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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๔๙

วันที่	๑๙	-	๒๕	มีนาคม	๒๕๖๑

   
 
             
อธิการบดีนำาทีมสร้างสีสัน 
บนกำาแพงก่อสร้างรถไฟฟ้า หน้า ม.รามฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าทีม 

คณะผูบ้รหิาร และนกัศึกษา ม.ร. สะบดัปลายพูก่นัสร้างสีสนัลงบนก�าแพงก่อสร้างทางรถไฟฟ้า 

สายสีส้ม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ตัวก�าแพงมีความสวยงาม 

คลายความหงุดหงิดของผู้ใช้รถใช้ถนนท่ามกลางการจราจรติดขัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

   ผศ.วฒุศิกัด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

การก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม 

โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนละแวก 

ใกล้เคยีงอย่างมาก  โดยมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้น�าทมีนักศึกษา และผูมี้จติอาสาท่ีมีฝีมือ 

ด้านศิลปะมาร่วมมือกนัวาดภาพ เพือ่สร้าง 

สีสันและภูมิทัศน์ท่ีดีให้กับรั้วก�าแพง 

ก้ันพืน้ท่ีก่อสร้างหน้ามหาวทิยาลยั โดยสือ่ถงึความร่วมมือกนัระหว่างมหาวทิยาลยั  ชมุชน  และ รฟม.  

พร้อมทั้งสร้างจิตส�านึกรับรู้จากการสื่อสารของภาพวาด  

อุปนายกสภาฯ	ฝากบัณฑิตรามคำาแหง

“ใช้ความรู้-คุณธรรม	พัฒนาตน	พัฒนางาน	และประเทศชาติ”

(อ่านต่อหน้า 2)

( อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

 อปุนายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหงฝากบัณฑิตรามค�าแหง 

น�าความรู้และคุณธรรมที่ได้รับจากรามค�าแหงไปปรับใช้ 

เพื่อพัฒนาตนเอง อาชีพการงาน และประเทศชาติต่อ 

และต้องไม่หยุดแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันด้วย

 นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อปุนายกสภามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ใน 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ว่าในนามสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน รวมทั้งผู้ที ่

ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิในสาขาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในวันที ่

19 - 23 มีนาคม 2561 ขอให้ภาคภูมิใจท่ีได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจาก 

พระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นมงคล 

แห่งชีวิตในการที่จะไปเริ่มต้นประกอบวิชาชีพของท่านต่อไป 

ศิลปินดังเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรที่ ม.รามคำาแหง

สยม สังวริบุตรมิกค์ ทองระย้า เปาวลี พรพิมล

พรสุดา ฮาวนี่ ต่ายเนาว์คง ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี

นันทวัน เรืองฤทธิ์ไพศาล ขุนหนูพรสวรรค์ มะทะโจทย์

 มิกค์ ทองระย้า และเปาวลี พรพิมล เฟ่ืองฟุ้ง น�าทีมศิลปิน  

นักร้อง นักแสดง และคนในแวดวงบันเทิง เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในงานพิธีฯ ครั้งที่ 43  

ระหว่างวันที่ 19 - 23  มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช ประกอบด้วย

 1) มิกค์ ทองระย้า นักแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา-

สื่อสารมวลชน รับจริง 20 มีนาคม 2561 คาบเช้า

อธิการบดีแสดงความยินดีบัณฑิตรามฯ

ฝากนำาความรู้รับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง แสดงความยินดีกับ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 43 

ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ภูมิใจทุกคนจบเป็น 

บัณฑิตอย่างสมบูรณ์แบบ ฝากน�าอาวุธทางปัญญาที่ 

ครูอาจารย์มอบให้รับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

พร้อมต่อยอดความรู้ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต

 ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวในโอกาสน้ีว่าในนามของมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ขอแสดงความยินดีและขอช่ืนชมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 

และผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ขอให้ผู้ประสบความส�าเร็จการศึกษาทุกท่าน

เก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้เป็นพลังในการใช้ชีวิต รักษาเกียรติแห่งปริญญาบัตร 

และชุดครุยแห่งเกียรติยศ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์แบบ 

ไว้ให้ดีที่สุด (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

อธิการบดีแสดงความยินดีฯ (ต่อจากหน้า 1)อธิการบดีนำาทีมสร้างสีสันฯ (ต่อจากหน้า 1)

  “ค�ำว่ำบัณฑิต หมำยถึง ผู้รู้ ผู้มีปัญญำ ซ่ึง 

ท่ำนทั้งหลำยได้ส�ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตจำก 

รั้วรำมค�ำแหงแล้ว ย่อมเป็นผู้ที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม  

และมีควำมพำกเพียรจนส�ำเร็จกำรศึกษำ ผ่ำนกำร 

ทดสอบควำมอดทน และกำรพึง่พำตนเองมำอย่ำงดีแล้ว 

เชื่อมั่นว่ำบัณฑิตรำมค�ำแหงทุกคน จะไม่หยุดพัฒนำ 

ควำมรูค้วำมสำมำรถ และน�ำควำมรูท่ี้ได้รบัไปพฒันำ 

สำยงำนอำชีพของตนเอง รวมท้ังต้องไม่ลืมท่ีจะท�ำ

ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชำติด้วย”

 อปุนายกสภา ม.ร. กล่าวต่อไปว่า มหาวทิยาลัย- 

รามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา ตลอดระยะเวลา 

47 ปีผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่าบัณฑิตรามค�าแหงเป็น

ผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

สามารถออกไปท�าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 

อย่างดียิ่ง ดังเช่นปัจจุบันที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย- 

 “แม้กำรก่อสร้ำงจะก่อให้เกดิอปุสรรคหลำยมิติ 

โดยเฉพำะกำรสัญจรบนท้องถนน  และพืน้ทีก่่อสร้ำง 

ที่มีรั้วกั้นขอบชิดบดบังทัศนียภำพ  แต่รั้วก�ำแพง 

ว่ำงเปล่ำนี้สำมำรถสร้ำงให้เป็นพื้นที่ที่มีควำมสดชื่น 

ได้จำกกำรร่วมมือสนับสนุนกนัและกัน เพือ่ให้โครงกำร 

ก่อสร้ำงเดินหน้ำต่อไปได้ด้วยดี โดยมหำวิทยำลัย- 

รำมค�ำแหงและชุมชนยินดีร่วมมือกันเพื่อสร้ำง

ประโยชน์ให้กับสังคมทุกแง่มุม”

 ด้าน อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะ- 

ส่ือสารมวลชน เผยว่าอธิการบดีมีนโยบายให้คณะ- 

ส่ือสารมวลชนน�านกัศึกษา นักเรยีน รวมถงึผูมี้จิตอาสา

ทีมี่ฝีมือด้านศิลปะมาช่วยกนัวาดภาพเติมสีสันให้กบั 

รั้วก�าแพงกั้นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตลอด 

ความยาว 300 เมตร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย 

คณะส่ือสารมวลชนจึงจดัท�าเป็นโครงการหน้าบ้านน่ามอง 

ให้ทุกคนร่วมใจกันท�าให้มหาวิทยาลัยมีภาพสีสัน 

ชวนมองตลอดระยะเวลา 6 ปีของการก่อสร้าง พร้อม 

เรียกรอยยิ้มของผู้สัญจรท่ามกลางการจราจรติดขัด

บนถนนรามค�าแหง

 ขณะที่ นายสุรเชษฐ์ 

ไทยเลี้ยง นักศึกษาคณะ- 

ส่ือสารมวลชน สมาชกิชมรม 

ซุ้มศิลป์ หนึง่ในทีมงานสร้าง 

ผลงานภาพวาดถวายพระ- 

เกยีรติแด่พระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

ในนทิรรศการ “ธ สถติกลำงใจปวงประชำ” เม่ือปี 2560 

และครั้งน้ีเขากับทีมงานชมรมซุ้มศิลป์ก็ได้ท�างาน

รับใช้มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

 สุรเชษฐ์ บอกว่า “ก�ำแพงกั้นพื้นที่ก่อสร้ำง 

เป็นพื้นที่โล่งๆ และภำพรวมของกำรก่อสร้ำงท�ำให ้

กำรจรำจรติดขัด เกดิควำมตึงเครียดหลำยด้ำน จึงต้ังใจ 

วำดภำพเน้นสสัีนสดใสสไตล์เด็กๆ เพือ่ปรบัภมูทัิศน์ 

ให้กบัมหำวทิยำลยั  คลำยควำมตึงเครยีดบนท้องถนน 

และผูสั้ญจรไปมำ และเพือ่สร้ำงให้เป็นจดุเชก็อนิถ่ำยรปู 

อีกมุมหนึ่งของมหำวิทยำลัย พร้อมแสดงควำมยินด ี

ต่อพี่ๆ บัณฑิตในงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร  

ครั้ง 43” 

 งานนี้ อธิการบดี คณบดีคณะสื่อสารมวลชน  

และทีมงาน คอนเฟิร์มภูมิทัศน์น่ารักสดใสท่ีสื่อถึง 

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน และ 

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม พร้อมสร้างรอยย้ิมให ้

กบัผูพ้บเจอ คลายความตึงเครยีดจากการจราจรติดขัด 

ที่เป็นผลมาจากการก่อสร้าง  

 ส�าหรบัการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายสส้ีม

ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี เป็นสถานีใต้ดิน 23 สถานี  และ 

สถานียกระดับ 7 สถานี ระยะทางรวม 39.6 กิโลเมตร  

คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2566

 2) เปาวลี พรพิมล เฟ่ืองฟุ้ง นักร้อง นักแสดง  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน รับจริง  

20 มีนาคม 2561 คาบบ่าย

 3) สยม สังวริบุตร ผู้ก�ากับการแสดง ศิลปศาสตร- 

บัณฑิต สาขาส่ือสารมวลชน รับจริง 20 มีนาคม 2561 

คาบบ่าย

 4) พรสุดา ฮาวานี่ ต่ายเนาว์คง นักแสดงและ

ผู้จัดละครโทรทัศน์ รัฐศาสตรบัณฑิต รับจริง 22 

มีนาคม 2561 คาบบ่าย

 5) ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา พิธีกร รัฐศาสตร- 

บัณฑิต รับจริง 23 มีนาคม 2561 คาบบ่าย

 6) ณรงค์ฤทธ์ิ รัตนภักดี นักแสดง รัฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการงานสาธารณะ รับจริง 

 23 มีนาคม 2561 คาบบ่าย

 7) พรสวรรค์ มะทะโจทย์ นักแสดง รัฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการงานสาธารณะ รับจริง 

23 มีนาคม 2561 คาบบ่าย

 8) ไพศาล ขุนหนู ศิลปินโนราห์ รัฐศาสตรบัณฑิต 

รับจริง 23 มีนาคม 2561 คาบบ่าย

 9) นันทวัน เรืองฤทธิ์ รองอันดับ 2 มิสไทย- 

แลนด์เวิลด์ 2015 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี- 

การเงิน รับจริง 19 มีนาคม 2561 คาบบ่าย

 นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ยังได้ 

อนุมัติปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาดนตรีสมัยนิยม แก่นายสมนึก ทองมา หรือ 

ครูเพลงชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

ด้านการประพันธ์เพลงลูกทุ่ง ท่ีมีผลงานการแต่งเพลง 

ให้นักร้องลูกทุ่งหลายคน เช่น สายัณห์ สัญญา ยอดรัก 

สลักใจ สุนารี ราชสีมา จนมีชื่อเสียงโด่งดัง อีกด้วย  

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิใน 

วันที่ 20 มีนาคม 2561 (คาบบ่าย)

อุปนายกสภาฯ ฝากบัณฑิตรามคำาแหง ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 “วันน้ีทุกท่ำนส�ำเรจ็กำรศึกษำโดยสมบรูณ์แบบแล้ว 

ปรญิญำบตัรเป็นเพยีงแค่ส่วนหนึง่ของชวีติ แต่จำกน้ี 

ต้องขวนขวำยหำวชิำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนือ่ง เม่ือครบูำอำจำรย์ 

