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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 งานพระราชทานปรญิญาบัตร		เป็นงาน 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้ความส�าคัญ 

เป็นอย่างยิ่ง

	 เน่ืองเพราะเป็นงานที่มหาวิทยาลัย 

ได้รบัพระมหากรณุาธิคุณ		เสด็จพระราชด�าเนิน-

มาทรงเป็นประธานในพิธี		แรกเริ่มคือ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

	 ต่อมา	คือ

 ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  

สยามบรมราชกุมารี

	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยถือเป็นสิริมงคลสูงสุด		

และเป็นความปลืม้ปีติเป็นอย่างยิง่ของผูบ้รหิาร		

คณาจารย์		เจ้าหน้าที่		และบัณฑิตลูกพ่อขุนฯ	

ทุกคน

	 ตลอดเวลา	๔๒	ปีท่ีผ่านมา		ชาวมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงได้มีโอกาสรับเสด็จฯ		และมีความ

ปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 พร้อมทั้งส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม  หาที่สุดมิได้

	 มีคนเคยบอก	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ว่า

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมี	“ก�าเนิด”	๒	ครั้ง

	 ครัง้แรก		คือพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง		พุทธศักราช	๒๕๑๔		และ

	 ครั้งที่	๒	 	คือการเสด็จฯ	พระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกในวันที่

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

	 ซึ่งต่อมา	 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถือเอา

วันมหามงคลนี้เป็นวัน

 สถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 มหาวิทยาลัยที่ลูกพ่อขุนฯ	ส�านึกว่า

 ไม่มีรามฯ  ไม่มีเรา

อธิการบดีฝากศิษย์เก่าอัยการทำาหน้าที่ผดุงความยุติธรรมในสังคม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและ 

เชิดชูเกียรติกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีผ่านการ

สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งต้ัง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย	(สนามใหญ่	 รุ่นท่ี	51)	จ�านวน	79	ราย	

โดยมี	นายชาตรี สุวรรณิน	 รองอธิบดีอัยการ	สถาบันพัฒนา-

ข้าราชการฝ่ายอัยการ	ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	ม.ร.	อาจารย์ปรีชา 

ประยูรพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะนิติศาสตร์	ม.ร.	คณาจารย์	และผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ร่วมแสดงความยินดี	

เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสน้ี	 อธิการบดี	 กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท่ีประสบความส�าเร็จสอบผ่านการคัดเลือก 

บรรจุเป็นอัยการ	 ปัจจุบันเห็นได้ว่าอัยการ	 และผู้ที่ท�างานอยู่ในกระบวนการยุติธรรม	 อาทิ	 ผู้พิพากษา	 เป็น

เสาหลักของสังคมที่พึ่งพิงได้	 ในวันนี้	 ได้เห็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงส�าเร็จการศึกษาและได้รับ

แต่งตั้งเป็นอัยการ	นับว่าน่ายินดีและมีความส�าคัญยิ่ง

 “ความสำาเร็จในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ยังมีหลายสิ่งในบ้านเมืองจำานวนมากที่รอให้กฎหมาย 

ได้พิสูจน์ความยุติธรรม การไต่สวนเป็นกระบวนการเบ้ืองต้นสามารถช้ีเป็นช้ีตายก่อนจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

คนท่ีถูกลงโทษท้ายสุดได้รับการตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดี ความยุติธรรมจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก เราต้องรู้

ส่ิงใดควรไม่ควร มีเจตนาท่ีดี ช่วยกันพัฒนาเป็นกำาลังให้สังคมมีความม่ันคง และคำานึงถึงความยุติธรรมเป็นหลัก 

หากไม่สามารถคงไว้ซึ่งความยุติธรรมได้ ยากที่บ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้า

 ขอเป็นกำาลังใจให้ศิษย์ทุกท่านได้ทำาหน้าที่เป็นเสาหลัก ยึดมั่นในหลักการในระบบกฎหมายสากล 

ให้ทุกคนม่ันใจได้ว่าเม่ือประสบปัญหากฎหมายไทยสามารถพ่ึงพิงได้ ยังมีผู้ท่ีทนอยู่กับความเจ็บปวดและรอคอย 

ความยุติธรรม ขอให้ยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง ความยุติธรรมสมเหตุผลเป็นแง่ในกฎหมาย มนุษย์สามารถ 

เลือกใช้เหตุผล ขอให้ได้ใช้หลักการ ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่ ขอให้ได้หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

อ่านให้มาก เม่ือได้รับตำาแหน่งแล้ว ส่ิงใดท่ีทำาย่อมมีผลกับสถาบัน ขอให้ช่วยกันรักษาสถาบันอัยการให้มีความเข้มแข็ง  

ผดุงความยุติธรรมในสังคมไทย  คณาจารย์ที่รามคำาแหงจะเฝ้าดูศิษย์ทำาหน้าที่ในสังคมอย่างภาคภูมิ”

 ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจทุกครั้งที่ได้รับข่าวดีว่าศิษย์รามค�าแหง

ในต�าแหน่งข้าราชการ	ในต�าแหน่งอัยการได้ออกไปสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ	และประชาชน	คณะนิติศาสตร์

ยินดีสนับสนุนและพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 ด้านนายชาตรี สุวรรณิน	 กล่าวว่าเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเมื่อปีพ.ศ.2516	 ขณะนั้น 

หน่วยงานหลายแห่งติดป้ายว่า	“รามค�าแหงไม่รับ”	ท�าให้เกิดความมุมานะที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันและในวันนี ้

เป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติกลับมารามค�าแหงในฐานะศิษย์เก่า	 ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์- 

ประสาทวิชาให้	ท�าให้ตนและอัยการผู้ช่วยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา	จากผู้ที่มีความแตกต่าง	มีฐานะ 

ไม่ทัดเทียมคนอื่น	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงสามารถสร้างและส่งเสริมให้ได้รับความเท่าเทียมกันในความเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ	 บัณฑิตนิติศาสตร์รามค�าแหงล้วนมีความมานะพยายาม	 เพราะต้องสู้ชีวิต	 ต้องผ่านการ

สอบเนติบัณฑิต	 ต้องผ่านกระบวนการมากมาย	 ผ่านการตกครั้งแล้วครั้งเล่า	 ผ่านความท้อแท้	 จนกระทั่ง	 

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นอัยการผู้ช่วยดังเช่นในครั้งนี้ (อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

	 หากจะถามถงึการท�าความดี	 ท�าอย่างไรถงึจะเป็นความดี	 ท�าความดีมีอะไร 

เป็นตัวช้ีวดั	 จะวดัท่ีตัวเราหรอืให้ใครตัดสิน	 ไม่ว่าค�าถามทีเ่อ่ยมาจะมคี�าตอบเป็นเช่นไร 

การท�าความดีก็เป็นส่ิงท่ีเราพึงปฏิบัติ	ไม่ว่าจะเป็นใคร	ฐานะใด	อาชีพอะไร 

กจ็�าเป็นต้องมีคณุสมบัติด้านความดีเป็นทีย่ดึมัน่ในหวัใจ	 และนอกจากการท�าความดีแล้ว 

การเสียสละเพือ่ส่วนรวมยงัเป็นสิง่ท่ีดีและน่าชืน่ชม	วนัน้ีขอยกย่อง	5	นายต�ารวจ 

ชุดปฏิบัติการเก็บกู้และท�าลายระเบิด	(EOD)	ใน	3	จังหวัดภาคใต้	ที่ได้เสี่ยงชีวิต

ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อความสงบสุขในพื้นท่ี	 เป็นตัวอย่างการท�าความดีและเสียสละ

อย่างแท้จริง	จนสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ได้อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 แก่นายต�ารวจทั้ง	 5	 นาย	 ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2560	

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสน้ี	ดาบต�ารวจเสกสันต์ สุวรรณยหุะ	 ผูบั้งคับหมู่-

ตรวจท�าลายวัตถุระเบิด	กองก�ากับการสืบสวน	ต�ารวจภูธร-

จงัหวดัปัตตาน	ี กล่าวด้วยความภาคภมิูใจว่า	 อาชีพของตนเองน้ัน

เป็นอาชีพที่เสียสละ	การคิด	การตัดสินใจต้องเด็ดขาด	เพื่อ

จดุมุ่งหมายของความส�าเร็จ	และยงัฝากข้อคิดถงึบัณฑติทกุคน 

ให้มีความตั้งใจและรอบคอบในการท�างาน

 “การทำางานของพวกผมมีแต่ความเสี่ยง คำาว่าพลาด

และขอโทษ ไม่ใช่สิ่งที่พูดได้เสมอ ถ้าพลาด .. นั่นหมายถึงชีวิต แต่ถ้าคิดดูแล้ว 

เรายอมเสยีสละหน่ึงชวีติเพือ่อกีหลายชวีติกนั็บเป็นสิง่ท่ีดี และเป็นสิง่ท่ีผมยดึม่ัน

ตั้งแต่ทำางาน อาชีพอื่นก็เช่นกัน ไม่ว่าคุณจบไปแล้วจะทำางานอะไร อาชีพไหน 

ให้คุณต้ังใจและทุ่มเทกับงาน พยายามทำาให้เต็มที ่ เพราะถ้าหากคุณไม่มีความต้ังใจ 

สิ่งที่ออกมาก็จะไม่ดีเท่าที่ควร ทุกคนในหน่วยงานเรามีความตั้งใจในการทำางาน 

ไม่ว่าจะกดดัน หรือเส่ียงแค่ไหน เราหวังให้งานจบโดยทุกคนปลอดภัย นี่คือ 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเรา”

 ดาบต�ารวจเสกสนัต์	 สุวรรณยหุะ	 ได้ปะทะกบักลุ่มก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ี 

สภ.ราตาปันยัง	 ได้ปะทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบ	 บ้านสุไหงปาแน	 ต�าบลบานา 

อ�าเภอเมอืง	 จงัหวดัปัตตาน	ี และปะทะกบักลุม่ก่อความไม่สงบ	 ท่ีมัสยดิกรอืเซะ	 

ต�าบลตันหยงลุโล๊ะ		จังหวัดปัตตานี	

 ดาบต�ารวจอมรเทพ ทองเหลือง	ผู้บังคับหมู่ตรวจ-

ท�าลายวัตถุระเบิด	 กองก�ากับการสืบสวน	 กองต�ารวจ

ตระเวนชายแดนจังหวัดนราธิวาส	กล่าวว่าการท�างาน 

ในชีวิตจริงล้วนแตกต่างกับชีวิตมหาวิทยาลัย	 เราเคยแก้ไข

ในส่ิงท่ีพลาดหรือวิชาที่เราไม่ผ่านได้	แต่การท�างานจริง 

เราแทบจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลย	 เราจึงจ�าเป็นที่จะปฏิบัติและ

