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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม	

และพระมหากรณุาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

หาที่สุดมิได้		ใน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี

	 งานพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิตรามค�าแหง	รุ่นที่	๔๓		ในวันที่ 

๑๙	 ๒๐	 ๒๑	 ๒๒	 และ	 ๒๓	 มีนาคม	

พุทธศักราช	๒๕๖๑	ก็

	 ส�าเร็จลุล่วง		ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม	

และด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม		หาที่สุดมิได้

	 ตลอดเวลา	๕	 วันเต็ม ที่สมเด็จ- 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสด็จฯ	มาประทับ	ณ	อาคารพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช		แขวงหัวหมาก		 

เขตบางกะปิ		กรุงเทพมหานคร

	 ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่-

บณัฑิตกติติมศักด์ิ	ดุษฎบัีณฑิต	มหาบัณฑิต 

และบัณฑิต		ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง		

เป็นเรือนหมื่น

	 ดุจเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

	 เสด็จฯมาพระราชทานปรญิญาบตัร 

แก่บัณฑิตมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	รุน่ท่ี	๑		เม่ือ

 ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๑๘

	 ส่ีสิบกว่าปีท่ีผ่านไป		มหาวิทยาลัย

แห ่ง น้ี ยังได ้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ตลอดมาจนบัดนี	้	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

มีผู้ส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว

        เกือบล้านคน

	 อายุ	18	ปี	จบแล้วปริญญาตรี!!	สอบเข้ารับราชการทหารชั้นสัญญาบัตร	กองทัพอากาศ	พร้อมเรียนต่อ 

ชั้นปริญญาโท	 สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เผยตามฝันเป็นทหารอากาศ	 ตามแบบฉบับคุณพ่อ	 เชื่อเริ่มต้น

ท�างานอายุยังน้อย	ได้สั่งสมประสบการณ์ชีวิต	ก้าวหน้าในอาชีพได้ก่อนแน่นอน	

 นางสาวแพรพลอย  วิไลลักษณ์  ‘มิ้ม’	 ปัจจุบันอายุ	 19	 ปี	 เธอสมัครเรียน

ระบบ	 Pre-degree	 ช่วงที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนหอวัง	 อายุตอนนั้น 

แค่	16	ปี	เม่ือจบชัน้	ม.ปลายแล้ว	สะสมหน่วยกติได้	132	หน่วยกติ	เกอืบครบหลกัสูตร

ที่ก�าหนดไว้	 เมื่อมาเทียบโอนหน่วยกิตแล้วได้	 126	 หน่วยกิต	 เรียนต่ออีก	 1	 เทอม	

เธอจบปริญญาตรีอายุเพียง	18	ปีเท่านั้น	

 ขณะเดียวกัน แพรพลอย ยังสอบแอดมิชชั่นติดที่คณะวิศวกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

แต่ตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียวจนจบ	 เพื่อที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโท	 และเธอ

กท็�าส�าเรจ็ในวยั	 19	 ปี	 ปัจจบุนัเธอก�าลงัเรยีนชัน้ปรญิญโท	 สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์	 ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง 

และยังสอบผ่านและเข้าบรรจุเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร	ที่กองทัพอากาศ	ในสายงานด้านก�าลังพลอีกด้วย

 แพรพลอย	 เล่าว่าหลังจากที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียน	 Pre-degree  

ได้ปรกึษากบัพ่อแม่	 และตัดสนิใจสมัครเข้าเรยีนคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

ตอนที่เรียน	 ม.4	 คิดว่าหากเรียนจบสาขานี้แล้ว	 เมื่อจบชั้น	 ม.ปลาย	 

ถ้าสอบได้ในสาขาอื่นๆ	จนประกอบวิชาชีพ	จะสามารถน�าวิชาการ-

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ไปปรบัใช้ได้กบัทกุอาชพี	และพฒันาคนได้ทกุรปูแบบ 

อีกทั้งในอนาคตหากมีความก้าวหน้าในอาชีพ	จนอยู่ในระดับผู้บริหาร 

ความรูด้้านนีมี้ความจ�าเป็นอย่างมากในการพฒันาคนและพฒันาองค์กร

 “เรียนระบบ Pre-degree เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม.ปลาย 

ได้มีโอกาสศึกษาต่อควบคูไ่ปกบัการเรยีนในโรงเรยีน เป็นการใช้เวลาว่าง 

ท่ีมอียูใ่ห้เกิดประโยชน์ เป็นการเพิม่พนูความรู ้และศึกษาสาขาทีต่นเอง

สนใจล่วงหน้า ท�าให้การตัดสินใจเลือกหนทางศึกษาต่อในอนาคต 

มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น”

 บัณฑิตแพรพลอย บอกถงึการจดัสรรเวลาเรยีนว่าช่วงทีเ่รยีนอยู ่

ได้จัดท�าตารางอ่านหนังสือ	จัดล�าดับความส�าคัญไม่ให้สับสน	 วิชาในโรงเรียนจะต้ังใจ	ท�าความเข้าใจ	 

และอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้อง	จัดท�าสรุปแต่ละวิชา	เพื่อการสอบในโรงเรียน	และเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่น	

	 การเรยีนทีร่ามค�าแหง	 ส่วนมากจะใช้เวลาช่วงปิดเทอมของมัธยม	 อ่านหนงัสอื	สรปุเน้ือหา	 โดยค้นคว้า

จากอินเทอร์เน็ตรวมด้วย	 หากมีข้อสงสัย	 และมีเวลาก็จะเข้าคณะเพื่อขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ในแต่ละวิชา 

ซ่ึงท่านอาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และเจ้าหน้าที่ประจ�าคณะพร้อมให้ค�าปรึกษา	 และแนะน�า	 

ด้วยความเป็นกันเอง

 แพรพลอย	 บอกด้วยว่าระบบ	 Pre-degree	 นอกจากท�าให้ส�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตร	ี อาย	ุ 18	 ปี	

ท�าให้มีเวลาวางแผนชวีติมากข้ึน	 เมือ่สอบเข้าท�างานแล้ว	 ท�าให้มีระยะเวลาการปฏบิติังานมาก	 การเจรญิเติบโต

ในสายงานก็จะมีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้นตามระยะเวลาท่ีมีอยู่	 รวมท้ังการเรียนควบคู่กันไปในระดับมัธยม	

ท�าให้มีความรับผิดชอบสูงขึ้น	รู้จักจัดสรรเวลา	ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	และสร้างวินัยในตนเองด้วย

	 ด้วยความตั้งมั่น	 “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง”	 เราต้องก�าหนดเป้าหมาย	 มุ่งมั่น	 และทุ่มเท	 เพื่อไปให้ถึง 

ยังจุดหมาย	รวมทั้งต้องเป็นคนพัฒนา	ศึกษา	และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	

	 วันนี้เรียนจบด้วยวัย	18	ปี	สร้างความภูมิใจ	ท�าให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุข	และมีโอกาสศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทได้อย่างต่อเนื่อง	 และความภูมิใจสูงสุด	 คือ	 เมื่อจบการศึกษาแล้วยังสามารถสอบเข้ารับราชการ 

ในระดับนายทหารชัน้สัญญาบตัรได้ทันที	ขณะน้ีรอบรรจเุพือ่เข้ารบัราชการอย่างเต็มตัว	ประมาณเดือนมีนาคมนี ้

โดยมีแรงบันดาลใจจากคุณพ่อ	คุณปู่	และคุณตาที่รับราชการทหารอากาศด้วย

	 ความส�าเร็จของบัณฑิตแพรพลอย	คงจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ	น้องๆ	อีกหลายคนที่ก�าลัง

ตามความฝันอยู่	อายุน้อยไม่ใช่อุปสรรค	ขอให้ขยัน	วางแผนชีวิต	และก้าวไปให้ถึงจุดหมายด้วยความมุ่งมั่น	

ความฝันเดินหน้าด้วยความหวัง	คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

  

แรงบันดาลใจจากพ่อสู่อาชีพทหารอากาศ

สอบบรรจุรับราชการทหาร	วัยเพียง	19	ปี
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‘ลอร์ด-สยม’ น้อมน�ำค�ำสอน ร.9 
ท�ำตนเป็นน�้ำครึ่งแก้วเรียนปริญญำตรีใบแรกจบวัย 54 ปี

	 ‘ลอร์ด’	 สยม	 สังวริบุตร	 ผู้ก�ากับการแสดงและผู้จัดละครโทรทัศน	์

ภูมิใจจบปริญญาตรี	 คณะส่ือสารมวลชน	 เป็นปริญญาใบแรกวัย	 54	 ปี	 

เชื่อยิ่งอายุมาก	ยิ่งต้องเติมเต็ม	น้อมน�าค�าสอน	ร.9									“ท�าตนเป็นน�้าครึ่งแก้ว” 

เพิม่เติมวชิาความรู้จากครอูาจารย์	 ปลืม้ใจปรญิญาใบนี	้ มีแรงบันดาลใจมาจากพ่อ 

แถมเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพตนเองเพื่อสร้างงานคุณภาพในวงการบันเทิง

  บัณฑิตสยม	 เผยว่าผมท�างานเกี่ยวกับการ

ผลิตละครโทรทัศน์มาตลอด	สมัยเด็กๆ	ก็เคยเล่น

ละครจักรๆวงศ์ๆของคุณพ่อ	 คือเคยเป็นทั้งเบื้องหน้า	

และช่วยคณุพ่อไพรชั สังวรบุิตร ท�างานเบือ้งหลงั	 เช่น	

ช่วยตัดต่อ	 และงานด้านเทคนิคในละครจักรๆวงศ์ๆ	

กระท่ังมาเป็นกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ดีด้า	วิดีโอ	 

โปรดักชั่น	จ�ากัด	ในปัจจุบัน

 “ผมเข้ามาเรียนท่ีรามค�าแหงขณะทีอ่าย ุ 50 กว่าแล้ว ใช้เวลาเรยีนเต็มที่  

2 ปีครึ่ง เลือกมาเรียนเพราะอยากรู้ว่าเม่ือเราท�างานเบื้องหลังและผลิต

รายการโทรทัศน์อยู่แล้ว อยากมาเรียนรู้ทฤษฎีจากครูอาจารย์เพื่อเติมเต็ม

ความรู้ให้มากที่สุด และเป็นโอกาสดีที่รามค�าแหง ไม่ได้บังคับให้นักศึกษา

เข้าเรียนจึงเหมาะกับการท�างานของตน”

