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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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒

วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2558

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 11)

   
 

   
 
 
รับ นศ. ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน

	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตร ี

ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2558	ทั้งส่วนกลาง	 (หัวหมาก)	 และส่วนภูมิภาค  

(23	 จังหวัด)	 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 27  

มถินุายน -  6 กรกฎาคม 2558	(ทกุวนั)	โดยจ�าหน่ายใบสมคัรแล้ว	ตัง้แต่

บัดนี้ ที่ ม.ร.(หัวหมาก)และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด 

พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตท ี่	www.iregis.ru.ac.th	ตั้งแตบ่ัดนี้ 

- 6 กรกฎาคม 2558 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เข้าศกึษาในระบบ  Pre-degree  เพือ่สะสมหน่วยกติ ล่วงหน้า โดยสามารถ 

น�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

	 ทัง้นี	้เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาส่วนกลาง (ม.ร.หวัหมาก) ใน 12 คณะ 

ได้แก่	 คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะมนุษยศาสตร์	 คณะ-

ศึกษาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์		

คณะสื่อสารมวลชน	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะศิลปกรรมศาสตร	์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		และคณะทัศนมาตรศาสตร์

	 ส�าหรับ	 ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน	 4	 คณะ	 ได้แก่	 คณะ-

นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ 

คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	 และคณะรัฐศาสตร์  

แผนการบริหารรัฐกิจ	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัด

ได้แก่	 จังหวัดปราจีนบุรี	 จังหวัดอุทัยธานี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

จังหวัดอ�านาจเจริญ	 จังหวัดนครพนม	 จังหวัดนครราชสีมา	 จังหวัด

ขอนแก่น	 จังหวัดศรีสะเกษ	 จังหวัดสุโขทัย	 	 จงัหวดัตรงั	 จงัหวดัแพร่ 

จงัหวดัลพบรุ	ีจงัหวัดเพชรบรูณ์ จังหวัดชัยภูมิ

  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เปิดมุมมองสู่

อนาคตอุตสาหกรรมไทย..โอกาสและความท้าทาย”  เตรียมความพร้อม-

แลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไทยในอนาคต 

  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล	ประธานกรรมการบริหารโครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	 เปิดเผยว่า	 

ในโลกของวงการธุรกิจปัจจุบัน	 การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 มีการ

เพิม่ขึน้และพฒันาไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี	องค์กร	และบคุลากร	 ดังน้ัน 

นักธุรกิจจึงจ�าเป็นต้องมองหาโอกาส	ความท้าทาย	และเปิดมุมมองของตนเองสู่โลกอนาคต	เพื่อที่จะ

สร้างความแตกต่าง	 และดงึศกัยภาพทีโ่ดดเด่นออกมาให้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	 ทัง้นี	้ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เห็นความส�าคัญในสิ่งเหล่านี้	 จึงเปิดการเรียนการสอน	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรม	โครงการนี้	ไม่ใช่แค่การสอนด้านการบริหารจัดการทั่วไป	แต่เป็นการเรียนรู้

จากจุดเริ่มต้นและขยายออกไปเป็นภาพที่กว้างสุดของธุรกิจ	 และบุคลากรที่เข้าใจทุกภาคส่วน

ของธุรกิจอย่างแท้จริง	ท�าให้สามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเอง

   
 ม.ร.รับนักศึกษา 

“การแพทย์แผนไทย”

 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	 คณะ-

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรการแพทย์

แผนไทยบัณฑิต	 (ภาคพิเศษ)	 สาขาวิชาการ

แพทย์แผนไทย	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558  

รับสมัครต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ	คณะวิทยาศาสตร์	

อาคาร	SCO	ช้ัน	2	ห้อง	209	เวลา	10.00-15.30	น. 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด	โทร.	0-2310-8684-5	

หรือ	www.rsa.sci.ru.ac.th

 คณะสือ่สารมวลชน	ม.ร.	เปิดรบัสมคัรนกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรี	 สาขาวชิาส่ือสารมวลชน	 หลกัสตูร

ศิลปศาสตรบัณฑิต	 ภาคพิเศษ	 รุ่นที่	 5	 ภาค	 1	 

ปีการศึกษา	 2558	 โดยจ�าหน่ายใบสมัครวันที่	 1	

พฤษภาคม	-	19	มถินุายน	2558	(เว้นวนัหยดุราชการ) 

และรับสมัคร วันที่	8-19	มิถุนายน	2558	(ไม่เว้นวัน

หยุดราชการ)	 เริ่มบรรยายวันที่	 6	 กรกฎาคม	 2558	

เป็นต้นไป	(เรียนวนัจันทร์	-ศุกร์	เวลา	17.00-21.00	น.)

	 ผู ้สนใจสมัครได ้ที่คณะสื่อสารมวลชน	

อาคารสุโขทัย	ชั้น	10	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	 

โทร.	0-2310-8980,	081-562-7411,	086-025-8388

ม.ร.จัดสัมมนา “เปิดมุมมองสู่อนาคตอุตสาหกรรมไทยฯ”

กรมราชทัณฑ์จับมือ 4 สถาบันการศึกษาพลิกฟื้นบางขวาง นำาร่องเรือนจำา คืนคนดีสู่สังคม

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ จัดการเรียนการสอน

ด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ต้องขังและบุคลากรกรมราชทัณฑ์ และร่วมบันทึกข้อตกลง

กับอีก 3 สถาบันทางการศึกษา เพื่อพลิกฟื้นบางขวาง คืนคนดีสู่สังคม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

ลงนามความร่วมมือกับ	 นายวิทยา สุริยะวงค์	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ในเรื่องการ

จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ให้แก่บุคลากรกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องขัง	

โดยมี	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 อธิการบดีมหาบาลีวิชชาลัย 

และศาสตราจารย์ คณุหญงิแม้นมาส ชวลติ นายกสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย

ในพระราชปูถมัภ์ฯ	ร่วมลงนาม	และมนีายสรุพล  แก้วภราดยั	ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�ากลาง- 

บางขวาง	 ร่วมเป็นสกัขพียานในครัง้นีด้้วย	 เมือ่วนัที	่ 9	 เมษายน	 2558	ณ	 หอประชมุแดน	 14 

เรือนจ�ากลางบางขวาง	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี

	 โอกาสนี้	นายวิทยา สุริยะวงค์	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	กล่าวว่าการจัดพิธีลงนามความร่วมมือคร้ังนี้	เพื่อเป็นการสนองพระราชกระแสรับสั่ง	สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา	สามารถน�าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้	 (อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

	 สถาบันการศึกษานานาชาติ	 มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่	ภาคเรยีนที	่1 

ปีการศึกษา	2558	ในระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท 

และปริญญาเอก	 หลักสูตรภาษาอังกฤษ	 เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี	 สาขา	 B.B.A,	 B.A.English,	

B.A.Mass	Communication	ปรญิญาโท	สาขา	M.B.A, 

M.Political	Science	และปริญญาเอก	สาขา	Ph.D. 

Business	 Administration	 และหลักสูตรภาษาจีน 

เปิดสอนระดบัปรญิญาตร	ี สาขา	 B.B.A.	 และปรญิญาโท 

สาขา	M.B.A.	

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป	 สอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี	สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ

อาคารส�านักพิมพ์	 ชั้น	 7	ม.ร.	 (หัวหมาก)	 โทร. 

0-2310-8895-9	หรือ	www.iis.ru.ac.th

ม.รามคำาแหงรับสมัครนักศึกษา 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน

	 ส�านักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	กองกิจการ-

นักศึกษา	 จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชา	 RAM	 3000	 

สหกจิศกึษา	โดยม	ีอาจารย์สมหมาย สุระชยั	รองอธกิารบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 เป็นประธาน	และมีนักศึกษา	

อาจารย์นเิทศก์	 และผูป้ระสานงานจ�านวน	 80	คน	 ร่วมโครงการ 

เมื่อวันที่	10	เมษายน	2558	ณ	ห้อง	301	อาคารสวรรคโลก

 นางเพชราวรรณ ช่วยอินทร์	 รักษาการแทน

หัวหน้าส�านักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 กล่าวว่า 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้อนมุตัใิห้ส�านกัสหกจิศึกษาฯ 

กองกิจการนักศึกษา	 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วิชา	RAM	3000	สหกิจศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2557	

เพื่อให้นักศึกษาที่ไปฝึกอาชีพตามองค์กรที่ใช้บัณฑิต 

ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ได้ทบทวนและแลกเปลีย่นประสบการณ์

ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษาด้วยกัน	

โดยมีอาจารย์นิเทศก์และผู้ประสานงานสหกิจศึกษา 

เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	อีกทั้งเป็นการสรุปปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติงาน	รวมท้ังข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนาหลักสูตร	RAM	3000	สหกิจศึกษา	และ

หลกัสตูรคณะ	สาขาวิชาต่างๆ	 เพือ่น�ามาปรบัปรงุหลกัสตูร

ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการขององค์กรผู ้ใช  ้

บัณฑิต	

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย กล่าวว่าส�านกัสหกจิศกึษา 

และพัฒนาอาชีพ	 เป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการด้านการ- 

ฝึกอาชพี	ในกระบวนวชิา	RAM3000	จ�านวน	9	หน่วยกติ 

โดย	 รศ.รังสรรค์	 แสงสุข	 ได้ริเริ่มโครงการให้มีการจัด

หลักสูตรสหกิจศึกษา	 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ

การงานในชีวติจรงิ	 ซ่ึงมหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้ด�าเนนิการ 

ตามกรอบมาตรฐานบณัฑติ	 ของส�านกังานคณะกรรมการ 

การอดุมศึกษา	(สกอ.)		มีขัน้ตอนคอื	การรับสมัคร	การปฐมนเิทศ 

เตรียมความพร้อม	 การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน	 โดยม ี

พี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาในเรื่องอาชีพ	 มีอาจารย์นิเทศก์และ 

ผูป้ระสานงานช่วยให้ค�าปรกึษา	 ค�าแนะน�าตามทีน่กัศกึษา

พบจากการฝึกอาชีพ	จากนั้นเป็นการท�ารายงานเสนอ	

และร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ	

	 “การปัจฉิมนเิทศเป็นโอกาสให้นกัศกึษา	 อาจารย์	

และผู้ประสานงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน 

และกนั	นกัศกึษาทีไ่ด้ผ่านการฝึกอาชพีแล้ว	 จะได้กล่าวถงึ 

ปัญหาอุปสรรคด้านวชิาการ	 และข้อเสนอให้มหาวทิยาลยั

หรือสาขาวิชาเพื่อปรับแผนการสอน	 อาทิ	 การฝึกงาน

ด้านสารสนเทศ	 ควรให้หลักสูตรเน้นการพัฒนาการใช้

คอมพิวเตอร์	หรือการฝึกงานที่ศาลปกครอง	ควรต้องมี

การเรียนวิชาทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นต้น	ทั้งนี้	ส�านัก-

สหกจิศกึษา	จะได้รวบรวมปัญหา	อปุสรรค	 ข้อเสนอแนะ 

เพือ่น�าไปปรบัปรงุหลกัสตูร	 มคอ.6	 มหาวทิยาลยัหวงัว่า 

นักศึกษาจะได ้รับประโยชน์จากการปัจฉิมนิ เทศ	 

ทัง้ในการแลกเปลีย่นประสบการณ์	 การให้ข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงวิชาสหกิจศึกษา	 รวมถึงการปรับปรุง

หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา	 เช่นเดียว

กับที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	และรู้

ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน”

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา RAM3000 

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศึกษา	 กองกิจการนกัศกึษา	 ขอเชิญนกัศกึษาท�าประกนัภยัอบุติัเหตุส่วนบคุคล 

โดยเสยี	ค่าเบีย้ประกนัในอตัรา 150 บาทต่อปี	คุม้ครองตลอด	24	ช่ัวโมง	กรณีได้รบัอบุติัเหตุเบกิค่ารกัษาพยาบาลได้ 

ครั้งละไม่เกิน	10,000	บาท	และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย	150,000		บาท

	 ผูส้นใจ	 ส่งธนาณตัเิงนิจ�านวน 150 บาท สัง่จ่ายในนาม (หวัหน้างานบรกิารและสวสัดิการนกัศึกษา ข้ึนเงนิที ่

ปณฝ.รามค�าแหง 10241)	ได้ตัง้แต่วนัที	่1-	20	พฤษภาคม	2558	โดยจะได้รบัความคุม้ครอง	วนัที	่31	พฤษภาคม	2558	

ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2559	พร้อมหลักฐานดังนี้

	 1.	 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	 หรือส�าเนาบตัรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้อง	 1	 ฉบบั 

	 2.	 ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด	1	ฉบับ

	 3.	 ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง	2	ซอง	(ส�าหรับส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน)	

 ส่งมาที่:	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 หัวหมาก	

บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

ระดบัปรญิญาโท	 โครงการพเิศษ	 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ- 

มหาบัณฑิต	 (Visionary	 Leaders)	 รุ่นที่	 15	 สาขา 

การจดัการทัว่ไป	 และสาขาการตลาด	 ศกึษานอกเวลาราชการ 

วันจันทร์	 -	 วันพฤหัสบดี	 เวลา	 18.00	 -	 21.00	 น. 