เก็บประสบการณ์ให้มากที่สุด

 “ความรู้ที่เราได้มา ไม่ได้อยู่แค่ในมหาวิทยาลัย เราจำาเป็นต้องนำาไปใช ้

ในชีวิตจริง ในตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัย สิ่งที่เราทำาผิดพลาดยังแก้ไขได้ วิชาที่

ไม่ผ่านก็ยังสอบใหม่ แต่ในชีวิตจริง เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ให้เราคิดก่อนทำา 

ไม่รบีร้อนจนเกนิไป พร้อมๆกบัเกบ็ประสบการณ์ เพือ่ช่วยให้เราตัดสนิใจเรือ่งต่างๆ

ให้ง่ายขึ้น”

	 ดาบต�ารวจอมรเทพ	 ทองเหลือง	 เคยเข้าเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่อง	 บริเวณ

ข้างฐานปฏิบัติการบ้านโคกสยา	 และเคยเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง

จ�านวน	3	ลูก	บริเวณบ้านโต๊ะลือเบ		ต�าบลสุไหงโก-ลก		จังหวัดนราธิวาส

 สิบต�ารวจเอกจีรศักด์ิ แก้วสุกใส	 ผู้บังคับหมู่ตรวจ-

ท�าลายวัตถุระเบิด	กองก�ากับการสืบสวน	ต�ารวจภูธร-

จังหวัดนราธิวาส	 ผู้ยึดมั่นในความดีและยังคงปฏิบัติหน้าที่

ในบ้านเกิดอย่างสุดความสามารถ	 ให้ทุกคนสู้และเชื่อมั่น	

พร้อมทั้งท�าความดีไม่เปลี่ยนแปลง

 “การยึดม่ันในความดีจะส่งผลให้เราในสักวันหนึ่ง 

ผมอยู่ท่ีนีม่าต้ังแต่เกดิ ทำางานท่ีนีแ่ละจะปฏบิติัหน้าทีต่รงนี้

ให้ดีท่ีสดุ ยอมสละเพือ่แก้ปัญหาให้ทุกคน และอยากให้ทุกคนสู้ พร้อมท้ังเชือ่ม่ัน

ในตัวผม เชื่อมั่นในหน่วยงาน EOD รวมถึงยึดมั่นในความดี เหมือนอย่างที่ผม

จะยึดมั่นเช่นนี้ตลอดไป”

 สิบต�ารวจเอกจรีศักด์ิ	แก้วสกุใส	ได้รบับาดเจ็บจากแรงระเบิด	ขณะปฏบัิติหน้าท่ี

เก็บกู้วัตถุระเบิด	ส่งผลให้แขนขวาใช้การได้ไม่ปกติ

 ดาบต�ารวจชนะ สุภาพบุรุษ	ผู้บังคับหมู่ตรวจท�าลาย-

วัตถุระเบิด	กองก�ากับการสืบสวน	ต�ารวจภูธรจังหวัดยะลา	

กล่าวด้วยความปลื้มปิติ	 และแนะน�าการท�างานแก่บัณฑิต

ที่จบใหม่

 “การได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ นับว่า

เป็นเกยีรติแก่ตัวเอง วงศ์ตระกลู และเพือ่นร่วมงาน เป็นผล

ของการทำาความดี ซึ่งการทำาความดีไม่ใช่ว่าเราจะทำาเพียง

วันนี้วันเดียว เราต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคง เต็มที่กับงานที่ทำา เพื่อให้สิ่งนั้น

ออกมาดีที่สุด รวมไปถึงความกตัญญู ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และที่สำาคัญคือ

การเคารพกันและกัน โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบใหม่ ต้องรู้จักเคารพเพื่อนร่วมงาน 

ให้เกียรติหน่วยงานและสถานที่ทำางานของเราด้วย”

	 ดาบต�ารวจชนะ	สุภาพบุรุษ	เคยเข้าเก็บกู้และท�าลายวัตถุระเบิด		50	ครั้ง	

ตรวจสอบสถานทีเ่กดิเหตุ	98	ครัง้	ตรวจสอบวตัถุต้องสงสัย	242	ครัง้	และตรวจ-

สอบพื้นที่ปลอดภัย	366	ครั้ง		

 สิบต�ารวจเอกเมธ ี ดีพาส	 ผูบ้งัคบัหมู่ตรวจท�าลายวตัถรุะเบดิ 

กองก�ากบัการสืบสวน	 ต�ารวจภธูรจังหวดันราธิวาส	 กล่าวด้วย

ความปลาบปลื้มและภูมิใจในหน้าที่ของตัวเอง	จะยึดมั่นใน

อาชีพต�ารวจ	พร้อมทั้งเอ่ยถึงอาชีพอื่นที่มีเกียรติไม่แพ้กัน

 “ผมภมิูใจในอาชพีตำารวจเป็นอย่างยิง่ และจะดำารงหน้าที่

จนกว่าจะเกษียณ เป็นการเสียสละในหน้าที ่ ซ่ึงบางคนอาจจะ

เห็นมุมมองที่แตกต่าง เหมือนดาบสองคมที่มีทั้งดีและไม่ด ี

กระน้ันผมก็ยงัจะยดึม่ัน และปฏบัิติเพือ่เป็นคุณประโยชน์แก่สงัคม ซ่ึงไม่ใช่เพยีงอาชพีตำารวจ

เท่านั้นที่ทำาได้ บัณฑิตทุกท่านเรียนจบจากหลายสาขา และไม่ว่างานของท่านจะ

ตรงทางที่เรียนมาหรือไม่ตรงก็ตาม เราควรภูมิใจในผลงาน ความพยายาม เพราะ

ทุกสิ่งที่เราเรียนรู้มา จะเป็นประสบการณ์และนำาพาความสำาเร็จมาให้เรา”

 สิบต�ารวจเอกเมธี	 ดีพาส	 เคยได้รับบาดเจ็บสาหัส	 ขณะเดินทางกลับจาก 

การตรวจสอบเหตุระเบิดในพืน้ท่ี	 อ�าเภอรอืเสาะ	 ถกูกลุม่ผูก่้อการร้ายซุม่โจมตี	 บรเิวณ 

บนยอดเขายือลาแป	และได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น	ประจ�าปี	2559	

	 ทั้งนี้	นายต�ารวจทั้ง	5	นาย	ยังเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า	ดีใจและปลาบปลื้ม

กับปริญญาญาบัตรท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมอบให้	 เป็นเกียรติกับตัวเองและ

ครอบครัว	ให้เป็นสิ่งเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่	ทุ่มเทท�าความดีให้แก่สังคม	

ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกบัทุกคน	 และขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีม่อบเกียรติ

อันสูงสุดให้พวกเราในครั้งนี้	เราจะจดจ�าและปฏิบัติหน้าที่ให้คู่ควร	สมกับที่เป็น

ผู้เสียสละของประชาชน				

ม.รามคำาแหง เชิดชู 5 นายตำารวจ หน่วย EOD
มอบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

บัณฑิตสาวนักสู้พลิกความไม่สมบูรณ์ทางกาย

เป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นเรียนจนจบ

 บัณฑิตสาวนักสู้จากนครพนม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส แม้ร่างกาย

ไม่สมบูรณ์ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน กลับกลายเป็นแรงผลักดัน 

ให้มมุานะต้ังใจเรยีน  จนสามารถฟันฝ่าอปุสรรคเรยีนจบสมดังความตัง้ใจ

  นางสาวกมลรัตน์ พันธุขันธ	์ บัณฑิตพิเศษ 

คณะรฐัศาสตร์	จากสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ-

จงัหวดันครพนม	 กล่าวถงึเหตุผลท่ีเรยีนมหาวิทยาลยั-

รามค�าแหงว่า	เป็นมหาวทิยาลยัท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคน 

 โดยเฉพาะคนท่ีไม่มีเวลาเข้าเรยีนหรอืต้องท�างานประจ�า

สามารถเข้าเรยีนได้	และทีส่�าคญัเปิดโอกาสให้คนท่ีม ี

สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เช่นตนเอง	 ได้เรยีนเช่นเดียว 

กับนักศึกษาปกติทั่วไป	จนกระทั่งส�าเร็จการศึกษาเช่นวันนี้	มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงเปรียบเสมือนบ้านหลังหน่ึงที่ให้ทั้งความรู้	และสอนให้รู้จัก

ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

 “จุดเริ่มต้นท่ีทำาให้ตัดสินใจสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เน่ืองจากตอนนัน้เป็นช่วงใกล้จะจบ ม.6 และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าเรยีน

มหาวิทยาลัยอะไรดี บวกกับตัวเองเป็นคนพิการ จึงคิดว่าถ้าไปเรียน 

มหาวิทยาลัยปิด ก็คงจะไปเรียนลำาบากและไม่สะดวกนัก เพราะตอนนั้น 

คณุพ่อกต้็องทำางานตลอด ในขณะน้ันเองคุณพ่อกใ็ห้คำาแนะนำาให้เข้าเรยีน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพราะคุณพ่อเองก็จบปริญญาโทที่รามคำาแหง 

เช่นกัน ที่สำาคัญ เราไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ โดยสามารถอ่านหนังสือและฟัง

คำาบรรยายจากอาจารย์ได้ที่บ้านเอง”

 กมลรตัน์	 กล่าวต่อไปอกีว่า	 การเรยีนท่ีรามค�าแหงสอนให้รูจ้กัมีความรบัผดิชอบ 

มีความขยนัและอดทน	นอกจากวชิาความรู	้แล้วยงัช่วยให้มองสถานการณ์

และเหตุการณ์ในปัจจุบันได้เข้าใจยิ่งข้ึน	 อาจารย์ผู้สอนล้วนแต่เป็นผู้ท่ีม ี

ความช�านาญและเช่ียวชาญท้ังในสาขาวิชาและการถ่ายทอดความรู	้การเรยีน 

ท่ีรามค�าแหงยงัท�าให้ได้พบเพือ่นต่างอาชพี	 ต่างวยั	 ได้มาแลกเปลีย่นความรู	้

และทัศนคติ	ท�าให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้น

 “หลงัจากท่ีรูว่้าตัวเองส�าเรจ็การศึกษาแล้ว	รูสึ้กดีใจและภมิูใจเป็นอย่างมาก 

ซ่ึงความส�าเรจ็ครัง้นีจ้ะเกดิข้ึนไม่ได้เลย	 หากขาดการสนบัสนนุจากครอบครวั

ทีค่อยช่วยเหลือและให้ก�าลงัใจในการเรยีนมาโดยตลอด	 ส�าหรบัหนูแม้ร่างกาย

ของหนูจะพิการแต่ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนแต่อย่างใด 

ขอแค่ให้เรามีความต้ังใจ	มีวิรยิะ	อตุสาหะ	และเพยีรพยายาม	เรากจ็ะสามารถ

ก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้

 “ในการเรยีน ได้ยดึคติท่ีว่า “ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความสำาเรจ็อยูท่ีน่ั่น” 

แม้ร่างกายเราจะพกิาร แต่มองว่ามันไม่ได้เป็นอปุสรรคต่อการเรยีนแต่อย่างใด 

แต่กลับมองว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้เรามุมานะต้ังใจเรียนมากข้ึน 

เวลาท้อจะบอกกบัตัวเองเสมอว่าเราต้องสู ้และต้องผ่านอปุสรรคเหล่าน้ัน 

ไปให้ได้ เพราะคดิว่าคนทีล่ำาบากกว่าเรากย็งัมค่ีะ และอยากจะฝากถงึเพือ่นๆ 

และน้องๆ ที่กำาลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะว่า เม่ือมีโอกาสเรียนก็อยากให ้

ต้ังใจเรียน เก็บเก่ียวประสบการณ์ในรัว้มหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าทีสุ่ดค่ะ อยากให้ 

ยึดเป้าหมายทีตั่วเองได้ต้ังไว้ เพราะมันจะเป็นแรงผลกัดันให้เราต้ังใจเรยีน 

เชือ่ว่าไม่มีอะไรท่ีเราทำาไม่ได้ หากเรามีความมุง่ม่ันต้ังใจ ความสำาเรจ็กค็งจะ 

ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ”	บัณฑิตสาวกล่าวทิ้งท้าย

    

 วันนี้	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอแสดงความยินดีกับ	 “น้องป๊อป”	 หรือ	

น.ส.มนสินี ชูสุวรรณ	 บัณฑิตสาวป้ายแดงจากคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 ผู้คว้าปริญญาพร้อมเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	 เกรดเฉลี่ย	 3.60	 และ 

ยงัเตรยีมตัวเข้ารบัการติดยศเรอือากาศตรีในช่วงปลายปีน้ี	 เป็นเรอือากาศตรีหญิง

ที่อายุน้อยที่สุด	เพียง	19	ปี	

 ป๊อป มนสินี	 ย้อนความหลัง 

ให้ข่าวรามค�าแหงฟังว่า	 เธอเรยีนปรญิญา 

ด้วยการเก็บหน่วยกิตผ่านระบบ	

Pre-degree	 ของม.รามค�าแหง	 โดย 

เริ่มเรียนตั้งแต่จบมัธยมศึกษาปีที่	3	

กระท่ังจบการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี	 6 

สามารถเก็บหน่วยกิตได้มากถึง 

139	 หน่วยกิต	 และเทียบโอนเป็น

นักศึกษาปรญิญาตรคีณะรฐัศาสตร์	 เรยีนต่อเพยีง	 1	 เทอม	 กค็ว้าปรญิญาได้ส�าเรจ็ 

พร้อมๆ	กับการท�าตามความฝันในการสอบรบัข้าราชการ	ทีก่ารนัตีความสามารถ 

ว่าเธอนี่แหละ	 คือ	 “ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง” ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์

กองทัพไทย

	 	 	 	 ความส�าเร็จในวันนี้	 ท�าให้มองย้อนไปถึงจุดเริ่มต้น	 วันที่	 ป๊อป	 มนสินี	 

ยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็ก	เธอได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพทหารจากคุณตา	หลาก-

หลายเรื่องราวที่ก่อเป็นความประทับใจ	แปรเปลี่ยนเป็นความฝันที่เธอพยายาม

ฝ่าฟันจนส�าเร็จ	 โดยระบบ	 Pre-degree	 เป็นเส้นทางที่น�าเธอไปสู่ปลายทางที่

ง่ายขึ้น	ซึ่งเธอยังเอ่ยถึงความประทับใจเกี่ยวกับระบบ	Pre-degree	ไว้ด้วย	ว่า	..	

 “การเรยีน Pre-degree ช่วยร่นเวลาข้ึนได้เยอะ ทำาให้เราได้ทำาตามความฝัน 

และมีเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยเฉพาะเป้าหมายทีเ่กีย่วกบัการสอบต่างๆ ท่ีจะทำาให้เรา

มีโอกาสสอบได้บ่อยครัง้กว่าคนท่ียงัรอเป้าหมายอยู ่ ท้ังการเกบ็หน่วยกติท่ีให้เรา

เริม่เกบ็ต้ังแต่ ม.3 พอเรยีนจบ กมี็หน่วยกติตุนไว้สำาหรบัต่อปรญิญาตร ี เป็นทางเลอืก 

ที่ดีมากๆ และไม่ผิดหวังที่เลือกเรียนในระบบนี้ตั้งแต่แรก”

 ป๊อป มนสินี	 เผยวิธีอ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบที่ง่ายต่อการประสบ

ความส�าเร็จ	แต่ต้องอาศัยความต้ังใจและความมุ่งมั่นท่ีเต็มร้อย	เสริมทัพ 

กับการอ่านหนังสือทุกวัน	 วันละ	 2-3	 ชั่วโมง	 โดยไม่ลืมท�าการบ้านส่งคุณครู	

และถึงระบบ	 Pre-degree	 เป็นเพียงการช่วยเก็บหน่วยกิต	 เธอยังใส่ใจกับการ 

ลงทะเบียนและการสอบอย่างเต็มร้อย	 ไม่เคยลืมท่ีจะลงทะเบียนให้เต็มหน่วยกติ

ตามท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนด		และต้ังใจอ่านหนังสือสอบให้ผ่านทุกวชิาในครัง้เดียว

 “ป๊อปอ่านหนงัสือหลงัจากทำาการบ้านเสรจ็ ท้ังวชิาท่ีเรยีนในช่วง ม.ปลาย 

และวิชาที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ Pre-degree ในแต่ละวันจะต้องอ่านหนังสือ

วนัละ 2-3 ช่ัวโมง เป็นส่ิงท่ีหนักพอควร แต่พยายามนึกถงึวนัท่ีเราประสบความสำาเรจ็ 

ความเหน่ือยก็กลายเป็นความพยายามข้ึนมา เพราะการเตรยีมตัวดี มีชยัไปกว่าครึง่”

	 อย่างท่ีเอ่ยไปในตอนแรก	 ว่า	ป๊อป มนสินี	 เตรียมตัวเข้ารับการติดยศ 

เรอือากาศตรใีนช่วงปลายปี	 ขณะนีเ้ธอกก็�าลงัศึกษาและฝึกภาคสนามท่ีโรงเรยีน

นายทหารชั้นผู้บังคับหมวดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ	ซ่ึงกว่าจะได้ข้ึนมาอยู่

ในจุดนี้ได้	 ไม่ง่ายเลยสักนิด	 เธอต้องสอบแข่งขันกับผู้ที่มีความฝันเช่นเดียวกัน

ถึง	5,000	คน	กระนั้น	เธอก็ผ่านเข้ารอบแรกมาในจ�านวน	22	คน	และผ่านการ

ทดสอบต่างๆ	จนเป็น	5	คนสุดท้าย	

 “น้องป๊อป”	 เป็นอกีหนึง่ตัวอย่างของความมุมานะ	 เป็นแบบอย่างของความต้ังใจ

และความพยายามท่ีเปี่ยมล้น	 ผู้หญิงตัวเล็กท่ีหยัดยืนด้วยความสามารถตัวเอง	

เหมาะแล้วที่จะได้รับความยกย่องและเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม	 (อ่านต่อหน้า 9)

“น้องป๊อป” บัณฑิตสาวคนเก่ง 
พร้อมรับตำาแหน่ง เรืออากาศตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุด



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุง่หว้า	ประธานกรรมการบรหิารโครงการฯ	

ให้โอวาทนักศึกษาโครงการพเิศษบรหิารธุรกจิบัณฑิต	 เพือ่ความเป็นเลศิ	 คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 รุ่นท่ี	 7	 ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา	 ภาคเรียนท่ี	 1	

ปีการศึกษา	 2560	 โดยมี	 คณาจารย์	 	 เจ้าหน้าที	่ ตลอดจนนกัศึกษารุน่พี	่ ร่วมต้อนรบั

อย่างอบอุ่น	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องประชุม	ศ.ไพบูลย์	สุวรรณโพธิ์ศรี	

ชั้น	2	คณะบริหารธุรกิจ	

	 โอกาสนี้	รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุ่งหว้า	ประธานกรรมการบริหาร

โครงการฯ	กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้ามาสู ่

รัว้รามค�าแหง	 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะช่วยให้นกัศึกษาได้รูจ้กัสถาบันการศึกษา 

และปรบัตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมต่างๆ	อกีทัง้แนะแนวการเรยีน	การท�ากจิกรรม	

และแนะน�าอาจารย์	เจ้าหน้าที่ที่จะคอยช่วยให้ค�าปรึกษาในระหว่างเรียน	รวมทั้ง 

เรื่องคุณภาพทางการศึกษา	ถือเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง	 เพราะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 

ต้องได้รบัการดูแล	 ควบคุม	 และประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก	

ทัง้เรือ่งการเรยีนการสอน	 กิจกรรม	 และการบรหิารสถานศึกษา	 เพือ่ให้เกดิการพฒันา

สถาบนัอดุมศึกษาไปในทศิทางเดียวกนั	 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการเรยีน

การสอนและการท�ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วย

 “นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาในโครงการฯนีมี้ความแตกต่างกันท้ังคุณวฒุ ิ วยัวฒุ ิ

ดังนัน้ การจะอยูร่่วมกนัได้อย่างมีความสขุจนสำาเรจ็การศึกษา นกัศึกษาต้องยดึถือ

ในกฎระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย มีความรัก ความสามัคคี และเคารพซึ่งกัน 

และกนั รวมทัง้ต้องมีปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทางโครงการฯ คณะ และมหาวิทยาลัยในการจัด-

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงพัฒนาไปตามมาตรฐานที่กำาหนด 

และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป”

 ประธานกรรมการบรหิารโครงการฯ	 กล่าวต่อไปว่าโครงการพเิศษบรหิาร- 

ธุรกิจบัณฑิต	 เพื่อความเป็นเลิศ	 สาขาวิชาการจัดการ	 เป็นอีกหนึ่งโครงการของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียน	 นักศึกษา	

และผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว	ที่มีความต้องการจะเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ	 สามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ	 โดยโครงการฯมีนโยบายการบรหิารงานตามแนวคิดของ	 ผศ.วฒุศัิกด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี	ม.ร.ที่ว่า	“ครูบาอาจารย์ทุกคนตั้งใจจะสอนนักศึกษา