 คุณสยม	 บอกว่าก่อนมาเรียน

เคยคิดว่ายาก	 เม่ือเข้ามาเรียนแล้ว	 

ลงทะเบียนเต็มทุกเทอม		8	วิชา	และ

สอบผ่านตลอด	 ผมมาเรยีนอายมุากแล้ว

ไม่ใช่อปุสรรค	 ความโชคดีของการเรยีนครัง้น้ี 

ได้น�าประสบการณ์จรงิทีมี่จากการท�างาน

ในแวดวงโทรทศัน์มาประยกุต์ใช้ในการ

เขียนค�าตอบ		ท�าให้เข้าใจข้อสอบ		และสอบผ่านได้ฉลุย	

	 ทั้งยังมีโอกาสมาเข้าเรียนอยู่	 3	 วิชา	 ในวิชาวิจัยงานวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์				การบันทึกเสียงและการตัดต่อทางวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์	 และการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง	 ยิ่งท�าให้เห็นศักยภาพ

ของครูอาจารย์ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษา	

แม้ว่าผมจะมีประสบการณ์ตรงวิชาเรียน	 แต่อยากมาเข้าเรียนเพราะอยาก

เปิดมุมมองใหม่	และฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

 “ผมมองว่าเป็นความโชคดีของนักศึกษาที่เรียนด้านส่ือสารมวลชน  

ท่ีคณะฯมีความพร้อมในการพฒันาศักยภาพของนักศึกษา ขอฝากว่า เม่ือน้องๆ

มาเรียนทางทฤษฎีครบถ้วนแล้ว ต้องเพิ่มพูนด้านปฏิบัติให้มากขึ้น ขอให ้

ต่อยอดความรูห้ลากหลายสาขาวชิา เช่น เรยีนจบปริญญาตรด้ีานสือ่สารมวลชนแล้ว 

อาจจะเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจก็ได้ เพราะคนเราต้องมีความรู ้

ท่ีแตกต่างกนั หลายคนเรยีนอาจต้องการแค่ปรญิญาเท่านัน้ อยากให้เน้นอาชพี 

เน้นการปฏบัิติงาน    เราจะหยดุอยูก่บัทีไ่ม่ได้       ต้องเรยีนรู้ให้ทนัโลกท่ีเปลีย่นแปลง 

อย่างรวดเร็วตลอดเวลา”

 คุณสยม	 บอกด้วยว่าวนัน้ีผมส�าเรจ็การศึกษา	 ด้วยอาย	ุ 54	 ปี	 ท�าให้รูว่้า	

อายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรียน	และได้น้อมน�าค�าสอนของรัชกาลที่	9 ‘จงท�ำ

ตนเป็นน�ำ้ครึง่แก้วตลอดชวีติ’ เป็นแก้วท่ีพร้อมท่ีจะเติมทกุ	ๆ	สิง่	ยอมรบัสิง่ใหม่	

คุณลุงวัย 69 ปี คว้าปริญญาตรีใบแรก

หลังมุ่งทำางานและส่งลูกเรียนจนถึงฝั่ง
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	มุ่งให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา	

ให้ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 ได้เรียนหนังสือศึกษาหาความรู้	 โดย 

ไม่จ�ากัดเพศ	 อายุ	 และฐานะ	 สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ทุกคน

ได้มีที่ยืนในสังคมอย่างสง่างามสมเกียรติสมศักดิ์ศรี	 และท�าให้ผู้สูงอาย ุ

วัยหลังเกษียณท่ีมุ่งม่ันอยากศึกษาหาความรู้	ได้เรียนรู้ในเร่ืองต่างๆท่ีอยากเรียน

ได้อย่างไม่มีเง่ือนไข	อีกท้ังยังท�าให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกด้วย	

เพราะปัจจุบันกระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิต	 ถือเป็นกุญแจส�าคัญ	

ในการสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถด�ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง 

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ‘ข่าวรามคำาแหง’ ฉบับนี้	 ได้มีโอกาสพูดคุยกับ 

บัณฑิตวัยหลังเกษียณ	 ถึงทัศนคติต่อการเรียนหนังสือ 

ความประทับใจ		และส่ิงท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งน้ี

 ร.ต.ต.เกษม บุญวิจิตร	 ข้าราชการบ�านาญ	

วัย	 69	 ปี	 บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	 จากสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู	 กล่าวว่าตนเอง 

อยากเรียนในระดับปริญญาตรีมาตลอด	 แต่ด้วยภาระหน้าที่ทั้งการท�างาน	

และภาระครอบครัว	 ท�าให้ต้องหยุดเรื่องการศึกษาไว้ก่อน	 มุ่งหาความรู ้

จากประสบการณ์และส่ิงต่างๆ	รอบตัว	จนเม่ือลูกๆ	 ท้ัง	4	คน	ส�าเร็จการศึกษา 

ตนเองก็เกษียณอายุราชการพอดี	 จึงมีเวลาเต็มที่ที่จะกลับมาตามหาฝัน 

ได้เรียนหนังสือต่อระดับปริญญาตรีอย่างที่ใจมุ่งหมาย	 โดยมาสมัครเรียน 

คณะรัฐศาสตร์	 ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดหนองบัวล�าภู	เมื่อปี	2553

 “การเรียนไม่ยากอย่างท่ีคิด อย่ามองว่าอายุเยอะแล้วจะท�าอย่างเด็กๆ 

ไม่ได้ กลัวไปล่วงหน้าว่าคงจะสอบไม่ผ่าน เรียนไม่จบ ท้ังๆท่ียังไม่ได้ลงมือท�า 

ยังไม่ได้เริ่มเรียน หากเราตั้งใจจริงมุ่งมั่น ขยัน และให้ความส�าคัญกับการ

เรียนจริงๆ ไม่มีอะไรยาก อาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเด็กๆ ไปบ้าง ก็อย่าท้อแท้ 

หากต้ังใจจริงความส�าเร็จย่อมมาถึงอย่างแน่นอน วันน้ีส�าเร็จการศึกษาแล้ว

ดีใจที่สุดที่ได้ท�าตามฝัน และตั้งใจว่าปีหน้าจะศึกษาต่อระดับปริญญาโททันท ี

ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพ่ือต่อยอดความรู้ท่ีมีให้ มีองค์ความรู้ 

ที่ลึกซึ้งขึ้น  และน�าไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป” 

 บัณฑิตวัยหลังเกษียณ กล่าวต่อไปว่าความรู้เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก	

ย่ิงเราอายุมากแล้ว	 ย่ิงต้องเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก	การเรียน

ช่วยให้ได้รับรู้ท้ังทางด้านวิชาการ	 และสังคมใหม่ๆ	 ท�าให้รู้จักโลกและมีมุมมอง 

ที่กว้างขึ้น	 อีกทั้งผมตั้งใจน�าความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปสอน 

ให้กับเด็กๆ	ในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง	รวมท้ังได้ประสานไปยังโรงเรียนต่างๆ 

ในจังหวัด	 เพื่อไปแนะแนวการศึกษา	 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เข้ามาเรียนหลักสูตร	Pre-degree	ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เพราะเช่ือเสมอว่า  

อายุยังน้อยหากได้รับการศึกษาย่ิงมากย่ิงดี	 จะได้รู้จักตัวเองมากข้ึน	หากพบว่า

อะไรที่ไม่ใช่ก็ยังสามารถเปลี่ยนไปเรียนในสาขาวิชาอื่นๆได้	เป็นประโยชน์

ต่อตัวเองอย่างมาก	 และจะช่วยให้เยาวชนไทยสามารถก้าวออกไปสู่ตลาดแรงงาน

ได้เร็วขึ้น	เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป

เป็นแก้วที่มองหาสิ่งใหม่ให้กับชีวิตเสมอ	ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง	และพร้อมที่จะโยกย้ายน�้าที่มีอยู่ในแก้วไปเติมให้กับแก้วใบอื่นอยู่เสมอ	

 “ปล้ืมใจปรญิญาใบน้ี มีแรงบนัดาลใจมาจากคุณพ่อ และเป็นบทพสูิจน์ศักยภาพในตนเองเพือ่สร้างงานคุณภาพในวงการบันเทิง ภมิูใจท่ีได้น�าความรู้ 

จากวชิาชีพ มาลงสนามเรยีนปรญิญาตรจีนจบ เม่ือเข้ามาเรยีนทีร่ามค�าแหง ไม่ได้ยากอย่างท่ีคดิ รูส้กึสนุกกบัการได้มาเรียนมาสอบ และเรียนรู้วชิาจากอาจารย์ 

และจากเพื่อนที่มีหลายวัยด้วย”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑

	 การเสียสละเป็นพื้นฐานการท�าความดี 

ที่เราทุกคนสามารถท�าได้โดยง่าย	ซึ่งแต่ละบุคคล

มีความเสียสละท่ีแตกต่างกัน	บางคนเสียสละเงินทอง 

บางคนเสียสละพละก�าลัง	หรือบางคนเสียสละชีวิต 

ดังจะเห็นจากการท�างานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

และทหาร	ท่ีเส่ียงชีวิตเพ่ือประชาชนโดยไม่ค�านึงถึง

สิ่งตอบแทน

 หน่วยท�าลายล้างวัตถุระเบิด	 (Explosive 

Ordnance	 Disposd)	 หรือ	 EOD	 เป็นหน่วยงาน 

ท่ีท�าหน้าท่ีป้องกันและเก็บกู้ระเบิดเพ่ือความสงบสุข

ของคนในพื้นที่และประชาชนทุกคน	 เป็นการ

ท�างานท่ีมีความเส่ียงถึงชีวิตสูงและเป็นผู้เสียสละ

        ด้วยเหตุผลท่ีผู้ปฏิบัติงานหน่วย	 EOD	 เป็นผู้ท่ี 

มีความเชี่ยวชาญ	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ	

สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงมีมติเอกฉันท์

อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 

เพ่ือเป็นเกียรติแก่	3	นายต�ารวจ	EOD	จาก	3	จังหวัด

ชายแดนใต้	 ได้แก่	 ร้อยตำารวจเอกพงษ์ศักด์ิ เพชรกำาโต 

ดาบตำารวจเอกชัย สมอคำา และดาบตำารวจกฤตธนา 

เอกกิตติขจร 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	กล่าวว่าการมอบ

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	ให้กับต�ารวจ

หน่วย	 EOD	ทั้ง	 3	 นาย	 เป็นเพราะเล็งเห็นถึง

ความเสียสละ	ความรับผิดชอบ	และการอุทิศตน

ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอันก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคม

และประเทศชาติ	 เพื่อเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ		ท้ังท่ีผ่านมาและสืบไป

	 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีต�ารวจท้ัง	3	นาย 

ผู้ผ่านการปฏิบัติงานส�าคัญที่เสี่ยงอันตราย	 อาทิ		

เก็บกู้และท�าลายวัตถุระเบิด		ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย 

ตรวจสถานที่เกิดเหตุตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัย	

ถวายอารักขาแด่พระบรมวงศานุวงศ์	 ตลอดจน 

รักษาความปลอดภัยแก่บุคคลส�าคัญ	 ทุกนายเอ่ย

ถึงการเสียสละในแนวทางเดียวกันคือ	“เพียงได้ 

ทำาความดี ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 

ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็มี

ความสุขแล้ว”

       ร้อยตำารวจเอกพงษ์ศักด์ิ 

เพชรกำาโต	 รอง.ส.ว.ตรวจ

พิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด	

บก.สส.จชต.	 ปฏิบัติหน้าที่ 

หัวหน้าชุดเก็บกู้และท�าลาย

วัตถุระเบิด	 จังหวัดปัตตานี	

เล่าถึงประสบการณ์ท�างาน	

ว่าครั้งหนึ่งเคยไปยืนบนระเบิดขนาดใหญ่	ระเบิด

ที่พร้อมระเบิดได้ทุกเม่ือและมีอานุภาพร้ายแรง	

แต่โชคดีที่ไม่เกิดการระเบิดจนมีผู้บาดเจ็บ	ซึ่ง

หน่วย	EOD	ได้ท�าการเก็บกู้ระเบิดได้ทัน	พร้อมท้ัง 

ยังให้ก�าลังใจผู้ท่ีก�าลังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ 

และเต็มใจ	เป็นความสุขที่หาได้รอบตัวเรา

 “ผมสมัครต�ารวจหลังจากปลดประจ�าการ

ทหารเกณท์ ผมคิดว่าการเสียสละเป็นความสุข

ในการท�างาน แม้ไม่ได้ท�าในพ้ืนที่ใกล้บ้านแต่ที่นี่

ก็เป็นเหมือนบ้านของผมไปแล้ว ด้วยอายุท�างาน 

20 ปี ท�าให้มีความผูกพันและประสบการณ์ท่ีมากพอ

จะช่วยเหลือผู้คนต่อไปได้ ผมคิดว่ายังมีอีกหลายคน 

ก�าลังปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและต้ังใจ  

ขอให้ก�าลังใจและยึดมั่นความดี ความเสียสละ

เป็นที่ตั้ง จะท�าให้ชีวิตเรามีความสุขในทุกๆวัน”

      ดาบตำารวจเอกชัย 

สมอคำา	 ผู้บังคับหมู่กองก�ากับ

การปฏิบัติการพิเศษ	 สถานีต�ารวจ

ภูธรจังหวัดยะลา	 ปฏิบัติหน้าท่ี 

เก็บกู้และท�าลายวัตถุระเบิด 

ต้ังแต่วันท่ี	 1	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2548 

จนถึงปัจจุบัน	 เล่าถึงประสบการณ์

ท�างานว่า	 เคยได้รับอุบัติเหตุจากการเก็บกู้ระเบิด	

ต้องใช้เวลารักษากว่า	 6	 เดือน	 และปัจจุบันยังคง

ใส่เหล็กดามที่แขนอยู่	 ทว่าความเจ็บปวดครั้งนี ้

ไม่ได้สร้างความหวาดกลัว	 แต่เป็นความภาคภูมิใจ

ท่ีได้เสียสละเพ่ือประชาชนอีกหลายคน	 และยังคง

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเช่นเดิมในทุกๆ	วัน

 “ผมตัดสินใจสมัครต�ารวจเพราะอยาก

ท�าให้ทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความรู้ความสามารถท่ีมี 

ทั้ งยังได้รับใช้บ้านเกิดที่ยะลาในช่วงท่ี เกิด

เหตุการณ์รุนแรงอย่างเต็มท่ี..จากสิบต�ารวจ

จนถึงต�าแหน่งดาบต�ารวจในปัจจุบัน การได้รับ 

ปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า 

ม.รามค�าแหงเห็นความส�าคัญของผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างตั้งใจ ขอบคุณและดีใจมากๆที่ได้รับรางวัล

แห่งความภาคภูมิใจทั้งของผมและครอบครัว”

       ดาบตำารวจกฤตธนา 

เอกกิตติขจร	 ผู้บังคับหมู ่

กองก�ากับการปฏิบัติการ

ต�ารวจชายแดนใต้ส่วนหน้า 

ปฏิ บั ติหน ้าที่ เก็บกู ้ และ 

ท�าลายวัตถุระเบิด	 จังหวัด- 

นราธิวาส	เล่าถงึประสบการณ์

ท�างานว่าคร้ังหน่ึงได้เข้าเก็บกู้ระเบิดน�้าหนักรวม 

120	กิโลกรัมในรถโดยสารที่ถูกขโมยมา	เป็นการ 

กู้ระเบิดในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงและอันตราย 

แก่คนบริเวณนัน้เป็นอย่างมาก	 ด้วยประสบการณ์ 

ท่ีสะสมมา	สามารถกูร้ะเบิดได้ส�าเรจ็	และต้ังใจจะอยู ่

ช่วยเหลอืคนในพืน้ทีต่่อไป		แม้จะไม่ใช่บ้านเกดิกต็าม 

 “หน่วย EOD จังหวัดนราธิวาส รวมถึง

จังหวัดอื่นชายแดนภาคใต้ ไม่มีวันทิ้งประชาชน

แน่นอน ผมไม่ได้ท�าดีเพือ่ใคร แต่จะใช้ใจท�าดีทุกวนั 

ฝากถงึทกุคนให้ท�าความดีโดยไม่เดือดร้อนคนอืน่ 

และมีความสุขในการท�าสิ่งนั้น การลงมือท�าโดย

ไม่หวังสิ่งตอบแทนจะท�าให้เราสบายใจ วันนี้ผม

ภูมิใจมากที่ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ เหมือนได้

รับก�าลังใจจากสังคม เพราะการท�างานของผม 

มีความเสีย่ง ไม่มใีครคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ 

มีเพียงสติ ความรู้ ประสบการณ์ และความตั้งใจ

ในการท�างานเท่านั้น”

      มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเชิดชูการท�าความดี 

ของทุกคน	และพร้อมยกย่องการเสียสละและ

อุทิศตนเพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นท่ี

ของนายต�ารวจ	EOD	ทั้ง	 3	นาย	 ให้เป็นตัวอย่าง

และแรงบันดาลใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการ

ท�าความดีเพื่อสังคมต่อไป

    

ม.รามคำาแหงเชิดชู 3 นายตำารวจ EOD 
จาก 3 จังหวัดภาคใต้ อนุมัติปริญญานติิศาสตรบัณฑติกติติมศักดิ์



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑

 Pre-degree เป็นโอกาสหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงหยิบย่ืนให้กับ

ผู้ส�าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ได้เรียนในระดับปริญญาตรี

ควบคู่ไปกับการเรียนปกติ	 ท�าให้หลายต่อหลายคนส�าเร็จการศึกษาเร็วกว่าเพ่ือนๆ 

วัยเดียวกัน	 และก้าวไปสู่เป้าหมายในสายอาชีพต่างๆ	 ได้ก่อนอีกด้วย..	 และ

ในสังคมไทยเราน้ี	 ก็คงหลีกเล่ียงไม่ได้ว่า	 “ความรู้และใบปริญญา”	 เป็นใบเบิกทาง 

ที่ส�าคัญที่จะท�าให้เราสามารถประกอบอาชีพต่างๆ	ยิ่งส�าเร็จการศึกษาตั้งแต ่

อายุยังน้อย	หรือสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายสาขาวิชาแล้วด้วย	ยิ่งเป็นการ

สร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น

 นายธนพล  ขันธวิชัย  บัณฑิตคณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอุดรธานี	 ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ	นนทบุรี	กล่าวว่า 

ผมส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต	 (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง	 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มาแล้ว	1	ใบ	โดยขณะที่เรียนก็คิดเสมอว่าภาษา 

เป็นสิ่งส�าคัญมากในสังคมปัจจุบันที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

อีกทั้งศาสตร์ด้านกฎหมายก็มีความจ�าเป็นอย่างมากในการด�ารงชีวิต	 

จึงตัดสินใจเรียนปริญญาใบที่	2	ในคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

 “ตอนอยู่ ชั้น ม.5 ผมอยากเรียนกฎหมายมาก จึงสมัครเป็นนักศึกษา

ระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อจบ ม. 6 สามารถ 

เก็บหน่วยกิตได้ 40 หน่วยกิต หลังจากนั้นก็หยุดเรียน เพราะต้องไปเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท�าให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือและไปสอบ 

แต่ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา  หลังจากเวลาผ่านไปหลายปี ผมจึง 

ตัดสินใจลาออกจาก Pre-degree และสมัครเป็นนักศึกษาระบบปกติ ในปี 2557 

ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย ยอมรับว่าหนักมาก แต่ก็ต้องแบ่งเวลาช่วงเย็นๆ 

ในการอ่านหนังสือท�าความเข้าใจบทเรียนและหากมีเวลาว่างตอนไหนก็จะ

หยิบหนังสือข้ึนมาอ่านตลอด อีกท้ังศึกษาจากระบบ Education Media Center  

ท่ีท�าให้นักศึกษาทางไกลสามารถเข้าฟังวิดีโอบันทึกการสอนแบบรายวิชาได้ 

ท�าให้เข้าใจและมีองค์ความรู้มากขึ้น อีกทั้งผมจะท่องตัวบทและฝึกเขียนค�า

ตอบไปด้วย ใช้เวลาเรียน 2 ปีครึ่งจึงส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต”

 บัณฑิตธนพล	กล่าวต่อไปว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้	ไม่ใช่

เพียงแค่ความรู้	 ยังให้แนวคิด	 แรงบันดาลใจและการวางแผนการด�าเนินชีวิต

จากอาจารย์ในคณะหลายๆท่าน	 ท�าให้ผมมีก�าลังใจในการเรียน	 และมุมมอง

ด้านการศึกษาของรามค�าแหงท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือก 

การศึกษาในหลายรูปแบบ	ถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี	“ย่ิงเรามีโอกาส 

มีความรู้มากและเร็วกว่าคนอ่ืนเท่าไหร่ การท่ีเราจะประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

ก็มีมากขึ้นเท่านั้น เพราะความรู้และใบปริญญาก็เป็นหนึ่งในใบเบิกทาง

ท่ีสำาคัญท่ีจะทำาให้เราสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้ รวมถึงสร้างความม่ันใจ

ให้คนอื่นๆเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นด้วย” 

 “การเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด ก็เปรียบเสมือนการแสวงหาความรู้ที่

ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยเช่นกัน คนที่รู้เยอะ ไม่ใช่คนที่เก่งเสมอไป แต่ถ้าคนๆนั้น

นำาความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สิ่งนี้แหละถึงจะเรียกว่า เก่งและรู้จริง” 

ผมขอเป็นก�าลังใจให้กับน้องๆพี่ๆทุกท่านที่ก�าลังศึกษาในรั้วรามค�าแหง	

เพ่ือจะได้ประสบความส�าเร็จตามท่ีหวังและต้ังใจ	 บางท่านอาจจะท�างานไปด้วย 

2 บัณฑิต Pre-degree นิติฯ สาขาจังหวัดอุดรธานี
เผยความมุมานะ-กำาลังใจ พาสู่ความสำาเร็จ

ก็อย่าเพ่ิงย่อท้อต่อความล�าบาก	 เพราะเม่ือถึงวันท่ีส�าเร็จการศึกษา	ความเหน่ือยล้า

เหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจ	 ส�าหรับผมแล้ว	 ความฝันอันสูงสุด 

ก็เหมือนกับหลายๆท่านท่ีจบเนติบัณฑิตยสภา	คือ	อาชีพตุลาการ	หรือ	อัยการ	

ถึงแม้ว่างานที่ท�ากับส่ิงที่เรียนในตอนน้ีอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่	

แต่ผมก็จะพยายามให้ถึงที่สุดและท�าตามความฝันของตัวเองต่อไป	

							 ด้าน	นางสาวรินรดา  กงช่าง อายุ	21	ปี	บัณฑิต	

Pre-degree	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี	

ส�าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมปลายจากโรงเรียนอุดร-

พิทยานุกูล	จังหวัดอุดรธานี	ปัจจุบันเป็นเสมียนทนาย 

บริษัท	 KNS	 INTERLAW	 จ�ากัด	 และก�าลัง 

ศึกษาเนติบัณฑิตยสภา	 กล่าวว่าได้รับค�าแนะน�าจาก

อาจารย์ที่โรงเรียนและครอบครัวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงค่าหน่วยกิต 

ถูกมาก	และบัณฑิตท่ีจบจากคณะนิติศาสตร์	ประสบความส�าเร็จในสายอาชีพ 

จ�านวนมาก	 จึงตัดสินใจเลือกเรียนระบบ	 Pre-degree	 คณะนิติศาสตร ์

ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้	

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง นอกจากค่าหน่วยกิตจะถูกที่สุดแล้ว  

ระบบการเรียนการสอนยังทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ มีค�าบรรยายย้อนหลัง 

ให้นักศึกษากลับไปทบทวน อาจารย์ทุกท่านท่ีสละเวลามาสอนในต่างจังหวัด 

แม้จะมีนักศึกษาเข้าเรียนน้อย ท่านก็สอนอย่างเต็มที่ให้ทั้งความรู้ในวิชา 

และประสบการณ์ต่างๆ รวมท้ังการดูแลเอาใจใส่และการอ�านวยความสะดวก

ในเรื่องต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี ดีมาก”  

 บัณฑิตรินรดา กล่าวต่อไปว่าการเรียนรามค�าแหงคือการลงทุน

ทางการศึกษาที่ถูก	สะดวก	ใช้งานได้จริง	และให้โอกาสแก่ทุกๆ	คนที่ม ี

ต้นทุนชีวิตไม่มาก	ได้เตรียมพร้อมลงสนามชีวิตวัยท�างานอย่างเสมอภาค

และทัดเทียมกับผู้อ่ืน	 มีท่ียืนในสังคมได้อย่างสง่างาม	 วันน้ีส�าเร็จเป็นบัณฑิตแล้ว 

รู้สึกภูมิใจมากท่ีสุด	 เพราะขณะเรียนมัธยมปลาย	การเรียนนิติศาสตร์ในมุมมอง

ของผู้ปกครองคนอ่ืนๆ	ไม่มีใครพูดถึงมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเลย	ท�าให้ความรู้สึก 

ท่ีมีต่อรามค�าแหงมันเบาบางมาก	 ...แต่เม่ือได้ฝึกงานจนกระท่ังปัจจุบัน	ความคิด 

ตรงน้ันก็หายไป	 เวลาใครถามประวัติการศึกษาก็ตอบได้อย่างภาคภูมิใจ	 และค�าพูด 

ท่ีกลับเข้ามาร้อยละ	90	จะบอกว่า	“จบรามฯ น่ีเก่งนะ แถวบ้านจบรามฯ เป็นอัยการ 

เป็นปลัดแหน่ะ” , “เด็กรามฯ ขยันอดทน ใครจบรามฯ ได้ไม่ธรรมดา ไปสมัครงาน

ที่ไหนเขาก็รับ”	ท�าให้ยิ่งรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

อีกท้ังสถาบันแห่งน้ียังหล่อหลอมให้เราขยัน	อดทน	และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

รู้จักคิด	วางแผน	และบริหารจัดการชีวิตตนเองได้เป็นอย่างดี

 “การจะเรียนปริญญาตรีจนจบไม่ใช่เพียงแค่ท�าข้อสอบเก่งแล้วจะเรียนจบ 

การวางแผนการเรียน  วางแผนชีวิตล่วงหน้าก็เป็นส่ิงส�าคัญมาก แต่ก็ไม่จ�าเป็น

ต้องไปยึดม่ันในแผนมากจนเกินไป  แผนมีไว้เป็นกรอบเวลาก�าหนดส่ิงท่ีต้องท�า 

หากไม่ส�าเร็จก็ต้องรู้จักปรับแผนให้เหมาะสม แต่ถ้าไม่มีแผนเลยก็เหมือน

คนไร้หลัก ไม่มีเป้าหมาย  และการตั้งเป้าหมายโดยไม่วางแผนก็ไม่ต่างอะไร

กับขอพร ..ความส�าเร็จไม่ใช่ปาฏิหาริย์  ความส�าเร็จจะเกิดข้ึนกับคนท่ีรู้วิธีลงมือท�า 

ให้ส�าเร็จ แล้วก็อย่ารอแนวข้อสอบจนไม่อ่านหนังสือนะคะ  one night miracle 

ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน จึงอยากให้มุ่งมั่น อดทน คิดบวก และตั้งใจเรียน  

ความส�าเร็จรอทุกคนอยู่ค่ะ”
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ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพแนะบัณฑิต
เตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน

 ผูเ้ชีย่วชาญด้านบุคลกิภาพ - พนักงานต้อนรบับนเครือ่งบินสายการบินไทย 

แนะบัณฑิตอยากมีงานทำา มีความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องปรับปรุงบุคลิกภาพ 

ให้เหมาะกับงาน และศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครล่วงหน้า 

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 	 19	 	 กุมภาพันธ์	 	 2561	 	 คณะมนุษยศาสตร์	 จัดโครงการ

ปัจฉมินิเทศ		เรือ่ง		“พร้อมไหม	จบไปต้องท�างาน”	โดยมีผูเ้ชีย่วชาญด้านบคุลกิภาพ

จากสถาบัน	Academic	Crew	และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย

เป็นวิทยากร		ณ	ห้องประชุมพวงแสด		อาคาร	2		ชั้น	2		คณะมนุษยศาสตร์																																		

 อาจารย์นภสมน  นิจรนัดร์		รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา		กล่าวว่าการจดั 

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ ์

กฎระเบยีบในการรบัสมัครงานขององค์กรต่างๆ		เกดิทักษะในการสร้างสัมพนัธภาพ

และเตรยีมความพร้อมในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่		อกีทัง้ยงัช่วยกระตุ้นให้ผูเ้ข้าร่วม

โครงการซ่ึงก�าลังจะเป็นบัณฑิตในอนาคตได้เห็นความส�าคัญของการเตรียม

ความพร้อมก่อนการท�างานจริงอย่างมั่นใจ	ส่งผลดีต่ออนาคตของบัณฑิต		

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน		คณบดีคณะมนุษยศาสตร	์	

กล่าวว่าในแต่ละปีมีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ�านวนมาก		ซ่ึงทุกคน 

ต่างมุ่งหวังในการได้มีงานท�าที่ดี		งานที่ม่ันคง		แต่ต้องยอมรับว่าการแข่งขัน 

ในตลาดแรงงานปัจจุบันก็สูงมากเช่นกัน		ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการหางาน 

ได้ท�างานท่ีตนมุ่งหวังน้ันนอกจากความรู ้เชิงวิชาการจากท่ีได้เรียนมาแล้ว		 

ยงัต้องมีการเตรยีมตัวในด้านอืน่ๆเช่นทักษะในการใช้เครือ่งมือส่ือสาร	คอมพวิเตอร์		

ในการท�างาน	หรือท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	 ดังน้ัน	 ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกท่าน	

ที่มาในวันนี้	น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสมัครงาน	และการท�างาน 

รวมทั้งสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ในอนาคต										

 นายพิมพ์พงษ์  อศิรเสนา ณ อยธุยา	ผูเ้ชีย่วชาญด้านบคุลกิภาพจากสถาบนั 

Academic	Crew	และพนักงานต้อนรบับนเครือ่งบินสายการบนิไทย	เล่าประสบการณ์

ในการเป็นกรรมการคดัเลอืกบุคคลเข้าท�างาน	ท่ีผ่านมา	ซ่ึงบุคคลท่ีได้รบัการคดัเลอืก 

ไม่เพียงแต่มีความรู้เท่านั้น	 ยังต้องมีองค์ประกอบอีกหลายประการที่จะส่งผล 

ให้ได้รบัการพจิารณาจากหน่วยงาน	องค์กร	โดยวทิยากรให้ค�าแนะน�าส�าคญัสรปุได้ 

5	ข้อ	คือ	ข้อแรก	การเขียนจดหมายสมัครงานหรอื	Cover	Letter		จดหมายสมัครงาน

ต้องเขียนให้ประทับใจผู้อ่าน		เขียนให้กระชับได้ใจความ	ภาพถ่ายท่ีแนบไปกับ

ใบสมัคร	ควรเลือกภาพที่หน้าตาดูเรียบร้อย	สดใส		ข้อที่สอง	ควรจัดท�าเอกสาร

ประวัติหรือ	 a	 perfect	 RESUME	 	 ไม่ควรเขียนประวัติ-	 เรื่องส่วนตัวยาวเกินไป	

ควรเขียนให้จบในหน้าเดียว	 เขียนให้อ่านเข้าใจง่าย ข้อทีส่าม	 หากต้องเข้าสอบสมัภาษณ์ 

บัณฑิตต้องแต่งกายสุภาพ	 สะอาด	 เรียบร้อย	 ทรงผมชายรองทรงสั้น	 หญิงควร

รวบมวยผมให้เรียบร้อย	ข้อที่สี่	 ควรมีรอยยิ้มที่น่าจดจ�าหรือ	Memorable	 Smile		

คอื	 ปากยิม้	 ตายิม้	 ให้ประทับใจกรรมการผูส้อบสัมภาษณ์	 ควรตอบค�าถามอย่างม่ันใจ 

และเสียงดังชัดเจน	ข้อสุดท้าย	 คือควรเตรียมข้อมูลขององค์กร	หน้าที่ตามที่ 

ต�าแหน่งงานทีส่มัครท�าให้เกดิความม่ันใจ	 และมีความพร้อมท่ีจะท�างานการสอบเข้า	

มีโอกาสได้งานตามความต้องการต่อไป

 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 จัดปัจฉิมนิเทศ	

นักศึกษาฝึกงานปริญญาตรี	 รุ่นที่	 76	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 โดยมี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  องิอาจ 	อาจารย์ประจ�าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

เป็นประธานเปิดงาน	 	 เม่ือวันที่	 20	กุมภาพันธ์	 2561	ณ	อาคารนครชุม 

ห้อง	NCB	208	คณะศึกษาศาสตร์	

	 โอกาสน้ี	 รองศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์	 กล่าวปัจฉมิโอวาทแก่นกัศึกษาว่า 

ในวันนี้เป็นวันที่นักศึกษาใกล้จะได้เป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์แบบ	 ในวันนี ้

นักศึกษากต้็องเตรยีมตัวทีจ่ะเป็นผูใ้หญ่	 นกัศึกษาต้องคิดเอง	 ท�าเอง	 และกต้็อง

ท�างานทุกอย่างไม่ว่าจะงานหนักหรือเบา	 การฝึกงานที่ผ่านมา	 คือการฝึก

ความอดทนในทกุ	 ๆ	 ด้าน	 เพราะต้องต่ืนนอนแต่เช้าเพือ่มาท�างาน	 ต้องปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน	 การฝึกงานจะท�าให้นักศึกษารู้ตัวว่าจะม ี

ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้	 ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 ต่อเพื่อนร่วมงาน	 

ต่อรุ่นพี่	ต่อรุ่นน้อง	และองค์กรนั้นๆ		นอกจากนั้น		ความรู้และประสบการณ์

ท่ีได้จากการฝึกงานของนกัศึกษาครัง้นี	้สามารถจะน�าไปประยกุต์ใช้ในอนาคต

เมื่อจบการศึกษาแล้ว														

 “ท่ีผ่านมา คณาจารย์ทกุท่านในภาควชิาเทคโนฯ พยายามถ่ายทอดความรู ้

ทักษะ ประสบการณ์ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้

และประสบการณ์ต่างๆ  นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้ว ฝึกงานแล้ว  นักศึกษา 

ยังต้องไปเรียนและหาความรูเ้พิม่เติมนอกเหนอืจากสิง่เหล่านีด้้วย ในชวีติจรงิ 

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด”

   
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

   

 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		สถาบันคอมพิวเตอร์	ม.ร.		

จัดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี		หลักสูตรการใช้

คอมพิวเตอร์ในส�านักงานระดับต้น		ครั้งที่	1/611	(117)		โปรแกรมที่เปิด

อบรม	Intro	Computer	&	Windows7	Microsoft	Word	2010		Microsoft	

Excel	 2010	 	Microsoft	 Powerpoint	 2010	 	 Internet	 (Google	Chrome) 

มีกลุ่มให้เลือกอบรม	ดังนี้	

 กลุ่ม 2  อบรมวันอังคาร, วันพฤหัสบด	ี 	 เวลา	 13.30-17.20	 น.		 

ณ	สถาบันคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	ห้อง	305		เริ่มวันที่	19	มิ.ย.	-	17	ก.ค.	2561		

บรรยายสรุปและสอบวันที่	19	ก.ค.	2561		เวลา	13.30	-	15.20	น.

      กลุ่ม 6  อบรมวันเสาร์, วันอาทิตย์ 	เวลา	13.30-17.20	น.		ณ	สถาบัน-

คอมพวิเตอร์	ชัน้	3	ห้อง	305		เร่ิมวนัท่ี	23	มิ.ย.	-	21	ก.ค.	2561		บรรยายสรุป

และสอบวันที่	22	ก.ค.	2561		เวลา	13.30-15.20	น.

	 นักศึกษาท่ีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไปที่สถาบันคอมพิวเตอร์	ม.ร.	โทร.	0-2310-8800	ต่อ	2269,	

0-2310-8851,	0-2310-8853		www.ctc.ru.ac.th

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์
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บัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทอง
แนะทริคเด็ดคว้าความสำาเร็จ

บัณฑิตสาวจากเมืองละโว้
คว้า ป.ตรี สมใจด้วยวัยเพียง 19 ปี

   

 นางสาวณัฐชยา  เจนพานิชทรัพย์		บัณฑิตคณะ- 

บริหารธุรกิจ	 วัย	 19	 ปี	 	 คว้าปริญญาตรีจากการเรียน

ล่วงหน้าด้วยระบบพรีดีกรีตั้งแต่ชั้น	ม.4		และไม่พลาด 

คว้าโอกาสทางการศึกษาที่กว้างไกลถึงต่างจังหวัด		 

ท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี		หลังจบ 

	ม.ปลาย	จาก	กศน.	จ.สระบุรี	สะสมได้	128	หน่วยกิต		

เรียนต่ออีกเพียงปีเดียวด้วยความไม่ย่อท้อบวกกับ 

ความพยายาม		เตรียมน�าความรู้สานต่อธุรกิจครอบครัว		มุ่งหน้าต่อยอด 

การศึกษาระดับปริญญาโท

 ณัฐชยา 	เล่าว่าตนเข้าศึกษาระบบพรีดีกรีต้ังแต่อายุ	16	ปี	สมัยเรียนอยู่ช้ัน	ม.4 

ท่ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย		(กศน.)		อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 

จังหวัดสระบุรี		โดยเลือกเรียนและสอบใกล้บ้านเพราะต้องช่วยงานร้าน 

ห้างเพชรทองทศพล	 จังหวัดสระบุรี	 ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว	 และขณะ

ท่ีเรียนท้ัง	 2	 สถาบันใกล้บ้านก็ท�าให้มีเวลาท�ากิจกรรมตามความถนัดท่ีตนสนใจ 

เช่น	เป็นตัวแทนถือป้ายโรงเรียน		ดรัมเมเยอร์	และเชียร์ลีดเดอร์		เป็นต้น

 “คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้เรียนระบบพรีดีกรีเพราะมองว่าเป็นโอกาส

ท่ีสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็วกว่าปกติ  แค่เพียงมีวุฒิ ม.3  ก็สามารถเรียน

ระดับปริญญาตรีได้  จึงเลือกสมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ 

เพราะชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ทุกครั้งที่เรียนจะได้เกรดดีมากกว่าวิชาอื่น 

และความรู้จากการเรียนสามารถน�ามาต่อยอดในการท�าธุรกิจส่วนตัวด้วย 

โชคดีท่ีครอบครัวประกอบธุรกิจส่วนตัวจึงได้ช่วยค้าขาย  และน�าประสบการณ์

ที่พ่อแม่สอนมาประยุกต์ควบคู่กับการเรียนได้  และเมื่อได้สัมผัสบรรยากาศ

ของการเรียนท�าให้เข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้น  ชีวิตมีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

อีกระดับหนึ่ง”

        บัณฑิตณัฐชยา 	กล่าวอีกว่าตนไม่ค่อยมีเวลาไปเข้าเรียน		แต่จะเข้าเรียน 

ทุกคร้ังท่ีอาจารย์มาบรรยายสรุปก่อนสอบท่ีสาขาฯ	จังหวัดลพบุรี	อาศัยความมุ่งม่ัน 

ต้ังใจตามเป้าหมายท่ีวางไว้ชัดเจนว่าจะต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างจริงจัง		

บริหารจัดการเวลาโดยค�านึงถึงส่ิงท่ีต้องท�าในแต่ละวัน		ให้ความส�าคัญกับการเรียน 

ม.ปลาย	และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	อย่างสมดุลกัน	อ่านหนังสือทบทวน 

ความรู้ให้มากท่ีสุดแล้วรีบท�างานตามท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จไม่ปล่อยท้ิงไว้ 

ให้เป็นดินพอกหางหมู

 “การเรียนระบบพรีดีกรีควบคู่กับการเรียน ม.ปลาย ไม่ยากอย่างที่คิด  

เพราะแค่ทักษะชีวิตที่ได้รับจากการเรียนก็เกินคุ้มแล้ว  ทั้งการบริหารเวลา  

สร้างวินัยให้กับตนเอง  เพราะเป็นท่ีรู้กันดีว่ารามฯไม่บังคับเข้าเรียน  เหมือนวัดใจกัน

ไปว่าใครมีวินัยในตัวเองมากพอก็พาตัวเองสู่ความส�าเร็จได้  หากพลั้งเผลอ

ปล่อยตัวเองตามอ�าเภอใจ  ก็อาจจะพลาดจากเป้าหมายที่วางไว้”

 บัณฑิตสาว 	บอกทิ้งท้ายอีกว่า	“ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความส�าเร็จ 

อยู่ที่นั่น  เป้าหมายความฝันที่มีอยู่  จะต้องท�าให้เป็นจริงให้ได้  และจะไปให้ถึง 

ปลายทางในวันน้ัน  เพราะสักวันจะต้องเป็นวันของเรา” จากความมุ่งม่ันเกิดเป็น

แรงบันดาลใจให้ไม่ท้อถ้ายังท�าไม่ส�าเร็จ		วันนี้สามารถพิชิตเป้าหมายได้แล้ว 

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี		ตามปณิธานของระบบพรีดีกรีที่ส่งเสริม

ให้นักเรียน	ม.ปลาย	คว้าโอกาสเรียนก่อนจบก่อนด้วยอายุยังน้อย		ดีใจที่ท�าให้

ครอบครัวภาคภูมิใจ		หลังจากนี้จะน�าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาสานต่อ 

กิจการครอบครัว		และต้ังใจจะต่อยอดการศึกษาด้วยการเรียนต่อระดับปริญญาโท

ด้านการบริหารธุรกิจ

 “แชมป์สมชื่อ!” 	บัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์		จากสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสุโขทัย		คว้าปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง		แนะทริคเด็ด	

“ทำาเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้น   พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต” 			เล็งเรียนต่อนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอีก	1	ใบ		เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

         ‘แชมป์’ ฐิติพร  ก่อจิตไพบูลย์ 	บัณฑิตคณะ-

สาธารณสุขศาสตร์		ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง		

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย		เล่าว่า 

ตนสอบติดมหาวิทยาลัยหลายท่ีมาก		แต่พ่อแม่เป็นห่วง 

ไม่อยากให้เรียนไกล		พอดีมีญาติหลายคนเรียนที่ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		และดีท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เปิดการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค		จึงเลือกเรียนใกล้บ้าน 

ที่สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดสุโขทัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์	

 “การเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน  ท�าให้มีเวลาช่วยงานครอบครัวช่วงปิดเทอม  

และได้ร่วมท�าโปรเจกต์กับเพื่อนๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ช้าง 

Retro Elephant Camp Puter ที่จังหวัดตาก  โดยต้องจัดล�าดับความส�าคัญ

ก่อนหลัง  ท�าทุกอย่างให้สมดุลกัน  มีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งใน

และนอกต�ารา”

 บัณฑิตฐิติพร  พูดต่อไปว่าช่วงท่ีเรียนจะพยายามต้ังใจเรียนในห้องให้เข้าใจ 

มากที่สุด		เรียนแบบเต็มที่	สุดก�าลัง		พอออกจากห้องเรียนก็จะท�างานอดิเรก 

และกิจกรรมผ่อนคลาย		พยายามไม่ซีเรียสกับการเรียน		เพราะความเครียด

ท�าให้รู้สึกกดดัน		เกิดความกังวลใจ		โดยจะท�าทุกอย่างให้เต็มที่ตั้งแต่ต้น  

เพื่อให้ผลออกมาดี		และแม้ผลออกมาไม่ดีก็มีความสุขที่ได้ท�าเต็มที่		

 ส่วนการเตรียมตัวสอบจะอ่านหนังสือด้วยความทุ่มเท		ท�าชีทสรุปส่วนตัว 

แล้วตั้งกลุ่มติวแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ	ซึ่งมิตรภาพที่ดีนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		แม้มีบางคร้ังท่ีขัดแย้งกัน		แต่เม่ือหันหน้าคุยกัน

ด้วยเหตุผล		แต่ละคนก็จะเปิดใจและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน

 บัณฑิต  ‘แชมป์’ 	บอกอีกว่าตนเป็นนักเรียนทุนการศึกษาส�าหรับเด็กชายแดน

เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา		ซ่ึงเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิ 

ของต่างประเทศ		วันนี้เรียนจบแล้ว		พร้อมเกียรตินิยมอันดับ	1	เหรียญทอง 

รู้สึกดีใจท่ีท�าให้พ่อแม่ภาคภูมิใจซ่ึงพวกท่านคือก�าลังใจส�าคัญในการท�าทุกอย่าง 

 “บ่อยคร้ังท่ีเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค  จะคิดว่าทุกปัญหาย่อมมี 

ทางออกเสมอ  แค่ต้องใช้เวลาอดทนรอคอยเท่าน้ัน  หลังจากน้ีต้ังใจจะใช้ชีวิต

ในแต่ละวันอย่างเต็มที่ให้คุ้มค่าที่สุด  ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  

จะสอบเข้ารับราชการ  และจะเรียนปริญญาตรีอีก 1 ใบที่คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เพ่ือน�าความรู้ด้านกฎหมายมาเป็นเกราะป้องกันตัวเอง 

และน�าไปใช้ในวิชาชีพ  อีกท้ัง โลกน้ีมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา  เราจึงต้อง

ปรับตัวเพ่ือรับกับส่ิงใหม่อยู่เสมอ  และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาตัวเอง

ให้เท่าทันทุกสถานการณ์”

 บัณฑิตเหรียญทอง 	ฝากถึงเพ่ือนๆ	รามค�าแหงให้เก็บเก่ียวประสบการณ์ 

ที่มีค่าจากรั้วรามค�าแหงให้มากที่สุด		หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

อย่าท้อถอยต่ออุปสรรค		เพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออก		และเป็นบททดสอบ

ให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น		เพื่อวันหนึ่งเราจะสามารถก้าวเดินไปข้างหน้า 

ได้อย่างมั่นคง

        



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑

 

ถาม เรียนครบ	8	ปีแล้ว	 แต่ยังไม่จบการศึกษา	

ได้สอบผ่านเกือบทุกวิชาแล้ว	ในปัจจุบันดิฉัน 

จบการศึกษาในระดับปรญิญาตรใีนสถาบันอืน่	และ 

มีวิชาเกี่ยวกับสถิติในหลักสูตรท่ีจบการศึกษาด้วย 

ดิฉันจะใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครเป็นนักศึกษาใหม ่

และใช้สิทธ์ิเทียบโอนวชิาท่ีสอบได้จาก	 ม.รามค�าแหง 

รวมกบัวชิาท่ีสอบได้จากปรญิญาตรท่ีีจบการศึกษา

มาได้หรือไม่และถ้าได้	 เม่ือเทยีบโอนแล้วจบการศึกษา

ได้เลยหรือไม่		เม่ือเทยีบโอนแล้วครบหลกัสูตรพอดี

ตอบ	 การสมัครเรียนโดยใช้วุฒิปริญญาตรี

จากสถาบันอื่น	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้สิทธ์ิ 

ในการเทียบโอนวิชา	 ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	พ.ศ.2560	ข้อ	10	การรับสมัครผู้ได้รับ

ปริญญาหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

 ผูไ้ด้รบัปรญิญา	อนปุรญิญา	หรอืประกาศนียบัตร 

จากสถาบันอื่นที่ส� านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับรอง	 อาจสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งได้	 การพิจารณารับสมัครผู้ม ี

คุณวุฒิดังกล่าว	 ให้น�าความในข้อ	 5	 ข้อ	 6	 และ 

ข้อ	7	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 การเทียบวิชาและรบัโอนหน่วยกิต	 ส�าหรบั

นักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการประจ�าคณะทีร่บัเข้าศึกษา

ก�าหนด	และให้เป็นไปตามความในข้อ	6

	 ซ่ึงวิชาท่ีจะเทียบโอนให้คณะท่ีสมัครเข้าเรียน

จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะโอนวิชาใดได้บ้าง

	 ในกรณีใช้สิทธ์ิเทียบโอน	 และจบการศึกษา

ในการสมัครนักศึกษาใหม่ได้เลยหรือไม่นั้น	 ได้มี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560	ข้อ	15	ต้องสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาท่ีใช้สทิธ์ิเทียบโอนหน่วยกติต้ังแต่ 

	2	รหัสขึ้นไป	แม้จะมีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตร 

ในวันสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่จะถือว่าส�าเร็จ 

การศึกษา	เม่ือมกีารลงทะเบียนเพิม่เติมและสอบไล่ได้ 

อักษรระดับคะแนนต้ังแต่	 D	 ขึ้นไป	 อย่างน้อย	 

6	หน่วยกติ	โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณบดี

	 ดังนั้น	 ถ้านักศึกษาใช้สิทธิ์เทียบโอนแล้ว 

และครบหลักสูตรในวันสมัครนักศึกษาใหม	่

นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิา	 ซ่ึงต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะของนักศึกษา

ก่อนการลงทะเบียน	 จะลงทะเบยีนก่ีวชิาก็ได้	 แต่ลง

ได้ไม่เกิน	30	หน่วยกิต	(ต้องกากบาทขอจบในการ

ลงทะเบียนด้วย)	 แต่นกัศึกษาต้องสอบได้อย่างน้อย

ไม่ต�่ากว่า	6	หน่วยกิต	จึงจะจบการศึกษาได้ในภาค

แรกที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่
กองบรรณาธิการ

    

การบอกเลิก	-	บอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่า		

ที่ลงทางอินเทอร์เน็ต	(Internet)	และทางไปรษณีย์		ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2560

	 ด้วยในการลงทะเบยีนเรยีนทางอนิเทอร์เนต็	(Internet)		และทางไปรษณีย์ของนักศึกษาเก่า		ภาคฤดูร้อน	 

ปีการศึกษา	 2560	 นี้	 มีนักศึกษาจ�านวนมากลงทะเบียนเรียนผิดพลาด	 ส่งผลให้นักศึกษามีความประสงค ์

จะขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียน	(การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา)	ในเวลาต่อมา

	 ดังนัน้	มหาวทิยาลยัจงึเปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่า	ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2560	สามารถขอแก้ไขข้อมูล 

การลงทะเบียนเรยีนได้เพยีง	1	ครัง้เท่านัน้	 โดยการสับเปลีย่นกระบวนวชิา	หรอืลงทะเบียนกระบวนวชิาเพิม่เติม 

ซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน	 12	 หน่วยกิต	 ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 

18	 หน่วยกิต	 ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ	 ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร	 5	 ปี	 หน่วยกิตรวม 

ต้องไม่เกิน	 9	 หน่วยกิต	 และนักศึกษารหัส	 60	 เป็นต้นไป	 ซี่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า	 

9	 หน่วยกิต	 ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน	 18	 หน่วยกิต	 ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ	 

มีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 กรณีสับเปลี่ยนกระบวนวิชา		โดยหน่วยกิตรวมเท่าเดิม		ต้องใช้เอกสารประกอบ	ดังนี้

	 					 1.1		บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

	 					 1.2		ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน	ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2560		พร้อมส�าเนา	1	ฉบับ			

	 		 1.3		สมุดลงทะเบียนเรียน	 (ม.ร.36)	 พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน	 หรือ 

เพิ่มกระบวนวิชา		หรือปรินท์บาร์โค้ดจาก	www.ru.ac.th

	 	 1.4		ใบเสรจ็รบัเงินค่าธรรมเนียมในการบอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา	50	บาท	ช�าระเงนิท่ีกองคลัง	

ส�านักงานอธิการบดี		หรือจุดช�าระเงินที่อาคารกงไกรลาศ	(KLB)

	 2.	 กรณีสบัเปลีย่นกระบวนวชิา		โดยหน่วยกติรวมน้อยกว่าเดิม		เตรยีมเอกสารตามข้อ	1		และนักศึกษา

จะได้รบัเงินคืน		โดยในใบเสรจ็บอกเลิก-บอกเพิม่กระบวนวิชา	(ม.ร.29)	จะระบุจ�านวนเงนิและวนัรบัเงินคนื

	 3.		 กรณีสับเปลี่ยนกระบวนวิชา		โดยหน่วยกิตรวมมากกว่าเดิม		ทั้งนี้ต้องไม่เกินท่ีมหาวิทยาลัย 

ก�าหนดตามท่ีปรากฏในตอนต้นของประกาศนี	้ โดยเตรยีมเอกสารตามข้อ	1	และใบเสรจ็ท่ีช�าระค่าหน่วยกติเพิม่ 

(นกัศึกษาปกติ	หน่วยกติละ	25	บาท,	นักศึกษา	Pre-degree	หน่วยกติละ	50	บาท)		ซ่ึงนักศึกษาจะได้รบัใบเสรจ็ 

ช�าระค่าหน่วยกิตเพิ่มเติมน้ีจากการช�าระเงินที่กองคลัง		ส�านักงานอธิการบดี		หรือจุดช�าระเงินท่ี

อาคารกงไกรลาศ	(KLB)

	 ท้ัง	3	กรณี		ให้น�าเอกสารไปติดต่อที่จุดบริการ	(บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา)	อาคารกงไกรลาศ	 

(KLB)	ชัน้	1	ช่อง	11	และ	ช่อง	13	ในระหว่างวนัที	่4	-	5	เมษายน	2561	นกัศึกษาทีม่าด�าเนนิการบอกเลกิ	-	บอกเพิม่

กระบวนวิชาในช่วงนี้	จะต้องสอบท่ีนั่งสอบเสริม	

 

	 บรรยายพิเศษ						คณะวิศวกรรมศาสตร์	

จัดการบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรสาขาวิชา-

วิศวกรรมโยธา	แก่นักศึกษาปัจจุบัน	ศิษย์เก่า	และ 

บุคคลทั่วไปเรื่อง	“การออกแบบโครงสร้างรองรับ

แผ่นดินไหว”		โดย	ศาสตราจารย์ ดร. เป็นหน่ึง  วานชิชยั 

หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมโยธา	 จากสถาบนัเทคโนโลยี

แห่งเอเชยี	(AIT)		ผูท้รงคุณวฒุท่ีิมีความรูค้วามเชีย่วชาญ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

รับสมัครนักศึกษาใหม่	ระดับปริญญาโท	หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการตรวจสอบ

และกฎหมายวิศวกรรม	ประจ�าภาค	1	ปีการศึกษา	2561 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี	

0-2310-8577-8	ต่อ	236	www.engrlw.ru.ac.th

 

ทางด้านแผ่นดินไหว		เมือ่วนัที	่	19	กมุภาพนัธ์		2561		มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจ�านวนมาก

 ทัง้นี	้คณะวศิวกรรมศาสตร์		มีนโยบายในการพฒันาศักยภาพนักศึกษา		มุ่งเน้นให้นกัศึกษาได้เรยีนรูท้ั้งภาคทฤษฎี	 

และภาคปฏบัิติ		ให้นกัศึกษาได้รบัความรูจ้ากบุคลากรท่ีมีชือ่เสยีงในวงการวชิาชพีท้ังในระดับชาติและนานาชาติ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ	

จังหวัดสมุทรสาคร	ย�้าใช้ความรู้พัฒนาตนเอง	-	ประเทศชาติ	และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 โครงการบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต	จงัหวัดสมุทรสาคร	คณะบรหิารธุรกจิ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ	 จังหวัดสมุทรสาคร	 รุ่นที่	 7	 และ 

แสดงมุทิตาจิต	แก่คณาจารย์ผูมี้คุณูปการ	โดยม	ีรองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุง่หว้า	ประธานกรรมการ

บริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ให้โอวาท	 และมีคณาจารย์	 	 เจ้าหน้าที ่

ตลอดจนนักศึกษาร่วมพธีิ	เม่ือวนัท่ี	9	มีนาคม	2561	ณ	โรงเรยีนสมุทรสาครวทิยาลยั	จงัหวดัสมทุรสาคร

	 โอกาสนี้	รศ.ดร. สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนที่ส�าเร็จการศึกษา

เป็นมหาบัณฑิต	 ด้านบริหารธุรกิจ	 ของจังหวัดสมุทรสาคร	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรู้สึกภาคภูมิใจ

อย่างยิง่ทีไ่ด้มีโอกาสไปให้บริการทางด้านการศึกษากบัลกูศิษย์ทกุคน	 ณ	 จงัหวดัสมุทรสาคร	 ซ่ึงตรงตาม 

ปรชัญาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงท่ีว่า	 “เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ห้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา”	

ภมูใิจทีนั่กศึกษาทุกคนต้ังใจเรยีนจนส�าเรจ็การศึกษาเป็นมหาบัณฑิตได้อย่างท่ีต้ังใจไว้	 และให้ความร่วมมือ 

ท�ากจิกรรมกบัโครงการฯ	 ด้วยดีเสมอมา	 ขอให้น�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการเรียนท่ีมหาวิทยาลยัไปประยกุต์ใช้

กับการท�างาน	 เพื่อพัฒนาตนเอง	 สังคม	 และประเทศชาติโดยการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

ระดับสากล	 สู่ชุมชนและท้องถิ่น	 นอกจากนี้ขอให้ว่าที่มหาบัณฑิตน�าความรู้ไปใช้ควบคู่กับคุณธรรม

ในการด�ารงชีวิต	และที่ส�าคัญต้องมีความกตัญญูกตเวทิตากับผู้มีพระคุณ	ซ่ึงส่ิงเหล่านี้จะท�าให้ว่าที่

มหาบัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง	และก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป

 “มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้ให้เพียงแค่วิชาความรู้ในต�าราเรียนเท่านั้น ยังให้ประสบการณ์ในการ

ใช้ชีวิตกับนักศึกษาด้วย และเม่ือส�าเร็จการศึกษาได้ใบปริญญาบัตร ก็ยังถือเป็นเพียงขั้นตอนหน่ึง 

ในการเรียนรู้เท่าน้ัน ทุกคนยังคงต้องศึกษาหาความรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อ 

ให้ทันโลกทันเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดังน้ัน จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีนกับรหิารทกุคนต้องเร่งพฒันาตนเอง

ให้มีศักยภาพในทุกด้านให้พร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษาทุกรุ่น รวมทั้งทีมงานจัดงานที่งานร่วมกันท�างานด้วยความรัก ความสามัคคี และขอขอบคุณ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่อนุเคราะห์สถานท่ีจัดการเรียนการสอน อ�านวยความสะดวกให้กับ

คณาจารย์และนักศึกษาเสมอมา”

M.B.A. สมุทรสาครจัดปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต รุ่น 7

 คณะทัศนมาตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	ได้รบัมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข

ของรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรภฏูาน	 จดัโครงการ

อบรมให้แก่บุคลากรสาธารณสุขด้านทัศนมาตรศาสตร์ 

จ�านวน	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มที่	 1	 อบรมวันที่	 12-16	

มีนาคม	2561	และกลุ่มที่	 2	อบรมวันที่	 19-23	

มีนาคม	 2561	 เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจ 

ด้านทัศนมาตรศาสตร์และการปฏบัิติงานคลินกิ 

เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านทัศนมาตรศาสตร์ของราชอาณาจักรภูฏาน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 และเป็นการส่งเสรมิ 

ความร่วมมอืทางวชิาการด้านทัศนมาตรศาสตร์

ระหว่างราชอาณาจักรภูฏานกับประเทศไทย

ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

	 การอบรมคร้ังนี้มีการให้ความรู ้ด ้าน 

ทัศนมาตรศาสตร์	 อาทิ	 OPTOMETRYสมัยใหม่ 

ในประเทศไทย	 เลนส์สายตายคุใหม่	 โดยผูท้รงคุณวฒุ ิ

และมีประสบการณ์ด้านทัศนมาตรศาสตร์	 

อาจารย์ดนัย ตนัเกดิมงคล	 คณบดคีณะทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 นางสาวณัชอาภา พวงมาลยั 

แผนกจกัษวุทิยา	โรงพยาบาลรามาธิบดี	JERRY 

VINCENT	ผูเ้ชีย่วชาญด้านสาธารณสขุ	มหาวทิยาลยัรงัสติ 

และอาจารย์วฒิุพงษ์ พึงพิพัฒน์	ผูเ้ช่ียวชาญด้าน

คอนแทคเลนส์	เป็นวิทยากร

 นอกจากนี	้ยงัจดัให้มีการฝึกปฏบิติัการฝนเลนส์ 

โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเอกชนของไทย	

การศึกษาดูงานด้านจักษุวิทยา	 ณ	 โรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ์	 (วัดไร่ขิง)	 กรมการแพทย์	

กระทรวงสาธารณสุข	และคลนิิกศูนย์แพทย์พฒันา 

พระราม	9	ซ่ึงผูเ้ข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจ

ในโปรแกรมท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึนครัง้น้ีเป็นอย่างมาก

 ทัง้นี	้คณะทศันมาตรศาสตร์	ได้มอบเกยีรติบัตร

ให้แก่ผูเ้ข้าอบรมกลุ่มท่ี	 1	 จ�านวน	 10	 คนโดยมี

อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล	 คณบดีคณะทัศน-

มาตรศาสตร์	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	

2561			ณ	ห้องบรรยาย	307	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

บุคลากรสาธารณสุขจากราชอาณาจักรภูฏาน
อบรมด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่ ม.ร.

   
 
 

 
ม.ร.เปิดรับลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2560

	 สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์	 เปิดรับลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	 ประจ�าภาคฤดูร้อน	 

ปีการศึกษา	2560	ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2561	ณ	อาคารเวียงค�า	ชั้น	1	และวันที่ 2-24 เมษายน 2561 

หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม	ณ	อาคารสุโขทัย	ชั้น	 8	กำาหนดวันเริ่มสอบ	 ระหว่างวันที่	 2	 -	 30	 เมษายน	 2561	 

(เว้นวันที่	6,	10	-	17	เมษายน	2561)	

	 ส�าหรับการสอบแต่ละวันนักศึกษาสามารถเลือกได้	4	คาบเวลา	คือ	

 คาบที่ 1	เวลา	09.00-11.30	น.	 	 คาบที่ 2	เวลา	12.00-14.30	น.

 คาบที่ 3	เวลา	15.00-17.30	น.	 	 คาบที่ 4	เวลา	18.00-20.30	น.

 เปิดสอบ 69 วชิา ค่าธรรมเนยีมการทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์ กระบวนวชิาละ 200 บาท ทกุรหัสชัน้ปี 

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี	 สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์	 อาคารสุโขทัย	

ชั้น	10	โทร.	0-2310-8790,	0-2310-8951,	0-2310-8901	www.easi.ru.ac.th	และ	facebook:	สถาบันบริการ-

วิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน 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

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	จัดโครงการสร้าง

จิตส�านึก	รักษ์ป่า	รักษ์เล	รักษ์ธรรมชาติ	ต้านภัย- 

สิ่งเสพติด	เมื่อวันที่	10	มีนาคม	2561	โดยมีนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโทและประชาชนทั่วไป	

ร่วมกันปล่อยปลานิล	 ปลาตะเพียน	 ปลาสุลต่าน	

จ�านวน	 120,000	 ตัว	 คนืสูธ่รรมชาติ	 ซึง่โครงการดังกล่าว 

จดัข้ึนเป็นประจ�าทุกปี	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรม	 และสร้างจติส�านึกในการอนรุกัษ์ทรพัยากร- 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู ่อย่างยั่งยืน	 

ณ	 ประชาคมรกัษ์ป่าต้นน�า้ผาด�า	 ต�าบลคลองหอยโข่ง		

อ�าเภอคลองหอยโข่ง		จังหวัดสงขลา

 

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จะจดัโครงการ	“อาชพีสู่ชมุชน”	 เปิดอบรมอาชพีอสิระ 

ได้แก่	คกุกีธั้ญพชื	 เค้กสตอเบอร์รี	่ขนมไข่นกกระทา	

และขนมช้ัน	 ระหว่างวนัท่ี	 24	 -	 26	 เมษายน	 2561 

เวลา	10.00	-	15.00	น.	ณ	โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	ท้ังนีผู้ผ่้านการอบรมจะได้รบัเกยีรติบัตร

	 ขอเชญิชวนบุคลากร	 นกัศึกษา	 และผูส้นใจ 

เข้าร่วมอบรม	โดยสมคัรได้ตัง้แต่บัดน้ี - 24 เมษายน 2561  

ทีก่ลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

อาคารดีเอส	1	ชั้น	2	ห้อง	1201	โรงเรียนสาธิต	ม.ร. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.	 092-824-7015	

(อาจารย์อรอุมา),	084-655-5423	(อาจารย์กนกอร) 

สาธติ ม.ร. จดัอบรมอาชพีสูช่มุชน

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์ แสง-ชโูต คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เข้าพบนายพสุ โลหารชุน ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

เมื่อวันที่	 7	 มีนาคม	 2561	 เพื่อหารือความร่วมมือ 

ในการด�าเนนิการรีไซเคลิคอนกรตีในประเทศไทย	

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ม.รามค�าแหง	 กับ	 บริษัท	 seazone	 ประเทศญี่ปุ่น	

ซึง่เป็นไปตามนโยบายของภาครฐัในการน�าของเสีย 

จากกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่	โดยที่ปลัด- 

กระทรวงอุตสาหกรรมเหน็ชอบใหก้ารสนบัสนนุ	

และให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการ

ด�าเนินงาน	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	2	อาคารส�านักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.

 

	 “โครงการพี่สอนน้อง” มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัเพชรบูรณ์	จดัโครงการ	“พีส่อนน้อง	ครัง้ท่ี	1 

เรือ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนติิกรรมสัญญา” 

เพื่อให้รู ้หลักการใช้อ�านาจดุลพินิจของผู้บังคับ 

ใช้กฎหมายได้อย่างถกูต้อง	รวมทัง้หลกักฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ว่าด้วยนติิกรรมและสัญญาเพือ่ใช้เป็นแนวทาง 

ในการประกอบวิชาชีพ	โดยมี	นายชาญชัย อุ่นคำา 

รองอัยการจังหวัดหล่มสักเป็นวิทยากร	 เมื่อวันที ่

12	มีนาคม	2561

โครงการสร้างจิตสำานึก รักษ์ป่า 
รักษ์เล รักษ์ธรรมชาติ ต้านภัยสิ่งเสพติด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร																	

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่	 43	 ระหว่าง	

วันที่	19	-	23	มีนาคม	ที่ผ่านมา	โดยมีบัณฑิต	 

มหาบัณฑิต	 และดุษฎีบัณฑิต	 เข้ารับพระราชทาน	

ปริญญาบัตรจ�านวน	24,896	คน	นับเป็นพระมหา- 

กรุณาธิคุณและยังความปล้ืมปิติแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

และชาวรามค�าแหงเป็นล้นพ้น	

   อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของบัณฑิต 

และผู้ปกครองแล้ว	ยังเป็นพิธีที่มีความส�าคัญยิ่งที่

มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

เพื่อให้งานพิธีฯ	มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุด 

และน่ายินดีท่ีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

คร้ังท่ี	 43	 ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความเรียบร้อยในทุกด้าน 

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย	นับแต่กรรมการ-

สภามหาวิทยาลัย	 ผู้บริหาร	คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

คณาจารย์	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 บัณฑิต	นักศึกษา	

นักศึกษาวิชาทหาร	 นักเรียนและวงโยธวาทิต	 โรงเรียน- 

สาธิต	 ม.ร.	 ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีของตน	ทั้งในช่วง

ฝึกซ้อมและวันพิธีฯ	ด้วยความรับผิดชอบ	เสียสละ

และเข้มงวดกับแนวปฏิบัติต่างๆ	ท�าให้งานพิธีฯ 

ที่มีความส�าคัญลุล่วงไปด้วยดี	

 “ในนามมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผมขอขอบคุณ 

บุคลากรรามค�าแหง บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนในงานพิธีฯ คร้ังน้ี 

อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ท�าให้พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรในปีน้ีมีประสิทธิภาพย่ิง และท�าให้งาน

ส�าเร็จลุล่วงในแต่ละคาบและแต่ละวันด้วยความสมบูรณ์ แสดงถึงพลังความสามัคคีของชาวรามค�าแหง 

ที่ท�าให้ภารกิจส�าคัญลุล่วงด้วยดี ผมเชื่อมั่นว่าหากชาวรามฯ ทั้งมวล ร่วมมือร่วมใจเช่นนี้ก็จะเป็นพลังในการ 

ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยของเราให้เดินหน้าได้อย่างม่ันคงต่อไป ขอบคุณด้วยความจริงใจอีกคร้ังหน่ึงครับ”

อธิการบดีขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่าย

ท�าให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรส�าเร็จลุล่วง



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๐) วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑

ม.ร. ยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงมีพระมหากรณุาธิคุณ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู ้พิการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จ�านวน	2	ราย	ในวนัแรกของงานพธีิพระราชทานปรญิญาบัตร	 	ประจ�าปีการศึกษา	

2559-2560	(19	มีนาคม	2561)		ณ	อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	ได้แก่

 1) นางสาวพัชรมณฑ์ เสวะนา	 มหาบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์	 ผู้พิการแขนทั้งสองข้าง	 ซึ่งสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	ทรงยื่นปริญญาบัตรให้	โดย

นางสาวพชัรมณฑ์		เอยีงคอรบัพระราชทานปรญิญาบัตร 

 2) นางสาวศวิพร จักข	ุบณัฑิตคณะบรหิารธุรกจิ 

ผูพ้กิารแขนขาลบีเดินไม่ได้								น่ังรถเข็นรับพระราชทาน- 

ปรญิญาบตัร	 โดยสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯทรงยืน่

ปริญญาบัตรให้ด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง

 นบัเป็นความปลืม้ปิติและเป็นพระมหากรณุาธิคณุ

แก่บณัฑิตและมหาวิทยาลยัรามค�าแหงอย่างหาท่ีสุดมิได้	

	 ส�าหรบันางสาวพัชรมณฑ์ เสวะนา	 เป็นมหาบัณฑิต 

คณะนติิศาสตร์	จากสาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัหนองบวัล�าภ ู 

ซ่ึงแขนขาดท้ังสองข้างต้ังแต่ก�าเนิด	จึงไม่มีโอกาส

เรียนมหาวิทยาลัยจนถึงอายุ	 23	 ปี	 ได้ขออนุญาต

พ่อแม่มาเรียนปริญญาตรีของ	ม.รามค�าแหงที่จังหวัดหนองบัวล�าภู	เวลาตอบ

ข้อสอบก็ต้องใช้เท้าเขียน	 เม่ือจบปริญญาตรีก็อยากมีโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้น 

จึงสมัครเรียนปริญญาโทท่ี	 ม.รามค�าแหง	 สาขาฯหนองบัวล�าภูต่อจนส�าเร็จ

การศึกษาปีที่แล้ว

	 ด้านผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	ได้กล่าวให้ก�าลงัใจแก่บณัฑิตผูพ้กิารทัง้สองรายก่อนเข้ารบัพระราชทาน-

ปรญิญาบัตร	 และแสดงความยนิดีแก่บณัฑติทีใ่ช้ความอดทนและมานะความพยายาม

ข้ามผ่านอุปสรรคมาสู่ความส�าเร็จในชีวิต

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯทรงเมตตา

พระราชทานปรญิญาบตัรแก่บณัฑติพกิาร

  

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร	ี	เสด็จแทนพระองค์		พระราชทานปรญิญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑิตกติติมศักด์ิ		สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 

แก่	ดร.จรลัธาดา กรรณสูต ปรญิญานติิศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	แก่	นายสราวธุ  เบญจกลุ	 เลขาธิการส�านักงานศาลยติุธรรม	และปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	แก่	นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักด	ีประธานหอการค้าไทย-จีน	และนายกสมาคมค้าทองค�า	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	43	 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2561	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

 นายสงวน  ตยีะไพบูลย์สนิ 	อปุนายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	พร้อมด้วย 

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์		อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

และคณะผู้บรหิาร	 แสดงความยนิดีกบัผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ด้รบัพระราชทานปริญญา- 

กิตติมศักด์ิในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	เมื่อวันที่	19	-	20	มีนาคม	2561 

ได้แก่	นายจรัลธาดา  กรรณสูต	องคมนตร ีนายกฤษฎา  บุญราช 	รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	นายสราวธุ  เบญจกลุ	 เลขาธิการส�านกังานศาลยติุธรรม 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง-

การท่องเท่ียวและกฬีา	พลเอกราชรกัษ์ 

เรียนพืชน์		ที่ปรึกษารัฐมนตร ี

ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	 

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี	 ประธาน 

หอการค้าไทย-จนี	และนายกสมาคม- 

ค้าทองค�า		นายสมควร  นกหงษ์ 

ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท	ศรรีาชาเทพประทาน	จ�ากดั	นายพีรวฒัน์ 

สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท	L.S.	Jewelry	group	นางณัฐนันท์ ภู่ไพบูลย ์

ผูบ้รหิารฝ่ายผลติและโรงงาน	บรษัิท	คราวน์	 เซรามิคส์	จ�ากดั นายสมนึก ทองมา 

หรือครูชลธี  ธารทอง 	ศิลปินแห่งชาติ	รวมทั้ง	นายต�ารวจชุดเก็บกู้ระเบิด	 

(EOD)	ใน	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	ร้อยตำารวจเอกพงษ์ศกัด์ิ  

เพชรกำาโต ดาบตำารวจเอกชัย  สมอคำา	และดาบตำารวจกฤตธนา  เอกกิตติขจร  

และสิบตำารวจโทพูลสวัสด์ิ เสถียรอุดร	 ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม 

สภ.ระแงะ

ภาพโดย นายสุริยา  เลาหบุตร