ได้มอบอำวุธทำงปัญญำให้แล้ว ขอให้ใช้ควำมรู้ไป 

สร้ำงประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม ขอให้มีควำมภูมิใจ 

ในควำมเป็นบัณฑิตรำมค�ำแหง ไม่เย่อหยิง่ หรอืทะนงตน

ว่ำตนดี ถอืดี ขำดควำมรอบคอบ จงท�ำตนอ่อนน้อมถ่อมตน

ให้เหมือนรวงข้ำว ในยำมท่ีรวงข้ำวสกุงอมจะค้อมตัวต�ำ่

นิ่งงดงำม  เพรำะภำยในหนักด้วยคุณค่ำและเนื้อหำ 

 ขอให้ปฏิบัติตนอย่ำงมีสติอยู่เสมอ น�ำคุณสมบัติ 

อันโดดเด่นท่ีมหำวิทยำลัยได้ปลูกฝังให้บัณฑิตรำมค�ำแหง 

คือ ควำมเป็นผู้มีควำมรู้คู่คุณธรรม เป็นแนวทำงใน 

กำรท�ำหน้ำท่ีและประกอบอำชีพให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

ขอให้บัณฑิตรำมค�ำแหงยึดถือควำมถูกต้อง ใช้คุณธรรม 

และควำมสำมัคคีในกำรด�ำรงตนให้เป็นแบบอย่ำงของ 

บัณฑิตที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าเมื่อส�าเร็จการ 

ศึกษาแล้วอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ขอให้เติมเต็มความรู ้

เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ใครที่จบระดับปริญญาตร ี

ขอให้ต่อยอดสู่ระดับปริญญาโท ส่วนใครท่ีจบระดับ- 

ปริญญาโทขอให้ต่อยอดสู่ระดับปริญญาเอก ไม่ละท้ิง 

การศึกษาให้หายไปจากตัวเรา ในขณะท่ีทุกคนอยู่ในโลก 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกวัน จึงไม่ควรหยุดการเรียนรู้ไว้ 

ท่ีจุดใดจุดหน่ึง ต้องหม่ันหาความรู้เพ่ือให้หมุนตามทันโลก

 นอกจากน้ีแล้ว ขอให้ครองตนด้วยความซ่ือสัตย์ 

สุจริต ช่วยกันรักษาคุณงามความดี และตอบแทนคุณแผ่นดิน 

อีกท้ัง ขอให้ช่วยกันรักษาช่ือเสียงและเผยแพร่เกียรติคุณ 

ของรามค�าแหงให้สังคมทราบว่า รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีให้โอกาสทางการศึกษา เหมือนเช่นบัณฑิตท่ีจบไปทุกรุ่น 

ล้วนออกไปสร้างคุณงามความดี สร้างเกียรติคุณให้สมกับ 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นเสาเอกในการสร้าง

ความรู้คู่คุณธรรมให้บัณฑิตและเป็นเสาเอกของ

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

ศิลปินดังเข้ารับพระราชทานฯ (ต่อจากหน้า 1)

รามค�าแหง ได้รบัโอกาสด�ารงต�าแหน่งข้าราชการระดับสูง 

เป็นรฐัมนตร ีปลดักระทรวง อธิบดี ผูว่้าราชการจงัหวดั 

และสายงานยุติธรรม รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ 

และเอกชน เป็นจ�านวนมาก ขอให้ชาวรามค�าแหง 

ทุกคนจงภาคภูมิใจท่ีได้ท�าหน้าท่ีจัดการศึกษาได้

อย่างดียิ่งและขอให้ช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัยใน 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

  “ขอให ้ บัณฑิตรำมค�ำแหงคงควำมขยัน 

หมั่นเพียร ต้ังใจ และรับผิดชอบในหน้ำที่กำรงำน  

และไม่หยุดแสวงหำองค์ควำมรู้เพิ่มเติม เพื่อให ้

ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งให้ต้ังมั่น  

อยูใ่นควำมซือ่สัตย์สุจรติและควำมดีงำม และขออวยพร 

ให้บัณฑิตท้ังหลำย ประสบควำมสุข ควำมส�ำเร็จ  

เจริญรุ่งเรืองในหน้ำที่กำรงำน และคิดส่ิงใดขอให ้

สมควำมปรำรถนำทุกประกำร”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 แล้ววันมหามงคลของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก็เวียนมาถึง

อีกครั้งหนึ่ง

 นัน่คือ  วันพระราชทานปริญญาบตัร 

แก่บณัฑิตรามฯ รุน่ท่ี ๔๓ ระหว่างวันท่ี

 ๑๙-๒๓ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑

  “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความ- 

ยนิดีต่อดุษฎีบัณฑติ  มหาบัณฑิต บณัฑิต 

และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทุกคน และ

หวังว่า

 ท่านท้ังหลายจักออกไปปฏิบัติ

หน้าที่ดูแลรับใช้ประเทศชาติอย่าง 

เต็มก�าลังความสามารถ

 ไม่ว่าจะอยู่ในภาคใด และส่วนใด

ของประเทศนี้

 ต้องไม่ลืมว่า มหาวิทยาลัยและ

ครูบาอาจารย์ทุกคนภูมิใจในตัวท่าน

 ณ บัดนี ้บัณฑติของมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งสูงสุด 

ทุกด้านแล้ว กล่าวคือ

 ต�าแหน่งบรหิาร คือ นายกรฐัมนตรี

 ต�าแหน่งนิติบัญญัติ คือ ประธาน-

รัฐสภา และ

 ต�าแหน่งตุลาการ คือ ประธาน- 

ศาลฎีกา

 “ข่าวรามค�าแหง” เห็นด้วยกับ 

ท่านอดีตอธิการบดีคนหนึ่งที่กล่าวว่า

 มหาวิทยาลัย (ไม่ว่าแห่งใดก็ตาม) 

จะมีชื่อเสียง

 มิใช่เพราะอย่างนี้ อย่างนั้น  แต่

       มีชื่อเสียงเพราะลูกศิษย์เก่ง

 หนุ่ม ‘มิกค์ ทองระย้า’ พระเอกคิวทอง

ช่อง 7 ส ีจบปรญิญาตรแีล้ว!!! เผยใช้ ‘ความอดทน’ 

เป็นพลงั ลยุเรยีนคณะมนษุยศาสตร์ สาขาส่ือสารมวลชน 

มาครองได้ส�าเร็จ แม้คิวงานจะแน่น แต่ไม่เคยทิ้ง

การเรียน หลังสมัครทหารรับใช้ประเทศชาติแล้ว 

ยังมีแพลนเดนิหน้าเตรยีมลุยเรยีนต่อปริญญาโทอกีด้วย

 หนุ่มมิกค์ บอกว่าผมเลือกเรียนท่ีรามค�าแหง เพราะเห็นถึงการให้โอกาสกับ 

นักศึกษาทีต้่องท�างาน ซึง่ขณะน้ันผมท�างานในวงการบนัเทิงแล้ว เรยีนคณะมนษุยศาสตร์ 

สาขาสื่อสารมวลชน เป็นสาขาวิชาท่ีตรงกับชีวิตนักแสดงท่ีต้องด�าเนินอยู่ทุกวัน 

แม้ว่าจะไม่ได้มาเข้าเรียน แต่ก็ต้ังใจอ่านหนังสือมาสอบ ใช้เวลาเรียน 5 ปี อาจจะ 

จบช้ากว่าเพื่อนร่วมรุ่น เพราะต้องเรียนไปด้วย ท�างานไปด้วย แต่ก็ไม่ได้ซีเรียส  

เพราะได้พยายามเต็มที่และครอบครัวก็เข้าใจ 

 “ส่วนตัวแล้วมีงำนละครหลำยเรือ่ง มีเวลำมำเรยีนน้อย เวลำพกัก็น้อยท�ำงำนไปด้วย 

ได้ควำมรู้ด้วย  วำงแผนในแต่ละภำคเรียนโดยลงทะเบียนเรียน 8 วิชำ ใช้เวลำอ่ำนหนังสือหลังจำกที่ถ่ำยละครเสร็จ 

หรือช่วงว่ำงในกองถ่ำย อ่ำนหนังสือเยอะมำก อ่ำนคร่ำวๆ ก่อน 1 รอบแล้วอ่ำนวิเครำะห์ประเด็นส�ำคัญ 1 รอบ 

เพื่อไม่ให้พลำดเวลำสอบก็พยำยำมมำสอบให้ได้มำกท่ีสุดผลสอบออกมำก็ผ่ำนมำกกว่ำตกด้วย”

 พระเอกหนุ่ม บอกอีกว่า บางครั้งถ่ายละครทุกวันเลิกดึกทุกวัน มาอ่านหนังสือสอบ นอนไม่กี่ชั่วโมง 

กต่ื็นไปถ่ายละครอกี ถ้ามีเวลาว่างจะเลอืกการนอน เป็นการพกัผ่อนทีดี่ท่ีสุด ท�าให้ร่างกายและจติใจได้ผ่อนคลาย 

ตลอดการเรียนผมใช้ความอดทน เป็นแรงผลักดันให้สู้เรียนที่รามค�าแหงไม่มีใครบังคับให้เข้าห้องเรียน 

ถ้าเราต้ังใจ เชือ่ว่าท�าได้ทุกอย่าง พอท�าได้ส�าเรจ็แล้วจะรูสึ้กหายเหน่ือย ชวีติผ่อนคลาย เรยีนไปด้วยท�างานไปด้วย 

ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยหรือท้อจะหมดแรง เอาความอดทนฮึดสู้ลุกขึ้นมาสู้ต่อไป ขอเป็น

ก�าลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วย

 “วันน้ีผมส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ปลื้มใจท่ีเรำท�ำได้ หำยเหนื่อย และดีใจที่สำมำรถพิสูจน์ตัวเองได ้

ทั้งคุณแม่ เพื่อนๆ แฟนคลับก็ดีใจไปกับเรำ โดยเฉพำะพี่ปู พี่สำว ที่คอยผลักดันและเป็นก�ำลังใจให้มำตลอด 

รวมถึงค�ำแนะน�ำดีๆ จำกอำจำรย์  เจ้ำหน้ำท่ีงำนประชำสมัพนัธ์  ท่ีคอยดูแลเกีย่วกบัหลกัสตูรและเอกสำรต่ำงๆ ให้ด้วย” 

 บัณฑิตมกิค์ บอกด้วยความภมิูใจว่า ตอนนีผ้มสมัครทหารเรยีบร้อยแล้ว เพราะท่ีผ่านมาเป็นช่วงท่ีผ่อนผนั

และติดเรื่องเรียนกับท�างาน ก่อนหน้านี้มีโอกาสเล่นละครเกี่ยวกับทหารเป็นเรื่องท่ีผู้ชายไทยสามารถท�าได ้

เรายงัแข็งแรง มีสขุภาพดี ก็สามารถฝึกเต็มท่ีได้ ส่วนคุณแม่กป็ลืม้ใจ เหน็ด้วยกับการตัดสินใจของลกู การเป็นทหาร

ก็เป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็ก ผมตั้งใจมากเพราะเป็นเรื่องที่ผู้ชายไทยควรท�าสักครั้งหนึ่งในชีวิต 

 อีกทั้ง ยังมีแพลนเรียนต่อระดับปริญญาโทและตั้งใจเรียนที่รามค�าแหงเหมือนเดิม เชื่อว่าถ้าเรามีความรู ้

ที่หลากหลาย จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นนักแสดงแล้ว ยังน�าความรู้ไปประกอบอาชีพ 

อื่นได้แน่นอน      

‘มิกค์ ทองระย้า’ พระเอกช่อง 7 ปล้ืม
จบปรญิญาตรสีาขาสือ่สารมวลชน



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

 หนุ่มสาวสื่อสารมวลชน ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ตบเท้าเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) หลังทุ่มเท

ด้วยวิริยอุตสาหะและความเพียร แม้ชีวิตมีหลายสิ่งต้องรับผิดชอบ หาก

วางแผนดี มีวินัย เป้าหมายชัด ความส�าเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

  สราวุฒิ เขียวพฤกษ์ ส�าเร็จการศึกษา

จากคณะสื่อสารมวลชน เกียรตินิยมอันดับ 1   

ปริญญาตรีใบที่ 2 จากรั้วรามค�าแหง หลังจบ 

ปริญญาโทจาก Guangxi Normal Universiy  

ประเทศจีน โดยก่อนหน้านี้เรียนจบปริญญาตร ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับ 1 

จากมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เรียนควบคู่กับคณะ- 

มนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  คอนเฟิร์ม 

ระบบการสอนแบบตลาดวิชาของ ม.รามค�าแหง สร้างวินัยและองค์ความรู ้

ที่คุ้มค่าต่อความเหนื่อยยาก

 บัณฑิตอาจารย์หนุ่ม เผยถึงชีวิตการเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีในคณะสื่อสารมวลชน ที่ต้องจัดสรรเวลาอย่างดีที่สุด   

เพราะต้องท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย โดยศึกษาโครงสร้างหลักสูตร เลือกวิชา 

ท่ีมีวันสอบไม่ติดกันเกินไป และต้องเตรียมตัวก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์   

โดยใช้เวลาหลังเลิกงานทุกวันในการทบทวนบทเรียน  

 “รูปแบบกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงมีควำม- 

แตกต่ำงจำกที่อื่น คือควำมเป็นตลำดวิชำ ที่สำมำรถเลือกเรียนได้ตำม 

ควำมชอบและควำมถนัด มีอำจำรย์มำสอนในห้องเรียนทุกวิชำ หำกไม่สะดวก 

เข้ำเรียนก็สำมำรถอ่ำนต�ำรำหรือศึกษำจำกวิดีโอค�ำบรรยำยย้อนหลังได้   

และแม้จะไม่มีสอบเข้ำ แต่ก็ต้องสอบออก เป็นรูปแบบกำรเรียนที่ฝึกฝน 

ควำมมีวินัยชั้นเยี่ยม  ใครวำงแผนได้ รับผิดชอบดี ก็สำมำรถส�ำเร็จกำรศึกษำ

ได้รวดเร็ว”

  บัณฑิตสราวุฒ ิ กล่าวต่ออีกว่าการเรียนการสอนคณะสื่อสารมวลชน 

ไม่ยากอย่างที่เคยคิด เพราะเป็นศาสตร์ที่ชื่นชอบอยู่แล้ว และใช้หัวใจใน

การเรียน จึงเรียนสนุก และไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ องค์ความรู ้

ท่ีได้รับในฐานะของอาชีพอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ การส่ือสารถือว่าเป็นส่ิง- 

ส�าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ท�าให้สามารถถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และ

องค์ความรู้ออกไปให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ 

การท�างานได้ดี

 “ประทับใจที่ได้เป็นสมำชิกครอบครัวสื่อสำรมวลชนรำมค�ำแหง   

ขอบคุณควำมเมตตำของคณำจำรย์ท่ีคอยอบรมส่ังสอนอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย 

และนักศึกษำทุกคนท่ีร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์กำรเรียนรำมฯท่ีทรงคุณค่ำ  

วันนี้คว้ำปริญญำตรีจำกรำมค�ำแหงได้เป็นใบที่ 2 แล้ว พร้อมเกียรตินิยม

อันดับ 1 รู้สึกปล้ืมและภำคภูมิใจมำก คุ้มค่ำกับควำมเหน่ือยยำกท่ีพยำยำมฟันฝ่ำ  

 ฝำกถึงนักศึกษำรำมค�ำแหงท่ีก�ำลังศึกษำอยู่  ขอให้ต้ังใจเรียน  กำรเรียน 

ย่อมเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดำ ท้อได้แต่อย่ำหยุด เหนื่อยนักก็พักเสียหน่อย

แล้วลุกขึ้นมำสู้ใหม่ เมื่อใดที่ถึงวันแห่งควำมส�ำเร็จ เรำจะรู้สึกปลำบปลื้มใจ

ในควำมมุมำนะขยันหมั่นเพียรของเรำ”

  ด้านบัณฑิตสาว ไข่มุก อินทรวิชัย ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน 

เกียรตินิยมอันดับ 1 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ด้วยวัยเพียง 20 ปี หลังใช้เวลาอย่างคุ้มค่าด้วย 

การสมัครเรียนระบบพรีดีกรีต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 ปัจจุบันก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 บัณฑิตสาว เผยว่าตัดสินใจสมัครเรียน 

ระบบพรีดีกรีท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพราะมีหลายส่ิงในศาสตร์ด้านนิเทศ 

ที่สนใจ ทันทีที่ทราบว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้โอกาสนักเรียน ม.ปลาย  

เรียนปริญญาตรีล่วงหน้าในรูปแบบตลาดวิชา สามารถลงเรียนวิชานอกเหนือจาก 

หลักสูตรก็ได้ และยังสามารถเรียนจบระดับช้ันปริญญาตรีได้รวดเร็วก่อนใคร  

 “ช่วงแรกของกำรเริ่มเรียนพรีดีกรีปรับตัวยำกมำก เพรำะมีสอบใน 

ช่วงเวลำไล่เลี่ยกัน ต้องทยอยอ่ำนหนังสือ ท�ำควำมเข้ำใจกับเนื้อหำภำพรวม

ทั้งหมด และอ่ำนทบทวนจดจ�ำรำยละเอียดอีกครั้งตอนใกล้สอบ โดยช่วงที่

รู้สึกว่ำทรหดอดทนมำกท่ีสุดคือช่วงโค้งสุดท้ำยก่อนสอบเข้ำมหำวิทยำลัย   

เพรำะมีหลำยส่ิงท่ีต้องท�ำ ต้องอ่ำน ต้องสอบ และต้องบริหำรจัดกำรให้ดีท่ีสุด 

พร้อมหักดิบตัวเองจำกทุกส่ิงท่ีไม่จ�ำเป็นในชีวิต ยอมแลกและละท้ิงควำมสุข 

เล็กๆ น้อยๆ เหล่ำนั้นเพื่อมุ่งมั่นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้”

 บัณฑิตสาวพรีดีกรี กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ให้โอกาสทางการศึกษา  ส�าหรับคนที่อยู่ไกล  ผู้สนใจเรียนปริญญาใบที่สอง 

และยังสามารถค้นหาตัวเองได้จากการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

ได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่เริ่มเรียนก่อน ก็จบเร็วกว่ากับระบบพรีดีกรี และ 

ท�าให้เป้าหมายในอนาคตชัดเจนมากข้ึน ตัดสินใจวางแผนชีวิตได้เร็วกว่าคนอ่ืนๆ 

อย่างน้อยหนึ่งก้าว

 “กำรเรียนคณะส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ยอมรับว่ำยำก 

ไม่มีส่ิงใดท่ีได้มำอย่ำงง่ำยดำย ทุกอย่ำงมีควำมยำกง่ำยในตัวของมันแตกต่ำงกันไป 

แต่ถ้ำต้ังเป้ำหมำยไว้ชัดเจนมำกพอ จะมีแรงผลักดันให้เกิดควำมพยำยำม แล้วให้ใจ 

กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ำ ควำมส�ำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกล ส�ำหรับควำมรู้ที่ได้รับจำก 

กำรเรียนท่ีรำมฯ สำมำรถน�ำไปปรับใช้ได้กับกำรเรียนท่ีจุฬำฯ แม้ตอนเรียนรำมฯ 

จะไม่มีเวลำเข้ำเรียน คณำจำรย์และเพ่ือนๆ ร่วมคณะก็คอยให้ควำมช่วยเหลือ 

มำโดยตลอด

 ดีใจที่จบปริญญำตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เป็นผลตอบแทนที่ได้

จำกกำรทุ่มเท เมื่อพิชิตเป้ำหมำยได้ส�ำเร็จจึงรู้สึกภำคภูมิใจ เป็นเครื่องพิสูจน ์

ว่ำควำมพยำยำมท่ีลงแรงไปไม่สูญเปล่ำ ฝำกถึงพ่ีน้องชำวรำมค�ำแหง อำจจะเจอ 

อุปสรรคระหว่ำงทำงของชีวิต หลำยสิ่งไม่เป็นไปตำมที่วำดหวัง ขออย่ำเพิ่ง 

ถอดใจ แต่ให้นึกถึงเป้ำหมำยท่ีจะมุ่งม่ันจนถึงวันแห่งควำมส�ำเร็จ ส่ิงเหล่ำน้ัน 

จะเป็นแรงผลักดันให้สู้อดทนเพื่อคว้ำมำครอบครอง”

สองบัณฑิตสื่อสารฯ ดีกรีเกียรตินิยม

แนะเทคนิค “วางแผนดี มีวินัย เป้าหมายชัด”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้พิพากษา-อัยการผู้ช่วย ศิษย์เก่านิติรามฯ

ยึดมั่นนำา ‘ความรู้คู่คุณธรรม’ ทำางานเพื่อประชาชน

 ผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย ศิษย์เก่านิติศาสตร์รามค�าแหง ปล้ืมใจมหาวิทยาลัย 

นึกถึงลูกศิษย์ท่ีประสบความส�าเร็จในอาชีพด้านกฎหมาย ยึดม่ันน�า ‘ความรู้คู่คุณธรรม’ 

ที่รามค�าแหงปลูกฝัง สร้างคุณประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเท่าเทียม 

 นายวิษิฐร์ บัญชาพัฒนศักดา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ

ในศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าหลังจากที่เข้า 

เรียนชั้นปริญญาตรี เมื่อปี 2538 จบไปแล้วเริ่มต้นการท�างาน

จากการเป็นทนายความ นิติกรศาลอาญา ผู้ช่วยผู้พิพากษา  

และเป็นผู้พิพากษา เมื่อปี 2560 ผมได้น�าวิชากฎหมายไปใช ้

ในวิชาชีพอย่างเต็มที่ เพราะรามฯบ่มเพาะให้ลูกศิษย์รู้จัก 

ช่วยเหลือตนเอง สอนให้เติบโต และค้นคว้าหาความรู้จาก 

สิ่งรอบตัวและต�ารานอกห้องเรียน

 “ผมมุ่งมั่นท�ำงำนทุกวันให้ดีที่สุด ใช้ควำมยุติธรรมช่วยเหลือประชำชนที ่

ถูกเอำรัดเอำเปรียบให้ได้รับควำมถูกต้อง เมื่อประชำชนเจอปัญหำ หรือต้องกำรที่

ปรึกษำด้ำนกฎหมำย จะช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจและช่วยคลี่คลำยปัญหำนั้นให้

แก่ประชำชน”

 นายธนสร สุทธิบด ี ผู้พิพากษา ศาลชั้นต้นประจ�า 

ส�านักศาลประธานศาลฎีกา กล่าวว่าผมเป็นศิษย์เก่าคณะ- 

นิติศาสตร์ และเคยเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์อยู่ 4 ปี  

ปี 2551-2555 มีความยินดีและต้ืนตันที่ได้รับเกียรติบัตรครั้งนี ้

ผมได้น�าหลักกฎหมายท่ีเรียนจากรามฯและความรู้ระดับ-

ปริญญาโทจากต่างประเทศ มาใช้ในการท�างานทุกขั้นตอน  

และใช้ความยุติธรรมเป็นที่ตั้งในการช่วยเหลือดูแลประชาชน 

 “ขอฝำกน้องๆให้เชื่อม่ันในมำตรฐำนควำมรู้ด้ำนกฎหมำยจำกนิติรำมฯ  

ที่สำมำรถออกไปแข่งขันภำยนอกได้ทุกสนำมสอบ ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจ มีคุณธรรม

ของนักกฎหมำย และก้ำวไปสู่อำชีพนักกฎหมำยได้อย่ำงที่ตั้งใจ” 

  นายวีรยุทธ แสงไกร ผู้พิพากษา ศาลแขวงนครสวรรค์ 

กล่าวว่าขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่มอบเกียรติบัตร 

เชิดชูศิษย์เก่าท่ีประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน  เกียรติบัตรน้ี 

เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว และช่วยเสริมให้มีก�าลังใจ 

ในการท�างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ค�านึงถึงประโยชน์และ

ความเป็นธรรมของทุกฝ่าย  

 “ตั้งแต่เริ่มเข้ำเรียนที่คณะนิติศำสตร์ ตั้งใจจะเป็น 

ผู้พิพำกษำ เพื่อดูแลทุกข์สุขให้กับประชำชน ตั้งใจแน่วแน่จะท�ำหน้ำที่ในทุกวันให้

ดีที่สุด  ทั้งด้ำนกำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน”

  นางสาวนภสร วิจักษณบด ี ผู้พิพากษา ศาลจังหวัด-

อุบลราชธานี กล่าวว่าดิฉันเข้าเรียนระบบ Pre-degree  

คณะนิติศาสตร์ จบอายุ 19 ปี จบเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 61 

อายุ 20 ปี และจบปริญญาโทต่างประเทศ อายุ 22 ปี ท�าให ้

มีโอกาสก้าวสู่การเป็นผู้พิพากษาได้ส�าเร็จ ด้วยอายุ 26 ปี  

วันน้ีปล้ืมใจท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงภูมิใจกับความส�าเร็จของ 

ศิษย์เก่า เกียรติบัตรนี้เป็นก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความยุติธรรม  และเป็นแรงกระตุ้นคอยสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลังให้ท�าทุกส่ิงอย่างดีท่ีสุด

 “ควำมพยำยำมอยู่ท่ีไหน ควำมส�ำเร็จอยู่ท่ีน่ัน เป็นคติสอนใจท่ีดิฉันยึดถือมำ 

จนถึงปัจจุบัน ท่ีดิฉันประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต เพรำะรำมค�ำแหงเป็นมหำวิทยำลัย 

ท่ีป้ันคนดีมีควำมรู้คู่คุณธรรม ส่ิงท่ีควรตอบแทนคุณมหำวิทยำลัยนอกจำกน�ำควำมรู้ 

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้  คือ กำรประพฤติตนเป็นคนดีตอบสนองคุณแผ่นดิน”

 นายปวีณ ป่ินประยงค์ ผู้พิพากษา ศาลแขวงนครสวรรค์ 

กล่าวว่าหลังจากที่ย้ายมาจากศาลจังหวัดน่าน ผมท�างานที ่

ศาลแขวงนครสวรรค์เข้าสู่ปีท่ี 2 รู้สึกเป็นเกียรติท่ีมหาวิทยาลัย 

นึกถึงศิษย์เก่าอยู่เสมอ ชีวิตผมเรียนกฎหมายคร้ังแรกท่ีน่ี รามฯ 

คือจุดเริ่มต้นความเป็นนักกฎหมาย หลังจากที่จบปริญญาตร ี

ไปแล้ว ได้น�าความรู้ไปเป็นทนายความ ประมาณ 1 ปี สอบ

เนติบัณฑิตยสภา และสอบเป็นผู้พิพากษาได้ส�าเร็จ

 “ครูอำจำรย์ท่ีรำมฯปลูกฝังให้ลูกศิษย์เรียนรู้กฎหมำยให้น�ำไปใช้ประโยชน์

ได้จริง ซึ่งผมใช้ควำมยุติธรรมและควำมถูกต้องตำมหลักกฎหมำย เป็นหลักในกำร

ท�ำงำนรับใช้ประชำชน น้องๆหลำยคนที่เรียนนิติฯ อยำกให้ถำมใจตัวเองว่ำ อยำก

ประกอบอำชีพอะไรด้ำนกฎหมำย ตั้งฝัน แล้วเดินไปให้ถึงฝันที่ตั้งใจไว้”

  พันตำารวจโทจักรกฤช ชูคง อัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนา- 

ข้าราชการฝ่ายอัยการ ช่วยราชการส�านักงานคดีอาญาธนบุรี  

ปฏิบัติราชการส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 1 

กล่าวว่าดีใจที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่ลืมศิษย์เก่าและ 

มอบเกียรติบัตรให้ เป็นโอกาสดีที่ศิษย์เก่าได้กลับมาเยี่ยมบ้าน 

พบเจออาจารย์ท่ีสอนมาต้ังแต่ตนเป็นลูกศิษย์ในระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์  

  “เกียรติบัตรน้ีจะเป็นแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนด้ำนกระบวนยุติธรรมท่ีอำศัย 

หลักคิดในกำรน�ำข้อเท็จจริงมำใช้ในกำรพิสูจน์ เพ่ือให้ควำมเป็นธรรมแก่ท้ังสองฝ่ำย 

และพิจำรณำโทษตำมควำมเหมำะสม ส�ำหรับนักศึกษำรำมค�ำแหงท่ีมีควำมขวนขวำย 

ตั้งใจเข้ำมำศึกษำเล่ำเรียนในตลำดวิชำแห่งนี้ จะต้องบังคับตัวเองด้วยควำมมุ่งมั่น 

จนส�ำเร็จกำรศึกษำ เพื่อจะออกไปสู่สังคมและประกอบอำชีพได้ตำมควำมฝัน”

 นางสาวณัฐนันท์ บุระคำา อัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนา- 

ข้าราชการฝ่ายอัยการ ช่วยราชการส�านักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 

ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 4 กล่าวว่า  

ตนเป็นศิษย์เก่า จบปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ เกียรติบัตร 

ที่ได้รับจะเป็นก�าลังใจในการยึดถือคุณธรรมความดีของ

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ ์

ประสาทวิชาความรู้  เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 

และการท�างานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 “ฝำกนักศึกษำรำมค�ำแหงให้ตั้งใจท�ำทุกสิ่งอย่ำงเต็มที่  บริหำรจัดกำรชีวิตให ้

สมดุลทุกด้ำน ขวนขวำยควำมรู้จำกในและนอกห้องเรียนให้มำกท่ีสุด และมีกัลยำณมิตร 

ที่ดีเพื่อคอยผลักดันกันและกันจนประสบควำมส�ำเร็จ”

  นายมิ่งวรินท์ ศรีศิริพงศ์ อัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนา-

ข้าราชการฝ่ายอัยการ ช่วยราชการส�านักงานคดีอาญา ปฏิบัติ-

ราชการส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 กล่าวว่าหลังจาก 

ท่ีเรียนจบปริญญาตรีนิติรามฯแล้ว ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ด้านกฎหมายท่ีประเทศอังกฤษ และกลับมาสอบเป็นอัยการผู้ช่วย 

ปี 2559 เมื่อเข้าท�างานในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย ผมใช้ความรู ้

และสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังจากรามฯ คือ ความมีวินัย และ 

การวางแผน ท�าให้ลูกศิษย์มีความกระตือรือร้นในทุกเรื่อง ท�างานโดยนึกถึง 

ประชาชนเป็นหลัก ให้ความยุติธรรมทั้งกับผู้กล่าวหาและผู้ต้องหาอย่างเท่าเทียม  

น�า ‘ความรู้คู่คุณธรรม’ ที่รามฯสอน ใช้ผดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกคน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

(อ่านต่อหน้า 7)

 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และ 

สมรรถนะในการประกอบอาชีพ และการด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท�าแผนการศึกษา-

แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง 

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะในการท�างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาท่ีมีพันธกิจด้านการจัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่น และ 

ความหลากหลายในการปฏิบัติ ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�าความรู้สู่ปวงชน และมี

ความเป็นสากล จัดระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบ ร่วมมือแลกเปลี่ยน 

ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 

น�าวิชาการสู่ความเป็นเลิศและมหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา 

จึงได้ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ 

การบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ 

โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการติดตามผลการมีงานท�าของบัณฑิตอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อน�าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ในปีการศึกษา 2560 กองแผนงาน โดยงานวิจัยสถาบัน ได้ส�ารวจภาวะการมีงานท�า 

ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ข้อมูลเบ้ืองต้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพการท�างาน และรายละเอียดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และโครงการพิเศษ 

ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่าง 

วันท่ี 12-15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกงไกรลาศ ซ่ึงสรุปผลการส�ารวจในภาพรวมได้ ดังน้ี

 1. ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปีการศึกษา  

2558-2559 (รุ่นที่ 42) จาก 13 คณะ 1 สถาบัน จ�านวนทั้งสิ้น 14,148 คน โดย 

คณะรัฐศาสตร์มีผู้ส�าเร็จการศึกษามากที่สุด จ�านวน 5,681 คน รองลงมาได้แก่  

คณะนิติศาสตร์ จ�านวน 2,592 คน  คณะบริหารธุรกิจ จ�านวน 1,969 คน คณะส่ือสารมวลชน 

จ�านวน 1,357 คน คณะศึกษาศาสตร์ จ�านวน 855 คน คณะมนุษยศาสตร์ จ�านวน 725 คน 

สถาบันการศึกษานานาชาติ จ�านวน 226 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 217 คน 

คณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 200 คน คณะเศรษฐศาสตร์ จ�านวน 120 คน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ�านวน 99 คน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ�านวน 54 คน 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ จ�านวน 33 คน  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ�านวน 20 คน 

ตามล�าดับ

 2. ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่กรอกแบบส�ารวจฯ จ�านวน 11,249 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.51 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 6,937 คน คิดเป็นร้อยละ 61.67 และ 

เพศชายจ�านวน 4,312 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 ซึ่งมีอายุระหว่าง 25-27 ปี จ�านวน 

3,393 คน คิดเป็นร้อยละ 30.16 รองลงมา ได้แก่อายุระหว่าง 22-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 

28.00 อายุมากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.86 อายุระหว่าง 28-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

14.25 อายุน้อยกว่า 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.96 และไม่ระบุอายุ จ�านวน 86 คน  คิดเป็น   

ร้อยละ 0.76 ตามล�าดับ บัณฑิตส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษาก่อนก�าหนดระยะเวลาท่ีหลักสูตร 

ก�าหนดไว้ และตามก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 68.14  

 3. สถานภาพการท�างานของบัณฑิต

  บัณฑิตปีการศึกษา 2558-2559 (รุ่นที่ 42) ที่กรอกแบบส�ารวจฯ จ�านวน 

11,249 คน มีงานท�า จ�านวน 8,983 คน คิดเป็นร้อยละ 79.86 ไม่มีงานท�า (ยังไม่ได้ท�างาน 

และไม่ได้ศึกษาต่อ) จ�านวน 1,215คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 ศึกษาต่อ จ�านวน 924 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.21 และไม่ประสงค์จะท�างาน จ�านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 

ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
 บัณฑิตท่ีมีงานท�าแล้ว จ�านวน

8,983 คน เป็นงานใหม่ (งานที่ท�า 

หลังส�าเร็จการศึกษา) จ�านวน  

5,120 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00  

และงานเดิม (งานที่ท�าก่อนศึกษา 

หรืองานท่ีท�าระหว่างศึกษา) จ�านวน 

3,863 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00  

ส่วนใหญ่ท�างานภาคเอกชน (บริษัท/ 

ธุรกิจเอกชน) จ�านวน 4,520 คน คิดเป็นร้อยละ 50.32 รองลงมา เป็นเจ้าของกิจการ/

ท�างานอิสระ/ท�ากิจการกับครอบครัว จ�านวน 2,267 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 และ 

ท�างานหน่วยงานภาครัฐ (ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างประเทศ/ 

ระหว่างประเทศ) จ�านวน 2,196 คน คิดเป็นร้อยละ 24.45 ตามล�าดับ รายละเอียด 

ดังแสดงในตาราง 1  

 สถานท่ีต้ังท่ีท�างานของบัณฑิตที่ท�างานแล้วส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 56.90 รองลงมา คือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวัน-

ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 7.01, 5.13, 4.74 และ 3.68 ตามล�าดับ 

กระจายอยู่ตามภาคอื่น ๆ และต่างประเทศ อีกเพียงเล็กน้อย

ตาราง 1  จ�านวนและร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท�า ปีการศึกษา 2558-2559 จ�าแนก 

  ตามประเภทงานที่ท�า 

ประเภทงานที่ทำา จำานวน ร้อยละ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 1,863 20.74

รัฐวิสาหกิจ 293 3.26

พนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน 4,520 50.32

พนักงานองค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 40 0.45

ท�างานอิสระ/เจ้าของกิจการ/ท�ากิจการกับครอบครัว 2,267 25.23

รวม 8,983 100.00

 ส�าหรบัรายได้เฉลีย่ต่อเดือนของบัณฑิตปีการศึกษา 2558-2559 ท่ีมีงานท�า เท่ากับ

21,549.08 บาท ซ่ึงพบว่าบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด  

เท่ากบั 38,245.00 บาท รองลงมาสามล�าดับ คอื คณะทศันมาตรศาสตร์  32,785.71 บาท 

สถาบันการศึกษานานาชาติ 31,260.24 บาท และคณะวิทยาศาสตร์ 27,544.71 บาท 

ตามล�าดับ โดยบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่าสุด เท่ากับ  

14,490.22 บาท และเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ ก.พ. ก�าหนด (15,000 บาท) ของบัณฑิต 

ที่ได้งานใหม่ จ�านวน 5,120 คน พบว่าส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนมากกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.  

ก�าหนด คิดเป็นร้อยละ 41.13 รองลงมา ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. ก�าหนด 

คิดเป็นร้อยละ 32.21 ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ ก.พ. ก�าหนด คิดเป็นร้อยละ 21.74  

และไม่ระบุเงินเดือน คิดเป็นร้อยละ 4.92 

 บัณฑิตที่มีงานท�าใหม่ จ�านวน 5,120 คน ส่วนใหญ่ได้งานท�าที่ตรง/สอดคล้อง

กับสาขาวิชาที่ส�าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 71.41 และไม่ตรงสาขาวิชาที่ส�าเร็จ คิดเป็น 

ร้อยละ 28.59 ซึ่งบัณฑิตที่มีงานท�าส่วนใหญ่สามารถน�าความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนไป 

ประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.56  

 แนวโน้มการได้งานท�าและศึกษาต่อของบัณฑิต จากผลการส�ารวจภาวะการ 

มีงานท�าของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา  

2554-2558 พบว่าในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตมีแนวโน้มได้งานท�าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 

ในจ�านวนบัณฑิตที่กรอกแบบส�ารวจฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 ต้องการจะ 

ศึกษาต่อ/ก�าลังศึกษาต่อ เฉลี่ยร้อยละ 8.15 รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2 

นางสาวจารุวรรณ  พรโพธิ์ **

** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

 โอกาสนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากม.ฮิเมจิดกเคียวทั้ง 6 คนได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

รู้สึกต่ืนเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นท่ี

ม.รามค�าแหง หวังว่าจะได้เห็นวัฒนธรรมที่ดีงามและได้ความรู้กลับไปบอกต่อพร้อม

ท้ังเตรียมตัวมาอย่างดีท่ีจะเก็บประสบการณ์และมิตรภาพท่ีน่าจดจ�าจากเพ่ือนๆทุกคน

 Tomoya Matsukami เอ่ยว่าตนมีเป้าหมายอยากเป็น

พระญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น การได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที ่

ประเทศไทยในคร้ังนี้คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะได้มีความรู้

ทางพระพุทธศาสนาและอยากลิ้มรสอาหารไทยอย่างต้มย�ากุ้งที่

เป็นที่พูดถึงมาตลอด

 “ผมเข้ำวัดที่ญี่ปุ่นบ่อยๆและมีควำมคิดว่ำถ้ำหำกเรียน 

จบจะบวชเป็นพระญี่ปุ่นอย่ำงจริงจัง แต่ตอนนี้ยังเป็นเวลำของกำรเรียนและรวบรวม

ควำมรู้ กำรที่ได้มำแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมครั้งนี้ ผมหวังอย่ำงยิ่งว่ำจะได้เห็น

วัฒนธรรมที่สวยงำมทำงด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมด้ำนอำหำรอย่ำงต้มย�ำกุ้ง ผัดไท

ที่ขึ้นชื่อมำกๆในญี่ปุ่น”

 Yu Igarashi เอ่ยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ตนได้มา 

ประเทศไทย ในคร้ังแรกได้เท่ียวท่ีวัดโพธ์ิเพียงวัดเดียวและส่วนใหญ่ 

จะเดินซ้ือของท่ีห้าง แต่คราวน้ีมาแลกเปล่ียนวัฒนธรรม จึงอยาก

เห็นหลายๆวัดในไทยว่าจะมีความสวยงามเหมือนอย่างวัดโพธ์ิที่

เห็นในครั้งแรกที่มาไทยหรือเปล่า

 “ผมทราบมาว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมที่ 

หลากหลายและวัดก็สวยงามเช่นกัน คร้ังแรกท่ีมาไทยผมได้ไปเท่ียววัดโพธ์ิท่ีสวยงามมาก 

คร้ังน้ีจึงอยากเห็นอีกหลายๆวัดท่ีข้ึนช่ือ ผมพร้อมท่ีจะรับวัฒนธรรมใหม่และสานสัมพันธ์ 

กับเพื่อนๆทุกคน อีกอย่างที่ผมติดใจคืออาหารไทยอร่อย อาหารที่ปรุงด้วยรสชาต ิ

เผ็ดร้อนแต่ถูกใจผมเป็นอย่างมาก”

 Kariu kamiyama เอ่ยว่าประทับใจการต้อนรับที่เต็มไป 

ด้วยรอยย้ิมและผู้คนใจดี การได้มาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมในคร้ังน้ี 

คงเป็นมากกว่าความรู้และยังเอ่ยต่อว่าพร้อมแบ่งปันวัฒนธรรม

และถ่ายทอดภาษา เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดอันดีที่หาที่ไหน

ไม่ได้นอกจากที่นี่

ตาราง 2  จ�านวนและร้อยละของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีมีงานท�า ไม่มีงาน  

  และศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2554-2558

ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558

มีงานท�า 11,964 

(80.23%)

12,084 

(79.96%)

10,630 

(78.09%)

9,681 

(78.69%)

8,983 

(79.86)

ไม่มีงานท�า 1,728 

(11.59%)

1,623 

(10.74%)

1,881 

(13.82%)

1,518 

(12.34%)

1,215 

(10.80)

ศึกษาต่อ 1,221 

(8.19%)

1,405 

(9.30%)

949 

(6.97%)

994 

(8.08%)

924

 (8.21)

รวม 14,913 15,112 13,460 12,193 11,122

ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตฯ (ต่อจากหน้า 6)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมหาวิทยาลัยแห่งตลาดวิชาท่ีเปิดให้ความรู้กับทุกคนที่ไฝ่หาโอกาสท้ังในและนอกประเทศมีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและผลงานที่โดดเด่น 

ให้เห็นไม่เว้นแต่ละปี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในคณะ ต่างคณะหรือแม้แต่ต่างมหาวิทยาลัย ม.รามค�าแหงก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาช้านาน

 วันน้ี “ข่าวรามค�าแหง” มีความยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ประเทศญ่ีปุ่น ในโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญ่ีปุ่น 

เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งความสัมพันธ์อันดีนี้มีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นจากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร ์

ม.รามค�าแหงเป็นผู้ดูแล

 “ตอนท่ีทรำบว่ำตนเองได้มำแลกเปลี่ยนท่ีประเทศไทย รู้สึกต่ืนเต้นและ 

หำข้อมูลเกี่ยวกับไทยแลนด์ในเว็บแนะน�ำประเทศบอกว่ำที่นี่มีอะไรดีหลำยอย่ำง 

และฉันได้เห็นส่ิงแรกคือรอยยิ้มของทุกคนท่ีรอต้อนรับ ควำมมีน�้ำใจให้กับผู้อื่น 

เรำมำแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมกัน ฉันยินดีจะส่งมอบสิ่งเหล่ำนั้นและยินดีรับ

วัฒนธรรมใหม่กลับไปเช่นเดียวกัน”

 Mika Hattori เอ่ยว่าคนไทยเป็นคนน่ารักและประทับใจ

การต้อนรับที่ดีจากเพื่อนนักศึกษาม.รามค�าแหงเชื่อว่าตลอดเวลา

ในการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่น่ีจะเต็มไปด้วยความรู้

และมิตรภาพที่ดีต่อกัน

 “ฉันได้รับกำรต้อนรับที่ดีจำกทุกคน ได้พูดคุยและได้ร่วม

ทำนอำหำรด้วยกัน นั่นยิ่งท�ำให้เรำมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

มำกขึ้น ก่อนหน้ำนี้ฉันได้ศึกษำเกี่ยวกับประเทศไทย ทรำบว่ำนอกจำกวัฒนธรรม 

อันดีแล้วยังขึ้นชื่อด้ำนกำรแต่งกำย ห้ำงสรรพสินค้ำ ส่วนอำหำรไทยที่อยำกลองทำน

คือสำคูเพรำะยังไม่เคยทำนเลยสักครั้ง”

 Anna Nakayama เอ่ยว่าสนใจเรื่องการแพทย์ของ 

ประเทศไทย การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย การนวดไทยเป็นที่พูด 

ถึงในประเทศญี่ปุ่นบ่อยครั้ง ตอนนี้มีโอกาสได้มาประเทศไทย

แล้วจึงอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองและลองนวดดูสักครั้ง

 “ฉันสนใจเร่ืองกำรรักษำพยำบำลของประเทศไทยมีกำรพูด 

ถึงกำรรักษำด้ำนแพทย์แผนไทยและกำรนวดไทยท่ีประเทศญ่ีปุ่น

ฉันได้ทรำบมำว่ำกำรนวดไทยเป็นวัฒนธรรมที่ดีอีกอย่ำงหนึ่งของประเทศไทย ถ้ำมี

โอกำสก็อยำกเรียนรู้ด้ำนนี้เพิ่มเติมและลองนวดไทยสักครั้ง”

 Nozomi Nukakouzi เอ่ยว่าตนเองได้หาความรู้เกี่ยวกับ

ประเทศไทยมาบ้าง เห็นถึงความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิตและ

สภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าว แต่ในความแตกต่างนี้ท�าให ้

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ ดีงามและอาหารท่ีแตกต่างจาก 

คนญี่ปุ่นมาก ทั้งผลไม้ อาหารคาวหวาน ที่นับว่าเป็นอีกอย่างที ่

น่าสนใจ

 “ประเทศไทยค่อนข้ำงร้อนกว่ำประเทศญี่ปุ่น วิถีชีวิตของคนที่นี่ก็แตกต่ำงกับ

คนท่ีนั่นเช่นกันท�ำให้มีอะไรหลำยหลำยอย่ำงที่ฉันไม่เคยเจอและสนใจอยำกจะเรียน

รู้สิ่งนั้น อำหำรก็แปลกตำเป็นอย่ำงมำก นั่นยิ่งท�ำให้ฉันอยำกลองชิมเช่นมะม่วงหรือ

ทุเรียน ซึ่งในรีวิวของคนญี่ปุ่นบอกไว้ว่ำกลิ่นค่อนข้ำงแรงแต่รสชำติอร่อยมำกแม้จะ

รู้สึกกังวลนิดหน่อยแต่เมื่อมำถึงประเทศไทยแล้วก็อยำกลองชิมให้รู้ด้วยตัวเอง”
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๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

2 มหาบัณฑิตวัยหลังเกษียณ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ 
เผย ‘การศึกษาต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองสู่ยุค 4.0’

 ปัจจบัุนประชากรโลกมีอตัราผูสู้งอายเุพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจัดเป็นกลุม่ประชากรทีมี่อทิธิพลต่อการเปลีย่นแปลง 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น กระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิต ถือเป็นกุญแจส�าคัญ ใน 

การสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถด�ารงชีวิตได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการ 

ช่วยเหลือจากผูอ้ืน่ สามารถประกอบอาชพีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครวัหรอืชมุชนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ซึ่งมีความแตกต่างไปจากทัศนคติในด้านลบของสังคมในอดีตที่กล่าวว่า “ผู้สูงอายุขาดความแข็งแรง และเป็นภาระ

ต่อสังคม” 

 ‘ข่ำวรำมค�ำแหง’ ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับมหาบัณฑิตวัยหลังเกษียณ 2 ท่านที่มาท�าการฝึกซ้อมเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ ถึงทัศนคติ

ต่อการเรียนหนังสือ ความประทับใจ และสิ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 จ่าสิบเอกชุมพล ไชยวงศ์ มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ วัย 71 ปี กล่าวว่า  

เริม่เรยีนระดับอดุมศึกษาช้ากว่าเพือ่นๆ ในวยัเดียวกนั จ�าได้ว่าจบปรญิญาตรตีอนอาย ุ40 ปี 

และไม่คิดที่จะเรียนต่อ เอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้กับเรื่องงาน จนเพื่อนๆ ต่างพากันจบ 

ระดับปริญญาเอก และแนะน�ากึ่งคะยั้นคะยอให้ผมเรียนต่อตลอดเวลา ประจวบกับผมเอง 

อยากเป็นศิษย์ของพ่อขุนฯ อยูแ่ล้วด้วย จงึตัดสินใจมาศึกษาต่อทีโ่ครงการรฐัประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปี 2558 ขณะนั้นอายุ 69 ปีแล้ว วันนี้ส�าเร็จการศึกษาเป็น 

มหาบัณฑิต ด้วยวัย 71 ปี รู้สึกภูมิใจมาก เพราะใบปริญญาเป็นเหมือนดอกไม้ที่ให้ความ-

สดชื่น ให้ก�าลังใจ และถือเป็นการยกระดับฐานะทางความรู้ของเราด้วย

 อายเุป็นเพยีงตัวเลขครับ หากต้ังใจเรียนจริงๆ มาเข้าเรยีนทุกวนั และกลบัไปทบทวนบทเรยีน ก็เข้าใจได้ไม่ยาก 

แม้ความจ�าจะช้ากว่าเด็กๆ แต่ก็ไม่เกินความขยันและความพยายามที่มี นอกจากความรู้จากวิชาเรียนแล้ว ต้องบอก

เลยว่าได้รับความรู้ใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมชั้นอย่างมากมาย อีกทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ประสบการณ์ที่มากกว่า

ในหนังสืออีกด้วย ตนเองชอบวิชาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะท�าให้รู้และเข้าใจถึงการเมือง การปกครอง 

และการท�างานของภาครัฐ และหวังว่าตนเองจะสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปท�าประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป  

 “กำรศึกษำไม่มีวันสิ้นสุด เรำต้องศึกษำตลอดชีวิต ไม่จ�ำเป็นต้องรวยต้องจน เด็กหรือผู้ใหญ่ก็เรียนได้ถ้ำเรำ 

รกัในกำรเรยีน ไม่มีค�ำว่ำสำยหรอืแก่เกนิเรยีน สำมำรถเริม่ต้นใหม่ได้ทุกวนั และเพือ่ให้ทันกำรเปลีย่นแปลงของโลกด้วย 

ดังน้ัน คนอื่นๆ ท่ีมีวัยเดียวกัน หำกมีเวลำ ไม่มีภำระอะไรก็อยำกจะให้มำเรียน กำรได้ใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย 

เหมือนกับเรำได้เพื่อนทุกวัย ทั้งรุ่นลูก รุ่นเดียวกัน รุ่นน้อง รุ่นพี่ และท�ำให้มีสังคมใหม่ๆ รวมทั้งได้ใช้เวลำว่ำงให้

เป็นประโยชน์ด้วย ดีกว่ำเอำเวลำไปท�ำเรื่องเปล่ำประโยชน์  และนอกจำกวิชำควำมรู้ที่ได้จำกต�ำรำเรียนแล้ว หำกใคร

สนใจในวิชำชีพ หรือควำมรู้ด้ำนอื่นๆ ก็ควรท�ำและเริ่มตั้งแต่ตอนน้ี ขอขอบคุณมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงที่ให้โอกำส 

ทุกคนได้เรยีนหนังสือ และอยำกฝำกถึงทกุคนว่ำ ไม่ว่ำจะวยัไหน หำกมเีวลำขอให้มำเรยีนหนังสอื มหำวทิยำลยัแห่งน้ี 

ให้มำกกว่ำวิชำควำมรู้จริงๆ”

 ด้าน นางอาภรณ์ ปลื้มพิทักษ์กุล มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ วัย 66 ปี กล่าวว่า 

พนักงานจ�านวนมากในบริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ�ากัด และบริษัทในเครืออีก 7 สาขา  

ที่ตนเองดูแลอยู่ เป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ยอมรับว่าทุกคนสามารถท�างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบดี และตนเองอยากเรียนต่อ 

ระดับปรญิญาโท จงึเลอืกมาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวัดเชียงใหม่ ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงเปิดการเรียนการสอน 

นอกเวลาราชการ เรียนวันศุกร์และวันเสาร์ ท�าให้มีเวลามาเข้าเรียนได้ และยอมรับว่า 

เพื่อนร่วมชั้นเรียนมีอายุท่ีแตกต่างหลากหลาย และน้องๆ หลานๆ จะเก่งในวิชาการกันมาก ส่วนตนเองก็มี 

ประสบการณ์ท�างานมากว่า 40 ปี ท�าให้เวลาเข้าเรียนได้น�าความรู้และประสบการณ์ท�างานมาแลกเปลี่ยนกัน  

ได้ท้ังความรูแ้ละสังคมใหม่ๆ ตรงนีถ้อืเป็นประโยชน์กบัทกุคนอย่างยิง่ และเวลาเรยีนในห้องก็ต้องมคีวามขยนั อดทน 

และมีความรบัผดิชอบต่อการเรยีน เพราะเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีต้องใช้ในมหาวทิยาลยัแห่งน้ี หากท้อถอย อ่อนล้ากจ็ะสร้าง 

ก�าลังใจให้ตนเอง ล้มได้ แต่ก็ต้องลุกขึ้นให้เร็ว มองเป้าหมายข้างหน้า และก้าวต่อไป และต้องไม่ลืมท�าประโยชน์ให้

กับสังคมและประเทศชาติด้วย ให้สมกับที่เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 ภูมิใจมากที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต ตั้งใจจะเรียนต่อระดับปริญญาเอก และน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้

ในการบริหารจัดการบริษัทต่อไป และขอฝากผู้สูงอายุว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีก้ำวหน้ำอย่ำงมำกและในอนำคตก็จะ 

ก้ำวไปข้ำงหน้ำเรื่อยๆ ถ้ำหำกเรำหยุดท่ีจะศึกษำหำควำมรู้ เรำก็จะตำมไม่ทันโลก ไม่ทันเหตุกำรณ์ต่ำงๆกลำยเป็น 

คนล้ำหลงั ฉะน้ันกำรศึกษำจึงจ�ำเป็นอย่ำงมำกกับทุกเพศ ทกุวัย ไม่เว้นแม้กระทัง่ผูสู้งอำยใุนวัยหลงัเกษียณ อย่ำปล่อย 

เวลำให้ผ่ำนไปอย่ำงไร้ประโยชน์ กลับมำศึกษำหำควำมรู้ในเรื่องที่เรำชื่นชอบ อยำกรู้อยำกท�ำ หรือเป็นประโยชน์กับ

งำนปัจจุบันของเรำดีกว่ำ”

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำาเทคนิค
การศึกษาไลเคน

   
 
 

 หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะ-

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต้อนรับ  

Dr. Thorsten Lumbsch รองประธานฝ่ายวทิยาศาสตร์

และการศึกษา จาก The Field Museum, Chicago  

และผูเ้ชีย่วชาญด้านอนุกรมวธิาน และววิฒันาการ 

ของไลเคน จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 

20 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เดินทางมาเพื่อพบปะ

แนะน�าความรู้เกี่ยวกับการศึกษาไลเคน พร้อมท้ัง 

ให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการศึกษาไลเคน 

ในระดับสูง ให้กบัอาจารย์ นักวจัิยของหน่วยวจัิยไลเคน 

ซึง่ Dr. Thorsten Lumbsch ได้เดินทางมาหน่วยวจิยัไลเคน 

เป็นประจ�าทกุปี ส�าหรบัการเยีย่มเยยีนครัง้น้ี อาจารย์

และนักวจิยัไลเคน ได้รบัแนวคดิและองค์ความรูใ้หม่

เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นแนวทางศึกษาไลเคนใน-

ประเทศไทย ให้สมบรูณ์และช่วยยกระดับความสามารถ

ของนักวิจัยไลเคนของไทยให้มีความสามารถ

ทัดเทียมนานาประเทศ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็น

ประธานเปิดนิทรรศการ "คุณค่าไทย หัวใจศิลป์" 

ครั้งที่ 3 โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ-

ศึกษาศาสตร์ วิชา CAE 4218 นิทรรศการศิลปะ 

และพิพิธภัณฑ์วิทยา จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

ศิลปะ 13 ชิ้น ถ่ายทอดสู่สาธารณชน ในหัวข้อ

คุณค่าไทย หัวใจศิลป์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวัยรุ่น 

ยุคใหม่ก็ไม ่ละเลยและยังตระหนักในคุณค่า 

เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยทีบ่รรพชนได้สืบทอด 

และรกัษาวฒันธรรมอนัดีงามสืบมา ณ ลานวฒันธรรม 

อาคารนครชุม เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

นิทรรศการ “คุณค่าไทย หัวใจศิลป์”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

 การส่ือสารด้วยภาษาเป็นวาทศาสตร์ท่ีเราทุกคนใช้ในการสนทนากันท่ัวโลก 

ซ่ึงแต่ละประเทศแต่ละท้องถ่ินมีภาษาท่ีแตกต่างกันไป แต่ท�าอย่างไรเราถึงสามารถ 

สื่อสารกันได้แม้จะมีถิ่นก�าเนิดมาจากคนละพื้นที่ คนละประเทศ นั้นคือการเรียน 

และการฝึกฝนการเข้ารับการศึกษาในสถาบันท่ีได้มาตรฐานนอกจากจะสามารถ 

การันตีด้านความน่าเชื่อถือแล้ว ยังใช้ในการท�างาน ซึ่งในตลาดแรงงานผู้ว่าจ้าง

มีความต้องการบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษาแทบทุกแห่ง จึงเป็นเหตุผลให้

ผู้ที่มีความถนัดด้านภาษามีตัวเลือกในการท�างานมากขึ้น

 วันนี้ “ข่ำวรำมค�ำแหง” มีโอกาสได้พูดคุยกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 

เหรียญทอง ผู้ที่จบจากสาขาวิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ ม.รามค�าแหงซึ่งจะ 

เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 ถึง 23 มีนาคม 2561 นี้

 นายกรกช ภาเจริญสุข บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 

เหรียญทองคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน เกรด 

เฉลี่ย 3.78 เอ่ยว่าการเรียนภาษาเยอรมันสามารถน�าไป 

สู่การท�างานได้ซ่ึงตนใช้ความรู้ตรงน้ีในการแปลหนังสือ 

เยอรมัน-ไทยและก�าลังเรียนต่อในระดับปริญญาโท 

พร้อมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีต้ังใจสอนและให้ความรู้ 

ด้วยความเชี่ยวชาญ

 “ผมคำดหวังว่ำจะเรียนภำษำเยอรมันเพื่อใช้ในกำรท�ำงำนและเรียนต่อ 

ปัจจุบันก�ำลังศึกษำต่อระดับปริญญำโทวิชำกำรแปลที่ ม.รำมค�ำแหง ขณะที่เรียน 

ก็ได้เป็นติวเตอร์พิเศษให้กับผู้ท่ีสนใจเป็นกำรใช้ควำมรู้ท่ีได้เรียนมำให้เกิด

ประโยชน์อย่ำงแท้จริงตำมคติประจ�ำใจท่ีว่ำท�ำทุกๆอย่ำงท่ีสำมำรถท�ำได้ในวันนี้

และขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนและขอให้นักศึกษำทุกท่ำนเรียนจบตำมเป้ำหมำยท่ี

ตั้งไว้”

 นายเฉลิมพันธ์ จาตุรันต์วณิชน์ บัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะมนุษยศาสตร์  

สาขาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย 3.77 เอ่ยว่าตัดสินใจเรียน

มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพราะอยากสื่อสาร

กับชาวต่างชาติและเข้าใจข้อมูลท่ีเป็นภาษาอังกฤษ

โลกออนไลน์ได้ดีขึ้น หลังจากเรียนจนจบมีความเข้าใจ

และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นพร้อมท้ังวางแผน

ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 “ไม่มีสิ่งใดคุ้มค่ำจะได้มำโดยง่ำยเป็นคติประจ�ำใจของผม ตลอดเวลำที่ผม 

ได้เข้ำรับกำรศึกษำ ผมตั้งใจเล่ำเรียนเพื่อให้ประสบผลตำมที่หวัง คือสำมำรถ 

ส่ือสำรกับชำวต่ำงชำติและใช้ภำษำอังกฤษในกำรศึกษำเก็บข้อมูลเพิ่มควำมรู้ใน 

อินเทอร์เน็ต โดยตั้งใจเรียน 100% ไม่ได้ท�ำอย่ำงอื่นควบคู่ไปด้วย ตอนนี้มีแผนจะ 

เปิดธุรกิจของตัวเองด้วยควำมสำมำรถและควำมรู้ท่ีได้เรียนมำท้ังหมดส่ิงหนึ่ง 

ที่ต้องพูดถึงคือ ม.รำมค�ำแหง ได้เปิดโอกำสให้ทุกคนเข้ำมำศึกษำสมดั่งค�ำขวัญ  

เปลวเทียนให้แสง รำมค�ำแหงให้ทำง”

 นายอนุภาพ วงศ์แปลก บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เอ่ยว่า “เราไม่มีทาง 

รู้หรอกว่าเราชอบอะไรจนกว่าเราจะได้ลองสัมผัสส่ิงน้ัน 

ด้วยตัวของเราเอง” เป็นคติประจ�าใจหลังจากที่รู้ตัวว่า 

เป็นคนชอบอ่านหนังสือและขีดเขียนมาต้ังแต่เด็ก

สามารถท�าได้ดีโดยไม่ต้องฝืน จึงตัดสินใจเรียนสาขา

ภาษาไทยเพราะความหลากหลายและน่าสนใจเพื่อเพิ่ม

ความรู้ทักษะและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สื่อสารได้อย่างชัดเจน

บัณฑิตเกียรตินิยมมนุษยศาสตร์เอ่ย

“เรียนภาษาใช้ในการทำางานได้จริง”

 นางสาวกมลวรรณ  จันใจวงค์  บัณฑิต Pre-degree  

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดแพร่  คว้าความส�าเร็จมาครองด้วยวัยเพียง  

20 ปี โดยเริ่มสมัครเรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่

ชั้น ม.4  หลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สะสมได้ 

127 หน่วยกิต  เรียนต่ออีกเพียงปีเดียวก็จบการศึกษา

ได้ดังหวัง  ตามแบบฉบับเรียนไวจบไวแถมใกล้บ้าน

 บัณฑิตกมลวรรณ  เปิดเผยว่าหลังเรียนจบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ก็เทียบโอนจากระบบ 

Pre-degree  มาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ทันที  พร้อมเรียนคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควบคู่ไปด้วย  และยังได้ขวนขวายลงสนามสอบต่างๆ 

เพ่ือไล่ตามความฝันที่อยากเข้ารับราชการ

 “หลังจำกคุณพ่อและ 

คุณลุงแนะน�ำให้เรียนระบบ 

Pre-degree ที่มหำวิทยำลัย-

รำมค�ำแหง  ก็เห็นโอกำส 

ได้เรียนรู้พร้อมค้นหำตัวตน 

ตำมส่ิงท่ีสนใจ  เป็นโอกำส 

ในกำรเรียนรู้นอกโรงเรียน 

ท่ีรุดหน้ำไปไกลมำกกว่ำคนอ่ืน 

ซ่ึงกำรเรียนเร็ว จบเร็วท�ำให้สนำมชีวิตกว้ำงมำกขึ้น  สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จ 

ได้ต้ังแต่อำยุยังน้อยและยังสำมำรถเลือกเรียนใกล้บ้ำนท่ีสำขำวิทยบริกำรฯ 

จังหวัดแพร่  ไม่เสียเวลำในกำรเดินทำง  และมีเวลำหำประสบกำรณ์ด้ำนอื่น” 

 บัณฑิตสาว Pre-degree กล่าวต่อไปว่าทุกความพยายามไม่อาจน�ามา 

ซึ่งความส�าเร็จ  แต่ทุกๆ ความส�าเร็จล้วนเกิดจากความพยายาม  เมื่อตนเริ่มต้น

เรียนระบบ Pre-degree  แล้ว  ทุกเวลาที่ใช้ในชีวิตจึงต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด 

และต้องแบ่งเวลาให้ดี  โดยช่วงที่เรียน ม.ปลายจะพยายามทบทวนเนื้อหาการ

เรียนและท�าการบ้านให้เสร็จทันที ไม่ปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืน เพื่อจะได้มีเวลาอ่าน 

หนังสือของ ม.รามค�าแหงในช่วงดึก และเปล่ียนบรรยากาศเข้าไปอ่านในโรงเรียน 

บ้างในช่วงวันหยุด  ตนท�าแบบน้ีเป็นประจ�าจนกลายเป็นวิถีชีวิต  จึงท�าให้ไม่รู้สึก

เหนื่อยเกินไปแม้ช่วงเวลาสอบของทั้งสองที่จะใกล้เคียงกัน

 “ดีใจที่ควำมพยำยำมไม่สูญเปล่ำ  ก่อนเริ่มเรียนตั้งเป้ำหมำยว่ำอยำกเรียน

จบให้เร็วที่สุด  ตอนนี้บรรลุเป้ำหมำยแล้ว  ถือเป็นควำมทรงจ�ำที่มีค่ำและเป็น 

ประสบกำรณ์ท่ีดีในชีวิต  หลังจำกน้ีจะหำโอกำสลงสอบแข่งขันตำมสนำมสอบต่ำงๆ 

เพื่อหำประสบกำรณ์เพิ่มเติม  และจะสอบเข้ำรับรำชกำรให้ได้ตำมควำมฝัน 

ซึ่งกำรเรียนระบบ Pre-degree ท�ำให้ได้เรียนระดับอุดมศึกษำล่วงหน้ำ  ได้ค้นหำ 

ควำมชอบของตัวเองจำกกำรเรียน  และสำมำรถคว้ำควำมส�ำเร็จมำครองได้รวดเร็ว  

 ฝำกเพ่ือน ๆ ไม่หยุดพยำยำมในกำรตำมล่ำควำมส�ำเร็จ  หำกท้อแท้หมดหวัง

ให้โฟกัสเป้ำหมำย  และหำกมีสิ่งที่ไม่เข้ำใจ  สำมำรถปรึกษำคณำจำรย์หรือพี่ๆ 

เจ้ำหน้ำท่ีได้  และต้องหม่ันขวนขวำยศึกษำหำข้อมูล  แบ่งเวลำให้ดี  พร้อมไขว่คว้ำ

ทุกโอกำสที่จะท�ำให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ”

บัณฑิตพรีดีกรีรัฐศาสตร์ จังหวัดแพร่

คว้าความสำาเร็จ “เรียนไว จบใกล้บ้าน”

(อ่านต่อหน้า 11)

 “ผมชอบอ่านหนังสือและขีดเขียนมาต้ังแต่เด็ก เป็นความถนัดทางด้านภาษาไทย 

ต้ังใจต่อยอดส่ิงท่ีมีในตรงน้ีด้วยการเข้าเรียนปริญญาตรีในสาขาภาษาไทย ส�าหรับ 

การเรียนแล้วเป้าหมายคือส่ิงส�าคัญท่ีสุด เม่ือเราเห็นเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้วเราก็จะ

สามารถเดินไปให้ถึงเป้าหมายและไม่หลงทางแน่นอน ปัจจุบันผมใช้ความรู้ท่ีเรียนมา

ในการเขียนหนังสือกับอาชีพนักเขียนภายใต้นามปากกา ธมธร”



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

การสอบส่วนภูมิภาคประจำาภาค 2/2560

 ❇ กำาหนดการสอบ ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2560 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ ท่ี 24 - 25 และ 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ส�าหรับการสอบไล่ภูมิภาค ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2560 มีท้ังหมด 40 ศูนย์สอบ  

 ❇ คาบเวลาสอบปกติและซ้ำาซ้อน

         (สอบปกติ)  คาบเช้า 09.00 - 11.30  น.  คาบบ่าย 13.00 - 15.30  น.

  (สอบซ�้าซ้อน) คาบเช้า 09.00 - 12.30  น.  คาบบ่าย 13.00 - 16.30  น.

 ❇ กระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจ�านวนศูนย์ละ  207 วิชา

   ➣ ข้อสอบปรนัย จำานวน 85 วิชา

ANT3057, APR2101,  ART1003,  BUS2101,  ECO1003, ECO1101, ECO1102, ECO1121, 

ECO1122,  ENG1001, ENG1002,  ENG2001,  ENG2002,  HIS1001, HIS1003, HIS1201, 

HPR1001,  HRM2101,  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,  MCS3204, MCS3250, MCS3300, MGT2101, MGT2102, 

MGT2202,  MGT3203, MGT3204, MGT3205, MGT3301, MGT3310, MKT2101, MTH1003, 

MTH1103,  MTH1104,  PHI1003,  POL1100,  POL1101, POL2100, POL2106, POL2108, 

POL2200,  POL2300,  POL2301,  POL2302,  POL2303, POL3300, POL3301, POL3302, 

POL4100,  PSY1001,  RAM1000,  SCI1003,  SOC1003, SOC2033, SOC2043, SOC4077, 

STA1003,  STA2016,  THA1001,  THA1002,  THA1003

   ➣	ข้อสอบอัตนัย จำานวน 122 วิชา

ACC1101,  ACC1102,  ACC2134,  ANT1013,  ANT4078, APR3107, BI02202, FIN2101, 

GAS2802,  LAW1001,  LAW1002,  LAW1003,  LAW2001,  LAW2002,  LAW2003,  LAW2004  

LAW2005,   LAW2006,  LAW2007,  LAW2008,  LAW2009,  LAW2010,  LAW2011,  LAW2012, 

LAW2013,  LAW2015,  LAW2016,  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,  LAW4062,  MCS2170,  MCS2201,  MCS2260,  MCS2460,  MCS3104, 

MCS3152,  MCS3190,  MCS3205,  MCS3206,  MCS3208,  MCS3281,  MCS3309,  MCS3400, 

MCS3403,  MCS3460,  MCS4103,  MCS4106,  MCS4150,  MCS4151,  MCS4160,  MCS4170, 

MCS4190,  MCS4201,   MCS4601,  MCS4602,  MCS4603,  MGT1001,   MGT2201,  MGT3101, 

MGT3102,   MGT3401,  MGT3402,  MGT3403,   MGT3404,  MGT3405,   MGT3408, MGT3409,

MGT3412,  MGT4004,   MGT4206,  MGT4207,  MGT4208,  MGT4209,  POL2102, POL2103, 

POL2107,  POL2109  POL2203,  POL3311,  POL3313,  POL3316,  POL3329,  POL3330, 

POL4128,  POL4310,  POL4312,  POL4348,  POL4349,  POL4350,  SOC2065,  SOC2091, 

SOC4074,  SOC4083

 ❇	จำานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  17,295  คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 90,978 ที่นั่งสอบ

 ❇			ตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จดัส่งไปให้นกัศึกษาทางไปรษณย์ี  ก่อนการสอบประมาณ 2 สปัดาห์ และ

นกัศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE WWW.RU.AC.TH 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานท่ีสอบและ

หมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้  

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล่ ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายลงทะเบีียนและจัดสอบ ส�านัก- 

บริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 10240 โทร. 0-2310-8611

นายวันชัย  เทียบพุฒ        สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยของ 

นักศึกษาเก่า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 น้ี มีนักศึกษา 

จ�านวนมากลงทะเบียนผิดพลาด ส่งผลให้นักศึกษาม ี

ความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 

(การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา) ในเวลาต่อมา 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่า 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สามารถขอแก้ไขข้อมูล 

การลงทะเบียนได้เพียง 1 คร้ังเท่าน้ัน โดยการสับเปล่ียน 

กระบวนวิชา หรือลงทะเบียนกระบวนวิชาเพิ่มเติม 

ซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 

18 หน่วยกิต ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี หน่วยกิตรวมต้อง 

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป 

ซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน  

18 หน่วยกิต ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะมีขั้นตอน 

การด�าเนินการ ดังนี้

 1. กรณีสับเปล่ียนกระบวนวิชา โดยหน่วยกิต 

รวมเท่าเดิม ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

   1.1 บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

   1.2 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2560 พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

   1.3 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปลี่ยนหรือ 

เพ่ิมกระบวนวิชา หรือปร้ินบาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

   1.4 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการ

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 50 บาท ช�าระเงินที ่

กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี หรือจุดช�าระเงินที่ 

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

 2. กรณีสับเปล่ียนกระบวนวิชา โดยหน่วยกิต 

รวมน้อยกว่าเดิม เตรียมเอกสารตามข้อ 1. และนักศึกษา 

จะได้รับเงินคืน โดยในใบเสร็จบอกเลิก-บอกเพิ่ม 

กระบวนวิชา (ม.ร.29) จะระบุจ�านวนเงินและวันรับเงินคืน

 3. กรณีสับเปล่ียนกระบวนวิชา โดยหน่วยกิต 

รวมมากกว่าเดิม ท้ังน้ีต้องไม่เกินท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตามที่ปรากฏในตอนต้นของประกาศนี้ โดยเตรียม 

เอกสารตามข้อ 1. และใบเสร็จท่ีช�าระค่าหน่วยกิตเพ่ิม 

(นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท นักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับใบเสร็จช�าระ 

ค่าหน่วยกิตเพิ่มเติมนี้จากการช�าระเงินท่ีกองคลัง 

ส�านักงานอธิการบดี หรือจุดช�าระเงินท่ีอาคารกงไกรลาศ (KLB)

 ทั้ง 3 กรณี ให้น�าเอกสารไปติดต่อที่จุดบริการ 

(การบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา) อาคารกงไกรลาศ 

(KLB) ช้ัน 1 ช่อง 11 และช่อง 13 ในวันท่ี 28 มีนาคม  

2561 เท่าน้ัน นักศึกษาท่ีมาด�าเนินการบอกเลิก-บอกเพ่ิม 

กระบวนวิชาในช่วงนี้ มีที่นั่งสอบปกติ

การบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่า
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

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

 

บัณฑิตเกียรตินิยมมนุษยศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 9)

 

บรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ 

เลขาธิการสภาวศิวกร อาจารย์ประจ�าสถาบนัเทคโนโลย-ี 

นานาชาติสรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผูเ้ชีย่วชาญ 

เรือ่งโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็ คอนกรตีอดัแรง 

และโครงสร้างเหล็ก บรรยายพิเศษเรือ่ง “เทคนคิ 

กำรค�ำนวณออกแบบงำนเสริมก�ำลังโครงสร้ำง 

ด้วยแผ่น CFRP” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์

และผูส้นใจ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้อง LTB303 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ด้าน ผศ.พิศิษฐ ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาท่ีจะส�าเร็จการศึกษา 

ให้เป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์พร้อม ท่ีสามารถช่วยเหลือ 

จุนเจือครอบครัวและยืนหยัดได้ด้วยล�าแข้งของตัวเอง 

ส่ิงที่บัณฑิตจะละเลยไม่ได้คือการสอบเพื่อขอ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ เพ่ือจะเป็นวิศวกร 

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

 ส�าหรับการประกอบอาชีพ  ขอแนะน�าให้ลูกศิษย์ 

“รู้เขา รู้เรา” รู้เขา คือรู้จักบริษัทที่ต้องการสมัคร

เข้าท�างาน รู้กระบวนการผลิต กระบวนการท�างาน   

และสิ่งที่บริษัทนั้นๆ ยังขาดอยู่ และรู้เรา คือรู้จัก 

ตัวเองในด้านความรู้ความช�านาญ และพัฒนาตนเอง 

ให้มีคุณค่าตอบโจทย์ความต้องการของบริษัท  ไม่ใช่

การสมัครงานด้วยวิธีหว่านไปเรื่อยๆ สัมภาษณ์งาน

แบบคนทั่วไป  

  “ชีวิตในร้ัวมหำวิทยำลัยทุกคนมีหน้ำท่ีต้ังหน้ำ 

ตั้งตำเรียนให้จบ  แต่เมื่อก้ำวพ้นรั้วมหำวิทยำลัย 

ออกสู่โลกภำยนอกแล้ว  มีส่ิงให้ต้องรับผิดชอบมำกข้ึน   

มีปัญหำและอุปสรรคเข้ำมำรุมเร้ำมำกกว่ำตอนเป็นนักศึกษำ 

จึงขอให้นักศึกษำคิดบวก  และเลือกทำงเดินชีวิตว่ำจะ 

เป็นกองเศษเหล็ก หรือจะเป็นดำบสวยงำมท่ีมีควำมคม 

และมูลค่ำสูงแต่ต้องผ่ำนหลำยกระบวนกำร  ดังนั้น 

เม่ือเจอวิกฤตให้คิดว่ำเป็นโอกำสพัฒนำชีวิตให้มี

ควำมเจริญงอกงำมมำกขึ้น

 สุดท้ำยนี้ ขอบำรมีพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช

ปกปักพิทักษ์รักษำลูกศิษย์ทุกคนให้มีควำมผำสุก 

และเจริญก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไป วันหนึ่งเมื่อประสบ- 

ควำมส�ำเร็จในชีวิต หน้ำท่ีกำรงำนก้ำวหน้ำม่ันคงแล้ว 

อย่ำลืมมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหงและคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

และอย่ำละท้ิงส่ิงท่ีรักท่ีสุดเพ่ือเป้ำหมำยและควำมส�ำเร็จ  

แต่ต้องท�ำหน้ำที่ทุกอย่ำงให้ดีไปควบคู่กันได้ด้วย

ควำมสมดุล”

 ปัจจุบัน ม.รามค�าแหงเปิดสอนหลักสูตรท่ีเน้น 

ด้านภาษาในคณะมนุษยศาสตร์ทั้งหมด 13 สาขา  

รวม 18 ภาษา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชา 

ท่ีสนใจและเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอนได้ทุกหลักสูตร 

ท�าให้ม.รามค�าแหงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ 

ตลาดแรงงานได้อย่างภาคภูมิใจและบ่มเพาะนักศึกษา 

ให้พร้อมเป็นบัณฑิตที่มีเกียรติในทุกๆวัน

คณะวิศวะจัดปัจฉิมนิเทศฯ (ต่อจากหน้า 12)

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัหนองบวัล�าภ ู จดัพธีิฝึกซ้อม 

เข ้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตและ 

มหาบัณฑิต รุ่นที่ 43 โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ 

บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด- 

หนองบัวล�าภ ู กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดี และ 

ฝึกซ้อมรบัปรญิญาบัตรแก่บณัฑิตและมหาบณัฑิต 

ท่ีจะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรในวนัท่ี 19-23 

มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

 

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบรกิารฯ 

จ.พงังา ได้จัดซ้อมย่อยพธีิพระราชทานปรญิญาบัตร  

รุน่ท่ี 43 เมือ่วนัท่ี 10 มีนาคม 2561 มีผูส้�าเรจ็การศึกษา 

จากหลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร- 

การศึกษา หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต มหาบณัฑิต  

หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตร- 

บัณฑิต สาขาวชิาส่ือสารมวลชน เข้ารบัการฝึกซ้อม 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา โดยมี รศ.ดร.สมพล 

ทุง่หว้า รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัสงขลา 

เป็นประธานในพิธีฯ  

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

จดับรรยายพเิศษ “การประมูลและสัญญาการก่อสร้าง” 

โดย ดร.พีรพงศ์ อร่ามวารีกุล PMP, PSP, EVP,  

CPM, PMOC Executive Vice President Engineering 

and Construction Business (CPE) เป็นวิทยากรให้

ความรู้และเล่าประสบการณ์การท�างาน แก่นักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง LTB303

รามฯ-พังงา ซ้อมรบัปรญิญารามฯ-หนองบวัล�าภซู้อมรบัปรญิญา 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๙) วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

 
ผลการประชมุสภามหาวิทยาลัย

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยมี  

นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อปุนายกสภามหาวทิยาลยั 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจดังนี้

 1.  แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง

อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ด�ารงต�าแหน่ง 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 2. ลาออกจากตำาแหน่งรองคณบดี

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติให้ รองคณบดี- 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออกจากต�าแหน่ง ดังนี้

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ค�าอ่อน 

ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

   - อาจารย์ ดร.นนัท์นภสัร อนิยิม้ ลาออก 

จากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

   - อาจารย์อุษณีย์ ระหา ลาออกจาก 

ต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 3. แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  อุบลบาน 

ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

  2. อาจารย์ศศิธร จันทร์เทยีน ด�ารงต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  3. อาจารย์อุษณีย์ ระหา ด�ารงต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 4.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง

รองศาสตราจารย์พิชญา ช่างจัตุรัส ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ชนกนาถ ชพูยคัฆ์ ด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้าภาควชิาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง

อาจารย์อรรถพล ตะเระ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า-

ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

 5.  ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์จิณห์นิภา แสงสุข ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

 อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ ุ ์ ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

พร้อมด้วยคณาจารย์ประจ�าสถาบัน ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของสถาบันการศึกษา-

นานาชาติ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43 โดยมีผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลายประเทศ อาทิ 

อังกฤษ  สวีเดน จีน แคเมอรูน เข้ารับการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ อาคารส�านักพิมพ์ ชั้น 9

 โอกาสนี้ ผู้อำานวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ในการเป็นผู้มีความพร้อมและได้ก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี ้

ขอให้ใช้ความรู้ที่ได้สั่งสมจากรั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหงประกอบอาชีพ อย่าท้อถอย จงมุ่งมั่นฝ่าฟัน

ปัญหาอุปสรรคไปสู่ความส�าเร็จได้ในที่สุด

สถาบันการศึกษานานาชาติ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 

2560 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกสู่ 

วิชาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้ 

โอวาทแก่นักศึกษา ณ อาคารลายสือไท ช้ัน 3 ห้อง 303 

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

 ภายในงานมีบรรยายพิเศษ เร่ือง “การเตรียม 

ความพร้อมในการสมัครงานและพัฒนาบุคลิกภาพ” 

โดย ดร.พิพัฒน์พล เพชรเท่ียง ท่ีปรึกษาด้านทรัพยากร- 

มนุษย์ บริษัท จ๊อบคนดี จ�ากัด และการบรรยายพิเศษ 

เร่ือง “การสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานเพ่ือหลีกเล่ียง 

โรคซึมเศร้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา 

ปิยะมโนธรรม ผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์ อาจารย์

ประจ�าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.

 โอกาสนี้ อาจารย์อุษณีย์ ระหา รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่าจากสภาวการณ์ 

ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

การจะปรับตัวให้เท่าทันต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

คณะวิศวะจัดปัจฉิมนิเทศ

แนะลูกศิษย์ก่อนออกสู่วิชาชีพ

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดการ 

ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/ 2560 ของนักศึกษาเก่า 

ส่วนกลาง ที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 - 27 

มีนาคม 2561 ณ อาคารเวียงค�า (VKB)มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง (หัวหมาก) โดยเริ่มบรรยายในชั้นเรียน  

ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 และ

สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560 ระหว่างวันที่ 9 - 16 

พฤษภาคม 2561

 ส�าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคลงทะเบียน

ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันท่ี 22 -26 มีนาคม 2561 

และลงทะเบียนด้วยตนเองท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561  ณ สาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดท่ัวประเทศ 

โดยบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างวันที่  

5 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 และสอบไล่ภาคฤดูร้อน 

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม และวันที่ 26 - 27 

พฤษภาคม 2561

 ทั้งนี้ นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชา 

ท่ีเปิดสอน พร้อมวัน-เวลาบรรยาย และวันเวลาสอบ

ได้จาก ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน/2560 หรือท่ี www.ru.ac.th 

นอกจากน้ี สอบถามรายละเอียดได้ท่ีฝ่ายลงทะเบียน 

โทร.0-2310-8610, 0-2310-8616

ความช�านาญการด้านวิชาการและวิชาชีพ  ตลอดจนความพร้อมในการสมัครงาน  พัฒนาบุคลิกภาพ 

และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้มีความสุขกับการท�างาน

 “คณะวิศวกรรมศำสตร์จึงจัดโครงกำรปัจฉิมนิเทศเพื่อแนะแนวทำงให้นักศึกษำสำมำรถเลือก 

แนวปฏิบัติตัดสินใจเลือกอำชีพท่ีเหมำะสมกับตนเองและเพื่อแสดงควำมยินดีแก่ลูกศิษย์ท่ีก�ำลังจะส�ำเร็จ

กำรศึกษำเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชำติต่อไป”

ม.ร. ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน /2560 

วันที่ 24 - 27 มีนาคมนี้


