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ม.ร.ร่วมมือ ซีพี ออลล์ สนับสนุนนักศึกษาทำงานจริง ในวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)

 สมทบทุนสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการ 
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบเงินจากนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 341,860 บาท  
(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม 
งานกาชาดไทย ปี 2554 ของโครงการฯ โดยมีรองศาสตราจารย์พรรณพิมล ก้านกนก รักษาราชการ 
แทนรองธิการบดีฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียน  และประธานกรรมการบริหารโครงการฯ

เปิดเวทีประเด็นเศรษฐกิจ 6 พรรคการเมืองท่ีรามคำแหง

เปิดสอบ e-Testing ภาค 1 (43 วิชา)
เลือกวัน-เวลาสอบได้ และรู้ผลสอบทันที

รามฯ สุโขทัยรับ นศ.ใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สถาบันภาษา เปิดทดสอบ 
พ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

         มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ Nation Channel 

เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์  เวทีสัญจร ครั้งที่ 1 “เลือกตั้ง  

2554  อนาคต  เรากำหนดได้”  โดยมีนายกรณ์  จาติกวณิช  

ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ผู้แทน 

พรรคเพื่อไทย ดร.เกษมสันต์ วีระกุล ผู้แทนพรรค 

ชาติไทยพัฒนา นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้แทน 

พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน   

หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ และนายศุภชัย ใจสมุทร ผู้แทน 

พรรคภูมิใจไทย ร่วมดีเบต ดำเนินรายการโดยคุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์  ผู้ประกาศ 

ข่าวทาง Nation Channel 

        ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วม 

ต้อนรับหัวหน้าพรรคการเมืองและผู้แทนพรรคการเมืองที่มาร่วมเวทีสัญจร 

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

เข้าฟังจำนวนมาก ณ อาคารสุโขทัย ชั้น  3 ห้อง 322 

อาจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำนวยการ 

สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผย 

ว่าสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ม.ร. จะเปิดสอบด้วยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์  

(e-Testing) ประจำภาค 1 ปีการศึกษา  

2554 จำนวน 43 กระบวนวิชา โดย 

กำหนดให้นักศึกษาที่ต้องการสอบ 

ด้วยระบบ e-Testing ลงทะเบียนการ 

สอบระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเวียงคำ ชั้น 1 และ 

วันที่ 7 มิถุนายน - 14 กันยายน 2554 (เว้นวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 

และวันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2554) ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 8 และ 

กำหนดวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ของภาค 1/2554  

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 17 กันยายน 2554 (เว้นวันที่ 15 - 18  

กรกฎาคม และวันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2554) ณ สถานที่สอบ คือ 

อาคารสุโขทัย ช้ัน 8 ท้ังน้ีในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษา 

เลือกเวลาสอบได้ 4 คาบเวลา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย รับสมัครนักศึกษา 

ใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(เรียน 4 ปี) ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา 

วิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการบริหารงาน 

สาธารณสุข สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ 

ปลอดภัย เป็นโครงการพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายตลอด 

หลักสูตร 9,600 บาท  

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สอบถามข้อมูล 

โทร. 055-945-112-4 , 086-363-3851 หรือ www.

sukhothai.ru.ac.th

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  

เพื่อจัดระดับก่อนการฝึกอบรมโครงการภาษา 

อังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  

ครั ้งที ่  37 สำหรับค่าสมัครสอบวัดระดับ 

นักศึกษา และบุคลากร ม.ร. 100 บาท บุคคล 

ทั่วไป 120 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 

-23 กรกฎาคม 2554

 ทั้งนี้ สถาบันภาษาจะจัดให้มีการสอบวัด 

ระดับในวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 โดยผลการ 

ทดสอบสามารถใช้ได้ 1 ปี 



 
 1. นักศึกษาจะต้องเดินทางถึงห้องสอบ           

(อาคารสุโขทัย ชั้น 8) ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย   

15  นาที

 2. นั ก ศึ ก ษา จ ะต้ อ ง เ ตรี ย ม เ อ ก ส า ร แ ล ะ 

หลักฐานดังนี้

  a	บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัว 

ประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให ้

ใบเสร็จการลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์   

(e-Testing)

 หากนักศึกษาไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา 

จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ โดยนักศึกษาจะต้อง 

คัดใบระเบียน ม.ร.2 จากสวป.มาแสดงก่อนจึงจะม ี

สิทธิสอบ  แต่ในกรณีที่เป็นนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษา 

ใช้ ใบนัดรับบัตรนักศึกษาแทนบัตรประจำตัว 

นักศึกษาได้

 3.  นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้ เรียบร้อย                

โดยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายดังนี้ เข้ า 

ห้องสอบ

 a	 นักศึกษาหญิงที่แต่งกายด้วยเสื้อสายเดี่ยว 

นักศึกษาใส่รองเท้าแตะ นักศึกษาสวมเสื้อยืดคอกลม  

นักศึกษาหญิงที่ใส่กางเกง ยกเว้นชุดยูนิฟอร์มของ 

หน่วยงาน

 4. การลงทะเบียนสอบของผู้พิการทาง 

รา่งกาย และทางสายตา           ใหน้กัศกึษาผูพ้กิารตดิตอ่เพือ่ 

ลงทะเบียนสอบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักทดสอบฯ 

โดยตรง

 หากนักศึกษาผู้พิการมิได้มาลงทะเบียนสอบ 

ด้วยตนเอง  ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนแทนแจ้งชื่อ  นามสกุล  

วัน-เวลาสอบของนักศึกษาผู้พิการให้ทางสำนักทดสอบฯ 

ทราบด้วย  เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป

 เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจสอบเป็นจำนวนมาก  

จึงขอให้นักศึกษารีบมาลงทะเบียนสอบแต่เนิ่นๆ 

จะไดเ้ลอืกวนั-เวลาสอบไดต้ามตอ้งการ                  และทางสำนกั 

ทดสอบฯขอสงวนสิทธิปิดรับลงทะเบียนหากจำนวน 

ที่นั่งสอบเต็มก่อนกำหนด

 ที่ทำการของสำนักงาน สำนักงานทดสอบทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 10 อาคารสุโขทัย และ 

มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ชั ้น 8 อาคารสุโขทัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8790, 0-2310-8000  

ต่อ 4670  โทรสาร 0-2310-8791 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ www.etesting.ru.ac.th

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

ทางอิเล็กทรอนิกส์

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับกรมสรรพสามิต 

จัดงานมวลชนสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและปราบปราม 

สุรา ยาสูบ ผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยมี นายพงษ์ภาณุ 

เศวตรุนทร ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน และ 

มผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการและวิจัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.ร.  

และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่  

6 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์  

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และ 

ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงพิษภัยและผลกระทบของ 

การเสพและบริโภคสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั้ง 

ในด้านผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพ 

สามิต และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคสุรา 

หรอืบหุรีเ่ถือ่น ซึง่ไดร้บัความสนใจจากนกัเรยีน นกัศกึษา 

และประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศการ  เล่นเกม  รับของ 

ที่ระลึก และชมการแสดงดนตรี การแสดงคณะอ่างเทิดเถิง  

และกิจกรรมบันเทิงอีกหลายรายการ โดยมีดารา นักร้อง 

นักแสดง อาทิ ก้อย รัชวิน บลู เอมิกา จุ๊บแจง พิมลพันธ์  

และเหล่าดารานักแสดงอีกหลายคนมาร่วมกิจกรรม

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ร. กล่าว 

ต้อนรับว่า ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความ 

ยินดีที่กรมสรรพสามิตได้เห็นถึงความสำคัญในการจัด 

กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ โดยได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญใน 

เรื่องดังกล่าว ขณะเดียวกันรามคำแหงก็มีโครงการที่คล้าย 

กับโครงการนี้ คือโครงการหอพักสีขาว ที่เป็นการป้องกัน 

ยาเสพติดในหอพักที่นักศึกษาไปพักอาศัยให้ปลอดจาก 

ยาเสพติด  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย 

        การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทั้ง 

สองหน่วยงานได้ร่วมมือกัน เพราะรามคำแหงเป็นสถาบัน 

การศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการประกันคุณภาพการ

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เรื่องยาเสพติด ซึ่งครั้งนี ้

นักศึกษาจะได้รับทราบถึงโทษภัยของสุรา บุหรี่ หรือ 

สิ่งเสพติดอื่นๆที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติโดย 

รวม และเกิดผลเสียต่อตัวนักศึกษาเอง ทั้งนี้ ในอนาคต 

รามคำแหงหวังว่ากรมสรรพสามิตจะเห็นถึงความสำคัญ

ในการร่วมมือกับรามคำแหงในโครงการลักษณะนี้หรือ 

โครงการอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ประชาชน  

และประเทศชาติต่อไป 

 จากนั้น นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์ อธิบดีกรม 

สรรพสามิต กล่าวว่าโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบ 

ปรามสุรา ยาสูบผิดกฎหมายสรรพสามิต ได้เริ่มดำเนิน 

การมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ตามความจำเป็น 

เร่งด่วนของสถานการณ์ที่กรมสรรพสามิตได้เห็นถึง 

ความสำคัญของปัญหาการลักลอบกระทำผิดเกี่ยวกับ

สินค้า สุรา ยาสูบตามกฎหมายสรรพสามิตที่มักจะม ี

การแพร่ระบาดอัตราสูงในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งปัญหา 

ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี 

แล้ว ปัญหาสำคัญที่ตามมาคือปัญหาการสร้างสังคม  

และสุขภาพของประชาชนที่สืบเนื่องมาจากพิษภัยของ 

สินค้าผิดกฎหมาย 

        ดังนั้น โครงการมวลชนสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน

และปราบปรามสุรา ยาสูบ ผิดกฎหมายสรรพสามิต  

จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อ 

ชี้ให้เห็นถึงพิษภัยและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว 

กับสินค้า สุรา และยาสูบ รวมถึงเป็นการสร้างเครือ 

ข่ายและแนวร่วมในการป้องกันและปราบปรามสินค้า 

ผิดกฎหมายดังกล่าวที่กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงหวังว่ากิจกรรม 

ต่างๆที่จัดขึ้นจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาและ 

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานและขอให้การดำเนินการ 

กิจกรรมต่างๆสำเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย 

ไปได้ด้วยดี

ม.ร. ร่วมกับกรมสรรพสามิต
รณรงค์ป้องกันและปราบปรามสุรา ยาสูบ  สำนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัรามคำแหง 

จะจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศจาก 
กรมวังผู้ใหญ่ นายวัชรกิติ วัชโรทัย ในวันเสาร์ที่ 4 
มิถุนายน 2554 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ SF STRIKE 
BOWL (THE MALL 4) ถนนรามคำแหง หัวหมาก 
กรุงเทพฯ เพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุน
การศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และสนับสนุนให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคคลภายนอกได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการศึกษาในชนบท 
  กติกาการแข่งขัน คือ แข่งขันประเภททีม 
ชาย/หญิง ทีมละ 3 คน กำหนด 3 เกม โดยแข่งขัน 
แบบพินล้ม เหลือคู่เป็นสไตร์ค เหลือคี่เป็นสแปร์ กรณ ี
คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสิน  
ซึ่งไม่มีการทำฟาวล์ ในระหว่างการแข่งขัน และผู้ชนะ 
จะได้รับรางวัลอันดับสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 สำหรับ รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
คือ 1) ประเภททีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัล 
รองชนะเลิศ 5 รางวัล 2) ประเภทบุคคล (3 เกม) 
ได้แก่รางวัลชนะเลิศ รวมสามเกมสูงสุด (ชาย-หญิง)  
และรางวลัรองชนะเลศิรวมสามเกมสงูสดุ           (ชาย-หญงิ)  
และ 3) ประเภทบุคคล (เกมเดียว) ได้แก่ รางวัล 
ชนะเลิศเกมเด่ียวสูงสุด (ชาย-หญิง) รางวัลรองชนะเลิศ 
เกมเดี่ยวสูงสุด (ชาย-หญิง) 
 ขอเชิญชาวรามคำแหงและผู้สนใจส่งทีม 
เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ 
กรมวังผู้ใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ SF STRIKE BOWL (THE MALL 4)  
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 2 ชั้น 4 
ประสานงาน คุณชัยฤทธิ์  สาลี โทร. 0-2310-8631, 
089-699-1246 คุณลักษณ์ภรณ์  ปั้นเพ็ชร โทร. 0-2310-
8660 , 089-799-7230

สำนักหอสมุด จัดโบว์ลิ่งการกุศล



               

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี 

ออลล์ จำกัด (มหาชน) แนะหลัก  “การเรียนกับการทำงาน”

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในงานนัดพบแรงงาน 

“40 ปี รามคำแหง สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ” เมื่อ 

วันที่ 27 เมษายน 2554 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ นายปิยะวัฒน์ เล่าชีวิตในวัยเรียนว่า 

สมัยที่เรียนจบชั้น ม.6 ผมเคยอยากเรียนหมอ แต่เมื่อ 

เอ็นทรานซ์ไม่ติด จึงเลือกมาเรียนคณะบริหารธุรกิจท่ีรามคำแหง 

และทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ช่วงที่ว่างก็เข้าฝึกอบรม  

หาประสบการณ์ที่สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาและการ 

ทำงานมาทำ เรียนรู้จากครูอาจารย์ที่สอนมาแล้วนำไปทดลอง 

เข้าร่วมชมรมและทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาตลอด 

ไม่ว่าจะเป็นการเชิญบริษัทห้างร้านมาออกงาน การหาสปอนเซอร์ 

หรือหาสินค้ามาจำหน่ายในการจัดงานแต่ละโครงการ 

 “ผมเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

ด้วยความที่เป็นคนจีน ชอบค้าขาย ช่วงที่เรียนก็ได้เรียน 

กับคณาจารย์ท่ีเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่มาถ่ายทอดความรู้ 

เรื่องการทำงาน บางทีก็ตามอาจารย์ไปทำงานบ้าง และช่วย 

ทำกิจกรรมหลายอย่าง ทำให้เรามีความคิดที่หลากหลาย 

มากกว่าคนอื่นที่ไม่เคยทำ เช่น การทำงานที่ 7 ELEVEN  

ผมเข้ามาเปล่ียนแปลงการทำธุรกิจให้ก้าวหน้า และมีพัฒนาการ 

ด้านการค้าปลีกที่ดีมากกว่าที่แห่งอื่นในโลก ซึ่งผมยังคงนำ 

หลักการทำงานมาใช้ท่ี 7 ELEVEN โดยเน้น 4P Marketing  

คือ Place ทำเลทอง Product ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจ  

Promotion ที่มีทุกปี และ Price ราคาที่คุ้มค่าต่อการซื้อ  

ล้วนเป็นสิ่งที่เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและ 

ยังคงนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน”

 นอกจากน้ัน เวลาท่ีจะไปนำเสนอสินค้า หรือออกไป 

ทำงานวิจัยสินค้า ต้องเริ่มพูดคุยกับเพื่อนก่อน และต้อง 

ทำงานไปเรื่อยๆ ซึ่งแต่ละงานจะสำเร็จหรือไม่ ทุกสิ่งคือ 

ประสบการณ์ ความสำเร็จของ 7 ELEVEN ท่ีผมเข้ามาพัฒนา 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายแค็ตตาล็อก  การเปิดร้านกาแฟ  

การเปิดร้านหนังสือใน 7 ELEVEN เราต้องมองกลุ่มลูกค้า 

ว่ากำลังนิยมสิ่งใด เพราะสิ่งที่คิดขึ้นได้ใหม่ ย่อมมาจาก 

ประสบการณ์ดั่งเดิมที่เราเคยสั่งสมมาจนเกิดนวัตกรรม  

ทำให้สามารถประยุกต์ความรู้ของตนเองมาพัฒนาให้ 

เข้ากับปัจจุบัน ที่ผ่านมาผมทำงานทุกโปรเจคสำเร็จทั้งหมด  

ผู้บริหารซีพี ออลล์ แนะทำงานคู่การเรียน
“ประสบการณ์ที่ได้มากกว่าปริญญา”

เพราะประสบการณ์ทำให้รู้ว่าความผิดพลาดเป็นอย่างไร 

เมื่อเราทำมากประสบการณ์มาก ทำมากผิดพลาดบ้างก็นำ 

กลับมาเรียนรู้ในการทำงาน 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ กล่าวต่อไปว่า 

การที่รามคำแหงคิดวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษาขึ้นมา 

เป็นเรื่องที่ดี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนไปด้วยทำงาน 

ไปด้วย ผมเองสมัยเรียนถึงเวลาจะทำตารางเรียนให้ชัดเจน 

และช่วงเวลาท่ีไม่มีเรียนจะเข้าชมรม มีเพ่ือน มีสังคมในคณะ 

มาแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันและกัน เม่ือรู้จักมาก ได้ความรู้ 

มาก                เพราะคดิวา่ผูท้ีม่คีวามรูม้ากกวา่ เวลาไปแขง่ขนัย่อมชนะ  

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เราทำงานจนประสบ 

ความสำเร็จ เมื่อคนอื่นไม่มีแต่เรามีย่อมเหนือใคร ซึ่งเป็น 

ประสบการณ์ที่ได้จากรั้วมหาวิทยาลัย 

 จนกระทั่งเข้ามาทำงานที่ซีพี ออลล์ ทำให้รู้ว่า 

ประสบการณ์ในอดีตมีค่าต่อการทำงานอย่างย่ิง เพราะผู้บริหาร 

ส่วนใหญ่ของเครือซีพี ในอดีตก็ทำงานและเรียนไปเช่นเดียวกัน 

เครือซีพี ในอดีตเป็นเครือเล็กๆจนก้าวมาเป็นผู้นำขององค์กร 

จึงขอฝากน้องๆนักศึกษาว่า ประสบการณ์เป็นของมีค่า 

การเรียนจบแล้วได้ใบปริญญา ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเก่ง 

ทุกด้าน เพราะการทำงานในบริษัทต้องวัดกันที่ผลงาน และ 

การพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในภาคปฏิบัติให้ได้ 

 เช่นที่ ซีพี ออลล์ มีโครงการทวิภาคีกับภาครัฐ 

ระดับพณิชยการ คือ การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย  โดยได้

ก่อตั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ มาเป็นเวลา 8 ปี  

ให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่สามารถมาทำงานไปด้วยที่ร้าน  

7 ELEVEN จบแล้วมีงานทำ มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และ 

สามารถก้าวไปเป็นผู้จัดการร้านได้เร็ว ไม่ต้องเร่ิมใหม่ด้วยการ 

เป็นแค่ลูกจ้าง เหมือนผู้ที่เรียนจบสายปกติ ส่วนผลตอบแทน 

ไม่ว่าจบจากสถาบันใดบริษัทก็ให้ค่าจ้างเท่ากัน และมีโอกาส

ที่จะก้าวหน้าได้มากกว่าด้วย 

 “ผมจึงขอสนับสนุนการเรียนใน วิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะภาครัฐให้การสนับสนุน 

เรื่องนี้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี  โดยมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาสอน 

เพ่ือให้ประเทศไทยเปล่ียนแปลงจากเร่ืองระบบปริญญามาเป็น 

สายอาชีวะ โดยวัดจากประสบการณ์การทำงาน เช่น ซีพี 

ออลล์ มีองค์ความรู้ มีทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาจากอเมริกา คือ 

มีวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาทำงานหาประสบการณ ์

ช่วยตนเอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถ 

นำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้” 

 คงไม่สายเกินไปที่ “ข่าวรามคำแหง”

จะกล่าวต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 “ลูกพ่อขุนฯ”  คนใหม่ 

 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 “เมื่อเธอมาเรียนรามฯ ตามที่คิด

 อาจารย์จะประสิทธิ์วิชาให้

 จนเธอเก่งแกร่งกล้ายิ่งกว่าใคร

 ทั้งชีวิตจิตใจเธอเป็นรามฯ”

 จำได้ว่า เป็นคำกล่าวต้อนรับของ 

อาจารย์ผู้หนึ่ง ซึ่งจะนำมาใช้ในปีไหนๆ ก็คง 

จะยังไม่เชย

 มาปีนี้ อาจารย์คนเดียวกันนั้นก็กล่าว

มธุรสวาจาไว้ว่า

 “ในรั้วพ่อขุนรามฯ นามขจร

 ยินดีรับขวัญอ่อนอย่างเต็มจิต

 ให้เธอได้เรียนร่ำตามที่คิด

 ทั้งชีวิตมีความรู้คู่คุณธรรม” 

 แถมยังให้คำแนะนำซึ่งนักศึกษาใหม่

ทุกคนควรตระหนักคือ

 “หากเธอตั้งใจเรียนเพียรศึกษา

 วันข้างหน้าเธอจักได้ไม่ถลำ 

 ครองตนครองงานอยู่อย่างผู้นำ 

 ขอเธอจำสิ่งดีดีในชีวิต”

 นักปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า การเริ่มต้น

ท่ีดีเท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วคร่ึงหน่ึง

 “ข่าวรามคำแหง” อยากจะใช้โอกาส 

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้

     อันเป็นการเร่ิมต้นศึกษาในมหาวิทยาลัย

รามคำแหง

     เป็นการเริ่มต้นที่ดีของทุกคน

 



ม.ร. รับมอบเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมกาชาด ปี 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับมอบเงินจาก 

นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต M.B.A. for Visionary   

Leaders รุ่นที่ 5 จำนวน  

250,000 บาท และโครงการ 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

(มหาชน) รุ่นที่ 5 จำนวน 70,000 บาท รวมเป็น 320,000 บาท (สามแสน 

สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็น 

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจาก 

การจัดกิจกรรมงานกาชาดไทย 

ปี 2554 โดยมรีองศาสตราจารย ์

รำไพ สิริมนกุล รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ- 

สัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ 

ศศิธร แม้นสงวน รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ และรองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล  คณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 

อธิการบดี  ชั้น 2  อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร. 