จัดการศึกษาแบบ	Block	Course	จ�านวน	39	หน่วยกิต	

แผน	ข	(ไม่ท�าวทิยานพินธ์)	คัดเลอืกโดยการสอบสัมภาษณ์	

เปิดรบัสมคัรตัง้แต่บดัน้ี - 31 พฤษภาคม 2558

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร

ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.vl.ru.ac.th		สอบถามราย

ละเอยีดเพิม่เติมได้ที	่ส�านักงานโครงการฯ	อาคารสโุขทยั 

ชั้น	7	ห้อง	708	โทร.0-2310-8900,	081-645-7865

ม.ร.เปิดรับ ป.โท ภาคพิเศษ

สาขาการจัดการ-การตลาด

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 เปิดรับ 

ผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา	 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	 หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 รุ่นที่	 16	

เรียนวันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี	เวลา	18.00	-	21.00	น.	 

ค่าธรรมเนยีมตลอดหลกัสตูร	 506,100	 บาท	 (แบ่งช�าระ 

7	งวด)	โดยเปิดรบัสมคัรตัง้แต่บดันี ้- 12 มถินุายน 2558  

	 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

ส�านกังานโครงการฯ	ชัน้	1	คณะรฐัศาสตร์	โทร.	0-2310- 

8493,	0-2310-8483-9	ต่อ	27	,	089-485-4845	หรือที่	

http://phd-pa.ru.ac.th

ม.ร. เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้า

ล้นกระหม่อม	หาที่สุดมิได้	ที่

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็ฯไปทรงเปิดงาน	

“สปัดาห์หนงัสอืแห่งชาต	ิครัง้ที	่๔๓	และ 

งานสปัดาห์หนงัสอืนานาชาต	ิ ครัง้ที	่ ๑๓”	

ซ่ึงจัดข้ึน	ณ	หอประชมุแห่งชาตสิิรกิิติ	์	และ

	 ทรงมพีระราชด�ารสัเปิดงานท่ีนบัว่า

มีคุณค่าอย่างยิ่ง	คือ

	 ทรงชื่นชมในความอุตสาหะของ

ทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดงาน

ที่ยืนหยัดร่วมกันจัดงาน

 แสดงให้เหน็ว่า	 ผูจ้ดังานยงัคงยดึมัน่

ในปณิธานที่จะส่งเสริมให้เด็ก	 เยาวชน

และประชาชนทั่วไปรักการอ่านหนังสือ

	 ให้ความรู ้ที่ได ้จากหนังสือเป็น

เครื่องบ�ารุงสติปัญญาที่จะส่งผลให้

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา

	 ให้คนในสังคมมีความรู้	มีความคิด	

มีวิจารณญาณที่เหมาะสม

	 พร ้อมที่ จะช ่วยกันขับ เคลื่ อน

สังคมให้เจริญงอกงาม	 และคนในสังคม

อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข

	 จากพระราชด�ารัสนี้ท�าให้ทุกคน 

ทีไ่ปร่วมงานได้เลอืกชม	 เลอืกซือ้หนงัสอื

จากส�านักพิมพ์ต่างๆ	ถึง	๔๒๘	แห่ง

 อย่างมีความสุข

	 งานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาต	ิ จงึเป็น

อกีงานหนึง่ที	่“ข่าวรามค�าแหง”	อยากให้มี

ต่อไปทุกๆปี

 ‘กลวชัร’	หนุม่วทิยาศาสตร์	ชวีวทิยา	พกดกีรเีกยีรตนิยิม	 เผยเส้นทางการเรยีน

วิทยาศาสตร์	สามารถค้นพบตัวเอง	เมื่อมาเริ่มใหม่ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ยืนยัน

รามค�าแหงให้โอกาสเลือกเรียนในคณะที่ใช่	 สาขาวิชาที่ชอบ	 และมีค่าหน่วยกิต 

ที่ถูกที่สุด	 วันนี้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 ท�าให้พ่อแม่ภูมิใจ	 ตั้งใจน�าความรู้ไปท�างาน 

รับใช้สังคมอย่างเต็มความสามารถ	

 นายกลวชัร  อปุถมัภ์		บณัฑติคณะวทิยาศาสตร์	สาขาวชิาชวีวทิยา	เกยีรตนิยิม

อันดับ	 2	 กล่าวว่าหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลายก็สมัครสอบแอดมิชชั่นเหมือน

เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ	และก็สอบติดคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง	แต่พอเรียนไปเรียนมา 

รู้สึกว่าไม่ใช่	แต่กว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไปหลายเทอมแล้ว	จะเริ่มแอดมิชชั่นใหม่ก็กลัวสายไป	กลัวจบช้า	ค่าเทอม 

ในแต่ละท่ีก็แพงถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	ในตอนนั้นเลยคิดถึงมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นที่แรก 

เพราะไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในประเทศไทยที่ค่าหน่วยกิตถูก	 และมีโอกาสจบเร็ว	 ทั้งยังเป็นตลาดวิชา

ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างอิสระตามที่ต้องการ	 และมหาวิทยาลัยก็มีชื่อเสียงท่ีดี	 รุ่นพ่ีหลายคนท่ีจบจาก

มหาวิทยาลัยแห่งน้ี	 มีหน้าที่การงานที่ดีและมั่นคง	 จึงท�าให้มั่นใจว่า

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมคีณุภาพเชือ่ถอืได้	 และเมือ่ได้เข้าศกึษากย็ิง่ท�า 

ให้รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ

 “ขณะที่เรียนอยู่ก็มีโอกาสได้ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย โดยจะ 

ท�างาน part time เช่น ร้านอาหาร บธูงานวทิยาศาสตร์ ผูช่้วยนกัวจิยั ฯลฯ 

อีกทั้งช่วยงานอาจารย์ที่หน่วยวิจัยไลเคน คณะวิทยาศาสตร์ ของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถือเป็นความเมตตาของอาจารย์ที่เปิดโอกาส

ให้ได้เรียนรู้ทักษะการท�างานวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาตนเอง 

และฝึกฝนหาความรูใ้หม่ๆอยูเ่สมอ การเรียนและท�างานไปด้วย

ถือว่าหนัก ต้องจัดสรรเวลาและวางแผนให้รอบคอบ วันที่

ท�างานกเ็ตม็ทีก่บังาน ส่วนวนัไหนทีไ่ม่ได้ท�างานกพ็ยายามเข้าเรยีน 

โดยเฉพาะวชิาทีเ่ป็นปฏบัิตกิารก็พยายามเข้าให้ครบ ตัง้ใจฟัง 

ทีอ่าจารย์สอนและจดเนือ้หาส�าคญั ตรงไหนไม่เข้าใจกห็าอ่าน

เพิม่เตมิหรอืเข้าพบอาจารย์เพือ่สอบถามท�าความเข้าใจ มีเวลา 

กอ่็านทบทวนบทเรยีน หากครัง้แรกไม่เข้าใจกอ่็านครัง้ที ่2-3 ครบั”

 นายกลวัชร	กล่าวต่อไปว่าการเรียนรามฯ	ให้จบเร็ว	อันดับแรกต้องมีสติ	วางแผนให้ดี	และต้อง

ก�าหนดเป้าหมายของตัวเองว่าจะจบภายในกี่ปี	 ซึ่งในแต่ละหลักสูตรที่เรียนก็จะมีเกณฑ์หน่วยกิตที่แตกต่าง 

ออกไป		เช่น	สาขาชีววิทยา	ต้องได้	133	หน่วยกิตจึงจบ	ก็ต้องค�านวณว่า	ในหนึ่งปี	มี	3	เทอม	สามารถลงได ้

60	หน่วยกติต่อปี	ดงันัน้ถ้าวางแผนดีๆ 	กดดนัตวัเองเลก็น้อยกส็ามารถจบได้ก่อน	4	ปี	อกีทัง้การเรยีนทีร่ามค�าแหง 

มกีารสอบซ่อม		2		คร้ัง	ถอืเป็นการช่วยเหลอืนักศกึษาอย่างมาก		ซึง่ผมสามารถเรยีนจบได้ภายในเวลาเพียง		3		ปีเท่านัน้

	 ระหว่างเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง	 กท็�างานพิเศษไปด้วย	 แต่กห็าโอกาสมาร่วมกจิกรรมของคณะ 

และมหาวทิยาลยั	 เป็นประจ�า	 เช่น	 โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ สมเดจ็พระเทพ-

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพสธ.)	กบัหน่วยวจิยัไลเคน	คณะวทิยาศาสตร์	ม.ร.	 เป็นผูช่้วยออกส�ารวจ

และจัดท�าข้อมูลความหลากหลายของไลเคน	 ไปตามป่าในจังหวัดต่างๆ	 เช่น	 กาญจนบุรี	 สุรินทร์	 โครงการ

อบรมไลเคน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และจังหวัดสุรินทร์	 เป็นการ

จัดกิจกรรมเดินป่า	 และให้ความรู้เกี่ยวกับไลเคน	 ส�าหรับครูและนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจร่วมกิจกรรม	

เพื่อการเรียนรู้	 เข้าใจธรรมชาติและรู้สึกหวงแหน	 ทรัพยากรในท้องถิ่น	 และกิจกรรมมอบสื่อการเรียนรู ้

แก่โรงเรยีนวดัป่าเขาสมัมะงา	 ต�าบลเบกิไพร	 อ�าเภอจอมบงึ	 จงัหวดัราชบรุ	ี ฯลฯ	 กจิกรรมเหล่านีใ้ห้ทัง้ความรูป้ระสบการณ์ 

และการรู้จักท�างานร่วมกับผู้อื่น		ทั้งยังท�าให้สามารถน�ามาปรับใช้ในสังคมการท�างานในอนาคตได้อีกด้วย

 บัณฑติคนเก่ง กล่าวอกีด้วยว่า	 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นตลาดวชิาทีเ่ปิดโอกาสและให้อิสระในการเรยีน 

ท�าให้มโีอกาสเรยีนในสาขาวชิาทีช่อบ	 เนือ้หาทีส่นใจ	อกีทัง้การสอบซ่อมในแต่ละเทอม	 เป็นการแบ่งเบาภาระการสอบ 

ท�าให้การเรยีนไม่กดดนัตวัเองจนเกนิไป	 และยงัท�าให้สามารถเรยีนจบได้ตามทีต่ัง้ใจไว้	 และยงัท�าให้ได้เริ่มใหม ่

ในการเรยีนอกีครัง้	 หลังจากท่ีเคยผดิหวงัมาแล้ว	 ให้โอกาสได้เรยีนในสิง่ทีช่อบ	 ได้ท�ากจิกรรมดีๆ 	 ทีบ่างทกีไ็ม่คดิ 

ว่าจะมโีอกาสได้ท�า	 และท�าให้รูว่้าหากเราไม่ท้อ	 เรากย็งัมโีอกาสได้รบัสิง่ดีๆ 	 เป็นทีย่อมรบัของสงัคม	 ได้เจอคนดีๆ 

สงัคมดีๆ 	 ผมภมูใิจมากครบัทีไ่ด้เป็นลกูพ่อขนุฯ	 และขอฝากน้องๆ	 ทีก่�าลงัศึกษาอยูว่่า	 การเรยีน	 การท�างาน	 และการ

ด�าเนนิชวีติ	ขอให้ตัง้ใจ	มีสต	ิมีการวางแผน	มีเป้าหมาย	และเดนิตามเป้าหมาย	ถงึจะช้าบ้าง	เรว็บ้าง	แต่อย่าหยดุเดนิ 

ถ้าล้มแล้วจงลกุ	ระหว่างทางกเ็กบ็เกีย่วประสบการณ์ให้ได้มากๆ	แล้วเราจะประสบผลส�าเรจ็ดงัทีต่ัง้ใจไว้ครบั”

                  

แชร์ประสบการณ์ “กลวัชร” หนุ่มวิทย์  ดีกรีเกียรตินิยม



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

	 	กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง “การพัฒนา- 

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน”  โดยมี		อาจารย์ ดร.ปรัชญา 

ปิยะมโนธรรม อาจารย์ประจ�าภาควิชา 

จิตวิทยา	คณะศึกษาศาสตร์	ม.ร.	เป็นวิทยากร 

เม่ือวันท่ี	13	มีนาคม	2558	ณ	ห้องศักด์ิ	

ผาสุขนิรันต์	

	 โอกาสนี้	 อาจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม	 กล่าวว่าการให้บริการ 

ที่มีคุณภาพ	 บุคลากรต้องสามารถท�างานแทนกันได้	 มีความกระตือรือร้น	 และ

จริงใจในการให้บริการ	รวมทั้งมีการประชุม	หารือ	ในการปรับปรุงพัฒนา 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งต้องรู้จักน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย

ในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน	 และควรมี 

หน่วยงานในการตอบรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ	ของผู้เข้ามาใช้บริการ 

โดยตรงด้วย	

 “การบริการ ถือเป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการมีความสุข สะดวก สบาย ซึ่งเป็นการกระท�าที ่

เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร มีน�้าใจ มีความเป็นธรรมและเสมอภาคกัน 

ท�าให้ผู้รับเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการมากที่สุด ซึ่งค�าว่า SERVICE ให้ความหมาย

โดยแยกตามตัวอักษร ได้ดังนี้คือ Sociable (S) หมายถึง การรู้จักเข้าสังคมเป็น Enthusiastic (E) หมายถึง มีความ

กระตือรือร้นในการท�างานและให้บริการ Reliable (R) หมายถึง ผู้ให้บริการต้องมีความเชื่อถือได้ ไว้ใจได้ จึงจะ

ท�าให้ผูเ้ข้ามาใช้บรกิารม่ันใจทีจ่ะใช้บริการอย่างต่อเนือ่ง Value (V) หมายถงึ ค่านยิมทีด่ต่ีอการให้บรกิาร Incorruptible 

(I) หมายถึง ความซื่อสัตย์  Communication (C) หมายถึง มีการสื่อสารที่ดี รู้จักสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้ผู้รับบริการ 

ได้รับรู้อยู่เสมอ และEndurance (E) หมายถึง ความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ”

   อาจารย์ ดร.ปรัชญา	 	 กล่าวต่อไปว่าการเพิ่มคุณค่าขององค์การด้วยงานบริการ	ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู ้

คุณลักษณะที่ส�าคัญของการเป็นผู้ปฏิบัติงาน	ประกอบด้วย	บุคลิกภาพที่เหมาะสม	คือ	แข็งแรงสมบูรณ์	มีอัธยาศัย

และการปรับตัว	 ท่วงท่า	 อิริยาบถและมารยาททางสังคมที่ดี	 ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม	 คือ	 มีความรู้จาก

ประสบการณ์ในการท�างาน	มีทักษะทางมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร	 รวมทั้งทักษะที่จ�าเป็นเฉพาะทาง	 และ 

มีเจตคติที่เหมาะสม คือ	มีเจตคติที่ดีทั้งต่อตนเองและต่องานบริการด้วย	

		 	ค�าว่า	 “เจตคติ” มาจากค�าในภาษาอังกฤษว่า	 Attitude	 เดิมทีเรามักใช้ค�าว่า	 “ทัศนคติ”	 แต่ปัจจุบันใช้ค�าว่า

เจตคติแทน	 ซึ่งหมายถึงสภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอันเป็นผล

ท�าให้เกิดมีท่าทีหรือมีความคิดเห็น	 รู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ	 เห็นหรือไม่เห็นด้วย	 โดยมี

องค์ประกอบ	3	ประการ	คือ	ความรู้ (Cognition)	ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเป้าหมาย	ความรู้สึก (Feeling)	อารมณ์

ที่มีต่อเป้าหมาย	 และ	แนวโน้มพฤติกรรม (Action tendency) ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเจตคติ	

ทั้งนี้เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล	 ไม่ใช่เป็นสิ่งมีติดตัวมาแต่ก�าเนิด	 หากแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดต้อง

ภายหลัง	เมื่อตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น	ๆ	แล้ว	ถือเป็นลักษณะทางจิตของบุคคลที่เป็นแรงขับแรงจูงใจของ

บุคคล	 แสดงพฤติกรรมที่จะแสดงออกไปในทางต่อต้านหรือสนับสนุนต่อสิ่งนั้นหรือสถานการณ์นั้น	 ถ้าทราบ

เจตคติของบุคคลใดที่สามารถท�านายพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้	 โดยปกติคนเรามักแสดงพฤติกรรมในทิศทาง 

ที่สอดคล้องกับเจตคติที่มีอยู่

		 	นอกจากนี้	 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพต้องใช้	 Neuro-Linguistic	 Program	 เพื่อการโน้มน้าวและการ

ท�าความเข้าใจมนุษย์	 คือ	 ระบบประสาทการรับรู้ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่กลั่นกรองโดยระบบประสาททั้งห้า	 

รวมทั้งภาษาและระบบการสื่อสารแบบอวัจนภาษาซึ่งระบบประสาทการรับรู้ได้รับการเปลี่ยนรหัสจัดล�าดับ	 

และให้ความหมาย	 และสามารถจัดการการส่ือสารและระบบตรรกะประสาทเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและได้ผลลัพธ์

ตามที่ต้องการ	 ซึ่งต้องมีแนวทางการโน้มน้าวเพื่อการจูงใจ	 ตั้งแต่การจัดเตรียมความหมายที่พึงปรารถนา	 คือการ

สร้างแนวคิดที่จะท�าให้บุคคลที่มีแนวคิดไม่ตรงกับผู้โน้มน้าว	สร้างความพร้อมจะเรียนรู้แทนการต่อต้าน	จากนั้น	

ต้องท�าลายความหมายที่ไม่พึงปรารถนาของผู้รับบริการ	เช่น	การถามว่า	“ความเห็น หรือความเชื่อนี้เป็นประโยชน์

อย่างไรกับคุณ แม้ว่าความเชื่อนี้จะเป็นจริง”	 เป็นต้น	 จากนั้นก็ให้เปลี่ยนความหมายจากค�าถามนั้นใหม่ว่า	 “ไม่มี

ความเชื่อไหนเป็นความจริงหรือความเห็นใดที่ถูกต้องที่สุด เพราะความเชื่อจะมีมากกว่า 2 ด้านเสมอ”	โดยหลักของ

การส่ือสารเพ่ือการจูงใจ	ต้องไม่ลืมแสดงออกถึงการรับรู้สถานการณ์	ความรู้สึกของตนเอง	และความต้องการท่ีแท้จริง

หรือความปรารถนา	รวมทั้งเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าหรือการหาคนผิด	มาเป็นความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่อไป

 ธ เสด็จจากฟากฟ้า สู่ภพ

ลือเลื่องขจรจบ แหล่งหล้า

พระยศยิ่งเลอลบ สามโลก

พระเกียรติเกริกก้องกล้า ปกเกล้าชาวสยาม

 พระนามเทพเทพแท้ ทัดเทียม

พระเมตตาเต็มเปี่ยม จิตแปล้

พระจริยวัตรเสงี่ยม สง่ายิ่ง ยอดนา

พระกรณียกิจแล้ เลิศล�้าคุณธรรม

 น้อมน�าเนือ่งพระบาทเจ้า จอมบดินทร์

ทรงเสด็จทั่วทุกถิ่น ราษฎร์เฝ้า

พสกชื่นชมจินต์ น้อมนบ  ท่านนา

ลุหกสิบพรรษาเข้า เหล่าข้าฯปรีดา

 เจริญพระชนมายุด้วย พละ

เจริญจิตด้วยสุขะ ท่วมท้น

เจริญยศยิ่งวรรณะ ผุดผ่อง

เจริญพระบารมีล้น เลิศล�้าธรณินทร์

 เป็นปิ่นขัตติยเจ้า จอมจักร

เป็นที่รวมความรัก ยิ่งแล้ว

เป็นศรีสิริศักดิ์ สมเกียรติ

เป็นรัตนะเพริศแพร้ว พสกพร้อมถวายพร

 ขอบวรเดชานภุาพแม้น อิศวร

ขอพระคุณประมวล วิษณุเจ้า

ขอพระเมตตาล้วน เลิศดั่ง พรหมนา

ขอพระทรงเกษมค�่าเช้า ชื่นล�้าอรุณฉาย

 ไทยถวายพระพร ทรงพระ เจริญแล 

ทุกราษฎร์ทุกคณะ นอบน้อม

ทุกหมู่ทุกเหล่าจะ จงรัก  ภักดิ์นอ

ทุกพระพรพรั่งพร้อม  เทิดไท้เทพถวาย

ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

(รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์  ประพันธ์)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน  กำ�เนิด ขสมก.

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ผมอ่านในโซเชียลมีเดีย

เห็นว่ามีหลายคน	 (ซึ่งเป็นคน 

ยุคหลังมี	 ขสมก.	 แล้วทั้งนั้น)	 

โพสต์รูปของรถเมล์สมัยเก ่า 

แล้วโหยหาอดตีอยากให้ย้อนกลบั

ไปเหมือนยุคที่กระเป๋ารถเมล์

แต่งเครือ่งแบบเรยีบร้อย	 บรกิารดี 

รถเมล์ก็สะอาดสวยงาม	 (ดูจากรูปแล้วมโนเอาเองว่าเป็น

อย่างน้ัน)	และที่ส�าคัญก็อดไม่ได้ที่จะกระแนะกระแหน

รถเมล์ในปัจจุบันของ	ขสมก.ว่าผลจากการผูกขาดท�าให้

บรกิารกย็�า่แย่แถมยงัขาดทนุมหาศาลเสยีอกี	รถเมล์สมยัก่อน

ที่เป็นของเอกชนไม่เห็นขาดทุนเลย

 เรื่องปัญหาของ	ขสมก.น่ีผมไม่ขอแก้ตัวให้นะครับ	แต่จะเล่าให้ฟังว่า 

ท�าไมจงึต้องมอีงค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพหรอื	ขสมก.	ขึน้	และท�าไมต้องเป็น

รัฐวิสาหกิจผูกขาดด้วยไม่เปิดเสรีเหมือนแต่ก่อน	เพราะก�าเนิดของ	ขสมก. 

นั้นอธิบายได้ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์การขนส่งโดยตรง

	 ขอพูดถึงรถเมล์ยุคเก่าเสียก่อนซึ่งผมซาบซ้ึงเป็นอย่างดีเพราะยุคนั้น

ใช้บรกิารรถเมล์ทกุวนั	 รถเมล์ทีค่นในโซเชยีลมกัยกเป็นตวัอย่างคือรถเมล์ขาว

หรือรถเมล์นายเลิดซึ่งพนักงานใส่ชุดขาว	 รถก็สีขาว	 บริการโดยเฉลี่ยก็ดีกว่า

รถเมล์บริษัทอื่น	 แต่รถเมล์ยุคก่อนนั้นไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวนะครับ	 ก่อนจะ 

ถูกยุบรวมแล้วโอนเป็นขสมก.นั้นมีบริษัทให้บริการรถเมล์ในกรุงเทพฯ 

อยู่ตั้ง	 28	 บริษัท	 และก็เหมือนกับ	 ขสมก.	 ปัจจุบันนั่นแหละครับ	 บางสาย	 

บางคันบริการแย่มาก	แต่ที่ดีก็มีไม่น้อยเช่นกัน	จะเหมารวมไปหมดไม่ได้

	 สาเหตทุีร่ฐับาลต้องตัง้องค์กรมาให้บรกิารรถเมล์เองนัน้กค็อืราคาน�า้มนั

ท่ีเร่ิมสูงข้ึนเรื่อย	ๆ	จากผลการรวมตัวของประเทศผู้ส่งน�้ามันเป็นสินค้าออก

หรอื	 OPEC	 จนเกดิวกิฤตการณ์น�า้มนั	 (น�า้มนัราคาสงูมากและขาดแคลนด้วย)	

ครั้งแรกขึ้นในปี		2516		พอน�้ามันขึ้นราคามาเรื่อย	ๆ	รถเมล์ซึ่งต้องใช้น�้ามัน

เป็นเชือ้เพลงิหลกักต้็นทนุสงูขึน้และขอปรบัค่าโดยสาร	(ขึน้โดยพลการไม่ได้)	

	 การขอปรับค่าโดยสารนั้นรัฐบาลก็อนุมัติบ้าง	ไม่อนุมัติบ้าง	ที่ไม่อนุมัติ

นั้นก็เพราะกลัวคนเดินดินกินข้าวแกงทั่วไปจะเดือดร้อน	 แต่เมื่อราคาน�้ามัน

ยังสูงข้ึนต่อเน่ืองบริษัทรถเมล์ก็ยืนยันต้องขึ้นค่าโดยสารให้ได้	 ถ้าไม่อนุมัต ิ

ก็จะหยุดเดินรถเพราะขาดทุน	 ซึ่งข้อเสนอแบบนี้ก็เหมือนเอาประชาชนส่วน

ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถเมล์เป็นตัวประกัน	ในที่สุดรัฐบาลก็เลยต้องซื้อ

กิจการรถเมล์ทั้งหมดเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจ

 ถามว่าการรวมรถเมล์โดยซือ้กจิการเอกชนให้เข้ามาอยูภ่ายใต้การบรหิาร

เดียวกัน	 ที่ด�าเนินการในปี	 2518	 นั้นจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร	 ตามหลักคิด

ทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ	 เมื่อรถเมล์อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทเอกชน	

28	บริษัทนั้นก็จะต้องมีประธานบริหาร	ผู้จัดการ	และฝ่ายจัดการ	รวมทั้ง 

ส�านักงานอยู่	 28	 ชุด	 แต่ถ้าเหลือแค่บริษัทเดียว	 ก็เท่ากับลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้	 

ซึ่งเป็นต้นทุนส�าคัญส่วนหนึ่งลงได้กว่า	 20	 เท่า	 นอกจากนั้นการจัดเส้นทาง 

รถเมล์ใหม่ไม่ให้ทับซ้อนกันมากก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีก	 

นี่คือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เบื้องหลังการรวมกิจการรถเมล์ในกรุงเทพฯ	

นอกจากนั้นการบริหารเองในรูปของรัฐวิสาหกิจก็จะท�าให้บริษัทรถเมล์

เอกชนไม่สามารถจับคนกรุงเทพฯ	เป็นตัวประกันได้อีก

 ชือ่สถานทีน่ัน้เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องเรยีนรูเ้ป็นอย่างยิง่	 โดยเฉพาะใครกต็าม

ที่ชอบเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ	ส�าหรับครั้งนี้ผมใคร่ขอน�าเสนอค�าศัพท์

ภาษามลายูที่เกี่ยวกับสถานที่ดังต่อไปนี้

 เมื่อได้เรียนรู้ค�าศัพท์แล้วก็สามารถที่จะน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ได้นะครับ	แล้วพบกันใหม่	Jumpa	lagi

	 สิ่งที่	 ขสมก.สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ผู้ก่อตั้งหวังไว้ก็คือการป้องกัน

ไม่ให้ค่าโดยสารรถเมล์เพิ่มขึ้นเร็วเกินไป	 แต่ปรากฏว่าเป้าหมายนี้กลับไปท�าให	้ 

ขสมก.ไม่สามารถบรรลุอีกเป้าหมายหนึ่งได้ก็คือการมีก�าไรนั่นเอง	 ซึ่งที่จริงแล้ว 

ไม่ต้องถึงกบัก�าไรหรอกครับ		แค่ให้พ้นจากการขาดทนุสะสมมหาศาลได้กพ็อแล้ว

ภาษามลายู ค�าอ่าน ความหมายภาษาไทย

Rumah รูมะห์ บ้าน

Pondok ปนดก ปอเนาะ/กระท่อม

Hotel โฮเต็ล โรงแรม

Surau ซูเหร่า/สุเหร่า สุเหร่า/สถานที่ละหมาด

Tandas ตันดัส ห้องน�้า

Rumah	Sakit/Hospital รูมะห์	ซากิต/โฮสปีตัล โรงพยาบาล

Sekolah เซอโกละห์ โรงเรียน

Universiti อูนีเวอซี่ตี่ มหาวิทยาลัย

Balai	bomba บาลัย	บอมบา สถานีดับเพลิง

Balai	polis บาลัย	โปลิส สถานีต�ารวจ

Pasar ปาซัร ตลาด

Pasaraya ปาซัรรายา ห้างสรรพสินค้า

Pejabat	pos เปอยาบัต	โปส ที่ท�าการไปรษณีย์

Stesen	minyak ซะเตเซน	มีญะก์ ปั๊มน�้ามัน

Hentian	bas เฮินตียัน	บัส สถานีขนส่ง

Perhentian	bas เปิรเฮินตียัน	บัส ป้ายรถเมล์

Stesen	Keretapi ซะเตเซน	เกอเรตาปี สถานีรถไฟ

Lapangan	terbang ลาปางัน	เติรบัง สนามบิน

Gerai	makanan เกอรัย	มากานัน ร้านอาหารรมิทาง/แผงลอย

Restoran เรสโตรัน ภัตตาคาร

Tempat	letak	kereta เติมปัต	เลอตะก์	เกอเรตา สถานที่จอดรถ

Bangunan บางูนัน อาคาร

Pawagam ปาวากัม โรงภาพยนตร์/โรงหนัง

Asrama อัสรามา หอพัก



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบัน-

อุดมศึกษาอ่ืน	กรณีท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม	และมีความประสงค์จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว	สามารถขอใช้สิทธ์ิเทียบโอน

หน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม	 และจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงรวมกัน	 แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาในขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น	

และของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่ไม่ได้	ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้สมัครเรียนในหลักสูตร

โครงการพิเศษของทุกคณะด้วย	โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

	 						1.1	 เป็นผู้มีความประพฤติดี

	 	 1.2	 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน	 (ระดับปริญญาตรี)	 ท่ีส�านักงาน	 ก.พ. 

หรือกระทรวงศึกษาธิการ	หรือสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับรอง	และมีหน่วยกิตสะสม

ระดับ	C	ขึ้นไป

	 	 1.3	 เป็นผู้มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เพียงแห่งเดียว

 2. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร

	 	 2.1	ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

 	 	 วันท่ี	23	กุมภาพันธ์	-	6	กรกฎาคม	2558	ราคาชุดละ	100.-	บาท	(เว้นวันหยุด

เทศกาลสงกรานต์)

	 	 	 2.1.1	 จ�าหน่าย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ	23	จังหวัด	ได้แก่	

	 ปราจีนบุรี	 สุโขทัย		 หนองบัวล�าภู		 เชียงใหม่

	 อุทัยธานี	 ขอนแก่น		 ชัยภูมิ		 สุรินทร์	

	 ศรีสะเกษ	 เพชรบูรณ์		 อุดรธานี	 นครศรีธรรมราช

	 อ�านาจเจริญ		 ตรัง		 บุรีรัมย์		 พังงา		

	 แพร่		 ลพบุรี	 เชียงราย	 สงขลา	

	 นครพนม		 นครราชสีมา	 กาญจนบุรี	 	 	

	 	 	 2.1.2	 จ�าหน่าย	 ณ	 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 3	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		โทร.	0-2310-8624	ในวันและเวลาราชการ

	 	 	 2.1.3	 จ�าหน่ายทางไปรษณีย	์วันที่	23	กุมภาพันธ์	-	25		พฤษภาคม	2558	

ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ปณ.รามค�าแหง	 ส่งหัวหน้าหน่วย-

รับสมัครส่วนภูมิภาค	 ตู้	 ปณ.1011	 ปณ.รามค�าแหง	 กรุงเทพฯ	 10241	 วงเล็บมุมซอง	 

“ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค”	โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

 3. ก�าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

	 				สมัครด้วยตนเอง	วันที่	22	พฤษภาคม	-	25	พฤษภาคม	2558	(ครั้งที่	1)	และ

วันที่	27	มิถุนายน	-	6	กรกฎาคม	2558	(ครั้งที่	2)	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

 4. หลักฐานในการสมัครขอย้ายโอนฯ (ถ่ายส�าเนาเอกสารขนาด A4 เท่านั้น)

	 	 4.1	 ส�าเนาวุฒิบัตรท่ีส�าเร็จการศึกษา	(วุฒิ	ม.	6,	ปวช.	หรือ	ปวส.)	จ�านวน	2	ฉบับ	

	 	 4.2	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ	และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	

จ�านวน	5	ฉบับ

	 	 4.3	 ใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)	 จากสถาบันเดิมที่มีผลการเรียน 

จนถึงวันที่มาด�าเนินการสมัครพร้อมส�าเนาจ�านวน	 1	 ฉบับ	 และค�าอธิบายรายวิชา 

(Course	Description)	ของแผนการศึกษา	

	 	 4.4	 รูปถ่ายสี	หน้าตรง	ขนาด	2	นิ้ว	จ�านวน	1	รูป

	 	 4.5	 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.6	 เอกสารอื่นๆ	 ถ้ามี	 เช่น	 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	 ใบทะเบียนสมรส	 

ใบหย่า	จ�านวน	2	ฉบับ

 5. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 5.1	 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา	 และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัคร	

โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด	ตามข้อ	 8	 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551

	 	 5.2	 หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมีความ

ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตน้ันด้วย	 ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษาพิจารณาเทียบโอน- 

หน่วยกิตให้ตามข้อ	 9	 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ.	2551		

	 	 5.3	 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันการศึกษาเดิม	 หรือลาออกจากการเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(กรณี	ข้อ	5.2)	ก่อนยื่นใบสมัคร	และไปด�าเนิน

การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 6. ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน

	 	 6.1	 ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครและขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต	 

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	ระหว่างวันที่	22	พฤษภาคม	-	25	พฤษภาคม	2558						

	 	 6.2	 หากผู้สมัครยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่	 ให้ผู้สมัครลาออกจาก

สถาบันเดิมและน�าใบอธิบายรายละเอียดกระบวนวิชาของแผนการศึกษา	 (Course 

Description)	ติดต่อที่สาขาวิทยบริการ	ฯ	ที่สมัครเข้าศึกษา	เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต

ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่เข้าศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน	

	 	 6.3	 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต	 พร้อมขอค�าแนะน�าในการ

ลงทะเบียนเรียนจากเจ้าหน้าที่	 และด�าเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวัน

ท่ีย่ืนใบสมัคร		ถ้าผู้สมัครเลือกลงทะเบียนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเทียบโอนให้		สามารถสับเปล่ียน 

วิชาในภายหลัง	ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

	 	 6.4	 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนใด	ๆ 	มายื่นไม่ครบในวันสมัคร		ผู้สมัคร 

ต้องน�ามาย่ืนเพ่ิมเติมให้ครบสมบูรณ์ภายใน	 2	 สัปดาห์	 ก่อนการสอบ	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา 

2558	 มิฉะนั้นจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ	 และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

การสมัครทุกประเภท

 7. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

	 	 7.1	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา	 700.-	บาท	

	 	 7.2	 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	 	 	 500.-	บาท

	 				 7.3	 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 	 	 60.-	บาท

					 				 7.4	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง	(ขร.)	ภาคละ	 100.-	บาท

					 			 7.5	 	ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย		 	 300.-	บาท

	 			 7.6	 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ	 	 	50.-	บาท

	 	 7.7	 ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต

	 	 	 7.7.1	 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 	 	 	 ทุกกรณีหน่วยกิตละ	 			 		50.-	บาท

	 										 7.7.2	 หน่วยกิตอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันอื่น

	 	 	 	 หน่วยกิตละ	 	 100.-	บาท

	 	 7.8	 ค่าธรรมเนียมพิเศษ

	 										 7.8.1	 ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ	 	 60.-	บาท

	 	 	 7.8.2	 ค่าบริการส่ือการสอนรวมค่าส่ือสาร	กระบวนวิชาละ	 100.-	บาท

  	 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค	 งานรับสมัคร 

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	

(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	

10240	โทร.	0-2310-8624,	0-2310-8000	ต่อ	4834					                    

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม)

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 สมัครสอบส่วนภูมิภาค



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาการจัดต้ัง

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา	 เมื่อวันที่	 25	

มีนาคม	2558	ณ	ห้องคอนเวนชั่น	บี	โรงแรมแอมบาสเดอร์	สุขุมวิท		ประกอบด้วย	

	 นายปรารภ		ลีลาศเจริญ		 ผู้แทนมหาวิทยาลัย	

	 จ่าสิบเอกสิรวิชณ์		สาวัน		 รักษาราชการแทนหัวหน้างานวินัยนักศึกษา	

	 นางเมตตา		ธรรมานนท์			 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป	ช�านาญการ		

	 นายชัชชน	สุทธิรักษ์	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

	 นายไพศาล	บัณฑุกะอาคม	 กรรมการชมรมศึกษาปัญหายาเสพติด	

	 และ	นายคุณากร	ศรีปัญญา		 รองหัวหน้าพรรคพลังราม	

 โดยมีการเสวนาเร่ืองบทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด		โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

  ดร.วัลลภ		สุวรรณดี	 	 ประธานท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

						 พลต�ารวจตรี	วิชัย	สังข์ประไพ	 ท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		

      นางสาวอรอนงค์		ลาภภูวนารถ ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน	ป.ป.ส.

						 นางสุภาภรณ์		ดอกแก้วดี	 ผู้แทน	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 นางสาวอมรรัตน์		นาคสุข	 ผู้ด�าเนินรายการจากกองประชาสัมพันธ์

         ดร.วัลลภ สุวรรณด ี	 กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมในการเสวนาวันนี ้

ซึ่งได้ท�าหนังสือเชิญ	 38	 สถาบัน	 และมาประชุม	 25	 สถาบัน	 รวม	 195	 คน  

ถือว่าประสบความส�าเร็จแล้วที่จะช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิด	 และเป็นก�าลังใจ

กับกรุงเทพมหานคร	 ที่จะมาช่วยกันด�าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ	 ของสังคม	 ซึ่ง	 กทม.	 

มี	6	นโยบายที่จะต้องดูแล		พี่น้องประชาชน	คือ	มหานครแห่งความสุข	มหานครแห่ง-

ความปลอดภัย	 มหานครแห่งการเรียนรู้	 มหานครสีเขียวและสะอาด	 มหานครแห่งโอกาส

ของทุกคน	มหานครแห่งอาเซียน	

 พลต�ารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	

กล่าวถงึปัญหายาเสพติดทีก่�าลังแพร่ระบาดและเป็นปัญหาของสงัคม	 และประเทศชาติ 

ปัจจบุนัพืน้ทีก่รงุเทพมหานครยังคงเป็นแหล่งค้า	 แหล่งพกัเกบ็	 ท�าให้มกีารแพร่ระบาด

อยู่ท่ัวพื้นที่	 ซึ่งปรากฏมีเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น	 โดยตัวยาที่มีการ 

แพร่ระบาดมากที่สุดคือ	 ยาบ้า	 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลผู้เข้ารับ 

การบ�าบัดยาเสพติดของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 พบว่าปี	 พ.ศ.2554	

มีผู้เข้ารับการบ�าบัดทั้งสิ้น	24,245	คน	 เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.2553	ที่มีผู้เข้ารับการบ�าบัด	

13,565	 คน	 และมีผู้เข้ารับการบ�าบัดที่มีอายตุ�่ากว่า	 24	 ปี	 สูงถึง	 45.6%	 ของผู้เข้ารับ
การบ�าบัดท้ังหมด	 ซึง่ทีผ่่านมาจากการได้ท�างานลงพืน้ทีช่มุชนต่างๆ	 กว่า	 2,000	 ชมุชน 

มีชุมชนที่มียาเสพติดรุนแรงถึง	33	%	และ	2,000	กว่าชุมชนมีปัญหายาเสพติดทั้งสิ้น 

หากไม่มีการแก้ไขอีกหน่อยประเทศจะเกิดวิกฤต	และที่ผ่านมาได้มีโอกาสดูแลโรงพัก 

11	 โรงพกั	 จงึได้จดัตัง้อาสาสมคัร	 1,000	 คน	 โดยให้โรงพกัหาอาสาสมคัรโรงพกัละ	 100	 คน 

มาอบรมเพื่อสอดส่องดูแลสังคม	 เมื่อได้มีโอกาสมาท�างานกับกรุงเทพมหานคร	

อยากจะสานต่อกับงานที่ได้ท�าและอยากจะให้ทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันในการ 

แก้ปัญหาสงัคม	 โดยเป้าหมายของโครงการเพ่ือขยายเครอืข่ายนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้	 จ�านวน	 2,000	 คน	 และอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนให้ได้	จ�านวน	8,855	คน

 นางสาวอรอนงค์ ลาภภูวนารถ	 ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน	 ป.ป.ส.	 

กล่าวว่า	 ป.ป.ส.	 ได้ด�าเนินการจับกุมผู้ค้า	 ผู้เสพ	 มาโดยตลอดแต่สามารถจับได้แค่	 30%	 

อีก	 70%	 ยังเล็ดลอดเข้าสู่สังคม	 ซึ่งน่าเป็นห่วงมากกับปัญหาสังคมปัจจุบัน	 ซึ่ง

ยุทธศาสตร์ของ	ป.ป.ส.	เน้น	6	ยุทธศาสตร์	คือ		ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด	 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ

ผู้ติดยาเสพติด	 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด		

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน		ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

									ทั้งนี้ยังได้อธิบายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด	และสถานการณ์ของ

ผู้เสพยาเสพติดในปัจจุบันว่ามีกลุ่มนักเรียน	 นักศึกษา	 มีโอกาสที่จะเข้ามาข้องเกี่ยว 

กับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอื่นๆ	 โดยเฉพาะอายุระหว่าง	 15	 -	 24	 ปี	 อย่างไรก็ตาม	 

การด�าเนินการดังกล่าวตามยุทธศาสตร์	1	ใน	8	ยุทธศาสตร์	เน้นการสร้างกระบวนการ

และศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 นางสุภาภรณ์ ดอกแก้วดี	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ได้กล่าวถึงบทบาทของนักศึกษาที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ซึ่ง	สกอ.	 ได้มี

กรอบแผน	15	ปี	ในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย	เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร

ที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส�าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต	 ทั้งนี้ยังได้มีการพัฒนา

นักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนการสอน	 การส่งเสริมหลักสูตรในกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาใจ	สังคม	ปัญญา	และยังส่งเสริมให้แต่ละสถาบันและเครือข่ายทั้ง	9	 เครือข่าย

บูรณาการแผนงานร่วมกับส�านักงาน	 ป.ป.ส.ภาค	 1	 -	 9,	 ป.ป.ส.กทม.	 ไปด�าเนินการ	

โดยการส่งเสริมผ่านกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงโทษพิษภัย	ความรุนแรงของปัญหา	

และรู้วิธีป้องกันตนเองจากปัญหาดังกล่าว	 ส่งเสริมเครือข่ายในการให้ความรู้และให้

ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ	การมีส่วนร่วม	การสอดส่อง	ดูแลปัญหาสังคม	

 นายปรารภ ลลีาศเจรญิ ตวัแทนมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	ได้แสดงความคดิเห็นว่า

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ด�าเนินการกิจกรรมหลายด้านโดยเฉพาะที่สอดคล้องกับ

การสัมมานาครั้งนี้เกี่ยวกับการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ได้แก่	 โครงการ

หอพักติดดาว	ซึ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัย	สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย	และ

หอพักต้องปลอดยาเสพติด	 ส่วนเรื่องการระวังป้องกันภัย	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ได้จัดโครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย	 ซึ่งเป็นการให้ความรู้	 แนะน�า	 การสังเกต

พฤติกรรม	 เพื่อช่วยกันเตือนภัย	 และดูแลเรื่องความปลอดภัย	 อีกทั้งมีแรงจูงใจตามที ่

ที่ปรึกษากรุงเทพมหานครอยากเห็นนั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีม.ร.ได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งผู ้ผ ่านการท�ากิจกรรมจะบันทึก

กจิกรรมทีน่กัศกึษาเข้าร่วมลงในทรานสครปิท์กจิกรรม	และออกทรานสครปิท์ให้กบั 

นกัศกึษาตามเงือ่นไขจ�านวนชัว่โมงทีส่ะสม	 และยงัสนบัสนนุงบประมาณจดักจิกรรม 

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมด้วย	 และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ยังได้ร่วมท�างานกับเครือข่ายภาคกลางตอนบน	 ในการท�ากิจกรรมต้านภัยยาเสพติดต่างๆ	 

มาโดยตลอด	ส�าหรบัประเดน็เกีย่วกบัยาเสพตดิมหาวทิยาลยัอยากให้กรงุเทพมหานคร	

ซึ่งมีส�านักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดได้ให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอย่างสม�่าเสมอ

และเป็นปัจจุบันเพ่ือบุคลากรและนักศึกษาได้รู้ทันกับการเปล่ียนแปลงของชนิดตัวยา 

และรู้ทันกระบวนการค้าของผู้ค้า	 เพื่อจะได้มีการเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรม

ป้องกันภัยยาเสพติดในมหาวิทยาลัยให้ได้ผลดีต่อไป	

 แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์	 ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย	 ชี้แจงแนวทาง

การจัดต้ังอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา	เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง	ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	 และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนของกรุงเทพมหานคร

 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งอาสาสมัคร

	 1.		 มอบหมายอาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 เป็นท่ีปรึกษาและผู้ประสานงาน	และจัดแกนน�า-	 

	 	 นักศึกษา	และลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานกับทีม

	 2.		 จัดทีมนักศึกษาอาสาสมัครทีมละ	30-	40	คน	

	 3.		 ร่วมวางแผนและปฏิบัติงานในชุมชน

	 4.		 รับสมัครนักศึกษาที่มีจิตอาสา	และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

									ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จะประกาศรับสมัครอาสาสมัครในเร็วๆ	นี้	เพื่อที่

จะได้ท�ากิจกรรมอาสาร่วมกัน

ม.ร. ร่วมสัมมนาการจัดตั้งอาสาสมัคร

เฝ้าระวังภัยยาเสพติดในสถานศึกษา



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ชนเผ่าเยอรมันในอดีต (2)

เรื่องเล่าจากเยอรมนี

รศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                                 ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

พระองค์ทรงหย่ังรู้ทุกสิ่งและแนะแนวทางที่ถูกต้องได	้

นอกจากน้ีพระองค์ยังเป็นเทพแห่งความตายและเทพ

แห่งพายุ	 บุตรของ	Wodan	 คือ	Donar	 หรือที่เรารู้จัก 

ในชือ่ของ Thor ซึง่เป็นเทพเจ้าทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุในบรรดา 

เทพทัง้มวล Thor เป็นเทพเจ้าทียั่งอ่อนเยาว์	 มเีคราสแีดง	

กล้าหาญ	 จิตใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ล�าบาก	

นอกจากนี้	 Thor	 ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้า	

พระองค์จะปรากฏร่างให้เห็นพร้อมกับการเกิดฟ้าร้อง

และฟ้าผ่า	 อาวุธประจ�าองค์	 คือ	 ค้อน (Mjölnir)	 ซึ่ง 

เมือ่ขว้างออกไปแล้วจะกลบัมาอยูใ่นมอืของพระองค์อกี 

ส่วน	 Donar	 เป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตร	 พระองค์ 

เป็นที่เคารพของเหล่าเกษตรกรมาก	ขวานซึ่งเป็นอาวุธ

ประจ�าพระองค์นัน้	มพีลงัทีจ่ะบนัดาลให้เรอืกสวนไร่นา

อุดมสมบูรณ์	 ส่วนเทพเจ้าที่กล้าหาญที่สุด	 คือ	 Tiwaz 

หรือ	 Ziu พระองค์จะช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือนักรบ

ในศึกสงคราม		เช่ือกันว่าพระองค์สามารถบันดาลให ้

ข้าศึกหลงทาง	 อาวุธประจ�าพระองค์	 คือ	 ดาบ	 ส่วน

เทพเจ้า	 Wanengott Njordr	 เป็นเทพที่ปกปักรักษา

แหล่งน�้า	ล�าธาร	ชายฝั่ง	ท่าเรือและมหาสมุทรของโลก	

เป็นเทพแห่งความฉลาด	 หยั่งรู้	 และเป็นที่เคารพมาก

ส�าหรับนักเดินเรือ	 นอกจากนี้มีความเชื่อว่าพระองค์เป็นเทพที่น�ามาซึ่งความร�่ารวย	

มเหสีของพระองค์	 คือ Nerthus	 พระองค์ได้ถูกขนานนามว่าเป็นพระแม่ธรณีที่ปก-

ปักรักษาโลก	 โอรสของพระองค์	 คือ	 Freyr ซึ่งเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์	 ที่ช่วยมวล

มนุษย์ให้พ้นจากความล�าบาก	 เป็นเทพแห่งสันติภาพ	 ชนเผ่าเยอรมันนิยมสังเวยเทพ

องค์นีด้้วย	หมปู่า	และกระทงิ	พระขนษิฐาของ	Freyr	 เป็นมเหสขีอง	Wodan ทรงเป็น

เทพแห่งความรักและการครองคู่	 สามารถหยั่งรู้อนาคตได้	 พระองค์เป็นที่นับถือมาก

ในกลุ่มสตรี		ซึ่งนิยมขอพรจากพระองค์ให้มีลูกหลานดกๆ

 

	 ดังที่กล่าวแล้วว่าทางเหนือของเยอรมนีมีพื้นที่เป็นที่ราบ	 หนอง	 บึงมากมาย	

หลายแห่งเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้มหีญ้ามอสส์ข้ึนอยู่ท่ัวไป	 นักโบราณคดไีด้ค้นพบว่าบรเิวณ

ดังกล่าวเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่า	 มีการน�าสัตว์	 สิ่งของต่างๆ	

มาสักการะเทพที่พวกเขานับถือ	 สิ่งที่ขุดพบ	 ได้แก่	 รถม้า	 เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิต-

ประจ�าวัน	เหรียญ	เครื่องประดับ	อาวุธ	เครื่องมือทุ่นแรงในการท�าเกษตร	และซากศพ

คนในสมัยนั้น

แหล่งอ้างอิงจาก		Elsner,	Hildegard	(2012)	Die	Germanen.	Nürnberg	Tessloff.

อะไร คือ Thing
 ส่วนหนึ่งของ	Thing	 คือ

กลุ่มชายที่ เป็นอิสระมี เสรีภาพ

และมีอาวุธประจ�าตัว	 ชายเหล่านี ้

ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองชนในเผ่า	 

	 สังคมขณะน้ันประกอบ 

ไปด้วยชนช้ัน	 เช่นขุนนางหรือกษัตริย์ 

	 	 ชนชั้นเหล่านี้มีอ�านาจตัดสินใจ 

ในเรื่องการท�าสงคราม	 กษัตริย์จะถูกเลือกจากเชื้อสายกษัตริย์และจะท�าหน้าที่ตัดสิน

คดีความต่างๆ	 และยังท�าหน้าที่เป็นพระไปในตัวด้วย	 ผู้เป็นกษัตริย์ต้องมีคุณสมบัต ิ

ท่ีดีและเหมาะสม	 เป็นผู้ท่ีต้องออกรบแนวหน้า	 น�ารบพร้อมท้ังต้องแสดงความสามารถ	

ความกล้าหาญให้เป็นท่ีประจักษ์		ไม่ใช่เป็นผู้ท่ีน่ังส่ังการในกองบัญชาการโดยส่งลูกน้อง 

ไปตายในสนามรบเพื่อตนเอง	ชนเผ่าเยอรมันมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเป็นผู้ประทานพร 

ให้กษัตริย์รบชนะศัตรู	ท่ีท�าการของ Thing	น้ันมีลักษณะคล้ายศาลในปัจจุบัน	ใครก็ตาม 

ท่ีมีพิรุธ	 น่าสงสัยว่าได้ท�าความผิดรวมถึงผู้ต้องสงสัยท้ังหลายหรือทหารหนีรบ	 คนเหล่าน้ี 

ต้องถูกสอบสวนและถูกตัดสินลงโทษที่นี่		ส่วนผู้มีอ�านาจในการตัดสินลงโทษคือ

พระนั่นเอง

ทำาไมชนเผ่าเยอรมันจึงไม่มีวัด

 เนื่องจากชนเผ่าเยอรมันมีความเป็นอยู่ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ	 ยังผลให้ผู้คน 

ผูกพันกับป่าเขาธรรมชาติอย่างแนบแน่น	 กล่าวได้ว่าธรรมชาติมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต 

และความเป็นอยูข่องชนเผ่า	ดงันัน้ผูค้นจงึสกัการะบชูาเทพเจ้าของพวกเขาในที	่ๆ 	เป็นธรรมชาต ิ 

ซึง่สวยงามและเร้นลับ	เช่น	บรเิวณทะเลสาบ	หนอง	บงึ	แหล่งน�้าพธุรรมชาติซึง่เป็นที่ๆ  

พวกเขาสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับบรรดาเทพเจ้าของเขาได้	 ด้วยเหตุดังกล่าว 

ชนเผ่าเยอรมันจงึไม่นยิมสร้างวดัทีถ่าวรส�าหรับประกอบพธิ	ีนอกจากนีช้นเผ่าเยอรมนั

นับถือพระเจ้าหลายองค์	 ชนบางกลุ่มจะนับถือสัตว์เป็นเทพหรือพระเจ้าของตนเอง	

สัตว์ที่พวกเขาเคารพ	 ได้แก่	 หมูป่า	 กวาง	 นก	 และม้า	 ที่น่าสนใจคือ	 คนสมัยนั้น 

จะสังเกตเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตต่างๆ	 ได้จากการบินของนก	 การร้องของม้า	

การสังเกตดูเลือดของเหยื่อ	 การฆ่าสัตว์สังเวยเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 เสียงพึมพ�า

จากล�าธาร	 วิธีดูอนาคตที่ใช้บ่อยคือการโยนไม้ก้านเล็กๆ	 ลงบนพื้นแล้วอ่านอนาคต

จากไม้นั้นๆ	 ใกล้ๆ	 ที่พักอาศัยของหมู่บ้านจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งซึ่งถือได้ว่า

เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน	ณ	ที่นี้จะมีหิ้งบูชาที่มีรูปปั้นของพระเจ้าตั้งอยู่	มีถุงส�าหรับ 

ท�าสงคราม	และ	สิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ		ที่นี่เป็นที่ประชุมพูดคุยและตกลงเรื่องต่างๆ 

ของชนเผ่า	 มีการสาบานร่วมกัน	 มีการจัดงานฉลองของหมู่บ้าน	 มีการน�าอาหาร 

มาสังเวย	 เช่น	 พืชผลที่เก็บเกี่ยวได้	 เครื่องมือ	 เสื้อผ้า	 รถม้า	 เรือ	 สัตว์	 หรือแม้แต่คน	 

ก็ถือว่าเป็นเครื่องบวงสรวงที่ดีที่สุดในบรรดาของสังเวยทั้หมด

	 เทพเจ้าที่ชนเผ่าเยอรมันนับถือ	คือเทพเจ้าที่มาจากตระกูล	Wanen	และ	Asen 

ซึง่พระองค์เป็นเทพเจ้าทีร่กัความสงบสุข	ทัง้ยงัเป็นเทพแห่งความอดุมสมบรูณ์อกีด้วย

ชนเผ่าเยอรมันจะเคารพและบูชาเทพเจ้าของเขาในลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน	หากมี

การถวายอาหาร	 ผู้ถวายก็หวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากเทพเจ้าเช่นกัน	 เทพเจ้าของ

ชนเผ่าเยอรมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนมนุษย์	 คือสามารถตายได้	 ในโลกของเทพเจ้า

จะคล้ายโลกมนุษย์	 มีการทะเลาะเบาะแว้ง	 มีการอิจฉาริษยา	 มีการท�าผิด	 มีเรื่องเกี่ยว

กับโชคหรือชะตากรรมต่างๆ	เหมือนโลกมนุษย์ทุกประการ	

 Wodan	 หรอื	 Odin	 เป็นเทพเจ้าของชนเผ่าเยอรมนัทางตอนเหนอื	 เป็นเทพเจ้า 

ทีท่�าหน้าทีป่กป้องเจ้านายชัน้สงูและนกัรบผู้กล้าหาญ	 นอกจากนีย้งัเป็นเทพทีป่ระทานพร 

ให้แก่นกัรบผูก้ล้าให้รบชนะศตัรไูด้	พระองค์ยงัเป็นผูน้�าทางนกัรบผูก้ล้าทีพ่ลชีพีแล้วไปยงัสวรรค์ 

Thing

เทพเจ้า	Odin

เทพเจ้า	Thor

ดินแดนทางเหนือของเยอรมนี	ที่เต็มไปด้วยทะเลสาบ	หนอง	บึง



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ถาม	 เดมิเป็นนกัศกึษา		Pre	-	degree		แล้วตอนนี้ 

ไม่ได้ลงทะเบียนมา	 2	 ปี	 ไม่ทราบว่า	 ตอนน้ี 

หมดสถานภาพนกัศกึษาหรอืยงั		แล้วต้องท�าอย่างไร

หากพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา	 ยังสามารถ 

สมัครเรียนต่อตอนนี้ได้ไหม

ตอบ	นกัศกึษาทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนตดิต่อกนั 

2		ภาคปกต	ิ		มหาวทิยาลยัจะตดัชือ่ออกจากการเป็น 

นกัศกึษา		ซึง่ไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนต่อไปได้อกี 

ดงันัน้	 นกัศกึษาไม่ได้ลงทะเบยีนมา	 2	 ปีการศกึษา		 

จงึไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนต่อไปได้		ถ้านกัศกึษา 

จะลงทะเบียนเรียนต่อ	 นักศึกษาต้องสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่ก่อน	จึงจะลงทะเบียนเรียนต่อได ้

เนื่องจากการเรียนแบบนักศึกษา		Pre-degree		เป็น- 

การเรียนวิชาของปริญญาตรีไว้ก่อนเมื่อนักศึกษา 

มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 หรอื 

เทยีบเท่าแล้ว	 นกัศกึษาต้องน�าวฒุดิงักล่าวมาสมคัร

เป็นนักศึกษาใหม่		และเทียบโอนวิชาที่ได้เรียน

ล่วงหน้าไว้แล้ว		และนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

วชิาทีเ่หลือ		กอ็าจจะจบการศกึษาได้เร็วกว่าทีก่�าหนด

ระยะเวลาในหลักสูตร

 ดงันัน้	นกัศกึษาไม่จ�าเป็นต้องสมคัรแบบนกัศกึษา  

Pre-degree	 ใหม่ก็ได้	 ถ้านักศึกษามีวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 หรือเทียบเท่าแล้ว  

ให้นักศึกษาใช้วุฒิดังกล่าวสมัครเป็นนักศึกษา

แบบปกติเลยก็ได้		เมื่อใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชาที่

สอบผ่านแล้ว	 นักศึกษาก็ลงวิชาที่เหลือ	 และเรียน

จนครบหลักสูตร		นักศึกษาก็จะจบการศึกษาได้

เช่นกัน

ถาม	 ดิฉันเหลือวิชาแค่วิชาภาษาอังกฤษ		4		เล่ม

กจ็ะจบ		อยากทราบว่า	ยงัไม่ผ่านภาษาองักฤษเลยทัง้ 

4	เล่ม	จะต้องลงทะเบียนเรียน	4	ครั้ง	ทั้ง	4	เล่มเลย

หรือไม่		ถึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าอบรม

ตอบ				โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ-

พืน้ฐาน	 ได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองผูส้มคัรทีจ่ะอบรม	

ดังนี้

	 1.	 เป ็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 2.	 เคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้วอย่าง

น้อยหนึ่งภาคการศึกษา

	 3.	 เคยลงทะเบยีนวชิาทีต้่องการสมคัรมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า		4		ครั้ง

 ดงันัน้	ในแต่ละวชิาทีนั่กศกึษาจะสมคัรอบรม 

นักศกึษาต้องลงวชิาในแต่ละวชิาไม่ต�า่กว่า	 วชิาละ	 4	 คร้ัง 

ซึ่งไม่นับรวมการลงทะเบียนในภาคซ่อม	 นับเฉพาะ 

ภาค	1,	2	และฤดูร้อน
กองบรรณาธิการ

Word Problems
	 ท่านผูอ่้านครบั	Word	 	 Problems	 เป็นปัญหาโจทย์ข้อความเกีย่วกบัคณิตศาสตร์ในภาคภาษาอังกฤษ 

ซึ่งเป็นปัญหาโจทย์ส่วนหนึ่งในข้อสอบประเภท	 SAT,	 GMAT,	 GRE	 เป็นต้น	 ปัญหาโจทย์ข้อความ 

ในลักษณะนีจ้ะถูกมองว่ายากเพราะว่านอกจากโจทย์เป็นภาษาองักฤษแล้วยงัเป็นโจทย์เกีย่วกบัคณติศาสตร์

อีกต่างหาก	คนส่วนมากสามารถแก้ปัญหาโจทย์พีชคณิตที่อยู่ในรูปสมการได้	แต่คนส่วนมากเช่นกัน

ไม่สามารถเปลี่ยนโจทย์ข้อความเป็นสมการเชิงพีชคณิตได้	 บทความนี้จึงใคร่น�าเสนอค�าและความหมาย

ทางคณิตศาสตร์และการแปลข้อความใน	Word		Problems	เป็นสมการเชิงพีชคณิตที่ใช้ในการหาค�าตอบ

ต่อไป

	 มีค�าและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมาย	ที่ควรสนใจดังนี้

                 ค�า(words)                                                                             สัญลักษณ์(symbols)

1.		equals,		is,		was,		will		be,		the		result		is,		is		the		same		as																											=	

2.		plus,		add		to,		more		than,		combined,		sum																																																		+

3.		minus,		subtracted		from,		less		than,		difference																																											-

4.		of,		product		of,		times,		multiplied		by																																																										.	,	5

5.		divided		by,		ratio		of	,		per,		out		of																																																														/	,		÷

	 พิจารณาการแปลข้อความในรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์		ตัวอย่างเช่น

Fifteen		more		than		three		times		a		number.	สมมติ		a		number		คือ		x		จะได้รูปสัญลักษณ์	คือ	15	+	3·x

Ten		less		than		seven		times		a		number.	สมมติ		a		number		คือ		x		จะได้รูปสัญลักษณ์	คือ	7·x	-	10	

Twenty		percent		of		eighteen.	จะได้รูปสัญลักษณ์	คือ									·18

	 จากการแปลข้อความดังกล่าวข้างต้นจะน�าไปสร้างสมการจากโจทย์ข้อความได้	ตัวอย่างเช่น

	Ten		more		than		three		times		a		number		equals		five		times		the		number.

		10											+													3       .													x													=								5       .														x			

ซึ่งจะได้สมการ	คือ		10	+	3x		=		5x		และน�าไปแก้สมการเพื่อหาค�าตอบที่ต้องการต่อไป	เป็นต้น

	 ท่านผูอ่้านครบัปัญหาของ	Word		Problems		 เป็นเพยีงโจทย์คณติศาสตร์ในแบบฉบบัของภาษาองักฤษ 

ที่ถ้าผู้อ่านสามารถแปลความได้ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ได้ยากมากนัก	 แต่ถ้าแปลความไม่ได้ก็เป็น

อันว่าจบกัน	ตอนท้ายของบทความนี้ขอฝากส�าหรับนักศึกษาว่าภาษาอังกฤษจ�าเป็นนะครับ

คณิตคิดสนุก
  รศ.ทศพร คล้�ยอุดม                                                                           ภ�คคณิตศ�สตร์ ม.ร.              

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดตรังโดยคณะบุคลากรร่วมถวายพานพุ่ม 

ใน	 “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระมหาเจษฎาราชเจ้า”	 เมื่อวันที่	 31	 มีนาคม	 2558 

ณ	หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี	โดยมีผู้ว่าราชการ-

จังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีฯ

   
 

}

	20
100

} } } } } } } }

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัด

หนองบัวล�าภู	 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้	 ถวายเป็น 

ราชสั กการะ ในวันที่ ร ะลึ กพระบาทสม เด็ จ - 

พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระมหาเจษฎาราชเจ้า	ประจ�าปี	2558 

เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2558	ณ	ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1

   
 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

ทัว่ประเทศ	 จดัพธิถีวายพระพรชยัมงคล	 ถวายเครือ่งราชสกัการะและถวายราชสดดุี

เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ทรงเจริญพระชนมายุ	5	รอบ	ในวันที่	2	เมษายน	2558	เพื่อให้ผู้บริหาร	คณาจารย์	

ข้าราชการ	 พนักงาน	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้แสดง

ความจงรกัภกัดต่ีอสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทีท่รงสร้าง

คุณงามความดีมากมายมหาศาลต่อแผ่นดินไทย	

 ส�าหรบักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตทิีจ่ดัขึน้ในโอกาสนี	้ นอกจากพธิวีางพานพุม่

ถวายราชสดุดี	อาศิรวาท	ถวายพระพรชยัมงคลแล้ว	สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	 พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 ข้าราชการ	

เจ้าหน้าที่	 ศิษย์เก่า	 และนักศึกษาปัจจุบัน	 ตลอดจนประชาชนในจังหวัดต่างๆ	

ยังได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างหลากหลาย	 อาทิ	 การลงนามถวายพระพร	

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 การปั่นจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติ	ฯลฯ	ดังนี้

สาขาฯ จังหวัดสุรินทร์  

  	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกียรตจิงัหวดัสุรนิทร์ 

ร่วมวางพานพุม่ถวายราชสดดุ	ี และลงนามถวายพระพรชยัมงคลในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมายุ	 5	 รอบ	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี โดยมี 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	 เป็นประธาน	ณ	ศาลากลาง

จังหวัดสุรินทร์	

 อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์	

พร้อมด้วย	คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	ร่วมวางพานพุ่มและลงนามถวาย

พระพรชัยมงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ทรงเจริญพระชนมายุ	5	รอบเมื่อวันที่	29	มีนาคม	2558	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการ	

สาขาฯ จังหวัดตรัง

    

 สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติ

จังหวัดตรัง	 จัดพิธีจุดเทียนชัยถวาย-

พระพรชัยมงคล	 ถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	โดยมี	นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ 

เหมทานนท์	 ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั	 เป็นประธานในพธิฯี	 และม	ี นายเชดิศกัดิ ์ คงรกัษ์ 

หัวหน้าสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดตรัง	พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาขาร่วมพิธี	 

ณ	บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่	5

สาขาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

	 	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดกิจกรรมป่ันจักรยาน 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ	

5	รอบ	2	เมษายน	2558	โดยมี	นายกิตติ  พั้วช่วย	นายกเทศมนตรี	เทศบาลเมือง- 

หล่มศักดิ์						เป็นประธาน		และมี	นายอุดม        เศษโพธิ์      			ผู้ประสานงานสาขาฯ 

จังหวัดเพชรบูรณ์	 เจ้าหน้าท่ีสาขา	 นักศึกษา	 และประชาชนร่วมในงาน	 ท้ังน้ียังมี 

การลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี	 รวมท้ังปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วย

สาขาฯ จังหวัดหนองบัวลำาภู

	 เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ร่วมท�าบุญ 

ตักบาตรและทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ

สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท	 

ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร ี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	 5	 รอบ	 2	 เมษายน	 2558	 ณ	 หอสมุดประชาชน	 

“เฉลิมราชกุมารี”	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู

ม.รามคำาแหงทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม 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)

อะไรกไ็ม่เป็น	นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น	ยิง่ถ้าหากเราไปท�างาน

เราต้องเขยีนรายงานต่อผูบั้งคบับญัชา	 หรอืเขยีนค�าสัง่ 

ไปยงัผูใ้ต้บังคบับัญชา	 หรอือธิบายประกาศหรอืเขยีน 

อะไรต่าง	ๆ	ให้คนอื่นได้รู้ได้ทราบ	ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่น- 

กนัดาร	 ไม่ว่าจะอยูใ่นทีใ่ดถิน่ใด	 เราจะต้องอาศยัการอ่าน

การฟังแล้วก็การเขียนการเผยแพร่ทั้งสิ้นทั้งปวง		 

ดังนั้นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เราก็จะต้องมีข้อมูลจาก

การอ่าน	 แล้วก็จากการฟังแล้วก็ทดลองเขียนแล้ว

เผยแพร่		ทดลองเขยีนดูนะครบัว่า	ถ้าจะเขยีนว่าแม่น�า้	

เราลองเขียนดูตอบค�าถามดูว่าแม่น�้าคืออะไร	 แม่น�้า 

ทีใ่กล้บ้านเราท่ีสดุชือ่ว่าอะไร	 ไหลไปจากทางทิศไหน 

ไปทศิไหนยาวไปประมาณเท่าไร	มปีระโยชน์ต่อคนแถวนัน้ 

เท่าไรอะไรเท่าไร	ลองเขียนเล่น	ๆ	ดูสักครั้งสองครั้ง 

เราก็จะมีความรู ้สึกว่าเราเขียนหนังสือสามารถ

อธิบายได้	 ในขณะเดียวกันเมื่อเราเข้าไปในห้องสอบ 

เราได้อ่านได้ฟังจากที่ครูสอนอาจารย์สอนมาแล้ว	

ฟังมาอย่างตั้งใจเสร็จแล้วมาอ่านหนังสือต่ออีก 

มาทบทวนอกี	 เรากเ็คยเขยีนฝึกหดัในการเขยีนแล้ว

เราก็สามารถตอบได้	นี่อย่างนี้เป็นต้น		น้อง	ๆ	ที่เขา

สอบได้เต็มร้อยเขาพูดกันอย่างนั้น	เพราะฉะนั้นพี่	ๆ	

ที่ก�าลังเรียนอยู่ไม่ต้องเอาเต็มร้อยเอาเท่าที่เราฝึกตน

ไปก่อน	และในวนัหลังเรากจ็ะได้เต็มร้อยเอง	ลองเชือ่ 

ครูนะ	พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

กรมราชทัณฑ์จับมือฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

พิธีลงนามบัณฑิตข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับหน่วยงานสถาบันการ

ศึกษาทั้ง	 4	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 1)	 มหาวิทยาลัย- 

มหามกุฎราชวิทยาลัย	โดยคณะศาสนาและปรัชญา	

เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร 

ศาสนศาสตรบัณฑิต	(ศน.บ.)	สาขาวิชาพุทธศาสตร์	

ณ			เรอืนจ�ากลางบางขวาง	จ�านวน	1	ห้องเรยีน		ผูต้้องขัง

เข้ารับการศึกษา	จ�านวน	25	คน	2)	มหาบาลีวิชชาลัย 

เปิดการเรียนการสอนภาษาบาลีให้กับผู ้ต ้องขัง	 

ซึ่งจะท�าให้ผู ้ต ้องขังได้เรียนรู ้พระธรรมค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้า	โดยได้เปิดการเรียนการสอนให้กับ 

ผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถาน	 จ�านวน	 3	 แห่ง 

ได้แก่	 เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด	จ�านวน	50	คน	 เป็นผู้- 

ต้องขังชาย	 26	คน	และหญิง	 24	คน	 เรือนจ�ากลาง- 

บางขวาง	 จ�านวน	 30	 คน	 และทณัฑสถานหญงิกลาง 

จ�านวน	36	คน		3)	สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี ได้ให้ความช่วยเหลอื	 สนบัสนนุ

การจัดอบรมหลักสูตรผู ้ช ่วยบรรณารักษ์ให้กับ 

ผู้ต้องขังและสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง

สถานที่ให ้ เป ็นห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจ�า

กลางบางขวาง	 จ�านวน	 1,000,000	 บาท	 ตลอดจน 

พฒันาระบบบรหิารจดัการห้องสมดุ	 โดยใช้โปรแกรม 

ระบบสบืค้นอตัโนมัติ	 (PMB)	 ให้กบัเรอืนจ�าทณัฑสถาน 

ทั่วประเทศ	และ	4)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 โดย

สถาบันคอมพิวเตอร์	ได้สนับสนุนการฝึกอบรม 

วิชาชีพคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ	 เช่น	 การเขียน

เว็บไซต์ให้แก ่ผู ้ต ้องขังเรือนจ�ากลางบางขวาง	

และจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน

คอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในโอกาส

ต่อไปด้วย

 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 กล่าวต่อไปว่าการจัดท�า 

บนัทกึข้อตกลงในครัง้น้ี	 จะสร้างโอกาสทางการศึกษา 

ให้แก่ผูต้้องขงัได้มทีางเลอืกมากขึน้	 ทัง้ในด้านการศกึษา

พุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษา	 การเพิ่มพูนความรู้

ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคมภายนอก	เช่น	

การเขียนเว็บไซต์	 ซึ่งผู้ต้องขังจะสามารถน�าไปใช้ใน

การประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ	 เพื่อคืนคนดี

มีคุณค่าให้แก่สังคม	

 “กรมราชทัณฑ์	 ซาบซึ้งในความกรุณาของ

หน่วยงานต่างๆ	 และเชื่อว่าการลงนามความร่วมมือ

ในครั้งนี้	 จะเป็นก�าลังส�าคัญในการจัดการศึกษาให ้

ผู้กระท�าผิด	ได้มีความรู้ตามมาตรฐานของสถาบัน 

การศึกษาที่ก�าหนดไว้	 ท�าให้พวกเขาได้มีคุณภาพ 

ประสทิธิภาพมากขึน้	 และหวงัอกีด้วยว่าความร่วมมอื

จะยัง่ยนืและแผ่ขยายออกไปพัฒนาในท่ีอ่ืนๆ	ต่อไป”	

 ด้าน ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 กล่าวว่ามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 มปีรชัญาตลอดมาตัง้แต่ก่อตัง้มหาวทิยาลยั	

คอื	 การเปิดโอกาสทางการศกึษาให้กบัคนไทยทุกคน 

ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

ได้มโีอกาสเรยีนรูเ้พือ่พฒันาตนเอง	 เปิดโลกการเรยีนรู ้

พัฒนาบคุลกิภาพ	 และพฒันาคณุภาพชวีติให้มศีกัยภาพ

มากยิ่งขึ้น	 ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในส่วนใด	 สถานที่ใด 

มหาวิทยาลัยจะพยายามเข้าไปให้การศึกษาให้

โอกาสพวกเขาได้มีการศึกษา	 ท�าให้พวกเขาสามารถ

ยืนอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นๆ	 ได้อย่างสมศักดิ์ศร	ี

และขอขอบคณุกรมราชทณัฑ์	 และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ที่ให้โอกาสมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีส่วนร่วม 

พัฒนาผู้ต้องขัง	และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ด้วย

และพร้อมจะก้าวเข ้าสู ่ โลกของธุรกิจอย ่างมั่นใจ 

ดงัสโลแกนทีว่่า	 “มากกว่าการบรหิารธรุกจิ เรยีนรูต้ั้งแต่ 

ฐานการผลิต สู่ผู้บริหาร”

	 ในโอกาสครบรอบการจัดการเรียนการสอน	

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	 สาขาวชิาการจดัการ- 

อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ที่ด�าเนินมาถึง 

รุน่ที	่ 10	 ในปี	 2558	นี	้ ทางโครงการฯ	 จะจดัการสัมมนา 

ทางวชิาการ	 เรือ่ง	 “เปิดมมุมองสู่อนาคตอตุสาหกรรมไทย.. 

โอกาสและความท้าทาย” ในวนัอาทติย์ที ่ 10 พฤษภาคม 2558 

เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

เป็นประธานเปิดงาน	 และมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ  

“เปิดมุมมองสู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย..โอกาสและ 

ความท้าทาย”		 โดยได้รบัเกยีรตจิาก	 นายบญุชยั โชควฒันา 

ประธานกรรมการบรษิทั	สหพฒันพบิลูย์	จ�ากดั	(มหาชน) 

และนายสพุนัธ์ุ  มงคลสธุ	ี	ประธานสภาอตุสาหกรรม	ร่วมเสวนา

 การจัดสมัมนาคร้ังนี	้ จดัขึน้เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา

ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ 

ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์เปล่ียนแปลงต่างๆ	ในอนาคต 

รวมทั้ งสร ้างการตระหนักรู ้ เกี่ ยวกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจใน

ภาคส่วนอุตสาหกรรมทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นและ 

ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยด้านต่างๆ	ให้มี

การเตรียมพร้อมวางแผนด้านแรงงาน	ระบบการด�าเนิน

การผลิต	 ด้านการบริหาร	 เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพ

และความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและ

ระดับภูมิภาคสากลส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลัง 

เกดิขึน้	 นอกจากนีย้งัเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู ้

ให้กับศษิย์เก่าของโครงการฯ	สามารถกลบัมาเตมิเตม็ความรู ้

ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ	 ทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนัด้วย 

 ผูส้นใจส�ารองทีน่ัง่ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป	 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส�านักงานโครงการฯ	อาคาร

สุโขทัย	 ชั้น	 15	 ห้อง	 1501	 โทร.	 0-2310-8941	 หรือที่	

http://www.mbaindustrial.com/

ม.ร.จัดสัมมนาฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ม.รามค�าแหงรับฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

จงัหวดับรุรีมัย์	 จงัหวดัหนองบวัล�าภู	 จงัหวดักาญจนบรุี 

จังหวัดเชียงราย	 จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดอุดรธานี	

จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดสงขลา	และจังหวัดพังงา	และ

คณะสาธารณสุขศาสตร์	 เฉพาะท่ีสาขาวิทยบริการฯ	

จังหวัดสุโขทัย

 ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดได้ทีฝ่่ายรบัสมคัร	 อาคาร	

สวป.ชัน้	3	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	โทร.	0-2310-8614-24	

หรือ	www.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒) วันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

นักเขียน

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ลูกศิษย์ครับครูใช้ค�าว่านักเขียน	นักเขียน

ในท่ีนีห้มายความว่า	 เรารูจ้�ารูจ้ดแล้วกร็ูเ้จรจากค็อื 

น�าเอาไปใช้เมื่อเราได้ฟังได้อ่านเราก็จะเอาไป 

ใช้ได้เอาไปเขยีนตอบค�าตอบได้	 เอาไปอธบิายเหตุการณ์ 

ต่าง	ๆ 	ได้	เอาไปเขียนเล่าเรื่องให้ลูกหลานเราฟัง 

เอาจดจ�าไว้ในสมดุเลก็	ๆ 	หรอืว่าในเล่มใหญ่กต็ามแต่ 

เป็นรายการประจ�าวนั	 เป็นเร่ืองทีเ่ราพบแล้วแปลก

เรากจ็ดไว้เขยีนไว้เพราะสกัวนัหนึง่เราจะเหน็คณุค่า

ของสิ่งที่เราท�าไว้

	 ที่ครูพูดอย่างนี้นั้นก็เพราะว่าในบรรดา 

ผู้ที่รู้จักกันในทางขีดเขียน	ในทางเป็นนักอ่าน

นักเขียนนักฟังทั้งหลายนั้น	 มักจะเริ่มต้นจากการ

ท่ีเป็นนกัอ่านแล้วก็นกัฟังจากนัน้ก็ฝึกเขียน	 ฝึกเขียน 

นั้นฝึกไปเพื่ออะไร	 ฝึกไปเพื่อจะให้คนเขาอ่าน 

ที่เราเขียน	 บางคนเขาอ่านแล้วเขาก็จะไปพูด 

ให้คนอืน่ฟัง		กจ็ะมคีนฟังสิง่ทีเ่ราเขยีนไว้นีเ้ผยแพร่ไป 

ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชนทั้งหลาย	 เป็นประโยชน์

ต่อบ้านต่อเมอืง	ลูกศษิย์ครบัในการท่ีเราเขยีนอะไร 

ถ้าเราไม่ฝึกตนครยู�า้ค�าว่าฝึกตนนะครบัต้องฝึกเขยีน 

เช่นค�าว่านกัอ่าน	 ลกูศษิย์ลองไปเขยีนดหูรอืไปอ่าน

ทีค่รเูขยีนไว้ในฉบบัก่อน	ๆ 	ไปเขยีนดูค�าว่านกัอ่าน 

ลูกศิษย์เข้าใจว่าอย่างไร	 ลูกศิษย์ลองเขียนอธิบาย

ดูสกั	5	บรรทัด	10	บรรทัดก็ได้	หรือว่านกัฟังลูกศษิย์

ก็ลองเขียนขยายความดู	 นี่อย่างนี้เป็นต้น	 จะต้อง

รู ้ว่าเมื่อเราอ่านเราฟังมาแล้วเราต้องปฏิบัติได ้

เราเขียนได้ตอบได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

เลยทีเดียวก็คือ	 เอาไปตอบค�าถาม	 เวลาสอบหรือ

เวลาพูดกับคนอื่น	 หรือเวลาสื่อกับคนอื่นหรือ

เวลาจะต้องไปพูดต่อหน้าประชาชน	 ต่อหน้าเพ่ือน

หน้าชั้นหรือต่อหน้าที่ประชุมอะไรก็แล้วแต่	 

เราก็จะได้ทักษะจากการฟังการอ่านที่เราฝึกฝน

ตนมา		และส�าคญัทีส่ดุเราต้องเขยีนไปด้วย		นกัเขยีน

ทั้งหลายไม่ว่านักเขียนนิยาย	นักเขียนหนังสือ- 

ทางวชิาการ	นกัเขยีนบทความ	นกัเขยีนค�าปราศรัย 

นักเขียนกลอน	นักเขียนอะไรต่าง	 ๆ	 เหล่านี้นั้น	

จะต้องอาศัยทักษะทั้งสิ้นทั้งปวงต้องเขียนเป็น		

เขียนเพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจสื่อสารได้ตรงกัน

กับที่เราต้องการสื่อสาร	 แล้วก็ต้องการให้เขาไป

สื่อสารต่อไปอีก	อย่างนี้เป็นต้น

	 ลูกศิษย์ครับ	 การที่เราทุกคนได้ผ่านชีวิต 

มาจนเป็นนักศึกษาหรือไม่ได้เป็นนักศึกษาก็ตาม 

หรือแม้ว่าท�างานแล้วก็ตาม	ถ้าหากเราไม่หัดเขียน 

ไม่หดัแสดงออก	 ไม่ฝึกตน	 แล้วเราจะเป็นผูท้ีอ่ธิบาย

อะไรได้ยาก	 พรรณนาไม่เป็น	 พูดไม่เป็นหรอืชีแ้จง 

บรรยายภาคฤดูร้อน/2557 วันที่ 28 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2558

สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	 ลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือกับนายประสิทธ์ิ หนูกุ้ง ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา	 เขต	 3 

เมื่อวันที่	 3	 เมษายน	 2558	ณ	 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดสงขลา	 เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 

ด้านการบริการจัดการศึกษา	 และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงความร่วมมือกัน 

ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริการจัดการศึกษา		และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ 

นักเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อระดับอนุปริญญา	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ร่วมกัน

    
 
 
 
 
 
 

  วางพวงมาลา บุคลากรมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดตรัง	วางพวงมาลา

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	(คอซิมบ๊ี	ณ	ระนอง) 

เพื่อเชิดชูเกียรติ	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2558	ซึ่งเป็น

วันครบรอบอนิจกรรม	ณ	บริเวณอนุสาวรีย์พระยา-

รัษฎานุประดิษฐ์ฯ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดตรัง	 โดยมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานและมีผู้แทน

หน่วยงานต่างๆ	ร่วมพิธีฯ

รามฯ สงขลา MOU กับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

    
 
 
 
 
 
 

ผลงาน ต้ังแต่บัดน้ี- 6 พฤษภาคม 2558	ค่าสมัคร	5,000	บาท	และน�าเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 

2558	ณ	ห้อง	213	ชั้น	2	อาคารท่าชัย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์	ม.ร.	 อาคารท่าชัย	

ชั้น	4	โทร.0-2310-8549,	0-2310-8566-7,	080-048-0600,	087-917-3370	โดยสามารถดูรายละเอียด..คู่มือการจัด

ท�าต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.phd.ru.ac.th

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดเวทีให้คณาจารย์	 นักวิชาการ 

นักวิจัย	 นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจ	 ร่วมน�าเสนอผลงาน 

ดุษฎีนิพนธ์	 วิทยานิพนธ์	 และผลงานทางวิชาการ 

คร้ังท่ี	16	ประจ�าปี	2558	ระหว่างวันท่ี	23-24	พฤษภาคม	2558 

โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมเสนอผลงาน	บัดน้ี-	6	พฤษภาคม	2558

โอกาสนี้	 ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.จิรโชค วีระสย	 รักษาการ 

ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการฯ 

เปิดเผยว่าโครงการปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์	

ม.รามค�าแหง	 จะจัดการประชุม 

วิชาการระดับชาติ	 เพ่ือน�าเสนอ 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์	 วิทยานิพนธ์	 และผลงานทางวิชาการ 

ครั้งที่	 16	 ประจ�าปี	 2558	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่น�าคุณประโยชน์  

มาพัฒนาประเทศชาติ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ	 

และเป็นแนวทางในการท�าวิจัยให้กับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	

 ขอเชิญคณาจารย์	นักวิชาการ	นักวิจัย	นิสิต	

นักศึกษา	และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 

เข้าร่วมเสนอผลงาน	 เปิดรับสมัครและส่งเอกสารเสนอ

ม.ร.เปิดเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ


