูงไปก็อาจยังไม่พอให้คนคดิจะเลีย้งแกะไร้ขนได้ 

คำาตอบสุดท้ายของเรื่องนี้จึงได้แก่การที่ราคาขนแกะมันตกตำ่ามากจนไม่คุ้มต้นทุน

ค่าจ้างตัดขนแกะ

 การค้นหาพันธุ์แกะไร้ขน (wool free) นั้นเป็นเรื่องที่เกิดใน 2 ประเทศซึ่งม ี

การเลีย้งแกะมากคอืองักฤษกบัออสเตรเลยี ซึง่เดมิกจ็ะเลอืกเลีย้งแกะพนัธุท์ีใ่ห้ขนมาก 

เช่นพนัธุเ์มอรโิน แล้วขายขนแกะเป็นรายได้สำาคญั ขนแกะเหล่านีก้จ็ะถกูนำามาแปรรปู 

เป็นเส้นด้ายและทอออกมาเป็นผืนผ้า ซึ่งอังกฤษเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญการทอผ้า

ขนสัตว์แบบนี้มาแต่โบราณ

 ปัญหาเกิดเพราะวกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิในยโุรปเมือ่ 2-3 ปีทีผ่่านมาทำาให้ความต้องการ

(อปุสงค์) ผ้าขนสตัว์ลดลง ความต้องการขนแกะซึง่เป็นวตัถดุบิในการทอผ้าจงึลดตำา่ลง

ไปด้วย  และกเ็หมอืนกับเคราะห์ซำา้กรรมซัด เพราะเศรษฐกจิจีนซึง่เคยเป็นตลาดใหญ่ 

รับซื้อขนแกะเพื่อไปทอเป็นพรมก็เกิดมามีปัญหาเข้าเหมือนกัน เมื่อความต้องการ 

ใช้ขนแกะลดลง ราคาขนแกะจึงตกตำ่าลงอย่างต่อเนื่อง

 แกะที่เลี้ยงไว้สำาหรับตัดขนนั้นเมื่อขนยาวได้ขนาดก็จะต้องจับมากร้อนขน 

ไปขายซึง่ต้องใช้คนงานทีม่ฝีีมอื เมือ่ราคาขนแกะลดลงไปเรือ่ย ๆ จงึปรากฏว่าขนแกะ 

ทีข่ายนัน้ได้เงนิไม่คุม้ค่าจ้างตดัขนด้วยซำา้ ถ้าเป็นแบบนีก้ไ็ม่รูจ้ะตัดขนไปทำาไม สูเ้ลีย้ง 

เป็นแกะทีไ่ม่มีขนแล้วขายเป็นเนือ้แกะดกีว่า  การทีต้่องการแกะไร้ขนทัง้ ๆ ทีจ่ะขาย 

แต่เนือ้แกะเป็นหลกันัน้เพราะการจะส่งแกะเข้าโรงเชอืดกต้็องกร้อนขนออกเสยีก่อน 

ซึ่งต้องเสียต้นทุนเช่นกัน

 ที่จริงแกะที่มีขนน้อยนั้นเคยมีนักพันธุศาสตร์อเมริกันคัดเลือกผสมพันธุ์

ขึ้นมาแล้วเมื่อ 10 กว่าปีก่อน แต่ที่คนเลี้ยงแกะในออสเตรเลียหรืออังกฤษต้องการ

นั้นไม่ใช่แกะที่ไม่มีขนเลย  แกะที่ตรงกับความต้องการจะต้องเหลือขนเอาไว้เฉพาะ

ตรงส่วนหลังเพื่อเอาไว้ให้ความอบอุ่น (แก่แกะ) ในฤดูหนาว ถ้าไม่มีขนเสียเลยเวลา 

หน้าหนาวคงหนาวแย่  การท่ีเจาะจงแบบนีท้ำาให้คดัพันธุด้์วยวธิปีกตคิงจะยาก แต่ถ้าใคร

จะลองหันไปใช้วิธีตัดต่อพันธุกรรมเป็นแกะ GMO ก็คงไม่มีใครยอมรับ แถมจะถูก

ขนานนามว่าเป็นแกะผีดิบเสียอีก

 เขียนถึงเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO แล้ว ก็ต้องย้อนมาเรื่องไก่งาม

เพราะขน เอ๊ย...ไม่ใช่ เรื่องไก่ไร้ขนอีกที เพราะเรื่องเล่าทางโซเชียลมีเดียที่ฮิตกัน 

เป็นพกั ๆ เรือ่งหน่ึงกค็อืเรือ่งทีว่่าไก่ทีบ่รษัิทไก่ทอดรายใหญ่ของโลกรายหนึง่ใช้เป็น 

วัตถุดบินัน้เป็นไก่ผดีบิคอืผ่านการตดัต่อพนัธกุรรมให้ไม่มขีนแล้ว พอเลีย้งถงึกำาหนด 

คือ 3 เดือนก็ส่งเข้าโรงเชือดได้เลยไม่ต้องเสียต้นทุนค่าถอนขนอีก แถมบางข่าวยัง

บอกว่าตัดต่อพันธุกรรมเสียจนไก่ที่เลี้ยงไม่มีขาด้วยซำ้า ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเกินไปหน่อย 

 เรื่องไก่ GMO ไร้ขนนี้ผมยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องโกหกล้วน ๆ ครับ 

 เวียดนามเป็นชนชาตินิยมดื่มกาแฟ 

ในศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสได้นำากาแฟ และ 

เผยแพร่วฒันธรรมการดืม่กาแฟในเวยีดนาม 

เวียดนามจึงเริ่มปลูกกาแฟและได้เป็น 

ประเทศผู้ปลูกกาแฟสำาคัญของโลก โดย 

ในช่วงปลายศตวรรษ 1990 เวยีดนามเป็น 
เครื่องชงกาแฟของเวียดนาม 

เรียกว่า cà  phê  phin  (ก่า เฟ ฟิน)

ผูป้ลูกกาแฟใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซลิ รวมทัง้เป็นผูส่้งออกกาแฟสำาคญั

เวยีดนามปลกูกาแฟหลายพนัธุ์ในภาคต่างๆของประเทศ โดยเฉพาะบรเิวณบวนมาถวต 

อาทิ Arabica, Robusta, Chari (Excelsa), Catimor เป็นต้น ทำาให้สามารถผลิตกาแฟ 

ผสมให้ได้รส ลักษณะ และความสมดุลของกาแฟที่หลากหลาย 

 คำาศัพท์ที่ใช้เรียกกาแฟชนิดต่าง ๆ ในภาษาเวียดนาม

 cà phê nóng กา เฟ หน้อง กาแฟร้อน

 cà phê đá กา เฟ ด๊า กาแฟเย็น

 cà phê sữa nóng กา เฟ เสือ หน้อง กาแฟใส่นมร้อน

 cà phê nau nóng กา เฟ เนิว หน้อง กาแฟใส่นมร้อน

 cà phê sữa đá กา เฟ เสือ ด๊า กาแฟใส่นมเย็น

 cà phê sữa tươi nóng กา เฟ เสือ เตือย หน้อง กาแฟใส่นมสดร้อน

 cà phê sữa tươi đá กา เฟ เสือ เตือย ด๊า กาแฟใส่นมสดเย็น

 cà phê đen nóng กา เฟ แดน หน้อง กาแฟดำาร้อน

 cà phê đen đá กา เฟ แดน ด๊า กาแฟดำาเย็น

 ในบทสนทนาต่อไปนี ้เป็นสถานการณ์ทีเ่พือ่น ๆ  ไปนัง่พดูคยุกนัทีร้่านกาแฟ 

แต่ละคนสัง่เครือ่งดืม่ทีต่นเองชอบ ร้านกาแฟโดยทัว่ไป หากใครไม่ดืม่กาแฟ กส็ามารถ 

สั่งนำ้าผลไม้มาดื่มได้  

G: Các chị muốn dùng nước gì ạ?
 (ก๊าก จิ ม้วน สุ่ง เนื้อก สี่ อ่ะ)  พวกคุณรับนำ้าอะไรคะ

H: Xin cho tôi một tách cà phê.

 (ซิน จอ โตย โหมด ต๊าจ ก่า เฟ)  ขอกาแฟหนึ่งถ้วย

I: Xin cho tôi một cốc cà phê đá.
 (ซิน จอ โตย โหมด โก๊ก ก่า เฟ ด๊า)  ขอกาแฟเย็นหนึ่งแก้ว

K: Có nước hoa quả không chị?
 (ก๊อ เนื้อก ฮวา กว๋า คง จิ)  มีนำ้าผลไม้ไหมคุณ

G: Có ạ.   

 (ก๊อ อ่ะ)  มีค่ะ

 Chị muốn uống nước gì ạ?
 (จิ ม้วน อ๊วง เนื้อก สี่ อ่ะ)  คุณต้องการดื่มนำ้าอะไรคะ

K: Một cốc nước dừa chị ạ.
 (โหมด โก๊ก เนื้อ เสื่อ จิ อ่ะ)  นำ้ามะพร้าวหนึ่งแก้วค่ะคุณ

G: Có đá không ạ? 

 (ก๊อ ด๊า คง อ่ะ)  มีนำ้าแข็งไหมคะ

K: Có đá chị ạ.
 (ก๊อ ด๊า จิ อ่ะ)  มีนำ้าแข็งค่ะ

G: Đây ạ.
 (เดย อ่ะ)  นี่ค่ะ

 การชงกาแฟของเวยีดนามมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอย่างมาก บรกิรจะเสร์ิฟแก้ว 

ซึ่งใส่นมข้นหวานประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ พร้อมถ้วยกรองกาแฟ (cà phê phin)  

วางบนปากแก้ว ลกัษณะเป็นถ้วยสแตนเลสขนาดเล็ก ภายในมีตะแกรงกรองผงกาแฟ 

จากนัน้เทนำา้ร้อนใส่ถ้วยกรอง นำา้จะซมึผ่านผงกาแฟลงสูแ่ก้วอย่างช้า ๆ ระหว่างทีร่อจะ 

ได้กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟ จากนั้นคนให้เข้ากับนมข้นหวาน จะได้กาแฟเวียดนาม

รสชาติหวานติดขมเล็กน้อย นอกจากนี้อาจใส่ไข่แดงดิบ เนย ชีส หรือโยเกิร์ต เพื่อ

เพิ่มรสชาติด้วยก็ได้



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิแก่ผู้พิพากษาสมทบ-  

เลขาธกิาร ป.ป.ท.-ศลิปินแห่งชาต ิและผูบ้รหิารองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน ทีท่�าคุณประโยชน์ 

และบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

และมหาบณัฑติกติตมิศักดิ ์เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2559 

ที่ผ่านมา

  นางพงษ์เพ็ญ ด�ารงรัตน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-

กติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา ประธานกรรมการ- 

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงหลักการบริหารงาน 

ให้ประสบความสำาเรจ็ว่า ต้องมกีารวางแผน ทำางานด้วยบคุลากรทีม่ ี

ประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำางานแต่ละขั้นตอน สื่อสารให้เร็วขึ้น 

 ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ และทีส่ำาคญัต้องรบัรูเ้รือ่งความมคีณุธรรม 

 “การทำางานในศาลมาตลอด 20 ปี ได้เห็นคดีครอบครัว คดีเด็ก มามาก จึงอยาก 

จะเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยให้เยาวชนได้รับการศึกษา ดวู่าเก่ง เชีย่วชาญด้านใด ให้ส่งเสรมิ 

ด้านนัน้ ซึง่นอกจากเป็นคนเก่งวชิาการแล้ว ต้องเป็นคนดมีคุีณธรรม เป็นคนดีในสงัคมด้วย 

โดยเฉพาะปีนี ้ เริม่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนต้องระวงัคดคีวามต่างๆ ไม่ให้เพิม่จำานวนหรอื 

เกิดขึ้นน้อยที่สุด เด็กทุกคนเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ จะดีหรือไม่ดีต้องปลูกฝังที่ครอบครัว

เป็นพื้นฐานสำาคัญ  

  ขอขอบคณุมหาวทิยาลัยรามคำาแหง ทีไ่ด้มอบปริญญาปรชัญาดุษฎบัีณฑติกติติมศกัด์ิ  

เกียรติที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นกำาลังใจให้ทำาหน้าที่เพื่อสังคมต่อไป”

  นายประยงค์ ปรยีาจติต์ ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติติมศกัด์ิ 

 สาขาวชิารฐัศาสตร์ เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) กล่าวว่า ตนเป็นศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ 

รุ่นที ่5 ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในการทำางาน ความรูท้ีไ่ด้จากรามคำาแหง 

สร้างความม่ันใจและความเชือ่ม่ันในการทำางาน และเมือ่ประยกุต์ 

ใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มองประโยชน์ของประเทศ

เป็นหลัก ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นในสังคม

 “ขอเป็นกำาลังใจให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่น บ่มเพาะความรู้ให้เต็มที่  

หากเจอปัญหาให้มีสติ กำาหนดวิธีการแก้ปัญหา ไต่ถามผู้รู้ ศิษย์เก่ารามคำาแหงทุกภาค-

ส่วน กระทรวง ทบวง กรม จะคอยเป็นกำาลังสำาคัญที่ช่วยให้ก้าวเดินในสายอาชีพได้

อย่างมั่นคง ขอให้ยึดหลักความพอเพียง ความโปร่งใส เป็นพื้นฐานสำาคัญ 

 ในฐานะศษิย์เก่า รู้สึกภูมิใจทีร่ามคำาแหงเจริญก้าวหน้า ทำาหน้าทีก่ระจายโอกาส 

ทางการศึกษาให้คนไทยได้อย่างด ีขอบคณุรามคำาแหงทีใ่ห้ความรู ้และให้ชวีติ ให้แนวคดิ 

ในการดำารงตน ฝึกให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติสำาคัญ 

ของลูกพ่อขุนฯ ที่ผมภาคภูมิใจ”

  นายมกฏุ มกฏุอรฤด ี ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติติมศกัดิ ์

สาขาวชิาภาษาไทย นกัเขยีนเรือ่งสัน้ นวนยิายและวรรณกรรมเยาวชน 

นามปากกา “วาวแพร” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวว่า 

เนือ่งจากงานของตนเกีย่วข้องกบัภาษา จงึได้คดิว่าการสอนภาษาไทย 

ให้กับเยาวชนในปัจจุบัน ต้องหาวิธีการ เทคนิคใหม่ให้ตรงกับ 

ความสนใจของเด็ก หากใช้วิธีการเดิมๆ จะทำาให้เด็กเบื่อการอ่าน

ตั้งแต่ยังเล็ก และจะปฏิเสธการอ่านไปจนโต  

 โครงการ “สมุดบันทึกวัยเยาว์” เป็นความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมกับกระทรวงวฒันธรรม โดยมอบสมดุให้เดก็อาย ุ5 ขวบ ฝึกเขยีนบนัทกึประจำาวนั 

เมื่อเด็กเริ่มเขียนอย่างสมำ่าเสมอ ธรรมชาติของเด็กมีความอัจฉริยะแตกต่างกันไป  

แต่ผู้ใหญ่ไม่เคยใส่ใจอย่างจริงจัง เมื่อมีการเขียนแรงบันดาลใจในการอ่านจะตามมา  

ผลการจัดโครงการน่าภูมิใจเม่ือเด็กอายุ 7 ขวบเขียนหนังสือได้เป็นเล่ม ได้รางวัล- 

ชนะเลิศในการประกวดของกระทรวงศึกษาธิการ 

 เป็นครั้งแรกในรอบ 44 ปี เยาวชนชนะการประกวดโครงการหนังสือแห่งชาติ 

ในระยะเวลา 2 ปี โครงการได้มอบสมุดให้เด็ก 1,600 เล่ม และปีนี้เพิ่มอีก 200 เล่ม  

เห็นได้ว่า สมุดบันทึกเพียงเล่มเดียวบอกได้ว่าเด็กมีอัจฉริยะในด้านใด  

 นอกจากนี ้ยงัได้ฝากข้อคดิสำาหรบัผูส้อนภาษาไทยและผูเ้กีย่วข้องว่า อย่าละเลย 

ข้อผิดพลาดเล็กๆ ในการใช้ภาษาไทย เม่ือใดที่เด็กพูดหรือใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง  

ต้องรีบแก้ไข อย่าคิดว่าเดี๋ยวก็หายไป หรือปล่อยผ่านไป จนกลายเป็นปัญหาการใช ้

ภาษาไทยที่ผิดพลาดมากขึ้น หรือแก้ไขยาก  ฉะนั้น ขอให้ช่วยกันดูแล แก้ไข ท้วงติง  

 นางนฤมล สรุเศรษฐ ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

สาขาวชิาการบรหิารทัว่ไป ทีป่รกึษาคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ติดตามการบรหิารงานตำารวจ (กต.ตร) กล่าวว่า การได้รบัปรญิญา- 

ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิค์รัง้นี ้เป็นความภาคภมูใิจทัง้กบัตนเองและ 

วงศ์ตระกลู รูส้กึยนิดทีีม่หาวทิยาลยัเหน็คณุค่าการทำางานทีผ่่านมา 

เกียรติในครั้งนี้จะเป็นกำาลังใจในการทำางานต่อไปในอนาคต

 “สำาหรับการทำางานที่ผ่านมา  ยึดหลักธรรมะ เน้นทำางานให้บุคลากรมีความสุข 

เมือ่องค์กรมคีวามสขุ จะดแูลลกูค้าได้ด ีและเมือ่ลกูค้ามคีวามสขุ สิง่ดจีะกลบัคนืมาหาเรา 

 โอกาสนี้ ขอฝากให้รามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ถึงพร้อม มีความพร้อมทั้ง

บุคลากร และวิชาการที่แข็งแกร่งควบคู่กันไป และก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสังคมและ

ประเทศชาติ” 

 นายพีรศิษย์ บัวทั่ง ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต- 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย 

อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. กล่าวว่า ปริญญา- 

กิตติมศักดิ์ ที่ได้รับในครั้งน้ีจะเป็นขวัญกำาลังใจในการถ่ายทอด 

ความรู้ให้นักศึกษาในอนาคต  

 “ครูทางด้านศิลปะ คือ ผู้บอก ชี้แจง มากกว่าจะถือตนเป็น

ผู้รู้เพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความมีเมตตา ช่วยกันดูแลดนตรีไทย โดยหวังเพียงว่า 

เยาวชนรุ่นใหม่จะช่วยกันดูแลดนตรีไทย ศิลปะของชาติ 

 ในวันนี้ รู้สึกห่วงใยเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย เพราะดนตรีพื้นบ้าน 

กำาลงัจะถกูลมื ขอฝากถงึเยาวชนให้ช่วยกนัดแูลศลิปะของไทยทีม่อียูไ่ม่ให้เลอืนหายไป 

อย่าให้ดนตรีอื่นมีอิทธิพลเหนือดนตรีไทย ช่วยกันทำาหน้าที่ปิดทองหลังพระ ในการ-

อนุรักษ์ดนตรีไทย เมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงดนตรีไทยอย่าเพิ่งเมิน ให้หันมาช่วยกันเป็น 

ผูส้นบัสนนุดนตรไีทย ให้ความสนใจดนตรไีทย ทกุอย่างเริม่ทีต่วัเราก่อน ถ้าเราร่วมกนั 

ทำาอย่างนี้ ในวันหนึ่งข้างหน้า สังคมจะหันมาให้ความสำาคัญกับดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้น 

แน่นอน”

 พลตรวีโิรจน์ วจิติรโท ปรญิญารฐัศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัดิ ์

รองผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน กล่าวว่า ขอขอบคณุ 

มหาวิทยาลัยที่อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ นับเป็นความภาคภูมิใจ

แก่วงศ์ตระกูลอย่างย่ิง และกล่าวถึงหลักการทำางานให้ประสบ- 

ความสำาเรจ็ว่า ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ ประสบการณ์ และคำานึงถงึ 

องคาพยพ ที่ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา การงานทีส่มัฤทธิผ์ลได้ต้องมอีงค์ประกอบหลกั 3 ด้านคอื มคีวามคดิ 

ในการดำาเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน และการนำาผลที่ปฏิบัติมาวิเคราะห์ 

 “การวิเคราะห์คือแยกแยะ ข้อดีข้อเสียของงาน ดูความสามารถ ความถนัด 

ของบุคลากร ต้องคิดวิเคราะห์ และมอบหมายแต่ละหน้าที่ งานทุกอย่างไม่สามารถ 

สำาเร็จได้เพียงคนเดียว ผู้บัญชาการที่มอบงานไปต้องติดตามดูผลว่า แต่ละคนมีความ- 

สามารถอย่างไรบ้าง และขั้นตอนสุดท้ายคือการบริหารจัดการ เพราะงานจะสำาเร็จ

หรือไม่ อยู่ท่ีการกำากับดูแล ต้องไม่ปล่อยปละละเลย งานทุกอย่างล้วนมีอุปสรรค  

หลักสำาคัญคือ การนำาประสบการณ์ การเรียนรู้ มาวิเคราะห์ข้อบกพร่องปรับปรุง 

หาหนทางเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคในงาน มีหลักการทำางานที่ดี มีความคิดดี วิเคราะห ์

แยกแยะ มีการบริหารจัดการที่ดี 

        ... ผมเชื่อมั่นว่าบัณฑิตรามคำาแหง นอกจากมีความมุมานะจึงจะสำาเร็จการศึกษา 

ได้แล้ว ยังมีคุณธรรมเป็นหลักสำาคัญ เห็นได้จากศิษย์เก่ารามคำาแหงมีความก้าวหน้า  

ดำารงตำาแหน่งสูงสุดในหลายกระทรวง รามคำาแหงได้ทำาหน้าที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม 

อันจะมีส่วนช่วยประเทศได้มาก”

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ฝากข้อคิดการทำางานให้สำาเร็จ

ต้องพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม และคิดถึงสังคมเป็นหลัก



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 

 ในอนาคตประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ 

เพราะความก้าวหน้าทางการแพทย์ท่ีได้รับการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น 

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการวางแผนครอบครัว 

จึงทำาให้อัตราการเกิดลดลง สัดส่วนของผู้สูงอายุ

จึงเพ่ิมข้ึนตามลำาดับ การออกกำาลังกายจึงเป็นส่ิงสำาคัญ 

สำาหรับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของสังคมผู้สูงอายุ 

  การที่ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพที่ดีคงจะเกิดขึ้น

ไม่ได้ถ้าไม่มีการออกกำาลังกาย และโดยทั่วไปจะมีหลักการออกำาลังกายคือ “F.I.T.T”

      1. Frequency คือ ความถ่ีในการออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุ หมายถึง จำานวนวันใน

การออกกำาลังกาย สำาหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำาลังกายมาก่อน ควรปฏิบัติสัปดาห์ละ 1-2 วัน  

แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น การออกกำาลังกายที่จะเกิดผลดีต้องทำาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 วัน และ

ควรรู้ในข้อจำากัดของตนเองในการออกกำาลังกาย

 2. Intensity คอื ความหนกัเบาในการออกกำาลังกาย หมายถึง การปฏบิตัเิพ่ิมขึน้ในการออกกำาลังกาย

ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท และวัตถุประสงค์ของการออกกำาลังกาย เช่น ออกกำาลังกายของผู้สูงอายุเพื่อให้เกิด 

สมรรถภาพทางด้านความแขง็แรงของกล้ามเนือ้เพิม่ขึน้ ต้องเพิม่ความหนกัโดยการยกนำา้หนกัมากขึน้ บ่อยขึน้

แต่ถ้าออกกำาลงักายเพือ่ให้เกดิสมรรถภาพทางด้านความอดทนของกล้ามเนือ้ ต้องเพิม่จำานวนครัง้ให้มากขึน้ 

การเพิ่มความหนักในการออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ ควรกระทำาด้วยความระมัดระวังไม่หักโหมเพราะ 

กล้ามเนื้ออาจฉีกขาดได้ ในการยกนำ้าหนักแต่ละครั้ง ควรหายใจตามปกติ ห้ามเบ่งหรือกลั้นหายใจ เพราะ 

การกลั้นหายใจทำาให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีเส้นเลือดที่สมองเปราะแข็งอาจจะ 

แตกเกิดอัมพาตได้ สำาหรับผู้สูงอายุการออกกำาลังกายเพื่อให้เกิดสมรรถภาพทางด้านความอดทนของ

ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นสิ่งจำาเป็น เพราะจะทำาให้เนื้อเยื่อบริเวณต่างๆ ของร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยง 

อย่างเพียงพอ สำาหรับผู้สูงอายุแนะนำาให้ใช้ท่ากายบริหารโดยใช้ร่างกายตนเองเป็นหลัก เพราะสามารถ 

ควบคุมได้ หรืออาจจะเริ่มต้นด้วยการออกกำาลังกายแบบแอโรบิก โดยการเดินอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 

ครั้งละ 10-15 นาที และค่อยๆ เพิ่มเป็น 30-45 นาที และความหนักควรอยู่ในระดับปานกลาง หรือใช้ 

วิธีการสังเกตตนเองโดยการพูดคุยเป็นประโยคในขณะที่กำาลังออกกำาลังกายได้ 

หลักการออกกำาลังกายทั่วไปสำาหรับผู้สูงอายุ

อาจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกบักรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม ขอเชญิผูส้นใจทีเ่ป็นผู้ว่างงาน  

ผู้เพิ่งจบการศึกษา ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพและ

ผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ 

“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs 

Creation : NEC) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy)” รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2559  

จำานวน 40 คน ดังนี้

 รุ่นที่ 2 : เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

  เวลา 09.00 - 16.00 น. (จ�านวน 78 ชั่วโมง)

➣ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2559

➣ สอบสัมภาษณ์ วันที่  24 เมษายน  2559 

➣ ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ วนัที ่ 27 เมษายน  2559

➣ รายงานตวัและปฐมนเิทศ วนัที ่ 30 เมษายน  2559

➣ เริ่มอบรมวันที่  30 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2559

  สถานทีอ่บรม : คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) 

และสถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.

 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรม  

2 หลักสูตร จำานวน 78 ชั่วโมง ดังนี้

 1. หลักสูตรการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

จำานวน 54 ชั่วโมง

 2. หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ในการขายสินค้า

บนอินเทอร์เน็ต จำานวน 24 ชั่วโมง

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัคร 

ได้ทีส่ำานักงานโครงการ “เสรมิสร้างผูป้ระกอบการใหม่” 

คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4544, 080-780-9527, และ 

089-049-8262 โทรสาร 0-2310-8000 ต่อ 4520  

รายละเอียดของโครงการดูได้จาก Website : http://

www.nec.ru.ac.th

รับสมัครร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

 
 3. Time or Duration คอื ระยะเวลา และความนานในการออกกำาลงักาย หมายถงึในการออกกำาลงักายแต่ละครั้ง ควรนานติดต่อกันครั้งละ20 - 30 นาที 

แต่สำาหรับผู้สูงอายุท่ีไม่เคยออกกำาลังกายควรเริ่มทำาครั้งละน้อยๆ เท่าที่ทำาได้อาจเป็น 5 - 10 นาทีแล้วค่อย ๆ เพิ่มจนสามารถออกกำาลังกายได้นานติดต่อกัน  

20 - 30 นาที และผู้สูงอายุที่ออกกำาลังกายเป็นประจำาก็ควรจะออกกำาลังกายได้มากกว่าครั้งละ 30 นาที

 4. Type คอื ชนดิประเภทของการออกกำาลงักาย หมายถงึการเลอืกประเภทการออกกำาลงักายทีเ่หมาะสมกบัวยัผูส้งูอาย ุควรมกีารผสมผสานการออกกำาลงักาย 

เช่นการใช้อุปกรณ์เสริมในการออกกำาลังกาย หรือการเล่นกีฬา โดยเน้นในเรื่องของกิจกรรมการรักษาสมดุลของการทรงตัวเพื่อส่งผลให้ความสามารถ 

ในการทรงตวัทีด่ ี (Balance) ป้องกนัการล้มง่ายในผูส้งูอาย ุ ควรเลอืกการออกกำาลงักายแบบง่ายๆ เช่น การเดนิ การรำาไทเก๊ก การเดินในนำา้ และควรเลือกชนดิกฬีา 

ที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ไม่เสี่ยงต่อการล้มเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการออกกำาลังกายได้ในผู้สูงอายุ

 การออกกำาลังกายจะไม่เห็นผลทันที แต่จะต้องใช้เวลานานพอสมควร โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพราะการเป็นผู้สูงอายุหมายถึงความเสื่อมในสภาพ-

ร่างกายลดลงที่สะสมมาเป็นเวลานานหลายปี ในขณะเดียวกันก็จะไม่สามารถออกกำาลังกายได้อย่างหนัก เพื่อให้เห็นผลทันที เพราะอาจจะเกิดข้อเสียมากกว่า

ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำาลังกาย

 ดงันัน้ผูส้งูอายคุวรจะออกกำาลงักายโดยการเริม่จากเบาๆ และง่ายๆ อย่าใจร้อน หรอืหกัโหม ควรรูจ้กัข้อจำากดัของตนเองในการออกกำาลงักายเพือ่มใิห้ส่งผลอนัตราย

ต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง ควรมีการประมาณตนเองทุกคร้ังก่อนออกกำาลังกาย และสิ่งสำาคัญจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย ถ้าในกรณี 

ผู้สูงอายุมีภาวะโรคประจำาตัว หรือโรคต้องห้ามในการออกกำาลังกาย ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนออกกำาลังกาย ฉะนั้นต้องเริ่มรู้จักที่จะเริ่มต้นดูแลชีวิตและ

สุขภาพตนเองโดยการออกกำาลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ เมื่อถึงวัยที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะได้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีภาวะสุขภาพกายที่ดี มากกว่า

เป็นภาระของครอบครัวและประเทศชาติ

www.bangprong.go.thwww.thainews.prd.go.thhttp://www.5or.blogspot.com

www.lady.imeaw.com/s/21053



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 เม่ือวันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. 

คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษากัมพูชาทุน- 

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ก่อนจะพระราชทาน 

ปริญญาบัตรในช่วงท่ี 2 ของวันสุดท้าย พระองค์ 

ทรงมีรับสั่งถามนักศึกษากัมพูชาว่าเรียน

สาขาวิชาอะไรบ้าง และสำาหรับสาขาวิชาเอก 

ภาษาไทย  พระองค์ทรงมีพระราชดำารัสว่า 

“ภาษาไทย เรียนยากหน่อยนะ ต้องอ่านหนังสือมาก” นับเป็นความปลาบปล้ืมปีติยินดีเป็นล้นพ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ณ บริเวณนั้น และสำาหรับนักศึกษากัมพูชาแล้ว ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

หาที่สุดมิได้ นักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานฯ ประจำาปีพุทธศักราช 2558 สาขาวิชาเอกภาษาไทยได้เขียน

บันทึกความรู้สึกไว้ว่า  

 ผมชื่อนายเอิวเลียง กึม เป็น 

นักศึกษาทุนของสมเด็จพระเทพฯ ใน 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ในวันที่ 14 ถึง 

วันท่ี 18 เดือนมีนาคม ปี 2559 ท่ีผ่านมาน้ี 

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรรุ่นที่ 41 ของมหาวิทยาลัย  

ถ้าพูดถึงประสบการณ์ในครั้งนี้คือสามารถจัดเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งแห่งชีวิตของผมเอง  

เพราะมหาวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษากัมพูชาทั้ง 5 คนได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ให ้

ทุนการศึกษาแก่พวกเราทั้ง 5 คน ผมมีความรู้สึกโชคดีมากเพราะประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์คนไทย 

ทุกคนปรารถนาอยากได้ นอกจากน้ี ผมได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านโดยการช่วยขายของ 

ทั้งหลากหลายอย่างที่เอามาจากวังสระปทุม ซึ่งเป็นงานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในพิธีรับปริญญาครั้งนี้ แม้ว่า

เป็นงานที่เล็กน้อย แต่พวกเรายินดีที่จะทำาจากจิตใจของพวกเรา 

 นักศึกษาอีกคนหนึ่งที่ได้รับทุนพระราชทานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ก็ได้บันทึกถึงความ- 

ปลาบปลื้มในครั้งนี้ว่า 

 กระผมชื่อนายสุเพียะ เอง เป็น 

นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 

ในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  กระผมรู้สึกว่า 

อบอุ่นท่ีได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 

ในช่วงรับปริญญาของพี่ๆ รุ่นที่ 41 ใน

วันที่ 18 เป็นวันสุดท้ายของการรับปริญญา กระผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ โอกาสนี้งดงามมากสำาหรับกระผม   

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ช่วยดูแลสั่งสอนพวกเราเป็นอย่างดี 

เปรียบเสมือนลูกหลานของท่าน กระผมสัญญาว่าจะขยันเรียนให้สำาเร็จการศึกษาเพ่ือจะได้นำาความรู้ไปพัฒนา 

ประเทศชาติของกระผมต่อไป   

 นักศึกษาอีกคนหนึ่ง รับทุนพระราชทานสาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ  กล่าวถึงความรู้สึกที่

ได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าฯ ครั้งนี้ว่า 

 ผมช่ือ นายสุเขง วงศ์ เรียนท่ีคณะ- 

บริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ในวันท่ีผ่านมาผมรู้สึกภาคภูมิใจตนเอง 

ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง

คนไทยบางคนยังไม่มีโอกาสสามารถ

ได้เข้าเฝ้าฯพระองค์สักคร้ังเลย นอกจากการเข้าเฝ้าฯแล้ว ส่ิงท่ีดีท่ีผมได้มาจากวันน้ันคือ ประสบการณ์มาจาก 

การขายของกับพี่ๆ และเพื่อนๆ ทำาให้ผมได้รู้จักและเข้าใจการขาย  สำาหรับพี่ๆ ทุกคนมีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง 

สอนงานอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ผมรู้สึกดีมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้...

นักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานเข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   ผศ.ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก              คณะมนุษยศาสตร์

	 	เพราะบุญญาบารมีที่สร้างสรรค์

	จึงเกิดวันยิ่งใหญ่กว้างไพศาล

“อนุรักษ์มรดกไทย”	ไทยโอฬาร

เป็นรากฐานหนักแน่นแก่แผ่นดิน

	 ภาครัฐสู่เอกชนต่างขวนขวาย

ทำาด้วยจิตวจีกายถวายถวิล

“รณรงค์เพื่อวัฒนธรรมไทย”	ย้ำายิน

	ภาษาถิ่นเข้มขลังยังตรึงตรา

 “เลิศอัจฉริยปราชญ”์	ชาติสยาม

ระบือนามทั่วโลกโชคล้ำาค่า

น้ำาพระทัยเที่ยงแท้แผ่เมตตา

เปี่ยมศรัทธาสุดเฉลยจักเอ่ยคำา

 ทรงกวีนิพนธ์ซึ้งพึงรับรู้

ทรงซออู้บรรเลงเพลงพรอดพร่ำา

ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

ทรงจุดแสงประทีปธรรมเกียรติกำาจาย

 ทรงตามรอย	“ยุคลบาท”	ราชบิดา

ทรงสืบทอดเจตนาแพร่ขยาย

ทรงแบกต่อภาระหนักกิจมากมาย

ทรงวางองค์แบบเรียบง่ายราษฎร์ ได้ชม

	 ต่างแซ่ซ้อง	“สมเด็จพระเทพรัตน์”

คือร่มฉัตรร่มเย็นเป็นเงาร่ม

ทูลเหนือเกล้าเทิดบูชาดั่งพระพรหม

มือประณมก้มกราบหมอบราบเอย.	

2 เมษายน 2559

“วันอนุรักษ์มรดกไทยคู่ชาติไทย”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามคำาแหง”

(อาจารย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ประพันธ์)

	 เจ้าหญิงน้อย	กลอยใจ	ของไทยราษฎร

จำาเริญวรรษ	หกสิบเอ็ด	พระชันษา

ขอถวาย	พระพรชัย	“พระราชสุดา”

สองเมษา	เฉลิมพระเกียรติ	เฉลิมพระชนม์

	 ขอพระองค์	ทรงพระ	เจริญยิ่ง

เป็นเจ้าหญิง	เป็นมิ่งขวัญ	เป็นหยาดฝน

เป็นดวงแก้ว	ส่องสว่าง	นภาดล

เป็นสายชล	ชุบชีพชื่น	ชาวประชา

	 ชนชื่นชม	โสมนัส	พระอัจฉริยะ

ศรัทธาพระ..จริยาวัตร	งามสง่า

พสกซ้อง	สดุดี	พระปรีชา

“สิรินธร..นารีรัตนา”	ทรงพระเจริญ	เทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(นายสมรรถ  ผลจำารูญ ร้อยกรอง)

สดุดี นารีรัตน์ สิรินธร



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

    

ถาม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ไม่มีเวลาไป 

เข้าฟังบรรยาย แต่อยากจบตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยั 

กำาหนด ถามว่า

  1. ถ้าเราไม่ได้ไปเข้าเรยีนแต่มบีางกระบวนวชิา 

ตารางเรียนแจ้งว่า “คณะจัดสอบเอง” แล้วเราจะรู ้

วันสอบได้อย่างไร

  2. เรียนรามฯไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ แต่ทำาไม

บางวิชาต้องเก็บชั่วโมงเข้าเรียน และต้องส่งงานใน

ชั่วโมง

ตอบ  1. วิชาที่แจ้งว่า “คณะจัดสอบเอง” ขอให ้

นักศึกษาติดต่อทางฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษา

สังกัด เพื่อขอทราบวันเวลาสอบของวิชาดังกล่าว

  2. ในบางคณะหรือบางสาขาวิชาที่ท่าน 

อาจารย์เจ้าของวชิากำาหนดให้นกัศกึษาต้องเข้าห้อง- 

ฟังบรรยายและมกีารส่งงาน โดยเฉพาะในสาขาวชิาเอก 

ซึ่งท่านอาจารย์เจ้าของวิชาจะเป็นผู้กำาหนด ดังนั้น 

ถ้านกัศกึษายงัไม่แน่ใจว่าวชิาใด จะต้องปฏบิตัดิงักล่าว 

ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้งให้นักศึกษาติดต่อ

สอบถามท่านอาจารย์เจ้าของวิชาหรือที่คณะก่อน 

ถาม  อยากทราบการเปลี่ยนแปลงเกรดใหม่ จาก 

G,P,F เป็นอย่างไรครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ

ตอบ  ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555

  ข้อ 8 ให้ยกเลกิความในวรรคสองของข้อ 10 

แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหงว่าด้วยการศกึษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน

  “สำาหรับผู้เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

ที่สมัครกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิ ์

เทยีบโอนหน่วยกติ สะสมเดมิในกระบวนวชิาทีโ่อน 

ได้โดยมหาวทิยาลัยจะปรบัอกัษรระดบัคะแนนตาม 

ผลสอบไล่ท่ีนักศึกษาสอบได้ก่อนการใช้ข้อบังคับ

ฉบับนี้ หรืออักษรระดับคะแนน G จะถูกปรับเป็น

อักษรระดับคะแนน A  และอักษรระดับคะแนน P 

จะถูกปรับเป็นอักษรระดับคะแนน C+”

  ดังนั้น นักศึกษาที่มีผลสอบเป็น G จะถูก

เปลี่ยนเป็น A และผลสอบที่เป็น P จะถูกเปลี่ยน กองบรรณาธิการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นสถาบนัการศกึษา

และวิจัยแบบตลาดวิชา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514  

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาสำาหรับ

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่จบชั้น-

มัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไปที่มี-

ความประสงค์จะศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

 เนือ่งจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหงเปิดรบัสมคัร

นักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน และ 

ไม่จำากัดจำานวน ทำาให้มีผู้คนมาสมัครเข้าเรียนเป็น 

จำานวนมากถงึสีห่มืน่คนเศษ นับเป็นจำานวนทีม่ากกว่า

จำานวนรวมนกัศกึษาทกุชัน้ปีของมหาวทิยาลยัใหญ่ ๆ

ในสมัยนั้นเสียอีก  มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงต้อง 

ขอยมืสนามกฬีาแห่งชาต ิ หรอืสนามศภุชลาศยัเพือ่ 

ใช้เป็นสถานทีส่ำาหรบัปฐมนเิทศนกัศกึษา เมือ่วนัที ่

15 พฤษภาคม 2514 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม 

การสำาหรับปฐมนิเทศครั้งนี้ไว้อย่างดี แต่จำานวน 

นักศึกษานับหมื่นคนที่มาร่วมงานดังกล่าวทำาให้ 

การเดนิทางไปสนามศภุชลาศยัในวนันัน้ เกดิปัญหา 

จราจรติดขัด  นับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำาของ 

ชาวรามคำาแหงเป็นอย่างยิง่ ซึง่ได้มผีูบ้นัทกึเหตุการณ์ 

ในวนันัน้ไว้ดงันี ้“...การจราจรในกรงุเทพฯ ซึง่โดยปกต ิ

มีรถยนต์ไม่มากนัก ไปมาสะดวก แต่เช้าวันที่ 15  

พฤษภาคม 2514 นัน้ เพราะคนจำานวนหลายหมืน่คน

มารวมตวักนั รถบนถนนมากกว่าปกต ิการจราจรจงึ 

ตดิขดัไปหมด โดยเฉพาะเส้นทางมุง่ไปยงัสนามกฬีา- 

แห่งชาต ิสนามศภุชลาศยั  คณาจารย์และเจ้าหน้าที ่

ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดมีประมาณเพียง 200 คน 

ต้องเดนิทางไปถงึแต่เช้ามดืเพือ่เตรยีมงานให้พร้อม 

วันนัน้บนอฒัจนัทร์สนามศุภชลาศัยทกุด้านเตม็ไป 

ด้วยนักศึกษาที่มีความยินดี กระตือรือร้น ตื่นเต้น 

และปลื้มปิติอย่างเห็นได้ชัดเจน พลเอกประภาส   

จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ด้านมีหลังคา โดยศาสตราจารย์ 

ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ยืนที่แท่นกลางสนามกีฬา 

กล่าวรายงาน และอาจารย์ ดร.บรรพต วีระสัย 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสัย) ทำาหน้าที่

พิธีกร  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กล่าว 

รายงานกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยั และวตัถปุระสงค์ 

การปฐมนิเทศต่อประธาน คือ พลเอกประภาส  

จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี จากนั้นประธานใน 

พธีิกล่าวเปิดการปฐมนเิทศ แล้วเดนิทางกลบั  ลำาดบั 

ต่อมาอาจารย์ธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์ ผูอ้ำานวยการ

สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

กล่าวชีแ้จงเรือ่งตารางเรยีน ตารางสอน การลงทะเบยีน 

การปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งแรก

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

น.ส.จารุวรรณ ตันวิจิตร

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบ ขั้นตอนและวิธีการ  

ต่อจากนั้น คณบดีแต่ละคณะพบนักศึกษา เป็นอัน 

เสร็จพิธี สำาหรับนักศึกษาต้องพบเจ้าหน้าที่ เพื่อรับ 

การประทับตราว่า “ผ่านปฐมนิเทศแล้ว” เพื่อนำาไป 

ขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาทีส่มบรูณ์ต่อไป เมือ่ขัน้ตอน 

ต่าง ๆ เสร็จสิ้นลง ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต่างก็เหนื่อยอ่อน

กันทุกคน แต่ก็รู้สึกปลื้มปิติ ที่การปฐมนิเทศครั้งนี ้

สำาเรจ็ลงอย่างราบรืน่และเรยีบร้อยดี นับเป็นการชมุนุม

    

เป็น C+ ส่วนผลสอบที่เป็น F หรือตก จะเป็น F 

หรือตกเหมือนเดิม 

ถาม สวสัดค่ีะ ดฉินัอยากทราบเกีย่วกบัการลงทะเบยีน 

เรยีนทางไปรษณย์ีว่ามขีัน้ตอนอย่างไรบ้าง ถ้าหากดฉินั

ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 

ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนดได้

ตอบ  1. มหาวทิยาลยัประกาศวนัลงทะเบยีนเรยีน 

ทางไปรษณย์ีทกุภาคการศกึษาไว้ในปฏทินิการศกึษา 

โดยดูได้จาก www.ru.ac.th หรอื ม.ร.30 ซึง่มขีัน้ตอน 

การปฏิบัติ ดังนี้

   1.1 ขอบัตรลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ 

(ม.ร.34) ที่อาคาร KLB ชั้น 1 หรือเข้าไป Download 

แบบฟอร์ม ม.ร.34 ได้ที่ http.regis.ru.ac.th 

   1.2 กรอกข้อมลูลงใน ม.ร.34 ให้ครบถ้วน 

โดยเขียนรหัสประจำาตัวนักศึกษา-เลขทะเบียนวิชา 

(Course No.) ให้ชัดเจน

   1.3 ชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา, 

ค่าหน่วยกติ, ค่าบำารงุมหาวทิยาลยั และค่าข่าวรามคำาแหง

กรณีภาคเรียนปกติ (ภาค 1 หรือภาค 2) หลังสุด มิได้ 

ลงทะเบียนเรยีน ต้องชำาระค่ารกัษาสถานภาพ ภาคละ 

300 บาท โดยซื้อธนาณัติจากที่ทำาการไปรษณีย์  

ชื่อผู้รับเงินมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ณ ที่ทำาการ- 

ไปรษณีย์รามคำาแหง 10241 (ถ้าชำาระเงนิไม่ครบถ้วน 

มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาสุดท้าย หรือไม่รับ-

ลงทะเบียนเรียนให้แล้วแต่กรณี)

   1.4 ซองจดหมายตดิแสตมป์ จ่าหน้าซอง 

ถึงตัวนักศึกษา

   1.5 ส่งเอกสารทั้งหมด โดยจดหมาย 

ลงทะเบยีนเรยีนตอบรบัทางไปรษณย์ีจ่าหน้าซองถงึ 

ผู้อำานวยการสำานกับรกิารทางวชิาการและทดสอบ- 

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ตู้ ปณ.1028  

กรงุเทพฯ 10241 หรอืสามารถนำาเอกสารการลงทะเบยีน

เรียนทางไปรษณีย์มาใส่กล่องรับลงทะเบียนทาง

ไปรษณีย์ท่ีอาคาร อาคาร KLB ชัน้ 1 (งาน One Stop 

Service)  ม.รามฯ1 หัวหมาก บางกะปิ

  2. ภาคปกติ (ภาค 1 และภาค 2) ลงทะเบียน- 

เรยีนได้ไม่เกนิ 24 หน่วยกติ ภาคฤดรู้อนลงทะเบยีน- 

เรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต (ไม่มีการลงทะเบียน-

เรียนสอบซ่อมทางไปรษณีย์) 

ของผู ้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนจำานวนมหาศาลเป็นครั้งแรกใน 

ประเทศไทย และนับเป็นกจิกรรมอนัมโหฬารทีป่ฐมนิเทศ 

กลางแสงแดดอันแรงจ้าของเดือนพฤษภาคม แต ่

โชคดีที่ฝนไม่ตก ...”

บรรณานุกรม

จิรโชค(บรรพต) วีระสัย. (2552, พฤศจิกายน 23-29). 

ย้อนรำาลกึถงึวนัวาน ม.ร. เมือ่แรกตัง้. ข่าวรามคำาแหง, 

หน้า 5. 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
 

 	ก�าหนดการสอบไล่ส่วนภูมิภาค

 ประจำาภาค 2 ปีการศึกษา 2558 จัดสอบ 

ระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 23 - 24, 30 เมษายน - 

1 พฤษภาคม 2559  สำาหรับการสอบไล่ส่วนภูมิภาค 

ประจำาภาค 2 ปีการศึกษา 2558 มีท้ังหมด 39 ศูนย์สอบ  

ดังต่อไปน้ี

          -  ศูนย์สอบภูมิภาค จำานวน 39 ศูนย์                                                                        

 	คาบเวลาสอบปกติและซ�้าซ้อน

         (สอบปกติ)   คาบเช้า  09.00-11.30  น. 

             คาบบ่าย 13.00-15.30  น.

         (สอบซำ้าซ้อน)  คาบเช้า  09.00-12.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00-16.30  น.

 	กระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจำานวน 

ศูนย์ละ  211  วิชา

     ข้อสอบปรนัย    จำานวน  74  วิชา

ANT3057, APR2101, ART1003, BUS3103,

BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102,

ENG1001,  ENG1002, ENG2001, ENG2002,

HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001,

HRM2101, HRM3206, HRM3207, INT1004,

LAW1004, LIS1001, LIS1003, MCS1100,

MCS1101, MCS1150, MCS1151, MCS1250, 

MCS1300, MCS1350, MCS1400, MCS1450, 

MCS2100, MCS2106, MCS2108, MCS2150, 

MCS2160, MCS2162, MCS2200, MCS2203, 

MCS2390, MCS2603, MCS3100, MCS3151, 

MCS3183, MCS3204, MCS3300, MCS3301, 

MCS4403, MGT2101, MGT2102, MGT2202,

MGT3203, MGT3205, MGT3301, MKT2101,

MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003,

POL1100, POL1101, PSY1001, RAM1000,

SCI1003, SOC1003,  SOC2033, SOC2043,  

SOC2091, SOC4077, STA2016,  THA1001,  

THA1002,   THA1003

 ข้อสอบอัตนัย    จำานวน 137 วิชา

ACC1101, ACC1102, ACC2134, ANT1013,

ANT4078, APR3107,  BI02202, F IN2101 , 

FIN2203, GAS2802, LAW1001, LAW1002,

LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003,

LAW2004, LAW2005, LAW2006,  LAW2007,

LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011,

LAW2012, LAW2013, LAW2015, LAW2032,

LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004,

LAW3005, LAW3006, LAW3007, LAW3008,

LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012,

LAW3015, LAW3033, LAW3035, LAW3038,

LAW3054, LAW4001, LAW4002, LAW4003,

LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007,

LAW4008, LAW4009, LAW4010, LAW4011,

LAW4012, LAW4013, LAW4017, MCS2170,

MCS2201, MCS2260, MCS2460, MCS3104,

MCS3152, MCS3190, MCS3205, MCS3206,

MCS3208, MCS3281, MCS3282, MCS3309,

MCS3380,   MCS3400, MCS3403, MCS3460,

MCS4481, MCS4103, MCS4106, MCS4150,

MCS4151, MCS4160, MCS4170, MCS4201,

MCS4304, MCS4601, MCS4602,  MCS4603,

MGT1001, MGT2201,  MGT3101, MGT3102, 

MGT3204, MGT3401,  MGT3402,  MGT3403, 

MGT3404, MGT3405,  MGT3408, MGT3409,  

MGT4004, MGT4006,  MGT4007,  MGT4206,  

MGT4207, MGT4208,  MGT4209,  PHI1000,   

POL2100, POL2102,  POL2103, POL2200, 

POL2203, POL2300,  POL2301, POL2302, 

POL2303, POL3300,   POL3301, POL3302, 

POL3311, POL3313,  POL3316, POL3329, 

POL3330, POL4100,   POL4128, POL4310, 

POL4312, POL4348,  POL4349, POL4350, 

SOC2065, SOC4074,  SOC4083,   STA1003,    

STA2003  

 	จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ท้ังส้ิน  

17,357 คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 97, 322 ที่นั่งสอบ

 	ตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให ้

นักศึกษาทางไปรษณีย์  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์   

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE  WWW. 

RU.AC.TH หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)  

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล ่ 

ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี   ฝ่ายจัดสอบ  สำานักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง   

10240 โทร. 0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาค 2/2558
นายวันชัย   เทียบพุฒ          สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 สำานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการ-

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา รุ่นที่ 15 (ภาค 2/58)  โดยมี 

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย อดีตรองอธิการบดีฝ่าย-

กิจการนักศึกษา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 

ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

  โอกาสนี้   อาจารย์สมหมาย  สุระชัย กล่าวว่า 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน 

ได้แก่  คุณธรรมจริยธรรม คือ สามารถจัดการปัญหา-

ทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ

ทางค่านิยม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ คือ ม ี

องค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทักษะ

ทางปัญญา คือ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำาความเข้าใจ

และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ 

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีส่วนช่วยและ

เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ และ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้IT 

คือ สามารถศึกษาและทำาความเข้าใจในประเด็นปัญหา 

เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน

การพูด การเขียน 

  วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จึงเป็นกระบวนวิชา 

ที่ผสมผสานการเรียนเข้ากับการปฏิบัติงาน โดยให ้

นักศึกษาออกไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ

งานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบตามหลัก 

“เรียนจากการทำา” (Learning by Doing) โดยนักศึกษา

จะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่างๆ  

ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตนเองให้พร้อมออกไปสู่ตลาดแรงงาน 

และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวันหลังจาก

สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง

 “การปัจฉิมนิเทศ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งใน

วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา ท่ีมีความสำาคัญ เพราะเม่ือ

เสร็จส้ินการฝึก นักศึกษาจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ 

และประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างฝึกสหกิจศึกษาให้ 

เพ่ือนนักศึกษาท่ีฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการอ่ืนๆ 

และคณะผู้บริหาร รวมท้ังอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงได้รับรู้  เพ่ือนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา”

 สำาหรับ สถานประกอบการท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

ได้แก่ สำานักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ ศาลอาญา 

ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทกฎหมาย ทีเค ทนาย ลีกัลแอดไวเซอร์ จำากัด 

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท อาบิโก ฟอร์จจ้ิง 

จำากัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  

กองกำากับการ 3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการฯ สายการบิน- 

กาตาร์ แอร์เวยส์ สนามบินสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพญาไท- 

นวมินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำานักงานตำารวจ- 

แห่งชาติ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าข้าม 

อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำานักงานเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท สำานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำากัด 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. 

และบริษัท บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ม.ร. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา RAM 3000



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ 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

ก่อนได้ แต่บางอย่างนั้นทดลองไปก็จริงอยู่แต่ก็ต้อง 

ลงมอือย่างสดุความสามารถ ต้องมทีนุต้องทุม่ทนุทุม่เท 

ต้องฝากชวีติฝากอนาคตไว้กบังาน ถ้าหากว่าเราต้องการ 

ทีจ่ะสร้างงานนัน้อย่างจรงิจงั ครพูดูอยูเ่สมอว่าการเดนิ 

ไปข้างหน้าอย่าหยดุ เหมอืนคำาสอนทีผู่ห้ลกัผูใ้หญ่ท่าน 

ให้ไว้ การไม่หยุดนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามองเห็นคุณค่า 

ของการเดินไป ไม่ใช่เดินเปล่าเดินคิดไปเดินสร้างไป 

เดนิทำาไปเดนิไปจนถงึจดุหมายปลายทาง ดงันัน้ทกุคน

ในชีวิตท่ีเกิดมาก็ย่อมมีจุดหมายปลายทางว่าจะต้อง

ทำางานให้เป็นประโยชน์จะต้องทำางานยังชีพให้ได้ 

หรือจะทำางานให้เกิดมรรคเกิดผลให้รำ่ารวยให้ได  ้

ค่าตอบแทนมากมาย หรือบางคนก็ไม่สนใจในเรื่อง

ค่าตอบแทนขอให้ได้ทำางานท่ีตนชอบก็เป็นอันใช้ได้ 

นี่อย่างนี้เป็นต้น 

 ดงันัน้การทีจ่ะตดัสนิใจทำางานนัน้ ลกูศษิย์น่าจะ 

ต้องเขียนเป็นแผนท่ีชีวติไว้ให้มนัชัดเจน ว่าเดนิไปแค่ 

ไหนถึงจะเพียงพอ ระหว่างที่เดินไปนั้นพบอุปสรรค 

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

เพราะฉะนั้นต้องแยกออกว่าเป็น 2 อย่าง ราคาที่เป็น 

หมืน่เป็นแสนนัน้เป็นราคาซือ้ขาย แต่ราคาทีเ่ป็นคณุค่า 

นัน้ประมาณค่ามไิด้ สิง่ทีท่ำาด้วยทองคำาหนกัหนึง่บาท 

ราคากน่็าจะอยูป่ระมาณสองหมืน่บาทเศษ ๆ ถ้าคดิเป็น 

ราคาในการซือ้ขาย แต่คดิในเรือ่งคณุค่าประมาณค่าไม่ได้ 

คำาว่าประมาณค่าไม่ได้ก็คงจะทราบกันว่า หมายถงึอะไร 

หมายถงึว่ามนัมค่ีาทางจิตใจไม่อาจทีจ่ะตีราคาได้ ตีราคา 

เป็นเงนิไม่ได้ ดงันัน้งานทีท่ำากเ็ช่นเดยีวกนั บางคนทำางาน 

แม้จะได้ค่าจ้างน้อยหรอืได้ค่าตอบแทนน้อย แต่ทำาไป 

แล้วเขามีความสุขใจสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีแล้ว 

ก็เป็นงานที่ไม่ทำาร้ายผู้อื่น เป็นงานที่ไม่ทำาให้สังคม 

เดอืดร้อน นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น แม้ว่าเขาจะได้ค่าตอบแทนน้อย 

แต่เขามองคณุค่าของงานทีท่ำายิง่ใหญ่มากไม่สามารถ 

ที่จะประเมินราคาได้ นี่อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น

ถ้าหากเข้าใจในเรื่องคุณค่ากับราคาก็จะมองเห็นใน

เรือ่งความแตกต่างของคำาต่าง ๆ ทีค่รกูล่าวมาข้างต้น

 ลกูศษิย์ครบั งานบางอย่างเราทดลองทำาไปพลาง ๆ

 รมว.ยุติธรรม กล่าวว่าปัจจุบันได้เห็น 

บัณฑิตรามฯเป็นบุคลากรท่ีสำาคัญของบ้านเมือง 

ถ้าย้อนไปก่อนก่อต้ังมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ยังนึกไม่ออกว่า ถ้าไม่มีรามคำาแหง บุคลากร 

ท่ีทำางานให้กับบ้านเมืองจะไปอยู่ ท่ีไหน 

เม่ือรามคำาแหงเปิดเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ทำาให้หลายคนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา 

ได้มีสถานท่ีเรียนหนังสือ เพราะรัฐไม่สามารถ 

หาท่ีเรียนให้ประชาชนได้เพียงพอ พิสูจน์ให้เห็นว่า 

บัณฑิตที่จบจากรามคำาแหงเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญในทุกสาขาอาชีพ ยืนยันถึงความสำาเร็จในการผลิต

บุคลากรจากมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับสถาบันแห่งอื่นทุกประการ 

 ด้านการทำางาน พลเอกไพบลูย์ คุม้ฉายา เป็นผู้รเิริม่แบ่งงานของกระทรวงยตุธิรรมออกเป็น 6 ด้าน คอื 

1)ด้านการอำานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลำ้า 2)ด้านการพัฒนานิสัยและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 

และป้องกันการกระทำาผิด 3)ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4)ด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ 5)ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และ 6)ด้านการพัฒนากฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

 พลเอกไพบูลย์ กล่าวถึงหลักการทำางานว่าต้องทำางานด้วยความจริงใจ นำาความรู้ไปใช้ให้สอดคล้อง 

กับงานท่ีทำา ผมทำางานโดยไม่คำานึงถึงผลประโยชน์  มีคุณธรรม จริยธรรม ผลงานท่ีได้ทำามามีความภูมิใจทุกเร่ือง 

และคงไม่สามารถประเมินได้ด้วยตนเอง ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งผมบอกกับข้าราชการกระทรวง-

ยุติธรรมเสมอว่า งานทุกด้านที่ทำา ถ้านึกถึงประชาชนก็จะสำาเร็จทุกเรื่อง 

 “ขอฝากบัณฑิตรามฯให้ปฏิบัติตามพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ในเร่ืองการทำางานร่วมกัน ให้มีจิตใจมุ่งม่ันแน่วแน่ จริงใจ เช่ือถือไว้ใจซ่ึงกันและกัน เพราะการศึกษาเป็นเพียง

จุดเร่ิมต้นของคุณสมบัติท่ีเข้าไปทำางานได้ แต่เม่ือเข้าไปทำางานเราต้องพบกับปัญหา ขอให้หนักแน่นเท่ียงธรรม 

พัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับอาชีพ มีความจริงใจ ซ่ือสัตย์สุจริต งานท่ีทำาก็จะบรรลุผลสำาเร็จได้อย่างราบร่ืน 

และให้นำาความรู้ท่ีได้จากมหาวิทยาลัยไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ”

รมว.ยุติธรรม รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ                                            (ต่อจากหน้า 1)

เราจะแก้ไขอย่างไร ท่ีสำาคญัในงานท่ีทำานัน้เรามคีวาม- 

สามารถที่จะทำาได้ดีขนาดไหน และถ้าหากมีความ- 

สามารถในการทำาแล้วจะเอางานนัน้หรอืผลงานทีไ่ด้นัน้ 

เอาไปทำาอะไรทำาเพื่ออะไร ถ้าเรามีเป้าหมายอย่างนี ้

ครูคิดว่าเมื่อมีการศึกษาท่ีเป็นพ้ืนฐานแล้วไม่ว่าชั้น    

ป.ตรี ป.โท ก็สามารถที่จะทำางานทุกอย่างได้ เพียง 

ขอให้งานน้ันเป็นเร่ืองของความซือ่สตัย์สจุริตเป็นทีต่ัง้ 

เป็นงานที่เคารพกฎหมายแล้วก็ไม่ทำาให้ผู ้อื่นเขา

เดือดร้อน แค่นี้น่าจะเพียงพอสำาหรับการวางแผนใน

เบื้องต้น แต่เมื่อทำาไปได้สักระยะหนึ่ง นักศึกษาควร

จะประเมินดูว่าจะทำาต่อไปหรือไม่ หรือว่าจะทำางาน

ใหม่หรือว่าจะเพิ่มงานนั้นให้มีภาระ ให้มีความกว้าง 

ให้มีความสูงให้มีความลึกในทางความคิดในทาง 

สติปัญญาอย่างไรหรือไม่ ลองคิดดูนะครับ เพราะว่า 

เกิดมาชีวิตหนึ่งทุกคนจะต้องทำางานแข่งกับเวลา  

เพราะเวลาเป็นเรือ่งทีท่กุคนจะต้องพบกค็อืเวลาตาย 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ณ ห้องบรรยายชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ ค่าธรรมเนียม- 

ตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดู งานต่ างประเทศ 

160,000 บาท แบ่งชำาระ 6 งวด 

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่ 

บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ท่ีสำานักงานโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 2 

ช้ัน 3 ห้อง 0304 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2310-8498, 081-817-6016 และดาวน์โหลดใบสมัคร 

ได้ที่ www.mpm.ru.ac.th

คณะรัฐศาสตร์รับนักศึกษาฯ          (ต่อจากหน้า 1)

รามค�าแหงสืบสานประเพณีไทยฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 สำาหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. พิธี-

สรงนำ้าพระพุทธรูป บริเวณหน้าอาคารหอประชุมฯ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธาน  09.09 น. 

พิธีเจริญพระพทุธมนต์จุลชยัยะมงคลคาถา ณ ห้องศกัดิ์  

ผาสุขนิรันต์ ต่อด้วยพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล และ 

10.00 น. พธิรีดนำา้ขอพรจากอธกิารบดแีละอาจารย์อาวโุส 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

 ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำาปี 2559 ในวันที่ 

11 เมษายน 2559 ตามกำาหนดการดังกล่าว



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๑) วันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 

ทำ�อะไรก็รวย

 ลูกศิษย์ที่รัก หลังจากพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแล้ว บางท่านก็อาจจะกำาลังมองหา 

งานทีช่อบ         ทกุคนกน่็าจะต้องมงีานทำาโดยหลกัการ 

เป็นอย่างนั้น หรือว่ามีงานทำาอยู่แล้วอาจจะอยาก 

จะเปลีย่นงานหรอือยากจะปรบัปรงุวธิกีารทำางาน 

ก็ลองคิดกับครูดูว่างานที่เราทำาเราจะชอบหรือ 

ไม่ชอบเราจะทำาอย่างไร หรอืว่างานทีท่ำาถ้าชอบกจ็ะ

ทำาต่อไปถ้าไม่ชอบก็จะหยุดแม้ว่าว่างงานก็ตามที 

เพราะทำาไปแล้วไม่ชอบ นี่อย่างนี้เป็นต้น

 ก่อนอืน่เราต้องมแีผนผงัของชวีติเส้นเดิน- 

ทางของชวีติเสยีก่อน คอืการทีเ่ราไปมองว่าเราอยาก 

จะเป็นนัน่เป็นนี ่ เราอยากจะได้ตำาแหน่งนัน้ตำาแหน่งนี ้

เราอยากจะทำางานนัน้ทำางานนีห้รอืชอบงานนัน้งานนี้ 

ชอบอาชีพนั้นอาชีพนี้อะไรต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น 

ต้องนั่งแล้วลองเขียนแยกแยะดูความแตกต่างด ู

ก่อนว่าสิง่ทีพ่บทีเ่หน็นัน้งานทีว่่านัน้เป็นงานทีช่อบ 

หรือชอบงานที่ทำา งานที่ชอบเราอาจจะไม่ทำาก็ได้

คือเห็นคนเขาทำาแล้วนึกในใจว่าเข้ากับอุปนิสัย 

เราได้เราทำาก็น่าจะได้ หรือว่าชอบงานแบบนัน้เหน็ว่า

เป็นงานที่สบาย หรือว่าเห็นว่าเป็นงานที่มีรายได ้

มากพอสมควรที่จะยังชีพได้ หรือได้มากพอที่จะ 

รำ่ารวยได้กับงานที่ชอบที่จะทำาหรืองานที่ทำานั้น 

เป็นงานท่ีเราชอบทำาอยูแ่ล้ว บางคนเป็นนกัดนตร ี

เล่นดนตรเีป็นชวีติ ว่างกซ้็อมทนัทหีลงัจากเลกิซ้อม 

ดนตรกีน็ัง่คดิแต่งเพลงนัง่คดิอะไรต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วกบั 

ดนตรี พูดง่าย ๆ ว่าชีวิตให้ไว้กับดนตรี ทำาไปด้วย 

ความรกัของงาน ความรกัของผลงานแล้วกช็อบท่ี 

จะให้เป็นอย่างนั้น กล่าวโดยสรุปคืองานเป็นชีวิต

 ทุกงานมีคุณค่าแต่ทุกคนก็ใช่ว่าจะสร้าง 

ความรำา่รวยได้เสมอไป เมือ่งานมคีณุค่ามนักจ็ะสร้าง

ความสขุใจเรากม็คีวามสขุใจ เกดิความงามในจติใจ 

มองเห็นความถูกต้องชอบธรรมไม่ผิดจริยธรรม  

ไม่เป็นการทำาลายศลีธรรมและในขณะเดียวกนันัน้ 

สิง่ท่ีจะต้องคำานงึถงึคอื ค่าตอบแทนหรอืผลรบัหรอื 

ผลที่ได้นั้นคุ้มค่าหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องแยกคิดอีก 

 คำาว่าคุม้ค่านัน้เป็นคำาคนละคำากบัคุม้กบัราคา

ไม่อาจจะเอามาเป็นคำาเดียวได้ งานท่ีมคีณุค่าอาจจะ 

มีราคาน้อยก็ได้ อาจจะมีราคามาก ราคาในที่นี ้

หมายความว่าราคาของจิตใจ ราคาของความชอบ 

ราคาของความท่ีมีอยู ่เป็นอยู ่ในความงามของ 

สิ่งเหล่านั้น เช่น พระพุทธรูปบางรูปบางองค์ราคา 

เป็นหมื่นเป็นแสน 

คณะศิลปกรรมฯ ม.รามคำาแหงแสดงผลงานเพลงของนักศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานในพิธ ี

เปิดการอบรมความรูเ้กีย่วกบัการตรวจเลอืกทหารกองเกนิเข้ารบัราชการทหารกองประจำาการ ประจำาปี 2559  

ณ อาคารสโุขทยั ห้องประชมุ ชัน้ 3 เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2559 โดยม ีพ.อ.ไตรจกัร นาคะไพบลูย์ ผูอ้ำานวยการ 

กองการสสัด ี หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน บรรยายพเิศษเรือ่งพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. 2497 

และแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายในการขอผ่อนผันเข้ารับราชการ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ภาควชิาดนตรสีากล คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคำาแหง จะจดักจิกรรม “Sunshine - 

Twilight Recital” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการแสดงเดี่ยวลูกทุ่งลูกกรุง ในวันที่ 8 เมษายน 2559  

เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม 0322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย  

 ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรชาวรามคำาแหงชมการแสดงของนักศึกษาเอกขับร้อง 

เอกกลอง เอกกต้ีาร์ เอกเปียโน และเอกเบสในกจิกรรมดงักล่าว สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิโทร. 0-2310-8296

ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2558 (ส่วนกลาง) วันท่ี 21-24 เมษายน 2559
บรรยายภาคฤดูร้อน/2558 วันที่ 19 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2559
สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดำาเนนิ- 

ทรงเปิดงานกาชาดไทย ประจำาปี 2559 

และทรงเยี่ยมกิจกรรมการออกร้านของ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทีม่าร่วมออกร้านในงานกาชาด ซึง่สภากาชาดไทย 

จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี 

สดุดี 84 พรรษา สภานายกิาสภากาชาดไทย” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล

บำารุงสภากาชาดไทย

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ร่วมออกร้านและจัดกิจกรรมตลอดการจัดงาน ทั้ง 9 วัน 9 คืน

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2559 โดยจัดบรรยากาศย้อนยุคสมัยพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

ซึ่งในวันเปิดงาน (30 มีนาคม 2559) อาจารย์ ดร.สมชัย อวเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ  

รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะกรรมการ 

ดำาเนินงานฯ เฝ้าทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัยแด่องค์ประธาน ณ บริเวณพระบรมรูปทรงม้า

 คืนแรกของร้านกาชาด มีคณะรัฐศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมออกร้านเกมสอยดาวลุ้นรางวัล

และทายช่ือบุคคลสำาคัญในประเทศและต่างประเทศรับของท่ีระลึก ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และ 

ขับกล่อมเสียงเพลงบนเวทีตลอดคำ่าคืน

 ขอเชญิชาวรามคำาแหงและผู้สนใจร่วมงานออกร้านของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง และเลอืกสนิค้าต่างๆ 

เพ่ือการกศุลภายในงานได้จนถงึวนัที ่7 เมษายนนี ้ณ บรเิวณสวนอัมพร สนามเสอืป่า และลานพระบรมรปูทรงม้า 

โดยรายได้จะนำาเข้าเพื่อสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำารุงสภากาชาดไทย

รามคำาแหงออกงานร้านกาชาดปี 2559


