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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
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คณะนิติศาสตร์เปิดมิติใหม่

วงการกฎหมายและธุรกิจ

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

คณะวิทย์ฯ นำ�นักศึกษ� - ช�วบ้�น 

ทำ�น�ปลูกข้�ว-เลี้ยงปล� ต�มแบบวิถีไทย

   
 
     
คณะวิศวะรับนักศึกษา ป.โท-เอก

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดี ม.ร.รับรางวัลบุคคลตัวอย่างจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดมติใิหม่วงการศกึษา 

ด้านกฎหมายและธุรกิจ เพื่อเป็นการรองรับ AEC ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 

ด้วยการจัดโครงการอบรมกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคาร และ 

การบริการทางการเงินโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานชั้นน�า 

ทางการเงินของภาครัฐและบริษัทที่ปรึกษากฎหมายช้ันน�าของโลก 

แก่นักธุรกิจ นักกฎหมาย หรือผู้สนใจในโลกการเงินได้มีโอกาสสัมผัส

กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง เปิดเผยว่า 

คณะนติศิาสตร์ ม.รามค�าแหง ได้รบัความร่วมมอื 

จากส�านักงานคณะกรรมการส ่งเสริม- 

การลงทนุ (BOI) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และบริษัท

ทีป่รกึษากฎหมาย Baker&McKenzie ในการจดัโครงการอบรมกฎหมาย

องค์กรธุรกิจ การธนาคาร และการบริการทางการเงิน หรือ Advanced 

Corporate, Banking and Financial Services Law Program 

(ABFL Program) 

 รศ.ดร. นวลละออ  แสงสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค 

เป็นประธานเปิดโครงการ “คณะวิทย์รามฯ 

รวมใจ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญา การทำานาของไทย”  

และน�าคณะผู้บริหาร บุคลากร 

นักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่   

ร่ ว ม ท� า น า ปลูกข้ าวไรซ์ เบอ ร่ี  

ในระบบเกษตรอินทรีย์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อวันที่  

7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ  

ต�าบลบ้านสร้าง  อ�าเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

 บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ก�าหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2558 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา-

การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม M.Eng. (Inspection 

and Engineering Law) ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เรียน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และกลุ่มท่ี 2 

เรียนวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.  

และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม Ph.D. 

(Engineering Law and Inspection) (อ่านต่อหน้า 11)

   
 ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.เอก

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค�าแหงเปิดรับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโททุกสาขาเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก รุ่นท่ี 16 หลักสูตร 68 หน่วยกิต 

เรียน Coursework 32 หน่วยกิต และท�า

ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต คัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ์และการประเมินศักยภาพ

การสอบภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ 

วันที่ 27 มีนาคม 2558 สอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 2 - 3 เมษายน 2558 และประกาศผล

วันที่ 8 เมษายน 2558

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับรางวัล 

“บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พ.ศ. 2557 สาขาบริหาร-

การศกึษาและพฒันาองค์กร ตามโครงการ “หนึง่ล้าน 

ความดถีวายในหลวง” จาก ฯพณฯ นายอำาพล เสนาณรงค์ 

องคมนตรี จัดโดยคณะกรรมการรางวัลไทย/มูลนิธ ิ

เพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุม

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

 ส�าหรบัรางวลัไทย มลูนธิเิพือ่สงัคมไทย และ 

นิตยสารเส้นทางไทย เป็นรางวัลที่มอบให้บุคคล 

และองค์กรภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่เป็นก�าลงัใจและยกย่องบคุคลและองค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน และมส่ีวนร่วมหรอือุทิศตนเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ สมควรเป็นแบบอย่างทีด่ ี ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ปฏบิตัอิยูใ่นกรอบของคณุความด ี มวีนิยั มคีวามสามารถในการแข่งขนั 

และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไปเพ่ือร่วมกันยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่ และมีความมั่นคงสืบไป



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                             

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

   โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา อาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่าคณะ-

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตระหนักในคุณค่า 

ของบุคคล ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการบูรณาการทางการศึกษา

ให้สอดคล้องกับแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้การศึกษา เป็นกลไกส� าคัญในการ เรี ยนรู้   

สร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน  

รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และ

เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ

ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท�านา 

วิถีไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นการให้ความรู ้

เกี่ยวกับความส�าคัญของการท�านาปลูกข้าวในระบบ

เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งปลูกจิตส�านึกให้ผู้ที่เข้าร่วม

โครงการได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยด้วย

 ส�าหรับ กิจกรรมการท�านาปลูกข้าวไรซ์เบอร่ีในระบบ

เกษตรอินทรีย์ จะท�านาต้ังแต่การปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว 

ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นกิจกรรมการท�านา 

3 ประเภท คือ 1) การดำานา ด้วยกล้าเพียงต้นเดียว ร่วมกับ

การเลี้ยงปลาในนาข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ 2) การทำานาหว่าน 

ร่วมกับการเล้ียงปลาในนาข้าวในพ้ืนท่ี 1 ไร่ และ 3) การทำานา

โยนกล้าข้าว ร่วมกับการเล้ียงปลาในนาข้าวในพ้ืนท่ี 1 ไร่ 

ระยะที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นกิจกรรม 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท�าขวัญข้าว และระยะท่ี 3 

ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เป็นกิจกรรมสืบสาน-

วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว 

 รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ แสงสุข  

รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค กล่าวว่าถือเป็น

นิมิตหมายที่ดีที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีโอกาส

จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ ให้นักศึกษา ชาวบ้านในพื้นที่

ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงตามวิถีการท�านาของไทย

ในระบบเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่การท�านาด�า-ว่าน-โยน  

ไปจนถึงการเก็บเก่ียว รวมท้ังได้ปลูกจิตส�านึกให้เห็นคุณค่า

ของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม

ของไทย และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และชาวบ้าน

ในพื้นที่ที่มาร่วมกันท�ากิจกรรมในวันนี้ ขอให้ประสบ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 จากน้ัน รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ  แสงสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค ได้น�าบุคลากร 

นักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันท�านาโยนและ

นาหว่านปลูกข้าวไรซ์เบอร่ีในระบบเกษตรอินทรีย์  

รวมทั้งปล่อยปลาลงในนาที่ปลูกข้าว ไร่ละ 500 ตัว 

จ�านวน 3 ไร่ รวมทั้งสิ้น 1,500 ตัว

คณะวิทย์ฯ                                       (ต่อจากหน้า 1) อธิการบดี ม.ร. รับรางวัลบุคคลตัวอย่างจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย                                       (ต่อจากหน้า 1)

 ปีนี้มีผู ้ เข ้ารับรางวัลจากทั่วประเทศ 

ในหลากหลายสาขา รวม 86 คน อาท ิ หม่อมราชวงศ์ 

สขุมุพนัธุ ์ บรพิตัร ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนนัท์  ผูอ้�านวยการ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ 

ผู้ว่าการประปานครหลวง และบุคคลในแวดวง- 

การศกึษา ผศ.นายแพทย์เฉลมิชยั บญุยะลพีรรณ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  ลิม่สกลุ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ รศ.ดร.ประเสรฐิ ป่ินปฐมรฐั อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี แ ละรศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นต้น

 ในโอกาสเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ขันธนภา อาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พ.ศ. 2557 ด้วยเช่นกัน

 โอกาสนี้ ฯพณฯ นายอำาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานมอบรางวัล

บุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2557 ให้แก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ “หน่ึงล้านความดีถวายในหลวง” 

ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการท�าความดแีละการเป็นคนดขีองสงัคม นบัว่ามีความส�าคญัย่ิงกับการพฒันาประเทศ การท�าความดี 

และการเป็นคนดี ไม่ได้เกิดเฉพาะกับบุคคลที่มีชาติก�าเนิด มีต�าแหน่ง หรือมีฐานะใดในสังคม แต่คนไทยทุกคน 

ต่างมีความสามารถในการท�าความดีและการเป็นคนดีได้ด้วยกันทั้งน้ัน    ทุกคนในสังคมควรช่วยกันส่งเสริมและ 

ให้ก�าลังใจคนดีได้ท�าความดีแทนคุณแผ่นดิน บุคคลเหล่านี้สมควรได้รับการยกย่อง เพราะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  

มีความสามารถ และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ และประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน 

 “ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทุกท่าน และขอให้ด�ารงไว้ซึ่งความดีดังที่เคยปฏิบัติกันมา ขอให้ท่านน�า

ความดีไปสร้างให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร บุคคล สาธารณชน และประเทศชาติ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบ

แก่ผูท้ีจ่ะก้าวมาช่วยพฒันาสงัคมต่อไป ขอฝากให้ทกุคนเมือ่ท�าความดีแล้ว ขอให้มีความเก่งคูกั่นไป ส่วนคนทีเ่ก่งอยู่แล้ว  

ก็ต้องท�าความดีด้วยเช่นกัน ดังที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า “ท�าดีได้ดี ท�าช่ัวได้ช่ัว” ขอให้ทุกคนยึดมั่นในการ

ท�าความดีเป็นที่ตั้งในชีวิตตลอดไป” 

 ด้าน ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบด ี ม.ร. เป็นผูแ้ทนผูเ้ข้ารบัรางวลักล่าวในโอกาสนีว่้า รางวลับคุคล

ตวัอย่างแห่งปีท่ีทุกท่านได้รับประกาศเกยีรตคิณุในคร้ังนี ้ เป็นรางวลัทีช่่วยตอกย�า้ให้คนในสงัคมไทยมุง่มัน่ท�าความดี

เพื่อให้เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาประเทศชาติ เพราะปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปท�าให้คนในสังคม

หลงเดินออกนอกเส้นทางแห่งความดีไปบ้าง ทุกคนต้องยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดีให้อยู่ในชีวิตประจ�าวัน 

 “ในฐานะที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ผมได้เห็นลูกศิษย์ที่ยึดมั่นในการท�าความดีและความกตัญญู ฟันฝ่าชีวิต 

ทีล่�าบาก เข้ามาเรยีนหนงัสอืในคณะนติศิาสตร์ ม.รามค�าแหง จากคนทีต้่องอยู่กับความยากจน มุ่งม่ันจนเรียนหนังสือจบ 

และปัจจุบันก�าลังจะก้าวไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้ว ถือเป็นความส�าเร็จที่น่าชื่นชมในชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง 

ท่ีพยายามจนประสบความส�าเร็จในชีวิต ด้วยการยึดมั่นในคุณงามความดีเป็นที่ตั้ง 

  ซึ่งผมเชื่อว่าบุคคลที่มีความเก่งและเป็นคนดี มีอยู่ในทุกองค์กร แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้รับรางวัล แต่ผม

ขอเป็นตัวแทนที่จะระลึกถึงผู้ที่ได้ท�าความดีเหล่านั้น ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการรางวัลไทย/มูลนิธิ-

เพื่อสังคมไทย และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ด�าเนินการจัดงานขึ้นมาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 

ผู้ท�าความดีและเป็นก�าลังใจให้สร้างความดีเพื่อประเทศชาติต่อไป”



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ 

นับเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่งของ

ประชาชนชาวไทย

 เนื่องเพราะปีนี้เป็นปีที่

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ- 

พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา หรือ  

๕ รอบนักษัตร

 ปีนี้จึงมีนิทรรศการที่น่าสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง เป็นนิทรรศการซึ่ง

 เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ซึ่งทรงสืบสานพระราชปณิธาน 

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 ภายในนิทรรศการมพีระราชประวติั 

และพระราชกรณยีกจิของทัง้ ๒ พระองค์

 รวมทั้งพระฉายาลักษณ์และ

สิ่งของส่วนพระองค์ อาทิ

 เทปคาสเซต กระเป๋าทรง ทรมัเปต-

ส่วนพระองค์ คอมพิวเตอร์ทรงใช้ 

ซอกระป๋อง ฯลฯ

 นิทรรศการนี้เปิดให้ประชาชน

ได้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๓๐ 

เมษายน ๒๕๕๘ 

 ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์

 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.  

 ผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีด

การเข้าชมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 

๐-๒๒๕๑-๓๙๙๙ ต่อ ๒๐๑-๒๐๒  

 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท 

 นักเรียน นักศึกษา ๕๐ บาท 

แวดวงสื่อชี้ช่องทางรุกประชาสัมพันธ์

นำาสื่อใหม่รายงานข่าวให้ทันสมัย

 แวดวงส่ือแนะสื่อใหม่ให้บุคลากรด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ของ ม.รามค�าแหง เพิม่ช่องทางเผยแพร่ 

ข่าวทีร่วดเรว็และทันสมยั ในการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง “การส่ือข่าวและรายงานข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านโซเชยีลมเีดยี” จดัโดยคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ 

ม.ร. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  ณ ห้องปฏิบัติการ- 

คอมพิวเตอร์ อาคารเวียงค�า ชั้น 2

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สมเกยีรต ิรุง่เรอืงวริยิะ ผูช่้วย- 

อธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึง 

ยุคเปลี่ยนของสื่อว่าโลกใหม ่

เป็นยุคดิจิทัล มีอินเทอร์เน็ต

เข้ามาครอบง�าการใช้ชีวิต  เด็กที่เกิดมาใหม่เป็น 

Digital native ต่างหาข้อมูลจากโลก Cyber world  

ซึง่นติยสารไทม์ เรยีกผลงานของชาวเนต็ปัจจบุนัว่าเป็น 

“ประชาธิปไตยดิจิทัลยุคใหม่” เพราะทุกคนสามารถ

เสนอความคดิเหน็และความเชือ่ของตนได้อย่างอิสระ

เสรีเต็มที่ ทั้งยังสามารถสร้างชุมชนชาวเน็ตท่ีเป็น

เพื่อนร่วมความเห็นเดียวกันได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด 

 “ยุคนี้เป็นช่วงเวลาของ UNDERDOG เวลา

ของคนธรรมดา เจ๋ง แปลกใหม่ แม้จะไม่ใช่คนดัง 

กส็ร้างกระแสได้ วนัน้ีเปลีย่นไปแล้ว ไทยมงุ เปลีย่นเป็น 

เซเลป ถ้าคิดแบบไทยมุง เรื่องของคนอื่น ถ้าเรา 

ไม่รับรู้ ก็ดูจะเห็นแก่ตัว คิดแบบเซเลป เรื่องของเรา 

ถ้าไม่เล่าให้คนอื่นรู้ ก็ดูจะเห็นแก่ตัว

 โลกอินเทอร์เน็ตสร้างให้เกิดคนพันธุ์ใหม่  

คนส่งสารต้องรูจ้กัแบ่งเน้ือหาให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 

เด็กยุคนี้เป็นGen Y ชอบท�างานอิสระ หาเงิน ลงทุน

ในตลาดหุน้ เป็นเจ้านายตวัเอง ใช้สือ่ Youtube มากกว่า

โทรทศัน์ เป็น Activeuser และ Gen Z เป็นวยัท่ีก่อให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงอย่างท่ีสุด เราจะสื่ออะไรออกไป 

ต้องดูเน้ือหา เพราะ CONTENT IS KING :Bill 

Gates,1996 เลอืกวธิเีล่าเรือ่งด้วยเนือ้หาทีช่อบ ตรงกบั 

เป้าหมาย และต้องการเห็นอะไรในอนาคต?”  

 ผศ.สมเกยีรต ิ กล่าวด้วยว่า The Screen is changed 

วันนี้สมาร์ทโฟนแซง Desktopไปแล้ว ผู้บริโภคสื่อ

หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ทุกอย่างมารวมกันอยู่

ในสมาร์ทโฟน เวลาเราจะเล่าเรือ่งผ่านโซเชยีล ต้องส�ารวจ

ช่วงเวลาที่คนเห็นมากที่สุด จากผลส�ารวจจะมาก

ในช่วงเวลา 12.00-17.00 น. วนัน้ี facebook มาแรงสุด 

แต่ถ้าวันไหนกระแสเปล่ียนเราก็ต้องเปล่ียน ถ้าจะ 

ให้ความส�าคญักบัสือ่ใดต้องดูพลงัและความนยิมของมนั 

แต่ละสื่อมีการใช้งานและธรรมชาติไม่เหมือนกัน 

เราจะยังใช้เทคนิควิธีการท�างานเหมือนเดิมอยู่อีก

หรือไม่ โลกสื่อใหม่วัดด้วย KPI เราจะเปลี่ยนเอง

หรือถูกเปลี่ยน?

 “การสือ่สารทีด่ ี เนือ้หาต้องสร้างสรรค์ เหตกุารณ์-

ต้องได้รับความสนใจ สื่อต้องเข้าถึง และต้องได้รับ 

ความร่วมมือจากสื่อมวลชน สิ่งเหล่านี้จะเกิดผลต่อ 

ทัศนคตขิองกลุ่มเป้าหมาย ท่ีแน่นอนต้องรู้ว่าองค์กร 

ต้องการสิง่ใด คูแ่ข่งก�าลงัท�าอะไร และกลุม่เป้าหมาย 

ก�าลงัคดิอะไรอยู ่ ตอบโจทย์น้ันด้วยการส่ือสารครบเครือ่ง 

ท้ายท่ีสุด ไม่มีงานที่ย่ิงใหญ่ ส�าเร็จได้ ด้วยทีมเวิร์ค 

ที่อ่อนแอ”

 ด้านนางสาวอศนิา พรวศนิ 

บรรณาธิการโซเชียลมี เดีย 

ส�านักข่าวเนช่ัน กล่าวถึง 

การประชาสมัพนัธ์ด้วยสือ่ใหม่ว่า 

สือ่ใหม่ มสีือ่ออนไลน์ สื่อสังคม 

และสือ่ดจิทิลั การรายงานข่าว 

ผ่านโซเชยีลมเีดยี ต้องเตรยีมเน้ือหาข้อความให้พร้อม 

เลือกประเภท วิธีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย และ

เครือ่งมอืให้เหมาะกบัวตัถปุระสงค์ พร้อมทัง้เลอืกกลุม่

ผู้รับสาร และเลือกช่วงเวลาในการสื่อข่าว 

 สือ่ทีน่กัข่าวใช้รายงานข่าวมากสดุ คอื ทวติเตอร์ 

(twitter) ยกตวัอย่าง การสือ่ twitter จะมปีระสทิธภิาพ

ได้นั้น 1)ข้อความที่สื่อสารออกไป ควรผสมผสาน

ระหว่างข้อความท่ีเป็นทางการและข้อความในรปูแบบ

ของการสนทนา 2)ข้อความต้องกระชับ ชัดเจนและ 

ตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ  ์

ในขณะนัน้ๆ เช่น แจ้งให้ทราบ กระตุน้ให้เกิดการส่งต่อ 

เพือ่รบัความเหน็หรอืการตอบกลบั 3)ขนาดของข้อความ

ทีส่่งออกไป ควรเหลอืพืน้ที ่จ�านวนตวัอกัษร ให้ follower 

ต่อเติม ซึ่งความหลากหลายของขนาดของข้อความ

ควรมีความสั้น ยาวคละกัน 4)การtweet หรือ post 

ข้อความพร้อมรูปจะดึงความสนใจได้ดีกว่าการ 

tweet/post ข้อความเพียงอย่างเดียว หรือข้อความ

ตัวอักษรกับลิงค์เท่านั้น และ5)ควร hashtag (#xxx)   

ทุกคร้ังในการส่งข้อความเพ่ือเป็นการจัดหมวดหมู่

ของเนื้อหาที่ส่งออก-รับเข้า-ส่งต่อ และเพื่อวัดผล 

 ในโอกาสเดียวกัน บรรณาธิการโซเชียลมีเดีย 

ยังให ้ผู ้ เข ้าอบรมฝึกปฏิบัติการใช ้งานส่ือใหม่  

อย่างเช่น twitter โดยให้รายงานข่าวของมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ท�าให้ผู้เข้าอบรมเกิด

ทักษะและมีช่องทางในการรายงานข่าวสู่สาธารณะ

ได้มากขึ้นด้วย
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 ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม บรรยายพเิศษหวัข้อ “AEC กบัการลงทนุ

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” แก่นักศึกษาโครงการ

การศกึษาภาคพเิศษ หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

ส�าหรบัผูบ้รหิารรุน่ใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ เมือ่วนัที ่

18 มกราคม 2558 ณ ห้องประชมุชัน้ 8 คณะเศรษฐศาสตร์ 

 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า 

ปัจจบุนัประเทศไทยมอีตัราขยายตวัของประชากรต�า่ 

เช่นเดียวกับ สิงคโปร์ มาเลเซีย เนื่องจากไทยมีอัตรา

เกิดต�่ามาก และวิทยาการทางการแพทย์ท�าให้คน

มีอายุยืนขึ้น ท�าให้มีปัญหาด้านการดูแลประชากร

สูงอายุจ�านวนมากในอนาคต   เป็นการเข้าสู่สังคม 

ผูส้งูอาย ุ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิต่อไป

 อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์มีข้อได้เปรียบ เพราะ

สามารถด�าเนนิการด้านเศรษฐกจิได้ง่าย เช่น การอนญุาต

เข้าออกประเทศ การอนญุาตท�างาน ขัน้ตอนสะดวกกว่าไทย 

ด้านอุตสาหกรรม ไทยมีการส่งออกค่อนข้างสูง 

โดยสนิค้าส่งออกอนัดบั 1 คอื อเิลก็ทรอนกิส์ ชิน้ส่วน- 

ยานยนต์ และน�้ามันส�าเร็จรูป ส่วนภาคการเกษตร 

มีสินค้าน�าเข้าอันดับ 1 คือ น�้ามันดิบ และชิ้นส่วน- 

อเิลก็ทรอนิกส์  จะเหน็ได้ว่าไทยพึง่พงิการค้าต่างประเทศ 

และการน�าเข้าสูงมาก แต่ดลุการค้าไม่เปลีย่นแปลงมาก 

เพราะแม้ว่าจะน�าเข้ามาก แต่ยงัสามารถส่งออกได้มาก 

และค่าแรงขัน้ต�า่ในประเทศไทยไม่สงูมาก เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

 ดร.สมชาย กล่าวว่าการเป็นนักเศรษฐศาสตร์

อย่ามองด้านเดยีวของเหรยีญ ต้องมองแบบนกัเศรษฐศาสตร์ 

ตวัอย่างเช่น มองว่าประเทศไทยมีข้อดี ทีส่ามารถฟ้ืนตวั

จากเศรษฐกจิ หรอืปัญหาการเมืองได้เร็ว ดังกรณปีี 2540 

ที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน ช่วงนั้นเงินเฟ้อ 10% 

ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านสูงถึง 30-60% เงินเฟ้อ

ในไทยน้อยกว่า เพราะธุรกิจที่ล้มคือภาค real sector 

หรอือุตสาหกรรมท่ีต่อเนือ่งมาจากภาคการเงนิ (Financial 

sector) แต่ภาคเกษตร และภาคบริการไทยไม่ล้ม  

ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก เพราะค่าเงินบาทต�่า 

เป็นโชคดีของประเทศไทยที่ยังสามารถไปต่อได้  

แต่เมือ่เศรษฐกจิเตบิโต ไทยกลบัเติบโตได้ช้าเม่ือเทยีบกบั

เพื่อนบ้าน 

 “การเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ต้องคดิใหม่ เราต้อง

เข้าใจเหรียญทั้ง 2 ด้านให้ได้ ต้องอ่านข่าวเศรษฐกิจ

และวเิคราะห์ และจะเหน็ว่าช่องว่างของข่าวมอียูม่าก 

การศกึษาทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มปีระโยชน์ ท�าให้เข้าใจ

การค้าขายได้ชดัเจนยิง่ขึน้ สามารถเหน็การแบ่งส่วนธรุกจิ

ในกลุ่มอาเซียน” 

รองปลัด ก.อุตสาหกรรม แนะภาคธุรกิจ

หวังรุ่งใน AEC ต้องปรับกลยุทธ์ลงทุน

 ในส่วนภาคการผลติของไทย เหนอืกว่าในหลาย-

ประเทศ ยกเว้นเรื่องสิ่งพิมพ์ที่เป็นรองสิงคโปร์ ทั้งนี ้

เพราะเกีย่วโยงกบัเรือ่ง broad band การเคลือ่นย้าย- 

ข้อมูล ความทันสมัยของ IT และ fiber optic   

ด้านการส่งออกเม็ดพลาสติก ไทยเป็นอันดับ 2  

ของโลก รองจากสิงคโปร์ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ไทยเป็นแม่แบบด้าน eco car เป็นฐานการผลติรถยนต์

ขนาดเล็ก มีปริมาณการลงทุนหลายแสนล้านบาท 

รถส่งออกของไทยทีเ่น้น spec สงูกว่าทีผ่ลติในประเทศ

เพื่อนบ้าน  รวมท้ังมีจุดแข็งด้านอุตสาหกรรมคือ 

supply chain เป็นฐานโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

ยกัษ์ใหญ่หลายบรษัิทในภูมภิาค แต่ไทยยงัขาดเทคนิค 

การออกแบบ เทคนิคด้านวิศวกรรม 

 รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวต่อไปว่า 

ประเทศไทยยังเน้นด้านการผลิตมากกว่าด้านการ

ออกแบบหรือการตลาด เพราะยังไม่เข้าถึงการตลาด 

มากนกั และยงัไม่มดีไีซน์ทีล่�า้หน้า ดงันัน้ BOI จึงต้อง

ออกยุทธศาสตร์ใหม่เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้

ส�าหรับสินค้าหลายประเภท  จะอาศัยสินค้าแบบเดิม 

เช่น สิ่งทอ ไม่ได้แล้ว เพราะเสื้อผ้าบางแบรนด์ย้าย

โรงงานผลิตไปกัมพูชา เนื่องจากค่าแรง 300 บาท

ของไทย 

 “ในวนัน้ียอด market share ของอตุสาหกรรมไทย 

ด้านเครื่องนุ่งห่มในตลาดสหรัฐอเมริกาเหลือเพียง  

1-2% เท่านัน้ ในขณะทีก่มัพชูาเพิม่ขึน้เป็น 10% ดงันัน้ 

ประเทศไทยควรมีการวางกลยุทธ์ทางอุตสาหกรรม 

เลอืกทีจ่ะรบัจ้างผลติสนิค้าให้กบัแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบ 

ท่ีลกูค้าก�าหนด (OEM: Original Equipment Manufacturer) 

โดยใช้การผลิตและเครื่องจักรของเรา หรือในด้าน

การท่องเทีย่ว ไทยมวีฒันธรรมทีม่คีณุค่าส�าหรบัชาวต่างชาต ิ

มีความได้เปรียบที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลาย 

ในภมูภิาคนี ้ เชือ่ว่าไม่มใีครสูไ้ทยได้ เรากค็วรมกีลยทุธ์

ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม”

 ในเรื่องของเขตเศรษฐกิจ ประเทศจีนนับว่า

ประสบความส�าเร็จมาก เพราะนอกจากจีนก�าหนด

พื้นที่อุตสาหกรรมที่ส�าคัญอย่างชัดเจนแล้ว ยังเน้น

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ลงทุนมาก  ส่วนใหญ่ 

เน้นการลงทนุในต่างประเทศทางเทคโนโลย ี สนบัสนนุ 

การลงทุนในชาติตะวันตก ขยายการลงทุนในเขต 

ที่ยังไม่เจริญ 

        ส�าหรับประเทศไทยก�าหนดเขตพื้นที่ชายแดน

เศรษฐกิจ คือ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด 

และสงขลา เป้าหมายระยะต่อไปคอื เชียงราย กาญจนบรุ ี

หนองคาย นครพนม นราธิวาส  “พื้นท่ีดังกล่าว

เป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถเชือ่มต่อไปยงัจนี ลาว เวยีดนาม ได้ 

เช่น แม่สอดจะเป็นแหล่งอตุสาหกรรมก่อนส่งไปพม่า 

ทัง้เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู อาหารทะเล ส่วนมกุดาหาร มกี�าลงั

การซื้อจากสุวรรณเขตจ�านวนมาก จังหวัดสงขลา 

อ.สะเดา มียอดส่งออกสินค้ามาก เพราะมาเลเซีย

มกี�าลงัซ้ือสูง มกีารส่งสินค้าตามแนวชายแดน ประกอบกบั

อาหารฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับจากมาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย”

        ภาครัฐต้องพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุน 

ในเขตเศรษฐกจิเช่นเดยีวกบัประเทศอืน่ๆ ซึง่ระหว่างนี ้

อยูร่ะหว่างการพิจารณา พ.ร.บ.ท่ีเกีย่วข้อง  โดยหวงัว่า 

เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน จะช่วยยกระดบัความเป็นอยู ่

ของประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ดขีึน้  พืน้ทีส่่วนใหญ่ทีก่�าหนด 

เป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษเป็นของกรมทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ซึง่ขณะนีจ้ดัตัง้เป็นนคิมอตุสาหกรรม 

 รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าแนวคิดการลงทุนมีการ

ผลกัดันมาปลายปีต้ังแต่สมยัจอมพลถนอม กติติขจร 

เริ่มจากโครงการ BOI ที่มีการขนเครื่องจักรมาลงทุน 

ปีพ.ศ.2515 มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม ปีพ.ศ.2546 

มกีารผลกัดนั จนมกีารตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ พร้อมกบั

เริ่มมีปัญหาด้านต่างๆตามมา จึงมีการคิดก�าหนดเขต

เศรษฐกิจพิเศษขึ้น การสัมมนาครั้งนี้ ท�าให้นักศึกษา

ที่รับฟังเกิดการตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับ AEC 

เพราะได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้หนึ่งที่ร่วม 

ก�าหนดนโยบายและทศิทางด้านเศรษฐกจิของประเทศ 

มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ 

และขอให้นักศึกษาน�าแนวคิดที่ได้รับฟังไปพัฒนา

ต่อยอดในการเรียนต่อไป



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน จะทำ�ไมไม่ขุดคอคอดกระ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ทุกๆภาษามีค�าที่ระบุถึงการกระท�ามากมายไม่ว่าค�าน้ันจะเป็นสกรรมกริยา

