
ในฉบับ

หน้า3

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนิน
แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา 2560-2561 ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมี นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 
อปุนายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนนักศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เฝ้ารับเสด็จฯ 
  โอกาสนี ้สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีได้พระราชทาน
พระราโชวาทแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีใจความว่า
 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในวันนี้ ขอแสดงความช่ืนชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ
 คนเราทกุคน ย่อมปรารถนาความส�าเรจ็ด้วยกันท้ังส้ิน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความส�าเร็จท่ีสูงสุด คือความส�าเร็จในชีวิตและกิจการงาน ความส�าเร็จที่ทุกคน
มุง่หวงันัน้ หากแสวงหาและได้มาด้วยวธีิการทีไ่ม่ถกูต้อง คือทจุรติเบียดเบียนผูอ่ื้น
และเบียดบงัส่วนรวมแล้ว กห็าใช่ความส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิไม่ เพราะเป็นสิง่ทีไ่ม่มีคณุค่า 
ไม่จีรังยั่งยืนนัก และใครๆ ย่อมไม่สรรเสริญ ความส�าเร็จที่แท้จริง จะต้องเป็นสิ่งที่
คนเราสามารถภูมใิจได้เต็มทีว่่า แต่ละคนสร้างสรรค์และได้รบัมาด้วยการด�าเนนิชีวิต
และประกอบกจิการงานโดยสจุรติ อย่างเตม็ก�าลงัความรูค้วามสามารถ จนบงัเกดิผล
เป็นประโยชน์และความสุขความเจรญิอนัมัน่คงยัง่ยนื ทัง้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และ
ชาติบ้านเมือง จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้ก�าลังจะออกไปสร้างสรรค์ความส�าเร็จ
ในชีวิตและกิจการงาน ท�าความเข้าใจส่ิงที่พูดนี้ให้ทราบชัด แล้วต้ังใจพยายาม
สร้างสรรค์ความส�าเร็จที่แท้จริงให้ได้
 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๕๐

ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.th
วันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ สุดเจ๋ง
จบ ป.ตรี อายุ 18
คว้า ป.โท อายุ 21



ข่าวรามคำาแหง  วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒๒

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครั้งที ่๔๔



ค�าพูดของ “น้องหลุย” พรไพลิน 
ศรีวิภาสถิตย ์  บัณฑิตจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ หรือ
AVM ทีแ่ม้จะเคลือ่นไหวช้า มีอาการเหน็ภาพซ้อน และต้องทรงตวัด้วยอปุกรณ์
ช่วยเหลือ แต่หัวใจที่เข้มแข็งของเธอก็พาตัวเองสู้กับทุกอุปสรรค ตั้งใจเรียน
จนจบภายในเวลา 3 ปี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.81

“น้องหลุย” ป่วยเป็นโรค AVM ที่เกิดจากอาการเส้นเลือดในสมอง
แตกซ�้า ๆ โดยน้องหลุยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกซ�้าถึง 3 ครั้ง และอยู่
ในจุดใกล้เคียงกับก้านสมอง แพทย์จึงต้องผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อระบายน�้า
ออกอย่างระวัง ซ่ึงน้องหลุยผ่าตดัเปิดกระโหลกท้ังหมด 6 ครัง้ และรักษาด้วย
การฉายแสง ท�าให้เส้นเลือดที่อักเสบจนแตกซ�้าหยุดลง แต่ทว่าต้องพบกับ
อาการข้างเคียงของโรค คือการเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้
น้อยลง เห็นภาพซ้อนและพูดช้ากว่าคนอื่น ทั้งหมดนี้น้องหลุยต้องฝ่าฟัน
มาด้วยตนเอง และอาศัยการพยงุจากครอบครวัต้ังแต่อายุ 19 ปี จนถึงปัจจุบนั
 ความฝันของน้องหลยุคือการได้ท�างานเพือ่ช่วยเหลอืชีวิตผูอ้ืน่จึงตัง้ใจ
เรียนจนสามารถเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
แต่เพราะอาการป่วยที่สภาพร่างกายไม่เอื้อต่อการเรียนแล้ว น้องหลุยได้ยุติ
ความฝันของตนเองลงเพียงเท่านั้น แล้วเดินหน้าต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เพราะเป็นอกีหน่ึงคณะทีต่นชืน่ชอบ และวันนีน้้องหลุย
ได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่า ไม่มสีิง่ใดมาเป็นอปุสรรคในการเรยีนได้ หากจติใจของเรา
เข้มแข็ง การคว้าปริญญาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.81 ในเวลาเพียง 3 ปีจึงเป็นสิ่งที่
ภาคภูมิใจและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
 “ข่าวรามคำาแหง” มีโอกาสได้คุยกับน้องหลุย ในวันที่เด็กสาว
สวมชดุครยุเตรียมเข้าพิธีซ้อมใหญ่พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เพือ่เข้าพธิรีบัจรงิ
ในวนัที ่20 มนีาคม 2562 ณ หอประชมุพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 
                                                                   (อ่านต่อหน้า 11)
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‘น�้ำเพชร’

บัณฑิตเศรษฐศำสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.81

หัวใจสู้เกินร้อย แม้ร่ำงกำยอ่อนแรง

“ชีวิตยังต้องก้าวต่อไป 

ไม่ว่าเราจะล้มในจุดใดก็ตาม” 

ข่าวรามคำาแหง   วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๓

          
                                          มหาบัณฑิตนิติศาสตร ์ 
                                                 คว้าปริญญาโทอายุ 21 ปี เริ่มต้น
                                      เส้นทางกฎหมายตั้งแต่ ม.4 ในระบบ 
Pre-degree คณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เตรียมเดินหน้า
เรียนต่อเนติฯทันที มุ่งเป้าหมายสู่การเป็นผู้พิพากษา
 นางสาวประวณ์ีธดิา จารุนิล หรอืนำา้เพชร เข้าเรยีนระบบ Pre-degree 
ขณะเรียนชั้น ม.4 อายุ 15 ปี เมื่อจบการศึกษาช้ัน ม.ปลายจากโรงเรียน
สาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง แผนการเรยีนความเป็นเลศิ สะสมหน่วยกิตได้
128 หน่วยกิต เทยีบโอนเรยีนอกี 1 เทอม ก็ส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
ขณะที่อายุ 18 ปี หลังจากนั้นก็เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพราะมีความช่ืนชอบด้านกฎหมายมาตั้งแต่เด็ก 
วางเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนในการสอบเป็นผู้พิพากษา
	 “เพชรเข้าเรียนระบบ	Pre-degree	คณะนิติศาสตร์	ตั้งแต่ชั้น
มธัยมศกึษาปีที	่4	ได้รบัค�าแนะน�าจาก
คุณพ่อ	ซึ่งกฎหมายมีความส�าคัญใน
การใช้ชวีติประจ�าวนั	มีความกว้างขวาง
และม่ันคงในหน้าท่ีการงาน	การเริม่ต้น
เก็บสะสมหน่วยกิตปรญิญาตรล่ีวงหน้า
ตั้งแต่ชั้นมัธยม	ช่วยย่นระยะเวลาให้
เรยีนจบเรว็	มีเวลาอ่านเพิม่เตมิ	และมี
เวลาศึกษามากยิ่งขึ้น”
 การเรยีนปรญิญาตรแีละการเรยีนปรญิญาโท ความยากง่ายแตกต่างกนั
ตรงที่เรียน ป.โท นั้นยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ต้องอ่านหนังสืออย่างสม�่าเสมอ 
เมื่อมีเวลาว่างก็ท่องตัวบทกฎหมายและประมวลกฎหมายเป็นประจ�า 
ศึกษาเพิ่มเติม ทุ่มเทให้กับการเรียนมากขึ้น เพชรเข้าเรียนทุกคาบ ทุกวิชา 
ไม่เคยขาด อ่านเพิ่มเติมทุกครั้งหลังจบคลาส ทบทวนทันที หากมีข้อสงสัย
ก็จะถามอาจารย์ให้เข้าใจ
	 “สิ่งส�าคัญที่สุดของการเรียนให้ประสบความส�าเร็จส�าหรับเพชรคือ	
การแบ่งเวลา	เพชรอ่านหนังสือเยอะ	แต่ไม่ได้อ่านตลอดเวลา	มีช่วงเวลาที่
เรยีนและช่วงเวลาทีผ่่อนคลาย	หลกัในการเรียนกฎหมายให้เก่งคอื	จ�าได้	เข้าใจ	
ใช้เป็น	จ�าได้	คอื	จ�าตวับทกฎหมายให้ได้	เข้าใจ คอื	สามารถเข้าใจและตคีวาม
ตัวบทกฎหมายได้	และใช้เป็น คือ	การน�ามาปรับกับข้อเท็จจริงได้”
 มหาบัณฑิตนำ้าเพชร บอกอีกว่าการได้เรียนในห้องเรียนปริญญาโท
ที่มีแต่คนอายุมากกว่า ท�าให้เรามีความเป็นผู ้ใหญ่มากขึ้นผ่านการแชร์
ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกนั หลังจากนีต้ั้งใจจะเรยีนเนตบิณัฑติยสภา หลงัจบ
เนติฯแล้วค่อยคิดเรื่องการท�างาน และรอสอบเป็นผู้พิพากษาตอนอายุ 25 ปี 
ซึ่งเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันเพราะเห็นว่าเป็นอาชีพอันทรงเกียรติ และเป็นอาชีพที่
มอบความยุติธรรมให้กับสังคม

	 “การเรยีนระบบ	Pre-degree	เป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาทีไ่ด้
ค้นหาความชอบและความต้องการของตัวเอง	ช่วยย่นระยะเวลาในการเรียน
ระดับปริญญาตรี	สามารถน�าเวลาที่เหลือไปต่อยอดหรือท�าสิ่งอ่ืนๆ	ที่สนใจ
ได้มากขึ้น	นอกจากนี้การมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากท�าอะไร	อยากเป็นอะไร	
จะท�าให้เราวางแผนชีวิตตัวเองได้ชัดเจนขึ้น	ยิ่งหากเรามีความมุ่งมั่นกับ
เส้นทางที่วางไว้	จะท�าให้เราประสบความส�าเร็จได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน”
 ทัง้นี ้นางสาวประวณ์ีธดิา จารนุลิ เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตร
เมือ่วันที ่18 มนีาคม 2562 (คาบเช้า) ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหง-
มหาราช
 ส�าหรับการเรียนระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ให้โอกาสทางการศึกษาส�าหรับผู้ที่มีวุฒิ ม.3 สามารถ
สมัครเรียนปริญญาตรีเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าพร้อมๆ กับการเรียน
สายสามัญ สายอาชีวะ หรือ กศน. เมื่อเรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่าแล้ว 
เพยีงสมคัรเรยีนเป็นนกัศึกษาปกตพิร้อมเทยีบโอน เรยีนต่ออย่างน้อย 1 เทอม 
เมือ่สะสมหน่วยกิตครบหลกัสตูรแล้ว กส็ามารถเรยีนจบปริญญาตรไีด้ก่อนใคร 
และยงัเป็นการค้นหาตัวตนและความชอบของตวัเองผ่านการเรยีนปรญิญาตรี
ล่วงหน้าอีกด้วย 



       “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จ
           อยู่ที่นั่น” คติประจ�าตัวของใครหลายคนที่
            ช่วยคว้าความส�าเร็จมาอยู่ในก�ามือนักต่อนัก 
            ดั่งความเชื่อที่ว่า “ถ้าทุกอย่างหมุนรอบขึ้น
	 	 	 									อยู่กับโชคชะตา	แล้วเราจะมีความพยายาม
	 	 	 									ไปเพื่ออะไรกัน” ของนายอทิธิพทัธ์ แซ่หลิม่ 
            บณัฑติเกยีรตนิยิมอนัดับสอง คณะเศรษฐศาสตร์ 
                สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์การเงิน 
             บณัฑติอทิธพิทัธ์ ให้สมัภาษณ์กบั 
          “ข่าวรามค�าแหง” ว่าการเรยีนการสอน
           แบบตลาดวิชา ช่วยให้ตัดสินใจเรื่อง
           วิชาเรียนได้ง่ายขึ้น เพราะตนเองได้ 
                    ทุ่มเทกับการเรียนอย่างเดียว ท�าให้ 
เข้าเรียนได้เต็มที่ ได้ใช้ความพยายามและความตั้งใจของตนกับทุกบทเรียน 
จนสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 มาครองด้วยความภาคภูมิใจ
  “ถ้าถามว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ยากไหม	ผมว่าถ้าตั้งใจที่จะเรียนแล้ว
ไม่ยากเกินความตั้งใจแน่นอน	ประโยชน์จากการเรียนเศรษฐศาสตร์ท�าให้
เป็นคนทีรู่จ้กัคดิ	รูจ้กัวางแผนต่างๆ	อย่างเป็นระบบได้	วเิคราะห์หรอืคาดการณ์
สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ได้	โดยเฉพาะเรือ่งเศรษฐกจิต่าง	ๆ	ตอนอยูใ่นห้องเรยีนพยายาม
ท�าความเข้าใจพวกเนื้อหาวิชาเรียนที่เรียนให้ได้มากที่สุด	ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน
ก็จะมาสอบถามอาจารย์ผู้สอนท�าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น	แล้วกลับไปทบทวน
น�ามาสรุปในแบบของเราเอง	วิธีการเตรียมตัวสอบ	ก็น�าสรุปที่เราได้สรุป
จากการเข้าเรยีนมาอ่านทบทวนและท�าความเข้าใจอกีครัง้หนึง่	พยายามเน้นย�า้
ในจุดทีตั่วเองคดิว่ายงัไม่เข้าใจมากนัก	และเตรยีมร่างกายพกัผ่อนให้เพยีงพอ
ในการไปสอบ”
 วิธีเตรียมสอบง่าย ๆ อย่างการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียน 
มีความขี้เกียจเป็นศัตรู แต่ถ้าหากเราไม่ต่อสู้กับสิ่งน้ี โอกาสที่ ม.รามค�าแหง
เปิดกว้าง ก็ไร้ประโยชน์ การจะท�าให้ส�าเร็จหรอืเรยีนจนจบได้นัน้ ต้องมคีวาม
พยายามและความตัง้ใจเหมอืนอย่างที ่บัณฑติอทิธพิทัธ์ ได้ท�ามาตลอดจนจบ
การศึกษา
 “ผมมคีวามประทบัใจจากการเรยีนที	่ม.รามค�าแหงแห่งนี	้คือเราสามารถ
พดูคยุกับอาจารย์ผูส้อนได้	ปรกึษาเรือ่งต่างๆได้เหมอืนเป็นครอบครวัเดียวกนั	
บรรยากาศในการเรยีนมคีวามเป็นกนัเอง	และประทบัใจในเรือ่ง	ม.รามค�าแหง
แห่งน้ีเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนที่ต้องการจะมาหาศึกษานั้นได้ศึกษา
ได้วิชาความรู้กลับไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
	 ผู ้ที่ก�าลังศึกษาอยู่	ก็ให้ตั้งใจเรียนและพยายามท�าความเข้าใจ
เน้ือหาวชิาเรยีนให้ได้มากทีส่ดุ	ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้สอบถามอาจารย์ผูส้อน
ในวิชาน้ัน	และควรวางแผนทั้งในเรื่องการเรียนและการสอบให้ดีที่สุด	เป็น
ก�าลงัใจให้ครบั	และเชือ่ว่าถ้าตัง้ใจแล้วต้องประสบความส�าเรจ็อย่างแน่นอน”

 “แตงกวา ณัฐรดา” ลูกทุ่งสาวค่ายชัวร์
ปลื้มจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

บัณฑิตเศรษฐศาสตร ์

มุ่งพยายามจนคว้าใบปริญญา
 นักร้องสาว “แตงกวา ณัฐรดา” หรือ 
ณัฐรดา แสงนิล เจ้าของเพลงฮิต “ชอบกดไลค์ 
ใช่กดเลิฟ” จากค่ายชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
เผยดีใจในวันที่จบปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ 
สาขาการตลาด หลังใช้เวลาเรียน 8 ปี ลุยเรียน
ไม่ย่อท้อ แพลนถ้ามีโอกาสอยากเรียนต่อ
ปริญญาโทที่รามค�าแหงด้วย 
 แตงกวา ณฐัรดา บอกว่า แตงกวา
เริม่เข้าวงการเพลงลกูทุง่เม่ือปี 2550 และมา
สมัครเรยีนคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด
เมือ่ปี 2553 ขณะท่ีเรยีนแตงกวาเข้าวงการ
เพลงแล้ว การเรยีนทีร่ามค�าแหงจึงเหมาะ
กบัชีวิตแตงกวาท่ีสุด แม้ว่าหลายคนจะ
บอกว่า เรยีนรามค�าแหงเข้าง่ายจบยาก
แต่แตงกวาก็ม่ันใจว่าเราต้องท�าได้ ใครที่จบรามฯได้การันตีเลยว่าเป็น
คนเก่งแน่นอน 
 “วิชาการตลาดเป็นสาขาที่แตงกวาสนใจสมัครเรียน	ช่วง	3	ปีแรก
ไม่ได้เข้าเรยีน	จะเรยีนจากส่ือของมหาวิทยาลัย	และมาสอบ	e-Testing	บ้าง	
พอเข้าปี	4		เวลาท่ีว่างจากการเดินสายร้องเพลง	แม้ตารางเวลาท�างานจะแน่น
กพ็ยายามแบ่งเวลามาเรยีน	สอบถามข่าวสารจากเพ่ือนและรุน่น้องทีม่าเข้าเรยีน	
	 เวลาสอบกเ็น้นการอ่านหนงัสือ	และเกบ็ข้อมลูจากเนือ้หาหลายแหล่ง	
และท�ารายงานส่งอาจารย์	ซึ่งเหมือนเป็นการซ้อมท�าข้อสอบก่อนสอบจริง	
ท�าให้เข้าใจเนือ้หา	และสามารถท�าข้อสอบได้ง่ายขึน้	เพราะเป็นเรือ่งทีอ่าจารย์
ย�้าให้นักศึกษาฝึกฝน		หลายวิชาสอบไม่ผ่านก็ต้องสอบหลายครั้ง	ข้อสอบ
ค่อนข้างยากมีทัง้อตันยั	ปรนยั	บางวิชาต้องใช้สมาธใินการท่องจ�า	แต่เรากม็อง
เป็นด้านบวกว่า	การทีเ่ราได้อ่านหนงัสือหลายรอบ	ท�าให้เข้าใจจุดน้ันถ่องแท้	
และจ�าได้ขึ้นใจ” 
 แตงกวา บอกด้วยว่า ตลอดการเรยีนหลายครัง้ก็รูส้กึท้อ มนัอาจจะยาก 
แต่ต้องอดทน เพราะคิดเสมอว่า ถ้าเราจบจากรามค�าแหงได้ จะเป็นความ
ภูมใิจในชวีติ แตงกวาใช้เวลาเรียนถงึ 8 ปี อาจจะดนูาน แต่คุม้ค่า เราใช้ความ
ขยัน อดทน เป็นหลัก เพราะมีเวลาเรียนไม่เท่าคนอ่ืน ต้องขยันหาความรู้
เพิ่มเติมมากกว่า   
 ชีวิตแตงกวาเป็นนักร้อง แต่เลือกเรียนสาขาการตลาด เพราะ
แตงกวามองไปไกลว่า นอกจากการร้องเพลงแล้ว เราจะได้น�าความรูม้าปรบัใช้
ในการโปรโมทเพลง การท�าโฆษณาเพลงได้มาก และถ้าวันไหนที่เราไม่ได้
เป็นนักร้องแล้ว ก็สามารถน�าวิชาไปต่อยอดท�าธุรกิจส่วนตัวได้ ซ่ึงตอนน้ี
แตงกวา ก็เปิดร้านน�้าหอม เคร่ืองส�าอาง และในอนาคตจะเปิดร้านเสื้อผ้า
เพิ่มอีกด้วย 
 บัณฑิตลูกทุ่งสาว บอกอีกว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่สุดในชีวิต ที่คร้ังหนึ่ง
แตงกวาจะได้รบัพระราชทานปรญิญาบัตรจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และพ่ีๆที่ค่ายเพลงก็ยินดีไปกับเราว่า เราท�าได้แล้ว
เราเรียนจบปริญญาตรีแล้ว หลายคนจะรู้ว่า ใครจบได้สุดยอดมาก เราจบได้
ทุกคนกเ็หน็ถึงความสู้ ทีเ่รยีนมาจน 8 ปี บางคร้ังอาจจะท้อบ้าง แต่ไม่เคยถอย 
สามารถพูดด้วยความภาคภูมิใจว่า “แตงกวาเป็นบัณฑิตรามค�าแหง”
 แตงกวาขอบคุณครอบครัวที่เป็นก�าลังใจให้ ขอบคุณค�าสั่งสอนที่
ท�าให้แตงกวามีวนันี ้คอยสอนให้รูจ้กัรับผดิชอบในหน้าทีก่ารท�างาน และสิง่
ที่ท�า สอนให้เป็นคนดี คือดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และสังคม ทุกๆ ค�าสั่งสอนที่
ครอบครัวสอนไว้ แตงกวาจดจ�ามันขึ้นใจมาโดยตลอด 
 บัณฑิตณัฐรดา ฝากเป็นก�าลังใจให้น้องๆด้วยว่า หลายคนอาจจะ
รูส้กึเหนือ่ย รูส้กึท้อ ขอให้อดทน แม้ต้องท�างานเลีย้งตวัเอง ไม่มเีวลามาเรียน 
ขอให้คิดถึงวันที่ประสบความส�าเร็จ วันที่เรายืดอกด้วยความภูมิใจบอกกับ
คนอื่นได้ว่า เราเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ขอให้ท�าวันน้ี เพื่อความส�าเร็จใน
อนาคต จากนี้ถ้ามีโอกาสอยากเรียนต่อระดับปริญญาโทและตั้งใจเรียนที่
รามค�าแหงเหมือนเดิม

 ท้ายที่สุด แตงกวา ขอฝากผลงาน เพลง ‘คิดไปเอง’ ‘เสียสาว’ 
‘ชอบกดไลค์ ใช่กดเลฟิ’ ‘ไม่รกัอย่ากัก๊ไว้’ ‘หยดุนอกใจจะตายไหม’ และเพลง
ล่าสดุ ‘คบไปเดาไป’  อยากให้ทุกคนลองฟัง เพลงลกูทุง่เพราะๆ ภาษาอสีาน  
มีทุกอารมณ์ อกหัก รัก เจ็บ หาฟังได้จากทาง Youtube ฝากแชร์คลิปเป็น
ก�าลังใจให้แตงกวาด้วย
 ณัฐรดา เคยได้รับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่”	
ประจ�าปี 2559 จากสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2559  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ข่าวรามคำาแหง  วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒๔



 “ความไม่สมประกอบของร่างกาย ไม่เคยเป็นอุปสรรคในการ
เรียนรู้ และยังเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปข้างหน้าและประสบความ
ส�าเร็จเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ..ท้อได้	เหน่ือยได้	แต่ต้องไม่ยอมแพ	้
สู้เพื่ออนาคตของตัวเองและคนที่เรารัก	ที่เขารอคอยความส�าเร็จของเรา” 
     นางสาวสุธาสินี  ชื่นยะปลอก 
      บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
      รามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ
      จังหวัดนครราชสีมา กล่าวด้วยรอยยิ้ม
       ที่ปลื้มปิติ
      แม้เธอจะมีความพิการทางการ
       เคลื่อนไหว มีอาการเกร็ง และพูดไม่ชัด
      เวลาท่ีตั้งใจจะท�าสิ่งต่างๆ แต่เธอก็ยัง
      พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้เกือบเท่า
คนปกติทั่วไป และไม่เคยมองว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคเลย
  นางสาวสธุาสนิ ี ชืน่ยะปลอก ปัจจบุนัประกอบอาชพีเป็นลกูจ้างชัว่คราว 
(ลูกจ้างคนพิการ) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านพระสัญญาจ้าง 
บรษัิท ซูซูโย จ�ากัด และก�าลงัสมคัรเรยีนในระดบัปรญิญาโท กล่าวว่า ได้รบั
ค�าแนะน�าจากผู้อ�านวยการโรงเรียนที่เคยศึกษาตอนอนุบาล ซึ่งเห็นว่าเรียน
ม.ปลายที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
จงึอยากให้เรยีนหลกัสตูร Pre-degree ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ควบคู่
กันไปด้วย และครอบครัวก็ส่งเสรมิ จงึตดัสนิใจเข้าศึกษาระบบ Pre-degree 
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ
จังหวัดนครราชสีมา
  ยอมรบัว่าเครยีดมากท่ีต้องเรยีน 2 แห่งควบคู่กันไป เพราะกลวัอ่าน
หนงัสือไม่ทนั อกีทัง้การเรยีน กศน. ก็ต้องท�ารายงานส่งเพือ่เก็บคะแนนตลอด
และบางช่วงก็ยังมีวันสอบท่ีตรงกันด้วย แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทาง
อาจารย์ที่ กศน. ให้ไปสอบที่หลังได้ เมื่อส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กไ็ด้น�าผลการเรยีนไปเทยีบโอนเป็นนกัศกึษาปกต ิท�าให้มเีวลาเรยีน
และอ่านหนังสอืสอบเตม็ที ่ช่วยลดความกดดันในตวัเองไปได้มากและท�าให้
ผลสอบเป็นที่น่าพอใจของตนเองและครอบครัว
  “ไม่เคยคดิว่าความผิดปกตขิองร่างกาย	จะเป็นอปุสรรคในการเรยีน
และการท�างาน	การให้ก�าลงัใจตนเองเป็นสิง่ส�าคญัในการทีจ่ะก้าวไปข้างหน้า	
และจะคอยบอกตัวเองเสมอว่า	ท้อได้	เหนื่อยได้	แต่อย่าถอย	สู้เพื่ออนาคต
ของตัวเองและคนที่เรารักต่อไป”
  นางสาวสธุาสนิ ีกล่าวต่อไปว่า ขณะเรยีนได้ท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย 
โดยแบ่งเวลาการอ่านหนังสอืช่วงเยน็ ตัง้แต่ 16.00 - 22.00 น. และวนัหยดุ
เสาร์-อาทิตย์ ก็จะอ่านสรุปและฝึกท�าข้อสอบเก่า และเมื่อสอบเสร็จก็จะให้
ตวัเองได้พกัผ่อน 1 สปัดาห์ แล้วจึงกลบัมาให้เวลากับการอ่านหนงัสอืในภาคต่อไป 
และต้องขอบคณุเจ้าหน้าทีส่าขาวิทยบรกิารฯจังหวดันครราชสมีาทกุคน ทีค่อยเป็น
ที่ปรึกษาทั้งเรื่องลงทะเบียนเรียน และยังคอยให้ก�าลังใจตลอดเวลา รวมทั้ง
รุน่พีท่ี่คอยแนะเทคนิคการอ่าน การท�าข้อสอบ รวมทัง้ช่วยตวิเวลาใกล้สอบด้วย
  มหาวทิยาลยัรามค�าแหงให้โอกาสทางการศกึษากบัทุกคนอย่างแท้จริง 
ไม่ว่าร่างกายจะไม่ปกต ิหรอืเป็นผูท้ีต้่องท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย มีสือ่การเรยีน
การสอนที่อ�านวยความสะดวกมากมาย ท�าให้สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
และสิ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและ
การท�างานได้อย่างมาก เช่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การปรับตัว
ให้เข้ากบัสงัคม การท�างานในองค์กร บริหารการเงนิในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้
คณุธรรมจริยธรรมด้วย
   “ดใีจและภมูใิจมากๆ	ทีส่�าเรจ็การศึกษาเป็นบณัฑติจากรัว้รามค�าแหง
เพราะบอกกับตวัเองเสมอว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนจะต้องเอาใบปรญิญามาให้
พ่อกับแม่ให้ได้	..คนทุกคนไม่ได้มีความสามารถเท่ากัน	หรือจะเรียกว่า	
“ไม่มใีครสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง”	แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสเท่ากัน
ในการพัฒนาความสามารถของตนเอง	และเมื่อได้รับโอกาสนั้นแล้ว	ก็จงใช้
มันอย่างคุ้มค่า	แล้วความส�าเร็จที่รอคอยก็จะได้รับมาอย่างแน่นอน”

บณัฑติ Pre-degree สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา

เผย “ความพกิารไม่เป็นอปุสรรค หากมุง่ม่ันสูค่วามส�าเรจ็”
 บัณฑิตพิการ ภูมิ ใจคว้าปริญญา
เผย “ความบกพร่องทางกายไม่ใช่ปัญหาในการเรยีน”

          ‘ไม่มอีะไรทีเ่ราท�าไม่ได้ ถ้ามคีวามพยายาม’ 
   เป็นเสยีงทีย่งัคงก้องกังวานอยูใ่นใจ ช่วยสร้างก�าลงัใจ
   ให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่ย่อท้อ
   จนส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจากรั้วรามค�าแหง 
          แม้ร่างกายจะไม่ครบ 32 เพราะสญูเสยีขาขวา
          จากมะเร็งกระดูกและต้องใส่ขาเทียมก็ตาม
         นางสาวสริมิา  จริเจรญิเวศน์ (น้องฉิง) 
            บณัฑิตพกิารคณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
             รามค�าแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ
             จังหวดัสงขลา กล่าวว่า เมือ่จบมธัยมศกึษา
              ปีที ่3 เข้าศกึษาต่อมัธยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
             หาดใหญ่วิทยาลยั 2 และป่วยเป็นมะเรง็กระดกู
จนต้องออกจากการเรยีนมารกัษาตวัเป็นเวลา 1 ปี และจากการป่วยในครัง้นัน้ 
ทำาให้ต้องตดัขาขวากลายเป็นผูพ้กิารและต้องใส่ขาเทียมช่วยในการเคลือ่นไหว 
 หลังจากอาการป่วยดีขึ้นก็ได้กลับมาสมัครเรียนที่ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอหาดใหญ่ และได้รับ
ค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ถึงการเรียนระบบ Pre-degree ที่มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง จงึตัดสนิใจสมคัรเรยีนโดยไม่ลังเล อกีท้ังยงัมทีนุให้เรยีนฟรีจนจบ
ปรญิญาตรสี�าหรบันกัศึกษาพกิารอกีด้วย เมือ่ส�าเรจ็การศกึษา กศน. ม.ปลาย 
สามารถเทียบโอนได้ 72 หน่วยกิต
     “ยอมรบัว่าแรกๆท้อถอย	หมดก�าลงัใจ	
	 	 	 	 แต่ไม่โทษโชคชะตาทีท่�าให้ตนเองต้องประสบ
	 	 	 	 กับเรือ่งเช่นนี	้และได้ก�าลังใจทีด่จีากครอบครวั	
             “สู้ไปด้วยกัน เดีย๋วกห็าย เด๋ียวก็ดีขึน้ เทคโนโลยี
    ทางการแพทย์ทันสมัยมากข้ึน เราต้อง
    กลับมาแขง็แรงได้อย่างคนปกต”ิ	..วันนี้
	 	 	 	 หายจากการเป็นมะเรง็กระดกูแล้ว	ถงึแม้จะ
ต้องเสียขาขวาไป	แต่ชีวิตยังต้องเดินต่อ	ดีใจและภาคภูมิใจมากที่ส�าเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตจากรั้วรามค�าแหง	และมุ ่งมั่นจะศึกษาหาความรู ้	
สร้างความช�านาญในด้านภาษาต่างประเทศต่อไป”  
  บัณฑิตสิริมา กล่าวต่อไปว่า เทคนิคการเรียนระดับปริญญาตรี 
ตนเองจะฟังค�าบรรยายย้อนหลังควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือ และฝึกท�า
ข้อสอบเก่าย้อนหลงับ่อยๆ และเข้าไลน์กลุม่ของคณะบรหิารธุรกิจของสาขา-
วทิยบรกิารฯ จงัหวัดสงขลา ก็จะมีรุน่พีแ่ละเพ่ือนๆ มาแชร์ท้ังด้านวชิาทีค่วร
ลงทะเบยีนเรยีน และสรปุรายวิชา รวมท้ังแนวข้อสอบ หากไม่เข้าใจวชิาไหน
ก็สามารถ e-mail ถึงอาจารย์ผู้สอนโดยตรงได้ ซ่ึงได้รับค�าอธิบายต่างๆ 
ท�าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ที่ส�าคัญเมื่อใกล้สอบต้องพยายามอ่านสรุปที่ท�าไว้ให้
มากๆ ทบทวนหลายๆ ครั้ง   
  ระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง อ�านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่บังคับเข้าเรียน ท�าให้สามารถ
เรยีนควบคูกั่บ ม.ปลาย อย่างไม่มปัีญหา อกีทัง้ยงัมคี�าบรรยายให้ฟังย้อนหลงั
ทางเว็บไซต์ และมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าปรึกษา แนะน�าและแนะแนวการ
ลงทะเบียนเรียนอย่างดีท�าให้สอบผ่านและส�าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น และ
หลักสตูร Pre-degree ถอืเป็นหลักสูตรทีเ่ปิดโอกาสให้ผูท้ีส่�าเรจ็ ม.ต้น หรอื
ผูท้ีก่�าลงัศึกษา ม.ปลายได้เรยีนปรญิญาตรคีวบคูกั่น ไม่ปิดกัน้ความสามารถ
และศักยภาพของนักเรียนที่มี และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และคุ้มค่า ท�าให้ส�าเร็จการศึกษาได้ไวขึ้นและได้เริ่มท�างานและเรียนต่อ
ในระดับที่สูงกว่าไวกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน
	 “คนเราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบ	หากอยากประสบความส�าเร็จ
กต้็องขยนัหมัน่เพยีร		อดทน	พยายาม	และเช่ือม่ันในตนเองว่าเราต้องเรยีนได้	
ส�าเร็จการศึกษาได้	เมื่อท้อถอยก็ขอให้หยุดพัก	และกลับมามุ่งมั่นกันใหม่	
ให้ก�าลังใจตนเองเสมอ	วันแห่งความส�าเร็จ	วันแห่งความปลื้มปิติของตนเอง
และครอบครวัทีร่กั	ได้สวมครยุและเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรจะมาถงึ
อย่างแน่นอน”

ข่าวรามคำาแหง   วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๕
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ข้อควรทราบทางกฎหมายก่อนการให้เช่าบ้าน

เพื่อนกันทำ�ไมต้องเซ็นสัญญ�
ข้อควรทราบทางกฎหมายก่อนการให้เช่าบ้าน

เพื่อนกันทำ�ไมต้องเซ็นสัญญ�
คณะนิติศาสตร์                      อาจารย์ดวงฤทยั บญุญาเสถยีร

 หากปัจจุบันเรามีบ้านที่เราไม่ได้ใช้
อาศัยอยู่สักหลัง ครั้นจะขายเราก็เสียดาย
ไม่อยากขาย เราก็อาจจะอยากปล่อยบ้านให้
ผู้อ่ืนเช่าเพ่ือให้มีค่าเช่าเป็นรายได้อีกทางหน่ึง 
หรืออาจจะมีคนรู้จักหรือเพื่อนของเราเอง
มาขอเช่าเพื่ออยู่อาศัยชั่วคราว อย่างไรก็ดี 
ในการให้เช่าบ้านแก่คนรู้จักหรือเพ่ือนกันน้ัน
มักจะเกิดปัญหาท่ีว่าเจ้าของบ้านหลายๆ ท่าน
อาจมีความเกรงใจกัน หรือคิดว่าผู้ท่ีมาขอเช่าบ้านเป็นคนรู้จักหรือเพ่ือนสนิทกัน 
สามารถไว้ใจได้ และไม่อยากให้สัญญาเช่าบ้านน้ันมีความเป็นทางการมากนัก
จึงให้เช่าบ้านไปในลักษณะท่ีเรียกว่าเป็น “สัญญาใจ” แต่เม่ือเกิดเหตุทะเลาะ-
พิพาทกันข้ึนมาแล้ว เช่นผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าหลายเดือน ก็จะเกิดปัญหาว่า
จะเรียกให้ผู้เช่าช�าระค่าเช่าที่ค้างช�าระได้หรือไม่ แล้วต้องด�าเนินการอย่างไร 
เพราะไม่มีหลักฐานใดๆ เลย มีเพียงสัญญาใจท่ีรู้กันเพียงผู้เช่าและผู้ให้เช่าเท่าน้ัน 
ดังนั้น บทความนี้จึงจะอธิบายถึงความส�าคัญของการท�าสัญญาเช่าเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเซ็นสัญญาเช่านั่นเอง
 ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่าสัญญาเช่าบ้านเป็นสัญญาเช่าอสังหา-
ริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง
ที่มีบุคคล 2 ฝ่ายคือผู้ให้เช่าและผู้เช่า เข้ามาตกลงท�าสัญญากันโดยผู้ให้เช่า
ตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน และผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่า
เพื่อตอบแทนการเช่านั้น โดยกฎหมายก�าหนดหลักเกณฑ์ในการท�าสัญญา
เช่าอสังหาริมทรัพย์ไว้แตกต่างกันออกไปตามก�าหนดระยะเวลาการเช่า ดังนี้
 ก. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที ่ม ีก �าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
(ซึ ่งรวมถึงการเช่าที่มีก�าหนดระยะเวลา 3 ปีพอดีด้วย) ต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือลงลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิด โดยหลักฐานเป็นหนังสือน้ันจะเป็น
หลักฐานอะไรก็ได้ท่ีมีข้อความท่ีแสดงหรือบ่งช้ีให้เห็นได้ว่ามีการท�าสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งอาจไม่ใช่หนังสือสัญญาเช่าก็ได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน
ค่าเช่า จดหมายโต้ตอบ สัญญาฉบับอื่นที่ได้มีการกล่าวถึงการเช่า เป็นต้น 
ซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยความตั้งใจหรือบังเอิญก็ได ้
และอาจเป็นเอกสารติดต่อกันหลายฉบับที่อ่านรวมกันแล้วได้ความว่ามี
การเช่าเกิดขึ้นก็สามารถใช้ได้เช่นกัน นอกจากนี้ หลักฐานเป็นหนังสือนั้น
ต้องมีการลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดด้วย ซึ่งในกรณีที่เราเป็นผู้ให้เช่านั้น 
หากผู้เช่าค้างช�าระค่าเช่าแล้วเราต้องการฟ้องร้องเรียกค่าเช่า เราก็จะต้องมี
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้เช่า ซึ่งเป็นผู้ต้องรับผิด
ในหลักฐานเป็นหนังสือนั้นด้วย ซึ่งหากผู้ให้เช่ากังวลว่าเอกสารแบบใดจึงจะ
ถือได้ว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแล้ว การท�า
สัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็จะเป็น
วิธีการที่ชัดเจนที่สุดและสามารถใช้ได้อย่างแน่นอน
 ข. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที ่มีก�าหนดระยะเวลาเกิน 3 ปี หรือ
การเช่าตลอดอายุผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ก�าหนดไว้ชัดเจนว่าต้องท�าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ดังน้ัน ในกรณีน้ีคู่สัญญาก็ต้องด�าเนินการท�าสัญญาเช่าเป็นหนังสือ ลงลายมือ

                                      ชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย เพราะหากมี                         
                                      ลายมือชื่อคู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียวก็จะถือว่า    
                                      เป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสือตามข้อ ก. เท่าน้ัน
                                            ส�าหรับการจดทะเบียนการเช่านั้น ผู้ให้เช่า 
                                      และผู้เช่าสามารถด�าเนินการได้ที่ส�านักงาน   
                                      ที ่ด ินเขตที ่บ้านที่จะให้เช่ากันนั ้นตั ้งอยู่ 
                                      ถ ้าหากไม่ท �าตามหลักเกณฑ์ที ่ก �าหนด
                                      จะมีผลดังน้ี
 ก. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หากไม่มี
หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด จะไม่สามารถฟ้องร้อง
บังคับคดีที่เกี่ยวกับการเช่านั้นได้ และ
 ข. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีก�าหนดระยะเวลาเกิน 3 ปี หากไม่มี
สัญญาเช่าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะฟ้องร้อง
ให้บังคับคดีได้เพียงแค่ 3 ปี ซึ่งหากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ฝ่ายที่ต้องรับผิดด้วยก็จะมีผลให้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีที่เกี่ยวกับ
การเช่านั้นได้เลยด้วย
 จะสังเกตได้ว่าการไม่ท�าสัญญาเช่าบ้านตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้ัน กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้สัญญาเช่าบ้าน
ตกเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าไปเสียทีเดียว เพียงแต่ท�าให้ฟ้องร้องบังคับคดีต่อกัน
ไม่ได้เท่านั้น ซึ่งหากผู้ให้เช่าและผู้เช่าไม่มีปัญหาอะไรกัน การท�าสัญญาใจ
ก็ใช้ได้ผล แต่หากผู้ให้เช่าและผู้เช่ามีปัญหากันเม่ือใด การไม่ท�าสัญญาเช่าบ้าน
ตามหลักเกณฑ์เบื ้องต้นย่อมส่งปัญหาตามมาว่าคู ่สัญญาอาจฟ้องร้อง
บังคับคดีต่อกันในส่วนของสัญญาเช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกค่าเช่า
ที่ค้างช�าระไม่ได้ เพราะฉะนั้น การท�าสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรจึงมี
ความส�าคัญ เนื่องจากหากผู้ให้เช่าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในกรณีที่ผู้เช่า
ซึ่งเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักนั้นค้างช�าระค่าเช่าแล้วจะเรียกค่าเช่าได้อย่างไร 
ทางที่ดีที่สุดก็คือการท�าสัญญาเช่ากันเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามใน
สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือเรียกง่ายๆ ว่ามาเซ็นสัญญากันเสียเพื่อความชัดเจน 
และหากเกิดปัญหาอะไรที ่เกี ่ยวกับการเช่ายังจะได้มีหลักฐานส�าหรับ
การด�าเนินคดีได้อีกด้วย



ข่าวรามคำาแหง   วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๗

 จากตอนเดิมท่ีกล่าวถึง ความเป็นมาโดยสังเขปของเครือข่าย
มหาวทิยาลยัอาเซยีนและวตัถุประสงค์นัน้ ในตอนนี ้ผูเ้ขยีนจะขอน�าท่านผูอ่้าน
มาสู่บทสรุปของการท�าความรู้จักเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกันต่อครับ
 นอกจากวตัถปุระสงค์ของเครอืข่ายมหาวทิยาลยัอาเซยีนในการด�าเนนิ
การ 5 ประการทีไ่ด้กล่าวมาในตอนทีแ่ล้ว มหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียนยัง
ด�าเนินกิจการอีกหลายด้าน คือ 
 1. การแลกเปล่ียนทางวิชาการ (Academic Exchange)
 2. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่วิชาการ  
    (Cultural and Non-Academic Exchange)
 3. การอบรมและการพัฒนาขีดความสามารถ (Training Capacity  
    building)
 4. ความร่วมมอืด้านงานวิจัย (Collaborative Research)
 5. ระบบกลไกอุดมศึกษา (Systems and Mechanism of Higher  
    Education)
 6. การพัฒนาหลักสูตรและโครงการ (Course and Programme  
    Development)
 7. การประชุมเสวนาด้านนโยบาย (Policy Dialogue)
 8. ศูนย์กลางข้อมลูและความรู ้(Database and Knowledge Center)
 9. เครอืข่ายเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยอาเซยีน (Thematic Network) 
 ส�าหรบัเครอืข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสามารถเป็นกลไกทีป่ระเทศไทยใช้
ประโยชน์ได้ในระยะข้างหน้า เพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยเฉพาะ
ด้านการพฒันาภาษา การแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละวัฒนธรรม และการสร้าง
ส�านึกความเป็นอาเซียน อนัจะส่งผลให้ประเทศยกระดบัศกัยภาพของบคุลากร
สู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยเครือข่ายเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัยอาเซียนนี้ด�าเนินการภายใต้ 7 เครอืข่าย ได้แก่
 1. AUN Southeast Asia Engineering Education Development  
Network ส�านกังานเลขานกุารด�าเนนิการโดย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 2. ASEAN Graduate Business and Economics Programme 
Network ด�าเนนิการโดย DE La Salle University, Phillipines
 3. AUN Human Rights Education Network ส�านกังานเลขานกุาร
ด�าเนนิการโดย มหาวิทยาลัยมหดิล
 4. AUN Inter-Library Online ส�านกังานเลขานุการ Universiti Sains 
Malaysia

 5. ASEAN Credit Transfer System ส�านกังานเลขานกุารคณะด�าเนนิ
การโดย Universitas Indonesia
 6. AUN Intellectual Property ส�านักงานเลขานุการด�าเนินการโดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 7. AUN University Social Responsibility & Sustainability 
ส�านักงานเลขานุการด�าเนินการโดย Universiti  Kabangsaan Malaysia
 ภารกิจด้านเครือข่ายนี้ ยังขยายออกเป็นสาขาย่อยในแต่ละศาสตร์ 
และไม่ได้จ�ากัดกรอบแต่เพียงเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเพียงล�าพังเท่านั้น
อาทเิช่น เครอืข่ายการพฒันาการศึกษาด้านวศิวกรรมศาสตร์ในเอเชยีตะวนัออก-
เฉยีงใต้ภายใต้เครอืข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน (ASEAN University Network/
Southeast Asian Engineering Education Development: AUN/
SEED-Net) จัดตั้งขึ้นตามข้อริเริ่มของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ ่น 
(ASEAN-Japan Summit) และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN 
Plus Three Summit) ภายใต้เครอืข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน เมือ่ปี พ.ศ. 2544  
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการจากองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperatin Agency: JICA)
 โดยเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้พัฒนาจนบรรลุ
กรอบความร่วมมอืฉบับที ่4 ของเครอืข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวศิวกรรม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 แล้ว เป็นต้น 
 ทัง้นี ้เครอืข่ายมหาวทิยาลยัอาเซยีนกบัประเทศไทยมคีวามเชือ่มโยงกนั
หลากหลายประการ ได้แก่ การด�าเนินการในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาในอาเซียน การสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอาเซยีนให้ถงึ
แก่นต่อคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา การสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่และความร่วมมือในความเป็นอาเซียน การเตรียมการก�าหนด
บทบาทหน้าที่และกิจกรรมในด้านการศึกษา วิจัย บริหาร วิชาการและ
การแลกเปลีย่นวัฒนธรรม และการด�าเนินการตามแผนและกิจกรรม
ความร่วมมือของสมาชิกและสมาชิกเครือข่ายสมทบ นอกจากน้ีเครือข่าย
มหาวทิยาลยัอาเซยีนยงัร่วมมอืกบัประเทศจีน เกาหล ีญีปุ่น่ และประเทศอืน่ ๆ
ในเอเชียเพื่อมอบทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกแก่นกัศึกษา
ในประเทศอาเซยีนเพือ่ไปเรยีนในประเทศอืน่ๆ ในชือ่ทนุ AUN Scholarship
 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมีความส�าคัญและเป็นปัญหาจวบจน
ปัจจุบัน คือ เป็นสาเหตุและที่มาของการเปิด-ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน 
ของประเทศไทยเพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกนัในภมูภิาค
 นอกจากนี้ ความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะเป็นเครือข่าย
เฉพาะทางด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน (AUN Human Rights Education 
Network) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นส�านักงานเลขานุการด�าเนินการ
นั้น ได้เป็นแหล่งความรู ้ด ้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในภูมิภาค 
มีการน�าเสนอรายงาน The Mapping and Analysis of Human Rights and 
Peace Education in Southeast Asia เป็นรายงานที่ส�าคัญในการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละ
ประเทศควรมีแนวนโยบายท่ีชัดเจนส�าหรับการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา และควรมีงบประมาณรองรับอย่างพอเพียง หลักสูตรและ
หนังสือเรียนที่ใช้ต้องรวบรวมมุมมองจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกประเทศ 
รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอน

ผศ.ภทัระ ลมิป์ศริะคณะนติิศาสตร์

มารู้จกัเครอืข่ายมหาวทิยาลยัอาเซยีนกัน (ตอนจบ)



บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
ผู้คว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง เผยเป็นปริญญาใบท่ี 4 หลังจบ
ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ และ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มาแล้ว 
 บารม ีบอกว่า การเรยีนทีร่ามค�าแหงเรือ่งการแบ่งเวลาเป็นสิง่ส�าคญั 
แม้ว่าต้องท�างานไปด้วยก็ไม่ใช่ปัญหา ผมจะท�าตารางว่าช่วงไหนท�างาน 
ช่วงไหนเรียน ช่วงไหนออกก�าลังกาย ช่วงไหนพักผ่อนซ่ึงจะท�าให้มี
ความสมดุลในชีวิต มีแนวทางที่ชัดเจนและมีวินัย เวลาเรียนจะท�าโน้ตย่อ
หลงัจากเข้าเรยีนอย่างสม�่าเสมอ โดยจะเขียนแนวคิดหลักที่ได้ในแต่ละครั้ง 
ประเด็นส�าคัญ ทบทวนทุกสัปดาห์ ก ่อนสอบก็จะเอาโน้ตย่อพร้อม
ประเด็นส�าคัญและรายละเอียดมาอ่านอีกรอบ 
 ส่วนการเข้าใจแนวคิดส�าคัญในแต่ละช่วงการเรยีนท�าให้ได้ภาพรวม
ตามหลักเกสตัลท์ การแบ่งเวลาที่ดีจะท�าให้ไม่ลนเวลาใกล้สอบ และหา
แนวข้อสอบเก่ามาท�าก็จะได้แนวทางในการสอบทีด่ยีิง่ขึน้ เป็นการเชือ่มโยง
วิธีเรียนและการเตรียมตัวสอบด้วย 
 บารมี บอกด้วยว่า ผมเลือกเรียนสาขาจติวทิยาเพราะเป็นศาสตร์
ทีศ่กึษากระบวนการคดิ กระบวนการทางจติ พฤตกิรรมภายนอกภายในของ
มนุษย์ จ�าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พอสมควรโดยเฉพาะด้าน
ชีววิทยา ซึ่งใช้ในการศึกษาจิตสรีระ ความยากง่ายจึงขึ้นกับว่าเรามีพื้นฐาน
มากน้อยแค่ไหน การศกึษาจติวิทยาสามารถท�าให้เราเข้าใจแรงจูงใจของมนุษย์
ทีแ่สดงออกทางพฤตกิรรม รู้จักสมดลุในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิต
ส่วนตัว สังคม หรือระหว่างการท�างานและการสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 
การให้เวลากับตวัเองอย่างเหมาะสม ยกระดับความสขุในชีวติและเหน็คุณค่า
ของตนเอง ถ้าเรามีถึงระดับหนึ่งแล้ว เรามีทรัพยากรทางวัตถุ สังคม และ
ความรูแ้ล้ว ก็เจอืจานให้คนรอบข้าง จะยิง่ท�าให้เรามคีวามสขุมากยิง่ข้ึนด้วย
 “ผมจบจากรามฯเป็นปริญญาใบที่	4	แล้ว	ยิ่งเชื่อมั่นในการเรียน-
การสอนของมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าสู่การศึกษาไม่แพ้ที่ใด	
และน�าไปสู่วิชาชีพที่พร้อมอ้าแขนรับ	อยากให้มหาวิทยาลัยคงรูปแบบของ
การเปิดกว้างน้ีไว้	และขยายฐานสู ่คนทุกระดับมากยิ่งข้ึนไป	ซึ่งผมมี
ความประทบัใจทัง้อาจารย์ทีพ่ร้อมให้ความรู	้เพือ่นๆทีเ่กือ้กูลกนั	เหน็ได้จากการ
ท�ากิจกรรมกลุม่	ทีท่กุคนร่วมแรงร่วมใจให้กจิกรรมส�าเรจ็เป็นอย่างด”ี
 บณัฑติบารม ีบอกอกีว่า วนันีรู้ส้กึภมูใิจทีจ่บรามฯ ได้อกีหนึง่ปรญิญา 
และจะภูมิใจมากยิ่งขึ้นเมื่อน�าความรู้ไปท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาตใินระดบัทีช่่วยให้เขามคีวามสขุ เมือ่ผมก้าวมาถงึเป้าหมายนีแ้ล้ว 
อยากฝากน้องๆให้มีความมุ ่งมั่น ขอเพียงให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน 
และมีแนวทางการเรียนท่ีสอดคล้อง มีการเตรียมตัวท่ีดี แค่น้ีเราก็มีชัย
ไปกว่าครึ่ง ที่เหลือก็เป็นเรื่องของสุขภาพ และภาวะทางอารมณ์ ซึ่งต้อง
ดูแลควบคู่กันไปกับการเรียนด้วย

สองบัณฑิตศึกษาศาสตร์แย้มเส้นทางเรียนดี
จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
สองบัณฑิตศึกษาศาสตร์แย้มเส้นทางเรียนดี
จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
สองบัณฑติศกึษาศาสตร์ แย้มเส้นทางความส�าเร็จ เริ่มต้นที่วางแผน แบ่งเวลาให้เป็น 

เดนิหน้าตามเป้าหมายให้ชัดเจน หลังคว้าเกยีรตนิยิมอันดับหนึ่งเหรยีญทอง 
เป็นบัณฑติแถวหน้าเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร รุ่นที่ 44 ด้วยความภาคภูมใิจ

                                                                                                             
                                                         บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์                          
                                              สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน    
                                             ผูค้ว้าเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่เหรยีญทอง
                                            อกีคนหนึง่ เผยว่า ช่วงทีเ่รยีนผมมเีวลา
                                          เข้าเรียนอย่างเต็มที่ และต้ังเป้าหมาย     
                                    การเรียนในทุกเทอม ให้เกรดทุกรายวิชา          
                                 ไม่ต�่ากว่า B ทุกเทอมผมจะลงทะเบียนเรียน     
                          เต็มโควตาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 
 รักษ์พิเชฐ เล่าว่า เริม่ต้นเลยผมจะร่างแผนรายวชิาทีจ่ะลงทะเบยีน
ตัง้แต่ต้นจนจบการศกึษา แล้วปรบัเปล่ียนไปตาม ม.ร.30 เท่าทีเ่ป็นไปได้ใน
แต่ละเทอม แผนนี้จะท�าให้เห็นเนื้อหาโดยรวมที่ต้องเผชิญหน้าในอนาคต  
แต่ละเทอมลงสอบ e-Testing อย่างน้อย 2 วิชา โดยอ่านหนังสือจากต�ารา
ของมหาวิทยาลัย และดูวิดีโอการสอนของเทอมก่อนหน้า เม่ือเปิดเทอมมา
ก็ลงทะเบียนสอบได้ทันที จะท�าให้วิชาที่ต้องสอบปลายภาคน้อยลงและ
มีเวลาอ่านหนังสือสอบมากขึ้น 
 อีกทั้ง เวลามาเข้าเรียนก็จะสรุปเนื้อหาที่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา 
เป็นการทวนเนื้อหาตอนที่ความรู้ยังใหม่อยู่ และคอยอ่านทวนเป็นประจ�า
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาใกล้สอบให้น�าบทสรุปทั้งหมดที่ได้จัดท�า
ไว้มาเรียบเรียงเนื้อหาให้อยู่ในกระดาษ A4 เพียง 1 แผ่น เท่าน้ีก็สามารถ
อ่านหนังสือได้สบายขึ้น ส่วนวิชาค�านวณก็จะฝึกท�าโจทย์ให้ชินเวลาไปสอบ
จะช่วยให้ง่ายขึ้นด้วย
 รักษ์พเิชฐ บอกอกีว่า ไม่มอีะไรยากเกนิความพยายาม ทกุคนเรยีนรูไ้ด้
ถ้ามีความต้ังใจโดยเฉพาะวิชาจิตวิทยาเป็นส่ิงที่เราต้องใช้ทุกวัน เริ่มจาก
การเข้าใจตนเองและเรียนรู ้ ท่ีจะเข้าใจผู ้ อ่ืน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เป็นตลาดวชิา ผมชอบทีมี่อสิระในการจดัตารางเรยีนและสอบเอง โดยเฉพาะ
การสอบ e-Testing ท�าให้มเีวลาอ่านหนงัสอืสอบปลายภาคมากข้ึน สามารถ
เลอืกวชิาทีช่อบได้ ลงทะเบยีนได้ทุกรายวิชาไม่ต้องคอยกังวลว่าจะเตม็หรอืไม่ 
สามารถสอบเองได้ด้วย e-Testing และค่าหน่วยกิตที่ถูก
 ทีส่�าคญั คณาจารย์มีความรูค้วามสามารถ ให้ค�าแนะน�าแก่นักศกึษา 
มคีวามเป็นกันเอง สามารถนดัพดูคยุปรกึษาวิชาการเรยีนได้ตลอด บางวชิา
ท่ีไม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนแต่อยากได้ความรู้กส็ามารถขออาจารย์ประจ�ารายวชิา 
เข้ารับฟังค�าบรรยายได้ เพื่อนร่วมชั้นเรียนมีความหลากหลาย ช่วยกันเรียน
ร่วมกันติวตั้งใจเรียนดีมาก มีหลายวิชาเหมือนกันที่ผมรอดมาได้เพราะได้
เพื่อนดี ๆคอยช่วยเหลือ
 บัณฑิตรักษ์พิเชฐ กล่าวในที่สุดว่า ผมส�าเร็จการศึกษาแล้ว ดีใจ
มากเกินกว่าท่ีคาดไว้ ตอนสมัครเรียนผมต้ังเป้าหมายไว้ที่ 3 ปี เกียรตินิยม
อนัดบั 2 แต่ด้วยอสิระในการจดัการเวลาเรยีน และระบบการเรยีนทีเ่ปิดกว้าง
ให้นกัศึกษาสามารถศกึษาหาความรูด้้วยตัวเอง ท�าให้ผมประสบความส�าเรจ็
ได้มากขนาดนี้ ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นบัณฑิตรามค�าแหง รุ่นที่ 44  และยัง
ยึดมั่นว่า “อย่าพูดว่าท�าไม่ได้ ถ้าคุณยังไม่เริ่มลงมือท�า”

นำยรักษ์พิเชฐ 
เอี่ยมประภัสศร 

นำยบำรมี 
ตั้งตรงจิตร 

ข่าวรามคำาแหง  วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒๘



ข่าวรามคำาแหง   วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๙

แข็งค่าต่อไม่รอแล้วนะ (2)
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคมคณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ 101
ตอน 
 เมือ่ตอนทีแ่ล้วผมจบลงตรงท่ีภาวนาว่าอย่าให้เหมอืนเมือ่ปลายปี 2539 ก็เลย
ท�าให้จ�าเป็นต้องมาขยายต่อให้จบส้ินกระบวนความอีก 1 ตอน ว่าที่กลัวจะเป็น
อย่างปลายปี 2539 ก็เพราะในปีนัน้ประเทศไทยอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่งนิบาทแขง็ค่า
มากเกินไปเหมอืนกัน แต่ทีแ่ตกต่างก็คอืตอนนัน้เราใช้ระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี
เทยีบกบัสดัส่วนของเงนิตราต่างประเทศหลายสกลุท่ีเรยีกกนัว่าระบบ “ตะกร้าเงนิ” 
(basket of currencies) ซึ่งค่าเงินบาทจะถูกก�าหนดคงที่ (เปลี่ยนแปลงได้ใน
ขอบเขตจ�ากัด) อยู่ที่ 25 บาทต่อ 1 ยูเอส ดอลลาร์ซ่ึงแข็งค่ากว่าปัจจุบันมาก
พอสมควร และหลายคนในตอนนัน้กค็ดิว่าการทีค่่าเงนิแขง็นัน้แสดงถงึความแขง็แกร่ง
ของเศรษฐกจิด้วยดไูด้จากทนุส�ารองระหว่างประเทศทีมี่สะสมอยูเ่ป็นจ�านวนมาก...
เหมือนตอนนี้เป๊ะเลย
 การแข็งค่าของเงินบาท (ในตอนนั้น) เป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่ง
ในหลายประการให้ประเทศไทยซึง่มีปัญหาขาดดลุการค้าอยูแ่ล้ว ยิง่ขาดดลุหนกัข้ึน 
เพยีงแต่ว่ากระแสเงนิตราต่างประเทศไหลเข้านัน้ยงัมากกว่าไหลออกเพราะธรุกรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไม่ได้มีแค่การค้าเท่านั้น แต่ยังมีการลงทุนทั้งลงทุน
จริงและลงทุนซื้อขายหุ้นด้วย อย่างไรก็ตามกระแสเงินตราต่างประเทศไหลเข้า
ที่ส�าคัญในช่วงก่อนปี 2539 ซึ่งเรียกกันว่ายุคฟองสบู่นั้น ก็คือการที่นักธุรกิจไทย
ไปกู้ยืม (เป็นเงินดอลลาร์) จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศเข้ามาตามเงื่อนไข
ทีเ่ราเปิดเสรกีารเคลือ่นย้ายเงนิทนุเพือ่เตรยีมตวัเป็นเสอืตวัที ่5 ของเอเชยี (ทีจ่รงิคือ
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือ Asian Nics) เพราะอัตราดอกเบี้ยท่ีกู้จาก
ต่างประเทศนัน้ถกูกว่าอตัราดอกเบีย้ในประเทศค่อนข้างมาก เงนิตราต่างประเทศ
ที่ไหลเข้ามาในรูปเงินกู้นี้ เขานับรวมอยู่ในทุนส�ารองระหว่างประเทศด้วย ท�าให้
ประเทศเรามีฐานะทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งเม่ือมองจากตัวเลขทุนส�ารองนี้ 
เพราะมันแปลว่าขีดความสามารถในการช�าระหนี้ระหว่างประเทศเรามีเหลือเฟือ
 แต่เศรษฐกจิในปี 2539 ซึง่ดูแขง็นอก (ตวัเลขทุนส�ารองระหว่างประเทศสงู 
และได้เปรียบดุลบัญชีเดินสะพัด) กลับอ่อนใน เพราะตัวเลขหนี้เสียของสถาบัน-
การเงินมสีดัส่วนสงูมากขึน้เรือ่ย ๆ ในขณะทีธ่รุกิจอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่ร่งเปิดโครงการ
กันยกใหญ่จนเกิด oversupply ซึ่งแปลง่าย ๆ ว่าเหลือขายบานเบอะ (ยังพอมี
ซากคอนโดร้างที่ขายไม่ออกเหลือเป็นอนุสรณ์ให้ดูได้ถึงทุกวันนี้) ฟองสบู ่
อสังหาริมทรัพย์จึงอยู่ในสภาพที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อ
 ยังมีอีกฟองสบู่หน่ึงที่ใกล้จะแตกไม่แพ้กัน ก็คือฟองสบู่ในตลาดหุ้นท่ี
เซยีนหลายคนพยากรณ์ไว้ว่าดัชนตีลาดหลักทรพัย์ หรอื SET Index จะผ่าน 2,000 จดุ
ได้ในต้นปี 2540 นักเล่นหุ้นก็ซื้อขายเก็งก�าไรกันยกใหญ่ บางคนซื้อเช้าขายเย็น
ฟันก�าไรวันละเฉียดหมื่น (นี่แค่รายย่อยนะครับ) เขาเรียกกันว่าหาค่ากับข้าว 
พอฟองสบู่แตกเพราะบริษัทท่ีเข้าตลาดล้มละลายหรือราคาหุ้นตกจนโงหัวไม่ขึ้น 
นักเลงหุน้ทีห่นตีายไม่ทนักเ็ลยล่มจมกนัเป็นแถว และจนถึงปัจจุบนั 20 กว่าปีมาแล้ว
ดัชนีที่ว่าจะถึง 2,000 จุดก็ยังไปไม่ถึงดวงดาวเสียที เดินหน้าถอยหลังอยู่ที่แถว ๆ 
1,600 - 1,700 จุดนี่แหละไม่ยอมไปไหน
 ฟางเส้นสดุท้ายทีท่�าฟองสบู่แตกในปลายปี 2539 นัน้ ก็คอืเรือ่งค่าเงนิบาท
อย่างท่ีผมเกริ่นไว้ตอนต้นนั่นเอง เพราะนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะฝ่ายไทยเราเองหรือ
นักเก็งก�าไรค่าเงินต่างประเทศค�านวณดูแล้วรู้ว่าค่าเงินบาทแข็งค่าเกินไปแค่ไหน 
และค่าที่แท้จริงควรอยู่ที่เท่าไร ซ่ึงเขาว่ากันว่า (เรื่องนี้ฟังจากคนบอกเล่ากันมา
เป็นทอด ๆ นะครับ ผมไม่ยืนยัน) ค่าเงินบาทควรลดจาก 25 บาท มาอยู่ท่ี 28 
บาทต่อดอลลาร์ แต่เมื่อทางฝ่ายไทยยังรีรอไม่ยอมประกาศลดค่าเงินบาทเสียที 
แถมยงัให้สมัภาษณ์ว่าจะไม่ลดค่าเงินด้วย พวกนักเก็งก�าไรค่าเงินทีเ่ตรยีมหาก�าไร
อยูแ่ล้ว กเ็ลยถอืโอกาสโจมตค่ีาเงนิเพือ่ให้ค่าลดลงไปอยูท่ีร่าว ๆ 28 – 30 บาทต่อ-
ดอลลาร์เสยีเลย และก็อย่างท่ีรู ้ๆ กนัว่าเราใจเดด็ฮดึสูพ้วกกองทนุเกง็ก�าไรค่าเงนิ
เหล่านี้ (ไม่ใช่แค่กองทุนของจอร์จโซรอสเท่านั้น) ผลก็คือต้องสูญเสียทุนส�ารอง
เงนิตราต่างประเทศไปแทบจะหมดตวั และในเมือ่ไม่สามารถป้องกนัค่าเงินได้แล้ว 
เราก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวไปเสียเลยตั้งแต่นั้นมา
 ถึงแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันจะไม่เหมือนกับช่วงปลายปี 2539 
เสียทเีดยีว แต่มหีลายอย่างท่ีคล้ายกนัจนน่ากลัว โดยเฉพาะการทีเ่ราเริม่ขาดดลุการค้า
มาตัง้แต่ย่างเข้าปีใหม่นีแ้ล้ว มิหน�าซ�า้เงนิบาทกแ็ขง็ค่าจนเป็นสถิติอกีด้วย ผมถึงได้
ภาวนาต้ังแต่ตอนทีแ่ล้วว่าอย่าให้เป็นเหมือนเมือ่ปลายปี 2539 เลย...เจ้าประคูน้นน

คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ตูซาร์ นวย

การซื้อของท่ีตลาด (4)
 “ตลาดสด” ภาษาเมียนมาพูดว่า  [ต้าง่าเซ้] หมายถึง “ตลาด
เนื้อสด ปลาสด” แต่ก็มีผักสดขายด้วย เช่นเดียวกับตลาดสดในประเทศไทย  
ประโยคตัวอย่างในการซื้อเนื้อสดที่ตลาดเป็นภาษาเมียนมามีดังนี้
ตัวอย่างบทสนทนา
  
  [เซ้แวตู]      [เจะท้าแต้ แวะโกะต้า ตะ กีโล เป่บา]
  ลูกค้า      “ขอสันคอหมูบดหนึ่งกิโลกรัม” 
  
  [เซ้เย้าตู]     [โฮะแก้, ปยี้ด่อ บาทะโลชีนเต่แล้ บยะ]
  คนขาย      “ครับ แล้วอยากได้อะไรอีกไหม ครับ” 
  
  [เซ้แวตู]      [อะซี แน้แน้ อะเค่า ป้าป้า แน่ แวะต้า โต้นทะต้า ชิล้า]
  ลูกค้า      “มีเนื้อหมูสามชั้นที่มันน้อยๆ หนังบางๆ หรือเปล่า”
  
  [เซ้เย้าตู]     [ดีแบะมา อะชะไล่ เชะท้าปาแด]
  คนขาย       “ทั้งก้อน แขวนไว้ทางด้านนี้” 
  
  [เซ้แวตู]      [และนะเช้าซา อะทู อะมเย้า ง่า มเย้า ลี้เป้บา]
  ลูกค้า         “หั่นหนาขนาดเท่ากับ 2 นิ้วมือให้ 5 เส้นเถอะ” 
  
  [เซ้เย้าตู]     [ดีเลาะแปล้า บยะ]
  คนขาย       “แค่นี้หรือครับ” 
  
  [เซ้แวตู]      [โฮะแก้, อ่าโล้น แบเลาะจะตะแล้ ชิ่น]
  ลูกค้า         “ค่ะ ทั้งหมดต้องจ่ายเท่าไรคะ”
  
  [เซ้เย้าตู]     [อ้าโล้นเป่า บะ โต้นย่านะแซโก บะ โต้นยาแป้ เป่บา]
  คนขาย       “รวมทั้งหมด 320 บาท แต่จ่ายมาแค่ 300 บาทเถอะ”

คำาศัพท์จากบทสนทนา
             [แวะ] หมู
    [แวะ โกะ ต้า] สันคอหมู
       [เจะ ท้า] บดไว้
           [โล ชีน] อยากได้
            [อะ ซี] ไขมัน, น�้ามัน 
        [แน้ แน้] น้อยๆ (ในปริมาณ)
         [อะ เค่า] หนงั (หม)ู 
                [ป้า ป้า] บางๆ

   [แวะ ต้า โต้น ทะ ต้า]    
                                 เนือ้หมสูามชัน้

      [เชะ ท้า] แขวนไว้
   [และ เช้า] นิ้วมือ

          [อะ ทู] ความหนา
      [อะ มเย้า] เส้นท่ีเป็นท่อนๆ เช่น     

                             กล้ามเนื้อ, เนื้อสัตว์

           [ลี้] หั่นเป็นชิ้น 

 [อ้า โล้น เป่า] รวมทั้งหมด

 ในบทสนทนาประโยคที่ใช้ว่า 
[อะซ ีแน้แน้ อะเค่า ป้าป้า แน่ แวะต้า โต้นทะต้า ชิล้า] แปลว่า “มีเนือ้หมูสามชัน้
ทีม่นัน้อยๆ หนงับางๆ หรอืเปล่า” นี ้ค�าว่า  [แน้แน้] แปลว่า “ปรมิาณน้อยๆ” 
และ  [ป้าป้า] แปลว่า “บางๆ” เป็นค�ากรยิาทีเ่ป็นความรูส้กึและเปรยีบเทยีบ
มาใช้เป็นค�าคุณศัพท์โดยซ�้าค�ากริยานั้น วิธีใช้คือ ค�ากริยาที่ถูกใช้เป็นค�าคุณศัพท์ 
ต้องตามหลังค�านามเพื่อขยายความหมายของค�านามนั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น
  1.  [เยเอ่เอ่ ตะปะลี้น เป้บา] “ขอน�้าเย็นๆ หนึ่งขวด ”
  2.     [กอพปีูปู มะเตาะชีนบู้] “ ไม่อยากดื่มกาแฟร้อนๆ ”
  3.  [อนีจทีทู ูวลุานอ, ยาต ีเอ่แด] “ใส่เสือ้ผ้าหนาๆ
      มานะ อากาศเย็น”
  4.  [ซะปีนเชเชแน่ เม้นกะเล้กะ ละแด] “หญิงสาว               
      ที่มีผมยาวๆ สวย ”
  5.  [ล้านมยาน มยาน เชาะปา, เน่าจะเนปย]ี  
       “เดนิเร็ว ๆ สายแล้ว” 



ข่าวรามคำาแหง  วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒๑๐

 เพือ่เป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาให้กับนิสตินักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบนัอ่ืน กรณทีีย่งัไม่ส�าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศึกษาอืน่ และมคีวามประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว และขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือหากเคยศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้ โดยให้เทียบกระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นก่อน และจึงน�าวิชาที่สอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไปเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อน แต่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใช้สิทธิ์
เทียบโอนหน่วยกิตในขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นอยู่อีกไม่ได้ โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

        จ�าหน่ายต้ังแต่วันที ่14 พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

      2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี
          2.2 เคยเป็นนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน (ระดบัปรญิญาตร)ี 
ทีส่�านกังาน ก.พ. หรอืกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืสภามหาวิทยาลยัรามค�าแหง
รับรอง และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป
          2.3 เป็นผูม้คีวามประสงค์ทีจ่ะขอเข้าเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
รามค�าแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

         รบัสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลยัรามค�าแหง (รามฯ 1) ระหว่างวนัที่

31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

และ วันที ่28 มถุินายน 2562 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ) ต้ังแต่เวลา 08.30-15.30 น. ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครให้ด�าเนินการ
พร้อมกับการรบัสมัครนกัศกึษาใหม่ช้ันปรญิญาตร ีโดยให้ผู้สมคัรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจหลักฐานให้ทราบในการขอย้ายโอนและขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต 
กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี ดังนี้
          3.1 กรณซีือ้เล่มระเบยีบการรบัสมคัร และกรอกข้อมลูในใบสมคัร 
(อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) แล้วน�ามาสมัคร
          3.2 กรณ ีไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูลการสมคัรล่วงหน้าทาง
อินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th ผู้สมัคร
ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา แล้วน�ามาสมัคร

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
             ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำารุงการศึกษา มีดังน้ี

          4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200.- บาท
          4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  1,000.- บาท
         4.3 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา    100.- บาท
         4.4 ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ (ภาคปกติ)                            
     ภาคละ     100.- บาท
         4.5 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย      800.- บาท
         4.6 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ  25.- บาท
         4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต     
           4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง   
     หน่วยกิตละ         50.- บาท
           4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
     หน่วยกิตละ   100.- บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด A4 เท่านั้น)

          5.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)   
              จ�านวน 1 ฉบับ
         5.2 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ�านวน 2 ฉบับ

          5.3 ส�าเนาทะเบียนบ้าน           จ�านวน 1 ฉบับ
         5.4 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน          จ�านวน 1 ฉบับ
         5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
  จากสถาบันเดิมที่มีผลการเรียนจนถึง
  วันที่มาด�าเนินการสมัคร พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
          และค�าอธบิายรายวชิา (Course Description)
  ของแผนการศึกษาเดิม   จ�านวน 1 ชุด
         5.6 รูปถ่ายสีหรือขาวด�า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 
           หรือ 1 นิ้วครึ่ง จ�านวน 1 รูป
         5.7 เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
       ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า จ�านวน 2 ฉบับ
         5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์และอนามัย
     ฉบับละ 50 บาท) จ�านวน 1 ฉบับ
          5.9 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัคร)  
       จ�านวน 1 ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

             6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
แก่ผู ้สมัครโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด 
ตามข้อ 8 ของข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ.2560
         6.2 หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
และมีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน ให้ทางคณะที่รับ
เข้าศึกษาพจิารณาเทยีบโอนหน่วยกติให้ตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลยั
รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 ได้
         6.3 ให้ผู ้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม (ยกเว้น พ้นสถานภาพ
ไม่ต้องใช้) และลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
(กรณี ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร
        6.4 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอนหน่วยกิต พร้อมขอ
ค�าแนะน�าในการลงทะเบียนเรียนจากเจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะ  
และด�าเนนิการลงทะเบยีนเรยีนในขัน้ตอนการลงทะเบยีนเรยีน ในวนัยืน่สมคัร

           อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน  ถ้าผู้สมัครลงกระบวนวิชาที่เทียบ
โอนหน่วยกติไว้ในวนัสมคัร  สามารถสบัเปลีย่นกระบวนวชิาในภายหลงัได้ 
ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
        6.5 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนหน่วยกิตใดๆ มาไม่ครบ
ในวันสมัครให้ผู้สมัครน�ามาให้ครบสมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ
ภาค 1/2562 มฉิะน้ัน จะถอืว่าการเทยีบโอนหน่วยกติเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงนิ
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตที่ได้ช�าระไว้แล้วทั้งสิ้น

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 
ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ช้ัน 3) 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

กำรรับสมัครนิสิตนักศึกษำขอย้ำยโอนจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น
(กรณีที่ยังไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำ) ภำค 1 ปีกำรศึกษำ 2562



ซึง่เจ้าตวักล่าวด้วยรอยยิ้ม ว่าภูมิใจกับความส�าเร็จ
ของตนเป็นอย่างมาก ดใีจท่ีตนเองตดัสินใจเรยีนต่อ
อย่างรวดเร็วและต้ังใจศกึษาเล่าเรยีนกบัอาจารย์ มาฟัง
บรรยายแทบครบทุกคาบ ให้ตนเองมีส่วนร่วมกับ
อาจารย์และเพือ่นในห้องอย่างคนปกติ แม้ว่าจะมี
คุณแม่คอยดูแลอยู่เสมอก็ตาม 

“หากดจูากภายนอกแล้วร่างกายจะเช่ืองช้า
กว่าคนอืน่	แต่การรบัรูย้งัคงปกตแิละสามารถศกึษา
ได้เท่าทนักบัเพือ่นคนอืน่	ๆ	ตอนทีรู่ตั้วว่าไม่สามารถ
เรยีนทนัตแพทยศาสตร์ได้แล้ว	จงึตดัสินใจเข้าศึกษา
ต่อในคณะเศรษฐศาสตร์	ม.รามค�าแหง	เพราะนอกจาก
จะเป็นอีกคณะท่ีชอบแล้ว	มหาวิทยาลัยยังมี
ศนูย์ช่วยเหลอืผูพ้กิารทีด่แูลและใส่ใจผูเ้รยีน	รวมถงึ
สถานที่เอื้อเฟื ้อให้สามารถเข้าเรียนได้เหมือน
นักศึกษาปกต	ิ

อาจารย์ผู้สอนตั้งใจสอนเป็นอย่างดี	ทั้งให้
ความรู้และสร้างสัมพันธภาพอย่างน่าประทับใจ	
รวมถึงตอนเข้าสอบ	ที่ต ้องมีผู ้ช ่วยมาประกบ
คอยเขียนค�าตอบข้อสอบให้	ตลอดเวลาเรียน	3	ปี
ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดี	ๆ	และการได้รับโอกาส
อย่างดีที่สุด”

ปัจจบุนั น้องหลยุท�างานเป็นนกัเขยีนบทความ
ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เนื้อหาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงบ้านส�าหรับผู ้สูงอายุและคนพิการ 
ซึ่งน้องหลุยสามารถท�างานได้ด้วยตนเองที่บ้าน 
โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครองช่วยเหลือ เพราะเพียงแค่
ก�าลงัใจทีค่ณุพ่อสมชาย ศรวิีภาสถิตย์ คณุแม่พรเพญ็
กาญจนสุธา และน้องชายคอยให้อยู่สม�่าเสมอน้ัน 
เพียงพอส�าหรับความพยายามและการลงมือท�า
ด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถแล้ว

“ก�าลังใจท่ีดีที่สุดมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่
คอยดูแลและเคียงข้างมาโดยตลอด	ทั้งรับส่งและ
สนับสนุนให้ความคิดเป็นจริง	ต้ังแต่วันแรกที่ป่วย	
ตอนทีก่�าลงัเรยีน	หรอืช่วงเวลาในปัจจบุนั	ถงึอย่างน้ัน
ก็พยายามช่วยเหลือตนเอง	พยายามท�าในสิ่งท่ี
ตนเองท�าได้อย่างดีที่สุด

การมีก�าลังใจที่ดีช ่วยให ้ เราเข ้มแข็ง
ขึน้มากจรงิ	ๆ 	โดยเฉพาะหวัใจทีไ่ม่ยอมแพ้	จงึอยาก
เป็นก�าลังใจให้ทกุคนท่ีก�าลังพบเจอกบัปัญหา	ให้มี
ใจสู ้ 	พยายามอย่างเต็มที่ 	ก ้าวต่อไปอย่างสุด
ความสามารถ	ถงึจะล�าบากบ้าง	แต่ความส�าเรจ็น้ัน
สวยงามเสมอ”

หวงัว่าก�าลงัใจท่ีน้องหลยุส่งให้ทกุคน จะเป็น
อีกแรงให้ทกุคนท่ีได้อ่านบทความน้ี สูกั้บอุปสรรคที่
ก�าลงัเผชญิ ทัง้การเรียน การท�างานและการใช้ชวิีต 
“ข่าวรามค�าแหง” ก็ขอเป็นอีกก�าลังใจ ให้ทุกคน
ก้าวผ่านช่วงเวลาท่ีโหดร้าย ไปจนพบกับความสุข
ในสักวันหนึ่ง

บัณฑิตเศรษฐศำสตร์ฯ     (ต่อจากหน้า 3) อธิการบดีขอบคุณฯ           (ต่อจากหน้า 12)

เจ้าหน้าที ่ม.ร.สาขาวิทยบรกิารฯจงัหวดัตรงั 
ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ”
(วนัพระ) ณ วัดไทรงาม ต�าบลนาตาล่วง อ�าเภอเมอืง 
จังหวดัตรงั วนัที ่13 มนีาคม 2562โดยม ีนายลือชยั 
เจรญิทรพัย์ ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั เป็นประธาน
ในพิธี

ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ หัวหน้าภาควิชา
ชวีวทิยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่นกัศกึษา ภาควชิา
ชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมจดังานปัจฉมินเิทศ
และร่วมแสดงความยนิดใีนการส�าเรจ็การศึกษาของ
บณัฑติและมหาบณัฑติ ของภาควชิาชวีวทิยา ประจ�าปี
การศึกษา 2560-2561 (รุน่ที ่44)  เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 
2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี  

คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่นักวจัิย และนักศกึษา 
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดพื้นที่
โดยรอบคณะวทิยาศาสตร์ พร้อมทัง้ตกแต่งสถานที่
และจัดท�าซุ ้มร ่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ท่ีจะเข้าร่วมในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุ ่นที่ 44 
ระหว่างวันที ่18 – 21 มนีาคม 2562 น้ี ณ อาคาร
หอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง

อาจารย์ ดร.มาฆมาส สุทธาชพี อาจารย์ 
ดร.ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง และเจ้าหน้าที่ ภาควิชา
ชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้น�านกัศึกษาทีล่งทะเบยีน
เรียนวิชานิเวศวิทยา (BIO2201) ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
เมือ่วนัที ่23-24 กมุภาพนัธ์ 2562 นกัศกึษาได้ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม หลากหลายด้าน เช่น การวาง
แปลงเพื่อศึกษาประชากรพืชในป่าธรรมชาติ 
การส�ารวจพรรณพชื การเก็บตวัอย่างพชื ตลอดจน
การศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ที่แตกต่างกัน เช่น 
ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง ป่ารุ่นสอง ประสบการณ์จาก
การฝึกภาคสนามครั้งนี้ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
การด�ารงชวีติ ตลอดจนความสมัพันธ์ของสิง่มชีวิีต
ต่างๆ ในระบบนิเวศอย่างลึกซึ้ง และช่วยเติมเต็ม
ความรู้ได้อย่างครบถ้วนตามเป้าหมายของวิชา
นเิวศวิทยา ซ่ึงมคีวามส�าคัญต่อการเรยีนรู้ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

นับแต่กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูบ้รหิาร คณะ-
กรรมการฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
บัณฑิต นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน
และวงโยธวาทติ โรงเรยีนสาธิต ม.ร. ทีต้ั่งใจปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ทั้งในช่วงฝึกซ้อมและ
วันพิธีฯ ด้วยความรบัผดิชอบ เสยีสละ และเข้มงวด
กับแนวปฏิบติัต่างๆ ท�าให้งานพธีิฯ ทีม่คีวามส�าคญั
ลลุ่วงส�าเรจ็ไปด้วยดอีย่างสมพระเกยีรติ ทีข่าดเสยีมไิด้
คือหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 

“ในนามมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ผม
ขอขอบคณุบคุลากรรามค�าแหง	บณัฑติ	และผูเ้ก่ียวข้อง
ทกุฝ่าย	ทีไ่ด้ช่วยกนัปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในงานพธีิฯ	
ครั้งน้ี	อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	ท�าให้พิธี
พระราชทานปรญิญาบตัรในปีน้ีมปีระสทิธภิาพยิง่	
และท�าให้งานส�าเรจ็ลลุ่วงในแต่ละคาบและแต่ละวนั
ด้วยความสมบูรณ์	แสดงถึงพลังความสามัคคีของ
ชาวรามค�าแหง	ที่ท�าให้ภารกิจส�าคัญลุล่วงด้วยดี	
ผมเชื่อมั่นว่าหากชาวรามฯ	ทั้งมวล	ร่วมมือร่วมใจ
เช่นนี้ก็จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ของเราให้เดินหน้าได้อย่างม่ันคงต่อไป	ขอบคุณ
ด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งครับ”

ข่าวรามคำาแหง   วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๑

คณะผูจั้ดทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
เจ้าของ	 			มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
บรรณาธกิาร										 ผศ.ลนีา		ลิม่อภชิาต														ผู้ประสานงานข้อมลูสารสนเทศ	 		นางรชัน	ี	โคตรพรหม
บรรณาธกิารผู้ช่วย				รศ.วารศิา		พลายบวั					อาจารย์อภสิทิธ์ิ		ศภุกจิเจรญิ						น.ส.สธุ	ี	ตนัตนินัท์ธร					
กองบรรณาธกิาร						น.ส.พรรณวรา		เพิม่พลู						นางปญุญสิา		อรพินท์							น.ส.กลุศิรา		เจรญิสขุ							นางสารศิา		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐา		ทองจบั
ช่างภาพ	 			นายวทิยา		ธนาฤกษ์มงคล				นายภาณพุงศ์		พงิไธสง											ฝ่ายศิลป์และออกแบบจดัหน้า								นายสณัฐติ	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพล		ศรพรหม



 ชาวรามค�าแหงปลืม้ปิตใินพระมหากรณุาธคุิณ
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทาน
ปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศึกษา ม.ร. จ�านวน 21,119 คน 
อธิการบดีขอบคุณทุกฝ่ายตั้งใจท�าหน้าที่อย่างดี
ที่สุดจนงานพิธีฯ ลุล่วงด้วยดีอย่างสมพระเกียรติ
  ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดเผยว่า 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ
แทนพระองค์พระราชทาน
ปรญิญาบตัร แก่ผูส้�าเรจ็การ
ศกึษาจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ในพธีิพระราชทาน
ปรญิญาบตัร ครัง้ที ่44 ระหว่างวนัที ่18-21 มนีาคม 
ท่ีผ่านมา โดยมบีณัฑติ มหาบณัฑติ และดษุฎบีณัฑติ 
เข้ารับพระราชทาน ปรญิญาบตัรจ�านวน 21,119 คน 
นบัเป็นพระมหากรณุาธคุิณแก่ชาวรามค�าแหงอย่าง
หาที่สุดมิได้ และน�ามาซึ่งความปลื้มปิติแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาและครอบครัวเป็นล้นพ้น
 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร นอกจากจะเป็นความภาคภมูใิจในชวีติ
ของบณัฑติและผูป้กครองแล้ว ยงัเป็นพธิทีีม่คีวาม
ส�าคัญยิง่ทีม่หาวทิยาลยัได้เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ 
เพือ่ให้งานพิธฯี มคีวามเรยีบร้อยสมบรูณ์ทีสุ่ด และ
น่ายนิดทีีง่านพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร คร้ังที ่44 
ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความเรียบร้อยในทุกด้าน ทั้งนี้ 
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 
                                     (อ่านต่อหน้า 11) 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก่นายวงศ์สกุล 
กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีพิเศษ และพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แก่นายสมชาย แสวงการ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ ์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบนัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลัยรามค�าแหง
พร้อมด้วยคณาจารย์ประจ�าสถาบัน ฝึกซ้อม
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ของสถาบัน
การศึกษานานาชาติ ที่จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร รุ่นท่ี 44 โดยมีผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากหลายประเทศ อาท ิฝรัง่เศส องักฤษ เยอรมนั 
รัสเซีย ไนจีเรีย เข้ารับการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2562 ณ ห ้องประชุม อาคาร
ส�านักพิมพ์ ชั้น 9

 โอกาสนี้ ผู้อำานวยการสถาบันการศึกษา
นานาชาติ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท
แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาในการเป็นผูม้คีวามพร้อมและ
ก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อม
กนันี ้ขอให้ใช้ความรูที้ไ่ด้สัง่สมจากรัว้มหาวทิยาลยั
รามค�าแหงประกอบอาชีพ มีความมุ่งมั่นฝ่าฟัน
ปัญหาอุปสรรคไปสู่ความส�าเร็จได้ในที่สุด

 สถาบนัการศกึษานานาชาติ มหาวิทยาลยั
รามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาองักฤษ (Bachelor of Arts in English) 
วชิาโท 2 สาขาวชิา คอื สาขาบรหิารธรุกจิระหว่าง
ประเทศ และสาขาสื่อสารมวลชน
 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้บดันี ้- 
1 พฤษภาคม 2562 (สมัครด้วยตนเองเท่านั้น)  
และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนทาง
เว็บไซต์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สอบถาม
รายละเอยีดที ่สถาบนัการศกึษานานาชาติ อาคาร
ส�านักพิมพ์ ชั้น 7 ม.ร. (หัวหมาก) โทร.02-310-
8895-99 หรือ e-mail : info@iis.ru.ac.th, 
www.iis.ru.ac.th, FB : IIS.Ramkhamhaeng 

 นายสงวน  ตยีะไพบลูย์สนิ อปุนายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง พร้อมด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์
วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และนายวิทวัส บุญญสถิตย์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ได้แก่ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ ส�านักงานคดีพิเศษ นายสมชาย แสวงการ สมาชิก
สภานติิบญัญตัแิห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.รืน่ฤทยั สัจจพนัธุ ์นกัวชิาการด้านอกัษรศาสตร์และวรรณกรรมไทย 
รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
นายชนิวรณ์ บุณยเกยีรต ิอดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธชัวิน สรุเศรษฐ นักธุรกิจ
ด้านอญัมณ ีและทีป่รกึษาสมาคมผู้ค้าอญัมณีไทยและเครือ่งประดบั ในงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร

สถาบันฯนานาชาต ิ
รับนักศึกษา ป.ตรี 
สาขาภาษาอังกฤษ

อธิการบดีขอบคุณ
ความร่วมมือของทุกฝ่าย

ท�าให้พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรส�าเร็จลุล่วง

ม.ร.  ยินดีกับผู ้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

สถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ
 ซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๐)    วันที ่๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
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