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ ให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ท่ีจำาเป็นสำาหรับการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต และขอให้นักศึกษา 

ม่ันใจว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้ว-

รามคำาแหงให้มีความอบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข”	ทั้งนี้ยังมีจุดเด่นด้านการ

อ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา	เรียนนอกเวลาราชการ	สอนโดยอาจารย์-

ประจ�าและผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจโดยตรง	 เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ 

ทั้งด้านวิชาการ	 คุณธรรม	 และกิจกรรมนักศึกษา	 ส�าเร็จออกไปเป็นผู้บริหารที่ดี

มีความรู้คู่คุณธรรม		พัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป		
(อ่านต่อหน้า 7)

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจัดปัจฉมิ-

นิเทศเตรียมความพร้อมมหาบัณฑิต

ด้านบรหิารธรุกจิ จังหวดัสมทุรสาคร 

ย�า้ใช้ความรูพั้ฒนาตนเอง - ประเทศชาติ 

และมีจิตอาสา รวมทั้งกตัญญูต่อผู้มี-

พระคุณ

	 โครงการบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต	จงัหวดัสมุทรสาคร	คณะบรหิารธุรกจิ	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมมหาบัณฑิตด้าน-

บริหารธุรกิจ	 จังหวัดสมุทรสาคร	 รุ่นที่	 6	 และแสดงมุทิตาจิต	 แก่คณาจารย ์

ผู้มีคุณูปการ	โดยมี	รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุ่งหว้า	ประธานกรรมการ

บริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ให้โอวาท	 และ 

มีคณาจารย์		เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาร่วมพิธี	เม่ือวันที่	7	มิถุนายน	2560	 

ณ	โรงแรมเซ็นทรัลเพลส	จังหวัดสมุทรสาคร

	 โอกาสนี ้ รศ.ดร. สมพล ทุ่งหว้า	 กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย ์

ทกุคนท่ีส�าเรจ็การศึกษาเป็นมหาบณัฑิต	 ด้านบรหิารธุรกิจ	 ของจงัหวดัสมุทรสาคร 

มหาวิทยาลยัรามค�าแหงรูส้กึภาคภมิูใจอย่างย่ิงทีไ่ด้มีโอกาสไปให้บรกิารทางด้าน

การศึกษากับลูกศิษย์ทุกคน	ณ	จังหวัดสมุทรสาคร	ซ่ึงตรงตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีว่า	 “เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสและขยายโอกาส

ทางการศกึษา”	 ภมิูใจท่ีนักศึกษาทกุคนต้ังใจเรยีนจนส�าเรจ็การศึกษาเป็นมหาบัณฑิต 

ได้อย่างทีต้ั่งใจไว้	 และให้ความร่วมมอืท�ากจิกรรมกบัโครงการฯ	 คณะบรหิารธุรกจิ	

และมหาวทิยาลยัรามค�าแหงด้วยดีเสมอมา	ขอให้น�าความรูท่ี้ได้รบัจากการเรยีน 

ที่มหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้กับการท�างานและการด�ารงชีวิตในสังคม	เพื่อ 

พฒันาตนเอง	สังคม	และประเทศชาติโดยการบูรณาการความรูด้้านบรหิารธุรกจิ

ระดับสากล	 สู่ชมุชนและท้องถิน่	 และขอให้ว่าท่ีมหาบณัฑิตน�าความรูไ้ปใช้ควบคู่

กับคุณธรรมจริยธรรม	 มีความกตัญญูกตเวทิตากับผู้มีพระคุณ	 รวมทั้งเป็นผู้มี

จิตอาสา	ช่วยเหลือสังคมด้วย	 ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะท�าให้ว่าท่ีมหาบัณฑิตทุกคนมี

ความเจริญรุ่งเรือง	และก้าวหน้าในหน้าที่การท�างานต่อไป

 “มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้ให้เพียงแค่วิชาความรู้ในตำาราเรียนเท่านั้น  

ยังให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกับนักศึกษาด้วย และเมื่อสำาเร็จการศึกษา

ได้ใบปริญญาบัตร ก็ยังถือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการเรียนรู้เท่านั้น ทุกคน

ยังคงต้องศึกษาหาความรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะโลก

ปัจจบัุนน้ีมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดท้ังด้านเศรษฐกจิ สังคม และความเป็นอยู ่

ในระดับประเทศและนานาประเทศ  จึงจำาเป็นที่นักบริหารท่ีดีทุกคนต้องเร่ง 

พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในทุกด้านให้พร้อมเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 และ 

ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาทุกรุ่น รวมท้ังทีมงานจัดงาน 

ท่ีร่วมกนัทำางานด้วยความรกั ความสามัคค ีและขอขอบคณุโรงเรยีนสมทุรสาครวิทยาลยั

ทีอ่นเุคราะห์สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน อำานวยความสะดวกให้กบัคณาจารย์

และนักศึกษาเสมอมา”

 จากนัน้	 ว่าทีม่หาบัณฑิตโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต	จงัหวดัสมุทรสาคร 

รุ่นที่	 6	 น�าขบวนธงมหาวิทยาลัย	 พร้อมด้วยพานพุ่มและพวงมาลัย	 มาแสดง

มุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้มีคุณูปการ	ด้วยความรัก	ความกตัญญูกตเวทิตา

M.B.A.สมุทรสาคร จัดปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต รุ่น 6
ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษฯ  
เพื่อความเป็นเลิศ รุ่น 7
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	 ส�านักกีฬา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา	 ครัง้ท่ี	 36	 “พะเยาเกมส์”	 ระหว่างวนัท่ี	 9	 -	 16	 มิถนุายน	 2560   

ณ	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 จังหวัดพะเยา	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดงาน 

และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอือ้น  ป่ินเงิน 	ผูอ้�านวยการสถาบนัคอมพวิเตอร์ 

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักกีฬา	 อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชมุชนสัมพนัธ์	 คณะผูบ้รหิาร	 และเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬา	ร่วมงานกว่า	200	คน	เม่ือวนัท่ี	5	มิถนุายน	2560 

ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารเบกพล	

	 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน	 กล่าวว่าการแข่งขัน

กฬีาบคุลากรส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	 จดัแข่งขันเป็นประจ�าทกุปี 

เพือ่ให้บุคลากรในหน่วยงานท่ีสังกัดได้ออกก�าลังกายอย่างต่อเน่ือง	 เป็นการ 

เสรมิสร้างสุขภาพและพลานามัยให้แข็งแรง	รวมท้ังก่อให้เกดิความสามัคคี

ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

โดยการแข่งขันครัง้นี	้ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้จดัส่งนกักฬีาและเจ้าหน้าท่ี

เข้าร่วมการแข่งขัน	 จ�านวน	208	คน	 ใน	 13	ชนิดกีฬา	 ได้แก่	ฟุตบอลชาย	

วอลเลย์บอลชาย-หญิง	 เซปักตะกร้อ	แบดมินตัน	วอลเลย์บอลชายหาด-

ชาย-หญิง	เทบลิเทนนสิ	กอล์ฟ	ว่ายน�า้	กรฑีา	เปตอง	แอโรบิก	หมากกระดาน	

และครอสเวิร์ด	

  ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี	ม.ร.	กล่าวว่า	“ขอให้ตั้งใจ

แข่งขันกันอย่างเต็มที่ เต็มกำาลังความสามารถ มีสติ ไม่ประมาท รู้แพ้รู้ชนะ 

และมีนำ้าใจเป็นนักกีฬา หากกีฬาประเภทใดท่ีต้องมีการปะทะกันก็ขอให้

รูจ้กัอดทนอดกลัน้ เอาชนะใจตนเองและชนะใจคนดูให้ได้ รวมท้ังบอกกล่าว 

เล่าเรื่องของมหาวิทยาลัยในสิ่งที่ดีๆ เชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาบุคลากรของ 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นผูท้ีมี่ความรู ้ความสามารถมาก ทำาให้มหาวทิยาลยั

มีโอกาสคว้าเหรยีญรางวลัในกฬีาหลายประเภทได้ ขอให้ทุกคนต้ังใจแข่งขัน

อย่างเต็มที่ ดูแลซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง รวมทั้งช่วยกันรักษาชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย เพราะเป็นสิ่งสำาคัญมากกว่าเหรียญรางวัลใดๆ”

อธิการบดีฝากนักกีฬา ‘มีน�้าใจนักกีฬา-รักษาชื่อเสียง’
เข้าชิงชัยกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

ม.รามคำาแหงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง

สร้างจิตสำานึกอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร	ม.ร.

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง	 มุ่งสร้างจติส�านกึ

อนุรักษ์พลังงาน	 แก่บุคลากรรามค�าแหงทุกหน่วยงาน	 หวังลดปริมาณ 

การใช้ไฟ-น�า้ประปา	และร่วมสอดส่องดูแลอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทกุชนิด

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	เป็นประธานเปิดการอบรมการอนุรกัษ์พลงังาน	เรือ่ง “สถานการณ์

การใช้พลังงานและจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน”	 จัดโดยคณะท�างาน

ด้านการจดัการพลงังานมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	โดยมี	นายพูนศกัด์ิ  ว่องตระกลู 

ผูอ้�านวยการกองวศิวกรรมงานระบบฝ่ายบรกิารระบบไฟฟ้า	 การไฟฟ้านครหลวง 

เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษเรือ่งประเภทของพลงังานและการแปลงพลงังาน	

สถานการณ์พลังงาน	ปัญหาและผลกระทบจากการใช้พลงังาน	การอนุรกัษ์-

พลังงาน	 และแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 และ

บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ	 จ�านวน	 270	 คน	 เข้าร่วมอบรม	 เม่ือวันที่	 

31	พฤษภาคม	2560	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารเบกพล

 โอกาสน้ี	ผศ.วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  กล่าวว่าการประหยดัพลงังาน

เป็นเรื่องใหญ่ที่มหาวิทยาลัยเร่งด�าเนินการท้ังการปลูกจิตส�านึกและสร้าง

ความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากร	รวมทั้งให้บุคลากร

ได้เรียนรู้ระเบียบ	กระบวนการ	ขั้นตอนตามแผนของการอนุรักษ์พลังงาน

ทีม่หาวทิยาลยัได้ก�าหนดไว้	 เพือ่ให้เกดิการประหยดัพลงังานอย่างมีประสทิธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้เริ่มดำาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจากเดิม 

เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (LED) ที่หัวหมาก และกำาลังจะปรับเปลี่ยน

ในส่วนของวิทยาเขตบางนา และส่วนภูมิภาคต่อไป ส่วนเรื่องนำ้าประปา 

ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ หากพบเสื่อมสภาพ จะดำาเนินการเปลี่ยนใหม่

ให้ใช้งานได้อย่างปกติ และขอความร่วมมือบุคลากรไม่ใช้นำ้าประปา 

เพื่อประโยชน์ส่วนตน และร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล หากพบเห็น 

สถานท่ีใดนำ้าประปารั่ว หรือไฟฟ้าไม่ได้ปิด ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องรีบ 

ดำาเนินการ” 

 “ขอให้นักศึกษาทุกคนต้ังใจศึกษา ใฝ่หาความรู้รอบตัว และมีส่วนร่วม 

ในการเรยีนการสอน รวมทัง้ก้าวทันเทคโนโลยแีละภาษาต่างประเทศ เพือ่เตรยีม

ความพร้อมให้กับตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และหากนักศึกษามีปัญหา 

ข้อสงสัย โครงการฯ จะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด 

อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่เรียน และเกิด

ความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ด้วย”

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 6)
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 เปลวเทียนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง ...	เพราะ

เส้นทางฝันของเราแตกต่างกัน	 การเลือกเส้นทาง 

ท่ีจะพาไปสู่จุดหมายจึงเป็นสิ่งส�าคัญของแต่ละคน	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงข้ึนชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งตลาดวิชา	 เปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกเส้นทางฝัน

ด้วยตัวเองถึง	14	คณะ	และยิ่งไปกว่าโอกาสที่ให้คุณ

ได้ไขว้คว้า	รามค�าแหงยงับุกไปสร้างทางแห่งความฝัน

ถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว	ในงาน	RU	Road	Show	2017	

เมื่อวันที่	12-14	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	

	 กิจกรรม	 RU	 Road	 Show	 ได้รับการตอบรับ 

จากผูเ้ข้าร่วมงานทกุเพศทกุวยั	มีการแนะแนวการศึกษา 

ให้โอกาสทุกคนท่ีมีความฝันได้วาดเส้นทางไปสู่

ความส�าเร็จด้วยกัน	มีกิจกรรมบนเวทีและการให้

ความรู้ด้านวิชาการจากอาจารย์ท่ีมากประสบการณ	์

ได้ใกล้ชิดกับนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	

การชมิอาหารจากภาควชิาคหกรรม	และการชมิชาสมนุไพร

ที่มีประโยชน์จากภาควิชาแพทย์แผนไทย	 รวมไปถึง 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในงาน	 ท่ีใช้เพยีงบัตรประจ�าตัว

ประชาชนใบเดียว

 นายภูริวัธ บ�ารุงวงษ ์

นักศึกษาใหม่คณะพัฒนา- 

ทรพัยากรมนษุย์	ให้	ม.รามค�าแหง 

เป็นเส้นทางมุ่งไปถึงปริญญา 

ใบแรก	 โดยกล่าวว่าตั้งใจเลือก 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพราะเป็นคณะท่ีน่าสนใจและ 

เป็นความท้าทายใหม่ด้านการศึกษา

 “ผมมีความต้ังใจแต่แรกว่าเลือกเรียนคณะ-

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำาแหง และได้เริ่ม

เช็กข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไว้เล็กหน่อย ซ่ึงใน

ขณะนัน้ได้เหน็ประกาศการจดักจิกรรม RU Road Show 

ทีล่าดพร้าว จึงมาร่วมงานและตัดสินใจสมัครในงานทันที 

ด้วยคำาแนะนำาและความใส่ใจของผูร้บัสมัคร ทีส่ำาคัญ 

ผมได้วางแผนจะทำางานไปพร้อมๆกับการเรียน  

เป็นโอกาสที่ผมจะได้ทำาทั้งสองสิ่งพร้อมกัน”

 นายณัฐพล โพธิ์ละเดา 

นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร	์

เทียบโอนจากระบบ	Pre-degree 

ซ่ึงได้สมัครเรยีนและเก็บหน่วยกิต

มาต้ังแต่ช่วงอายุ	16	ปี	วันน้ี 

ได้เป็นนักศึกษา	ม.รามค�าแหง 

เต็มตัวรูสึ้กดีใจและต้ังใจจะเรยีน 

จะจบตามที่ตั้งใจไว้

 “คณะนิติศาสตร์ เป็นคณะที่เลือกตั้งแต่วันที่

เริ่มเก็บหน่วยกิตในระบบ Pre-degree จากคำาแนะนำา

ของรุน่พีแ่ถวบ้านในตอนนัน้ ทำาให้เดินในเส้นทางฝัน 

ไปแล้วหนึ่งก้าว จากนี้จะเก็บหน่วยกิตท่ีเหลือและ 

ใช้เวลาว่างจากการเรียนไปทำางานเพื่อเป็นรายได้

ของตัวเอง และการสมัครเรยีนท่ีงาน RU Road Show 

ก็ช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทาง สะดวกเพราะอยู่

ใกล้บ้าน และประทับใจการต้อนรับเป็นอย่างมาก”

 น.ส.อภญิญา เครอืจันทร์ 

ศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ	

สมัครเรียนด ้วยความหวัง 

จะคว้าปรญิญาและเกยีรตินิยม	

เธอมีความมุ ่งม่ันและต้ังใจ

เป็นท่ีสุด	 จากนี้ตลอดไปจน

ระยะเวลา	 4	 ปี	 เธอจะเดินใน

เส้นทางฝันไปพร้อมกับ	ม.รามค�าแหง

 “ฉันเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยเหตุผล

ด้านตลาดแรงงานในปัจจุบัน และมองไปถึงอนาคต

ในการทำางาน โดยการคว้าปริญญาด้วยเกียรตินิยม

จะเป็นใบเบกิทางทีดี่ แต่ท้ังน้ีทัง้น้ัน ฉนัจะไม่กดดันตัวเอง 

จะทำาตามฝันให้สำาเร็จ และทำางานเก็บประสบการณ ์

ไปเรื่อยๆ”

 นายศภุสนิ เจียรพาณชิย์พงศ์ 

นักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์	

ก้าวเข้ามาสมัครในงาน	RU 

Road	 Show	 ด้วยเหตุผลจะคว้า 

ปริญญาเพิ่มอีกใบ	ในขณะท่ี 

ปัจจุบนักก็�าลงัศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

เป็นการเรียนควบคู่กันไป	 เพื่อความส�าเร็จที่มากกว่า

ในอนาคต

 “การเข้าร่วมงาน RU Road Show และได้รับ 

คำาแนะนำาจากเจ้าหน้าท่ีแนะแนวการศึกษา ทำาให้ผมกำาจดั

ความลงัเลของตัวเองออกไปได้หลายข้อ โดยคณะรฐัศาสตร์ 

มีความสอดคล้องกับคณะนิติศาสตร์ที่ผมกำาลังเรียนอยู่ 

ซึง่การตัดสินใจเรยีนในคณะนี ้ จะเป็นการเพิม่ความสามารถ

ให้ตัวเอง และเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ จบ-

พร้อมๆเพื่อน แต่ได้ปริญญา 2 ใบ จาก 2 มหาวิทยาลัย 

นี่จะเป็นความภาคภูมิใจของผม”

 นายปกป้อง จุลโมกข์ 

นักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์	

เป ็นอีกคนหน่ึงที่ ตัดสินใจ 

คว้าปริญญาใบท่ีสอง	ควบคู่

กับการเรียนคณะนิติศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย	 

และต้นแบบความส�าเร็จจากคุณพ่อ	ท�าให้ตัดสินใจ

ได้ไม่ยาก

 “ผมได้เห็นหลากหลายความสำาเร็จจากรั้ว-

รามคำาแหง ทั้งคุณพ่อของผม รวมถึงรุ่นพี่ในคณะ

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นรุ่นพี่ได้

คว้าปริญญาพร้อมกัน 2 ใบ เขาเป็นต้นแบบที่ดี และ

ผมอยากจะเป็นแบบนั้น อีกทั้งความรู้ด้านรัฐศาสตร์

จะสร้างเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ผมคาดหวังจะ

เรียนจบพร้อมๆกันทั้ง 2 ใบ แต่สิ่งที่ตั้งใจในตอนนี้ 

คือพยายามเก็บหน่วยกิตให้ได้มากที่สุด”

 น.ส.ณฐันิชา ทองดีนอก 

นกัศึกษาใหม่คณะบรหิารธุรกจิ	

สาขาการจัดการธุรกิจ	ต้ังใจ

เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

พร้อมหลักฐาน	 โดยกล่าวว่า 

เป็นการรับสมัครท่ีสะดวกสบาย 

และการจัดการรวดเรว็		ประทับใจ

 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัย

แบบตลาดวชิา ให้เราแบ่งเวลาได้ ไม่ว่าจะทำางานหรอื

เรยีนหนังสือ นอกจากนีย้งัมีเวลาว่างให้ทบทวนบทเรยีน 

ซ่ึงนี่เป็นการวางแผนล่วงหน้าไว้แต่แรกแล้ว โดย

หวังว่าการเข้าเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จะช่วยให้

เจอเพื่อนที่ดี อาจารย์ที่ให้ความรู้เราเต็มที่ มีสังคม 

ที่กว้างขวาง และจะต้ังใจเรียนในจบภายใน 4 ปี 

พร้อมๆกับการทำางานเก็บประสบการณ์”

	 และ	น.ส.ธมลวรรณ 

สิทธกิรณ์	 นกัเรยีน	 Pre-degree	

คณะนิติศาสตร์	 เดินทางมา 

สมคัรเรยีนพร้อมคณุแม่	จากการ 

แนะน�าและได้เห็นตัวอย่าง

จากเพื่อน	ซ่ึงเป็นที่น่าสนใจ 

เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเอง

ได้เรียนจบเร็วขึ้น	อีกท้ังมีความต้ังใจจะเดินทางสาย- 

นิติศาสตร์อยู่แล้ว	 จึงสนับสนุนความคิดให้เก็บ

หน่วยกิตระหว่างเรียน

 “วันนี้เดินทางมาสมัครระบบ Pre-degree 

หลังจากเลิกเรียนพร้อมกับคุณแม่ เพราะกิจกรรม 

RU Road Show จัดใกล้โรงเรียนพอดี เหตุผลง่ายๆเลย 

ท่ีสมัครเรียน เพราะอยากเก็บคะแนนล่วงหน้า 

และระบบนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนก่อน  

ซ่ึงจะต้ังใจเรยีนต้ังแต่ตอนนี ้ และหวงัจะคว้าใบปรญิญา

พร้อมกบัเกยีรตินยิม อกีอย่าง ขอชืน่ชมการจดักจิกรรม

ท่ีเข้าถงึได้โดยง่าย สมัครเรยีบร้อยโดยเรว็ ทุกคนทีง่าน

เป็นกันเอง”

       

                       

RU Road Show มอบโอกาส มอบการศึกษา
ให้นักศึกษาใหม่สานฝันสู่ความสำาเร็จ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ถาม ขอสอบถามปัญหาการสมัครนกัศึกษาใหม่

ส�าหรบัผูส้มัครทีเ่ป็นพระภกิษสุามเณรว่ามีหลกัเกณฑ์

อย่างไรบ้าง

ตอบ	มหาวทิยาลยัได้ออกประกาศมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงเรื่องการอนุญาตให้พระภิกษุสามเณร

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	ประกาศ	ณ	วันที่	 22	

มีนาคม	พ.ศ.	2560

	 เพื่อเป็นการสนองตอบปรัชญาการศึกษา

การเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงอนุญาตให้พระภิกษุสามเณร

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทุกคณะทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคโดยก�าหนดแนวปฏิบัติในการ

ด�าเนินเรือ่งต่างๆ	 เช่นเดียวกบันกัศึกษาคนอืน่ๆท่ัวไป

ดังนี้

	 1.	 ให้ส่ังซ้ือใบสมัครได้ท้ังท่ีส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคตามรายละเอียดและก�าหนดเวลา

ในประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 2.	 การสมัครและการลงทะเบียนเรียน 

ให้เป็นไปตามวิธีการ	ขั้นตอนและเวลาท่ีก�าหนด

ตามปฏิิทินการศึกษา

	 3.	 ให้เข้ารับฟังค�าบรรยายในห้องเรียน 

ได้ทุกกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอน

	 4.	 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาให้เป็น 

ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560

	 ทั้ ง น้ี ให ้ถือ เป ็นแนวปฏิบั ติ นับ ต้ังแต ่

วันท่ีประกาศเป็นต้นไปโดยให้ยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่องการอนุญาตให  ้

พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ฉบับวันที่	24	มีนาคม	2551	

	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กับ 

พระภกิษสุามเณรในการสมัครเรยีนท่ีมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงเหมือนกับนักศึกษาทั่วไปและสามารถ

ติดต ่อข ่าวสารท้ังการรับสมัครนักศึกษาใหม  ่

การลงทะเบียน,ตารางเรยีนและตารางวนัเวลาสอบ	 ฯลฯ 

จากทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ที่	www.ru.ca.th	

ถาม ผมเป็นนักศึกษาอยูท่ี่สถาบันหน่ึง	 ก�าลงัเรยีน

อยู่ปี	1	เทอม	1	มีค�าถามว่า

	 1.	 ถ้าผมจะโอนย้ายจากที่เรียนอยู่มาเรียน

ที่ม.รามค�าแหงแล้วเรียนต่อจากที่เดิมได้หรือไม่

	 2.	 ถ้าได้จะต้องขอ	Transcript	กบัค�าอธิบาย

รายละเอยีดวชิามาเป็นหลกัฐานการเทียบโอนใช่ไหม

	 3.	 ถ้าโอนไม่ได้ผมจะต้องเรยีนคณะ/สาขาไหน

ได้บ้าง กองบรรณาธิการ

	 4.	ถ้าเทียบโอนแบบเรียนจบปี	 1	 มาแล้ว

จากสถาบันอื่นจะเลือกเรียนคณะไหนได้บ้าง

	 5.		ค่าใช้จ่ายแบบลาออกยงัไม่จบปี	1	เท่าไหร่

	 6.	 ค่าใช้จ่ายแบบลาออกแต่จบปี	1	แล้วเท่าไหร่

ตอบ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560

									ข้อ	8.	การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบัน-

อุดมศึกษาอื่น	 	 	 	

 8.5.	 นกัศึกษาจะเทียบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติ 

ได้ตามท่ีคณะกรรมการประจ�าคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

เป็นผู้ก�าหนดท้ังนี้ต้องไม่เกินสามในส่ีของหลักสูตร

ที่สาขานั้นก�าหนด

	 1.	 จากข ้อบังคับฯข้างต ้นมหาวิทยาลัย 

จะพิจารณาวิชาท่ีเทียบโอนให้	แต่ไม่ใช่การเรียนต่อ

จากสถาบันอื่น

	 2.	 ในการใช้สิทธ์ิเทียบโอนต้องน�า	 Transcript 

และค�าอธิบายรายกระบวนวิชามาเป็นหลักฐาน 

เพื่อให้คณะพิจารณาการเทียบโอนด้วย

	 3.	 เม่ือคณะพิจารณาวิชาที่น�ามาให้ตรวจสอบ

แล้วไม่ว่าจะโอนกระบวนวิชาได้หรือไม่ก็ตามผู้สมัครเรียน 

มีสิทธ์ิสมัครเรียนได้ทุกคณะ/สาขาที่มหาวิทยาลัย

เปิดสอน	โดยไม่มีการจ�ากัดแต่อย่างใด

	 4.	 เลือกเรียนได้ทุกคณะ/สาขา	 แต่วิชาที่จะ

เทียบโอนต้องดูตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละ

คณะ/สาขา	ว่าสามารถเข้าหลักเกณฑ์การเทียบโอน

ของคณะ/สาขา	นั้นหรือไม่

	 5.	ค่าเทียบโอนหน่วยกติละ	100	บาท	ในวชิา

ที่เทียบโอนได้

	 6.	 ค่าเทียบโอนหน่วยกติละ	100	บาท	ในวชิา

ที่เทียบโอนได้

ถาม	1.	 ถ้าวชิาทีเ่ราติด	 F	 ไม่ไปสอบและไม่ลงทะเบยีน

เรยีนใหม่พอจบแล้วเกรด	 F	 จะข้ึนในใบเกรดทรานสครปิท์ 

หรือไม่	ถ้าขึ้นมีผลอะไรหรือไม่

	 2.	 วิชาที่ติด	F	นับเป็นหน่วยกิตไหม

	 3.	ถ้าอยากลงวิชาอื่นแทนวิชาที่เราติด	 F	

สามารถท�าได้ไหมแล้วจะมีผลอะไรไหม

 4.	วิชาท่ีเราลงแทนวิชาที่เราติด	 F	 จะนับ

เป็นหน่วยกิตแทนวิชาที่ติด	F	ใช่ไหม

ตอบ	 1.	 วิชาที่ได้เกรด	F	ในทรานสคริปท์จบการ-

ศึกษาจะไม่ปรากฏวิชาที่ได้เกรด	F	

	 2.	 วิชาที่ได้เกรด	F	ไม่นับเป็นหน่วยกิตที่ได้

	 3.	 ลงได้ไม่ว่าจะเป็นวชิาในหลักสูตรหรอืไม่ 

แต่ถ้าผลสอบได้เกรดท่ีสอบผ่านวิชาน้ันจะปรากฏ

ใน	Transcript	เม่ือจบการศึกษาและต้องน�าไปรวมกบั 

วชิาในหลกัสูตรเพือ่น�าไปคิดเกรดเฉลีย่ด้วย

 4.	 จะนับเป็นหน่วยกิตก็ต่อเม่ือผลสอบได้เกรด

ผ่านเท่านั้น	ถ้ายังได้เกรด	F	หรือสอบตกก็ไม่ต้องน�า

มานับเป็นหน่วยกิตหรือน�ามารวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ย

“น้องป๊อป” บัณฑิตสาวคนเก่งฯ (ต่อจากหน้า 5)

	 ม.รามค�าแหงยังรอคอยทุกคนท่ีมีความฝัน 

พร้อมจะเดินเคียงข้างต้ังแต่จุดเริ่มต้นถึงปลายทาง

แห่งความส�าเรจ็	 ไม่ว่าคุณจะเริม่ด้วยระบบ	 Pre-degree 

หรอืปรญิญาตร	ีม.รามค�าแหงกย็นิดีเป็นเส้นทางให้คณุเดิน 

และเป็นแสงน�าทางไปถงึจุดหมาย	 เหมือนค�าขวญัท่ีว่า 

เปลวเทียนให้แสง	รามค�าแหงให้ทาง

 “ ข อ ข อ บ คุณ ม ห า วิท ย า ลัย ท่ี เ ห็น คุณ ค่า 

และขอบคุณอธิการบดีท่ีให้เกียรติศิษย์เก่าทุกคน 

แต่วันน้ียังไม่ใช่จุดสูงสุดของพวกเรา พวกเราทุกคน 

ท่ีได้รับเกียรติยศน้ีจะส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ 

ต่อยอดให้รุ่นน้องได้มีความซ่ือสัตย์สุจริตเท่ียงธรรม  

รักษาประโยชน์ของรัฐ  สมดังความปรารถนาของ 

มหาวิทยาลัย

 ในนามผู้แทนของสถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ขอให้รุ่นน้องได้นำาโอวาท

จากอธิการบดีไปปรับใช้ในการทำางาน และขอให้ทน

ต่อสิ่งยั่วยุ เพื่อจะได้ร่วมมือกันนำาพาประเทศไปใน

ทิศทางที่ดีต่อไป”

อธิการบดีฝากศิษย์เก่าอัยการฯ (ต่อจากหน้า 3)

สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี

 สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดโครงการ

เพ่ิมสมรรถนะในการใช้ภาษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฟรี)	เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ในระดับภูมิภาคอาเซียน	 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมและ

สอบผ่านครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร	

อบรมวันที่	12	กรกฎาคม	-	9	สิงหาคม	2560	ดังนี้

 1) ภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด - ฟัง) ระดับ 1  

สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ	อบรมเฉพาะวันจันทร์ 

วันพุธ	 และวันศุกร์	 จ�านวน	 2	 ห้องเรียน	 คือ  

ห้องที่	1	เวลา	14.00	-	17.00	น.	จ�านวน	30	ที่นั่ง	และ

ห้องที่	 2	 เวลา	 18.00	 -	 21.00	 น.	 จ�านวน	 30	 ที่นั่ง	 

(ต้องไม่เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการน้ีมาก่อน)	 

 2) ภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด - ฟัง) ระดับ 2 

สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ	 อบรมเฉพาะวันจันทร์ 

วันพุธ	และวันศุกร์	จ�านวน	1	ห้องเรียน	เวลา	18.00-

21.00	น.	จ�านวน	30	ที่นั่ง	 (ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรม

โครงการนี้ในระดับ	1	มาก่อน)

 หลักฐานการสมัคร:	รูปถ่ายขนาด	2	นิ้ว	1	รูป	

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 1	 ฉบับ	 ส�าเนาบัตร- 

ประจ�าตัวประชาชน	 1	ฉบับ	 และส�าเนาใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด	1	ฉบับ

 นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 

กรกฎาคม 2560	 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน)	 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	สถาบันภาษา	อาคารสุโขทัย	

ช้ัน	 4	 โทร.0-2310-8903-4,	 0-2310-8682-3	 หรือท่ีเว็บไซต์	 

www.ril.ru.ac.th,	email:	ril_ram@hotmail.com
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 นางสาวศภุานัน ชยัยรูวฒัน์	 บัณฑิตคณะ-

สาธารณสุขศาสตร์	 เกียรตินิยมอันดับ	 1	 เล่าถึง 

สาเหตุที่ เลือกเรียนในคณะสาธารณสุขว ่า	 

เดิมท�างานเก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขอยู่แล้ว	

โดยรับราชการเป็นผู้ช่วยเภสัชกร	แต่อยากม ี

วฒุปิรญิญาตรด้ีานสาธารณสุขโดยตรง	 เพือ่ใช้ในการ 

สอบเรยีนต่อแพทย์	 ซ่ึงมีการให้โควตาเรยีนส�าหรบั

ผูส้�าเรจ็การศึกษาด้านสาธารณสุข	 ดังน้ัน	 จงึตัดสินใจ 

มาเรยีนในหลกัสูตรภาคพเิศษ	 ท่ีเปิดสอนวนัเสาร์-

อาทิตย์	 เรียนแบบ	 block	 course	 และเรียนนอกเวลาราชการซึ่งจะไม่มีผล 

ต่อการพจิารณาความดีความชอบ	และการเลือ่นข้ันเงินเดือน	โดยใช้เวลาเรยีน

เพียง	2	ปี	ก็ส�าเร็จการศึกษา

 “ส่วนทีเ่ลอืกเรยีนท่ีมหาวิทยาลยัรามคำาแหง สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัสโุขทยั 

ประเด็นแรกคือ ใกล้บ้านทีจ่งัหวดัสุโขทัย เดินทางไปมาสะดวก มีคณาจารย์มาสอน 

ให้ความรู ้ ซ่ึงจะดีกว่าการอ่านหนังสือแล้วมาสอบ ซ่ึงจะช่วยในการตอบคำาถาม

ข้อสงสัย และค่าใช้จ่ายในการเรยีนไม่แพง นอกจากนีย้งัมีรุน่พีท่ี่จบจากรามคำาแหง 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพ ศักยภาพ จึงเชื่อม่ันว่ามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง จะเป็นสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดี และ

พร้อมรับใช้สังคม”

 ศภุานนั	 กล่าวถงึเทคนิคในการเรยีนทีใ่ช้และท�าให้ประสบความส�าเรจ็

ในวันนี้	ว่าต้องศึกษาหลักสูตรก่อนเป็นอันดับแรก

 “ขั้นแรกต้องศึกษาหลักสูตรก่อนว่าเรียนวิชาอะไรบ้าง ในแต่ละวิชา 

มีวัตถุประสงค์ มีคำาอธิบายรายวิชาอย่างไร ถ้ารู้ว่าเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจ หรือ

ไม่ถนัด ก็จะเตรียมหาผู้รู้ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการเรียนควบคู่ไปด้วย ซึ่งก็

เป็นรุ่นพี่ในที่ทำางาน นอกจากนั้น ยังต้องมีวินัยในการเรียน ต้องไปเรียน 

ให้ครบทกุวชิา ครบทุกคาบเรยีน เข้าร่วมกจิกรรมท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัข้ึน 

เรือ่งตรงต่อเวลากส็ำาคัญ เริม่ต้ังแต่เข้าเรยีน จนถงึการส่งการบ้าน และรายงาน 

ในช่วงเวลาที่เรียนและการฝึกงาน มีการวางตัวที่เหมาะสม ปฏิบัติตัวที่ถูก- 

กฎระเบียบที่คณะและมหาวิทยาลัยกำาหนด” 

 “ส่ิงท่ีประทับใจคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ อาจารย์ทีส่อนมีความต้ังใจ

ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ มีเทคนิคการสอน ที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย มีระบบ

อาจารย์ทีป่รึกษา ทีใ่ห้ความเป็นกนัเอง รบัฟังปัญหาทัง้การเรยีนและปัญหา-

ส่วนตัว ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ความรัก 

ความเป็นกันเอง ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีทุกคน รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของนักศึกษาตลอดเวลา และพยายามปรับปรุงบริการ หรือ

ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเรียน ในช่วงที่เรียนนั้น เป็นนักศึกษา

รุ่นแรกของคณะ เพราะความที่เป็นคณะใหม่ บางอย่างอาจยังไม่ลงตัว แต่

ทางอาจารย์และคณะก็พยายามแก้ไขปัญหา อำานวยความสะดวกให้ เช่น 

จดัหานำา้ด่ืม จดัหาม้านัง่เพือ่ให้พวกเราสามารถนัง่ประชมุ ทำารายงานร่วมกนั

ได้สะดวกขึ้น

 สำาหรบัในด้านบรรยากาศของมหาวทิยาลยั อาคารและสถานท่ี มีความสะอาด 

เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนครบถ้วน ทันสมัย 

อยากชวนให้น้อง ๆ มาเรียนที่สุโขทัยกันมาก ๆ นะคะ”

	 ด้าน	 นางสาวจุฑามาศ แสนท้าว 

และ นางสาวอภญิาภรณ์ แสนท้าว พีน้่อง

สองสาว	 ที่เลือกเรียนด้านสาธารณสุข

เพราะมีใจรักในอาชีพนี้เหมือนกัน	 และ

มุ่งมั่น	พยายามจนได้เกียรตินิยมอันดับ	1	

ทั้งคู่

 จุฑามาศและอภิญาภรณ์	 เล่าถึง 

สาเหตุท่ีเลอืกเรยีนคณะสาธารณสุข	เพราะ	

มีความชอบส่วนตัวอยูแ่ล้วเกีย่วกบัสายสขุภาพ 

และคิดว่ายงัสามารถน�าความรู	้ ประสบการณ์

ท่ีได้รบัต่างๆ	มาแบ่งปันให้กบัคนรอบข้าง 

ในการดูแลสุขภาพได้ด้วย	 เช่น	การทานยา	หรือการท�าแผล	 เป็นต้น	 เมื่อได้

เข้ามาเรียนคณะสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดสุโขทัย	รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

 “ต้องบอกก่อนว่าคณะเราเป็นคณะน้องใหม่ แต่เรามีคณาจารย์ที่มี 

ความรูค้วามสามารถทีจ่ะถ่ายทอดให้กบันักศึกษาทุกคน เพือ่คอยชีแ้นะแนวทาง 

ให้เราทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ บรรยากาศการเรียนภายในคณะ- 

สาธารณสุขอบอุน่ เป็นกนัเอง อาจารย์ทุกท่านจะให้ความสำาคัญกบันักศึกษา

ในคณะทุกคน อาจารย์ใส่ใจกับการบรรยายทุกครั้ง และยังเป็นที่ปรึกษา 

ในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต และการทำางาน เจ้าหน้าที่ และเพื่อนๆทุกคน

น่ารัก คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่กันแบบพี่แบบน้อง”

 จุฑามาศและอภญิาภรณ์	ให้ความส�าคญัและทุม่เทกบัการเรยีนอย่างเต็มที ่

และช่วยกนัเรยีน	 ท�าให้ได้เกยีรตินยิมท้ังคู่	 นบัว่าเป็นความส�าเรจ็ทีน่่าภาคภมิูใจ

อย่างยิ่ง	โดยจุฑามาศเล่าถึงเทคนิคการเรียนของตนเองว่าที่ผ่านมา	ได้เข้าเรียน 

และฟังอาจารย์บรรยายทกุคาบ	เวลาท่ีอาจารย์เน้นตรงจดุไหน	กท็�าสญัลักษณ์

ไว้เพื่อที่จะได้กลับไปทบทวนได้	 ส่วนมากจะเน้นการต้ังใจฟัง	 ต้ังใจเรียน 

ในชั่วโมงเรียนปกติอย่างมาก	 ทุกครั้งที่เรียนต้องจดบันทึกและท�าความเข้าใจ

ไปพร้อมๆกัน	ก่อนสอบก็อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนล่วงหน้าทุกครั้ง

 “เวลาท่ีอาจารย์สอนในชัน้เรยีนให้ต้ังใจฟัง ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน กใ็ห้ถาม

อาจารย์ทันที เพราะว่าถ้าให้เรากลับมาทำาความเข้าใจเอง บางทีอาจจะลืม

หรือไม่เข้าใจได้ ดังนั้น ถ้าเราเข้าใจต้ังแต่ในห้องเรียนแล้วเราก็จะจำาได้”  

อภิญาภรณ์เสริม

	 บัณฑิตพี่น้องสองสาวฝากเชิญชวนน้องๆท่ีรักในวิชาชีพสาธารณสุข	

ที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยหรือพื้นที่ใกล้เคียง	 ให้มาเรียนที่รามค�าแหง	 เพราะ

นอกจากจะได้เรียนในวิชาชีพที่เราสนใจแล้ว	ความรู้ท่ีได้น�าไปใช้ได้ทั้งใน

การประกอบอาชีพ	และในชีวิตประจ�าวัน	ที่ส�าคัญยังได้เรียนใกล้บ้าน	ได้อยู่

กับครอบครัว	อีกด้วย

สามบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะสาธารณสุขยัน
แม้เป็นคณะใหม่แต่มีศักยภาพ-อาจารย์เก่งและดี



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

 

ส่ิงท่ีตนยดึถือมาตลอดระยะเวลาการท�างานม	ี3	หลกั 

ได้แก่	1. หลักการ	คือทฤษฎีความรู้ทีร่�่าเรียนมา	ตั้งแต่

เด็กถึงปัจจุบัน	 ต้องมีหลักแม่นย�า	 เป็นภูมิคุ้มกัน 

ในการท�างาน	2.หลกัฐาน คือการปฏบัิติจ�าเป็นต้องมีหลกัฐาน	

โดยเฉพาะปัจจุบันต้องยึดถือหลักกฎหมาย	หลัก-

สิทธิมนษุยชน	หลกัระหว่างประเทศ	 ถ้าเราไม่มีหลกัฐาน

จะเกิดปัญหาในการท�างาน	 และ	 3.หลักธรรม คือ

คุณธรรมประจ�าใจ	 จิตใจ	 ความรู้ต้องคู่คุณธรรม  

ถ้ามีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมสังคมจะเดือดร้อน	

 “ผมยึดถือ 3 หลักการนี้มาโดยตลอดจนถึง

ปัจจุบันโดยคำานึงถึงการสร้างคุณประโยชน์แก่

ประเทศชาติ”  

องคมนตรีฝากฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ตามที่	ม.ร.30	 	ภาค	1	ปีการศึกษา	2560	 	ได้ประกาศว่ากระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร ์

บางกระบวนวิชา		ในหน้า	26	-	27		ได้เปิดเฉพาะนักศึกษารหัส	60	...	เป็นต้นไปลงทะเบียน	นั้น

	 คณะนิติศาสตร์ขอแก้ไขว่า		กระบวนวิชาดังกล่าว		ให้นักศึกษาทุกชั้นปี	(นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา

ต้ังแต่ปีการศึกษา	 2552	 ภาค	 2	 เป็นต้นไป)	 สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาตามท่ีระบุในตารางข้างท้ายน้ี 

ได้โดยไม่จ�ากัดว่าต้องเป็นนักศึกษารหัส 60... เป็นต้นไปเท่านั้น

หลักสูตร 2560 ชื่อกระบวนวิชา

LAW3048	(3) สังคมวิทยาทางกฎหมาย	(Sociology	of	Law)

LAW3057	(3) กฎหมายโรมันเบื้องต้น	(Introduction	to	Roman	Law)

LAW3058	(3) กฎหมายแองโกล-อเมริกันเบื้องต้น		(Introduction	to	Anglo-American	Law)

LAW3059	(3) สถาบันกฎหมายอเมริกัน	(American	Legal	Institution)

LAW3060	(3) กฎหมายอิสลาม	(Islamic	Law)

LAW3061	(3) กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ	(Comparative	Civil	Law)

LAW3062	(3) กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ	(Comparative	Business	Law)

LAW3063	(3) สัญญาส�าคัญทางธุรกิจ	(Major	Business	Contracts)

LAW3064	(3) ปัญหาในกฎหมายแพ่ง	(Problems	in	Civil	Law)

LAW3065	(3) การให้ค�าปรึกษาปัญหากฎหมายทางธุรกิจ	(Counsel	for	Problems	in	Business	Law)

LAW4061	(3) กฎหมายสหภาพยุโรป	(European	Union	Law)

LAW4062	(3) ประวัติศาสตร์กฎหมายและระบบกฎหมายหลัก	(Thai	Legal	History	and	Major	Legal	Systems)

LAW4063	(3) สิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)

LAW4064	(3) เศรษฐศาสตร์การเมืองส�าหรับนักกฎหมาย	(Political	Economy	for	Lawyers)

LAW4065	(3) สังคมการเมืองส�าหรับนักกฎหมาย	(Political	Sociology	for	Lawyers)

LAW4066	(3) กฎหมายเศรษฐกิจ	(Economic	Law)

LAW4067	(3) กฎหมายป้องกันทางเศรษฐกิจและคุ้มครองผู้บริโภค	(Anti	Trust	and	Consumer	Protection	Law)

LAW4068	(3) กฎหมายเกี่ยวกับความผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้า	(Product	Liability	Law)

LAW4070	(3) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	(International	Trade	Law	in	Digital	Economy)

LAW4071	(3) กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบ	(Comparative	Company	Law)

LAW4073	(3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ	(Comparative	Criminal	Justice)

LAW4074	(3) นิติเศรษฐศาสตร์	(Economic	Law)

LAW4076	(3) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต	(Law	on	Excise	Tax)

LAW4077	(3) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์	 (Law	 on	 Value	

Added	Tax,	Specific	Business	Tax	and	Stamp	Duty)

LAW4078	(3) กฎหมายภาษีท้องถิ่น	(Law	on	Local	Tax)

LAW4079	(3) กฎหมายเกี่ยวกับการด�าเนินคดีภาษีอากร	(Law	on	Tax	Case	Procedure)

LAW4080	(3) การวางแผนภาษีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ	(Basic	Tax	Planning	for	Business)

LAW4081	(3) ระบบภาษีเปรียบเทียบ	(Comparative	Tax	Systems)

LAW4082	(3) กฎหมายภาษีการรับมรดกและการให้	(Inheritance	and	Gift	Tax	Law)

LAW4083	(3) กฎหมายภาษีระหว่างประเทศเบื้องต้น	(Introduction	to	International	Tax	Law)

มีประสิทธิภาพย่ิง  และทำาให้งานสำาเร็จลุล่วงในแต่ละคาบ 

และแต่ละวันด้วยความสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยหวังว่า 

จะได้รับความร่วมมือท่ีดีเช่นนี้อีกในภารกิจต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาค 1/2560  

ระหว่างวันท่ี 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560”

อธิการบดีขอบคุณฯ (ต่อจากหน้า 12)

คณะนิติศาสตร์แก้ไขกระบวนวิชาใน ม.ร.30

	 โครงการส�าหรบัผูน้�าภาครฐัและภาคเอกชน	

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		รุ่นที่	15	

จดักจิกรรม “ส่งเสรมิคุณธรรม สร้างผูน้ำาท่ีเสียสละ” 

โดยม	ีอาจารย์เกสร ี พงษ์สังข์		กรรมการและเลขานกุาร

บริหารโครงการฯ	พร้อมด้วยคณะนักศึกษา	เป็น

ผู้มอบเงนิบรจิาค	 50,000	 บาท	 และส่ิงของเครือ่งใช้ต่างๆ 

ให้แก่	นางสาวดวงหฤษฎ์  ภูแพง ผู้อ�านวยการ 

โรงเรยีนบ้านเด็กรามอนิทรา	(บ้านเด็กตาบอดผูพ้กิาร 

ซ�้าซ้อน)	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2560	ณ		โรงเรียน-

บ้านเด็กรามอินทรา

	 การจดัโครงการคร้ังนี	้เพือ่สร้างสรรค์กิจกรรม

สันทนาการ	แบ่งปันความรัก	ความเอื้ออาทรและ

ความรูสึ้กดีๆ	 ให้กบัน้องๆ	 เด็กตาบอด	ผูพ้กิารซ�า้ซ้อน 

และเรยีนรูก้ารมีน�า้ใจ	 รู้รกัสามัคคีในหมูค่ณะ	 รวมท้ัง

เป็นการสานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนนักศึกษา

และครูอาจารย์ด้วย

มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำาซ้อน



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๑) วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

   
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 	พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ		สาขาวิชารัฐศาสตร์		แก่	พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		แก่	นายชีพ  จุลมนต์		และ	นายเสรี  สุวรรณภานนท์ 	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	42	ของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2560		ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 
องคมนตรีฝาก	3	หลักการทำางาน

และการครองตนแก่บัณฑิตใหม่

 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ 

องคมนตรี	ให้สัมภาษณ์ในโอกาส 

เข้ารับพระราชทานปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์	จากมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เม่ือวันท่ี	 19	 มิถุนายน 

2560	ว่าขอบคุณสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงที่มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชารัฐศาสตร์

ให้ในครั้งนี้	 นับเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและ

ครอบครัว	 เป็นเกียรติสูงสุดท่ีได้รับจากสถาบันการศึกษา 

อันทรงค่า	และจะมุ่งม่ันรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงไว้ตลอดไป

 “ม.รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�า	 มีช่ือเสียง 

โดดเด่น	 เป็นที่ยอมรับในสังคม	 มีบทบาทส�าคัญ

ในด้านการศึกษา	 และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

ได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมไปรับใช้

ประเทศมากมาย	 บัณฑิตรามค�าแหงถือเป็นผู้โชคดี 

ท่ีมีโอกาสเข้าศึกษาและส�าเร็จการศึกษาจากที่นี่	

ท่ีส�าคัญในขณะท่ีผมยังรับราชการในกองทัพบก	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและกองทัพบกมีความสัมพันธ์ 

ท่ีแนบแน่น	 เก้ือกูลซ่ึงกันและกันมาโดยตลอด	 มีกิจกรรม 

เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ	 ความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 การสร้างจิตส�านึกที่ด ี

ต่อสาธารณะ	 และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	 กองทัพบก

ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกระดับช้ัน	จนได้รับค�าชมเชย

จากผู้บังคับบัญชา	

 “ผมยืนยันได้ว่าสถาบันแห่งนี้ เป็นสถาบัน

การศึกษาท่ีมีเกียรติประวัติที่ดีงามเป็นที่ยอมรับ 

ลูกศิษย์รามคำาแหงทุกคนควรภาคภูมิใจ”

 พลเอกกัมปนาท ยังกล่าวถึงหลักในการท�างาน 

ให้ประสบความส�าเร็จเพ่ือเป็นแนวทางแก่บัณฑิตใหม่ว่า	
(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์		อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

เสด็จฯ	แทนพระองค์	พระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	42	ระหว่าง 

วันที่	 19	 -	22	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	โดยมีบัณฑิต	 

มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิต	 เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรจ�านวน	28,911	คน		นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

และยังความปลื้มปิติของผู้ส�าเร็จการศึกษา		และ

ชาวรามค�าแหงเป็นล้นพ้น

 อธิการบดี ม.ร.  กล่าวว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตแล้ว 

ยังเป็นพิธีท่ีมีความส�าคัญย่ิงท่ีมหาวิทยาลัยเตรียม

ความพร้อมในด้านต่างๆ	 เพื่อให้งานพิธีฯ	 มีความ 

เรียบร้อยสมบูรณ์ท่ีสุด		และน่ายินดีท่ีงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร	ครั้งที่	 42	ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความ

เรียบร้อยในทุกด้าน		ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

นับแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย		ผู้บริหาร		คณะกรรมการ-

ฝ่ายต่างๆ		คณาจารย์		ข้าราชการ		เจ้าหน้าที่		บัณฑิต		

นักศึกษา		นักศึกษาวิชาทหาร		นักเรียนและวงโยธวาทิต

โรงเรียนสาธิต	ม.ร.	ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ท้ังในช่วงฝึกซ้อมและวันพิธีฯ	 ด้วยความรับผิดชอบ		

เสียสละและเข้มงวดกับแนวปฏิบัติต่างๆ		ท�าให้งานพิธีฯ 

 ที่มีความส�าคัญลุล่วงไปด้วยดี

 “ในนามมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ผมขอขอบคุณ 

บุคลากรรามคำาแหง  บัณฑิต  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนในงานพิธีฯ ครั้งนี ้

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ  ทำาให้พิธีพระราชทาน- 

ปริญญาบัตรในปีนี้

อธิการบดีขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่าย
ทำาให ้พ ิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรสำาเร ็จล ุล ่วง

ม.รามฯ ยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ 

พระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาต่างๆ 

ในงานพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ�าปี	2558	-	2559	ครั้งที่	42	เมื่อวันที่ 

19	และ	20	มิถุนายน	2560	ณ	อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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