หรืออกรรมกริยา ในภาษามลายูน้ันมีมากมายแต่ในที่น้ีขอน�าเสนอเพียงส่วนหน่ึง

เท่านั้นครับ

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Berdeham เบิรเดอฮัม กระแอม

Bersedu เบิรเซอดู สะอึก

Berjalan เบิรยาลัน เดิน

Berlari เบิรลารี วิ่ง

Melompat เมอโลมปัต กระโดด

Membaca เมิมบาจา อ่าน

Menulis เมอนูลิส เขียน

Melukis เมอลูกิส วาด

Menari เมอนารี เต้น

Merangkak เมอรังกะก์ คลาน

Berdiri เบิรดีรี ยืน

Duduk ดูดุก นั่ง

Tidur ตีดูร นอน

Guling กูลิง กลิ้ง

Rebah เรอบะฮ์ ล้ม

Sandung ซันดง สะดุด

Jungkir balik จุงกิร บาลิก ตีลังกา

Minum มีนุม ดื่ม

Makan มากัน กิน

Dengar เดองัร ฟัง

Tunduk ตุนดุก ก้ม

Pusing ปูซิง หมุน

Baling บาลิง ขว้าง

Gigit กีกิต กัด

 เม่ือได้เรียนรู ้ค�าศัพท์แล้วก็สามารถที่จะน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ Jumpa lagi

 ท่านผู ้อ ่านที่พอจะมีอายุสักหน่อย 

(ยังไม่แก่นะครับ) คงจะได้ยินได้ฟังเรื่องความพยายามจะขุดคอคอดกระกันมาบ้าง 

ไม่มากก็น้อย ว่ากันว่าคนไทยมีความคิดเรื่องจะขุดคอคอดกระมาตั้งแต่สมัย 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเพ่ือเป็นเส้นทางลัดขนสินค้า 

จากฝ่ังมหาสมทุรอนิเดยีมาอ่าวไทย  และมาคดิกนัอกีทหีนึง่ตอนต้นกรงุรตันโกสนิทร์ 

แต่ตอนนั้นเพื่อจะได้มีทางลัดส�าหรับยกทัพเรือไปตีพม่าน่ะครับ ส่วนที่คิดเหมือน

สมัยอยุธยาที่จะให้เป็นทางลัดเพ่ือย่นเวลาในการเดินเรือขนส่งสินค้ามาอ่าวไทย

โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายูนั้นเกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง สมัยรัชกาลที่ 5 นี่เอง โดยในป ี

พ.ศ.2424 มกีารแข่งขนักนัระหว่าง 2 ชาตคิอืองักฤษ กบัฝรัง่เศสทีจ่ะเข้าขอสมัปทาน

ขุดคอคอดกระ โดยเฉพาะฝร่ังเศสนั้นต้องการทางเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับ 

ดนิแดนอาณานคิมทีอ่นิโดจนีผ่านอ่าวไทยโดยไม่ต้องอ้อมไปผ่านทีเ่มอืงท่าสงิคโปร์

ของอังกฤษซึ่งเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภูมิภาคนี้ โครงการนี้ไทยเราไม่อนุมัติเพราะกลัว

จะเป็นหนทางให้ 2 ชาตินี้หาเรื่องมายึดดินแดนเราเพิ่มนั่นเอง

 ส�าหรบัท่านทีย่งัไม่ทราบว่าคอคอดกระคอือะไร อยู่ตรงไหน ผมก็จะขอทบทวน

วิชาภูมิศาสตร์กันสักเล็กน้อย ทุกท่านคงพอทราบว่ามีคนเปรียบเทียบแผนที่

ประเทศไทยเหมอืนรูปขวาน (เขาเรียกกันว่าขวานทอง) ตรงด้ามขวานคอืภาคใต้นัน้ 

ตอนหนึ่งจะมีความโค้งงอกว้างน้อยกว่าด้ามขวานตอนอ่ืน ตรงนั้นแหละครับคือ

พื้นดินส่วนที่แคบที่สุดของประเทศซึ่งมีชื่อว่าคอคอดกระ

 คอคอดกระอยู่ในเขตบ้านทับหลี (ซาลาเปาอร่อย) จังหวัดระนอง โดยม ี

ความกว้างเพียงประมาณ 50 กิโลเมตร แต่ถ้าจะขุดคลองเป็นทางลัดจริงนั้นเขา

ว่าจะขุดตรงบริเวณนั้นไม่ได้เนื่องจากเป็นภูเขาหินและอยู่ติดกับชายแดนพม่าด้วย 

คลองลัดที่วางแผนไว้จะอยู ่ใต้บริเวณนั้นลงไปผ่านเขตหลายจังหวัดทั้งกระบี่  

ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา แต่ระยะทางยาวขึ้นคือ 120 กิโลเมตร

 แม้ว่าจะมคีวามพยายามจะผลักดนัให้ขดุคลองลดัทีเ่รยีกกนัว่าขดุคอคอดกระ

ทั้งๆ ที่ถ้าจะขุดจริงก็ไม่ใช่ตรงคอคอดกระมาหลายคร้ังในยุคหลังๆ นี้แต่ก็ไม่เคย 

ประสบความส�าเร็จโดยเหตุผลคัดค้านหลักคือต้นทุนการขุดสูงมากจนไม่คุ้มค่า

การลงทุน และเหตุผลด้านความม่ันคงคือท�าให้แผ่นดินไทยถูกแบ่งแยกเป็น 2 ส่วน 

นอกจากนัน้กย็งัมเีหตผุลประเภทเสียงนกเสียงกาอ้างว่าสงิคโปร์ทุม่เงนิให้นกัการเมือง 

เลิกล้มความคิดจะขุดคอคอดกระเพราะจะท�าให้เรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านและ 

เทียบท่าเรือที่สิงคโปร์มีน้อยลงด้วย

 ถามว่าการขดุคอคอดกระจะย่นเวลาการเดนิทางได้แค่ไหน ตอบได้ว่าถ้าเป็น 

เรือสินค้าทันสมัยยุคปัจจุบันซึ่งแล่นได้เร็วกว่าสมัยก่อนๆ (เช่นสมัยรัชกาลที่ 5) 

มากแล้วก็ช่วยลดเวลาการเดินทางได้แค่ 2 วันเท่านั้น แต่ถ้าในยุคที่เริ่มคิดจะขุด

สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเรือแล่นช้ากว่าก็อาจลดเวลาเดินทางได้ สัก 1 สัปดาห์หรือถ้า 

ย้อนกลับไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์อาจย่นเวลาได้เป็นเดือนเพราะเรือสมัยนั้น 

อาศัยแรงลม ซึง่บรเิวณปลายแหลมมลายนูัน้บางครัง้ลมไม่เป็นใจจนต้องลอยล�าอยูเ่ฉย ๆ 

เป็นวนั ๆ หรอืบางทแีล่นไปได้ระยะหนึง่ลมพดักลบัมาอยูท่ีเ่ดมิกม็ ี ทีผ่มพดูเหมอืนตาเหน็ 

เช่นนี้ได้ก็เพราะอ่านจดหมายเหตุการเดินทางของราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จ- 

พระนารายณ์ที่บันทึกไว้เสียละเอียดยิบทีเดียว

 สรปุว่าถ้าขดุไปกค็งไม่คุม้เพราะกะกนัว่าต้นทนุอยูท่ีป่ระมาณ 1 ล้านล้านบาท

และเนือ่งจากลดเวลาการเดนิทางได้แค่ 2 วนักค็งจะหาลกูค้าได้ไม่มากเพราะเรอืสนิค้า

ส่วนใหญ่ชินกับเดินทางผ่านเมอืงท่าสงิคโปร์ซึง่มีสิง่อ�านวยความสะดวกเพียบพร้อมอยูแ่ล้ว 

แต่ท่ีส�าคญัมากกว่าเร่ืองคุม้ ไม่คุม้กค็งเป็นเรือ่งทีเ่ราไม่อยากให้แผ่นดนิไทยถกูแบ่งแยก

นั่นแหละครับ ฟันธงได้ว่าไม่มีการขุดแน่  ๆ

 รับรองว่าผมไม่ได้รับเงินจากสิงคโปร์เพ่ือมาเขียนเร่ืองว่าการขุดคอคอดกระน้ี

ไม่คุ้มค่าแต่อย่างใด ...จริง ๆ นะครับ



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรตส่ิวนภมูภิาคทัว่ประเทศ 

จดักจิกรรมเทดิพระเกยีรตพ่ิอขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวันพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช 

เมือ่วนัที ่ 17 มกราคม 2558 โดยมีพิธีทางศาสนา และการวางพานพุม่ถวายราชสกัการะ 

พระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีติก�าหนดให้

วนัที ่17 มกราคม ของทกุปี เป็นวนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช วนัส�าคญัทางประวัติศาสตร์

และเป็นวันรัฐพิธี ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและ

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสดังกล่าว

อย่างต่อเนื่อง 

 ส�าหรับ “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” ในปีนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนประชาชน

ในจังหวัดต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ 

❀ สาขาฯ จังหวัดสงขลา

 

 

 นายณรงค์พร ณ พทัลงุ นายอ�าเภอหาดใหญ่ 

เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์

สมพล ทุง่หว้า รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร

จงัหวัดสงขลา และผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ 

ภายในจงัหวดั รวมทัง้ศษิย์เก่า นกัศกึษา และประชาชน ร่วมพิธวีางพานพุ่มถวายราชสกัการะฯ  

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

❀ สาขาฯ จังหวัดพังงา

 

 อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดี

คณะสื่อสารมวลชนปฏิบัติหน้าที่แทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง         เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ 

โดยมีเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี-โท ร่วมพิธี

❀ สาขาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  

ผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์ พร้อมด้วย 

นายอุดม เศษโพธิ ์ ผู้ประสานงาน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ ผู้แทน

หน่วยงานราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ารวจ ตลอดจนหน่วยงานภาครฐัและเอกชน (อ่านต่อหน้า 7)

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ณ บริเวณ 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

❀ สาขาฯ จังหวัดตรัง

 

 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ 

รองอธิการบดฝ่ีายวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวัดตรัง จัดพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่ม 

ถวายราชสกัการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรย์ี- 

พ่อขนุฯ โดยมตัีวแทนจากหน่วยงาน นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท ร่วมพธิี

❀ สาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

  นายเฉลมิพล พลวนั รองผูว่้าราชการ- 

จงัหวดับรุรีมัย์ เป็นประธานพธิวีางพานพุ่มถวายราชสกัการะ ในวนัพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี  

รองศาสตราจารย์สรุศกัดิ ์ สจุรติวณิชพงศ์  รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาฯ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ข้าราชการพลเรือน 

ทหาร ต�ารวจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี

❀ สาขาฯ จังหวัดหนองบัวลำาภู

      

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดหนองบัวล�าภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะ 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช โดยม ี นายชยพล ธติศิกัดิ ์ ผูว่้าราชการจงัหวดัหนองบวัล�าภู 

เป็นประธานในพธิ ี พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาคเอกชน กลุม่พฒันาสตร ี ร่วมพิธ ีณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู

ม.รามคำาแหงทั่วประเทศ จัดงานวันพ่อขุนฯ

ประชาชนร่วมใจ ถวายราชสักการะฯ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 ม.รามคำาแหงทั่วประเทศ จัดงานวันพ่อขุนฯ ประชาชนร่วมใจ ถวายราชสักการะฯ                                                                                                 (ต่อจากหน้า 6)

❀ สาขาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

    

 นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการ-

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายมาโนช 

เสนพงศ์ นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช และรองศาสตราจารย์

พรรณพิมล ก้านกนก รองอธิการบดีฝ่าย-

วิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ 

โดยมี เจ้าหน้าที่สาขาฯ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี  

ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช

❀ สาขาฯ จังหวัดแพร่

    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดงาน 

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมี  

นายสมศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการ- 

จังหวัดแพร่ เป็นประธาน และรศ.วิชัย ธนรังสีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ-

จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอ�าเภอ หัวหน้า-

หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิน่ สมาชิก- 

เหล่ากาชาด ภาคเอกชน นักศึกษา ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธี ณ บริเวณ

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ 

❀ สาขาฯ จังหวัดปราจีนบุรี

  

 

 

 นางสาวจติรา  พรหมชติุมา  ผูว่้าราชการ- 

จงัหวดัปราจนีบรุ ีพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์

สุกัญญา ตันธนวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่าย

วิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี วางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะและถวายความเคารพ และมีเจ้าหน้าที่สาขาฯ นักศึกษา และผู้แทน 

จากภาครัฐและเอกชน ร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

❀ สาขาฯ จังหวัดอุดรธานี

 

  สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุดรธานี

จัดงานวันพ ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพร้อมด้วย 

ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ารวจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน ี

นายกเทศมนตร ี นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ่อค้า ประชาชน นกัศกึษา ศษิย์เก่า  

ร่วมพิธี ณ ลานพ่อขุนฯ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี 

❀ สาขาฯ จังหวัดนครพนม

 นายธวชั  ศริวิฒันนกุลู  รองผูว่้าราชการ- 

จงัหวดันครพนม เป็นประธานงานวนัพ่อขนุ- 

รามค�าแหงมหาราช  โดยมรีองศาสตราจารย์

อดลุย์ ตะพงั รองอธกิารบดฝ่ีายวิทยบริการ- 

จังหวัดนครพนม และผู้แทนส่วนราชการ 

และหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะด้วย ณ บริเวณลานพระบรม-

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

❀ สาขาฯ จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

   นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์  

ผู้ว่าราชการจังหวดัอทุยัธาน ี เป็นประธาน

จดังานวนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์  จนัทรสตูร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาฯ ผู้แทน

จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา นักเรียนและประชาชน ร่วมในพิธ ี 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

❀ สาขาฯ จังหวัดอำานาจเจริญ

 นายสทุธนินัท์ บญุม ี ผูว่้าราชการ- 

จงัหวดัอ�านาจเจรญิ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

กฤช ภรูสินิสทิธิ ์ รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร- 

จังหวัดอ�านาจเจริญ เป็นประธานพิธ ี

วางพานพุ ่มถวายราชสักการะและ

บวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมี 

หน่วยงานราชการ ภาครฐั เอกชน คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโท เข้าร่วมพิธี 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอ�านาจเจริญ 
(อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

(อ่านต่อหน้า 10)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา 

อย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยกำาหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

ระดับปริญญาตรี 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

	คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ 	คณะส่ือสารมวลชน สาขาวิชาส่ือสารมวลชน

1. คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ม.ศ. 5 หรือ ม. 6 ) หรือ

 1.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี

  1.2.1   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีต�าแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

           1.2.2  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

  1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิก- 

สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาต�าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล กรรมการ- 

สุขาภิบาล  ก�านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

 1.3  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้      

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1   กำาหนดการจำาหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

           2.1.1 จำาหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2558 

ส่งธนาณัตริาคาชุดละ 100.- บาท สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปณ.รามค�าแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าหน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามค�าแหง กรุงเทพฯ 

10241 วงเล็บมุมซอง “ซื้อชุดสมัครส่วนภูมิภาค” โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์

ของผู้ซื้อให้ชัดเจน

  จำาหน่ายใบสมัครท่ีสาขาวิทยบริการฯ ต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ - 6 กรกฎาคม 2558 

หรือซ้ือด้วยตนเองท่ีอาคาร สวป. ช้ัน 3 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 100.- บาท

  2.1.2 กำาหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์  (เฉพาะประเภทไม่เทียบโอนหน่วยกิต) 

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 19 มิถุนายน 2558 

  2.1.3 กำาหนดการรับสมัครท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  สมัครด้วยตนเอง 

ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2558 (ครั้งที่ 1) และวันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 

(ครั้งที่ 2) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ 23 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดปราจีนบุรี, อุทัยธานี, 

นครศรีธรรมราช, อ�านาจเจริญ, แพร่, นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, 

นครราชสีมา, หนองบัวล�าภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, เชียงใหม่, 

สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา  และสงขลา

 2.2 การลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฏใน 

แผนก�าหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1  ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัคร 

ประเภทเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอน

หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบในส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 

2558 เท่านั้น ตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม ่

สมัครสอบส่วนภูมิภาค

  2.2.1 สมัครทางไปรษณีย์  ลงทะเบียนเฉพาะผู้สมัครท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.2.2 สมัครด้วยตนเองท่ีสาขาวิทยบริการฯ  ด�าเนินการลงทะเบียนในวันท่ีสมัคร

 2.3 การสอบ สอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน

 3. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยก�าหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 38 จังหวัด โดยก�าหนด CODE 

ดังนี้

การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค 
(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

CODE     ศูนย์สอบ CODE ศูนย์สอบ

01 ศูนย์สอบจังหวัด เชียงใหม่ 02 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย

03 ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ 04 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก

05 ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ 06 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

07 ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม 08 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น

09 ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ 10 ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา

11 ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด 12 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

13 ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี 14 ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี

15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี 16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง 20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์ 22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี 24 ศูนย์สอบจังหวัดอ�านาจเจริญ

25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ 28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวล�าภู 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ 33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี 37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์ 39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

หมายเหตุ ยกเลิกรหัสที่ 31

4. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร (ถ่ายสำาเนาขนาด A4 เท่านั้น)  

 4.1 ส�าเนาคุณวุฒิท่ีส�าเร็จการศึกษา 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต  4 ฉบับ   

 4.2 ส�าเนาหลักฐานเพิ่มเติม จ�านวนตาม ข้อ 3.1 เช่น

  4.2.1 กรณีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล, วัน, เดือน, ปีเกิด, กรณีสมรส หรือหย่า

               4.2.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

           4.2.3 กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ยื่นพร้อมการสมัคร โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ติดต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่าข้ึนไป ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5200 ต่อ 5451 ผู้สมัครต้อง 

ช�าระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท 

ในวันที่สมัคร

 4.3  ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 5 ฉบับ

      4.4 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

 4.5 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวด�า ขนาด  

2 x 1 1/2  นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด�า แต่งกายสุภาพ จ�านวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน)

 4.6 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

 4.7 แบบท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา (Master card) ติดรูปสี ขนาด 2 x 1 1/2 นิ้ว  

ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด�า แต่งกายสุภาพ จ�านวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 4.8 แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค 

      4.9 ใบสมัครสมาชิก  “ข่าวรามค�าแหง”

      4.10  บัตรประจ�าตัวนักศึกษาชั่วคราว  ติดรูปถ่าย 1 x 1 นิ้ว จ�านวน 1 รูป

      4.11  ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้า ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้สมัคร จ�านวน 1 ซอง 

(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

 4.12 ธนาณัติ (ธน.31) จ�านวนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีระบุในระเบียบการ 

และคู่มือสมัครฯ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ถาม ผมเพิ่งสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2557 จึงยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ

การลงทะเบียนในแต่ละเทอมว่ามหาวิทยาลัย 

ให้ลงทะเบยีนเรยีนได้เทอมละกีห่น่วยกติ ช่วยอธบิาย

ให้ทราบด้วยครับ 

ตอบ การลงทะเบียนเรียนใน 1 ปีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียน 5 ครั้ง คือ  

ลงทะเบียนในภาค 1,  ลงทะเบียนในภาคซ่อม 1, 

ลงทะเบียนในภาค 2, ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน 

และลงทะเบียนในภาคซ่อม 2 และฤดูร้อน

 ในการลงทะเบียนในภาค 1 และภาค 2 

นกัศึกษาลงทะเบยีนได้ไม่เกนิ 24 หน่วยกติ แต่เฉพาะ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เรียนในหลักสูตร 5 ปี  