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ คณะ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอบรับกระแสธุรกิจกอล์ฟในประเทศไทย 

และนานาชาติ มุ่งหน้าผลิตบุคลากรสายกอล์ฟสู่การเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งระดับ 

ปริญญาตรี ส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) และภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด 

ลพบุรี)  และระดับปริญญาโทเปิดสอนเฉพาะที่ส่วนกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริ ทองศิริ ประธานโครงการฯ  

เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดการเรียนการ 

สอนโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

จัดการกอล์ฟ มาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีคณาจารย์สาย 

กอล์ฟที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญใน 

กีฬากอล์ฟอยู่จำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาโครงการฯได ้

รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักกอล์ฟ 

ทุกกลุ่ม  ท้ังโปรกอล์ฟ  นักกอล์ฟมืออาชีพ และนักกอล์ฟ 

สมัครเล่นจากทั่วประเทศ จากนี้ไปรามคำแหงตั้งใจว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการ 

ยกระดับมาตรฐานกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้มากข้ึน โดยมุ่งท่ีเยาวชนเป็นสำคัญ 

เพื่อที่จะสร้างนักกอล์ฟที่มีคุณภาพ มีฝีมือและมีศักยภาพให้ทัดเทียมกับนานา 

อารยประเทศ 

 ทั้งนี้ การเรียนการสอนที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  

โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากโปรกอล์ฟมือ 

อาชีพผู้ทรงคุณวุฒิด้านกอล์ฟ สนับสนุนและขยายโอกาสการเรียนการสอนออกไป 

ส่วนภูมิภาค 2 แห่ง คือ โรงเรียนสอนกอล์ฟธงชัย ใจดี จังหวัดลพบุรี และ 

สนามไดร์ฟกัซซัน จังหวัดเชียงใหม ่ ในปี 2551 เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ คือ  

สาขาวิชาผู้ฝึกสอน (Teaching Pro) และปี 2552 เปิดการเรียนการสอน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือกับแองเกลีย รัสกิน  

ยูนิเวอร์ซิตี้ (Anglia Ruskin University) ประเทศอังกฤษ มุ่งเน้นการเรียนทั้ง 

ด้านการบริหารจัดการกอล์ฟ (M.B.A. Golf Management) และสาขาวิชาการ 

จัดการ (MSc In Management) ซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาโทใบที่ 2 ด้าน 

การจัดการอย่างมีคุณภาพจากการรับรองของทั้งสองมหาวิทยาลัย

 สำหรับปีการศึกษา 2554 นี้ โครงการฯสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรปริญญาตร ี  

เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ และสาขาวิชา 

ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (Teaching Pro) คุณสมบัตผู้ิสมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือถ้าจบปริญญาตรีมาแล้วสามารถเทียบโอน 

หน่วยกิตได้                   โดยเฉพาะโปรกอล์ฟและผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเทยีบโอนวชิาจาก 

ประสบการณ์ได้

 ระบบการเรียนการสอนแบบ Block Course  เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา  

08.30-17.30 น. มีทั้งเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงานทั้งภาย 

ในประเทศและต่างประเทศ ส่วนภาคปฏิบัติเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้สร้างสนาม 

ไดร์ฟกอล์ฟในร่มขนาดใหญ่ถึง 27 เลน ที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 6 คัดเลือก 

เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์  หน่วยกิตละ 800 บาท 

 หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร่วมมือกับ Anglia Ruskin  

University ประเทศอังกฤษ สามารถเรียนปริญญาท่ี 2 ต่อเน่ืองท่ี Anglia Ruskin  

University โดยเรียนเพ่ิมอีก 3 วิชา ได้รับปริญญาสาขาวิชาการจัดการ (MSc In  

Management)  อีก 1 ใบ 

 ส่วนการเรียนสาขาวิชาการจัดการที่ Anglia Ruskin University นักศึกษา 

สามารถเทียบโอนวิชาและเทียบโอนหน่วยกิตจากการเรียนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

โดยโอนหน่วยกิตไปยัง Anglia Ruskin University และเข้าศึกษา 2 รายวิชา คือ 

วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (อ่านต่อหน้า 11)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับมอบเงินจาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  

สำราญจิตต์                     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

จำนวน 200,000 บาท (สองแสน 

บาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายได้หลังหัก 

ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมงานกาชาดไทย ปี 2554 ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยม ี

รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ  

และรองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข รักษาราชการแทนรองอธิการบด ี

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค ร่วมเป็นสักขีพยาน  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554  ณ ห้อง 

อธิการบดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับมอบเงินจาก 

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ท วี ศั ก ดิ์  

ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

จำนวน 80,000 บาท (แปดหม่ืน 

บาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายได้หลังหัก 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมงานกาชาดไทย ปี 2554 ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยม ี

รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ 

รองศาสตราจารย์เพชราภรณ์ จันทรสูตร ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ  

จังหวัดอุทัยธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รักษาราชการแทนรองอธิการบดี   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องอธิการบดี 

ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร. 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔



 งานแพทย์และอนามัย กองงานวิทยาเขตบางนา  
เปิดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยมาต้ังแต่วันท่ี 2 กรกฎาคม  

2527 โดยให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และครอบครัวของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง
 ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทางในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. 
และ 13.00 -16.00 น. และให้บริการทุกวันในช่วงการ 
สอบของนักศึกษา
 ขณะน้ีงานแพทย์และอนามัยมีแพทย์เช่ียวชาญ 
เฉพาะทางดังนี้
 - แพทย์เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรม
 - แพทย์ เชี่ ยวชาญทางด้านออร์ โธปิดิก  
  (กระดูกและข้อ)
 -  แพทย์เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชุมชน 
  และครอบครัว
 - แพทย์เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมประสาท
 นอกจากน้ีงานแพทย์และอนามัย ได้มีการประสาน 
งานกบัหนว่ยงานภายนอกมหาวทิยาลยัหลายแหง่             จงึทำ 
ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วน 
ร่วมในกิจกรรมหลายอย่างกับองค์กรดังต่อไปนี้
 1. สภากาชาดไทย
      1.1 รับบริจาคโลหิต 1-2 เดือนต่อครั้ง โดย 
มีรถเคลื่อนที่จากสภากาชาดมารับบริจาคโลหิตถึง 
กองงานวิทยาเขตบางนา 
  1.2  รับบริจาคอวัยวะและดวงตา
  1.3 ให้บริการสาธิตและทดลองปฏิบัติ 
การจริงในกิจกรรมการช่วยชีวิตในภาวะวิกฤต
 2. ตำรวจชุมชนสัมพันธ์   
 นักศึกษาและผู้สนใจจะได้รับการอบรม 
ความรู้ เบื้องต้นทางด้านยาเสพติดจากงานแพทย์ฯ  
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชน หอพัก และ 
โรงเรียนโดยรอบๆมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยออกหน่วย 
ชุมชนสัมพันธ์กับงานแพทย์ฯ และตำรวจชุมชนสัมพันธ์  
สน. อุดมสุข 
 3. งานแพทย์และอนามัย 
 มีการประสานงานด้านสุขภาพกับองค์กร 
ภายนอกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสุขภาพแก่ 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปหลายองค์กร เช่น
 - ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด รพ. ตำรวจ
 - ส ม า ค ม พั ฒ น า ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ชุ ม ช น 
(ด้านเอดส์ และ การวางแผนครอบครัว )
 - มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์แห่งประเทศไทย 
(ด้านเอดส์)

 - กองโรคเอดส ์ กรมควบคุมโรคติดต่อ  

กระทรวงสาธารณสุข

 - ธรรมรักษ์นิเวศน์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี  

(ด้านเอดส์)

 - ศูนย์วิจัยโรคเอดส์และศูนย์บริจาคโลหิต  

สภากาชาดไทย

 - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

(เอกสารเผยแพร่วิชาการ เอดส์และยาเสพติด)

 - สำนักงานเขตประเวศ (ด้านสุขาภิบาล 

อาหารถูกสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม)

 - โรงพยาบาลของรัฐ เช่น รพ.รามาธิบดี, 

รพ.พระมงกุฎฯ, รพ.ตำรวจ, รพ.ราชวิถี, รพ.เลิดสิน 

รพ.นพรัตน์ราชธานี

 - โรงพยาบาลเอกชน เช่น รพ.รามคำแหง, 

รพ.ปิยะมินทร์, รพ.กล้วยน้ำไท

 - ชุมชน หอพักนักศึกษา และโรงเรียนโดย

รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย

 - หน่วยงานเอกชน

 - ฯลฯ

 งานแพทย์และอนามัยดำเนินงาน 7 โครงการหลัก  

 เพื่อเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ได้แก่

 1. โครงการตรวจรักษาประสิทธิภาพสูง

 2. โครงการอุ่นใจกับเภสัชกรรม

 3. โครงการพัฒนาและเผยแพร่งานการพยาบาล

 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 5. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสุขภาพสมบูรณ์

 6. โครงการอนามัยเวชศาสตร์ชุมชน และ 

  หอพักนักศึกษา

   7. โครงการพิเศษ

  หลักฐานที่นักศึกษาและบุคลากรจะต้องนำ 

มาแสดงในการขอรับบริการ (ฟรี)

 - บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัว 

ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่

 - ใบเสร็จรับเงินแสดงการลงทะเบียนใน 

ภาคการศึกษาปัจจุบัน

 นักศึกษาและบุคลกรจะได้รับบริการตรวจ 

รักษาเฉพาะทาง  ได้รับยาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ได้รับการพยาบาลที่อุ่นใจ มีเอกสารแผ่นพับเผยแพร ่

ความรู้ด้านสุขภาพ ฯลฯ

 งานแพทย์และอนามัย กองงานวิทยาเขต 

บางนา ยินดีต้อนรับผู้เจ็บป่วยทุกท่าน โปรดมารับ 

บริการที่อบอุ่นและจริงใจจากงานแพทย์และอนามัย 

ได้เสมอค่ะ

แนะนำงานแพทย์และอนามัย กองงานวิทยาเขตบางนา
   กิตติอัจฉรา  อนันตเวชวิทย์    วิทยาเขตบางนา

พระนักแหล่สร้างสีสันแห่งธรรม 

ฝากหลัก “ธรรมะของคนทำงาน”

 พระครูปลัดราชันย์ อริโย  พระนักแหล่แห่งยุค  

พร้อมคณะ ฝากหลักธรรมประจำใจ เรื่อง “ธรรมะ 

ของคนทำงาน” โดยพระครูปลัดราชันย์ อริโย มีลีลา 

การเทศน์ที่สอดแทรกมุกตลก อารมณ์ขัน สร้าง 

ความสนุกตลอดการเทศน์ และเป็นการเทศน์ที่ม ี

เนื้อหาทันสมัยให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่ทุกคน 

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และผู้สนใจท่ัวไปรับฟังการสนทนาธรรม 

จำนวนมาก ในการจัดงานนัดพบแรงงาน “40 ปี  

รามคำแหง สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ” ที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อวันที่  27  เมษายน 2554  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 พระครูปลัดราชันย์ อริโย เร่ิมสนทนาธรรม 

โดยเอ่ยถึงพระคุณของพ่อแม่ว่าการทำความดีกับ 

พ่อแม่ ชีวิตจะไม่ต่ำกว่าคน ไม่จนกว่าใคร เพราะ 

พ่อแม่คือ   พระอรหันต์คนแรกของลูก    อย่างหลวงพ่อ 

ที่มาสอนพวกเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์ เป็นแค่สมมต ิ

สงฆ์ พระสงฆ์เราบวชได้สึกได้ แต่พ่อแม่เราไม่ม ี

วันท่ีจะสึกออกจากใจของเรา         เพราะฉะน้ันเกิดเป็นคน 

ต้องเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ เล้ียงตอนเป็นดีกว่าเล้ียงตอนตาย  

การทำดีต่อพ่อแม่ยิ่งทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากเพียงใด 

พ่อแม่จะมีความสุขมากยิ่งกว่าเรา เวลาลูกไปไกลบ้าน 

แล้วกลับมาหา พ่อแม่ไม่ต้องการของฝากใดๆ แค่เห็น 

หน้าลูกก็ดีใจ   เป็นความสุขของพ่อแม่  ลองถามตัวเอง 

ดซูวิา่กอ่นทีจ่ะทำอยา่งอืน่ใหด้ทีีส่ดุ               เราทำกบัพอ่แม ่

ดีที่สุดแล้วหรือยัง 

 “พ่อแม่ดูแลเรา แล้วเราจะดูแลท่านอย่างไร 

เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ เราจะเกิดมาให้พ่อแม่อาศัย 

หรือจะเกิดมาเพื่ออาศัยพ่อแม่ ขอให้ทำหน้าที่ของ 

ตนเองให้ดีท่ีสุด เธอมีหน้าท่ีเรียนหนังสือ ปริญญาตรี- 

ปริญญาโท-ปริญญาเอก มีชั่วโมงเรียนกำหนดไว้ให ้

เรียนจนจบได้ แต่สิ่งที่เรียนยากที่สุด คือปริญญาใจ  

ว่าใจเรามีความรับผิดชอบชั่วดีมากเพียงใด ใจเราม ี

วุฒิภาวะอย่างไร เพราะการศึกษาไม่มีใครเก่งกว่า 

ใคร แต่อยู่ที่ว่าใครขยันกว่าใคร ความสำเร็จอยู่ที ่

ตัวเรารับผิดชอบเอง ยิ่งเป็นวัยรุ่นมีเรื่องความรัก 

เข้ามา ขอให้แยกแยะแบ่งเวลาให้คู่ไปกับการเรียน 

ให้ได้ ”

 พระนักเทศน์ชื่อดัง เทศน์ต่อไปว่าวิถีชีวิต 

คนเราหนีไม่พ้นเวรกรรม หลวงพ่อเคยไปเทศน์ที ่

ต่างประเทศ พบว่าสิ่งที่ฝรั่งกลัว คือนาฬิกา เพราะ 

ทำให้อายุคนสั้นลงทุกวัน ฉะนั้น จะทำอย่างไรให ้

อายุยืนยาว เธอต้องดูแลตัวเองให้ดี ข่มใจตัวเองใหไ้ด ้

ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกทำดีได้เฉกเช่น 

ดอกบัวที่อยู่ใต้โคลนดิน แต่ไม่ว่าน้ำจะลึกเพียงใดมันก ็

พยายามขยายก้านจนโผล่ออกมาเหนือน้ำเบ่งบานจน 

สวยงาม    เราจึงต้องทำความดีจะได้เบ่งบาน  เหมือนเช่น 

ดอกบัว ทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีเรียนจบปริญญาตรียังได ้

เงินเดือนน้อย ใช้ชีวิตในเมืองก็ไม่เพียงพอ จึงต้องระดม 

สมองตนเองให้เจริญปัญญา เอาสติตั้งไว้คอยเตือนปัญญา   

และหม่ันพิจารณาในสังขารา  รูปเวทนาล้วนอนิจจา 

 ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่อยู่ในโลกยุคดิจิตอล ไม่ค่อย 

รู้จักวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆ         จากนี้ไปขอให้พวกเราจง 

รักษาความดีเหมือนทะเลรักษาความเค็ม ทำดีในหน้าที ่

ของตนเอง            กตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เปรียบ 

เหมือนลูกมะพร้าวที่มีประโยชน์ 5 ดี คือ ดีเปลือก  

เวลาท่ีเปลือกมะพร้าวแห้งยังสามารถนำไปเป็นเช้ือเพลิงได้  

ดีกะลา       กะลาสามารถนำไปทำเครื่องประดับได้หลายชนิด 

ดีเนื้อ สามารถนำไปทำอาหารได้หลายชนิด เช่น กะท ิ

ดีน้ำ น้ำมะพร้าว เป็นน้ำบริสุทธิ์ มักใช้ในงานศพ 
(อ่านต่อหน้า 11)

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔



 

วิทยุชุมชนไทยยุคดิจิตอล : 

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมสมัยใหม่เป็นสังคม 

ที่สื่ อมวลชนเข้ ามามีบทบาทในกิจกรรมและ 

ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม  สื่อมวลชนส่วนมาก 

มักนำเสนอภาพรวม ภาพกว้างของสังคมและประเทศ   

และมักเน้นเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง 

โดยเฉพาะเมืองหลวงเป็นหลัก ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

ในภูมิภาค ชนบท หรือกลุ่มชุมชนต่างๆ มีการนำ 

เสนอน้อย จึงเป็นที่มาของสื่อทางเลือกของประชาชน 

กลุ่มย่อยต่างๆ และสื่อทางเลือกที่มีบทบาทและได้รับ 

การกล่าวถึงอยู่เสมอในบริบทต่างๆได้แก่วิทยุชุมชน 

ในฐานะเปน็สือ่แขนงหนึง่               วทิยชุมุชนจะตอ้งปรบัตวั 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในชุมชนและนอก 

ชุมชน                รวมท้ังต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ในชุมชนอย่างไรบ้าง และควรพัฒนาการดำเนินการ 

ในด้านใด และอย่างไร  เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

อย่างต่อเนื่อง 

 คำถามเหล่านี้ เป็นที่มาของการจัดเสวนา 

หัวข้อ “วิทยุชุมชนไทยยุคดิจิตอล” ซึ่งมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในวงการส่ือมวลชน มาสะท้อนแนวทาง 

ที่ควรจะเป็น  โดยมี ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ 

ผู้แทนในนาม ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธาน 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมด้วยรศ.ดร. 

สุรัตน์ เมธีกุล นักวิชาการส่ือสารมวลชน อดีตประธาน 

สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 

คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการ 

กลุ่มบริษัทกรีน มัลติมีเดียกรุ๊ปและสำนักข่าวทีนิวส์  

และคุณสมชัย สุวรรณบรรณ อดีตหัวหน้าแผนก 

ภาษาไทย สถานีวิทยุบีบีซี กรุงลอนดอน ร่วมเสวนา 

โดยมอีาจารย์สุระชัย  ชูผกา จากภาควิชาสื่อสารมวลชน 

ม.ร.  ดำเนินการเสวนา การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ 

วิทยุกระจายเสียงชุมชนใน กทม.และปริมณฑล เมื่อ 

วันที่ 30 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

กรุงเทพฯ

  การเสวนาเริ่มด้วย 

คุณสนธิญาณ  ช่ืนฤทัยในธรรม 

สำนักข่าวทีนิวส์ ให้ความ 

เห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหา 

ในการทำสื่อยุคปัจจุบัน 

คือ สื่อจะอยู่ให้รอดได ้

อย่างไรในสถานการณ์ 

ที่ เทคโนโลยีขยายตัว 

และทำให้การเชื่อมโยงเข้าถึงข่าวสารอย่างรวดเร็ว จึง 

ทำให้สื่อแต่ละสื่อต้องมีการปรับตัวให้เข้าถึงได้ง่าย  

แม้แต่ หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆในอเมริกายังต้องปรับตัวให ้

สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็จะต้อง 

ปิดตัวลง ดังเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ฉะนั้น จึงต้อง 

ย้อนกลับมาดูวิทยุชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเล็กๆ 

ว่าจะทำอย่างไรให้เอาตัวรอดได้  ในประสบการณ์ในการ 

ผลิตสื่อมากว่า 30 ปี พบว่าปัจจัยที่จะทำให้สื่อประสบ 

ความสำเร็จ คือจะต้องมีผู้รับสาร และต้องได้รับการ 

ตอบรับจากมวลชน การที่มวลชนจะตอบรับสื่อได้ก็มา 

จากการที่สื่อต้องเสนอเนื้อหาสาระที่ดี น่าสนใจ และ 

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสื่อต้องมีเทคโนโลย ี

ที่ดีที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงง่าย 

 ในกลุ่มวิทยุชุมชนปัจจุบันมีความหลากหลาย  

ทั้งกลุ่มวิทยุชุมชนที่ทำเพื่อชุมชนและบริการชุมชน  

กลุ่มวิทยุธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจเอง และกลุ่มวิทย ุ

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่พัฒนาเป็นเครือข่ายหรือเคเบิล  

ถ้าเนื้อหาของวิทยุชุมชนมีความสอดคล้องกับความ 

ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ค้นหาว่าปัญหาของชุมชน 

ในทอ้งถิน่คอือะไร          เสนอ เรือ่งราวของคนทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่ 

เช่น ปัญหาการเกษตร ปัญหาสาธารณูปโภค ปัญหา 

ยาเสพติด รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ถ้าวิทย ุ

ชุมชนทำหน้าที่เป็นปากเสียง และสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้  ก็จะได้รับการ 

ยอมรับ และในที่สุดประชาชนในชุมชนจะกลายเป็น 

ผู้สื่อข่าวที่ดีให้แก่วิทยุชุมชน  ถ้าวิทยุชุมชนสามารถเสนอ 

เนื้อหาที่เชื่อมโยงเข้าไปแก้ปัญหาให้ชาวชุมชนได้ก็จะได้ 

รับความชื่นชม และปัญหาต่างๆของชุมชนก็จะได้รับการ 

แก้ไข

 ด้าน ผศ.ดร.เอื้อจิต 

วิโรจน์ไตรรัตน์ ในนาม 

ประธานกรรมการสิทธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ กล่าว 

ว่าสิ่งที่ กสทช. ควรทำให ้

เป็นที่ประจักษ์ คือ การ 

จัดระบบสิทธิภาคประชาชน 

ให้ชัดเจน ทำให้ประชาชน 

มีความรู้ความเข้าใจในสาระของกฎหมาย ปี 2540 และ 

กฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิของตนเอง  

ซึ่งสาระสำคัญในกฎหมาย 2 ฉบับไม่แตกต่างกันมากนัก  

เดิมมีองค์กรอิสระสององค์กรเข้ามาดูแล แล้วยุบมาเป็น 

องค์กรเดียว ในยุคแรกเดิมมีผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม คือ 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน แต่ปัจจุบันภาครัฐ

ถูกเปลี่ยนให้เป็นภาคบริการสาธารณะแทน  โดยภาครัฐ 

ยังดำเนินการในสื่อเพื่อที่ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่  

จำเป็น เพื่อความมั่นคงของรัฐ และเพื่อสร้างความ 

เข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน 

 ในฐานะที่ เป็นตัวแทนภาคประชาชนต้อง 

เฝ้ามองว่าคณะกรรมการ กสทช.ชุดน้ีจะเป็นคณะกรรมการ 

ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือไม่ จะเป็นองค์กร 

อิสระที่อิสระอย่างแท้จริงหรือไม่  และผู้บริหารของ  

กสทช. จะมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่ว่าเข้ามาทำหน้าที ่

อะไร                และมปีระสบการณเ์กีย่วกบัองคก์รอสิระมากพอ 

ที่จะดำเนินการไปได้หรือไม่   การดำเนินการในขณะนี ้

ของกสทช. ซึ่งยังไม่ใช่ตัวจริง ข้ามขั้นตอนที่ควรจะเป็น 

 “กสทช.ควรต้องตีความว่า สิทธิของประชาชน 

ที่จะใช้คลื่นในมิติของผู้ประกอบการในการพัฒนา 

ชุมชนที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ภาคประชาชน 

ไม่ใช่ผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยุชุมชนเท่านั้น  

ด้านกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องดูแลให้สิทธิของ 

ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายและรัฐ

ธรรมนูญรับรอง ดังนั้น จึงคาดหวังว่า กสทช.จะเข้า 

มาดูแลสิทธิภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือ 

ภาคชุมชน ให้ได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง ถ้าเรามองว่า 

เทคโนโลยคีอืถนน                กสทช.ตอ้งเปดิโอกาสใหป้ระชาชน 

ทุกภาคส่วนเข้าถึงถนนหนทางที่ว่านั้น”

 ขณะที่ ศ.ดร.ถวิล  

พึ่งมา คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม 

เกล้าเจ้าคุณทหารลาด- 

กระบังกล่าวถึงประเด็น 

ปั ญ ห า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร 

กล่าวถึงบ่อย คือ การที ่

สถานวีทิยชุมุชน              มกีารหารายไดจ้ากการโฆษณามาจาก 

ความไม่รับผิดชอบของภาครัฐ

 “ปัญหานี้คงไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นปัญหา  หาก 

องค์กรอิสระเกี่ยวข้องกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนว่า  

วิทยุชุมชนควรเป็นอย่างไร เสนอเนื้อหาอะไร องค์กร 

อิสระควรเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการ 

ของวิทยุชุมชนด้วย นอกจากน้ัน รัฐบาลจะต้องสนับสนุน 

ให้เกิดสถานีวิทยุชุมชนกับทีวีชุมชนขึ้น
(อ่านต่อหน้า 7)

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔



เพื่อความเจริญของประเทศ ถ้าจะไม่ให้มีโฆษณา  รัฐบาล 

ต้องเอาเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นมาสนับสนุน 

การดำเนนิการของสถานวีทิยชุมุชน                     เพราะในแตล่ะวนั 

ที่ดำเนินการ  ทุกสถานีต้องมีค่าใช้จ่าย  วิทยุชุมชนไม ่

สามารถดำเนินการได้ด้วยความรักชุมชนของตัวเอง 

เพียงอย่างเดียว  เมื่อไม่มีค่าใช้จ่าย  เขาก็ต้องขอโฆษณา  

ขอนายทุน ทำให้เจตนาของวิทยุชุมชนนั้นบิดเบือนไป

จากที่ควรจะเป็น  

 “ถ้ามีการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเหมาะสม  

จะทำให้สามารถจัดตั้งได้หลายหมื่นสถานี  แต่ปัจจุบัน 

ไม่เป็นเช่นนั้น คือไม่มีการดำเนินการจัดสรร  มีแต่การ 

จับกุม  และไม่ดูแลวิทยุชุมชน  ทำไมภาครัฐถึงไม่สนใจ  

เป็นการละเลยหรือเป็นเพราะได้คนที่ไม่รู้เรื่องเข้ามา 

บริหารงานกันแน่” 

  ในมุมมองของนัก 

วิชาการสื่อสารมวลชน  

รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล  

กล่าวว่าในเชิงนโยบาย

และแผนเกี่ยวกับสื่อใน 

รัฐธรรมนูญเฉพาะที่  

เกี่ยวกับเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นของ 

ประชาชนและสื่อมวลชน มี 4 มาตรา โดย มาตรา 45 

เป็นหลักประกันของเสรีภาพ เน้นเรื่องการแสดงออก 

ความคิดเห็นที่ต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงและ 

ศีลธรรมอันดี  แต่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าคำว่ากระทบ

ที่ว่านี้ ทำได้มากน้อยเพียงใด มาตรา 46 เน้นเสรีภาพ 

ที่เกิดขึ้นโดยจะต้องไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของเจ้าของและ 

ต้องมีจรรยาบรรณ มาตรา 47 ว่าด้วยองค์กรอิสระที ่

เกิดขึ้น เช่น กสทช. และมาตรา 48 ระบุว่านักการเมือง 

เป็นเจ้าของสื่อไม่ได้ 

 “ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ 2551  

ระบุชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องคลื่นและกิจการที่เกี่ยวกับ 

คลื่น เพื่อแก้ปัญหาในเชิงนโยบายและแผน ที่เกิดขึ้น 

กับประเทศกำลังพัฒนาดังเช่นประเทศไทย กล่าวคือ   

ในประเทศกำลังพัฒนา  การกระจายข่าวสารไม่ว่าจะ 

สื่อใดๆ หรือวิธีการกระจายข่าวทางใดก็ตาม มักกระจาย 

จากเมืองไปสู่ชนบทเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี  

ดาวเทยีม         การบรหิารจดัการ      ทรพัยากร     ลว้นมศีนูยก์ลาง 

อยู่ที่กรุงเทพฯ แล้วกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางต่างๆไป 

ยังภาคส่วนอื่น ๆไปยังชนบท”  

 ขณะนี้ชนบทของไทยมีความพร้อมในการ 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพื้นที่สาธารณะที่นำไป 

สู่วาระแห่งชาติได้  สังคมระดับล่างหรือชนบทกำลัง 

เปลี่ยนไป พื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะเริ่มทับซ้อน  

มีการเรียกร้องการใช้สิทธิต่างๆ การเปิดพื้นที่สาธารณะ 

มากข้ึน รัฐควรส่งเสริมให้มีส่ือท่ีเป็นของชุมชนในระดับ 

ของชุมชน  หรือชนบท  เพื่อเป็นเวทีของประชาชน   และ 

เวทีของประชาชนย่อมมีความน่าไว้วางใจในการเจรจา 

ติดต่อ และมีความเป็นอิสระ ส่ือของชุมชนจะช่วยสร้าง 

กระบวนการที่ทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวที 

ของส่ือมวลชนระดับชาติได้  ช่วยขยายบทบาทและประสาน 

เชื่อมโยงที่ทำให้จังหวัดสนใจท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น   

จากประเด็นเหล่านี้ วิทยุชุมชนมีส่วนสำคัญที่จะทำให ้

ระบบการสื่อสารของประเทศมีความสมดุลมากขึ้น  วิทยุ 

ชุมชนจึงเป็นกระบวนการเปิดพื้นที่สาธารณะในชุมชน  

ที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยในสังคม 

  ในฐานะผู้มีประสบ 

การณ์การผลิตสื่อระดับ 

นานาชาติ คุณสมชัย 

สุวรรณบรรณ  อดีตหัวหน้า

แผนกภาษาไทย สถานีวิทยุ 

บีบีซี กรุงลอนดอน มีความ 

เชื่อมั่นว่าวิทยุ เป็นสื่อที่  

สำคัญในโลกดิจิตอล เป็น 

ระบบที่คิดว่าจะยังคงอยู่ไปยาวนาน ดังตัวอย่างในประเทศ 

อังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาการสูงในด้านสื่อ มีการทำ 

วิทยุดิจิตอลเริ่มมากว่า 10 ปีแล้ว เฉพาะวิทยุของบีบีซี 

มีคนฟังไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน  วิทยุเข้าถึงประชาชนได้มาก 

และมีความหลากหลายกว่าสื่ออื่นๆ ดังนั้นในโลกดิจิตอล  

วิทยุจึงยังอยู่ได้อย่างแน่นอน

 “วิทยุชุมชนในประเทศไทยจะไปรอดหรือไม่  

ยืนยันว่าไม่มีปัญหา ขึ้นอยู่กับว่าวิทยุชุมชนแต่ละแห่งจะ 

ทำอย่างไรให้เป็นวิทยุชุมชนอย่างแท้จริง ดังที่อับราฮัม 

ลินคอล์น กล่าวไว้ว่าวิทยุของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน 

ดังเช่น วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน หรือ จส.100 ซึ่งเป็นวิทยุ 

ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของชุมชน  เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง”

 “ลักษณะของความเป็นวิทยุชุมชน เช่ือว่าวิทยุชุมชน 

คือสื่อสาธารณะภาคประชาชน ทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะ  

เช่น ส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย ความเป็นพลเมือง รู้สิทธิ 

หน้าท่ี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางปัญญาให้แก่ชุมชน  

เช่น เรื่องปัญหาที่กระทบชุมชนต่างๆ เช่น โลกร้อน 

ภัยธรรมชาติ เป็นต้น การส่งเสริมค่านิยมศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นที่ต้องรักษาให้คงอยู่ไว้ และส่งเสริมค่านิยมของ 

ความเป็นชุมชนที่ต้องช่วยเหลือกันในชุมชนและชุมชน

รอบข้าง สิ่งที่เป็นห่วง คือ ระบบการสร้างเครือข่ายของ 

ชุมชนสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร ถ้าสร้างขึ้นมาโดยมีเจตนาแฝง 

ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ดังนั้น การทำวิทยุชุมชน 

เป็นสื่อสาธารณะต้องสร้างค่านิยมที่ปลอดจากอิทธิพล 

ต่างๆที่ทำให้ชุมชนเกิดความเสื่อมเสียด้วย” 

 สำหรับประเด็นที่ว่าวิทยุชุมชนจะอยู่รอดได้ 

อย่างไร วิทยุชุมชนควรจะมีการบริหารจัดการอย่างไร 

ที่ปลอดจากอำนาจรัฐ อำนาจทุน เพื่อให้วิทยุชุมชนม ี

เสรีภาพในการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง และการสร้างการ 

มีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนนั้นจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ 

อย่างไร และจะสามารถชนะอุปสรรคต่างๆที่รอคอยอยู ่

ไปได้หรือไม่

 คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กล่าวถึงการดำเนิน 

การวิทยุชุมชนว่ามี 2 ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ ประเด็น 

ธุรกิจวิทยุ ซ่ึงปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง มีการเป็นเจ้าของ 

สื่อข้ามสื่อ มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะ 

เป็นดาวเทียม Social Network  

 “รัฐต้องดูว่าใครที่อยากทำวิทยุชุมชนในเชิง 

ธุรกิจ อย่ามองว่าโฆษณาไม่ดี คนทำวิทยุชุมชนอาจ 

จะมองเห็นว่าการโฆษณาในชุมชน จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ 

ชุมชน   เป็นประโยชน์ ต่อธุรกิจของชุมชน  ทำให้ธุรกิจ 

ในท้องถิ่นสามารถอยู่ได้ ก็เป็นได้” 

 “ส่วนประเด็นวิทยุที่ทำงานเพื่อสังคม เพื่อ 

ประเทศชาติ   ไม่ควรเป็นภารกิจของประชาชน  แต่เป็น 

ภารกิจของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการ ปัจจุบันรัฐบาล 

มุ่งเน้นแต่การปฏิรูปสื่อ โดยลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่รัฐต้อง 

ทำคือการปฏิรูปและยกระดับการรับรู้ของประชาชน 

ทั้งประเทศ การยกระดับการรับรู้ของประชาชนนั้น  

รัฐต้องทำด้วยความเชื่อที่ว่าประชาชนมีความฉลาด 

เพียงพอในการเรียนรู้ด้วยกันโดยรัฐต้องลงไปจัดตั้ง 

วิทยุชุมชนให้กับชุมชนตามขนาดของชุมชน         ถ้ามีวิทย ุ

ชุมชนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ให้ประชาชนเรียนรู ้

ร่วมกัน  จึงจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาได้ ขณะเดียวกัน 

วิทยุชุมชนเชิงธุรกิจในท้องถิ่นก็ทำไปด้วย ควบคู่กัน  

เพ่ือส่งเสริมธุรกิจในชุมชน  ทำเช่นน้ีสังคมจึงจะแข็งแรง” 

 ในประเด็นการจัดตั้งวิทยุชุมชน ผศ.ดร.เอื้อจิต   

วิโรจน์ไตรรัตน์ มีความเห็นแตกต่าง คือมองว่าคน 

ทำงานวิทยุชุมชนสร้างวิทยุชุมชนเองได้ รัฐไม่ควรเข้า 

ไปจดัตัง้                  แตร่ฐัตอ้งมหีนา้ทีร่บัผดิชอบมติทิีเ่กดิจากการ 

เรียนรู้  การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงศักยภาพ  และ 

ทำให้ชุมชนเข้าใจสิทธิและให้พัฒนาด้วยตนเอง ที่ไม่ใช่ 

การขับเคลื่อนของนักวิชาการ หรือรัฐที่เข้ามาศึกษาวิจัย 

เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง  โดยที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ชุมชน    และนำมาสรุปว่าวิทยุชุมชนหรือชุมชน   ควร 

ทำอะไร อย่างไร ผศ.ดร.เอื้อจิต เสนอว่ารัฐควรสร้าง 

ความชัดเจนให้กับวิทยุชุมชนตามกฎหมายและทำงาน 

ตามทิศทาง วิทยุชุมชนไม่ควรโฆษณาสินค้าในชุมชน 

แต่เห็นด้วยกับการระดมทุนสนับสนุนโครงการของ 

วทิยชุมุชน                โดยทนุทีไ่ดต้อ้งเขา้กองกลางแลว้มาบรหิาร 

จัดการ แล้วรายงานต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม ่

ให้มีการโฆษณาสินค้าโดยอ้างถึงผู้สนับสนุนรายการ    

 และภาครัฐต้องช่วยกันรับผิดชอบดูแลให้เกิดการเรียน

รู้อย่างต่อเนื่องในชุมชน    อย่าหวังพึ่งแต่นักวิชาการหรือ 

สถาบันการศึกษาอย่างเดียว  ภาครัฐต้องกำหนดบทบาท 

ให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดความรู้ใน 

ชุมชน และบทบาทของสถาบันการศึกษาควรทำอะไร 

จึงจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

 “การที่มีสถาบันการศึกษาเข้ามาทำงานร่วมกับ 

องค์กรอิสระเป็นเรื่องที่ดี เพราะมีทุน มีงบประมาณ 

มีบุคลากร อย่าหวังพึ่งนักวิชาการนอกรั้วมหาวิทยาลัย  

เงินหมด โครงการหมด ชุมชนไม่ได้อะไร” 

 ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา กล่าวว่าวิทยุชุมชนเป็นระบบ 

ที่ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงให้เป็นสถานีดิจิตอลไม่ยาก 

แต่การเปลี่ยนแปลงกะทันหันต้องใช้ทุนจำนวนมาก  

ต้องลงทุนเครื่องรับคลื่นวิทยุจากอนาล็อกมาเป็น 

ดิจิตอล หน้าที่ของกสทช. นอกจากจัดสรรความถี่แล้ว 

ควรต้องจัดสรรงบประมาณให้วิทยุชุมชน เพ่ือสนับสนุน 

ให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วย  

  วิทยุชุมชนไทยยุคดิจิตอล : ทำอะไร อย่างไร และเพื่อใคร   (ต่อจากหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 9)
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 สมัครวันที่ รับบัตรวันที่ ข้อปฏิบัติ สมัครวันที่ รับบัตรวันที่

 7 พฤษภาคม 2554 20 มิถุนายน 2554 1. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จ 12 พฤษภาคม 2554 25 มิถุนายน 2554

 8 พฤษภาคม 2554 21 มิถุนายน 2554  ลงทะเบียนเรียนมาแสดงด้วย 13 พฤษภาคม 2554 26 มิถุนายน 2554

 9 พฤษภาคม 2554 22 มิถุนายน 2554 2. นักศึกษาต้องมารับบัตรฯ ด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นมารับแทนไม่ได้ 14 พฤษภาคม 2554 27 มิถุนายน 2554

 10 พฤษภาคม 2554 23 มิถุนายน 2554 3. โปรดรับบัตรฯ ตามวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะมีปัญหาต่อการ 15 พฤษภาคม 2554 28 มิถุนายน 2554

 11 พฤษภาคม 2554 24 มิถุนายน 2554    สอบไล่ และการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 16 พฤษภาคม 2554 29 มิถุนายน 2554

 นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ให้ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้นล่าง  

 ช่วงเช้า   เวลา 09.00-11.30 น.   ช่วงบ่าย   เวลา 13.00  - 16.00 น.

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำตััว

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง”
วันจนัทร์-ศุกร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2554

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง”
วันเสาร-์อาทิตย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2554

เวลา        วันจันทร์           วันอังคาร       วันพุธ       วันพฤหัสบดี                               วันศุกร์

โปรแกรมที่ 1                        เวลา                                                       วันเสาร์                                                                       วันอาทิตย์

ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

รายการวันพฤหัสบดี

เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี

รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการดูช่องส่องกฎหมายรายการสารคดี ชุด ประพาสต้นบนดอย

รายการสารคดี
ชุด ทะเลสีคราม

รายการสารคดี
ชุด ทะเลสีคราม

รายการสารคดี
ชุด ทะเลสีคราม

รายการสารคดี
ชุด ทะเลสีคราม

เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี

รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต + MV

ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)

รายการวันจันทร์รายการวันอาทิตย์

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการเติมธรรมในข่าว

รายการน่ารู้กับม.รามฯ/SPOT/จารึกไทยรายการข้อคิดตามข่าว

รายการข่าวมหาวิทยาลัย

รายการข่าวมหาวิทยาลัย

รายการข่าวมหาวิทยาลัย

รายการข่าวมหาวิทยาลัย

รายการข่าวมหาวิทยาลัย

รายการข่าวมหาวิทยาลัย
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         ต่อข้อซักถามของผู้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการขอ

ใบอนุญาตประกอบการวิทยุชุมชน รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล  

กล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อที่กำลังจะมีคณะกรรมการ 

กสทช.ตัวจริงขึ้นมา  มีเพียงคณะทำงานเพื่อดำเนินการ 

ออกใบอนุญาตให้แก่วิทยุชุมชน ซ่ึงดำเนินการตามประกาศ 

หลักเกณฑ์  2 ฉบับ คือ ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาต 

การประกอบกิจการวิทยุชุมชน และประกาศหลักเกณฑ์

วิธีการประกอบกิจการวิทยุชุมชน 

 เริ่มต้นใช้บทเฉพาะกาลประกาศแรก เพื่อให้วิทยุ 

ชุมชนมาจดทะเบียน โดยมีจำนวนมากกว่า 6,000 สถาน ี

ที่มาจดทะเบียน และให้ทดลองออกอากาศเป็นการ 

ชั่วคราว 300 วัน มีวิทยุสามารถยื่นขอรับใบอนุญาต 

วิทยุชุมชนได้จำนวน 1,089 ราย ผ่านการพิจารณาการ 

ทำงานเข้าสู่ความเห็นชอบจำนวนกว่า 100 ราย อีก 312 ราย 

อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ ที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ และเมื่อมี 

กสทช.ตัวจริงแล้ว คณะทำงานชุดนี้ต้องมีการสรุปข้อ 

เท็จจริงต่างๆ เพื่อเสนอให้ กสทช.ชุดใหม่ทราบและ 

พิจารณาดำเนินการต่อไป 

 ต่อข้อซักถามของผู้เข้าร่วมเสวนาว่าวิทยุชุมชน 

ควรชี้นำเรื่องประชาธิปไตยหรือไม่นั้น คุณสมชัย  

สุวรรณบรรณ ตอบว่าในฐานะท่ีเป็นนักจัดรายการวิทยุ 

ควรมีความรอบรู้ แต่ไม่ควรชี้นำ เพราะจะเกิดปัญหา 

เร่ืองความเป็นกลาง แต่ถ้ามีการเชิญบุคคลภายนอกมา 

สนทนามาคุยเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตย โดยมี 

ความคิดที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกันในเวทีเดียวกัน 

ก็ทำได้ แต่ถ้าหากพิจารณาจากเป้าหมายท่ีว่าวิทยุชุมชน 

โดยชุมชน เพื่อชุมชน แล้วนำเรื่องที่เป็นปัญหาระดับ 

ชาติมาเสนอ ถือว่าไม่ใช่เป้าหมายของวิทยุชุมชน
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ถาม ผมเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน  

รหัส 52 มีข้อสงสัยในหลักสูตร ดังนี้

 1. ผมสงสัยในการเลือกเรียนวิชาโทของคณะ 

มนุษยศาสตร์ว่า จะต้องลงวิชาโทอย่างไร เพราะสาขา 

ภาษาจีนมีทั้งเอกภาษาจีน และวิชาโทภาษาจีน 

 2.  ถ้าผมจะเลือกวิชาโทภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่ 

ตอบ 1. นักศึกษาเลือกวิชาเอกภาษาจีนน้ัน สำหรับหมวด 

วิชาโทให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาอ่ืนๆ ท่ีคณะมนุษยศาสตร์ 

เปิดสอน ที่ไม่ซ้ำกับกระบวนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี หรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะ 

อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ 

ดังนี้

 1.1 เลือกวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไป 

ตามข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ

 1.2 สำหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ และกรณีที ่

กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าว มีจำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 

24 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียน 

วิชาใดๆ ก็ได้ในสาขาวิชานั้นให้ครบ 24 หน่วยกิต

 1.3 สำหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพื่อ 

นักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะมนุษย- 

ศาสตร์เป็นหลัก โดยให้นักศึกษาจะเลือกกระบวนวิชา 

ในระดับใดก็ได้ รวมให้ได้ทั้งหมด 24 หน่วยกิต

 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดกฎเกณฑ์วิชาโท 

จากระเบียบการรับสมัครฯ ตามปีการศึกษาที่นักศึกษา 

สมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ฝ่ายทะเบียน 

คณะมนุษยศาสตร์

 2. นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุ่นได้

ถาม อยากทราบเรื่องการขอจบ ผมจะทำเรื่องจบแต่ 

ผลสอบยังไม่เข้าที่ e-Services แต่ที่บอร์ดคณะผลสอบ 

ประกาศแล้ว

 1. ผมต้องรอให้ผลสอบประกาศใน e-Services 

ก่อน จึงจะทำเรื่องจบหรือทำเรื่องแจ้งจบได้เลย

 2. วันลงทะเบียน ภาค 2/2553 ผมไม่ได้กากบาท 

ขอจบไว้ จะมีปัญหาต่อการแจ้งจบหรือไม่ และถ้ามีจะ

ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

 3. ถ้าผมเรียนจบในภาค 2/2553 จะเข้ารับปริญญา 

ในปีใด

ตอบ 1. ผลสอบประกาศที่บอร์ดคือผลสอบที่เป็น 

ทางการแล้ว เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบผ่านทุก 

กระบวนวิชาตามหลักสูตร นักศึกษาไม่ต้องรอผลสอบ 

ลงใน e-Services ให้ดำเนินการขอใบเช็คเกรด ที่อาคาร 

KLB ช้ัน 1 ศูนย์ One Stop Services, ใบเสร็จลงทะเบียน 

เรียน 2 ภาคสุดท้าย ต่อจากนั้นดำเนินการแจ้งจบที่ 

ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด หากมีการย้ายคณะหรือสาขา 

วิชาต้องแจ้งให้คณะทราบด้วย กองบรรณาธิการ

 54016 AH 428 (L) 108/25 ปฏิบัติการการผลิตสัตว์น้ำ ผศ.นิสาภรณ์ เพ็ชร์สุทธิ์

 53362 CM117 (L) 49/25 ปฏิบัติการเคมี 1 ผศ.ทะยานรุ่ง เหลือสินทรัพย์

 53236 EC219 39/25 วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

 53275 HI429  61/25 กรุงเทพฯ ศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว รศ.ผุสดี จันทวิมล

 53338 LA403 64/25 กฎหมายระหว่างประเทศ ศ.ดร.กรันต์  ธนูเทพ

    แผนกคดีเมือง 

 53310 PC 328 45/25 พื้นฐานการให้คำปรึกษา รศ.ดร.ศิริบูรณ์ สายโกสุม

 54021 SE 743  115/25 การนิเทศและการแกป้ัญหา อ.ดร.วนิดา ฉัตรวิราคม

    การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 53350 SO 265 79/25 ปัญหาสังคม รศ.ปฐม ทรัพย์เจริญ

 53344 TR404 44/25 การจัดการกิจการขนส่ง ศ.ธนสรรค์ แขวงโสภา

 เลขพิมพ์  รหัสวิชา  ราคา/ค่าส่ง  ชื่อวิชา  ชื่อผู้แต่ง

 2. ไม่มีปัญหาต่อการแจ้งจบ ให้นักศึกษาดำเนินการ 

แจ้งจบที่ ฝ่ายทะเบียนคณะ เพื่อตรวจสอบกระบวนวิชา 

ว่าสอบผ่านครบหลักสูตรหรือไม่ หากจบการศึกษานักศึกษา 

จะต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 300 บาท เนื่องจาก 

ไม่ได้กากบาทขอจบ

 3.  ถ้าจบการศึกษาในภาค 2/2553 จะเข้ารับพระ 

ราชทานปริญญาบัตรในรุ่นที่ 37 ปีพ.ศ. 2555

พระนักแหล่ฯ                   (ต่อจากหน้า 5)วิทยุชุมชนฯ                      (ต่อจากหน้า 7)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียน ได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ 

   www.ru.ac.th/rupress



จุดมุ่งหมายของรายวิชา/กระบวนวิชา
 1. เพื่อให้เข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชากร
 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เข้ากับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
สุขภาพของประชากร
คำอธิบายรายวิชา/กระบวนวิชา
 การนำเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาใช้อธิบายหรือใช้ในการตัดสินใจหรือ 
วิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาสุขภาพอนามัยของประชากรหรือการ 
แก้ปัญหาสาธารณสุขโดยให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุด

แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ จำนวน กิจกรรมการเรียน สื่อการเรียน
   ชั่วโมง การสอน
 1  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  2  การบรรยาย   แผ่นทึบ
  * Unity Function   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
     การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
     การค้นคว้า   PowerPoint
     แบบฝึกหัด  
     เสนอรายงาน   
2-4 อุตสาหกรรม 6  การบรรยาย   แผ่นทึบ
  การบริการรักษาพยาบาล   การอภิปราย  เว็บไซต์ผู้สอน
  * Production Function   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  * Healthcare Industry   การค้นคว้า  PowerPoint
  * Distinctive Economic    แบบฝึกหัด
  Characteristic   
  * Government Intervention    เสนอรายงาน
5-7 อุปทานของบุคลากร 6   การบรรยาย  แผ่นทึบ
  ที่ให้บริการด้านสุขภาพ   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * Supply of Labor   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  * Supply of Health Services   การค้นคว้า  PowerPoint
  * Rising Health Costs   แบบฝึกหัด
  * Reform Approach   เสนอรายงาน
8-10 อุปสงค์ต่อการรักษาพยาบาล 6  การบรรยาย  แผ่นทึบ
  ทางการแพทย์   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * Indifference Curve   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  * Production Possibility Curves   การค้นคว้า  PowerPoint
  * How Demand Curves    แบบฝึกหัด
  Depend on Illness Events   เสนอรายงาน
11-12อุปสงค์ต่อการประกันสุขภาพ  4   การบรรยาย  แผ่นทึบ
  * Risk    การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * Utility   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  * Health Insurance   การค้นคว้า  PowerPoint
  * การประกันสุขภาพในประเทศไทย   แบบฝึกหัด
     เสนอรายงาน
13  ระบาดวิทยา 2  การบรรยาย  แผ่นทึบ
  การศึกษาทางระบาดวิทยา   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * ความสัมพันธ์ระหว่าง   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  เศรษฐศาสตรก์ับระบาดวิทยา   การค้นคว้า  PowerPoint
     แบบฝึกหัด
     เสนอรายงาน
14 แผนพัฒนาการสาธารณสุข  2  การบรรยาย  แผ่นทึบ
  * แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 1-9   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * การวิเคราะห์แผนพัฒนา   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  สาธารณสุข   การค้นคว้า  PowerPoint
     แบบฝึกหัด
     เสนอรายงาน
15 สรุป 2  การบรรยาย  แผ่นทึบ
      การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
     การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
     การค้นคว้า  PowerPoint
     แบบฝึกหัด
     เสนอรายงาน

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
 คะแนนสอบปลายภาค  100% หรือทำรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาที่นำเสนอ 
 (สัดส่วน 40% และสอบปลายภาค 60%)
 ติดตามรายละเอียดการบรรยายและลักษณะการเรียนการสอน/สอบ 
เพิ่มเติมได้ที่ http://www.eco.ru.ac.th/nantawan/

จุดมุ่งหมายของรายวิชา/กระบวนวิชา
 1.  เพ่ือให้เข้าใจทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การวางแผนกำลังคน
 2. เพ่ือให้สามารถเข้าใจการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เข้ากับการวางแผน 
กำลังคนท้ังในระดับองค์กรและระดับประเทศ
คำอธิบายรายวิชา/กระบวนวิชา
 ศึกษาหลักเบ้ืองต้นของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กำลังคน วิธีการต่าง ๆ  ในการวางแผน 
กำลังคนท้ังในระดับประเทศและระดับองค์กรตลอดจนการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 
ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานกำลังคนรวมท้ังศึกษา 
กรณีเฉพาะเก่ียวกับวิธีการและ ปัญหาการวางแผนกำลังคนในประเทศ

แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ จำนวน กิจกรรมการเรียน สื่อการเรียน
   ชั่วโมง การสอน
1-2  ความหมาย ความสำคัญ 4  การบรรยาย   แผ่นทึบ
  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * Resources   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  * Human Resources   การค้นคว้า   PowerPoint
     แบบฝึกหัด  
     เสนอรายงาน   
3-4 อุปสงค์สำหรับแรงงาน 4  การบรรยาย   แผ่นทึบ
  * Derived Demand   การอภิปราย  เว็บไซต์ผู้สอน
  * Marginal Productivity Analysis   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  * Determinants of the Elasticity    การค้นคว้า  PowerPoint
  of Labour Demand   แบบฝึกหัด
     เสนอรายงาน
5-7 อุปทานแรงงาน 6   การบรรยาย  แผ่นทึบ
  * The Simplest Model of   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  Labour Supply   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  * Labour Force   การค้นคว้า  PowerPoint
  * Determinants of   แบบฝึกหัด
  Labour Supply   เสนอรายงาน
8-10 แนวทางในการพัฒนา 6  การบรรยาย  แผ่นทึบ
  ทรัพยากรมนุษย ์   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * Indicator of   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  Human Resource Development   การค้นคว้า  PowerPoint
  * Strategic Human Resource   แบบฝึกหัด
  Development   เสนอรายงาน
11-12การวางแผนพัฒนากำลังคน 4   การบรรยาย  แผ่นทึบ
  และทรัพยากรมนุษย ์    การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * The Manpower   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  Requirement Approach   การค้นคว้า  PowerPoint
  * The Rate-of-return Approach    แบบฝึกหัด
  * Social Demand Approach   เสนอรายงาน  
  * Enrollment Projection Approach
  * Labour Force Participation Rates
  * Employment-value-added Function
13-14  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 4  การบรรยาย  แผ่นทึบ
  กับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์   การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
  * ปัจจัยกำหนดการเจริญเติบโต   การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
  ทางเศรษฐกิจทั่วไป   การค้นคว้า  PowerPoint
     แบบฝึกหัด
     เสนอรายงาน
15 สรุป 2  การบรรยาย  แผ่นทึบ
      การอภิปราย   เว็บไซต์ผู้สอน
     การบรรยายเชิงอภิปราย   เอกสารประกอบการสอน
     การค้นคว้า  PowerPoint
     แบบฝึกหัด
     เสนอรายงาน

EC307 (ECO3007)
เศรษฐศาสตร์การวางแผนกำลังคน

EC404 (ECO4004)
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

 คะแนนสอบปลายภาค 100% หรือทำรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาที่นำเสนอ  

(สัดส่วน 40% และสอบปลายภาค 60%) รศ.ดร. นันทวัน อันตรเสน

รศ.ดร. นันทวัน อันตรเสน

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔



บริสุทธิ์ประดุจน้ำใจของพระพุทธเจ้า และดีงอกดีจาว 

ที่ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

 ดังนั้น พ่อแม่จึงเหมือนมะพร้าวที่ดีเสมอต้น 

เสมอปลายรักลูกตั้งแต่อยู่ในท้อง ซึ่งพ่อแม่หวังสร้าง 

สมบัติไว้ให้ลูก แต่ลูกฝันแต่จะเอาของพ่อแม่ พวกเรา 

อย่าทำแบบนั้นขอให้รักษาความดี        ความดีเท่านั้นที่จะ 

ทำให้ชีวิตไม่ต่ำกว่าคน ไม่จนกว่าใคร ถึงเรียนอยู่ไกลไม่ค่อย 

ได้กลับบ้านโทรหาพ่อแม่สักครั้งถามทุกข์สุขของ 

ท่านบ้าง เพียงเท่านี้ท่านก็ดีใจและสร้างความภูมิใจให ้

พ่อแม่อย่างดีที่สุดแล้ว ท้ายที่สุด หลวงพ่อขอให้พวกเรา 

ทำหน้าท่ีของตัวเองให้ดีท่ีสุด และขอให้สมมาดปรารถนา 

ในทุกประการด้วย

พระนักแหล่ฯ                   (ต่อจากหน้า 5) มหาวทิยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทาง Nation 

Channel เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

        โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการ 

ศึกษาที่ทำหน้าที่ในการให้บริการและเป็นส่วนหนึ่งของ 

สังคมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศให้มีรากฐาน 

ที่เข้มแข็ง วันนี้จึงเปิดเวทีในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรค 

การเมืองต่างๆ ในฐานะที่รามคำแหงเป็นองค์กรทางการ 

ศึกษา อยากเห็นบ้านเมืองได้รับการแก้ปัญหาด้วยเหต ุ

และผล เวทีแห่งน้ีจึงจัดข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสให้พรรคการเมือง 

ต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์หรือทัศนคติทางด้าน 

เศรษฐกิจและด้านต่างๆ ซึ่งครั้งนี้รามคำแหงได้ร่วมมือ 

กับ Nation Channel เปิดเวทีเช่นนี้ในหลายจังหวัดทั่ว 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ขอขอบคุณหัวหน้าพรรคการ 

เมืองและผู้แทนพรรคการเมืองทุกท่านที่มาร่วมเปิดศักราช 

ที่รามคำแหงในวาระนี้

ได้แก่ คาบที่ 1 เวลา 09.00-11.30 น. คาบที่ 2 เวลา  

12.00-14.30 น. คาบที่ 3 เวลา 15.00-17.00  น.  และ 

คาบที่ 4  เวลา 18.00-20.30 น.

 ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  

กล่าวอีกว่า การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  

e-Testing ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมี 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบด้วยระบบ e-Testing  

เพ่ิมข้ึนในภาคการศึกษา เพราะการสอบด้วยระบบ e-Testing 

มีจุดเด่นที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายประการ   เช่น 

นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาสอบได้เองตามที่ตนเอง 

ต้องการ และสามารถทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ 

รวมทั้งหากสอบ e-Testing ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบ 

วิชานั้นตามตารางสอบปกติของมหาวิทยาลัยในภาค 

นั้นๆได้

 สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing  

น้ัน   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อน และลงทะเบียน 

สอบ e-Testing ตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละภาค ซึ่ง 

นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลา หรือคาบการสอบได้ตาม 

ความพร้อมของตนเอง โดยชำระค่าลงทะเบียนวิชาละ 

50 บาท และหลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมาในวันสอบ 

คือ บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน 

หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ และใบเสร็จการ 

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

 “เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจสอบด้วยระบบ 

e-Testing เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน 

ทุกภาคการศึกษา  ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่ต้องการสอบ 

e-Testing รีบมาลงทะเบียนสอบแต่เนิ่นๆ จะได้เลือก 

วัน-เวลาสอบได้ตามต้องการ และสำนักทดสอบฯ ขอสงวน 

สิทธิปิดรับลงทะเบียน หากจำนวนที่นั่งสอบเต็มก่อน 

กำหนด”  ผอ.สำนักทดสอบฯ กล่าวในตอนท้าย

 สำหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอบด้วยระบบ  

e-Testing ในภาค 1/2554 จำนวน 43 วิชา ประกอบด้วย 

 1.AN113 2.AN353 3.AN354 4.AN355 5.AP204 

6.BI115 7.BY115 8.EC103 9.EC111 10.EC112 

11.EF104 12.EN101 13.EN102 14.EN201 15.EN202 

16.HI101 17.HI102 18.HI103 19.HI121 20.IC313 

21.IC315 22.IS103 23.LA104 24.LW104 25.MC331 

26.MC336 27.MK203 28.PC103 29.PC290 30.PS103 

31.RU100 32.ST103 33.ST203 34.ST206 35.TH102 

36. TH103 37.CN101 38. CN102 39.MK304 40.MK305  

41.SC103 42.BA305 43.SO103

และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นสักขีพยาน 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องอธิการบดี  

ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร

นับตั้งแต่วันสอบ และเมื่ออบรมและสอบผ่านครบทั้ง 

6 ระดับ ตามหลักสูตร สถาบันภาษาจะบันทึกผลสอบไว ้

ใน Transcript ให้แก่นักศึกษาด้วย หลักฐานการสมัคร 

ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ 

ชุดสุภาพ นักศึกษา ม.ร. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และสำเนา 

ใบเสร็จลงทะเบียน 1 ฉบับ บุคคลทั่วไปใช้สำเนาบัตร 

ประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่   

สถาบันภาษา ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 0408  

โทร. 0-2310-8903-4 และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

 www.ril.ru.ac.th,  e-mail:ril@ru.ac.th

และหลังจากจบรายวิชาในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษาจะ 

ต้องเสนอโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ด้วย 

 ด้าน โปรธงชัย  ใจด ี โปรกอล์ฟระดับแนวหน้า 

ของเมืองไทย และบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการ 

กอล์ฟ จังหวัดลพบุรี กล่าวด้วยว่าผมเชื่อว่าการศึกษา 

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้เปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่าง 

แท้จริง คือได้เปิดโอกาสให้กับนักกีฬากอล์ฟและผู้ที ่

อยู่ในแวดวงกีฬากอล์ฟได้เรียนหนังสือตามหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา และขยายโอกาสไปสู่ภูมิภาค ซึ่งผม 

ก็ได้เข้าศึกษาในโครงการฯ โดยหลักสูตรที่รามคำแหง  

ทำให้ได้รับความรู้พื้นฐานทางธุรกิจกอล์ฟ การบริหาร 

จัดการ กฎระเบียบและด้านอื่นๆมากยิ่งขึ้น 

         ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและสมัครได้  

ณ สำนักงานโครงการฯกอล์ฟ อาคารสุโขทัย ชั้น 15  

ห้อง 1501 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง (ม.ร.  

หัวหมาก) สอบถามรายละเอียด โทร.0-2310-8670-1,  

086-386-3945 ส่วนภูมิภาค: จังหวัดเชียงใหม ่ โทร.  

082-189-0827, 053-226-329, 053-226-330 และ 

จังหวัดลพบุรี โทร. 087-117-0124, 036-652-730 หรือ 

ท่ี www.ru.ac.th/rugolf, e-mail:rugolf_ram@hotmail.com     

 สถาบันภาษาฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

โครงการกอล์ฟฯ                 (ต่อจากหน้า 4)

เปิดเวทีฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 เปิดสอบ e -Testing            (ต่อจากหน้า 1)

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกุล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นายโสภณ	พรหมดวง
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	 นายอิทธิพล	ศรีโสภา

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔

 พระนักแหลฯ่                    (ต่อจากหน้า 5)

สมทบทุนฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

การขอใช้สิทธิเลือกต้ังล่วงหน้า
 กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร  
และประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงทะเบียน 
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด สามารถนำสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนมาลงทะเบี ยนขอใช้สิทธิ เลือกตั้ ง ได้ที่   
กองกิจการนักศึกษา ม.ร. ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1  
มิถุนายน 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการ 
นักศึกษา โทร. 0-2310-8073
 หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชน หรือใบขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและ 
ไม่หมดอายุ) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งที่   
โรงเรียนบ้านบางกะปิ ถนนนวมินทร์ วันที่ 26 มิถุนายน  
2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. นำบัตรประจำตัว 
ประชาชนไปด้วย
หมายเหตุ  ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 
ไว้แล้ว โดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไป 
ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย



 อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาภาษาญี่ปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้มอบเงินจำนวน 20,368 บาท  

ซึ่งได้รับบริจาคจากอาจารย์ นักศึกษา และประชาชน 

ทั่วไป แก่ นายทาคาชิ โอกาดะ เหรัญญิก สถานเอก- 

อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยสึนามิทางภาคตะวันออกของประเทศญ่ีปุ่น 

ผ่านทางสภากาชาดญี่ปุ่นต่อไป เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  

2554

ชาวรามฯ ช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่นชาวรามฯ ช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น
 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษา 

ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดโครงการ 

‘บรรยายทฤษฎีและหลักการสอนภาษาจีน’ แก่ครูสอน 

ภาษาจีน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช              เมื่อวันที่  

30  เมษายน  2554   

 วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้ งนี้  

เพื่อเผยแพร่ทฤษฎีและหลักการด้านการสอนภาษาจีน 

ในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอน 

ภาษาจีนในประเทศไทยมีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยวิทยากร 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยปักก่ิง และมหาวิทยาลัย 

ภาษาต่างประเทศปักก่ิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

จำนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ Liu Xun จาก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศาสตราจารย์ 

ดร.Chen Xiaoming และรองศาสตราจารย์ ดร.Wu 

Sina จากคณะภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ

ปักกิ่ง 

 ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 

ของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนภาษาจีน  ผู้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของสถานทูตสาธารณรัฐ 

สาขาภาษาจีน ม.ร. ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง
อบรมหลักการสอนภาษาจีน

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีในภาค 1 ปีการศึกษา 

2554 ระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2554 ไปแล้วนั้น

  เนื่องจากยังมีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ไมท่นัตามกำหนดการดงักลา่ว                     และมผีูส้นใจอกีจำนวน 

หนึ่งที่รอหลักฐานการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จึงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติม ท้ังส่วนกลาง 

(ม.ร.หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (21 สาขาวิทยบริการฯ  

ทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2554  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมทั้งรับนักเรียนชั้นม.ปลาย

เรียน Pre-degree เพ่ือสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า และรับสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.iregis.ru.ac.th โดยเร่ิมจำหน่าย 

ใบสมัครแล้วที่อาคาร สวป. ชั้น 1 และที่สาขาวิทย 

บริการฯ ส่วนภูมิภาค 21 จังหวัด สำหรับการสมัครใน

ส่วนกลางจะดำเนินการรับสมัคร ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยระบบ Super service 

ที่สะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก ่

ผู้สมัคร

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 

0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th      

ประชาชนจีน อาจารย์ชาวไทยที่สอนภาษาจีนในโรงเรียน 

เอกชนและรัฐบาล รวม 220 คน และนักศึกษาสาขา 

วิชาภาษาจีน  30  คน

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๗) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔

ม.ร. จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศม.ร. จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) และสมาคม 

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

โลก-ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 โดยมรีองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการจัดฝึกอบรม 3 รายวิชา ได้แก่ วิชา 

คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา โดยมีครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเข้าอบรมจำนวนกว่า  

300 คน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์   ชั้น 1 

รามฯรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)

วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2554 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 21 จังหวัด) 
พร้อมรับนักเรียน ม.ปลายเรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

รายละเอียด โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th  


