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	 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการพัฒนา

วชิาการสูค่วามเป็นอาเซยีน	ประจ�าปีงบประมาณ	2557 

เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา	

จัดอบรม	10	กลุ่ม	8	ภาษา	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	 

(2	กลุม่)	ภาษาเกาหล	ี(2	กลุม่)	ภาษาจนี	ภาษาพม่า  

ภาษาเขมร	ภาษาลาว	ภาษาเวยีดนาม	และภาษามาเลเซยี

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ม ี

ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ	 ติดต่อสอบถาม

และสมัครได้ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผล-

การศึกษา	 ชั้น	 1	 อาคาร	 1	 คณะมนษุยศาสตร์	 

ได้ต้ังแต่บดันี-้วนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2557 (อบรม

ฟร ีรบัจ�านวนจ�ากดั)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ประจ�าปี	 2557	 ณ	 วัดกะพังสุรินทร์	 พระอารามหลวง	 ต�าบลทับเที่ยง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดตรัง	 เมื่อวันที่	 25 

ตุลาคม	2557	โดยมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	และศิษย์เก่า	รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมในพิธี

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิศกัดิ์ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

สุวรรณี เดชวรชัย	 ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผลแถลงข ่าว 

กรณีมีกลุ ่มบุคคลแอบอ ้างชื่อ

สถาบันไปแสวงหาประโยชน์	

หลอกเรียกค่าใช้จ่ายจากนักศึกษา	 เป็นค่าช่วยเรียน	 ม.รามค�าแหง	 สร้างความเสื่อมเสีย 

แก่มหาวิทยาลัย		ท�าให้นักศึกษาเสียประโยชน์	จึงเตรียมด�าเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด		

	 เมื่อวันที่	 29	 ตุลาคม	 2557	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย	์ เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาจ�านวนหนึ่ง	

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

จากโรงเรยีนมธัยมศกึษา	ครัง้ที	่ 10	 โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์  

ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นประธาน 

มีดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ	ประธานกรรมการบรหิาร	ณ	เพชร-

ส�านกัพมิพ์	 บรรยาย	 “ครูในยุคดิจิตอล”	 และอาจารย์แนะแนวใน

กรงุเทพฯ	ต่างจงัหวดั	ร่วมในงาน	จดัโดยคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์

และงานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เมื่อวันที่	 13	

ตุลาคม	2557	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

18 มงกุฎแอบอ้างชื่อ ม.รามฯ ตุ๋นนักศึกษา

เรียกเก็บเงินเป็นค่าช่วยเรียนหลักหมื่น

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครผู้ส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท	 โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย	รุ่นที่	18 

ภาค	2	ปีการศึกษา	2557	หลักสูตร	36	หน่วยกิต	

ไม่ท�าวิทยานิพนธ์	 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน 

ที่ฮ่องกง	 155,000	 บาท	 หรือดูงานที่ประเทศ-

ญี่ปุ่น	 170,000	 บาท	 แบ่งช�าระ	 7	 งวด	 เรียนที่

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (หัวหมาก)	 กลุ่มที่ 1 

เรียนวันจันทร์	 -	 วันพุธ	 เวลา	 17.00	 -	 21.00	 น.	 

   
 ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ ป.โท

สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดตรัง

   
 
  
คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมภาษา ตปท.
แก่นักศึกษา ม.ร. 8 ภาษา (ฟรี)

ม.ร. จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวครั้งที่ 10
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๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ม.ร.จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว ครั้งที่ 10                                                                           (ต่อจากหน้า 1) ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี	้ 

ยงัได้รบัเกียรตจิาก	 	นายสมศกัด์ิ ปะรสิทุโธ เหมทานนท์  

ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั	และนายนนัธวัช เจรญิวรรณ 

นายอ�าเภอเมือง	จังหวัดตรัง	ร่วมพิธีด้วย

	 โอกาสนี้	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มอบทุน

การศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล	 2	 วัดกะพังสุรินทร์		

โรงเรยีนศนูย์การศกึษาพุทธศาสนา	 วดักะพังสรุนิทร์		

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 วัดกะพังสุรินทร์	 และ

โรงเรียนมูลนิธิ	วัดกะพังสุรินทร์

 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่ารามค�าแหง 

มีนักศึกษาจ�านวนมากที่เรียนหนังสืออยู่ในสาขาวิทย-

บริการฯ	 และมีแบบอย่างของนักศึกษาคนหนึ่งที่เรียน

อยูท่ีส่าขาฯสโุขทยั	 คอื	 นางสาวพชัรา แก่นพ่วง นกัศกึษา 

คณะนิติศาสตร์	 เป็นนักศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม-

บรมราชกุมารี	 ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา	 นักศึกษา

คนนี้เรียนหนังสือไปด้วยท�างานอาสาสมัครไปด้วย	

ล ่าสุดไปเป็นอาสาสมัครในประเทศแถบแอฟริกา	 

คือ	 ประเทศยูกันดา	 เคนย่า	 รวันดา	 และบุรุนดี	 ที่เลือก

ประเทศแถบนี้ เพราะเป็นประเทศที่ต ้องการความ 

ช่วยเหลอืจรงิๆ	 เขาได้ไปเผยแพร่วฒันธรรม	 สอนการใช้ชวีติ

แบบเศรษฐกิจพอเพยีง	 ซ่ึงการใช้ชีวติอยู่ก็สร้างความท้าทาย 

ท�าให้เขาก้าวข้ามผ่านอปุสรรคต่างๆมาด้วยความภาคภูมใิจ	 

แต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ละทิ้งการเรียนยังมุ ่งมั่นอ่าน

ต�าราเรียนและมาสอบจนส�าเร็จการศึกษาแล้ว

 ในฐานะผูบ้รหิารจงึหันมามองว่าถ้าไม่มรีามค�าแหง 

เด็กต่างจังหวัดเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหน	 มีอีกตัวอย่างหนึ่ง	

คือ	นายณัฐปกรณ์  พิชญปัญญาธรรม	 ผู้พิพากษารอง-

หัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่		ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร ์

ชีวติเกดิมาบนความยากล�าบาก	 เกดิมาไม่มพ่ีอ	 แม่เป็นใบ้

พูดไม่ได้ตั้งแต่ก�าเนิด	 ท�าให้ต้องอาศัยอยู่กับยาย	 ท�างาน

รบัจ้างทกุอย่างทีไ่ด้เงนิ	จากร้านซ่อมรถ	 เข้าไปเรยีน	กศน.

จนพลิกผันชีวิตคิดว่าตัวเองต้องเรียนหนังสือต่อ	 เลือก

มาเรยีนทีร่ามฯช่วงปีแรกขายน�า้เต้าหูไ้ปด้วยเรยีนไปด้วย	

ซื้อชีทมาอ่าน	 พยายามจนจบในเวลา	 3	 ปี	 แล้วไปเรียน

เนติบณัฑติ	 เมือ่สอบผ่านเนติบณัฑติแล้ว	ความฝันของเขา 

กค็อื	อยากเป็นผูพ้พิากษา	 เขากเ็ดนิทางบนเส้นทางสายนี้

จนประสบความส�าเร็จในชีวิต	 และก็ระลึกเสมอว่า

“ถ้าไม่มีรามค�าแหง	คงไม่มีผมในวันนี้”

 “นี่ เป ็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาสทางการ

ศึกษาที่รามค�าแหงต้องสร้างจุดยืน คือ “คงค่าหน่วยกิต 

25 บาท” เพราะเชื่อว่ายังมีคนไทยอีกไม่น้อยที่ต้องการ

เรียนหนังสือ ในรามค�าแหงแม้ว่าค่าเทอมจะถูก แต่ยัง

พบว่ามีนักศึกษายื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินเรียนจ�านวนหลาย

หมื่นคน แสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยยังมีนักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทนุในการเรยีน รามฯกต้็องช่วยเหลอื มอบทนุ

การศกึษาให้ มทีนุเรยีนด ีทนุกจิกรรม ทนุขดัสน เป็นต้น” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่ารามค�าแหงมีจุดแข็ง

หลายเรื่อง	คือ	นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นปริญญา

ใบท่ีสอง	 มีโอกาสค้นหาตนเอง	 เรียนในสาขาวิชาท่ี

ตนเองถนัด	 หรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่	

อีกทั้ง	 ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา	 ม.ต้น	 หรือ

ก�าลังเรียนชั้น	 ม.ปลาย	 เข้าเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า

ในระบบ	 Pre-degree	 ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาเร็วขึ้น	 ท�าให้นักเรียนเหล่านั้นหันมา

ตั้งใจเรียนหนังสือ	และมีทางเลือกในชีวิต	ผมเชื่อว่าการ

เรียนไม่จ�าเป็นต้องเรียนตามล�าดับอายุ	 แต่ขึ้นอยู่กับ 

สตปัิญญาของเดก็คนนัน้	ท�าให้รามฯได้เหน็นกัศกึษาทีเ่รยีน 

Pre-degree	 ออกไปสอบแข่งขันสนามภายนอก	 และ

 โอกาสนี้	ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต	รองอธิการบดีฝ่าย-

ประชาสมัพันธ์	 กล่าวว่าการจดัสมัมนาอาจารย์แนะแนว

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาด�าเนินมาเป็นอย่างต่อเนื่อง	

ตั้งแต่ปี	 2549	 จนถึงปัจจุบัน	 เป็นครั้งที่	 10	 แล้ว	 โดยมี

อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมธัยมศกึษา	 ท้ังในกรุงเทพ- 

มหานคร	 เขตปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ 

เข้าร่วมสมัมนา	 เพือ่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทีด่รีะหว่าง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและอาจารย์แนะแนว	 และเพื่อ

เผยแพร ่ข ้ อ มูลข ่ าวสารการ เรี ยนการสอนของ

มหาวิทยาลัยแก่อาจารย์แนะแนว	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป	

	 การสัมมนาครั้งนี้มีอาจารย์แนะแนวเข้าร่วม

สัมมนา	 309	 คน	 จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	

76	 โรงเรียน	 จ�านวน	 129	 คน	 และจากจังหวัดต่าง	 ๆ	 

25	 จังหวัด	 93	 โรงเรียน	 จ�านวน	 140	 คน	 โดยมาจาก

จังหวัดจันทบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 ชัยภูมิ	 นครนายก	

นครปฐม	 นครราชสีมา	 นครศรีธรรมราช	 นนทบุรี	

ปทมุธาน	ี ประจวบครีขีนัธ์	 ปราจนีบรุ	ี มหาสารคาม	 ระนอง 

ระยอง	ราชบรุ	ีล�าพูน	สตลู	สระบรุ	ีสโุขทยั	สมทุรปราการ 

สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร	สุพรรณบุรี	และอยุธยา	

 นอกจากนี	้ ยงัมอีาจารย์จากศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยั	 (กศน.)	 ทัง้ในเขตกรงุเทพมหานคร 

28	 เขต	 และต่างจังหวัด	 6	 จังหวัด	 เข้าร่วมสัมมนาอีก	 

40	คน	ทั้งนี้	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ขอขอบคุณ

คณะผู้บริหาร	 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ	 บริษัท	

ไปรษณย์ีไทย	 จ�ากดั	 และธนาคารออมสนิ	 สาขามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 ที่ให้การสนับสนุนของที่ระลึกแก่อาจารย์

แนะแนวที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

	 ด้าน	 ผศ.วฒุศิกัดิ ์ อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวว่าในนาม 

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ขอขอบคณุอาจารย์แนะแนว

ทกุท่านทีเ่ข้าสมัมนาเพือ่รับทราบเร่ืองเส้นทางการศึกษา

ของรามค�าแหง	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแนะแนว

การศึกษาต่อให้กับนักเรียนและนักศึกษา	 ผมเชื่อว่า 

เด็กทุกคนต้องการครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษา	 เช่น	 ผมมี

ครถูวลิ	 เป็นอาจารย์แนะแนวให้ไปเรยีนหนงัสอืต่อทีก่รงุเทพฯ

ในสมัยที่เรียนจบ	ม.ปลายจากจังหวัดสุพรรณบุรี	

 “รามค�าแหงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสทางการ

ศึกษาให้ทุกคนทั้งในประเทศและที่อยู ่ต่างประเทศ 

เพราะการศึกษาเป็นกุญแจส�าคัญของชีวิต ถ้าผมไม่ได้

เรียนหนังสือก็ต้องค้าขายอยู่ที่บ้านเหมือนพี่น้องคนอื่น 

ถ้าวันนั้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มี ม.รามค�าแหง ผมก็คง

เลือกเรียนที่รามฯและอยู่ดูแลครอบครัว”   

สอบผ่านได้ล�าดับต้นๆด้วย	 การเรียน	 Pre-degree	 ไม่ได้

เร่งรดัเดก็	 ใครทีม่คีวามพร้อมก่อนกเ็รยีนก่อน	 ไม่ได้กระทบ 

กับเวลาเรียนในโรงเรียน	 กับย่ิงส่งเสริมให้เด็กรูจ้กัใฝ่รู้	

ค้นหาตนเอง	และมหีลายคนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในชีวิต	

 “ขอขอบคุณอาจารย์แนะแนวทุกท่านด้วยความ

จริงใจ ที่อาจารย์จะน�าข้อมูลและเส้นทางการศึกษาของ

รามค�าแหงไปเผยแพร่และแนะแนวให้นกัเรยีนได้รบัทราบ 

เชื่อว่าการศึกษาเป็นเสาเอกในชีวิต อาจารย์ต้องช่วยกัน

ปักเสาเอกให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งก้าวไปยืนหยัด

ในสังคมได้อย่างมั่นคง”

	 ส�าหรับอาจารย์แนะแนวผู้โชคดีในงานครั้งนี้ได้

เดินทางไป	ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น	ได้แก่	อาจารย์

อินทิรา จั่นโต	โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต	กทม.	

 ทัศนศึกษาต่างประเทศ	 ได้แก่	 อาจารย์ณัฐพงษ์  

ไพจติรธนโชติ	โรงเรยีนรตันโกสนิทร์สมโภชบางขนุเทยีน	

กทม.	และอาจารย์ทพิวรรณ  โม่มาลา	โรงเรยีนโพธาวฒันาเสนี	

จังหวัดราชบุรี	

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-เชยีงใหม่ 2	ทีน่ัง่	

ได้แก่	อาจารย์นพพร แสงทอง โรงเรียนวัดไตรมิตร-

วิทยาลัย	กทม.และอาจารย์อัมพร สีดา โรงเรียนนวมิน-

ทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	สมุทรปราการ

ม.ร. รับนักศึึกษาใหม่ ป.โทฯ        (ต่อจากหน้า 1)

กลุ่มที่ 2	 เรียนวันเสาร์	 เวลา	 08.00	 -	 17.00	 น.	 และ 

วันอาทิตย์	เวลา	08.00-12.00	น.

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี

ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557	(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	

เวลา	 09.00-16.30	 น.	 ที่ส�านักโครงการฯอาคารท่าชัย	

ชั้น	 4	 ห้อง	 0402	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	 โทร.	

0-2310-8000	ต่อ	 4660,	 4662	และ	 0-2310-8567	หรือ

ดาวน์โหลดใบสมัครที่	www.pal.ru.ac.th	



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 มหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติ 

ชาวเอเชีย		คร้ังท่ี		๑๗		ได้เสร็จส้ินไปแล้ว 

เมื่อวันที่	๔	ตุลาคม	ที่ผ่านมานี้

	 ประ เทศสาธารณรั ฐ เก าหลี 	 

เป็นเจ้ าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ 		 

ครั้งนี้ที่เมืองอินชอน

	 หลั ง จ า กที่ เ ค ย เ ป็ น เ จ้ า ภ าพ 

มาแล้ว	๒		คร้ัง	ท่ีกรุงโซล		และเมืองปูซาน	 

ตามล�าดับ

	 ก ล่ า ว จ� า เ พ า ะ นั ก กี ฬ า ข อ ง

ประเทศไทย

	 ทุกคนได้แสดงความสามารถ 

และสปิริตของนักกีฬาให้ชาวโลก 

ได้ประจักษ์

 เราได้เหรียญมาเป็นล�าดับที่	 ๖	

จากชาติที่เข้าแข่งขัน	๔๕	ชาติ	เป็น

 เหรียญทอง ๑๒ เหรียญ

 เหรียญเงิน ๗ เหรียญ และ

 เหรียญทองแดง ๒๘ เหรียญ

	 “ข่าวรามค�าแหง”	ขอแสดงความ

ชื่นชมยินดีต่อนักกีฬาทีมชาติไทย 

ทุกคน

	 และขอแสดงความขอบคุณ 

ที่นักกีฬาเหล่านี้สร้างความสุขให้แก่ 

คนไทยทุกคน

	 แม้แต่กีฬาชนิดที่ เราจะไม่ได้  

เหรียญใดๆอย่างกีฬาฟุตบอล

	 เพราะเขาท�าให้คนไทยชื่นใจ 

และมีความสุข

 “ข่าวรามค�าแหง”	 เชื่อว่าในอีก 

ไม่ช้า	เขาจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลก

 ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า

‘ทับทิม-อัญรินทร์’ ชวนน้องเรียน Pre-degree

‘เข้ามาค้นหาตัวเอง-เรียนก่อนจบก่อน’

 “ทับทิม” อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์	 ดารา 

นกัแสดง	ช่อง	7	เผยเส้นทางเรยีนจบมหาวทิยาลยัเรว็	

เพิ่มโอกาสให้ตัวเองด้วยการเรียนระบบ	 Pre-degree	

ที่รามค�าแหง	 ครั้นส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว	 ยังเชื่อว่า 

“ความส�าเรจ็ในชวีติทกุคนสร้างขึน้ได้ด้วยความตัง้ใจ- 

ความพยายาม”

 ทบัทมิ-อญัรนิทร์	 สมคัรเรยีนระบบ	 Pre-degree 

ขณะเรยีนชัน้	ม.4	 โรงเรยีนอดุมศกึษา	กทม.	 (ภาคอนิเตอร์) 

เมื่อจบ	 ม.6	 เทียบโอนมาเรียนคณะมนุษยศาสตร ์

สาขาวชิาภาษาองักฤษ	 ส�าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตร ี

เมื่อปีการศึกษา	 2555	 ปัจจุบันมีผลงานละครเรื่อง	

ลลีาวดเีพลงิ	และเพลงรัก	เพลงร�า	รวมถงึ	ธรุกจิส่วนตวั 

แบรนด์	“ทีร่า	สบู่ทับทิม”	facebook	:	terathailand	

 ทับทิม	 เล่าถึงเส้นทางการเรียนว่าพี่ชายของ

ทับทิมเป็นนักศึกษารามค�าแหง	 แนะน�าให้ทับทิม 

มาเรียนระบบ	 Pre-degree	 เห็นว่าเป็นโอกาสด ี

ส�าหรบันกัเรยีน	 ม.ปลายทีอ่ยากเรยีนเพือ่เกบ็หน่วยกติ

ไปก่อนเข้ามาเรยีนในมหาวทิยาลยั	 เรยีนควบคูก่นัไปเรือ่ยๆ

ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	เมื่อ	จบ	ม.6	ทับทิม

ก็จะสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็วกว่าเพื่อน	 

ไม่เสียเวลา	และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

	 ตอนนัน้ทบัทมิเรยีน	ม.ปลาย	ภาคอนิเตอร์กใ็ช้

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนตลอด	 จึงเลือกมาเรียนคณะ

มนุษยศาสตร์	 สาขาภาษาองักฤษ	 เป็นการย�า้ให้ภาษาองักฤษ

เข้มแข็ง	 รู้ศัพท์มากขึ้น	 เวลาเจอโจทย์หรือเจอศัพท ์

ในห้องเรยีน	จะช่วยให้เข้าใจและตอบค�าถามได้ง่ายขึน้

	 “ทับทิมจะเรียนผ่านสื่อที่ให้เข้ามาทบทวน

บทเรยีนย้อนหลงัทางออนไลน์	ซึง่อ�านวยความสะดวก

ให้ทับทิมได้ใช้ในการบริหารจัดการตารางเรียน	 

โดยเฉพาะถ้าเราไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามตาราง	 

กจ็ะสามารถจดัสรรเวลาเองได้เลย	 ช่วงทีท่บัทมิศกึษา

อยู่ที่รามค�าแหง	 ทับทิมต้องรับผิดชอบหน้าที่ด้าน

การแสดงและพิธกีรควบคูไ่ปด้วย	จะมคีณุแม่คอยช่วย 

ดูแลเรื่องตารางเรียนและตารางงาน	 ส่วนตัวถ้าเวลา 

ไม่ตรงกับการท�างานก็จะพยายามเข้าเรียนและ 

ศกึษาด้วยตวัเอง	เมือ่ใกล้ถงึเวลาสอบ	ทบัทมิจะให้เวลา

ในการอ่านทบทวนบทเรียนอย่างเต็มที่ด้วย”

 ดาราสาว	 บอกด้วยว่าทับทิมมีความผูกพันกับ 

ม.รามค�าแหง	 เพราะท�าให้ตนได้เพิม่เตมิความรู้ตัง้แต่

ยังเป็นนักเรียน	ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่	ได้ประสบการณ์

ชวีติทีแ่ตกต่างจากเพือ่นในวยัเดยีวกนั	 วนัไหนทีไ่ม่ได้ 

เข้าเรียน	และหากมีปัญหาอะไร	เพื่อนๆก็จะช่วยดูแล	

และเข้าพบอาจารย์เพือ่ขอรบัค�าปรกึษาได้อย่างใกล้ชดิ 

และการตดิต่อเอกสารต่างๆกเ็ป็นระบบ	 ท�าให้สะดวกสบาย

และรวดเรว็มาก

 “เมื่อจบปริญญาตรีใบแรก รู้สึกภูมิใจที่ส�าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และครั้งหนึ่ง

ในชีวิตได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

จากสถาบันท่ียิง่ใหญ่และเป็นสถาบันท่ีหลายคนมุง่มัน่ 

ตัง้ใจทีจ่ะเรยีนจบจากทีน่ี ่ ตอนแรกคดิว่าจะช้ากว่าเพือ่น 

เพราะต้องท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย แต่เมือ่เลอืกมาเรยีน 

Pre-degree และสะสมหน่วยกิตมาตั้งแต่ ม.4 ก็จบ

ทันเพื่อน ซึ่งเป็นความตั้งใจของทับทิมตั้งแต่แรกว่า 

จะต้องเรียนให้จบจากสถาบันแห่งนี้ให้ได้และยัง

ทุ่มเทให้กับการท�างานได้อย่างเต็มที่ด้วย” 

 ทับทิม	 ขอฝากถึงน้องๆให้มาเริ่มต้นชีวิตจาก

การเรียนระบบ	Pre-degree	ท่ีรามค�าแหง		เรียนท่ี

รามค�าแหง	สิ่งแรกที่ควรจัดการกับชีวิต	คือ	จัดสรร

และแบ่งเวลาเรียน	 วางแผนการเลือกลงเรียนอย่าง

รอบคอบ	 แบ่งเวลาเข้าพบอาจารย์อย่างสม�่าเสมอ	

พยายามตดิตามข่าวสารจากมหาวทิยาลยัอย่างใกล้ชดิ	

และมีสมาธิตั้งใจเรียนในห้องเรียน		

 ทับทิมเชื่อว่า	“ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ ถ้าลงมือท�า 

เรียนจบก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าขยันและอดทน”	 เมื่อมี

โอกาสตรงไหน	น้องๆไม่ควรปล่อยโอกาสให้ผ่านไป 

ควรทีจ่ะคว้าโอกาสนัน้ไว้เสมอ	 น้องๆม.ปลายทีอ่ยาก 

ค้นหาตวัเอง	 ทบัทมิอยากให้มาเรยีนระบบ	 Pre-degree	

ถ้าน้องๆจบก่อนเพ่ือน	 เรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า	

แน่นอนน้องๆก็จะมีโอกาสประสบความส�าเร็จ 

ในชีวิตได้ก่อนใครด้วย

  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
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(อ่านต่อหน้า 10)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้มีการประชุม  

ครั้งที่	 10/2557	 เมื่อวันท่ี	 28	 ตุลาคม	 2557	 โดยมี	 

นายวริชั ชนิวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน  

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้

 1.  แต่งตั้งคณบดี

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่งตั้ ง	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อาจรณ	เชษฐสุมน	ด�ารงต�าแหน่ง 

คณบดคีณะมนษุยศาสตร์	ตัง้แต่วนัที	่1	พฤศจกิายน	2557

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่งตั้ ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วิณัฏฐา	 แสงสุข	 ด�ารงต�าแหน่ง

คณบดีคณะนิติศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2557

 2.  เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งรองอธิการบดี

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเปล่ียนแปลง

และแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 -	 รองศาสตราจารย์วิศษิฐ์	 ทวเีศรษฐ	 ด�ารงต�าแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์	 และให้

พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ	

จังหวัดนครราชสีมา	ตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2557

	 	 -	 ผูช่้วยศาสตราจารย์พมิล	พพูพิธิ	 ด�ารงต�าแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค	 และให้

พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่า

และชุมชนสัมพันธ์	ตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2557

 3.  ลาออกจากต�าแหน่ง

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัใิห้ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.อาจรณ	เชษฐสุมน	ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ส�านักประกนัคณุภาพการศกึษา		ตัง้แต่วนัที	่	2		ตลุาคม	2557

 4. แต่งตั้งรองคณบดี

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้รองคณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ	ดังนี้

	 	 1.	อาจารย์	ดร.นารินี		แสงสุข

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 	 2.	รองศาสตราจารย์ชฎาพร		ฑีฆาอุตมากร

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

	 	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภีรภัทร		ภักคีรี

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

	 	 4.	อาจารย์สายพิณ		สันทัด

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

	 	 5.	อาจารย์ณัฐธยาน์		จิราธรรมวัฒน์

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

	 	 6.	อาจารย์	ดร.นรพล		จินันท์เดช

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

  -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองคณบด ี

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ดังนี้

	 	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วันชัย	ปานจันทร์

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 	 2.	อาจารย์	ดร.สุมนา		จรณะสมบูรณ์

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

	 	 3.	อาจารย์ภาสกร		เรืองวานิช

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้รองคณบดี

คณะสื่อสารมวลชน	ดังนี้

  1.	รองศาสตราจารย์วาริศา		พลายบัว

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปะนะ		วงษ์สาธติศาสตร์

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

	 	 3.	อาจารย์	ดร.สุระชัย		ชูผกา

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

	 	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี		ชวดนุช

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองคณบดี

คณะทัศนมาตรศาสตร์	ดังนี้

    ผูช่้วยศาสตราจารย์ประพณิพนัธ์	 ศรสีวรรค์								    

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 5. แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั

	 	 -	 ให ้ความเ ห็นชอบและอนุมั ติแต ่ ง ต้ั ง 

คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	 เพือ่ท�าหน้าที่		   

ให ้ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าแก ่มหาวิทยาลัยและ

สนบัสนนุการด�าเนนิกจิการของมหาวทิยาลยั	 ดงัรายนาม

ต่อไปนี้

	 	 1.	นายวิทวัส		บุญญสถิต

	 	 	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ- 

	 	 	 มหาวิทยาลัย

	 	 2.	รองศาสตราจารย์นพคุณ		คุณาชีวะ

	 	 	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บญุชาล		ทองประยรู

	 	 	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 	 4.	นายจักรกฤช		ศรีธนกฤช

	 	 	 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ- 

	 	 	 มหาวิทยาลัย

 6.  แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการฯ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังคณะ-

กรรมการอ�านวยการ		คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ดังนี้

1.	อธิการบดี		 ประธานกรรมการ

2.	คณบดีคณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ รองประธานกรรมการ

3.	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กรรมการ

4.	นายช�านาญ		เต็มเมืองปัก	 กรรมการ

5.	นายรังสรรค์		แสงสุข	 กรรมการ

6.	นายเอื้อน		ปิ่นเงิน	 กรรมการ

7.	นายบุญมี		พันธุ์ไทย	 กรรมการ

8.	นายสุรเดช		ส�าราญจิตต์	 กรรมการ

9.	นายจักรกฤช		ศรธีนกฤช	 กรรมการและเลขานกุาร

10.	นางทิพาพัน		ศรีวฒันศิรกุิล				กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

 7.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัใิห้ผูช่้วยศาสตราจารย์

ดร.ปิยะฉตัร	 จารธุรีศานต์	 ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	

คณะบริหารธุรกิจ	ตั้งแต่วันที่	13	มิถุนายน	2556

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติให้อาจารย์นิศารตัน์	

หวานชะเอม	ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	ในสาขา

วิชาคณะศึกษาศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	16	สิงหาคม	2556

 8. ยบุ  เลกิ  และปรบัโครงสร้างการบรหิารงานภายใน

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัยิบุเลกิส่วนงาน

ภายใน	3	หน่วยงาน	คอื	สถาบนักฎหมายไทย			ศนูย์บ่มเพาะ-

วิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 และส�านัก-

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	โดยให้จัดตั้งเป็นศูนย ์

ในหน่วยงาน	ดังนี้

	 	 1.	ศูนย์กฎหมายไทย	ในคณะนิติศาสตร์

	 	 2.	 ศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิและจดัการทรพัย์สนิ- 

ทางปัญญา	ในคณะวิทยาศาสตร์

	 	 3.	ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี	ในกอง-

กิจการนักศึกษา	ส�านักงานอธิการบดี	

	 และอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานของ

คณะนติศิาสตร์	คณะวทิยาศาสตร์	และกองกจิการนกัศกึษา 

ส�านักงานอธิการบดี	 รวมทั้งให้ตัดโอนบุคลากร	 และ

สินทรัพย์ไปตามหน่วยงานที่สังกัด

 9. ปิดหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	 สาขาวชิาการสือ่สารพฒันาการ

ฉบับปรับปรุงปี	พ.ศ.	2555

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาเคมีประยุกต์	 หลักสูตร

นานาชาติ	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2554	)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต	 สาขาวชิาการแปลภาษาฝรัง่เศส-ไทย	

ฉบับปรับปรุงปี	พ.ศ.	2555

 10. ปรับปรุงหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานวัตกรรม

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู	้ฉบบัปี	พ.ศ.	2555	(ปรบัปรงุ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและและอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาจีนและ

หลักสูตรวิชาโทภาษาจีน	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2551	 และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาจีนศึกษาและ

หลักสูตรวิชาโทจีนศึกษา	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2545	 (ปรับ 

รหัสวิชาจาก	 5	 หลักเป็น	 7	 หลัก	 และปรับปรุงชื่อ 

บางกระบวนวิชา)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน				

ฉบับปี	พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรจากรหัสวิชา	5	หลักเป็น	7	หลักของกลุ่มภาษา



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน วาว วาว บ่ใช่เนื้อคำาดีทั่วนา

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ชือ่ของตอนนีม้าจากข้อความใน			“เวนสิวานชิ” 

บทพระราชนพินธ์ของพระบาทสมเดจ็พะมงกุฎเกลา้- 

เจ้าอยูห่วั	 ซึง่ทรงแปลมาจากบทละครเรื่อง	 The 

Merchant	of	Venice	ของเชคสเปียร์		โดยข้อความ 

ที่ว่า	 “วาว	 วาว	 บ่ใช่เนื้อค�าดี	 ทั่วนา”	 ตรงกับ 

ข้อความภาษาองักฤษว่า	“all	that	glitters	is	not	gold” 

ซึ่งถือเป็นค�าสุภาษิตที่อ้างอิงกันบ่อย	 ๆ	 เพื่อเตือนใจว่าสิ่งท่ีเห็นสวยงาม 

แต่เปลือกนอกนั้น	ความจริงอาจไม่ใช่อย่างที่สายตามองเห็นก็ได้

 อย่างไรก็ตาม	 ข้อความที่ยกมานี้ไม่ใช่จะเป็นการอธิบายค�าสุภาษิตนั้น 

หรอกครับ	 แต่จะบอกเล่าถึงเรื่องตื่นทองในกรุงเทพฯ	 เมื่อไม่นานมานี้เอง 

ตวัผมเองไม่เคยคดิว่าจะมกีารตืน่ทองกนัในกรงุเทพฯ	ได้	เพราะคงไม่มีแหล่งแร่ทองค�า 

อยู่ในกรงุเทพฯ	 แน่	 แต่มนักเ็กดิขึน้แล้วท่ีตลาดสขุสวสัดิ	์ เขตบางบอน	 เมือ่ทางตลาด 

ได้สัง่ซือ้หนิมาถมบริเวณทีจ่อดรถซึง่ถกูน�า้ท่วมขงั	 หนินีม้แีหล่งทีม่าจากกาญจนบรุี

ซึ่งแปลว่าเมืองทองก็ได้	 แล้วบังเอิญมีคนเห็นแสงสะท้อนที่ก้อนหิน	 เมื่อเดิน 

เข้าไปดูก็เห็นเป็นเหมือนแร่สีทองติดอยู่ที่ก้อนหินนั้น	 จากนั้นเรื่องก็กระจาย

ไปอย่างรวดเรว็จนมชีาวบ้านหลายร้อยคนเข้าไปคุย้หาก้อนหนิทีม่ว่ีามแีร่ทองค�า

ติดอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืน

	 แต่ก็อย่างที่ผมตั้งเป็นชื่อตอนนั่นแหละครับ	สิ่งที่เห็นส่องแสงแวววาว

อยูน่ัน้ไม่ใช่ทองเสมอไป	หรอืถ้าเป็นทองกจ็ะเป็นทองทีเ่ขาเรยีกกนัว่า	 fool’s	 gold		

หรือทองของคนโง่เพราะแร่ที่เห็นติดอยู่กับก้อนหินเป็น	 แร่	 pyrite	 ส่วนเหต ุ

ที่ได้ชื่อว่า	 ทองคนโง่	 นั้นเพราะมีคนหลงคิดว่าเป็นทองค�าจริง	 ๆ	 แล้วลงทุน

สูญเสียไปมากมาย	

	 ในศตวรรษที	่ 15	ซึง่เป็นยคุทีป่ระเทศแถบยโุรปแสวงหาเส้นทางเดนิเรอื 

มาทวีปเอเซียนั้น	จุดมุ่งหมายหนึ่งก็คือมาเมืองจีนเพราะพ่อค้าและนักเดินทาง 

คนส�าคัญชาวเวนิสชื่อมาร์โคโปโล	 แล้วกลับมาเขียนหนังสือบรรยายว่าเมืองจีน

มีทองค�ามหาศาล	 ท�าให้ใครๆกอ็ยากไปเมอืงจนี	 แต่เส้นทางทีม่าร์โคโปโลใช้นัน้ 

ต้องเดนิบกเป็นระยะทางไกล	 ผ่านทะเลทรายและโจรผู้ร้ายมากมาย	 ชาตยิโุรปจงึ 

เร่ิมออกส�ารวจหาเส้นทางเดนิเรอืมาจนีโดยตรง	 ชาตแิรกทีป่ระสบความส�าเร็จ 

คือโปรตุเกส	 แต่ก็ยังไม่เจอแหล่งทองค�าแต่อย่างใด	 จนกระท่ังโคลัมบัสพบ 

ทวปีอเมรกิา	ซึง่เขาเชือ่ว่าเป็นประเทศจนี	(แต่ท�าไมเรยีกคนพ้ืนเมืองทีน่ั่นว่าเป็น 

Indian	 ซึง่แปลว่าคนอนิเดยีกไ็ม่ทราบ)	 เทีย่วแรกนัน้	 โคลมับสัได้ทองค�ากลบัมา 

จ�านวนหนึ่ง	 ท�าให้สเปนซึ่งผู้ออกเงินทุนให้เชื่อว่าไปถึงเมืองจีนจริง	 แต่หลัง

จากนั้นเมื่อโคลัมบัสเดินทางไปอีกหลายรอบก็ไม่พบทองค�าอีกเลย	 และต่อมา

ก็พบว่าดินแดนที่พบนั้นไม่ใช่ทวีปเอเซียด้วย

 อย่างไรกต็ามในทีส่ดุสเปนกเ็จอทองค�าจนได้	 จากดนิแดนของอาณาจกัรมายา 

และอนิคา	ตอนนีช้าตอิืน่กห็นัมาส�ารวจทางทวปีอเมรกิากนับ้าง		และทีม่าของค�าว่า 

“ทองค�าของคนโง่”	 กค็อืการที	่ เซอร์มาร์ติน	 โฟรบสิเชอร์	 (Sir	Martin	 Frobisher)	 

ชาวอังกฤษส�ารวจพบเแร่ไพไรต์บนเกาะแบปฟิน	(Baffin)	ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน 

แคนาดาเมื่อปี	1576	แล้วเข้าใจว่าแร่นี้เป็นทอง	จึงน�ากลับมาที่อังกฤษ	 	มีการ 

น�าแร่ไปทดสอบแต่ไม่มีใครกล้าฟันธงลงไปว่าเป็นทองค�าหรือเปล่า	 ท�าให ้

มกีารระดมเงินทุนให้โฟรบสิเชอร์ออกเรอืไปขดุแร่ทีเ่กาะน้ันอีก	 คราวน้ีโฟรบสิเชอร์ 

ขนแร่ไพไรต์ใส่เรือกลับมาอังกฤษประมาณ	 200	 ตัน	 	 แค่นั้นยังไม่พอ	 เพราะ 

ถ้าไม่ท�าผดิซ�า้กนัถงึ	3	ครัง้อาจจะเรยีกเป็นคนโง่ยงัไม่ได้		กลุ่มนักลงทนุระดมทนุ 

อกีครัง้คราวนีม้เีรอืถงึ	 15	 ล�าไปขนแร่ไพไรต์น�า้หนักกว่า	 1300	 ตนั	 กลบัมาองักฤษ 

แร่นี้ถูกน�ามาพิสูจน์จนได้ข้อสรุปว่าไม่ใช่ทองค�าแน่	 และก็เลยเรียกว่าเป็น	

“ทองของคนโง่”	ตั้งแต่นั้นมา

 อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่งส�าหรับ

มนุษย์ในการช่วยอ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิตในแต่ละวัน		ภาษามลาย ู

มีค�าศัพท์มากมายที่ใช้เรียกชื่ออุปกรณ์ในแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน				โดยผม 

ใคร่น�าเสนอเป็นบางส่วนดังตัวอย่างต่อไปนี้	

ภาษามลายู ค�าอ่าน ความหมายภาษาไทย

Alat อาลัต อุปกรณ์

Alat	tulis	 อาลัต	ตูลิส เครื่องเขียน

Pen เปน ปากกา

Pensel เปนเซล ดินสอ

Pembaris เปิมบาริส ไม้บรรทัด

Getah	pemadam เฆอตะฮ์	เปอมาดัม ยางลบ

Cecair	pemadam เจอจาอิร		เปอมาดัม น�้ายาลบค�าผิด

Dakwat ดะก์วัต หมึก

Gam ฆัม กาว

Bekas/Kotak	pensel เบอกสั/โกตะก์	เปนเซล กล่องดินสอ

Meja เมยา โต๊ะ

Kerusi เกอรูซี เก้าอี้

Laci	 ลาจี ลิ้นชัก

Buku บูกู หนังสือ

Lampu ลัมปู ไฟ

Jam	loceng ยัมโลเชง นาฬิกาปลุก

Papan	hitam ปาปัน	ฮิตัม กระดานด�า

Pengasah	pensel เปองาซะฮ์	เปนเซล กบเหลาดินสอ

Kapur	tulis กาปูร	ตูลิส ชอล์ก

Buku	latihan บูกู	ลาติฮัน สมุดแบบฝึกหัด

 ค�าศัพท์ข้างต้นนั้นเพียงเป็นค�าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียน 

การสอน		ส่วนค�าศัพท์ในด้านอ่ืนๆน้ัน	จะน�ามาเสนอในคร้ังต่อๆไป		Terima	kasih		

Jumpa	lagi.

 งานแนะแนว	จดัหางานและทนุการศกึษา	กองกจิการนกัศกึษา	จดัโครงการ 

อบรมทกัษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาองักฤษด้วยคอมพวิเตอร์	 เพือ่พฒันา

นกัศกึษาให้มทัีกษะพ้ืนฐานการพมิพ์สมัผสัภาษาไทย-ภาษาองักฤษ	 และการใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง	โดยจัดอบรม	2	รุ่น	รุ่นที่ 1	รับสมัครบัดนี้-	

19	พฤศจิกายน	2557	รุ่นที่ 2	รับสมัคร	วันที่	4	ธันวาคม	2557-	2	มกราคม	2558

 ผูส้นใจสมคัรเข้ารบัการอบรมได้ท่ีงานแนะแนว	 จดัหางานและทุนการศกึษา 

อาคารศิลาบาตร	(ชั้นลอย)	โทร.	0-2310-8126	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ทั้งนี้ผู้เข้า

รับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร	และลงทรานสคลิปต์กิจกรรมนักศึกษา

อบรมทักษะการพิมพ์สัมผัส

ภาษาไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 บทความ		“เร่ืองเล่าข่าวรามฯ	:	งานแสดงสนิค้านานาชาตแิห่งเอเชยีครัง้ที	่1”	 

ได้เคยเล่าแล้วว่า	 ทีด่นิบรเิวณนี	้ ก่อนจะตกเป็นสทิธขิองมหาวิทยาลัยรามค�าแหงนัน้	

เดิมที	ทางราชการได้ใช้ที่ดินผืนนี้	เป็นที่จัดงานใหญ่		2		งาน	คืองานแสดงสินค้า

นานาชาตแิห่งเอเชยีครัง้ที	่1	ระหว่างวนัที	่17	พฤศจกิายน	-	10	ธนัวาคม	พ.ศ.	2509		

และการแข่งขนักฬีาเอเชีย่นเกมส์	ครัง้ที	่5	ระหว่างวนัที	่9-20	ธนัวาคม	พ.ศ.	2509	

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	ด้วยงบประมาณ	84	ล้าน	โดยมีการก่อสร้าง

อาคารแสดงสินค้าหลายหลัง	 อาคารเวลโลโดม	 อาคารอินดอร์สเตเดียมหรือ 

สนามกีฬากิตติขจร	 ก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาที่คลองจั่น	 สร้างสถานีต�ารวจและ

สถานีดับเพลิงหัวหมาก	กรมเศรษฐสัมพันธ์	 เป็นเจ้าของเรื่อง	 ติดต่อชาติต่าง	ๆ	

ให้มาก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาติของตัว	(กรมเศรษฐสัมพันธ์	

ปัจจบุนัคอื	 กรมส่งเสรมิการส่งออก	กระทรวงพาณชิย์)	 กรมเศรษฐสมัพนัธ์ต้องย้าย

ที่ท�าการจากชั้น	3	กระทรวงพาณิชย์	ท่าเตียน	มาสร้างอาคารใหม่	ณ	บริเวณพื้นที่

ทุ่งหัวหมากแห่งนี้	 ทั้งสองงานเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยในขณะนั้น	 ท�าเอา

บรรยากาศในเมืองหลวงของประเทศไทยช่วงนั้น	คึกคักทันตาเห็น

แผนผังบริเวณจัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งท่ี	 1	 ด้านซ้ายสุด	 

เป็นที่ตั้งสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมากและสถานีดับเพลิงหัวหมาก	 (ภาพจาก

นิตยสารเสรีภาพ	ไม่ระบุปีที่	ฉบับที่	เดือน	ปีที่พิมพ์)

	 หมายเลข	1			เป็นโซนส�าหรับร้านของรัฐบาลต่างประเทศ

	 หมายเลข	2		เป็นโซนแสดงสินค้าในประเทศไทย

	 หมายเลข	3		เป็นโซนร้านแสดงสินค้าจากต่างประเทศ

	 หมายเลข	4	 เป็นภัตตาคาร(	ปัจจุบันเป็นพื้นที่อาคารคณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง)

		 หมายเลข	5			เป็นห้องประชมุและโรงภาพยนตร์แบบพานอรามา	และพานา- 

วิชัน		ก่อสร้างโดยบริษัทน�้ามันเชลล์	(คืออาคาร	A.	D.	1	ข้างคณะมนุษยศาสตร์	 

ซึ่งเป็นอาคารแห่งเดียวในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่	 1	 เมื่อครั้ง	

พ.ศ.2509		ที่ยังคงเหลืออยู่คู่กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ณ	พ.ศ.2557		นี้)

	 หมายเลข	6			เป็นทีจ่อดรถ	 เมือ่เป็นมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เคยสร้างอาคาร

เรียนรวมใหม่	NB	1,	NB	2	(New	building)	และสนามกีฬาหัวหมาก

	 หมายเลข	7		เป็นอาคารสนามกีฬากิตติขจร	 ปัจจุบันมักจะเรียกว่า 

อาคารอินดอร์สเตเดียม	และที่ท�าการของการกีฬาแห่งประเทศไทย	(กกท.)

	 รัฐบาลจอมพลถนอม	

กิตติขจรได ้สานต ่อแนวคิด

ของจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 

อดีตนายกรัฐมนตรี	 (ซึ่งถึงแก่

อสัญกรรมก่อนก�าหนดจัดทั้ง

สองงาน)	 เรื่องการจัดให้มีงาน

แสดงสินค้านานาชาติแห่ง-

เอเชียครั้งที่ 	 1	 ขึ้นที่บริเวณ 

พืน้ทีก่รมเศรษฐสัมพันธ์		(บรเิวณ	
(อ่านต่อหน้า 7)

เรื่องเล่าข่าวรามฯ : สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงปัจจบุนั)	 และบรเิวณสนามกฬีาหวัหมาก	 คณะกรรมการ

จัดงานเห็นว่าสถานที่ตั้งของสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมากอยู ่ไกลบริเวณ

จัดงานแสดงสนิค้านานาชาติแห่งเอเชยีครัง้ที	่ 1	 และไม่เหมาะสม	 ไม่สะดวกในการ 

พิทักษ์รักษาทรัพย์สินของชาวต่างประเทศที่น�าสินค้ามาแสดงในงานแสดง

สนิค้าดงักล่าว	 อนัได้แก่รถยนต์แบบหรูหราทันสมยัมลูค่าหลายหมืน่ถงึหลกัล้านบาท 

รถบรรทกุ	 จกัรยานยนต์	 เครือ่งรบัวทิย	ุ โทรทศัน์และสรรพสนิค้าต่างๆ	 อันเป็น

ผลิตภัณฑ์ของประเทศ	 เครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบิน	 โรงงานจ�าลองถลุงเหล็ก	

แบบจรวดจ�าลอง	 เช่นจรวดขีปนาวุธหรือจรวดส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ	 หยก	

เคร่ืองประดับ	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 คณะกรรมการจัดงานจึงได้มีมติให้สร้างที่ท�าการ

สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมากขึ้นใหม่	 ณ	 ที่ท�าการปัจจุบัน	 ซึ่งใกล้บริเวณ

งานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่	 1	 บนที่ดินของราชพัสดุ	 เนื้อที่

จ�านวนประมาณ	 5	 ไร่เศษ	 เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

และแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย	 จึงออกแบบตัวอาคารเป็นตึก 

แต่หลงัคาเป็นเรอืนทรงไทย	 มสีถานตี�ารวจดบัเพลงิหวัหมากรวมอยูด้่วย	 มบ้ีานพกัของ	

นายต�ารวจสัญญาบัตร	และชั้นประทวน	-	พลต�ารวจ	แยกออกจากกัน	การบังคับ-

บัญชามีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า	 สายงานการบังคับบัญชาข้ึนกับกองก�ากับการ

ต�ารวจนครบาล	4

	 สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมากและสถานีดับเพลิงหัวหมาก	 มีหลังคา 

เป็นอาคารทรงไทยท่ีท�าให้ผู้กระท�าผดิกระชากกระเป๋านกัศกึษาวิง่เข้ามาให้ต�ารวจ

จับเอง		ให้การภายหลังกับพนักงานสอบสวน	นึกว่าเป็นวัด!!!

	 ส่วนประวัติต�ารวจไทยนั้น	 มีการพบหลักฐานกิจการต�ารวจที่เก่าแก่ที่สุด

ของไทยในสมยักรงุศรอียธุยา	 แผ่นดนิสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ	 ทรงโปรดเกล้าฯ 

ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น	 4	 เหล่า	 เรียกว่า	 จตุสดมภ์	 ได้แก่	

เวียง	 วัง	 คลัง	 นา	 ซึ่งโปรดเกล้าฯ	 ให้มีต�ารวจขึ้นด้วยและให้ขึ้นอยู่กับกรมเวียง	 

มีเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี	 เป็นผู้บังคับบัญชา 

กิจการต�ารวจครั้งนั้นแบ่งออกเป็นต�ารวจพระนครบาล	 ต�ารวจภูธร	 ส่วนต�ารวจ

หลวงให้ขึน้อยูก่บัวงั	มเีจ้าพระยาธรรมาธิบดศีรีรัตนมณเฑียรบาล	 เป็นผูบ้งัคบับญัชา	

และทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราศกัดินาของต�ารวจไว้เป็นบรรทดัฐานในบทพระอยัการ

ระบุต�าแหน่งนายพลเรือน	เช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายอื่น	ดังนี้

	 -	ต�ารวจภูธร	หลวงวาสุเทพ	เจ้ากรมมหาดไทย	ต�ารวจภูธร	ศักดินา	1000 

ขุนพิศณุแสน	ปลัดขวา	ศักดินา	600

	 -	ต�ารวจภบูาล	ศกัดนิา	1000	ขนุมหาพิชยั	ปลัดขวา	ศกัดินา	600	ขนุแผลง-

สะท้าน	ปลัดซ้าย	ศักดินา	600	นอกจากนี้ยังมีเอกสารหลายชิ้นที่แสดงว่าบุคคล 

ท่ีจะเป็นต�ารวจได้นั้นต้องคัดเลือกจากผู้ที่มีชาติก�าเนิดสืบเชื้อสายมาจากตระกูล 

เรวดี เรืองประพันธ์                  สำานักหอสมุดกลาง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ที่ได้ท�าคุณความดีต่อชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และต้องเป็นบุคคลที่ทรงวาง

พระราชหฤทยั	 	 การบังคบับญัชาต�ารวจกต้็องขึน้ตรงต่อพระมหากษตัรย์ิโดยเฉพาะ

แต่พระองค์เดียว	 กิจการต�ารวจในยุคนี้จะจัดตั้งเพื่อให้ท�าหน้าที่ในวงจ�ากัด	 และ

มิได้ขยายไปยังส่วนการปกครองทั่วประเทศเท่าไหร่นัก	

	 เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	4		ในเดือนเมษายน	พ.ศ.	2405	โปรดเกล้าฯ	ให้เจ้าพระยายมราช	(ครุฑ	บ่วงราบ) 

เป็นแม่กอง	รับผิดชอบกองโปลิศ	(POLIS)	หรือกรมกองตระเวน	ขึ้นครั้งแรก

	 ต่อมารชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่5		โปรดฯ

ให้มีการปฏิรูปการปกครองประเทศไทยอย่างขนาดใหญ่ในทุกๆ	 ด้านตามแบบ

อย่างอารยประเทศตะวันตก	 แต่ก่อนต�ารวจเมืองไทยที่จะเป็นคนไทยไม่มี	 ต้อง

จ้างต�ารวจเป็นชาวพม่า	อินเดีย	สิงคโปร์มาแทน	เพราะคนเหล่านี้ได้รับการฝึกหัด

มาจากคนอังกฤษเรียบร้อยแล้ว	 เริ่มท�างานครั้งแรกท่ีย่านตลาดพาหุรัด	 ต่อมา 

รัชกาลที่	 5	 ทรงคิดว่าคนไทยควรจะเป็นต�ารวจเอง	 ไม่ควรว่าจ้างคนต่างด้าว 

มาเป็นต�ารวจ	จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าน้องยาเธอ	กรมหลวงด�ารง-

ราชานภุาพเสนาบดว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	ตัง้โรงเรียนนายร้อยต�ารวจภธูรข้ึน

ในประเทศไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	2444	ณ	มณฑลนครราชสีมา	อันเป็นรากฐานเริ่มต้น

ของโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจยุคปัจจบุนั	ทรงมพีระราชประสงค์ทีจ่ะได้ข้าราชการ

ที่ส�าเร็จการศึกษาแผนใหม่อย่างต่างประเทศ	 หลักสูตรนี้สอนการเป็นต�ารวจ

แผนใหม่อย่างเร่งรุดให้ส�าเร็จภายใน	6	เดือน	จึงต้องเรียนหนักมาก	คือเรียนวิชา 

กฎหมาย		วิชาสอบสวนท�าคดี	แล้วยังต้องเรียนวิชาขี่ม้า	ยิงปืนอีกด้วย	ม้านี้เป็น

ม้าเทศสั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษ	ให้ต�ารวจนักเรียนหัดขี่	นักเรียนต้องหัดขี่ม้า

ตัง้แต่เช้าตรู	่อาบน�า้ม้า	ท�าความสะอาดคอกม้าและกวาดขีม้้า	แล้วต้องขีม้่าจนเป็น	

แต่ก็ต้องตกม้าเจ็บตัวหลายครั้งจนสะบักสะบอม	 เมื่อขี่ม้าจนเหนื่อยหวังจะได้

พักเหนื่อย	 แต่ครูฝรั่งบอกว่ายังพักไม่ได้	 ต้องทดแทนบุญคุณม้าก่อน	 เพราะมัน

ให้เราขี่	 ต้องให้น�้าม้า	 ให้หญ้าม้ากินก่อน	 ต้องอาบน�้าม้าก่อนอีกด้วย	 จึงจะหยุด

พักได้	 ตอนเช้าบางวันก็ต้องวิ่งตะลุยหยุดพักไม่ได้	 ครูบอกว่าถ้าหยุดพักจะวิ่งไล่

ตามผู้ร้ายไม่ทัน	ต้องวิ่งไม่หยุด	จนเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีก	เข้าในป่าในรก	ลงห้วย

ลงคู		ปีนรั้ว		ปีนทุกอย่าง

	 ตอนบ่ายกต้็องเรียนกฎหมาย	 เรียนสอบสวนคด	ี กลางคนืกพ็กัไม่ได้	 เพราะ 

ต้องหดัยนืยาม	 ครฝูรัง่รูว่้าคนไทยขีข้ลาด	 กจ็ะให้ไปยืนยามในป่าช้าเพ่ือให้หายกลัว	 

เป็นต�ารวจจะกลัวผีไม่ได้	 นักเรียนจะบ่นไม่ได้	 เพราะครูเองอายุมากแล้วยัง 

ท�าได้เลย	นานๆ	ก็ชินไปเอง	 เลิกบ่น	 ความเมื่อยล้าต่างๆ	 คลายลง	 เพราะทุกคน

อยากส�าเร็จเป็นนายต�ารวจให้ได้	จึงต้องทนเอา	

 ผูใ้หญ่ชาวไทยมกัจะอบรมลกูหลานให้เดนิเบาๆ	พูดค่อยๆ	เรยีบร้อย	ถ้าเด็กคนใด

เดินดงัจะถกูเคาะตาตุม่	ต�ารวจนกัเรยีนเดนิเบาๆ	พดูเบาๆ	จงึถกูครูฝร่ังด	ุให้ชิดเท้า	

เดินดังๆ	พูดดังๆ		เป็นต�ารวจต้องพูดดังๆ	ให้ผู้ร้ายเกรงขาม	สอบสวนผู้ต้องหาก็

ต้องพูดดังเด็ดขาด	ผู้ร้ายจะได้กลัวรับสารภาพ	แล้วต้องไว้หนวดเพิ่มขึ้น	 เพื่อให้

หน้าดุๆ	น่าเกรงขาม

	 มีหลายคนทนไม่ไหว	 ออกกลางคัน	 คนที่เรียนส�าเร็จหลักสูตรนี้ได้เป็น

นายต�ารวจ	 เป็นนายอ�าเภอ	 เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย	 

เป็นข้าหลวงจังหวัด	 แต่ผู้ที่ไม่เรียนต้องเป็นพลต�ารวจ	 พลต�ารวจมีเครื่องแบบ 

เป็นฝรั่ง	แต่ไม่สวมรองเท้า	พันแต่แข้งสีด�า	เพราะสวมรองเท้าไม่เป็น		สวมแล้ว 

วิ่งไม่ถนัด	 ตามจับผู้ร้ายไม่ทัน	 นายต�ารวจจึงมีรองเท้าสวมเต็มยศ	 ตั้งแต่นั้นมา 

เมืองไทยก็เลิกจ้างต�ารวจจากอินเดีย

 ส�าหรับสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมากก็เริ่มตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี	 5	 เช่นกัน 

คือปี	 พ.ศ.2440	 สถานีต�ารวจแห่งแรกตั้งอยู ่บริเวณริมคลองแสนแสบ	 

(ทางเข้าวัดเทพลีลาปัจจุบัน)	 ก่อสร้างเป็นแบบโรงนาหลังคามุงจาก	 อยู่ในที่ดิน

ของประชาชน	การปกครองบังคับบัญชาในสมัยนั้นมีหัวหน้าสถานีสายงานการ

บังคบับญัชาข้ึนกบักองก�ากบัการต�ารวจนครบาล	ท่ี	สถานตี�ารวจนครบาลมนีบุร	ี

	 อีก	9	ปีต่อมา	คือในปี	พ.ศ.	2449	ได้ย้ายที่ท�าการใหม่	ไปตั้งที่แขวงคลองจั่น	

อยู่ในท่ีดินของ	 โต๊ะเซ็ม	 เนื้อที่จ�านวน	 1	 ไร่เศษ	 (ปัจจุบันเป็นที่พักอาศัยของ

ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจนครบาลลาดพร้าว)	ตวัอาคารสร้างเป็นทรงป้ันหยา 

ชั้นเดียว	 ไม่ได้กั้นห้อง	 หลังคามุงจากจ�านวน	 1	 หลัง	 สร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง	 

เสาไม้เต็งรัง	 พื้นไม้สัก	 และฝาไม้สิงคโปร์	 มีห้องแถวส�าหรับที่พักอาศัย 

ของข้าราชการต�ารวจ	จ�านวน	3	หลงั	หลงัละ	4	ห้อง	การบงัคบับญัชามหีวัหน้าสถาน	ี

	 ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 7	 ในป ี

พ.ศ.	2472	ได้ท�าการก่อสร้างอาคารสถานตี�ารวจใหม่		เป็นอาคารทรงป้ันหยาชัน้เดยีว	

มีห้องท�างานเป็นสัดส่วน	มีห้องควบคุมชาย	-	หญิง	แยกออกจากกัน	มีบ้านพัก

ข้าราชการต�ารวจล้อมรอบ	 มีบ้านพักของสารวัตร	 และรองสารวัตรอีก	 2	 หลัง	

ปลูกอยู่ในที่ดินของนางละม่อม	อัสสะพันธ์	เนื้อที่ประมาณ	2	ไร่เศษ	ซึ่งมอบให้

แก่กรมต�ารวจ	การบงัคบับญัชา	มสีารวตัรเป็นหวัหน้าสายงาน	ขึน้กบักองก�ากบัการ

ต�ารวจนครบาล	4

	 ท่ีท�าการปัจจบัุนของสถานตี�ารวจนครบาลหวัหมาก	 อยูใ่กล้บรเิวณอาคาร 

อนิดอร์สเตเดยีม	ทีท่�าการของการกฬีาแห่งประเทศไทย	(กกท.)	และมหาวทิยาลัย

รามค�าแหง	บนที่ดินของราชพัสดุ	 เนื้อที่จ�านวนประมาณ	5	ไร่เศษ	ลักษณะเป็น

เรือนทรงไทย	 ตัวอาคารเป็นตึก	 มีสถานีต�ารวจดับเพลิงหัวหมากรวมอยู่ด้วย	 

มบ้ีานพกัของนายต�ารวจสญัญาบตัร	และชัน้ประทวน	-	พลต�ารวจ	แยกออกจากกนั 

การบังคับบัญชามีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน	การบังคับบัญชาขึ้นกับกอง

ก�ากับการต�ารวจนครบาล	4

	 เรื่องเล่าข่าวรามฯ	 ขอเล่าถึงท่ีมาท่ีไปของต�ารวจไทยและสถานีต�ารวจ 

นครบาลหัวหมาก	เพียงเท่านี้.
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	 com/topic/32222997		

ภาพงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่	1.	(ม.ป.ป.)	เสรีภาพ.

115	 ปี	 การก่อตั้งสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก	 พ.ศ.	 2440-2555.	 สืบค้นเมื่อ	 

	 20	สิงหาคม	2557	จาก	http://www.huamarkpolice.au.edu/ 

เรื่องเล่าข่าวรามฯ : สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก                (ต่อจากหน้า 6) เครื่องแบบตำ�รวจในอดีต



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

	 	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดังาน		“สายใยแห่งรกั น�า้เงนิทอง” แสดงความ 

ชืน่ชมในความอตุสาหะ	 ทุม่เทตลอดระยะเวลาทีร่บัราชการของผูเ้กษยีณราชการ 

โดยมี	 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธาน		พร้อมด้วย รศ.รงัสรรค์ แสงสุข	อดตีอธกิารบด	ีม.ร.	ผูบ้รหิาร	ข้าราชการ 

บุคลากรชาวรามค�าแหง	 เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง	 เมื่อวันที่	 23	 กันยายน	 2557	 

ณ	หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

        อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชาย อวเกียรติ	รองอธิการบดีฝ่ายส�านักงาน- 

วิทยบรกิาร	 รกัษาราชการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายสวสัดกิาร	 กล่าวรายงานว่า	 ม.ร. 

ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา	 43	 ปี	 มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา	 มีศักยภาพสูง	 และ

ก�าลังจะก้าวสู่สากล	นอกจากการสอนในภูมิภาคยังขยายการเรียนการสอนไปยัง

ต่างประเทศทั่วโลก	 การด�าเนินการดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 เพราะได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ที่เสียสละ	อุทิศก�าลังกาย	

ก�าลังใจ	 ก�าลังสติปัญญา	 ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็ม

ความสามารถ	 โดยเฉพาะคณาจารย์	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

ที่ปฏิบัติงานมาจนถึงอายุครบ	 60	 ปีและ	 65	 ปี	 เป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่า 

ของมหาวิทยาลัย	 ส�าหรับ	 ปี	 2557	 นี้มี	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 และลูกจ้างที่มี 

อายุครบ	60	ปี	และ	65	ปี	รวมทั้งสิ้น	183	คน

	 	 	 	 	 	 	 	 จากนั้น	 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 กล่าวว่าคณาจารย์และบุคลากร 

ทั้ง	 183	คน	ล้วนมีส่วนส�าคัญในการวางรากฐานให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ท�าให้มหาวิทยาลัยพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน	รู้สึกยินดีที่ได้เห็นว่าผู้เกษียณราชการ

ทุกท่านต่างมีสุขภาพแข็งแรง	 และหลังจากนี้ก็จะได้พักผ่อน	 สามารถเลือกท�า 

ในสิ่งที่เสริมสร้างสุขภาพกายและใจได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งจะท�าให้มีความสุข	 

ความสดชื่นในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งแตกต่างจากความสุขที่เกิดจากช่วงเวลา 

ที่ท�างาน

 “ในนามของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขอขอบคณุบคุลากรผู้เกษยีณอายรุาชการ 

ทกุท่านทีไ่ด้มุง่มัน่ และอทุศิแรงกาย แรงใจ ช่วยกนัพฒันาให้รามค�าแหงก้าวหน้า 

มาจนถงึปัจจบุนั ขอให้ทกุท่านมสีขุภาพทีแ่ขง็แรง  มจีติใจทีเ่ข้มแขง็  สมปรารถนา

ในทุกประการ” 

 ต่อจากนัน้	มพีธิแีสดงมทุติาจติ	แก่คณาจารย์อาวโุส	ได้แก่	รองศาสตราจารย์ 

ประทุมวรรณ อุดมสุวรรณกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น และ

ศาสตราจารย์พิเศษอัมพร วิจิตรพันธ์ 

	 โอกาสนี้	 รศ.รังสรรค์ แสงสุข	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงพัฒนา

และก้าวมาถึงวันนี้	 อาจารย์และบุคลากรในอดีตมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการ

ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานให้มหาวิทยาลัย	 ส�าหรับคณาจารย์อาวุโส

ทั้ง	 3	 คน	 ถือว่าเป็นครูใหญ่ที่ร่วมกันบุกเบิกงานตั้งแต่ระยะแรก	 	 เมื่อได้เห็นว่า

คณาจารย์ทั้งสาม	 	 มีสุขภาพดี	 แข็งแรง	 และได้เสียสละเวลามาร่วมงานในวันนี ้

ท�าให้รู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง		และอยากให้คณาจารย์และบุคลากรที่ยังปฏิบัต ิ

หน้าที่การงานอยู่	 ยังไม่เกษียณราชการได้ระลึกถึงหน้าที่ของตนเองว่าทุกคน 

อธิการฯ ยกย่องผู้เกษียณ

วางรากฐาน-ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย  

มีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย	 ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ใด	 ฝ่ายใด	 ขอให้ได้ทุ่มเท	 

เสียสละ	 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ	 เช่นเดียวกับผู้ที่เกษียณราชการ 

ทุกคนได้ปฏิบัติมาแล้ว

 “รามค�าแหงต้องไม่หยดุการพฒันา บคุลากรต้องมกีารถ่ายทอดการบรหิารงาน

แก่กนั ในขณะเดยีวกนั มคีวามเป็นพีเ่ป็นน้อง ฝึกเป็นผูใ้ห้ สร้างความรูส้กึทีด่ต่ีอกนั 

ต้องคิดท�าแต่สิ่งดี บริหารจิตใจ บริหารร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

 ...ขอให้บุคลากรรามค�าแหงต้องช่วยกนัดแูลมหาวทิยาลยัในทางสร้างสรรค์ 

ขอขอบคุณบุคลากรชาวรามค�าแหงทุกคน ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

เป็นก�าลังส�าคัญของมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกคนช่วยกันรวมจิตใจ ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันเช่นนี้สืบไป”

(อ่านต่อหน้า 10)

 คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 จดับรรยายพเิศษ 

เรือ่ง	“ครใูนยคุดจิติอล” 	ในการสมัมนาอาจารย์แนะแนว	จากโรงเรยีนมธัยมศกึษา	

คร้ังท่ี	 10	 โดย	 ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการบริหาร  

ณ	 เพชรส�านักพิมพ์	 เมื่อวันที่	 13	 ตุลาคม	 2557	 ณ	 ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี	้  ดร.เพชรยพุา  บรูณ์สริจิรงุรฐั กล่าวว่าปัจจบัุนชวีติมกีารพฒันา

และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 และการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลทั้งด้าน 

เนื้อหา	 ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ซึ่งมีมากมายและได้รับการแทนด้วยดิจิตอลที่มีอยู ่

รอบๆตัว	 ท�าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว	 ครูจึงไม่ควรเน้น 

การสอนตามเนื้อหาและถ่ายทอดองค์ความรู ้ในหลักสูตรมากจนเกินไป	 

แต่ควรเน้นการน�าเนื้อหามาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดทางความคิดและจัดการ

เรยีนรูท้กัษะและความรูท้ีจ่�าเป็นให้กบันกัเรยีน	 รวมท้ังเน้นให้นกัเรยีนแสวงหา 

ความรู้และสังเคราะห์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง	

  “ลองให้นักเรียนท�าแบบทดสอบเรื่องการท�างานของสมองซีกซ้าย 

และซีกขวาเพื่อศึกษาว่านักเรียนมีการใช้งานสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา

มากกว่ากัน เพราะสมองซีกซ้ายจะท�าหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษา การเขียน 

การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การควบคุมการพูด ทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์ อาจเรียกการท�างานของสมองซีกนี้ว่าเป็น “ส่วนของการตัดสิน” 

และสมองซีกขวาจะท�าหน้าที่ในเร่ืองของความเข้าใจ การเห็นภาพสามมิต ิ

ความรู้สึกด้านศิลปะ มีสุนทรียด้านดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการในการ

ด�าเนินชีวิต รวมทั้งท�าหน้าที่ควบคุม อาจเรียกการท�างานของสมองซีกขวาว่า 

“ส่วนของการสร้างสรรค์” เมือ่สามารถแยกประเภทนกัเรยีนได้ตามความถนดั

ของสมองแล้ว ก็จะท�าให้สามารถแนะน�าหลักสูตรการเรียนการสอน หรือ

สายอาชีพให้กับพวกเขาได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น”

 ดร.เพชรยุพา		กล่าวต่อไปว่าครูในยุคดิจิตอลต้องมีเทคนิคในการเรียน

อย่างสนุก	 รู้วิธีการใช้และประยุกต์เทคโนโลยี	 เพื่อจูงใจให้คิด	 เน้นให้ผู้เรียน

มีความสุขกับการท�ากิจกรรม	 เพื่อการเรียนรู้	 มีแรงจูงใจให้คิดสร้างสรรค	์ 

น�าเสนอความรู้อย่างสนุกสนาน	โดยพยายามท�าให้นักเรียนเกิดการหลั่งสาร

แห่งความสุข	4	ชนิด	คือ	โดพามีน	(สารส�าเร็จ)ออกมามากเมื่อเราได้รับในสิ่ง 

ทีต้่องการและเมือ่ความอยากได้รบัการตอบสนอง เซโรโทนนิ	 (สารสงบ)	 เกดิขึน้ 

ม.ร. จัดบรรยาย “ครูในยุคดิจิตอล”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ส�านกัพมิพ์	 ขอแจ้งรายชือ่ต�าราทีพ่มิพ์แล้วเสรจ็ภายในเดือน	 กนัยายน 2557	 จ�านวน 16 วิชา	 ดงันี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57099	 CHI	3401	 52/25	 ภาษาจีนธุรกิจ	1	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

	 	 (CN	381)	 	 	

	 57111	 CHI	4204	 72/25	 ประวัติวรรณคดีจีน	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล	 	

	 	 (CN	464)

	 57103	 ECT	6101	 234/25	 เทคโนโลยีการศึกษา	 รศ.ดร.วีระ		ไทยพานิช	 	

	 	 (ET	703)	 	 ร่วมสมัย	 และคณะ

	 57120	 ENG	2601	 35/25	 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดี	 รศ.ดร.ธัญญรัตน์		ปาณะกุล

	 	 (EN	230)	 	 อังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน	 และคณะ

	 57146	 ENL	4701	 85/25	 ภาษาศาสตร์และการอ่าน	2	 ผศ.คนึงนิตย์		จันทุรัตน์

	 	 (LI	495)

	 57147	 INB	3107	 118/25	 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	 รศ.ดร.กัญญา		ศิริกุล

	 	 (IB	415)

	 57116	 KOR	2001	(H)	 43/25	 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี	3	 ผศ.บุญมา		พิพิธธนา

	 	 KO	201	(H)	

	 57118	 KOR	2002		 87/25	 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	4		 ผศ.บุญมา		พิพิธธนา

	 	 (KU	202)

	 57112	 KOR	2002	(H)		 49/25	 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี	4	 ผศ.บุญมา		พิพิธธนา

	 	 KO	202	(H)	

	 57127	 LAW	3006	 68/25	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ	 อาจารย์รชฏ		เจริญฉ�่า	 	

	 	 (LA	306)	(LW	308)	 อาญา	1	

	 57115	 LAW	3008	 39/25	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ	 ผศ.ดร.ธรีนติิ	์	เทพสเุมธานนท์

	 	 (LA	308)	(LW	309)	 อาญา	2	 	

	 57104	 MTH	2205	 62/25	 ทฤษฎีจ�านวน	1	 รศ.โสภาพรรณ		ทิพย์โยธา	 	

	 	 (MA	225)

	 57132	 PAL	2101	 61/25	 ภาษาบาลี	 ผศ.อภิชาญ		ปานเจริญ

	 	 (PL	201)

	 57141	 PHI	2306	 41/25	 ปรัชญาจิต	 รศ.วิโรจ		นาคชาตรี

	 	 (PY	236)

	 57084	 PSY	1002	 44/25	 ดาราศาสตร์ทั่วไป	 รศ.ไพเสริฐ		ธรรมมานุธรรม

	 57105	 SOC	4083	 20/25	 ทฤษฎีสังคมวิทยาและ	 รศ.สุนทรี		พรหมเมศ

	 	 (SO	483)	 	 มานุษยวิทยา	

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress	 และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์	 (RPB)	 	 ช้ัน	 3	 	 โทร.	 0-2310-8757-9 

ต่อ	1101,	1103	 	 	 	 	 	 	 																																									

	 	 	 	 																																															ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม		 เคยเรยีนปรญิญาตรมีาครึง่เทอมแล้วลาออก

ตอนปลายเทอมสอง	 มีเกรดเทอมหนึ่งอยู่ใช้เทียบโอน

ได้หรอืไม่	 ตอนนีเ้ป็นนกัศกึษารามฯ	 แล้วถ้าเทยีบโอนได้

ดิฉันต้องลาออกและสมัครใหม่หรือไม่

ตอบ		 ประกาศมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	เร่ือง	การขอ 

ใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติ	 ภายหลงัการสมคัรเป็นนกัศกึษา 

ประกาศ	ณ	วันที่	5	เมษายน	2555		ได้ก�าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตหลังการสมัคร

เป็นนักศึกษา	ดังนี้

	 1.	 เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา

ขึ้นไป	 และส�าเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่นักศึกษา

สมัคร

	 2.	 เป็นผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุปริญญาขึ้นไป	 แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

ในวันสมัคร

	 3.	 เป็นนกัศกึษา	 8	 ปีสมคัรใหม่	 หรอืเป็นนกัศกึษา

หมดสถานภาพ	 หรือเคยเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชา

เพือ่เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี (Pre-degree)	 แต่ไม่ได้

ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

	 4.	 เป็นผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอื่น 

และยังไม่ส�าเรจ็การศกึษา	 และไม่ได้ขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอน- 

หน่วยกิต	แบบย้ายโอนหน่วยกิตในวันสมัคร

	 5.	 เป็นผู ้ที่ต้องการเปลี่ยนจากวุฒิการศึกษา

ที่ใช้สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอ่ืนที่ส�าเร็จ

การศึกษาก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิต 

ได้มากกว่า

 จากตามประกาศมหาวทิยาลัย	 ในข้อ	 4	นกัศกึษา 

สามารถใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติได้โดยไม่ต้องสมคัร 

เป็นนักศึกษาใหม่

  เอกสารที่ใช้ด�าเนินการ

	 1.	ส�าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช ้สมัครและวุฒิ- 

การศกึษาทีจ่ะน�ามาเปลีย่นใหม่	 จ�านวนอย่างละ	 1	 ฉบบั	

(กรณีเปลี่ยนวุฒิการศึกษา)

	 2.	ส�าเนาบตัรประจ�าตวันกัศกึษา	จ�านวน	1	ฉบบั

	 3	 ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด	

จ�านวน	1	ฉบับ

	 4.	ส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)	

จากสถาบันเดิมที่มีผลการศึกษาถึงวันที่มาสมัคร	

พร้อมส�าเนา	 1	 ฉบับ	 และค�าอธิบายรายวิชา	 (Course	

Description)	 ของแผนการศึกษานั้น	 1	 ฉบับ	 (กรณ ี

โอนย้ายจากสถาบันอื่น)

  วิธีด�าเนินการ

	 1.	 ให้นักศึกษาน�าเอกสารข้างต้นมาเขียน

ค�าร้องขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต	 และขอเปลี่ยน

การศกึษา	(แล้วแต่กรณ)ี	ทีฝ่่ายรับสมัครและตรวจสอบ

วฒุบิตัร		อาคารส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบ- 

ประเมินผล	 (สวป.)	 ชั้น	 3	 หลังเสร็จสิ้นการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว	2	เดือน

	 2.	ช�าระค่าธรรมเนียมในการปรับฐานข้อมูล	 

การขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต	จ�านวน	500	บาท

  ท้ังนี้	 ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติรวมถึงนักศึกษาใน

โครงการพิเศษ	 และหน่วยงานการศึกษานอกระบบใน

ก�ากบัมหาวทิยาลยั	 และใช้สทิธ์ิย้อนหลงักบันกัศกึษาทีม่ ี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบัน	 ณ	 วันท่ีได้

ออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป

		 ในกรณีของนักศึกษาให้น�าเอกสาร	 ข้อ	 2,	 3,	 4 

ไปด�าเนินการที่อาคาร	สวป.	ชั้น	3	ในวันเวลาราชการ

ถาม		 ดฉัินขอเรยีนถามว่าเมือ่ดฉัินเรยีนครบหลกัสตูร

ปริญญาตรีแล้ว	ดิฉันจะได้หลักฐานอะไรบ้าง	ที่แสดงว่า

ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีแล้ว

ตอบ	 หลกัฐานทีแ่สดงว่านกัศกึษาจบชัน้ปรญิญาตรี

แล้วมีดังนี้

		 1.	ใบรับรองสภา

		 2.	Transcript	จบการศึกษา

		 3.	ใบปริญญาบัตร

		 แต่ในกรณีที่นักศึกษาไปท�าเรื่องจบการศึกษา	

นักศึกษาสามารถขอใบรับรองคณะ	ให้ทางคณะออก

ใบรับรองว่านักศึกษาศึกษาครบหลักสูตรปริญญาตรีใน

สาขาที่นักศึกษาเรียนจบได้		 กองบรรณาธิการ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เม่ือเราก�าลงัรูส้กึสงบ	สบาย	และผ่อนคลาย	ออกซิโทซิน 

(สารสัมพันธ์)	 ออกมาเมื่อเราก�าลังมีความรัก	 และ

เอ็นดอร์ฟิน	 (สารส�าราญ)	 จะหลั่งออกมาทกุครัง้ที่

เราก�าลังรูสึ้กมคีวามสุข	 ก็จะท�าให้พวกเขาอยากเรยีน

และมีความพร้อมท่ีจะรับความรู้จากครูได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 นอกจากนี้	ครูต้องมีความเข้าใจในเรื่องความ- 

สามารถด้านต่างๆของนักเรียน	 ทั้งด้าน	Emotional 

Quotient (EQ)	 คือ	 ความสามารถในการเข้าใจ

อารมณ์ความรูส้กึของตนเองและผูอ้ืน่	 สามารถควบคมุ

อารมณ์	 จัดการกับอารมณ์ของตนเอง	 และมีการ

แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม	 สามารถสร้าง

แรงจูงใจที่ดีให้ตนเอง	เพื่อผลักดันตนเองให้ประสบ

กับความส�าเร็จและมีความสุข	 รวมทั้งมีความเข้าใจ

อารมณ์	 ความรู้สึกของผู้อื่น	 มีความเห็นอกเห็นใจ 

ผูอ้ืน่ด้วย	 เช่น	 ความฉลาดทางอารมณ์	 เชาวน์อารมณ์	

วุฒิภาวะทางอารมณ์	 เป็นต้น	 ด้าน Intelligence 

Quotient (IQ) คือ	 ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา	

ซ่ึงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้	 แสดงออกให้เห็นผ่าน

พฤติกรรมต่างๆ	 เป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดจากพันธุกรรม

ตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม

 ด้าน  Social Quotient (SQ) ทักษะทางสังคม

การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 เพราะมนุษย์ไม่สามารถ

อยูค่นเดยีวได้	 ต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั	 จงึจ�าเป็น 

ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นสังคม	 สังคมใดจะด�ารง 

อยูไ่ด้กด้็วยจะต้องมนี�า้ใจเอ้ืออาทรต่อเพือ่นร่วมสงัคม

ด้วยกัน	 ไม่คิดว่าตนเองเหนอืกว่าใคร	 ต้องมใีจเปิดกว้าง 

ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่	 อกีทัง้ต้องไม่เบยีดเบยีน 

ซึ่งกันและกัน	 	และเมื่อผสมผสานระหว่าง	EQ	 	 IQ	

ม.ร. จัดบรรยาย “ครูในยุคดิจิตอล”                                    (ต่อจากหน้า  8)

ตา่งประเทศ	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2544	

(ภาษาเขมร	 ภาษาพม่า	 ภาษาลาว	 ภาษาเวียดนาม  

ภาษาเกาหลี	ภาษาฮินดี)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อ

การท่องเทีย่ว	ฉบับปี	พ.ศ.	2549	(ปรบัรหสัวชิาจาก	5	หลกั

เป็น	7	หลัก	และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรวิชาโทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว	 ฉบับปี							

พ.ศ.	2551	 (ปรับรหัสวิชาจาก	5	หลักเป็น	7	หลัก	และ

ปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวชิาโทประวัตศิาสตร์เพ่ือการท่องเทีย่ว	 ฉบบัปี	

พ.ศ.	2551	 (ปรับรหัสวิชาจาก	5	หลักเป็น	7	หลัก	และ

ปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา	 และฉบับปี	 พ.ศ.	 2542						

ปรับรหัสวิชาจาก	5	หลักเป็น	7	หลัก)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรวิชาโทภาษามลายู	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2551	 และ

หลักสูตรวิชาโทภาษามาเลย์	ฉบับปี	พ.ศ.	2531		(ปรับ

รหัสวิชาจาก	 5	 หลักเป็น	 7	 หลัก	 และปรับปรุงชื่อ 

บางกระบวนวิชา)	

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวชิาโทภาษาบาลแีละสนัสกฤต	ฉบบัปี	พ.ศ.	 2551 

และฉบบัปี	พ.ศ.	2531		(ปรับรหสัวชิาจาก	5	หลักเป็น	7	หลกั 

และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรวิชาโทภาษาญี่ปุ่น	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2551	 และ						

ฉบบัปี	พ.ศ.	2531		(ปรบัรหสัวชิาจาก	5	หลกัเป็น	7	หลกั 

และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา)	

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ	ฉบบัปี	พ.ศ.	2555	(แก้ไข 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย        (ต่อจากหน้า  4)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2555	 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาเคมปีระยกุต์

ฉบบัปี	พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร

และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2555	 (ปรับปรุงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	 สาขาวชิาภาษาองักฤษ		

เพื่อการสื่อสาร	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2555	 (ปรับปรุงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการแปล

ภาษาอังกฤษ-ไทย	ฉบับปี	พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาภาษาเยอรมนั    

และ	SQ	แล้ว	จะได้	Social Intelligence (SI) ความ

สามารถในการเข้ากับคนอื่นได้ดีและท�าให้คนอื่น 

ให้ความร่วมมอื	 ซึง่ต้องอาศยัการเป็นคนทีม่คีวามรูส้กึ

ไวต่อความต้องการและประโยชน์ของผู้อื่น	และมี

ทศันคตใินเชงิเมตตากรณุา	 เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่	 รวมทัง้ 

จะต้องมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ	 ไม่ว่า 

จะอยูใ่นสถานการณ์ใด	 และเป็นความฉลาดทีม่นษุย์

ได้พฒันาขึน้	 เพือ่ใช้ในการแสวงหาความส�าเรจ็ในงาน 

ชวีติส่วนตัว	 และอ่ืนๆ	 เกดิเป็นความฉลาดทางสงัคม 

5	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 	 รู้สถานการณ์ ความสามารถ

ในการอ่านสถานการณ์และตีความพฤติกรรมของคน 

ในแต่ละสถานการณ์	 2)	การแสดงออก การแสดงออก

ทั้งวัจนภาษา	 	 และอวัจนภาษา	 เป็นตัวก�าหนดภาพ

ของคุณในใจของคนอื่น	 3)	ความจริงใจ	พฤติกรรม

ที่ท�าให้คนอื่นตัดสินว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์	 เปิดเผย	

และเป็น	 "ของแท้"	 4)	ความชัดเจน	 	ความสามารถ

ในการอธิบายความคิดและแสดงความคิดเห็นและ	

5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)	ความสามารถใน

การเชื่อมต่อกับผู้อื่น

	 การเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ใช่การเรียน 

เพื่อรู้เพียงอย่างเดียว	แต่ต้องได้ทักษะและพัฒนาการ

ของนกัเรยีน	 วธิกีารสอนกต้็องเปลีย่นไป	 นอกจากครู

จะเป็นผู้ให้วิชาความรู้เป็นพื้นฐานแล้ว	 ครูก็ควรพูด 

ให้น้อย	ฟังให้มาก	พัฒนาตัวเองสม�่าเสมอโดยเฉพาะ

เรื่อง	 IT	 และต้องเป็นนักออกแบบและผู้ให้บริการ

ด้านการเรียนการสอน	 มากกว่าการเป็นนักวิชาการ

หรือวทิยากร	และต้องเอาใจใส่เดก็ทีเ่รียนอ่อน	 เพือ่ช่วย

เสริมทักษะให้เขาเรียนทันเพื่อนๆได้”	 ดร.เพชรยุพา	

กล่าวในที่สุด

 เสวนาทางวิชาการ	 	 นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน	 รุ่นที่	 11	

คณะสือ่สารมวลชน	 จดัโครงการเสวนาทางวชิาการ 

เรือ่ง	 “การปกครองอนิเทอร์เนต็ทีเ่หมาะกบัสงัคมไทย” 

เพือ่หาแนวทางในการก�ากบัดแูลการใช้อนิเทอร์เนต็

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 พร้อมศึกษาปัญหาและ

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต	 โดยมี

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พริงรอง  รามสตู		ผูอ้�านวย-

การศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ	 คณะนิเทศศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นวิทยากร	 และมี 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจ�านวนมาก	 เมื่อวันที่	 21 

ตุลาคม	 ที่ผ่านมา	 ณ	 ห้องประชุม	 0213	 ชั้น	 2	 

อาคารท่าชัย	

ในฐานะภาษาต่างประเทศ	 หลักสูตรนานาชาติ	 ฉบับปี	

พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรวิชาโทคติชนวิทยา	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2551	 และ

หลักสูตรวิชาโทภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ฉบับป	ี

พ.ศ.	2531	(ปรับรหัสวิชาจาก	5	หลักเป็น	7	หลัก	และ

ปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการศึกษา					

เพื่อการพัฒนา	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2555	 (ปรับปรุงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาเคมีประยุกต ์

ฉบับปี	พ.ศ.	2555	(ปรบัปรงุอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

 10. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 	 อนมัุตปิรญิญาดษุฎีบณัฑติ	ในภาค	1	ปีการศกึษา	2557  

(ครั้งที่	3)	ดังนี้

 ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (รัฐประศาสนศาสตร์) แบบ 1

	 1.	 นายสมนึก	พิพิธรังษี	

รหสัประจ�าตวั		5019830134		ตัง้แต่วนัที	่	24		กนัยายน		2557

	 2.		 นางสาวประภาพร		ศรีเหรา	

รหสัประจ�าตวั		5019830365		ตัง้แต่วนัที	่	24		กนัยายน		2557



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ถนนรามคำาแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

18 มงกุฎแอบอ้างชื่อ ม.รามฯ       (ต่อจากหน้า 1)

	 พรรคพลังรามร่วมกับเยาวชนต้นกล้า-

ตุลาการ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดโครงการ 

“พัฒนาเยาวชนด้วยความรู้ด้านกฎหมาย”	 เมื่อ

วันที่	 6	 ตุลาคม	 2557	 ณ	 ศาลอาญา	 พิพิธภัณฑ์-

ศาลไทยเเละหอจดหมายเหตุ	สถาบันพัฒนา-

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 เเละ	 ศาลฎกีา 

เเจ้งวัฒนะ	 เพ่ือให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย	 สร้าง 

เเรงบันดาลใจในการประสบความส�าเร็จในหน้าท่ี 

การงานในสายงานกฎหมายในอนาคต	 ผ่านการ 

ทศันศกึษา	 รบัฟังการบรรยายพเิศษจากท่านผูพ้พิากษา  

โดยได้รบัเกยีรตจิาก	นายวริชั ชนิวนิจิกลุ รองประธาน 

ศาลฎีกาเ เละนายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เป็นประธานเปิดงาน	 ให้โอวาทเเละปาฐกถาพเิศษ	 

รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ	 “บันไดก้าวสู่บัลลังก ์

ผูพ้พิากษา”	 โดย	 นายสรุยินัต์ หงษ์วไิล	 ผูพ้พิากษา

ศาลชั้นต้นประจ�ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา	

	 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เยี่ยมชม 

ห้องพจิารณาคดศีาลอาญา	 เพือ่เรยีนรูก้ารท�างานจรงิ 

ในห้องพิจารณา		เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยเเละ 

หอจดหมายเหต	ุชมศาลไทยสมยัรชักาลที	่5	ประวตัศิาสตร์ 

การพจิารณาคดขีองไทยตัง้เเต่สมยัโบราณจนปัจจบุนั

การเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี	 ศาลฎีกา	 เเผนกคดี-

อาญาของผู้ด�ารงต�าเเหน่งทางการเมือง

พรรคพลังราม

พัฒนาเยาวชนด้านกม.ซ่ึงเป็นผู ้ เสียหายจากกรณีมีกลุ ่มบุคคลแอบอ้าง 

ชื่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไปแสวงหาประโยชน์    

ด้วยการโฆษณาเชิญชวนผ่านสือ่ว่าสามารถช่วยเหลอื

นักศึกษาในการสมัครเรียน	การลงทะเบียน	วางแผน

การเรียน	 	การติว	และ	การสอบ	อีกทั้งยังรับรองว่า

จะช่วยให้ส�าเรจ็การศกึษาทีม่หาวทิยาลัยรามค�าแหงได้	

ท�าให้มผีูเ้ข้าใจผดิว่าเป็นบริการส่วนหนึง่ของมหาวทิยาลัย  

แต่เมื่อมีผู้หลงเช่ือใช้บริการและเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก 

เป็นหลักหมื่นบาท	ให้กับส�านักงานดังกล่าวแล้ว 

ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่โฆษณาเอาไว้		

 “มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า ม.รามค�าแหงไม่มี

ส่วนเกีย่วข้อง การด�าเนนิการดงักล่าวท�าให้มหาวทิยาลยั

เสื่อมเสียช่ือเสียง  ท�าให้นักศึกษาจ�านวนมากต้อง

เสียผลประโยชน์และเสียเงิน จากการหลอกลวงของ

มิจฉาชีพ  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาด�าเนินการ

ทางกฎหมาย อย่างเฉียบขาดต่อไป

 ขอเตือนนักศึกษา ประชาชน  ไม่ให้หลงเชื่อ 

หากสนใจจะเรยีนที ่ม.รามค�าแหง  ขอให้ด�าเนนิการต่าง ๆ 

ด้วยตนเอง  ทั้งการสมัครเรียน การลงทะเบียนเรียน 

หรือการสอบ   ซึ่งกระบวนการเหล่านี้  มหาวิทยาลัย

มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพท�าการสอน ถ่ายทอดความรู้

ให้แก่นกัศกึษาอย่างเข้มข้น  และมเีจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิาร

นักศึกษาด้วยระบบ Super service ให้ได้รับความ

สะดวกสบาย รวดเรว็ ในทกุขัน้ตอน  การสมคัรเรยีน 

การลงทะเบยีน   ที ่ม.รามค�าแหง ท�าได้หลายช่องทาง 

ถ้าไม่สะดวกมาด้วยตนเอง ก็สามารถสมัครและ 

ลงทะเบยีนออนไลน์ได้และค่าหน่วยกติ ค่าลงทะเบยีน

ต่าง ๆ ของ ม.รามค�าแหง มีราคาถูกมาก”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวในตอนท้ายว่าขอให้

นกัศกึษาอย่าหลงเชือ่ผูแ้อบอ้างเหล่านี	้ เพราะจะท�าให้

นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายเกินจริง	 และเสียประโยชน ์

ทุกด้าน	 อีกทั้งการกระท�าดังกล่าวอาจน�าไปสู่การ

ทุจริตในการสอบ		ทั้งนี้	 	หากนักศึกษาไปใช้บริการ

หรอืเสยีค่าใช้จ่ายให้กลุม่มจิฉาชพีเหล่านี	้ มหาวทิยาลยั

จะไม่รบัผดิชอบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้	 ส่วนนกัศกึษา

คนใดที่ได้รับความเสียหายจากการแอบอ้างดังกล่าว		

สามารถแจ้งรายละเอียดกับทางงานประชาสัมพันธ์	

ม.รามค�าแหงได้โดยตรง	เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เก็บ

ข้อมลูไว้เป็นหลักฐานในการด�าเนนิการทางกฎหมายต่อไป	

	 ด้าน	 รศ.สุวรรณี ผู้อ�านวยการ สวป.	 กล่าว

เพิ่มเติมว่าด้วยความที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา	 เปิดโอกาสให้ผู้ที่ท�างานแล้ว

เข้ามาเรียนหนังสือได้ในสาขาวิชาที่สนใจ	 จึงต้อง

อ�านวยความสะดวกในเรื่องการลงทะเบียนเรียน	

เช่น	 การลงทะเบียนเรียนแทน	 ซึ่งมหาวิทยาลัย 

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ได้ก�าหนดตารางสอบชัดเจนตัง้แต่วนัแรกท่ีนกัศกึษา

สมัครเข้าเรียน	 ท�าให้กลุ่มมิจฉาชีพนี้มีช่องทางเข้า

มาแทรกแซงในขัน้ตอนต่างๆของนกัศึกษาได้โดยง่าย  

ทั้งการพาไปสอบ	 การลงทะเบียนเรียน	 ช่วยสรุป- 

บทเรียน	 โดยคิดค่าบริการที่มากเกินจริง	 จนกระทั่ง

มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการ

ถูกหลอกลวง	 เช่น	 ผลสอบไม่เป็นไปตามที่โฆษณา	

และเห็นว่าค่าใช้จ่ายมากเกินไปจนเกินสมควร	 จึงได้

เข้ามาแจ้งกับทาง	สวป.	 ของมหาวิทยาลัยไว้จ�านวน

หลายรายและมีมากขึ้นทุกวัน			

 ทั้งนี้	 ในส่วนของการแนะแนวการศึกษา	

รวมนั้น	 ให้เป็นข้ันเป็นตอนแต่ละภาพไป	 ลูกศิษย์

กจ็ะมองออกว่า	 สิง่ไหนทีเ่ราควรท�า	 สิง่ไหนไม่ควรท�า 

สิง่ไหนเราจะท�าก่อน	 สิง่ไหนเราจะท�าหลงั	 สิง่ทีส่�าคญั

ทีส่ดุนัน้	 จติใจทีม่ัน่คง	 ยนืยงอยูด้่วยก�าลงัใจทีเ่ข้มแขง็  

มุ่งมั่นปรารถนา	 ในทางที่ดีอย่างแน่วแน่	 ก็จะ

สัมฤทธิ์ผล	 ก็จะส�าเร็จได้	 ครูเห็นการงาน	 กิจกรรม	

หรอืว่าวธิปีฏบิตั	ิ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกฬีา	 ไม่ว่าจะเป็น 

การศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นการท�ามาค้าขาย	 ไม่ว่าจะเป็น 

การประกอบอาชีพ		หรือไม่ว่าจะท�าอะไร	แม้กระทั่ง	

การทีค่ดิว่า	 เราจะว่ายน�า้ข้ามฝ่ัง	 เรากย็งัต้องคดิเลยว่า	

เราจะว่ายน�้าข้ามฝั่งไปเพื่ออะไร	 จะออกก�าลังกาย 

หรอืว่าเราจะว่ายเล่น	 จะว่ายน�า้ข้ามฝ่ัง	 ไปข้างหน้านัน้ 

จะผจญกับอะไร	 อย่างน้อยก็กระแสน�้า	 อย่างน้อย

ก็ความลึก	 กระแสน�้าจะพัดพาเราไปที่ไหน	 หรือ

ท�าร้ายอะไรเราได้บ้าง	 มีสัตว์ร้ายหรือไม่	 เช่นเดียว

กับการศึกษา	การเล่าเรียน	ถ้าหากว่า	เราไม่รู้จักผจญ

กับความยากล�าบาก	ไม่รู้จักผจญกับเวลา	ไม่รู้จักการ

จัดการกับกิจกรรมว่าสิ่งใดจะท�าก่อนท�าหลัง	 แล้วก็

ด�าเนินการไป	สิ่งเหล่านั้นจะบรรลุผลได้ยาก	

 ลูกศิษย์ครับ	 ระยะนี้ครูอยากจะให้ลูกศิษย์

เริม่พนิจิพจิารณาในเรือ่งการเรยีนให้จงหนกั	 เพราะว่า 

มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย	 ถึงผลการศึกษา 

ถึงการศึกษา	 โดยค�าวิพากษ์เหล่านั้นมักจะออกมา

เป็นผลว่าการศึกษาเดีย๋วน้ีตกต�า่	 นักศึกษาลองคดิดวู่า

ตกต�่าเพระอะไร	 นักศึกษาไม่เรียนหนังสือ	 ไม่อ่าน-

หนังสือ	ใช่หรือไม่	นักศึกษาอาศัยแต่ข้อมูล	ข่าวสาร	

ทีส่กุ	ๆ	ดบิ	ๆ	ไม่รูจั้กทีจ่ะเอาข้อมลู	ข่าวสาร	มาร้อยเรยีง 

รวบรวม	 ให้มนัเป็นข้อมลู	 ข่าวสาร	 ทีเ่ราสามารถทีจ่ะ 

น�ามาใช้ในการประกอบกิจกรรม	ในการคิด	การท�าอะไร 

อย่างไรหรือไม่	ลูกศิษย์ครับ	ในที่สุดแล้ว	สิ่งที่ครูพูด

มาทั้งปวงนั้น	 มาหยุดตรงที่ว่า	 เราจะต้องใช้สมอง

ของเราไตร่ตรองอยู่เสมอ	 เหมือนคนโบราณว่า	 

รับประทานข้าวเสียเปล่า	 ไม่มีสมองจะคิดอะไรดี	 ๆ	

เสยีเลย	เอาไว้พบกนัใหม่ฉบบัหน้านะครบั	สวสัดคีรบั

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่แนะแนวการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา	 โรงเรียน	

กศน.เขตต่างๆ	 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

แต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลนี้ได้เข้าไปแฝงตัวในหน่วย-

งานต่างๆเหล่านัน้	 โดยน�าข้อมลูต่างๆของมหาวทิยาลยั

ที่เปิดเผยตามสื่อต่างๆไปเผยแพร่แทน	ม.รามค�าแหง	

ซึ่ง	 ม.รามค�าแหง	 ขอยืนยันว่า	 ม.รามค�าแหงไม่ได้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าของกลุ่มมิจฉาชีพนี้ 

ทั้งสิ้น	 จึงขอเตือนนักศึกษาไม่ให้หลงเชื่อและถ้าม ี

ข้อสงสยัใดๆเกีย่วกบัการเรียน	 ขอให้สอบถามกบัทาง

มหาวิทยาลัยโดยตรงจะได้ข้อมูลที่จริงที่สุด



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๐) วันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 เมือ่เราเริม่ต้น	ท�ากจิธรุะหรอืกจิกรรมใดกต็าม 

ก่อนที่เราจะท�า	 ก่อนที่เราจะลงมือ	 จะต้องคิดไว้

ก่อนว่า	 เราท�าไปตลอดแล้ว	 ผลจะเป็นอย่างไร	

หรอืถ้าหากว่า	ท�าไปไม่ตลอด	ไม่บรรลผุล	ไม่เกดิผล	

ตามที่เราต้องการ	 เราจะท�าอย่างไร	 ดังนั้นการท�า

อะไรก็ตาม	 เป็นกิจกรรมที่เราท�า	 เราย่อมต้องมี

ทางเลือกเสมอ	 หรือมีวิธีการแก้ไขได้ตลอดเวลา	

นอกเสยีจากเราดือ้รัน้	 หรอืเราไม่ยอมฟังเหตฟัุงผล 

อะไรเสียเลย	 ย่อมท�าให้ทางเลือกของเรา	 เป็น

ทางเลือกที่ไม่สามารถแก้ไขได้	 เป็นทางเลือกที่	

ไม่ประสบผลส�าเร็จ	 เสียดายเวลา	 เสียดายส่ิงที ่

ควรจะมีผลสัมฤทธิ์	 ไม่เป็นไปดั่งที่เราปรารถนา

ปราศจากการฝึกตน	พรสวรรค์ก็ไม่มปีระโยชน์อันใด

	 ลูกศิษย์ครับ	 ในการด�าเนินกิจกรรม	 หรือ

การท�าสิ่งใด	 เมื่อเรามุ่งหมายว่า	 เราจะท�าสิ่งนี	้ 

จะเรยีนวชิานี	้ จะเรยีนคณะนี	้ หรอืจะเรยีนสาขาวชิานี ้

เราต้องทบทวนดวู่า	 สิง่ทีป่ระกอบกนั	 กบัความคดิ 

ส่ิงที่ประกอบกัน	 เพื่อที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือ	

ในการปฏิบัติ	 ในการที่จะท�าให้กิจกรรมที่เราท�า	

หรือพฤติกรรมที่เราแสดงออกนั้น	 ไปในรูปแบบ

เดียวกันกับความต้องการ	 และเป็นเรื่องที่จะเป็น

ผลส�าเร็จได้	 ที่ส�าคัญที่สุด	 ต้องเป็นเรื่องที่เราต้อง

พึงใจ	 ถ้าหากไม่พึงใจ	 คอืท�าไปอย่างเสยีมไิด้	 ท�าไป

อย่างไม่มีเป้าหมาย	 ท�าไปอย่างไม่มีกฎมีเกณฑ	์ 

นกึอยากจะท�ากท็�า	นกึอยากจะหยดุกห็ยดุ	อะไรเหล่านี้	

ก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้เลย

 ลกูศษิย์ครบั	 ครไูด้พดูในเรือ่งเหล่านี	้ ประกอบ

กันไว้ในหลายครั้ง	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวิธีการคิด	

วิธีการเลือก	 วิธีการท�า	 ครูอยากให้หมั่นทบทวน	

อยากให้ฝึกทบทวนตนเองเสมอ	 ก่อนจะออกจากบ้าน 

ก่อนจะท�าอะไร	เราควรที่จะมองไปว่า		เราจะไป

ท่ีไหน	 จะไปท�าอะไร	 จะผ่านอะไรบ้าง	 ต้องมอีะไร

เตรยีมไปบ้าง	 จะต้องมอีะไรท่ีจะใช้บ้าง	 ตลอดจน	

เราจะท�าหน้าตาอย่างไร	 รูปร่างอย่างไร	 เสื้อผ้า

สวมใส่	 อาภรณ์เป็นอย่างไร	 อย่างนี้เป็นต้น	 ต้อง

คดิรวบยอดให้ได้	 เมือ่คดิรวบยอดได้	 กอ็อกเดนิทาง  

เป็นไปตามระยะทาง	 เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการ	

ก็คือจะเลี้ยวไปทางไหน	จะตรงไปทางไหน	 ไปถึง

จุดใดจุดหนึ่ง	 จะท�าอะไรบ้าง	 จะต้องรีบเดินทาง 

หรอืไม่	 เพือ่ให้ทนัเวลา	 หรอืเราควรทีจ่ะเดนิช้าๆ 

เพราะเราร่างกายไม่สมบูรณ์	 เพราะว่าทางไม่เรียบ 

หรอืว่าทางไม่ด	ีอะไรต่าง	ๆ	เหล่านี	้ประกอบกนัไปหมด 

อยู่ที่ว่าลูกศิษย์	จะต้องฝึกใช้สติปัญญา	ใช้ความคิด

ให้รอบคอบ	มองภาพรวมให้ออก	ค่อย	ๆ	ขยายภาพ

ทางเลือก

 วางพวงมาลา นายจักรกฤช	 

ศรีธนกฤช	 ผู้อ�านวยการกองกลาง	

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาท-

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	

เนื่องในวันปิยมหาราช	 เมื่อวันที่	 23	

ตลุาคม	2557	ณ	บริเวณพระบรมรูปทรงม้า

(อ่านต่อหน้า 11)

 พรรคพลงัราม	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดังาน 

“สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย : มรดกอสีาน” ในวนัที่ 

27 - 28 พฤศจิกายน 2557	 ณ	 บริเวณทางลอด 

ใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

พร้อมเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีประกวดส้มต�าลีลา 

และประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน	 สมัครได้บัดนี้- 

20 พฤศจิกายน 2557 

	 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและ 

ผู ้ เข ้าร ่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าการอนุรักษ์และ

หวงแหนศลิปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ								

พธิเีปิดงานวนัที ่ 27 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 น. 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. ภายในงานมีซุ้มสาธิต	การท�าขนม

และอาหารประจ�าภาคอสีาน	 ศิลปหตัถกรรม	 การแสดง

ศลิปวฒันธรรมไทยอสีาน	 จากกลุม่	 ชมรมนกัศกึษา	

และศิลปินรับเชิญ

 ไฮไลท์ส�าคัญ	 คือ	 การประกวดส้มต�าลีลา 

ประกวดวนัที	่27	พฤศจิกายน	2557	และ	 การประกวด 

ร้องเพลงลกูทุง่อสีาน	ประกวดวนัที	่28	พฤศจกิายน	2557 

ส�าหรบัรางวลัแต่ละรายการ รางวลัชนะเลศิ	 ทนุการศกึษา 

จ�านวน	1,500	บาท	ถ้วยรางวัลจากอธิการบดี	ม.ร.	

ใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล	 รองชนะเลิศ

อนัดบั 1	ทนุการศกึษา	จ�านวน	1,000	บาท	ใบประกาศ-

เกยีรตคิณุและของรางวลั	 และรองชนะเลศิอนัดบั 2 

ทนุการศกึษา	จ�านวน	500	บาท	 ใบประกาศเกยีรตคิณุ

และของรางวัล	

 ผู้สนใจสมคัรเข้าร่วมประกวดส้มต�าลีลา	 และ

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอสีาน	สามารถดาวน์โหลด

ใบสมคัรได้ที ่ FB:พรรคพลงัราม ม.รามค�าแหง ตัง้แต่

บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2557	สอบถามรายละเอียด	

โทร.086-430-8390

ม.ร.สืบสานวัฒนธรรมไทยอีสาน

เชิญนักศึกษาประกวดส้มตำาลีลา-ร้องเพลงลูกทุ่ง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดบัปรญิญาตร	ี	ภาค		2		ปีการศกึษา		2557		ส่วนกลาง 

(หัวหมาก)	ระหว่างวนัที ่21 - 24 พฤศจิกายน 2557 (ทกุวัน) 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

และเปิดรบัสมคัรทางอนิเทอร์เนต็ที ่ www.iregis.ru.ac.th  

ต้ังแต่บัดนี้ - 24 พฤศจิกายน 2557	 รวมทั้งรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อ 

ในระบบ	 Pre-degree	 เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า																						

และสามารถน�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ	ม.6

	 ทั้งนี้	 เปิดรับนักศึกษาใหม่	 11	 คณะ	 ได้แก่	

คณะนติศิาสตร์	คณะบรหิารธรุกจิ	คณะมนษุยศาสตร์

คณะศกึษาศาสตร์	คณะวทิยาศาสตร์	คณะรฐัศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะ- 

สื่อสารมวลชน	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 และ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

 ผูส้นใจซือ้ใบสมคัรได้ตัง้แต่บดันี	้ทีอ่าคาร	สวป. 

ชัน้	1	และสอบถามรายละเอยีดโทร.		0-2310-8614-24	 

หรือ	www.ru.ac.th

ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม่ 

21 - 24 พฤศจิกายน นี้

  งานแพทย์และอนามยั ร่วมกบัสภากาชาดไทย 

รับบริจาคโลหิต	 เดือนพฤศจิกายน	 2557	 ทุกวัน

จันทร์และวันอังคาร ในวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 

24 และ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่รถรับบริจาคโลหิต 

บรเิวณหน้าคณะบรหิารธรุกจิ		เวลา	10.00	-15.00		น. 

ขอเชิญผู้สนใจบริจาคโลหิตไปใช้บริการได้ในวัน

และเวลาดังกล่าว

 	งานแพทย์และอนามัย	 ให้บริการตรวจ

สุขภาพร่างกายทั่วไป	 เพื่อออกใบรับรองแพทย ์

ให้กบัผู้สมคัรนกัศกึษาใหม่	 ภาค	 2	 ปีการศกึษา	 2557	 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต ่

เวลา 08.30 - 15.30  น. โดยให้เตรยีมเอกสารดงัต่อไปน้ี	

        

 1.		 บตัรประจ�าตวัประชาชน	 หรอืใบขบัขี	่ หรอืบตัรนกัเรยีน 

	หรือเอกสารของทางราชการที่มีรูปถ่ายติดอยู่

	 2.		ค่าธรรมเนียม	20	บาท	และแต่งกายสุภาพ

ข่าวจาก .. งานแพทย์และอนามัย