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

  ในการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน นักศึกษา 

ลงทะเบยีนได้ไม่เกนิ 12 หน่วยกติ แต่เฉพาะนกัศกึษา

คณะศกึษาศาสตร์เรยีนในหลกัสตูร 5 ปี ลงทะเบยีนเรยีน

ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

  อนึ่ง ในการลงทะเบียนซ่อม 1 นักศึกษา

ลงทะเบียนสอบซ่อมได้เฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน

ในภาค 1 เท่านั้น  และในการลงทะเบียนซ่อม 2 

และภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนได้เฉพาะ

วิชาที่ลงทะเบียนในภาค 2 และภาคฤดูร้อนเท่านั้น

เช่นกัน

ถาม ขอความกรุณาช่วยแนะน�าผมด้วยครับ 

เพราะเพ่ือนผมมาปรกึษา แต่ผมไม่สามารถให้ค�าตอบได้ 

เรือ่งมอียูว่่า เพือ่นผมเรยีนอยูค่ณะรฐัศาสตร์ เม่ือ 2 ปี 

ทีแ่ล้ว เพือ่นผมได้สอบผ่านครบทกุวชิาในหลกัสตูร

ของรัฐศาสตร์แล้ว แต่เพื่อนผมไม่ได้ท�าเรื่องจบที่

คณะรฐัศาสตร์ แต่ได้ไปท�างานทีต่่างจงัหวดัจงึไม่ได้ 

วฒุปิรญิญาตร ี ตอนนีเ้พือ่นของผมต้องการใบปรญิญา

หรือวุฒิการศึกษาที่ได้เรียนจบรัฐศาสตร์ แต่เวลา

ผ่านมา 2 ปีแล้ว ไม่ทราบว่าต้องท�าอย่างไร จึงมา

ปรกึษาผม แต่ผมกใ็ห้ค�าตอบไม่ได้ จงึต้องการรบกวน

ทางข่าวรามค�าแหงช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยครับว่า 

เพือ่นของผมจะต้องท�าอย่างไรจงึจะได้วฒุปิรญิญาตรี

ตอบ การที่นักศึกษาเรียนจบครบหลักสูตรแล้ว 

แต่ไม่ได้ท�าเร่ืองจบหลักสูตรที่คณะ แต่นักศึกษา

ต้องกากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ในภาคทีจ่บการศึกษาด้วย ให้นักศกึษาไปด�าเนินการ 

ท�าเรือ่งจบหลกัสตูรทีค่ณะรฐัศาสตร์ โดยน�าใบภาวะ 

การมงีานท�า (เข้าไปกรอกรายละเอียดใน www.ru.ac.th 

ในหวัข้อ “ภาวะการมงีานท�า”), ใบเสรจ็ลงทะเบียนเรยีน 

ภาคที่จบการศึกษา และทรานสคริปท์แบบไม่จบ

การศึกษา (ขอได้ที่งาน One Stop Service อาคาร

กงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 1) เพือ่ยืน่เร่ืองทีค่ณะ เม่ือนกัศกึษา กองบรรณาธิการ

•	  
อบรมคอมพิวเตอร์

 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ 

สาขาวทิยบรกิารฯ จังหวดัหนองบวัล�าภู จดัโครงการ

อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง “การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เพื่อให้

บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้อย่างถกูต้อง 

สามารถน�าไปพฒันาในการปฏบัิตงิานของตนเองได้ 

ณ ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดหนองบัวล�าภู

มีรายช่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล ้ว  

นักศึกษาสามารถขอใบรบัรองสภาฯ เพือ่เป็นหลกัฐานว่า 

นักศึกษาได้ปริญญาที่ได ้ศึกษาในหลักสูตรของ

คณะรัฐศาสตร์แล้ว ขอให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าน้ี 

นักศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาตามที่นักศึกษาต้องการ 

แลกเบอร์โทร

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม              ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 ในห้วงเวลาท่ีไม่นานมานี้เองมีเพลงสนุก ๆ  

เพลงหนึ่งซึ่งได้ฟังคนร้องอยู่บ่อยๆ คือเพลงขอใจ-

แลกเบอร์โทร  กเ็ลยคดิถงึการเล่นเกมแบบคณติคดิสนุก 

เพื่อขอเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน แต่เป็นการขอ

อย่างมช้ัีนเชิงแบบผู้มคีวามรูเ้ลก็น้อยให้เขาสงสยัเล่น 

ว่าเราทราบได้อย่างไร 

 ส�าหรับขั้นตอนในการเล ่นเกมใช ้การ

ค�านวณง่าย ๆ โดยใช้การด�าเนินการบวก ลบ คูณ 

และหาร ซึ่งถ้าจะง่ายขึ้นก็ใช้เครื่องคิดเลขในการ

ค�านวณก็แล้วกัน ส�าหรับขั้นตอนในการเล่นเกม

ขอเบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อนท�าดังนี้

(1)  เขยีนจ�านวนวนัของเดอืนเมษายน: ตวัอย่าง 30                             
+

(2)  บวกด้วยเบอร์โทรศัพท์เพื่อน     0987123456            

 (0 ข้างหน้าไม่ต้องเขียน)              987123486
-

(3) ลบด้วยอายุเบญจเพส                                 25
                                                           987123461

                
(4) คูณด้วย  3                                                     3   

                                                         2961370383   
                                -

(5) ลบด้วย  15                                                 15

                                                         2961370368                                   


(6) คูณด้วย  2                                                     2                                       

(7) ถามค�าตอบเพื่อน                        5922740736       

 เมื่อเราถามค�าตอบ เพื่อนจะให้ค�าตอบมาซึ่ง

จะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน คือ  5922740736  

แต่เราสามารถทราบเบอร์โทรศพัท์ของเพือ่นได้โดยใช้   

6   หารจ�านวนดังกล่าว  นั่นคือ      6)5922740736   ซึ่ง 

จะได้ผลลพัธ์ คือ 987123456  เมือ่เตมิ  0  เข้าไปข้างหน้า 

ก็จะได้เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่เราต้องการ

 ท่านผู ้อ ่านครับการสร้างเกมในลักษณะ

แบบนี้ใช้กระบวนการทางพีชคณิตซ่ึงใช้ท้ังการ

ด�าเนินการและการด�าเนินการผกผันใช้ถามเกี่ยว

กับจ�านวนอะไรก็ได้   ลองสมมติตัวที่ต้องการเป็น

ตัวแปร เช่น x แล้วด�าเนินการตามที่ก�าหนด จะได้

ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ 6x   อย่างไรก็ตามบทความนี้

ต้องการให้มองเห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ที่ใช้

สร้างของเล่นยามว่างรวมทั้งการใช้สมองเสียบ้าง 

ดีไหมครับ

987123456          

ม.ร.จัดอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร PHP&MySQL

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร PHP&MySQL ครั้งที่ 3/58 รุ่นที่ 27 

อบรมวันจันทร์-วันศุกร์ ที่ห้องอบรม ICB 301  

ค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสาร นักศึกษา ม.ร. 1,800 บาท 

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้

    

 

 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปที่  

สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. ชั้น 1 โทร. 0-2310-8851, 

0-2310-8853, 0-2310-8800 ต่อ 2269, www.ctc.ru.ac.th 

 อน่ึง ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% และผ่านการ 

ทดสอบตามหลักสูตรที่ก�าหนดจะได้รับวุฒิบัตร 

รับรองการอบรมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หัวข้ออบรม วันอบรม

Introduction and

Service Installation

26 เมษายน 2558 (บ่าย)

Getting Start to PHP 2 พฤษภาคม 2558 (ท้ังวัน)

Getting Start to MySQL 3 พฤษภาคม 2558 (ท้ังวัน)

Beginning to first step to 

Web-Form

9 พฤษภาคม 2558 (เช้า)

Web Database Applications 

with PHP&MySQL

9 พฤษภาคม 2558 (บ่าย)

10 พฤษภาคม 2558 (เช้า)

Authentication and 

security

10 พฤษภาคม 2558 (บ่าย)

Tips & Trick to Develop 16 พฤษภาคม 2558 (ท้ังวัน)

Work Shop 17 พฤษภาคม 2558 (ท้ังวัน)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ 

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจ  หรือ

      1.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร หรือ

      1.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติตาม  ข้อ  1.1  ข้อ  1.2  และ 

ข้อ 1.3  ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2.  วิธีการเข้าศึกษา

 2.1 ให้ผู้สมัครเลือกกรอกใบสมัครว่าเรียน 

รายกระบวนวิชา ( Pre-degree )

      2.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2558

 วิธีการสมัคร ปฏิบัติข้ันตอนต่างๆ  ด�าเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

3. การสอบ นักศึกษาต้องสอบ ณ ศูนย์สอบส่วน- 

ภูมิภาคท่ีแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา 

น�าไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้อง 

เป็นผลการศึกษาท่ีสอบไล่ได้ก่อนการสมัครตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และต้องเป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัย 

ก�าหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ปัจจุบันมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

อยู่แล้วไม่ได้

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยรับสมัคร- 

ส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ- 

วุฒิบัตร ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

(อาคาร สวป. ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8624, 

0-2310-8000 ต่อ 4834

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ         (ต่อจากหน้า 8)

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการ-

นักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา (ส่วนกลาง) ทุกคณะฯ 

ทุกสาขาวิชาที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 75 หน่วยกิต

ขึ้นไป เข้ารับการฝึกอาชีพกระบวนวิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน 

ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 ถึง กันยายน 2558  

ซึ่งสามารถน�าไปทดแทนในหมวดวิชาเลือกเสรี 

ได้ 9 หน่วยกิต 

 ➣ สถานประกอบการภาครัฐ อาทิเช่น

 -  ศาลปกครอง    

 -  ศาลอาญา   

 -  ส�านักงานอัยการสูงสุด

 -  สภาทนายความ   

 -  ศาลจังหวัดมีนบุรี  

 -  ศาลทรัพย์สิน

 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ   

 -  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

 -  กรมประชาสัมพันธ์ 

 -  สภาผู้แทนราษฎร   

 -  ส�านักงานเขตบางกะป ิ  

 -  สถาบันคอมพิวเตอร์ (ม.รามฯ)

 - กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1, 2

 - ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 - ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)

 - ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา (ม.รามฯ) เป็นต้น

➣ สถานประกอบการภาคเอกชน อาทิเช่น

 -  โต๊ะข่าวบันเทิง ช่อง 3   

 -  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

 -  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

 - บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 

 -  ส�านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น   

 - บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง  

  (ประเทศไทย) จ�ากัด 

 -  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  

 - บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด

 - บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

 -  บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

 -  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)   

 -  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 

 -  บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด  เป็นต้น 

 นักศึกษาที่สนใจจะได้ เข้ ารับการอบรม 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอาชีพฯ 

จ�านวน 6 หลักสูตร (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ดังนี้

 1. หลักการและกระบวนการ วิชา RAM 3000 

  สหกิจศึกษา 

 2. เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

 3. การพัฒนาบุคลิกภาพ    

 4. วัฒนธรรมองค์กร    

 5. ภาวะผู้น�าและทักษะการเป็นผู้น�า

 6. การท�างานภายใต้ความกดดันและการ 

  บริหารความเครียด 

 การฝึกอาชีพเป็นการพัฒนาทักษะและ

กระบวนการคิดให้เป็นระบบ เป็นการเปิดโลกทัศน ์

และโอกาสความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพในอนาคต 

จึงขอเชิญชวนเข้ารับการฝึกอาชีพ เพ่ือเป็นการค้นหา

และพัฒนาตนเอง ท้ังน้ีรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ)

         ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามราย

ละเอียดได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 

โทรศัพท์ 0-2310-8503 แฟกซ์ 0-2310-8504 หรือ 

www.ram3000.ru.ac.th

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ 

กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา❀ สาขาฯ จังหวัดชัยภูมิ

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกยีรตจิงัหวดัชยัภมิู จดังาน “วนัพ่อขนุรามค�าแหง

มหาราช 17 มกราคม 2558” โดยม ีนายอภวิฒัน์  จนัทรมณ ี

นายอ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย 

อาจารย์เมธี  มีมุข  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

ชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษา 

และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ณ สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ

❀ สาขาฯ จังหวัดศรีสะเกษ

 อาจารย์วเิชยีร ชืน่ชอบ รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร-

จงัหวดัศรสีะเกษ พร้อมด้วยบคุลากรและนกัศกึษา ร่วมพธีิ 

บวงสรวงวนัพ่อขนุรามค�าแหงฯ โดยมี นายประทปี  กรีตเิรขา

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยข้าราชการ 

ในหน่วยงานจงัหวดัศรีสะเกษ รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบริการ-

จงัหวดัศรสีะเกษ บคุลากรและนกัศึกษา ร่วมพิธสัีกการะ 

ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ

❀ สาขาฯ จังหวัดสุรินทร์

  อาจารย์วิรยิะ เกตมุาโร รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร-

จังหวัดสุรินทร์ น�าบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ ร่วมงาน 

วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช โดยมี  นายนรัินดร์  กลัยาณมิตร 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ เป็นประธานในพธิ ีณ หอประชมุ 

จังหวดัสรุนิทร์

ม.รามคำาแหงทั่วประเทศฯ             (ต่อจากหน้า 7)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)สาขาแพทย์แผนไทยฯ                    (ต่อจากหน้า 12)

 ... อย่างไรก็ตาม แต่ละคนมีความสามารถ

กันคนละอย่าง เป็นครูกันคนละอย่าง สามารถ

ช่วยเหลอืกนัได้คนละประการ สิง่ส�าคญัคอื ต้องประเมนิ

ตนเองรู้สถานะตนว่ารู้แค่ไหน เพียงใด หากรู้เยอะ

ประมาณหนึ่งแล้ว ต้องไม่ดูถูกผู้ที่ไม่รู้ ต้องมีเมตตา

และแบ่งปันความรู้นั้น” 

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ กล่าวต่อไปว่า  

ผู้ที่ศึกษาด้านแพทย์แผนไทยต้องศึกษาหาความรู้  

ก้าวให้ทัน “โรค” เพราะทุกวันนี้โรคใหม่มาเร็ว  ต้องรู้ 

เท่าทันชีวิตที่แวดล้อม รู้ทันความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ให้ได้ ขอให้ทุกคนพึงระลึกและรักษา

คุณสมบัติส�าคัญ ได้แก่  การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

(Confidence) การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง 

(Credit) และ การมีเครอืข่ายในกลุม่เพือ่น (Connection) 

 “ที่ส�าคัญ ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนรู้จักให้เกียรติ

ครูอาจารย์ คนมีเกียรติเท่านั้นจึงจะให้เกียรติผู้อื่นได้ 

รวงข้าวที่ตั้งตรงเป็นรวงข้าวที่มีแต่แกลบ แต่รวงข้าว 

ที่มีเมล็ดสมบูรณ์ หมายถึง ต้นข้าวที่มีคุณภาพ ล�าต้น

จะโน้มลูต่�า่ลง แสดงถงึความนอบน้อมทีล่กูศษิย์ควรม”ี 

ดชันชีีว้ดัของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

อาจารย์ประจ�าที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่ก�าหนดว่า 

“ค่าร ้อยละของอาจารย์ประจ�าท่ีด�ารงต�าแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ต้องมีค่าร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะได้รับคะแนนเต็ม 5 

และเพ่ือให ้สอดคล ้องกับแผนพัฒนาอาจารย ์

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง รวมทัง้ความจ�าเป็นเร่งด่วน 

ในการจัดการศึกษาของอาจารย์ใหม่ท่ีเข้ามาปฏิบัติ

หน้าที่สอนและท�าวิจัยด้วย

 “มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ

เร่ืองดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้น

และส่งเสรมิสนบัสนนุให้คณาจารย์เหน็ความส�าคัญ

ของการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ และเพื่อให้

คณาจารย์รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา 

แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์ท่ี  

ก.พ.อ. ก�าหนด นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ทัศนคติ และความคิดเห็น ที่เกี่ยวกับ 

การสร้างผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสามารถ 

ตอบสนองดัชนีชี้วัดของ สกอ. ในการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาต่อไป”  

ม.รามฯ แจงหลักเกณฑ์ฯ             (ต่อจากหน้า 12)

เรียนวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.  

คัดเลือกโดยการทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์ 

 ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.engrlw.ru.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2558 หรือสมัครด้วยตนเอง 

ต้ังแต่บัดน้ี - 14 พฤษภาคม 2558 ท่ีส�านักงานเลขานุการคณะฯ 

ช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

โทร. 0-2310-8577 ต่อ 236, 0-2310-8580

คณะวิศวะฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้องค์ความรู ้ในหลาย-

ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับตลาดทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องกฎหมายการเงิน การธนาคาร การบัญชี ภาษีอากร 

และกฎหมายต่างๆซึ่งเก่ียวข้องโดยวิทยากรชั้นน�า 

ของประเทศ อาท ิศาสตราจารย์พเิศษ กติพิงศ์ อรุพพีฒันพงศ์ 

Chairman, Baker&McKenzie Thailand  คุณวรวรรณ 

ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย, นายกสมาคม

บริษทัจดัการลงทนุ, CEO บลจ.บวัหลวง จ�ากดั นายวิรัช

ชนิวนิจิกลุ รองประธานศาลฎกีา และนายกสภามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง และศาสตราจารย์พิเศษ วชิยั อรยิะนนัทกะ  

ผู้พิพากษาอาวุโส ประจ�าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศ มาให้ความรู้ อันเป็นการพลิก

โฉมหน้าเดิมของมหาวิทยาลัยจากที่ได้รับการยอมรับ

จากสังคมอยู่แล้วในวงการทนายความ อัยการ และ 

ผู้พิพากษา 

 การอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 22 

สิงหาคม 2558 ในวันศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น.  

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา 

ถนนราชด�าริ กทม. และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS)

 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ - 31 

มีนาคม 2558 รับจ�านวนจ�ากัด!! สอบถามรายละเอียด

ได้ที่ ศูนย์กฎหมายไทย คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร.0-2310-8205-6 หรือ

รายละเอียดที่ www.abfl.org  

คณะนิติศาสตร์ฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 จำาหน่ายใบสมัครและรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 

20 มีนาคม 2558 ท่ีโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ช้ัน 1 คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. 

และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2310-8493,  

089-485-4845, หรือ http://phd-pa.ru.ac.th

สาหัสอะไรก็จริงอยู่ แต่ว่าควรจะฝึกตนว่าการ

ตั้งค�าถามก็ดี การตอบค�าถามก็ดี พยายามตอบหรือ

พยายามถามให้อยู่ในช่องทางที่สื่อสารกันแล้วเข้าใจ 

ถ้าหากว่าคนตอบเขาบอกว่า กินแล้วแต่ยังไม่อิ่มด ี

หรือว่าทานแล้วแต่ยังไม่อิ่มดี ก็ยังจะดีกว่า หรือว่า

ทานแล้วแต่ก็ยังทานได้อีกนะอย่างนี้เป็นต้น ก็มี

ความหมายที่น่าจะศึกษาเลยทีเดียว อย่างไรก็แล้วแต่

การที่จะพูดจะพบกับผู้อื่น เราก็ควรที่จะตรวจสอบ

ในจิตใจเราตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่าเราจะพูดเรื่องอะไร เราจะ

สื่อสารเรื่องอะไร ถ้าเราจะไปรายงานต่อที่ประชุม 

เราจะท�าอะไรเราก็จะต้องตรวจสอบล่วงหน้าเสียก่อน 

เช่นเราจะเข้าไปสู่การสัมภาษณ์ เราก็จะต้องนึกถึง

หัวข้อสัมภาษณ์ นึกถึงค�าถามที่จะต้องนึกถึงการ 

อธบิายของเรา เราจะต้องอธบิายในส่วนทีเ่ป็นความจรงิ

และสามารถมีหลักฐานยืนยันได้นี่อย่างนี้เป็นต้น  

ในการที่ตรวจสอบได้ในการที่บอกกล่าวในเรื่อง

ความจริงนั้น ครูเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะไปพูด 

โดยไม่ได้ตรึกตรอง โดยไม่ได้เตรียมการ ในที่สุดแล้ว 

กจ็ะเกดิความไม่ไว้วางใจตัง้แต่ต้น  ในทีป่ระชมุการคดัเลอืก 

คดัสรรผูท้ีจ่ะเข้าไปท�างานร่วมกบัเขานัน้ต้ังข้อสงสยั  

กจ็ะตัง้ข้อรงัเกยีจอยูใ่นใจได้ในหลายเรือ่งหลายประการ

เพราะฉะนั้นก่อนจะคิดอะไรจะต้องคิดให้ดี ก่อนจะ

พดูอะไรจะต้องกลัน่กรอง อาจจะโน้ตไว้กไ็ด้เหลอืบดโูน้ต 

นิดหนึ่งก็ยังดี

 ในการเข้าพบผู้คน อย่างเช่นจะพบคนที่เป็น

ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นคนที่จะพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ 

ผู ้จัดการหรือว่าผู ้อ�านวยการหรืออะไรก็แล้วแต่  

ถ้าหากเราจะรูจ้กับรรจงใช้ถ้อยค�า โดยการทีเ่ราคดิว่า

เราควรจะใช้ค�าไหน เช่นเราพบแล้วเราก็บอกว่า ขอเวลา 

สักนาทีนะครับ กับค�าว่ามีเวลาว่างหรือเปล่าครับ  

อย่างนีอ้ย่างไหนจะดกีว่ากนั หรอืว่าผมมเีรือ่งกราบเรยีน 

สักนาทีหรือสองนาทีจะอนุญาตไหมครับ อย่างนี้-

เป็นต้น เราต้องเรียบเรียง เราต้องคิดเสียก่อนหรือ

ว่าเราพูดง่าย ๆ ว่าเราจะต้องบอกใจความที่เป็นหลัก 

หรอืว่าบอกทางเลอืก หรอืว่าเราจะต้องน�าเสนอในทางที ่

ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้ที่สูงกว่าเขาตัดสินใจได้ง่าย

ตัดสินใจได้ทันที มิเช่นนั้นแล้วกลายเป็นว่าไม่อยาก

พบกับเราเพราะว่าเราเป็นตัวปัญหา เราเป็นคนที ่

หาปัญหาไปให้แล้วก็พูดจาซ�้าซากอย่างนี้เป็นต้น 

ฉะน้ันในหลายเร่ืองเราอย่าเอาตวัเราเป็นทีต่ัง้อย่างเดยีว  

เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราไว้ ฉบับนี้เอาไว้แค่นี้

ก่อนนะครบั  เอาไว้พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั สวสัดคีรบั



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๔) วันที่ ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

 

เตรียมตัว

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามฯ แจงหลักเกณฑ์-ปัญหา

การขอตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

  รองศาสตราจารย์รำาไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ปรีชา  

ประยูรพัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักกีฬา ให้การต้อนรับ Prof.Dato Dr.Mohamad Shatar Bin Sabran 

Deputy vice chancellor of students affair Dr.Hanafiah Ayub Director of Sports, Universiti Putra Malaysia 

Mr.Michael Yei Director of Sports, Nilai University คณะนักกีฬา และผู้บริหารจาก Universiti Putra 

Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเยี่ยมชมและหารือการวางแผนสร้างความร่วมมือด้านกีฬา

ระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมกันนี้ มีการจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และฟุตบอล ระหว่าง UPM และ

ม.ร. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ส�านักกีฬา และสนามกีฬากลาง ม.ร.

สาขาแพทย์แผนไทยจัดพิธี ไหว้ครู

(อ่านต่อหน้า 11)

 สาขาวชิาแพทย์แผนไทย คณะวทิยาศาสตร์ 

จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดย  

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้งสาขา

วิชาแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ นายกสภา- 

การแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสขุ ผูบ้รหิาร 

และนักศึกษาแพทย์แผนไทยรุ่น 8, 9, 10 จ�านวน 

180 คน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558  

ณ ห้องประชุม 322 อาคารสุโขทัย 

         โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์รังสรรค์  

กล่าวให้โอวาทว่า สาขาวชิาแพทย์แผนไทยก่อตัง้ขึน้ 

อย่างเป็นรปูธรรมในปีพ.ศ. 2547 มคีวามเจรญิก้าวหน้า

โดยล�าดับ  ขอให้ทุกคนช่วยกันมองต่อไปข้างหน้า

ว่าแพทย์แผนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด  พิธไีหว้คร ู

ในวนัน้ี แสดงให้เห็นว่านกัศกึษาเป็นศษิย์มคีร ูท�าหน้าที่

ลูกศิษย์ที่ดี จะท�าการสิ่งใดให้นึกถึงครูเป็นที่ตั้ง 

เพื่อที่จะรักษาบ้านเมืองของเราไว้ได้ 

 “แพทย์แผนไทย เสมือนเป็น pre clinic ที่

ให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การเป็นครูและการ

เป็นหมอนั้น มีส่วนคล้ายกันคือ มีวิญญาณในการ

เป็นผูใ้ห้ เป็นผูเ้ตมิเต็ม และเป็นผูม้เีมตตา เสมอืนหมอที่

ต้องการเหน็ผูป่้วยพ้นจากเจบ็ป่วย ครตู้องการให้ศษิย์

พ้นจากความไม่รู้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บญุชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน

เปิดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “หลักเกณฑ์ และ

ปัญหาการขอตำาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์”  

จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมกับกองบริการ- 

การศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมีอาจารย์

จากคณะต่างๆ ร่วมประชุม เม่ือวนัที ่ 27 มกราคม 2558 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวว ่าการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ  

ถือเป็นภาระหน้าท่ีหนึ่งท่ีบุคลากรสายวิชาการ

ควรให้ความส�าคญั เนือ่งจากเป็นการสะท้อนให้เหน็ 

ถึงความตื่นตัวทางวิชาการ การมีศักยภาพในการ 

รวบรวม ประมวลข้อมลูความรู ้ และวทิยาการใหม่ๆ 

ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ทั้งที่เกี่ยวกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย ตลอดจนเพื่อตอบสนอง 
(อ่านต่อหน้า 11)

 ตอนน้ีใกล้ทีจ่ะได้รบัความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ 

ของบรรดาลูกศิษย์รามค�าแหงท้ังหลาย ก็คือ 

การที่จะได้เข ้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเสด็จฯมา 

พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว

 ในการที่เราได้ประสบผลส�าเร็จในวันนี้ 

จะส่งผลให้เราได้มองเหน็ทางท้ายอโุมงค์  ท่ีบอกว่า 

มองเห็นหนทางท้ายอุโมงค์นั้นก็คือ เราจะพบ

ทางสว่างแห่งปัญญาในหลายเรือ่ง ในหลายวธีิการ 

ครูใคร่ขอฝากไว้ในจากครูสู่ศิษย์นี้เป็นล�าดับแรก 

จะพูดถึงในฉบับต่อ ๆ  ไปอีก ที่อยากจะฝากก็คือ 

การเตรยีมตวัในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  การเตรยีมตวั 

ทีจ่ะท�ามาหารบัประทาน เลีย้งชพีเพือ่ตน เพือ่ชาต ิ

 ลูกศษิย์ครบั ในการท่ีจะเข้าไปสูป่ระชาคม 

ไม่ว่าใหญ่ว่าเล็กต่าง ๆ เราจะต้องสื่อสารให้ได ้

สื่อสารให้ตรงพูดง่าย ๆ ว่าถ้าเราเป็นคนส่งสาร 

หรือเป็นคนบอกกล่าว เราก็ควรที่จะพูดหรือ 

บอกกล่าวให้คนเขาเข้าใจ ให้คนท่ีเขาฟังเขารบัสาร

จากเราเข้าใจตรงกันกับที่เราคิด ส่วนเนื้อหาหรือ

อะไรต่าง ๆ ทีเ่ขารบัไปแล้ว เขาจะน�าข่าวสารไปใช้

ประโยชน์เป็นอย่างไรนัน้ กจ็ะต้องอยูใ่นความคดิ

ของเราด้วย 

 ฐานความคิดส�าคัญของเราก็คือการต้ัง-

ค�าถามกดี็ การตอบค�าตอบกต็าม คนไทยเราชอบ

ถามกนัว่าไปไหนมา สบายดหีรือ รับประทานข้าว

หรือยัง บางคนก็ลืมไปว่า ค�าถามที่ถามนั้นใน

บางครั้งในบางธรรมชาติของคนในต่างประเทศ

บางประเทศ เขากลบัคดิว่าคนไทยชอบยุง่เรือ่งส่วนตัว 

ของผู้อ่ืน แต่ในแง่ของคนไทยเราเอง เราคิดไว ้

เราถือกันว่าการที่ถามว่าทานข้าวแล้วหรือยัง 

หรอืว่าไปไหนมาอะไรต่างๆ เหล่านีเ้ป็นเรือ่งทีต้่องการ

ท่ีจะให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบว่า ผูถ้ามผูพ้ดูนัน้ส่งสารว่า 

เป็นการห่วงใย น่ีอย่างน้ีเป็นต้น การที่จะพูด 

ให้ตรงค�าถาม ตอบให้ตรงค�าถามนัน้ เรากต็ัง้หลกัเอาว่า 

เราสรุปค�าถามให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเราถามเขาว่าอะไร 

หรือว่าเขาถามเราว่าอย่างไร เช่นเราพบกบัเพือ่น 

เราถามเพือ่นว่า เธอทานข้าวแล้วหรือยัง และเพือ่น 

ตอบว่าไม่หวิ  เช่นนีจ้ะเหน็ความแตกต่างของค�าถาม 

และค�าตอบทันที ค�าถามกค็อืทานข้าวแล้วหรอืยงั 

ไม่ได้ถามว่าหิวข้าวหรือไม่อย่างนี้เป็นต้น  เพราะ

ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหนา


