
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๕๑

วันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๔

นายก อบจ.กระบี่ เดินหน้าพัฒนาพื้นที่
ด้วยความ ‘มั่นคง จริงใจ โปร่งใส ติดดิน’

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

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

   
 
 

   
 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสงขลา
ขยายเวลารับนักศึกษา MBA

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

  นายสมศกัดิ ์ กติตธิรกลุ นายกองค์การ-

บรหิารส่วนจงัหวดักระบี ่ รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัที่  

2 มนีาคม 2558 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุ- 

รามค�าแหงมหาราช ยืนยันท�างานในพื้นที่

จั งหวัดกระบี่ด ้วยหลักธรรมาภิบาล  

พร้อมลงพื้นที่ใกล้ชิดชาวบ้านและแก้ไขปัญหาทุกจุดด้วยความ 

“มั่นคง จริงใจ โปร่งใส และติดดิน”

 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล ผู้นั่งเก้าอี้ นายก อบจ.กระบี ่

มา 18 ปี ชาวกระบี่ให้สมญาว่า “ราชามังกรทะเลอันดามัน” 

เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่พิชิตใจชาวกระบี่ได้อย่างเต็มความภาคภูมิ 

ทัง้การท�างานท่ีมีความมุง่มัน่ จรงิใจ บรหิารดูแลบ้านเมอืงด้วยหลกั

ธรรมาภบิาล ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ยดึหลกัการท�างาน

ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการเสริมสร้างสันติสุข ความสามัคคี 

และสมานฉันท์ 

 โอกาสนี ้ นายสมศกัดิ ์ กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 18 ปีทีท่�างาน

ในต�าแหน่งนายก อบจ.กระบี่ (อ่านต่อหน้า 11)

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จ- 

พระราชด�าเนินทรงเปิดงานกาชาดไทย ประจ�าปี 2558 และเสด็จฯไปทรงเยี่ยมกิจกรรมการออกร้านของหน่วย-

งานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาด ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ถวายพระพร 

องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 

รามฯ 2 ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัครผู้ส�าเร็จ 

การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุสาขาวชิา                   เขา้ศกึษาตอ่ 

ในระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หัวหมาก รุ่นที่ 10 

และวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7 ประจ�าปีการศึกษา 2558 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานต่างประเทศดังน้ี  

❈  ดูงานประเทศจีนหรือเทียบเท่า 139,000 บาท 

❈ ดูงานประเทศญี่ปุ่นหรือเทียบเท่า 169,000 บาท 

❈ ดูงานประเทศฝร่ังเศสและประเทศสเปน 199,000 บาท 

โดยแบ่งช�าระได้ 7 งวด และคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2558

 ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

2 เมษายน 2558 จัดโดยกองงานวิทยาเขตบางนา เม่ือวันท่ี  17  มีนาคม  2558 (อ่านต่อหน้า 11)

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา (MBA Songkhla)  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ข ย า ย เ ว ล า รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่  

ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 13 ประจ�าภาค 1 

ปีการศึกษา 2558 ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และสาขาวิชา 

การเงินและการธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 

15 พฤษภาคม 2558 

          หลักสูตรเป็นการศึกษาแบบทวิภาค 

และเรียนระบบ Block Course ศึกษาใน

ระยะเวลา  4  ภาคการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงร่วมออกงานร้านกาชาด ปี 2558

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ร่วมออกร้าน

และจัดกิจกรรมตลอดการจัดงาน ทั้ง 9 วัน ระหว่าง

วันที่ 30 มีนาคม-7 เมษายน 2558 โดยจัดบรรยากาศ 

ย้อนยุคสมยัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ซึง่ในวนัเปิดงาน 

(30 มีนาคม 2558) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

พร้อมด้วยผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา สสีด รองอธิการบด ี

ฝ่ายวทิยาเขต อาจารย์ ดร.สมชยั อวเกยีรต ิ รองอธกิารบด ี

ฝ่ายส�านักงานวิทยบริการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ

คณะกรรมการด�าเนินงานฯ (อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

ม.ร.เปิดรับนักศึกษา M.B.A. for Executives
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ส�าหรับผู้บริหาร (M.B.A. for Executives) รุ่นท่ี 18 

จัดการศึกษาแบบ Block Course จ�านวน 39 หน่วยกิต 

แผน ข (ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) เรียนวันเสาร์ เวลา 

08.00 - 21.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก) ศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญ่ีปุ่น พร้อมเข้า

ชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยชั้นน�าในประเทศที่

ศึกษาดูงาน และรับวุฒิบัตร คัดเลือกเข้าศึกษา 

โดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 30 เมษายน 2558 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานโครงการฯ 

อาคารคณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8230-1, 

084-657-7280, 086-037-5855, 081-453-2244, 

081-934-2593 หรือที่ http://www.xmba.ru.ac.th

❈  “ซอสามสาย” ร่ายดนตรีสู่ชีวิต
 นิรมิตความไพเราะเสนาะหู
 ท่วงทีท่างามบรรเจิดน้อมเชิดชู
 ชนรับรู้ประจักษ์แจ้งแห่งแผ่นดิน
❈  “ถักธุลีทอสายรุ้ง” อย่างมุ่งมั่น
 เป็นของขวัญ “แด่พระเทพฯ” เทพศาสตร์ศลิป์
 “เอกลักษณ์ความเป็นไทย” ให้ยลยิน
 ทรงรักษ์ถิ่นวัฒนธรรมเรืองจ�ารูญ
❈  พระผู้เพื่อ “ร่มพื้นภูมิสยาม”

 วัดอารามพรายเลื่อมมิเสื่อมสูญ
 บ�ารุงชาติศาสนาบริบูรณ์
 ขอเทดิทนู “เกยีรตพิระองค์” ทรงพระเจรญิ
❈  เหมาะสมเป็น “ปิ่นจักร”ี ศรีประเทศ
 ธ ปกเกศชาวเมืองลั่นเสียงสรรเสริญ
 “นักบันทึกการเดินทาง” ต่างเพลิดเพลิน
 สื่อสิ่งพิมพ์กองพะเนินจ�าเริญตา
❈  สะท้อน “โลกหลากวิถ”ี อริยชาติ
 “วีรสตร”ี เปรื่องปราดมาตรสูงค่า
 คิดประยุกต์ “นวัตกรรม” แล้วน�าพา
 ทัดเทียม “อารยธรรม” ถ่องก�าจาย
❈  ยาก “รอยฤาจะลบ” สบสวรรค์
 อเนกอนันต์นิยามมากความหมาย
 “กอปรกิจคุณูปการ” สุดบรรยาย
 บารมีดุจ “ฟ้าขยายจรดปลายฟ้า”             

“พระเทพฯ เทพแห่งศาสตร์ศิลป์วิถีไทย”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามค�าแหง”

(อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ประพันธ์)

ผมท�าหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ทุ่มเทการท�างาน

ให้กับทุกภาคส่วน และร่วมมือกับพี่น้องชาวกระบี่

ดแูลท้องทีอ่ย่างใกล้ชดิ โดยท�างานด้วยความเป็นกลาง 

และคดิเสมอว่า “ไม่ว่าใครจะก้าวขึน้มาเป็นผูน้�าท้องถิน่ 

หรือประเทศ ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยและเชื่อมโยง 

การท�างานกนัให้ต่อเนือ่ง เพือ่ประโยชน์ของประชาชน

ในจังหวัดกระบี่”

 นายก อบจ.กระบี ่ กล่าวด้วยว่าตั้งแต่วันแรก 

ที่เข้าท�างานเป็นประธานกลุ่มรักษ์กระบี่ ผมท�างาน

ลงพืน้ทีเ่ข้าหาพีน้่องชาวกระบี ่ ใช้วสิยัทศัน์ คอื “มัน่คง 

จรงิใจ โปร่งใส ตดิดนิ” การได้ลงพืน้ทีพ่บปะประชาชน

ทกุบ้าน ท�าให้รูส้ภาพความเป็นอยู ่ รูเ้ส้นทางคมนาคม 

รูว่้าต่อไปควรท�างานเดนิหน้าอย่างไรให้ชวีติชาวกระบี ่

ดีขึ้น จุดไหนที่มีประชากรหนาแน่นและมีความยาก

ล�าบากมากทีส่ดุ เราต้องเร่งแก้ไขทีจ่ดุน้ันก่อน ซึง่ปัจจบุนั 

อบจ. ดแูลด้านการคมนาคมเป็นหลกั ท�าให้ดแูลพืน้ที่

ครอบคลุมมากขึ้น

 “ส่วนการท่องเทีย่วน้ัน ตระกูลผมเป็นผู้บกุเบกิ 

การท่องเทีย่วในจงัหวดักระบี ่ เป็นคนกลุ่มแรกทีส่ร้าง

รีสอร์ทในเกาะพีพีและเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยว

อย่างจริงจัง ท�าให้เกาะพีพีเริ่มเป็นที่รู้จักส�าหรับ 

ชาวต่างชาต ิ เริม่จากบงักะโลเลก็ๆ ขยายขึน้มา ท�าให้

ผมได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว

จังหวัดกระบี่คนแรก ซึ่งทุกๆปี อบจ. มีงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว คือพัฒนาการท่องเที่ยว 

ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว และพฒันาสิง่แวดล้อม 

เพื่อให้จังหวัดกระบี่มีสภาพธรรมชาติที่ยั่งยืนและ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังอย่างต่อเนื่อง”

 นายก อบจ.กระบี ่ฝากอกีว่า วนันีเ้มือ่บณัฑติรามฯ 

ส�าเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้น�าความรู้ด้านรัฐศาสตร์

ไปดแูลรบัใช้พีน้่องประชาชน เข้าถงึประชาชนในท้องที ่

ให้มาก ต้องรูภ้าวะจติใจ รูค้วามต้องการของชาวบ้าน 

ทัง้นี ้ นอกจากความรูด้้านรฐัศาสตร์แล้ว ต้องน�าความรู ้

ด้านนิติศาสตร์ไปพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นอยู ่ 

ทีป่รองดองกัน ซ่ึงจงัหวดักระบีไ่ด้รเิริม่โครงการอนุญาโต 

ตุลาการหมู่บ้าน โดยมุ่งสร้างคนในชุมชนให้เป็น

ผูแ้ก้ไขปัญหาของคนในชมุชนด้วยกนัเอง เพือ่ลดปัญหา

ความขดัแย้งของประชาชนในชุมชน ด้วยวธีิการไกล่เกลีย่ 

ประนีประนอม ส่งผลให้ชุมชนไม่มีความขดัแย้งทีร่นุแรง

ทั้งด้านสังคม ความคิดและศาสนา เกิดสันติสุขและ

สมานฉันท์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

 จากนี้ไป นายก อบจ.กระบี่ ตั้งใจพัฒนาพื้นที่

จงัหวดักระบี ่โดยให้ความส�าคญักบัการศกึษาเป็นหลกั 

ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด- 

กระบ่ี เปิดสอนระดบัมัธยมศึกษามา 3 ปี เป็นโรงเรยีน 

ทีเ่ปิดสอนเฉพาะแผนวทิย์-คณติ เน้นสอนคณติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษเป็นหลกัเพือ่ให้นกัเรยีน

ที่เป็นลูกหลานชาวกระบี่ได้เรียนหนังสือในท้องที่ 

ของตัวเอง เพ่ือประหยดัค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง และ 

ได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัว โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เมื่อ

นักเรียนรุ่นแรกเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว 

จะสามารถสอบเข้าระดับอุดมศึกษาได้ 100%  

อีกทั้ง นอกจากเรือ่งวชิาการแล้ว ยงัส่งเสรมิให้นักเรยีน 

มีพื้นที่ในการออกก�าลังกาย และแสดงความสามารถ 

ในการเล่นดนตรีหรือร้องเพลง เพื่อผ่อนคลายจาก

ความเครียดด้วย 

นายก อบจ. กระบี่ฯ                         (ต่อจากหน้า 1)
 

	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

จัดโครงการให้ข้อมูลและความรู้ในการประกอบ

อาชีพแก่ศิษย์เก่า	 เร่ือง	 เทคนิคพิชิตเนติฯ	ปีการศึกษา 

2557	 แก่บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ 

คือผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย	

เช่น	 ผู้พิพากษา	 อัยการ	 ทนายความ	 และนิติกร	

การศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต	 เมื่อวันที่	 12 

มีนาคม	2558	ณ	ช้ัน	3	คณะนิติศาสตร์	เพ่ือให้ข้อมูล 

และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

แก่ศิษย์เก่า	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  

แสงสุข	 คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธาน

กล่าวเปิดงาน	 ต่อด้วยการบรรยายเร่ืองการศึกษาต่อ 

เทคนิคการเรียน	 และการสอบในระดับเนติบัณฑิต 

จาก	 นายเดชา อุบลพงษ์	 เลขานุการศาลแพ่ง

กรุงเทพใต้	 และนายประสงค์ มหาล้ีตระกูล	 ผู้พิพากษา

ศาลชั้นต้น	 ประจำากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา	

เป็นวิทยากร	 มีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์สนใจ 

เข้าร่วมอบรมจำานวนมาก

คณะนิติฯให้ความรู้ 
“เทคนิคพิชิตเนติฯ”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง

 ต่อไปนีเ้ป็น “วรรณกรรมแห่งชาต”ิ 

ต่อจากฉบับที่แล้ว

 “จดหมายจากเมืองไทย” ของ  

สุภา  สิริสิงห

 “ขุนทองเจ้าจะกลับเม่ือฟ้าสาง” 

ของ อัศศิริ  ธรรมโชติ

 “ลูกอีสาน” ของค�าพูน บุญทวี

 “ชีวิตที่เลือกไม่ได้” ของ กรุณา 

กุศลาสัย

 “รัตนโกสินทร์” ของ คุณหญิง 

วินิตา ดิถียนต์

 “เวลา” ของ ชาติ  กอบจิตติ

 “สดุสงวน” ของ ประยอม ซองทอง 

 “ทะเล ป่าภูและเพิงพัก” ของ 

สถาพร  ศรีสัจจัง

 “ค่าวร�า่ ๗๐๐ ปีเมอืงเชยีงใหม่” ของ 

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุมณ ี พะยอมยงค์

 “ปรชัญาชวีติ” ของ ศาสตราจารย์

เกียรติคุณระวี  ภาวิไล

 “อันเนื่องกับทางไท” ของ โกวิท 

เอนกชัย

 “ณ กาลเวลา” ของ อดลุ  จันทรศักดิ์

 “มหาวทิยาลยัชวีติ” ของเสกสรรค์  

ประเสริฐกุล

 ฉบับหน้าคงรายงานได้หมด

 “เบิร์ดเดย์ ศรทอง” พระเอกลิเกเสียงเสน่ห์ คว้าปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 สาขานาฏกรรมไทย 

คณะศลิปกรรมศาสตร์และครัง้หนึง่ในชวีติกบัการเป็นผู้แทนบณัฑติกล่าวน�าปฏิญาณตนในพธีิพระราชทาน

ปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เผยชีวิตสุดอึด 

เรียนกลางวัน-เล่นลิเกกลางคืน ตลอด 4 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในใบปริญญาและใจรักในอาชีพลิเก

 “ผมซึมซับศิลปะการเล่นลิเกมาตั้งแต่เด็ก เพราะคุณปู่คุณย่าเป็นเจ้าของคณะลิเก สืบทอดมาจนถึง

รุ่นคุณแม่ในปัจจุบัน คือคณะสายพิณ สมพร ลิเกนครสวรรค์ ได้มาเริ่มเล่นลิเกจริงจังตอนเรียน ชั้น ม.3 

ตอนแรกไม่รูว่้าตวัเองชอบลิเก แต่เมือ่ได้ลองเล่นรู้สกึสนกุ ได้เลอืกบทดีๆ  ยิง่เล่นยิง่รูส้กึชอบ เพราะได้ร้อง 

ได้ร�า จนกระทัง่ผมได้มาตัง้คณะลิเก เบิร์ดเดย์ ศรทอง ของผมเอง เมือ่ 5 ปีทีผ่่านมา เป็นเวลาเดยีวกบัทีผ่ม 

เริ่มเข้าเรียนที่รามค�าแหงครับ”

  เบร์ิดเดย์หรอื นายเวชยานนท์ คล้ายมงคล เล่าว่า ดใีจมากเมือ่ทราบข่าวว่า 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ ม.ร. เปิดสอนด้านนาฏศลิป์ ทัง้สาขาการร้อง การร�า และการดนตร ี

ตัดสินใจเลอืกเรยีนเอกร�า เพือ่ให้ได้รปูแบบการร�าทีถ่กูต้อง ร�าให้สวย มมีาตรฐาน 

โดยตั้งใจจะเรียนให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน ยังคงรับงานแสดงทุกคืน ท�าให้ช่วง 

2 ปีแรก มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า แต่มาปรับเวลาได้ในช่วงปี 3

  “ช่วง 2 ปีแรก เป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทุกด้านที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ เช่น 

ถ้าเป็นกฎหมาย จะเรยีนกฎหมายลิขสิทธ์ิการท�าเพลง ผมพยายามสร้างวนิยัในตวัเอง 

เพราะมีเรียนทุกวัน พยายามไม่ขาดเรียน แม้งานลิเกบางคืนเลิกเกือบตี 3 ได้นอน- 

แป๊บเดยีวต้องรบีมาเรยีนตอน 9 โมง จนขึน้ปี 3 เริม่เรยีนภาคปฏบิตั ิมกีารต่อท่าร�าใหม่ทกุวนั ร่างกายต้องพร้อม 

ถ้าหยุดไปเพียงวันเดียวจะต่อท่าร�าไม่ติด  แต่ผมมีความชอบและมีพื้นฐานด้านนี้ ไม่ว่าจะยากหรือเหนื่อย 

ผมจะสนุกและอยากเรียนรู้เสมอ”

 “ผมไม่อายทีจ่ะบอกใครว่าเล่นลเิก  ผมมคีวามสขุ

ท่ีได้แสดงลเิก และภมูใิจมากทีเ่ป็นผูส้บืต่อการเล่นลเิก 

ของครอบครัว ลิเกไม่ได้เป็นเรื่องเชย เพราะลิเก

เป็นศิลปะพื้นบ้านที่เน้นความสนุกสนาน ไม่มีการ

บงัคบัตายตวัว่า พระเอกต้องใส่ชดุสนีี ้ ต้องร้องเพลง

นี้เท่านั้น แต่จะมีการแทรกมุกตลก เพื่อท�าให้คนดู

รู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมกับการแสดง และปัจจุบัน 

ยังมีผู้ชื่นชอบและสนใจอยากจะเล่นลิเกจ�านวนมาก   

เห็นได้จากที่มีวิทยาลัยนาฏศิลป์อยู ่หลายจังหวัด 

ทีเ่ปิดสอนด้านน้ี  ส�าหรบัการอนรุกัษ์ศิลปะลเิก นัน้  นกัแสดงท�าหน้าทีน่ีแ้ล้ว 50% ทีเ่หลอืเราฝากความหวงั

ไว้ที่คนดูที่จะช่วยเป็นก�าลังสนับสนุนให้ลิเกยังคงอยู่ 

 เบร์ิดเดย์ กล่าวเพิม่เตมิว่าขอขอบคณุคณาจารย์ทกุท่านทีช่่วยดูแลและให้ค�าปรึกษาและเป็นก�าลงัใจ 

ขอบคณุเพือ่นๆทีช่่วยเหลอื และประคบัประคองกนัมาจนจบการศกึษา ท�าให้ผมเหนือ่ยแค่ร่างกายแต่ไม่เคยท้อ 

ขอขอบคุณรามค�าแหงท่ีเปิดโอกาสให้ผมและอีกหลายๆ คนได้มีโอกาสทางการศึกษา ช่วยตอบโจทย ์

ให้คนที่มีข้อจ�ากัดเรื่องอายุ อาชีพ เวลา ช่วยสานฝันให้เป็นจริง

 ขอฝากน้องๆท่ีก�าลังเรียนอยู่ว่า ไม่ว่าจะท�าอะไร ขอให้ท�าในส่ิงที่ชอบ เพราะเมื่อเจออุปสรรค  

หรอืปัญหา ความชอบในสิง่นัน้ ๆ จะท�าให้เรามุ่งมัน่ต่อสู ้ ฝ่าฟันไปได้ นอกจากนีต้้องหมัน่ปรบัตวัให้เข้ากบั

สังคมรอบข้าง   ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่สร้างศัตรู ต้องมีมิตรที่ดี

‘เบิร์ดเดย์ ศรทอง’ พระเอกลิเกชื่อดังคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2

ชวนคนรุ่นใหม่เดินหน้าอนุรักษ์ศิลปะลิเกไทย



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด ้ านบริหารธุรกิจ  

เผยภาคภูมิใจท่ีได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ฝากข้อคดิในการใช้ชวีติและการท�างาน

เพื่อสังคมส�าหรับบัณฑิตและเยาวชน

   นายภัคพล  งามลักษณ ์ประธานคณะผู้บริหาร 

ด้านปฏิบัติการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด  

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทอย่างย่ิงในด้าน

การบรหิารและร่วมผลักดนันโยบายหลักต่างๆ ทีมี่ผลต่อ 

การพฒันาเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมของประเทศไทย 

เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพอย่างกว้างขวาง โดยเข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบตัรจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นายภคัพล  ได้ใช้ความรู้ในฐานะนกักฎหมายและ 

นักบริหารที่มีประสบการณ์ระดับสูงในทางธุรกิจ  

ให้ค�าแนะน�าแก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและ

กระทรวงยตุธิรรม ในประเดน็ทางกฎหมายและนโยบาย

ด้านการลงทนุ ตลอดจนด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการ 

จัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อน 

ก า ร พั ฒ น า ต า ม ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  

(พ.ศ. 2557 - 2560) ก่อให้เกิดการประยุกต์การใช้หลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาและการบริหาร

จัดการในภาคส่วนต่างๆ แบบบรูณาการได้อย่างเหมาะสม 

และเกดิการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในภาครฐั 

เอกชน และประชาชน และร่วมก�าหนดยทุธศาสตร์การลงทนุ

ของชาต ิ ให้ค�าแนะน�า  ผลกัดนัการยกระดบัการด�าเนนิงาน

คุม้ครองผูบ้รโิภคของประเทศไทยในการจดัท�าแผนแม่บท 

คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ 

  ทัง้ยงัเป็นผูร่้วมด�าเนนิการวางรากฐาน และพฒันา

ระบบการบริหารงานของโครงการก�าลังใจในพระด�าริ

ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ท�าให้

โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายหลักตามแนวพระด�าริ  

คือ เปิดโอกาสให้ผูก้ระท�าผดิทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา ได้ปรับปรุงตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมและ

ใช้ศักยภาพของตนท�าประโยชน์แก่สังคมต่อไป อีกทั้ง

ยังวางนโยบายการด�าเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

 นายภัคพล  กล่าวในโอกาสนี้ว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งยังผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไป 

ท�าประโยชน์รับใช้สังคมและประเทศชาติ  ภาคภูมิใจ

อย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มอบปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง 

ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ตนเองจะรักษาเกียรติแห่ง

ปรญิญานีไ้ว้และจะน�ามาเป็นก�าลงัใจให้ตนเองท�าประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 “ฝากถึงบัณฑิตใหม่และเยาวชนไทยทุกคน  

ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 

เป็นคนที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม ออกไปท�างาน  

ท�าประโยชน์ให้กบับ้านเมอืงและประเทศชาติ และขอให้ 

ด�ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักกินรู้จักใช้ 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และท�าหน้าที่ของ

ตนเองให้ดีที่สุด”

 ด้าน นายกนกศกัดิ ์ ป่ินแสง ประธานคณะกรรมการ- 

บรหิาร บรษิทั บรุรีมัย์ ยไูนเตด็ จ�ากดั ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ในฐานะที่เป็น

ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทในด้านการบริหารและร่วม

ผลกัดนันโยบายหลกัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

การเมอืง และสงัคมของประเทศไทย ปรากฏเป็นทีย่อมรบั

ในวงวิชาชีพอย่างกว้างขวาง 

 นายกนกศกัดิ ์ผูก่้อตัง้สโมสรฟตุบอลบรุรีมัย์ ยไูนเตด็ 

และบริหารจัดการให้สโมสรฟุตบอลที่มีอายุเพียง 5 ปี 

ก้าวขึน้เป็นสโมสรฟตุบอลอาชีพอันดบั 1 ของประเทศไทย 

และอาเซียน รวมทั้งได้สร้างมิติใหม่ทางการกีฬาใน 

ประเทศไทย ให้เป็น sport entertainment และร่วมสร้าง

สโมสรบรุรีมัย์ ยไูนเตด็ ให้เป็นต้นแบบของ sport marketing 

ท่ีประสบความส�าเร็จสูงสุดของประเทศไทย กระท่ัง 

แบรนด์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นแบรนด์กีฬาที่มีมูลค่าสูง

ท่ีสุดแบรนด์หนึ่งในประเทศไทย ท้ังยังเป็นผู้บริหาร

โครงการช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามแข่ง

รถยนต์และรถจักรยานยนต์มาตรฐานสูงสุดของโลก

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และจะเป็นศูนย์

กีฬากลางกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งใหม่ของภูมิภาค-

อาเซยีน ถอืเป็นโครงการทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจให้นกัลงทนุ

ทั้งในท้องถิ่น จังหวัดใกล้เคียง กลุ่มทุน ส่วนกลาง

และต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในจังหวัด

บุรีรัมย์ด้วย

 นายกนกศักดิ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่าขอขอบคุณ

สภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีอ่นมุตัปิรญิญากติตมิศกัดิ์

ให้ในครัง้นี ้ ถอืเป็นความปลืม้ปิตแิละภาคภมูใิจของตนเอง

และครอบครัว ตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของชาว

บรุรัีมย์ด้วย เพราะการได้รับกิตติมศกัด์ิในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึง 

มาจากผลงานที่สร้างชื่อเสียงในเรื่องการสร้างทีม

ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

 “ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นศิษย์

เก่าคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. รุ่นที่ 4 และภูมิใจในความเป็น

รามค�าแหงเสมอมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตบุคลากร

ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากบุคคล

ที่เข้าไปด�ารงต�าแหน่งในวงการวิชาชีพต่างๆ เช่น ผู้ว่า-

ราชการจังหวัด ผู้พิพากษา รัฐมนตรี ฯลฯ ต่างช่วยกัน

ท�างานพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

เสมอมา”

 นายกนกศักดิ์ กล่าวอีกด้วยว่าการเรียนกับ 

การเล่นกฬีา ถอืเป็นสิง่คูก่นั ช่วยฝึกทกัษะการท�างานเป็นทมี 

การเข้าสังคม ให้กับนักศึกษาและเยาวชน อีกทั้งเป็น

อาชีพหน่ึงที่สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

ทั้งน้ีตนเองได้ผลักดันนักกีฬาทุกคนให้ได้เรียนหนังสือ 

พฒันาความรูด้้านวชิาการอย่างสม�า่เสมอ  ส�าหรบัด้านธรุกจิ 

การพฒันาแบรนด์สนิค้า ต้องมอีงค์ประกอบหลายประการ 

เช่น ทมีฟตุบอลบรุรีมัย์ ยไูนเตด็ เป็นทีรู่จ้กัได้ในปัจจบุนั  

กป็ระกอบด้วยความศรทัธาของแฟนบอล มผีูส้นบัสนนุทีด่ ี

และที่ส�าคัญนักกีฬาในทีมต้องไม่ย่อท้อ และการท�างาน

ร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค เช่นเดียวกับการพัฒนาตนเอง

ของบัณฑิต เมื่อมีวิชาการแล้ว สิ่งน้ีถือเป็นพื้นฐาน

ส่วนหน่ึง แต่ในการด�ารงชีวิตและการท�างานก็จะมี

องค์ประกอบหลายอย่างเข้ามา ต้องรู้จักการวางตัวที่ดี 

อ่อนน้อมถ่อมตน ท�างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และ 

ทีส่�าคญัคอื ความซือ่สตัย์สจุรติ มุง่มัน่ และขยนัหมัน่เพยีร

ต่อหน้าที ่ ต่อต�าแหน่งทีไ่ด้รบัมอบหมาย เพราะค่าของคน

อยูท่ีผ่ลของงาน เท่าน้ีบณัฑติกส็ามารถประสบความส�าเรจ็

ในชีวิตได้อย่างแน่นอน

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านบริหารธุรกิจ
ฝากแนวทางในการครองตน-ทำางานเพื่อสังคม

นายภัคพล   งามลักษณ์ นายกนกศักดิ์   ปิ่นแสง
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ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน คนไทยไม่ได้อ่านหนังสือแค่ปีละ 8 บรรทัด

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 การทีค่นไทยอ่านหนงัสอืกนัมาก ๆ ย่อมมผีลดต่ีอเศรษฐกจิทัง้ทางตรง 

และทางอ้อม ที่เขียนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจะพยายามลากทุกอย่างเข้ามาเป็น

เร่ืองเศรษฐศาสตร์ไปเสยีหมดหรอกนะครบั เพราะทีจ่รงินัน้จะว่าไปแล้วเราสามารถ

มองทุกเรื่องเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ได้หมดนั่นแหละ

 การที่คนอ่านหนังสือกันมากมีผลดีทางตรงก็คือท�าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์

และธรุกจิเชือ่มโยงเช่นผูผ้ลติกระดาษ หมกึพมิพ์ ร้านหนงัสอื พลอยขยายตวัตาม 

รวมทัง้ช่วยให้นกัประพนัธ์ไม่ไส้แห้งอย่างทีเ่ขาชอบว่ากนัด้วย ส่วนผลดทีางอ้อม 

คอืการทีค่นอ่านหนงัสอืมาก ๆ ท�าให้เกดิสตปัิญญา ความคดิสร้างสรรค์ ซึง่เป็น 

ปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

 ชักแม่น�้าทั้ง 5 มาเสียยืดยาวว่าคนไทยอ่านหนังสือมากแล้วจะดีอย่างไร 

แต่จุดหักมุมก็คือสถิติที่คนชอบยกมาว่ากันอยู่เรื่อย ๆ และพูดกันมาไม่ต�่ากว่า 

5 - 6 ปีมาแล้วโดยตัวเลขไม่เปลี่ยนว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉล่ียกันแค่ปีละ 

8 บรรทัดเท่าน้ัน.........ค�าพูดประโยคนี้ท�าให้ แม่น�้าท้ัง 5 แห้งหมดเลย คือ

ประโยชน์ของการอ่านที่ว่าไม่ต้องมาพูดกันแล้วในเมืองไทย

 ข้อความที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัดนั้นไม่รู้ว่าส�ารวจมา

จากไหนและเมือ่ไร แต่กช็อบยกออกมาอ้างอยูเ่รือ่ย ๆ ท�าให้รูส้กึว่าคนไทยนีโ่ง่จงั

เพราะอ่านน้อย เรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนคงอยากจะเถียงเหมือนกัน แต่เมื่อเขา

ยกตัวเลขมาอ้างก็เลยพูดไม่ออก แต่ตอนนี้เรามีตัวเลขหนุนหลังไปเถียงกับเขา

แล้วละครับ

 ข้อมูลของเราน่าเชื่อถือกว่าค�าอ้างท่ีว่านั่นมาก เพราะบอกชัดเจนว่า 

สุ่มตัวอย่างจากทุกภาค ทุกกลุ่มอายุ และที่ส�าคัญก็คือจัดท�าโดยหน่วยงาน 

ที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะตั้งขึ้นให้ท�าหน้าที่นี้โดยตรงนั่นก็คือส�านักงานสถิติ-

แห่งชาติ และยังท�าร่วมกับส�านักงานอุทยานการเรียนรู้อีกด้วย ยิ่งเพิ่มความ

น่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่

 ผมไม่เชื่อเรื่องอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ 8 บรรทัดมาตั้งแต่แรกแล้ว  

เพราะสถิติแบบนี้ต้องได้มาจากการมาถามว่า เราอ่านหนังสือวันละกี่บรรทัด 

ลองนึกดูสิครับว่าถ้าคนมาถามเราด้วยค�าถามนี้เราจะตอบได้ไหม มีใครบ้าง

น่ังนับว่าวันนี้อ่านหนังสือกี่บรรทัด แต่ถ้าถามว่าอ่านหนังสือเฉลี่ยสักวันละ 

กี่นาทีละก็ค่อยเป็นไปได้หน่อย

 สถิติเป็นทางการและน่าเชื่อถือนั้นเป็นอย่างที่ผมคิดคือไม่ได้บอกเป็น

บรรทดัแต่บอกเป็นนาท ี โดยในปี 2551 คนไทยอ่านหนงัสอืเฉลีย่ 39 นาทต่ีอวนั 

ขอย�้าว่าต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อปี และถ้าอ่าน 35 นาทีก็คงมากกว่า 8 บรรทัด

แน่ ๆ  ในเวลาแค่ 1 วันเท่านั้นไม่ใช่ 1 ปี ส่วนในปี 2554 อ่านลดลงไปนิดเหลือ

เฉลี่ย 35 นาทีต่อวัน และข้อมูลล่าสุดเท่าที่ทราบคือปี 2556 นั้นอ่านเพิ่มขึ้น

เป็นเฉลี่ย  37 นาทีต่อวัน

 ใครมาดูถูกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยเฉลี่ยปีละ  8 บรรทัด ให้โต้กลับ

ด้วยข้อมูลนี้ไปเลย ครับ

 คนเวยีดนามประกอบอาชพีต่าง ๆ ใกล้เคยีงกบัคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ประเทศเวยีดนามและประเทศไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรม ดงันัน้ค�าเรยีกอาชพีต่าง ๆ 

ในภาษาเวยีดนามจงึเป็นอีกประเดน็หนึง่ทีค่วรจะได้ท�าความรู้จักไว้เป็นเบือ้งต้น 

 ในครั้งนี้ ขอน�าเสนอค�าศัพท์ชุดหนึ่งที่ใช้เรียกอาชีพต่าง ๆ ดังนี้ 

 หากมใีครมาถามคณุว่า   (แอง / จ ิหล่าม เหง่ สี)่ 

คณุประกอบอาชพีอะไร คณุสามารถตอบได้ว่า .....อาชพี.....  

(โตย แอง จิ หล่า....................) 

 ไม่ว่าจะประกอบอาชพีอะไร หากเรามคีณุธรรมประจ�าใจ มจีรรยาบรรณ

ในอาชีพ ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบและมคีวามรกัในองค์กร ท่านจะเป็น

ผู้หนึ่งที่ประสบความส�าเร็จในการท�างานได้ไม่ยากนัก 

อาชีพ 
ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปญัญากุล 

 คนเวียดนามประกอบอาชีพต่าง ๆ ใกล้เคียงกับคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเวียดนามและ
ประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ดังน้ันคําเรียกอาชีพต่าง ๆ ในภาษาเวียดนามจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควร
จะได้ทําความรู้จักไว้เป็นเบ้ืองต้น  
 ในครั้งนี้ ขอนําเสนอคําศัพท์ชุดหน่ึงที่ใช้เรียกอาชีพต่าง ๆ ดังนี้  

 ชาวนา   nông dân    นง เซิน  
 ชาวสวน   nông dân    นง เซิน 
 ชาวประมง   ngư dân    งือ เซิน 
 ช่างไม้    thợ mộc    เถอะ โม่ค  
 ช่างยนต์   thợ máy    เถอะ มั้ย  
 ช่างตีเหล็ก   thợ rèn   เถอะ แซ่น  
 ช่างทอง   thợ vàng   เถอะ หว่าง 
 ช่างแกะสลัก   thợ điêu khắc   เถอะ เดียว คั้ก 
 กรรมกรก่อสรา้ง   công nhân xây dựng  กง เยิน เซย สึง่  
 พ่อค้า    người buôn bán   เหง่ือย บวน บ๋าน 
 แม่ค้า   người buôn bán  เหง่ือย บวน บ๋าน 
 พนักงานบริษัท  nhân viên    เยิน เวียน 
 ครู-อาจารย์   giáo viên   ส้าว เวียน  
 แพทย์    bác sĩ     บ๊าก สี 
 พยาบาล  Y tá     อี ต๊า 
 นักร้อง   ca sĩ    กา ส ี
 นักแสดง   diễn viên   เสียน เวียน 

  วิศวกร    kỹ sư    กี๋ ซือ     
  นักบัญชี   kế toán   เก๋ ตว๋าน    
  ทันตแพทย์   nha sĩ    ญา สี ้     
  นักเรียน   sinh viên   ซิญ เวียน    
  นักศึกษา   học sinh   ฮ่อก ซิญ    
  พระ    nhà sư    หญ่า ซือ 
 หากมีใครมาถามคุณว่า Anh / Chị làm nghề gì? (แอง / จิ หล่าม เหง่ สี่) คุณประกอบอาชีพอะไร 
คุณสามารถตอบได้ว่า Tôi / Anh / Chi là......อาชีพ........ (โตย แอง จ ิหล่า....................)  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำาภาค 1/58
 ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (ส�าหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า

ของมหาวิทยาลัย) ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่าบันทึกแบบ

ค�าขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ และยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ แล้ว 

 นกัศกึษาผูกู้ร้ายเก่าทีป่ระสงค์จะขอกูใ้ห้อ่านประกาศมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

และรายละเอยีดได้ทีบ่อร์ดงานแนะแนว จดัหางานและทนุการศกึษา กองกิจการนกัศกึษา 

(อาคารศิลาบาตรช้ันลอย) หรอื http://www.ru.ac.th/scholarship/ และติดต่อส่งเอกสาร

ขอกู้ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่ก�าหนดในประกาศ

 กองงานวทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขอเชญินกัศกึษา บคุลากร 

และผูส้นใจ เข้าอบรมอาชพีอิสระ หวัข้อ พมิเสนน�า้ ยาหม่อง และน�า้ยาล้างจานสมนุไพร 

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ กองงานวิทยาเขตบางนา 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ห้องฝึกอบรม

อาชีพอสิระ อาคารพระมาส (PRB) ชัน้ล่าง กองงานวทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง โทร. 0-2397-6314, 081-902-9550 คุณอาริยา, 089-133-5406 คุณดาลิน 

โดยนักศึกษาช�าระค่าวัสดุอบรม 50.- บาท  บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป 100.- บาท



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต

นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอื่น กรณีที่ยังไม่ส�าเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมีความประสงค ์

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพียงแห่งเดียว และขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหากเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหงเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้ โดยให้เทียบ 

กระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นก่อน และจึงน�า 

วชิาทีส่อบผ่านจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหงไปเทยีบโอน 

หน่วยกิตเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อนกัน แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตในขณะ 

ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

อื่นอยู่อีกไม่ได้ โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

   จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที ่

6 กรกฎาคม 2558 ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง 

 2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

  2.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(ระดับปริญญาตรี) ที่ส�านักงาน ก.พ. หรือกระทรวง- 

ศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับรอง  

และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป

  2.3 เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รับสมัครด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2558 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 15.30 น. คร้ังท่ี 2 ระหว่าง 

วันที่ 27 มิถุนายน 2558 - 6 กรกฎาคม 2558 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 15.30 น. ท่ีอาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. 

ท้ังน้ี การย่ืนใบสมัครให้ด�าเนินการพร้อมกับการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ช้ันปริญญาตรี โดยให้ผู้สมัครแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ตรวจหลักฐานให้ทราบในการขอย้ายโอนและขอใช้สิทธ์ิ 

เทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น 

โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังน้ี

  3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  และ 

กรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วน�ามาสมัคร

  3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูล 

การสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง 

ออกมา แล้วน�ามาสมัคร

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบ�ารุงการศึกษา มีดังน้ี

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา) ภาค  1  ปีการศึกษา  2558

  4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 900.- บาท

  4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 800.- บาท

  4.3 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  60.- บาท

  4.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง

   (ภาคปกติ) ภาคละ 100.- บาท

  4.5 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย 500.- บาท

  4.6 ค่าลงทะเบียนเรียน  

   เป็นรายหน่วยกิต ๆละ   25.- บาท

  4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

   4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัย

    รามค�าแหง  หน่วยกิตละ 50.-บาท

   4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบัน 

    อุดมศึกษาอ่ืน หน่วยกิตละ 100.- บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด 

A4 เท่านั้น)

  5.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) จ�านวน   1   ฉบับ

  5.2 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ�านวน   2   ฉบับ

  5.3 ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน   2   ฉบับ 

  5.4 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (หน้า-หลัง) 

จ�านวน   3   ฉบับ 

  5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 

จากสถาบันเดิมท่ีมีผลการเรียนจนถึงวันท่ีมาด�าเนินการสมัคร 

พร้อมส�าเนา  จ�านวน   1   ฉบับ

  และค�าอธิบายรายวิชา (Course Description)  

ของแผนการศึกษาเดิม จ�านวน   1   ชุด

  5.6 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น  

จ�านวน  1   รูป

  5.7 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า  จ�านวน  2   ฉบับ

  5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์และ 

อนามัย ฉบับละ 20 บาท) จ�านวน   1   ฉบับ

  5.9 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยู่ในเล่มระเบียบ- 

การรับสมัคร) จ�านวน   1   ฉบับ

  5.10 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการรับสมัคร) จ�านวน   1   ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา 

และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้ เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด ตามข้อ 3 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

  6.2 ห า ก ผู้ ส มั ค ร มี ห น่ ว ย กิ ต ส ะ ส ม ข อ ง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมีความประสงค์จะขอ 

เทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน  ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษา 

พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 9 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 ได้

  6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม และ 

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(กรณี ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร

  6.4 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอน- 

หน่วยกิต พร้อมขอค�าแนะน�าในการลงทะเบียนเรียนจาก 

เจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะ และด�าเนินการ 

ลงทะเบียนเรียนในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ในวันที ่

ยื่นสมัคร

 อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผู้สมัครลง 

กระบวนวิชาที่ เทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัคร 

สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได้ ตามที่ 

มหาวิทยาลัยก�าหนด

  6.5 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต 

ใด ๆ มาไม่ครบในวันรับสมัคร ให้ผู้สมัครน�ามาให้ครบ 

สมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ ภาค 1/2558 

มิฉะนั้นจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ และ

จะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตท่ีได้ช�าระไว้แล้วท้ังส้ิน

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้นักศึกษา

วชิาทหาร ชัน้ปีที ่1 - 5 ชายและหญงิ ตรวจดรูายชือ่

ประกาศผลสอบ ประจ�าปีการศึกษา 2557 และ

สมคัรเข้ารบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ประเภทเลือ่นชัน้ 

- ซ�้าชั้น ในปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 22-29 

เมษายน 2558 โดยให้นกัศกึษาวิชาทหาร ชัน้ปีที่ 

1 - 5 ชาย สมัครในวันที่ 22-24 เมษายน 2558 

และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 หญิง  

สมัครในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2558 ที่งาน 

นักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคาร-

กจิกรรมนกัศกึษา ช้ัน 2 (รามฯ 1) โดยมหีลกัฐาน

ประกอบการสมัคร ดังนี้

1. ส�าเนาบตัรประจ�าตวันกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

 1 ฉบับ

2. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาค  

 2/2557 1 ฉบับ

3. ส�าเนาบตัรประจ�าตวันกัศกึษาวชิาทหาร 1 ฉบับ

4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. รปูถ่ายเคร่ืองแบบ นศท. ขนาด 3x4 ซม.   2 รูป 

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)

7. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 ชาย ที่เกิด  

 พ.ศ.2538 ต้องใช้ส�าเนา สด.9   3 ฉบับ 

กำ�หนดก�รรับสมัครนักศึกษ�วิช�ทห�ร
เข้�รับก�รฝึกเรียนวิช�ทห�ร ประจำ�ปีก�รศึกษา 2558



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

  อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัสุรินทร์น�าบุคลากรมอบกระเช้า

เนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่บุคคลส�าคัญ ได้แก่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  

นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  พล.ต.ต.กาญจน์พศ ศิริชาญพนา ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด 

(ผบก.ภ.จว.) สุรินทร์ นายวรรธนินทร์ ต้ังทวีสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นายเกษมศักด์ิ แสนโภชน์  

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายธงชัย มุ่งเจริญพร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2558 

กิจกรรม ม.รามคำาแหงสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค

 สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง จัด “โครงการสนับสนุนการเผยแพร ่

การท่องเที่ยววิถีไทยสู่ต่างแดน” โดยมีคุณยุวดี 

นิรัตน์ตระกูล ผู้อ�านวยการกองวิจัยการตลาด 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย 

แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากร ส�านักงานสาขา-

วิทยบริการฯ ต่างประเทศ รู้ถึงเอกลักษณ์  

วัฒนธรรม วิถีชีวิตไทยจากทุกภูมิภาคของประเทศ 

ผ่านการท่องเที่ยว และท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง 

ในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย แหล่งท่องเท่ียว 

ท่ีสวยงามของประเทศไทย แก่นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ กว่า 33 ประเทศทั่วโลก ตามนโยบาย

ส่งเสริมให้ ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย  

โดยมีบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ 

เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

สาขาฯ ต่างประเทศจัดอบรม
การเผยแพร่การท่องเที่ยวไทยสู่ต่างแดน

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา จดัโครงการ

ปั่นจักรยานออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพและต้านภัยยาเสพติด โดยมี รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น 

เพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักาย เชือ่มความสมัพนัธ์สามคัค ี และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

ห่างไกลจากยาเสพติด มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชน 

ตลอดจนชมรมจักรยานควนลัง ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และสมาคมจักรยาน

หาดใหญ่ ร่วมปั่นจักรยาน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณถนนเส้นรอบนอก

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2558

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดตรัง น�าคณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและชาวบ้าน 

ชมุชนหนองปรอื อ�าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรงั ร่วมกนั 

ปรบัปรุงภมูทัิศน์สวนป่าเพือ่การเรียนรู้ ภายในโรงเรียน 

บ้านหนองปรือ ซึง่เป็นแหล่งเรียนรู้และศกึษาธรรมชาติ 

ของชุมชนในโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน 

และบรกิารวชิาการแก่ชมุชนบ้านหนองปรอื เมือ่วนัท่ี  

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2558

e

e

e

e

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

จัดโครงการ “ปันหนังสือให้น้อง คร้ังท่ี 1” เม่ือวันท่ี 

9 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านตาเบา โรงเรียน 

บ้านล�าพุก และโรงเรียนบ้านสังขะ มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือแจกหนังสือเก่า ใหม่และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

ให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ที่ขาดแคลน 

หนังสือและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

โรงเรียนเป้าหมายเป็นอย่างดี

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมวางพวงมาลา 

เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการน้อมร�าลึก 

ถึงทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต 

ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติไทย 

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

ร่วมวางพวงมาลากันอย่างมากมาย ณ ค่ายเสนาณรงค์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา- 

วิทยบริการฯ จังหวัดแพร่ จัดโครงการ 

คนดศีรรีามฯ แพร่ เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 60 พรรษา  

และเพ่ือปลูกฝังจิตส�านึกให้เยาวชน 

ตามค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

โดยคณะนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บุคลากรหน่วยศึกษา 

การพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน�้าแม่สาย นักเรียนโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ช่วยกันสร้างฝายชะลอน�า้ ณ ต้นน�า้

แม่สรอย ห้วยแม่กระต๋อม ต�าบลป่าสกั อ�าเภอวงัชิน้ เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2558

e

e



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

มหาบัณฑิตสาธารณสุขเชื่อมั่นจบรามฯพัฒนาความรู้ บูรณาการสาธารณสุขสู่ชุมชน

  มหาบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เชื่อมั่น

เรียนจบรามค�าแหง พัฒนาศักยภาพการท�างานด้านสาธารณสุข และสามารถ

บูรณาการความรู้ ออกไปช่วยเหลือประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

  นางพรพรรณ  พานทวีป  มหาบัณฑิตคณะ- 

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาบริหารสาธารณสุข ปัจจุบัน

ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 

 ส�านกังานสาธารณสขุ อ�าเภอวงัเจ้า จงัหวดัตาก กล่าวว่า

 ภมูใิจมากทีส่�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

เพราะระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ท�าให้

มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ท�าให้เกิด

ความเชื่อมั่น และเห็นในความสามารถของตนเอง 

เห็นโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการ

พฒันางานให้ก้าวหน้า และสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมส่วนรวมได้ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ แต่ยังสอนให้เป็นคนมีคุณธรรม รู้จักเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ท�าให้เป็นที่รักในกลุ่มเพื่อนที่ร่วมเรียนด้วยกัน และยังสามารถ 

น�ามาปรับใช้กับเพื่อนร่วมงาน ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นมหาวทิยาลยัทีน่่าเชือ่ถอืทัง้ในด้านการเรยีนการสอน 

การดูแลนักศึกษาอย่างลูกหลาน และเปิดโอกาสให้บุคคลจากหลากหลายอาชีพ 

สามารถเข้ารบัการศกึษาได้ และยงัขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปในส่วนภูมิภาค

ทั่วประเทศ ท�าให้ผู้ที่มีภูมิล�าเนาหรือประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด สามารถเลือก

เรียนใกล้บ้าน อีกทั้งยังเก็บค่าเล่าเรียนไม่แพงและจัดระบบการเรียนการสอน 

ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย”

   นางพรพรรณ กล่าวต่อไปว่าขณะท่ีก�าลังศึกษาก็ท�างานไปด้วย ท�าให้

ต้องวางแผนการจัดสรรเวลาเรียน โดยเตรียมตัวหาความรู้ก่อนเข้าเรียน ถ้ายังไม่มี 

หนังสือหรือเอกสารอ่านจะค้นหาความรู ้จากอินเทอร์เน็ตและเข้าเว็บไซต  ์

ของมหาวิทยาลัย ค้นหาเอกสาร เพื่ออ่านก่อนเข้าห้องเรียน และเวลาเรียนก็ต้อง 

ต้ังใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด  และต้องไม่ลืมจดโน้ตย่อตามที่อาจารย์เน้น 

ในแต่ละคาบวิชา และถึงแม้จะมีเอกสารประกอบการเรียนแต่การจดโน้ตระหว่าง 

การนั่งเรียนก็ท�าให้เกิดการตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อน�ามาทบทวนหลังเลิกเรียน จะมี

ความเข้าใจมากยิง่ขึน้ ในบางวชิาทีไ่ม่เข้าใจก็จะค้นคว้าจากต�ารา และหาความรูเ้พิม่เตมิ 

นอกจากนัน้จะเข้าเรยีนอย่างสม�า่เสมอ ไม่ขาดเรยีนโดยไม่จ�าเป็น และท�างานท่ีได้

รับมอบหมายจากอาจารย์ด้วยตนเอง ตั้งใจจะศึกษาต่อระดับสาธารณสุขศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข และจะจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู ้

ด้านการท�าวิจัยให้กับกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วย เพราะความรู้ที่ได้รับสามารถน�าไป 

ประยุกต์ใช้ในการท�างาน ทั้งเรื่องการบริหารคน และการบริหารทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างจ�ากัดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และส่งผล

ไปสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนต่อไป

  “การศกึษาในมหาวทิยาลัยแห่งนี ้ ต้องมวีนิยัในตนเอง ให้ก�าลังใจตนเองมากๆ 

มุ่งมั่น และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง จัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือ 

การเตรียมตัวก่อนและหลังเรียนให้ดี เข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอ พยายามติว 

ในกลุม่เพือ่น ถ้าเรยีนแล้วเข้าใจกต้็องรูจ้กัแบ่งปันความรูใ้ห้กบัเพ่ือน เพราะคนเรา

มคีวามสามารถทีแ่ตกต่างกนั ต้องเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั ถอืเป็นสิง่ส�าคญัในการเรยีน 

และเมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะสามารถน�าสิ่งที่เราได้รับไปปรับใช้ในการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ ขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจจริง สิ่งนี้คือพลังที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ 

ชีวิตทุกคนย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรค อาจคิดท้อถอย แต่ขอให้มีความมุ่งมั่น 

มองไปที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างก�าลังใจให้ตนเอง แล้วสู้ต่อไป เราจะพบกับความ

ส�าเร็จที่ภาคภูมิใจอย่างแน่นอน”

  นางรชัน ี เขม็พล มหาบณัฑติคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

สาขาบรหิารสาธารณสขุ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งพยาบาล 

วชิาชพีช�านาญการ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสโุขทัย 

กล่าวว่าเลือกมาเรียนรามค�าแหง เพราะ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง มสีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิทีจ่งัหวดั-

สโุขทยั ซึง่เป็นสถานทีเ่รยีนทีต่ัง้อยูใ่กล้บ้าน การเดนิทาง

สะดวกสบาย ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย อาคารสถานที ่

ก็เหมาะสม บรรยากาศเอ้ืออ�านวยต่อการศกึษาหาความรู้ 

ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่องมหาวทิยาลัยก็เป็นกันเอง มอีธัยาศยั 

ไมตรีที่ดีให้ความช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลา

  “การเรียนที่รามค�าแหง ได้รับความรู้ ความประทับใจ และความผูกพัน

ในหลายๆสิ่ง หลายๆอย่างจากการที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และที่ส�าคัญคือ 

ความภาคภูมิใจที่สามารถส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และได้รับ 

พระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 ถือเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง”

   นางรัชนี  กล่าวต่อไปว่าขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ ตนเองปฏิบัติงานประจ�า

ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ท�าให้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องเวลาเรียน เพราะส่วนใหญ ่

จะเรยีนวนัเสาร์และอาทติย์ แต่กต้็องเตรยีมตัวท้ังการเรยีนและการสอบ โดยทยอย

อ่านหนงัสอืให้ได้ถงึสามรอบ เพือ่ช่วยให้เกดิการจดจ�า และในห้องเรยีนกจ็ะมเีพือ่นๆ 

ทีร่บัหน้าทีเ่ป็นฝ่ายวชิา กจ็ะมาช่วยกนัทบทวนสรปุแนวข้อสอบในแต่ละครัง้ ท้ังนี ้

ตนเองมอีายมุากทีส่ดุ เพ่ือนๆ ในห้องเรยีนกจ็ะมแีต่รุน่น้องๆ ซึง่ทกุคนมอีธัยาศยัไมตร ี

ทีด่ต่ีอกัน มีความเคารพนับถือ สามคัคกีนั และมคีวามเช่ียวชาญแตกต่างกนัออกไป 

ซึ่งก็จะน�าความรู้และประสบการณ์ที่มีของแต่ละบุคคลมาช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท�าให้การเรียนส�าเร็จไปด้วยกัน

  “รูส้กึมคีวามสขุมาก เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะได้เข้ามาเรยีนหนงัสอื ได้มาเจอเพือ่นๆ 

น้องๆ ในห้องเรยีน ท�าให้การเรยีนในแต่ละครัง้ไม่เครยีดหรอืกดดนั กลบัสนกุสนานเฮฮา 

เพราะเพื่อนๆทุกคน จะคอยเป็นห่วงเป็นใยกัน ช่วยเหลือกันเสมอ และที่ส�าคัญ

ทุกคนรักกัน เพราะตั้งแต่ที่ได้เรียนหนังสือมา ไม่เคยมีความประทับใจต่อเพื่อน

ร่วมห้องเรียนที่ไหน เท่าห้องเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเลย และความรู้

ทีไ่ด้รบัจากมหาวทิยาลยัแห่งนี ้ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานได้ง่ายยิง่ขึน้  

รูจ้ักการวางแผนการจดัการบรหิารงานในหน่วยงานและวางแนวทางการด�าเนนิ- 

ชีวิตประจ�าวันอย่างมีหลักการ ท้ายนี้ ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนที่ก�าลังศึกษาอยู่ 

ขอให้มีความมานะ อดทน ท้อได้แต่อย่าถอย สู้ต่อไปให้ถึงที่สุด ให้คิดไว้เสมอว่า

คนอื่นเขาจบกันได้เราก็ต้องประสบความส�าเร็จเช่นกัน และไม่มีใครแก่เกินที่จะ

เรียนรู้ ในสิ่งที่ยังไม่รู้” 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

ถาม ตอนนีผ้มศกึษาอยูท่ีม่หาวทิยาลยัแห่งหนึง่ 

อยู่ปี 1 คณะนิติศาสตร์ ตอนนี้เรียนเทอม 1 อยู่ 

ถ้าเกรดออกแล้ว ผมจะไปเรียนเทอมที่ 2 ที่รามฯ  

ต้องท�าอย่างไร (แบบเทียบโอน) และผมขอก�าหนด- 

การเทียบโอนด้วย 

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

ข้อ 8 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับโอนนิสิต-

นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นไว้ดังนี้ 

  8.1 การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

อดุมศึกษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 

  8.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตนักศึกษา 

จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ 

เทียบเท่าในหลักสูตรที่ส�านักงานคณะกรรมการ-

การอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจ

ตามกฎหมายรับรอง และไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้น

สภาพนิสิตนักศึกษาด้วยความผิดวินัย 

  8.3 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา

หรือกลุ ่มรายวิชาที่สอบได้ต้องไม่ต�่ากว่าระดับ

คะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 

หรอืเทยีบเท่า และหรอืเป็นไปตามเงือ่นไขของหลกัสตูร

ของสาขาวิชานั้นก�าหนด 

  และตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ได้ก�าหนด 

เรื่องการรับสมัครนิสิตนักศึกษาย้ายโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่ส�าเร็จการศึกษา) 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ก�าหนดให้นักศึกษา 

ทีจ่ะขอย้ายโอนมาเรยีนท่ีมหาวทิยาลยั ต้องพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษาของสถาบันเดิม ก่อนการสมัคร

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

  ดังนั้นนักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษา 

ตามวนัเวลาทีม่หาวทิยาลยัเปิดรบัสมคัร ซึง่ก�าหนด 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ไม่ได้มีการแบ่งแยก 

ว่าวนัไหนรบัสมคัรแบบไหน การรบัสมคัร มหาวทิยาลยั

รับสมัครทุกประเภทพร้อมกัน นักศึกษาต้องน�า 

Transcript และค�าอธิบายรายวิชาไปในวันสมัคร 

นกัศึกษาใหม่ด้วย เพราะคณะทีนั่กศกึษาสมคัรเรียน 

จะเป็นผู้พิจารณาว่าวิชาใดจะโอนได้ ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อบงัคับข้างต้น ซึง่ทกุกระบวนวชิาทีน่กัศกึษาสอบผ่าน 

ในสถาบนัเดมิ อาจจะโอนได้ไม่ทกุกระบวนวชิากไ็ด้ 

แต่ทัง้นีน้กัศกึษามสีทิธิล์งทะเบยีนของมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง ได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต นักศึกษาจึง 

อาจน�าวิชาที่เทียบโอนของปี 1 เทอม 1 ที่โอนไม่ได ้

ทัง้หมด ลงทะเบยีนในวนัสมคัรนกัศกึษาใหม่ พร้อมกบั 

น�าวชิาของเทอม 2 ลงรวมกนักไ็ด้ แต่เมือ่นบัหน่วยกติ 

รวมแล้ว ต้องไม่เกนิ 24 หน่วยกติ กองบรรณาธิการ

ถาม  ขอสอบถามเรื่องการสอบซ่อมที่รามค�าแหง

  1. ถ้าหากติด F ต้องลงซ่อมใช่ไหม และเทอมหนึง่ 

มีการสอบซ่อมกี่ครั้ง

  2. มค่ีาใช้จ่ายการลงทะเบยีนสอบซ่อมเท่าไร 

  3. ถ้าซ่อมแล้วไม่ผ่าน สามารถซ่อมได้เรื่อยๆ

เลยหรือไม่ (มีเวลาก�าหนดหรือไม่)

  4. เรยีนรามฯ เรยีนมากสุด 8 ปีไม่มีไทร์ใช่ไหม

ตอบ 1. ในเทอมใดที่นักศึกษามีวิชาได้เกรด F 

นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนในเทอมซ่อมนั้นได ้  

แต่ได้เฉพาะเทอมนัน้เท่านัน้ จะน�าไปลงในเทอมซ่อม 

อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในเทอมปกติหรือฤดูร้อนนั้นได้ม ี

การลงทะเบียนวิชานั้น  และผลสอบได้เกรด F อีก 

จึงจะมีสิทธิ์ลงซ่อมในเทอมนั้นได้ การลงทะเบียน

ซ่อมเทอมหนึ่ง มหาวิทยาลัยมีการเปิดให้ลงทะเบียน

สอบซ่อมได้ 1 ครั้ง แต่ในเทอม 2 และภาคฤดูร้อน

รวมกันแล้วน�าไปลงทะเบียนสอบซ่อม จึงเป็นการ

ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน

  2. ค่าธรรมเนียมสอบซ่อม 50 บาท ค่าหน่วยกติ

หน่วยละ 25 บาท ค่าหน่วยกิตนักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท

  3. นกัศกึษาลงทะเบยีนซ่อมได้ตลอดไม่มจี�ากดั

ครัง้และเวลา เพยีงแต่จะลงทะเบยีนซ่อมได้ นกัศกึษา

ต้องลงทะเบียนในภาคนั้นๆก่อน และสอบได้เกรด F 

หรอืถ้าผลสอบยังไม่ประกาศ กส็ามารถลงทะเบยีนซ่อม

ได้เช่นกัน 

   4. ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นักศึกษา

สามารถใช้เวลาเรียนสูงสุดได้ไม่เกิน 8 ปี แต่ถ้าเป็น

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปีนักศึกษาใช้เวลาเรียนสูงสุด

ได้ไม่เกิน 10 ปี 

 ด้วยในการลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาเก่า 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 นี้ มหาวิทยาลัย 

อาจมนีกัศกึษาจ�านวนมากลงทะเบยีนเรยีนผดิพลาด 

อนัเนือ่งมาจากสาเหตุต่างๆกัน ซึง่มผีลท�าให้นกัศกึษา 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล ขอสับเปลี่ยน 

กระบวนวชิาและขอลงทะเบยีนเพิม่บางกระบวนวชิา

 ดงันัน้ มหาวทิยาลยัจงึให้นกัศกึษาทีล่งทะเบยีน-

เรียนผิดพลาดในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 

สามารถแก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้  

ขอสบัเปลีย่นกระบวนวชิาและลงทะเบยีนเรยีนวชิา 

เพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ ์

ทีก่�าหนด คอื ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่เกนิ 12 หน่วยกติ

ส�าหรบัผูข้อจบการศกึษา ลงทะเบียนเรยีนได้ไม่เกนิ 

18 หน่วยกติ นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ หลักสตูร 

5 ปี ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยน�า

เอกสารมาด�าเนินการ  ดังนี้

 1. ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน ภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2557 พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต ้องการสับเปลี่ยน  

หรอืลงทะเบยีนเรยีนเพิม่กระบวนวชิา

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ช�าระเงินที่กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี) กรณี

ลงทะเบียนเรยีนเพิม่ ต้องช�าระค่าหน่วยกติท่ีเพิม่ด้วย

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4 ไปติดต่อที่หน่วย

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ 

(KLB)ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11 - 13 ในระหว่างวันที่ 

22 - 24 เมษายน 2558

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบอกเลิก-บอก

เพิ่มกระบวนวิชา โทร.0-2310-8616 

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ห้ามนกัศึกษาเข้าสอบ
วชิาท่ีบอกเลกิกระบวนวชิาไปแล้วโดยเด็ดขาด 

วชิาทีล่งทะเบยีนสอบ e-Testing 
หากเข้าสอบ หรอืเลยวนัเวลาเข้าสอบ 

ไม่สามารถยกเลกิสบัเปลีย่นกระบวนวชิาได้

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี

และการเงิน รุ่นที่ 8 หลักสูตร 133 หน่วยกิต 

จ�านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) เรียน

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 17.00 น. 

และกลุ่มที่ 2 (นอกเวลาราชการ) เรียนวันจันทร์ 

- วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น. คัดเลือก

โดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

152,360 บาท (แบ่งช�าระ 12 งวด) 

 ผู้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 

- 1 พฤษภาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ ส�านักงานโครงการฯ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะ-

บริหารธุรกิจ โทร. 0-2310-8237, 0-2310-8214-7 

ต่อ 2401 และ 2404, 0-2310-8226-8 ต่อ 2401  

และ 2404, 086-306-5173-4, 086-521-0033 หรือท่ี 

www.acctfin.ru.ac.th

ม.ร.เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

การงดสอนกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2557
 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะศกึษาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และคณะสือ่สารมวลชน 

มคีวามจ�าเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวชิา 

CAE3210  CAE4218 FDT4103 FOL3101 

LAO2001 LAO2002 MCS3105 MCS3150  

MCS3183 MCS3301 MCS4103 MCS4150  

MCS4201 MCS4250 MET1003 SBM3200  

และ SBM 4247 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30  

ภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2557 น้ีได้ 

 ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 นี้



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ม ี

หน่วยกิตสะสมต้ังแต่ 75 หน่วยกิตข้ึนไป 

เข้ารับการฝึกอาชีพ กระบวนวิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา (หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต) 

ประจ�าภาค 1/2558 ณ สถานประกอบการ

ชั้นน�าทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานอัยการสูงสุด ศาลอาญา กรมประชาสัมพันธ์  

ส�านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น ช่อง 3 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง เป็นต้น  เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

(เดือนมิถุนายน - กันยายน 2558) โดยนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม 

ก่อนฝึกสหกิจศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้

1. หลักสูตรภาวะผู้น�าและทักษะการเป็นผู้น�า วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558

2. หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

3. หลักสูตรเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

4. หลักสูตรหลักการและกระบวนการวิชา 

 RAM 3000 สหกิจศึกษา    วันที่ 14 พฤษภาคม 2558  

5. หลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร  วันที่ 14 พฤษภาคม 2558  

6. หลักสูตรการท�างานภายใต้ความกดดัน

 และการบริหารความเครียด วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

  นักศึกษาท่ีประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพ กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา  

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ram3000.ru.ac.th 

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0-2310-8503

  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 

ขอน�าเสนอมุมมองจากการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกอาชีพ  

ของนายสิทธิชัย ดาวคะนอง บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะรัฐศาสตร์  

รุ่นท่ี 40 อดีตนักศึกษา Pre-degree ซ่ึงได้ฝึกสหกิจศึกษา ณ ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ด้านกิจการบริหารการเลือกต้ัง ปัจจุบัน 

ท�างานท่ีบริษัท แอดวานซ์ คอนแทค เซ็นเตอร์จ�ากัด (มหาชน) 

ในเครือ INTOUCH (AIS) ผ่านบทสนทนาต่อไปนี้

  “ผมเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา ณ ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในต�าแหน่ง

พนักงานฝ่ายอ�านวยการ ส�านักสนับสนุนการเลือกต้ัง เป็นระยะเวลา 4 เดือน เดือนแรก 

ของการฝึกอาชีพเป็นช่วงที่เหนื่อยมากเพราะต้องแข่งขันกับเวลา แข่งขันกับตนเอง 

และปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานและพนักงานในองค์กร เดือนท่ี 2 เร่ิมเรียนรู้กระบวนการ

และระบบการท�างานจริง มีการน�าเนื้อหาในวิชาที่เรียน เช่น การเลือกตั้ง ระเบียบ

ปฏิบัติราชการ กฎหมายปกครอง มาใช้ในการฝึกร่างหนังสือราชการ เดือนที่ 3 เป็น

พนักงานเต็มตัว ท�างานทุกอย่างที่พี่เลี้ยงมอบหมาย เช่น การร่างหนังสือราชการ 

การจัดท�ารายงานการประชุม การตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น นอกจากนั้น  

ยังต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรทราบทุกๆสัปดาห์  

เดือนท่ี 4 เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างมากเพราะมีกลุ่ม กปปส. ปิดส�านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งซึ่งต้องท�างานภายใต้ความกดดันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ในช่วง 4 เดือนของการฝึก ผมได้รับประสบการณ์มากมาย พบปัญหาอุปสรรค แต่ไม่เคยคิด 

ท่ีจะล้มเลิกการฝึกเลย ผมมีความสุขในทุกๆ วันท่ีมาฝึกอาชีพ ไม่เคยคิดท้อแท้หรือเหน่ือยเลย 

เพราะความฝันของผมคือการได้ฝึกอาชีพในหน่วยงานราชการและการได้น�าทฤษฎี 

ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติจริง

  ผมได้รับประโยชน์จากการฝึกสหกิจศึกษามากมาย ได้น�าทฤษฎีความรู้จากใน

ห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีเครือข่ายเพ่ือนและเครือข่ายสังคมท่ีกว้างขวางข้ึน 

สร้างความมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน ฝึกทักษะด้านการปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อม 

และวัฒนธรรมต่างๆและได้รับประสบการณ์ดีๆ มากมายจากการฝึกสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รับสมัครนักศึกษาวิชา RAM 3000 
สหกิจศึกษา พร้อมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม 6 หลักสูตร

  มหีลายคนเคยสงสยัว่าการฝึกอาชพีจะท�าให้ผลการเรยีนตกต�า่หรอืไม่ ส�าหรบัผม 

ผมคิดว่าไม่จริงครับเพราะเป็นการได้น�าทฤษฎีความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ในการ

ปฏบิติัจรงิ โดยตัวเราเองจะมทีกัษะการคดิ วเิคราะห์ และประเมนิค่าเพิม่ขึน้โดยไม่รูต้วั 

ซ่ึงจะท�าให้เกรดเฉลี่ยของเราเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  ก่อนที่ผมจะฝึกอาชีพลักษณะการเรียน

ของผมคือ มาเรียนทุกวันและทุกวิชาที่ผมลงทะเบียนโดยมีการอ่านเน้ือหาก่อนที่จะ

เข้าฟังบรรยายทุกครั้ง ตั้งใจฟังอาจารย์ให้มากที่สุด จดเนื้อหาที่อาจารย์ขึ้น POWER 

POINT ให้แล้วจึงสรุปในแบบที่ตัวเราเข้าใจมากที่สุดเพื่อเป็นสรุปย่อในการอ่านสอบ

และทีส่�าคญัผมจะชอบถามอาจารย์เสมอเมือ่ไม่เข้าใจในเนือ้หา นอกจากนัน้ยงัได้เข้าร่วม

กิจกรรมและโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้อีกด้วย    เมื่อผมเข้ารับ 

การฝึกอาชีพในวันจันทร์ - วันศุกร์ ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ผมจะแบ่งเวลาไว้ส�าหรับ

การอ่านหนังสือ และทบทวนบทเรียน เหตุผลที่ผมเลือกการฝึกสหกิจศึกษา 4 เดือน 

แทนท่ีจะลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีวิชาอื่นๆ เพราะผมมีแนวคิดว่าการฝึกงาน

เป็นการใช้ชีวิตการท�างานในร่างของนักศึกษา หมายถึงเป็นการท�างานในองค์กรจริง 

เป็นพนักงานจริง มีผลงานเป็นของเราจริง แต่ถ้าท�างานผิดพลาดยังมีพี่เล้ียงและ

อาจารย์นิเทศก์คอยให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือเรา ซึ่งแตกต่างจากชีวิตการท�างานจริง

ตรงที่ถ้าท�างานผิดพลาดไปแล้วอาจจะไม่มีใครคอยให้ค�าปรึกษาเราได้ดีเท่านี้ การที่

เราเรียนรู้ระบบงานจากความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่จะน�าไปปรับใช้

ในการท�างานหลังจากเป็นบัณฑิตรามค�าแหงไปแล้ว

          ปัจจุบันผมท�างานที่ บริษัท แอดวานซ์ คอนแทค เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)  

ในเครือ INTOUCH (AIS) ได้ 6 เดือนแล้วครับ แล้วก�าลังเตรียมสอบศึกษาต่อปริญญาโท 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเดือน 

กรกฎาคมน้ีครับ ผมได้น�าประสบการณ์จากการฝึกสหกิจศึกษามาปรับใช้ในการท�างาน

ปัจจุบันในเร่ืองต่างๆ หลายเร่ือง เน่ืองจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้ันเป็นการใช้ชีวิต 

การท�างานจริงๆ เสมือนเป็นพนักงานในองค์กรน้ัน  ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงาน 

ในหน่วยงานราชการ คือโครงสร้าง ระบบ กระบวนการท�างานในหน่วยงาน ความซ่ือสัตย์ 

ความมีระเบียบวินัย และความอดทน ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับน้ันสามารถน�ามาใช ้

ในการท�างานในระบบเอกชนได้ในเร่ืองการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น 

ยังได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  สุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดส�าหรับน้องๆ ที่สนใจฝึกสหกิจศึกษาว่า การฝึก

ไม่ใช่เร่ืองยาก ขอแค่เรามีความมุ่งม่ัน ต้ังใจจริง ก็เพียงพอแล้ว ข้ึนช่ือว่า “งาน” มีอุปสรรค

และความกดดันแน่นอน มันอยู่ที่ “ใจ” ว่าเราจะสามารถรับมันได้มากน้อยแค่ไหน 

อยากบอกน้องๆ ว่าไม่ต้องกังวลใจครับ ท่ีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีผู้เช่ียวชาญ

คอยให้ค�าปรึกษาเราอยู่ทุกเวลาครับ”

  สหกิจศึกษานอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ แล้วยังเป็นการ 

เปิดโลกทัศน์ในการท�างาน และที่ส�าคัญยังเป็นการค้นหาตนเองในอาชีพที่ต้องการท�า

ในอนาคต การฝึกสหกิจศึกษาจึงเป็นโอกาสที่น้องๆ จะได้ค้นหาตนเอง ส่วนนักศึกษา

ทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทั้ง 6 หลักสูตร ศูนย์สหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ เปิดโอกาสให้สมัครเข้ารับการอบรมได้เช่นกัน สนใจสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา อาคาร-

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร. 0-2310-8503  เว็บไซต์ www.ram3000.ru.ac.th 

“ฝึกสหกิจได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด”

     



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน 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) สถาบันฯ นานาชาติฯ                 (ต่อจากหน้า 12)

ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งพัฒนาขีดความสามารถของ

สามเณรและเยาวชน ให้เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ควบคู่ไปกับการยกระดับความคิดพัฒนาจิตใจให้เป็น

ศาสนทายาทที่ดี

 กิจกรรมคร้ังน้ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 28 เมษายน - 2 

พฤษภาคม 2558 นักศึกษาของสถาบันฯจะได้เข้าร่วม

กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เรียนรู้การก่อสร้าง

ที่พักอาศัย (บ้านดิน)และการบูรณะปฏิสังขรณ์บ้านดิน 

เรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง เช่น การท�านา การปลูก- 

พืชสมุนไพร และเรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังยังจะได้น�าศักยภาพด้านภาษา 

ไปสอนภาษาอังกฤษให้แก่พระสงฆ์ สามเณร และเยาวชน

ในพื้นที่

 “สถาบันฯหวังว่ากิจกรรมนี้นักศึกษาจะได้น�า 

ความรู้ไปบูรณาการสู่ชุมชน และเป็นการพัฒนานักศึกษา

ให้มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น�า 

ท่ีเสียสละ และท�าให้นักศึกษาเกิดทักษะวิชาชีพและวิชาชีวิต 

จากการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม เชื่อว่ากิจกรรม

เหล่านี้จะท�าให้นักศึกษาเป็นนักพัฒนา เป็นแบบอย่าง 

ที่ดีให้แก่สังคม และสร้างจิตส�านึกให้นักศึกษามีความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้วย”

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สถาบันการศึกษา-

นานาชาติ ม.ร.อาคารส�านักพิมพ์ ช้ัน 7 โทร.0-2310-8895-9

 บางทีเราก็จะพบเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีโปรแกรม 

ในการใช้เสียงสัตว์  เมื่อส่งสัญญาณเสียงออกไป 

เสมือนหนึ่งว่าเป็นภาษาของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

จะท�าให้สัตว์ชนิดนั้นตอบโต้หรือตอบออกมาเป็น

ภาษาอะไรต่าง ๆ ซึง่ดแูล้วกเ็ป็นว่าเราสามารถใช้โปรแกรม

ในการพูดจาภาษาสัตว์ เพื่อที่จะให้สัตว์พูดจากับเรา

 สิ่งต่าง ๆ ที่เรามองเห็นแต่ก่อนเราไม่สามารถ

อธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์  เดี๋ยวนี้เราอธิบายได้

มากเรือ่งหลายเรือ่ง บางอย่างใบไม้บางชนดิใครจะเช่ือว่า 

หยุดการเจรญิเตบิโตของเซลล์มะเร็งได้  ใครจะเช่ือว่า 

ป้องกันโรคมะเร็งได้ ใครจะเชื่อว่าตับไตไส้พุงเปลี่ยนได้

ท�าได้  และต่อไปก็ยิ่งจะง่ายขึ้น

 สิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กต็รงกนักบัทีค่รเูคยบอกว่า 

ทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง  บางอย่างยังไม ่

เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่พบไม่เห็น หรือบางอย่างมัน 

เปล่ียนแปลงไปโดยกลไกของมันที่ช้า  เราก็อาจจะ 

ไม่ทันได้เห็นในชีวิตของเรา  แต่จะอย่างไรก็ตามแต ่

ในความคิดของครนูัน้  ครคิูดว่าไม่เป็นเรือ่งประหลาดเลย 

ท่ีเรามีเครื่องมือแปลก ๆ เรามีสิ่งท่ีใช้ของใช้ หรือ 

ยารกัษาโรค เครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั จกัรวาล ดวงดาว 

น�้า ภูเขา ทะเล ห้วยหนองคลองบึงบางเกาะแก่ง  

สิ่งเหล่านี้นั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลง  และในขณะ

เดียวกันนั้นถ้าเราไม่ทันการเปลี่ยนแปลง  ครูใช้ค�าว่า

รู้เท่าเอาทัน ที่เราจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง

อย่างน้อยเราต้องมีหลักของเราว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ทีเ่ป็นเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ เช่น โปรแกรมต่าง ๆ 

เก่งมาก หุ่นยนต์เขาสร้างหุ่นยนต์ได้แทบจะเรียกว่า

ท�าเสมือนคนก็ได้  เขาใช้เครื่องมือค�านวณเลขมาก ๆ 

จ�านวนมาก ๆ ใช้การส่องทางไกลไป ไกลจนถึง 

นอกสรุยิจักรวาล  อะไรต่าง ๆ อกีมากมายทีเ่ป็นเครือ่งไม้ 

เครือ่งมอืต่าง ๆ เกดิขึน้ได้อย่างไร เปลีย่นแปลงได้อย่างไร

 กต็วัเราเองน่ีแหละ คนน่ีแหละ คนเป็นผู้ประดษิฐ์

คดิค้นขึน้ คนเป็นผูค้้นพบ คนเป็นผูส้ัง่ คนเป็นผูเ้ขยีน-

โปรแกรม คนเป็นคนใช้โปรแกรม ตัวหุ่นยนต์ก็ดี

ตวันาโนกด็ตีวัอะไรกด็ ีมนัไม่ได้เก่ง ความเก่งอยูท่ีส่มอง

ของคนต่างหาก เครือ่งคอมพวิเตอร์หรอืในระบบทีเ่รา 

ใช้คอมพวิเตอร์ทัง้หลายทัง้ปวง  ท�าอะไรได้นัน้อยูต่รงที ่

สมองของคนสร้างคนท�า  สร้างและก�าหนดให้เครือ่งคดิว่า 

อย่างไรให้เครือ่งท�าอะไรได้บ้าง  เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์

ทั้งหลายเดินไปได้ท�าไปได้  มิได้หมายความว่าเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์มีชวีติจติใจ หรอืว่าเฉลียวฉลาดเราต้อง

กลับคิดเสียใหม่  บางคนบอกว่าเครื่องนี่ฉลาดจริง ๆ 

หรือว่าพูดไปในท�านองที่ว ่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้

ฉลาดมาก  คิดล�า้หน้าอะไรต่าง ๆ หรือว่าหุน่ยนต์ล�า้หน้า  

หรอืว่าอะไรต่อมอิะไรต่าง ๆ  ลมืไปว่าส่ิงเหล่านัน้คนเรา 

นี่แหละสร้างขึ้น

 เมื่อเป็นดั่งนี้  เราก็ต้องท�าเราก็ต้องอยู่โดยที่

เราส�านึกอยู่เสมอว่า  สมองของเรานี้เป็นตัวบงการ

ทกุสิง่ทุกอย่าง  สมองของเราเป็นผูท่ี้ควบคมุความคดิ  

สมองของเราเป็นผู้คิดและเป็นผู้กระท�า  ดังนั้นสิ่งที่

เกดิขึน้จากสมองท่ีเราคดิเราท�า เราไปสัง่ให้บวกเลขไว้ 

สั่งให้ขีดเส้นตรงไว้ บอกให้ท�าวงกลมไว้ บอกให้ท�า

อย่างนัน้อย่างนีไ้ว้  เมือ่เรากดไปเมือ่เราแตะไปสิง่เหล่านัน้

ก็จะเกิดขึ้นตามที่เราสั่งไว้ ไม่ได้ประหลาดอะไรเลย  

ถ้าเราคดิเช่นนีเ้สยีกไ็ม่ต้องไปแบ่งคนเป็นยคุเป็นสมยั   

ไม่ต้องไปแบ่งว่าคนโบราณคนไม่โบราณอะไรต่าง ๆ 

อย่างนี้เป็นต้น  เพียงแต่ว่าเรากล่าวได้ว่าความคิด

ของเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ  ค้นพบขึ้นไปเรื่อย ๆ   

ยิง่ค้นยิง่พบ ๆ  อนันีเ้ป็นสจัธรรม พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั 

สวัสดีครับ

 ส�าหรับ วันและเวลาการบรรยาย ท่ี มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง (หัวหมาก) เรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ และ

ท่ีวิทยาเขตบางนา เรียนวันอาทิตย์ 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเ พ่ิมเติมได้ที่  

ส�านักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวหมาก และที่วิทยาเขตบางนา 

ณ อาคารอ�านวยการใหม่ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8941,  

085-246-6665, 095-245-5196, 082-345-9491 หรือที่ 

www.mbaindustrial.ru.ac.th

ม.ร. เปิดรับนักศึกษาฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์     โดยมีนิทรรศการเทิด- 

พระเกียรติ  และ โครงการเรียนรู้แนวพระราชด�าริ...

สู่แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน  การลงนามถวายพระพร และ

การรณรงค์ใส่เสื้อสีม่วงตลอดเดือนเมษายน 2558  

รามฯ 2 ร่วมเทิดพระเกียรติฯ         (ต่อจากหน้า 1)

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ไม่ท�าวิทยานิพนธ์  

จัดการเรียนการสอน ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา 

ในวันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 - 17.00 น. เปิดภาคเรียนวันท่ี 27 มิถุนายน 

2558  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และเลือก 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 160,000/ญี่ปุ่น 197,000 

/สวิตเซอร์แลนด์  225,000  แบ่งช�าระ 7 งวด

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเ พ่ิม เติมและ 

สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสงขลา 

โทร.0-2310-8220, 081-567-7587, 083-789-0609 หรือ

สมัคร online ที่ www.mbasongkhla.ru.ac.th 

สาขาวิทยบริการฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

เฝ้าทลูเกล้าฯถวายพวงมาลยัแด่องค์ประธาน ณ บริเวณ 

พระบรมรูปทรงม้า 

 คนืแรกของร้านกาชาด มกีารแสดงดนตรจีาก 

นกัศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร์ พร้อมศลิปินรบัเชญิ 

นายวินัย พันธุรักษ์ และคุณวไลลักษณ์  อรุณฉาน 

ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขับกล่อมเสียงเพลง

บนเวที มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ และส�านักหอสมุดกลาง ร่วมจัด 

กิจกรรมออกร้านให้ผู้เข้าร่วมงานเล่นเกมลุ้นรางวัล 

กันอย่างคึกคัก

 ส�าหรับงานกาชาดปีนี้จัดถึงวันที่ 7 เมษายนนี้ 

ณ บริเวณสวนอัมพร สนามเสือป่า และลานพระ- 

บรมรปูทรงม้า รายได้เพือ่สมทบทนุโดยเสดจ็พระราช- 

กุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงฯ            (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๑) วันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

เทคโนโลยี

(อ่านต่อหน้า 11)

 วันนี้ครูอยากจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะที่เราเห็นเทคโนโลยีในการสื่อสาร-

เทคโนโลยีในการศึกษา เทคโนโลยีในเรื่องข้อมูล

ข่าวสาร เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่นการบิน การอวกาศ 

เรื่องของกล้องถ่ายรูป เรื่องของคอมพิวเตอร์ 

เรือ่งของเซร์ิฟเวอร์ เร่ืองของอะไร ๆ  ทีเ่ราเรียกกนัว่า 

เทคโนโลยีก็ตาม ครูอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เรา

ไม่สนใจไม่ได้ 

 ทีค่รพููดไว้อย่างนัน้กเ็พราะว่า เราจะไปทางไหน 

เราก็จะพบความเจริญงอกงามทางวิทยาศาสตร์ 

หรอืการเข้าถึงธรรมชาติ การเข้าถึงเรือ่งราวต่าง ๆ 

ในรา่งกายของเราเดี๋ยวนีเ้ขาสามารถทีจ่ะส่องทะลุ 

ได้หมด เอามาสร้างเป็นรปูเป็นร่างเป็นบาดเป็นแผล 

แล้วหาวิธีรักษาวิธีการด�าเนินการอะไรต่าง ๆ  

ได้ทั้งส้ินทั้งปวง การที่จะผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ 

แต่ก่อนนั้นเป็นเรื่องอันตราย เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี

หลายตวัทีไ่ม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องผ่า หรอืผ่าโดยไม่จ�าเป็น  

เส้นเลอืดในร่างกายของเราตบีตนัในบางทีบ่างแห่ง 

สามารถใช้เทคโนโลยช่ีวยในการส่งเครือ่งมอืเลก็ ๆ 

หรอืสิง่ทีเ่ขาเรยีกกนัว่านาโนฉดีเข้าไปในเส้นเลอืด 

ที่ใต้ข้อมือ นาโนที่เป็นเครื่องมือทางแพทย์นี้ก็จะ

เข้าไปตามเส้นเลอืดเข้าไปด�าเนนิการตามทีแ่พทย์สัง่ 

หรือด�าเนินการไปตามที่เขามีวิธีการเอาไว้

 การที่เราเข้าถึงเทคโนโลยีได้ในหลายเรื่อง

ในหลายอย่าง  แสดงให้เหน็ว่าเรามอีายมุากขึน้เท่าไร 

เราก็ยิ่งจะทราบว่ามีเทคโนโลยีมากมีอะไรต่าง ๆ 

มากมายท่ีเราเหน็เราพบ และบางทีเราอาจได้สมัผสั 

บางทีเราอาจจะได้ใช้มาแล้วก็ได้ แต่แม้ว่าเรา 

ไม่ได้พบเราไม่ได้สัมผัสเราก็พอจะคิดได้ว่ามัน 

น่าจะมเีครือ่งอะไรบ้าง  มเีทคโนโลยอีะไรบ้าง บางที

ได้รบัข้อมลูข่าวสารเพียงนดิเดียว เรากจ็ะคดิต่อไป 

ได้อกีว่ามนัน่าจะมส่ิีงทีก้่าวหน้าไปกว่าน้ีอกีมากมาย 

ก่อนนั้นเวลาเราจะแปลหนังสือเราก็จะต้องใช้ 

ดกิชันนารีหรือค้นหาค�าศพัท์มาแปลกนั  แต่เดีย๋วนี ้

เขาใช้ค�าว่าโปรแกรมการแปลมาใช้กัน ต่อไป 

การพมิพ์หนงัสอื การจดการท�าอะไรต่าง ๆ ไว้เพยีง

แต่เรานั่งมองที่จอโปรแกรมก็จะด�าเนินการพิมพ์  

หรือบันทึกสิ่งที่เราคิดอยู่นั้นออกไปเป็นจดหมาย

เป็นข้อความเป็นรูปเป็นอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่  

พูดง่าย ๆ ว่าเราใช้สายตาของเราพิมพ์หนังสือ 

ได้น่าจะง่ายกว่าที่เราพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจได้เร็ว

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จัดโครงการ “เด็กรามฯอินเตอร์...ปั้นดิน” 

น�านักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาของสถาบันฯ 

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมีโอกาสอุทิศตน 

สร้างประโยชน์เพ่ือสังคมในท้องถ่ินทุรกันดาร ด้วยการ 

สร้างบ้านดินและสอนภาษาอังกฤษให้แก่พระสงฆ์-

สามเณร ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558 

ณ สถานธรรมปลีกวิเวก  อ�าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ุ 

ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษา

นานาชาติ ม.ร.เปิดเผยว่า สถาบัน

การศึกษานานาชาติได้จัดการเรียน 

การสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก โดยมีนักศึกษา

ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติศึกษา 

อยู่จ�านวนมาก สถาบันฯจึงตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม 

ในฐานะที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย

ของปวงชน และสถาบันฯเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัย

ที่ร่วมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

เป็นผลผลิตที่สามารถออกไปรับใช้สังคมต่อไป

 ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างเด็ก เยาวชนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง

กับสังคมตามชายแดน สถาบันฯจึงน�านักศึกษาเดินทาง

ไปท�ากิจกรรม ณ สถานธรรมปลีกวิเวก อ�าเภอเวียงแหง  

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนบ้านและแหล่งเรียนรู ้

ของชาวเขาลีซอ มูเซอ กะเหร่ียง จีนและชาวไทยใหญ่ 

รวมถึงสามเณรและเด็กก�าพร้าที่อยู่แถบชายแดน 

สถานธรรมแห่งน้ีได้สร้างเป็นประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา 

เป็นศูนย์บูรณาการร่วมด้วยช่วยกันของวัด บ้าน โรงเรียน 

ชุมชนให้ผู้ด้อยโอกาส (อ่านต่อหน้า 11)

สถาบันฯนานาชาติ นำานักศึกษาอินเตอร์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอแสดงความเสียใจ 

ต่อการจากไปของ “นายชาญวิทย์ สุขสงวน” นายก-

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง จากอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์ที่จังหวัดจันทบุรี โดยผู้แทนอธิการบด ี

น�าพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยในงานสวดพระอภิธรรมศพ

ที่บ้านเกิด อ�าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 

มีนาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงได้ทราบข่าว นายชาญวิทย์ 

สุขสงวน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

และนายกองค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงคนปัจจุบัน           

ปีการศึกษา 2558 ได้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะเดินทางกลับจากการไป 

นมัสการพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ก่อนประสบอุบัติเหตุ 

ขับรถชนอัดต้นไม้ข้างทางบริเวณวงเวียนปลาโลมา 

ต�าบลสนามไชย อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

ท�าให้นายชาญวิทย์เสียชีวิตทันทีในเหตุการณ์ดังกล่าว

 ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นผู้แทน 

มหาวิทยาลัย น�าพวงหรีดของผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

 ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. และรองศาสตราจารย์

พรรณพิมล ก้านกนก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความไว้อาลัย

ในงานสวดพระอภิธรรมศพที่บ้าน อ�าเภอจุฬาภรณ ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสวดพระอภิธรรมศพ

จะมีถึงวันที่ 20 เมษายนนี้

 ผศ.ดร.บญุชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ ่ าย วิชาการ 

และวิจัย รับมอบเงินสมทบ

เ ข ้ า ก อ ง ทุ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

และสนับสนุนทุนการศึกษา

ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

รามค�าแหง จ�านวน 736,189 บาท 

จากนายจกัรกรชิ ชีวนนัทพรชยั 

ผู้อ�านวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยมีอาจารย์ 

สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายทวีชัย วุฒิอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ- 

ธุรกิจลูกค้าองค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  

อาคารวิทยบริการและบริหาร  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษา


