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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
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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
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นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร
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 ฉบับที่ ๗

วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ม.ร. จัดกิจกรรม RU Road Show 2015
พร้อมรับสมัครนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

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

   
 

   
 
 

   
 

ม.ร. ลงนามร่วมมือด้านวิชาการกับ Pusan National University

ม.ร.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2558

เทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึึ้นและชำาระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

โครงการภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาป.ตรี รุ่นที่ 27
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Prof. Hung-guk Cho คณบดีและผู้อำานวยการสถาบัน 

GSIS (Graduate School of International Studies) แห่งมหาวิทยาลัย Pusan National University  

เพื่อเป็นกรอบรองรับความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งในแง่ของ 

การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอน การทำาวิจัย ตลอดจนการแลกเปล่ียน

อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ยิ่งแก่นักศึกษา คณาจารย์ 

และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ม.ร. 

 คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

รุ่นที่ 27 ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ใน 2 สาขาวิชา 

คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคม- 

วิทยาและมานุษยวิทยา เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลา 17.00 - 21.00 น. จำาหน่ายใบสมัครต้ังแต่ 

บัดน้ี - 19 มิถุนายน 2558 และรับสมัครระหว่าง 

วันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2558 ผู้สนใจติดต่อ 

ซ้ือใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
(อ่านต่อหน้า 11)

 รามคำาแหงจัดกิจกรรม RU Road Show 2015 แนะนำา

หลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 และสาขาลาดพร้าว  

ในเดือนมิถุนายนนี้

 ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเผยว่าตามท่ี 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหงกำาหนดการรบัสมคัร

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1 

ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 22 - 25 

พฤษภาคม และ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 

2558 ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) และ 

สาขาวทิยบรกิารฯ 23 จงัหวดัทัว่ประเทศนัน้ มหาวทิยาลยัจะจดักจิกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ RU Road Show 2015 

เพือ่เผยแพร่ข้อมลูการเรยีนการสอนของ ม.ร. และข้อมลูการรบัสมคัร

แก่ผู้สนใจ รวมทั้งอำานวยความสะดวกในการสมัครนักศึกษาใหม่

นอกสถานที ่ โดยได้รบัความร่วมมอืจากศนูย์การค้าเซน็ทรลั ให้ใช้สถานที ่

จัดกิจกรรม RU Road Show 2015 จำานวน 2 แห่ง ได้แกส่าขา

พระราม 3 ในวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 และสาขาลาดพร้าว  

ในวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558 (อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนด 

การลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศกึษา 2558 

ของนกัศกึษาเก่า (ส่วนกลาง) ท่ีมหาวทิยาลยั 

ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร

เวียงคำา (VKB) 

 ทัง้นี ้นกัศกึษาตรวจสอบรายละเอยีด

วิชาที่เปิดสอนพร้อมวัน-เวลาบรรยาย และ

วันเวลาสอบได้จาก ม.ร.30 ภาค 1/2558 

(ในหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง ฉบับที่ 5 

ม.ร.ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า
ภาค 1/2558 วันที่ 6-9 มิ.ย.58

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงรับสมัคร 

นกัศกึษาใหม่ อำานวยความสะดวกให้ผูส้มัคร 

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติได้ทกุธนาคาร 

พร้อมผ่อนชำาระ 0% นาน 3 เดือน อีกทั้ง

เทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น สำาหรับผู้จบ

อนุปริญญาขึ้นไปหรือสมัครเรียนปริญญา

ใบที่สอง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง  

เป็นประธานเปิดการรบัสมคัรนกัศึกษาใหม่  

ประจำาปีการศึกษา 2558 เพื่อต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผู้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ร่วมในงานเป็นจำานวนมาก 

ม.ร.รับนักศึกษาใหม่(เพิ่มเติม) 
11-15 มิถุนายนนี้
 ตามทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง

กำาหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดบัปรญิญาตร ีภาค 1 ปีการศกึษา 

2558 ระหว่างวนัทีท่ี ่22-25 พฤษภาคม 

2558 และวันที่ 27 มิถุนายน - 6 

กรกฎาคม 2558 ทัง้ส่วนกลางและ

ส่วนภมูภิาค 23 จงัหวดั นัน้

 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู ้สนใจ

ที่จะสมัครเป็นนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

มหาวิทยาลัยจึงเปิดให้มีการรับสมัคร

นกัศกึษาใหม่ (เพิม่เตมิ) อกีช่วงหนึง่ 

ระหว่างวนัที ่11-15 มถินุายน 2558 

(ทกุวนั) ณ ม.ร. (หวัหมาก) และ 
(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

กำ�หนดรหัสศูนย์สอบ 

ส่วนภูมิภ�ค (เพิ่มเติม)

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ขยายโอกาส

ทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ประชาชน

อย่างทั่วถึง โดยเปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ระดับ

ปริญญาตรีจำานวน 39 แห่งแล้ว นั้น

 ด้วยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ได้พิจารณาเห็นว่า จังหวัดเลยมีความ

เหมาะสมที่จะเปิดเป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค  

มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดรหัสศูนย์สอบ (CODE) 

จังหวัดเลย คือ หมายเลข 40 ดังนั้น นักศึกษา 

ส่วนภูมิภาคท่ีมีความประสงค์จะเข้าสอบในศูนย์สอบ 

ดังกล่าว ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถ

ระบุ CODE ศูนย์สอบในช่องรหัสศูนย์สอบของ

บัตรลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ในการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษา

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ขยาย

โอกาสทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค โดยเปิดสาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย  

เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และใช้โรงเรียน

ดำารงราษฎร์สงเคราะห์เป็นสถานที่สอบของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงส่วนภูมิภาค

ระดับปริญญาตรี (ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย) นั้น

 เนื่องจากโรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์ 

มีความจำาเป็นบางประการไม่สามารถให้ใช้เป็น 

สถานท่ีสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ส่วนภูมิภาคระดับปริญญาตรี จังหวัดเชียงรายได้

 เพื่อให้การจัดสอบของศูนย์สอบดังกล่าว 

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จึงจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ของศูนย์สอบ

จังหวัดเชียงราย ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือการลงทะเบียน

เรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค จากโรงเรียนดำารงราษฎร์ 

สงเคราะห์ (DS) เป็นโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงราย-

จรูญราษฎร์ (BK) ต้ังแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 

เป็นต้นไป สถานที่ตั้ง เลขที่ 1036 ถนนสนามบิน 

ตำาบลเวียง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 

57000 หมายเลขโทรศัพท์ 053-711-017 และโทรสาร 

053-716-690 สถานที่ใกล้เคียงคือ สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 และโรงพยาบาล-

เชียงรายประชานุเคราะห์

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย
วนัที ่18 - 24 พฤษภาคม 2558 หรอืทีบ่อร์ดตดิประกาศ 

อาคาร สวป. หรือที่ www.ru.ac.th)

 สำาหรบันกัศกึษาเก่า (ส่วนภมูภิาค) ลงทะเบยีน

ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ และ 

ลงทะเบยีนทางอนิเทอร์เนต็ ระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม 

- 18 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8610

ม.ร. ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าฯ       (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย 

ผู้อำานวยการสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล (สวป.) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2558 นี้  

ได้ปรบัปรงุการรบัสมัครนกัศกึษาใหม่ ให้เกดิความสะดวก

แก่ผู ้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในแต่ละประเภท 

โดยปรับปรุงตั้งแต่ขั้นตอนการแนะนำาการกรอกเอกสาร 

ซึ่งจัดแยกออกเป็นแต่ละประเภทของผู้สมัครอย่าง

ชดัเจน รวมทัง้เรือ่งการเปลีย่นชือ่สกลุต่างๆ ด้วย เพือ่ให้ 

ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง

 การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ในครัง้นี ้ เพือ่ขยาย

โอกาสทางการศึกษาแก่ผูส้มคัรทีจ่บอนปุรญิญาขึน้ไป

และบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ได้เพิ่มพูนความรู้ และ

พัฒนาศักยภาพในการทำางาน มหาวิทยาลัยจึงได้

ปรับหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ให้สามารถ

เทียบโอนได้มากขึ้น สำาหรับผู้สมัครที่จบอนุปริญญา

ขึน้ไปและผูท้ีต้่องการเรยีนปรญิญาตรใีบท่ี 2 ในหลกัสตูร 

ของ 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะส่ือสารมวลชน นอกจากนี ้

ยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยผู้สมัครนักศึกษาใหม่ 

สามารถชำาระค่าใช้จ่ายในการสมัครและลงทะเบียน

ผ่านบตัรเครดติได้ทกุธนาคาร รวมทัง้ยงัให้มสีทิธพิเิศษ

สำาหรับผู้ชำาระผ่านบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย  

ที่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำาระ  

3 เดือน ดอกเบี้ย 0%  อีกด้วย

 ด้าน ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง กล่าวว่ามหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง เป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา เปิดการเรยีน 

การสอนมาแล้ว 44 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 

พสิจูน์ให้เห็นว่า มหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นมหาวทิยาลยั

ชั้นนำาแห่งหนึ่งของประเทศไทย ท่ีนักศึกษาเข้ามา 

ศึกษาเล่าเรียน ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ 

จนสำาเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ

และเอกชนได้อย่างมคีณุภาพ และประสบความสำาเรจ็

ในวชิาชีพน้ันๆ เป็นทีย่อมรบัของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร 

สร้างความเจรญิก้าวหน้าให้กบัสงัคมและประเทศชาติ

อย่างแท้จริง  

 “เราพยายามสร้างอนาคตให้กับบ้านเมือง

ผ่านทางการศึกษา โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หลายท่านได้มส่ีวนร่วมกนัสร้างสิง่ต่างๆ ทีถ่อืเป็นการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้น เช่น 

รองศาสตราจารย์รงัสรรค์  แสงสขุ อดตีอธกิารบด ีม.ร. 

ได้เปิดหลักสูตร Pre-degree ซึ่งเป็นหลักสูตร 

ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 

โดยสามารถน�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 

ปัจจบุนัมผู้ีส�าเร็จการศกึษาจากหลักสูตร Pre-degree 

เป็นจ�านวนมาก ซึง่พสิจูน์ให้เห็นว่าเยาวชนไทยมคีณุภาพ 

สามารถส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่

อายุยังน้อย และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ัง

ออกไปสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นด้วย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง มีนโยบายดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน 

โดยคอยอำานวยความสะดวกและดูแลในเรื่องต่างๆ 

ทัง้การเรยีน การใช้ชวีติ และยังมรีะบบอาจารย์ทีป่รกึษา 

ท่ีจะเข้ามาช่วยให้คำาปรึกษาเกีย่วกบัการเรยีนการสอน

ในวิชาต่างๆแก่นักศึกษาด้วย อีกท้ังมหาวิทยาลัย 

ยังได้ปรับหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 

และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครนักศึกษาใหม่

ตามที่ผู้อำานวยการสวป. ได้กล่าวไว้แล้ว นอกจากนี้

ยังได้จัดการบรรยายสรุปรายวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ 

ให้กับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน

โดยจ่ายเงินค่าเล่าเรียนเพียงวิชาละ 200 บาทเท่านั้น 

 “มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ให้โอกาส 

ทางการศกึษาแก่ผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน เป็นทีพ่ึง่พงิทางปัญญา 

ท่ีแท้จริงให้กับทุกคนท่ีหาโอกาสเรียนหนังสือ  

ด้วยค่าหน่วยกิตทีถู่กทีสุ่ดเพียง 25 บาท สามารถท�าให้

พวกเขาได้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 

และประสบความส�าเร็จในชีวิตทั้งการเรียนและ

การท�างาน ทั้งนี้ ขอฝากผู้มาสมัครนักศึกษาใหม่ว่า 

เมื่อเข้ามาเรียนแล้วขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือ 

เพราะอนาคตเป็นสิง่ทีก่�าหนดได้ และนักศกึษาสามารถ

ก�าหนดเองได้ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแห่งนี้”

ม.ร.เปิดรับสมัครฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

สาขาวทิยบรกิารฯ 23 จงัหวดั รวมทัง้รบัสมคัรทางอนิเทอร์เนต็ 
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ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ ฯ                 (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง” ฉบับที่แล้ว 

ทีต่รงนีไ้ด้เอ่ยถงึมหาวทิยาลยั ๒ แห่ง

ที่มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี ทรงเจรญิพระชนม- 

พรรษา ๖๐ พรรษา คือ

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง หนึง่ และ

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  อกีหนึง่

 ฉบับน้ีจะกล่าวถึงมหาวิทยาลัย

อีก ๑ แห่ง คือ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ทรงเคยเป็น “ศิษย์เก่า”  

 โดยทรงสำาเร็จการศึกษาปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึก

ภาษาตะวันออก

 มหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้จัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ

มหาวทิยาลยัศลิปากร “ในความทรงจำา” 

 นิทรรศการครั้งนี้แบ่งออกเป็น

ส่วนต่างๆคือ

 พระอัจฉริยภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับมหาวิทยาลัย

 พระอัจฉริยภาพขณะทรงศึกษา

ระดับปริญญาโท

 พระอัจฉริยภาพด้านโบราณคดี

และจารึกศึกษา

 พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม 

สถาปัตยกรรมไทย และด้านดนตรีไทย

 นิทรรศการจัดขึ้น ณ หอศิลป์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

(อ่านต่อหน้า 9)

 สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ- 

พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีจดัเสวนา

เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯในดวงใจ” เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2558 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำานักหอสมุดกลาง

 เสวนาโดย อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดี

คณะส่ือสารมวลชน ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล 

อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษาเวยีดนาม 

ดร.สหะโรจน์ กติตมิหาเจรญิ อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์  

ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีเปรียบเทียบ และมี ผศ.ดร.

สายวรุณ สุนทโรทก อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์  

เป็นผู้ดำาเนินรายการ 

 การเสวนาเริม่ด้วย อาจารย์จเลศิ เจษฎาวลัย์ เล่าว่า 

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีที่เสด็จพระราชดำาเนินไปใน 

ถิ่นทุรกันดาร สืบเน่ืองมาจากเวลาที่ตามเสด็จ-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทำาหน้าที่เป็น

ราชเลขานกุารในพระองค์ ด้วยการจดบนัทกึต่างๆไว้ 

จนพบว่า ปัญหาของประเทศไทยประการหนึ่ง คือ 

ปัญหาการศึกษา เป็นปัญหาที่ทรงเอาพระทัยใส่

อย่างมาก เช่น โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน หรือ

โครงการต่างๆที่ช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ให้มีสถานที่เรียนหนังสือ แม้กระทั่งที่มหาวิทยาลัย

รามคำาแหงก็มีนักศึกษาในพระอุปถัมภ์ของพระองค์

ส่วนหนึ่งด้วย 

 อาจารย์จเลิศ กล่าวด้วยว่า ม.รามคำาแหง 

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯในการพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.ตั้งแต่ปี 2524- ปัจจุบัน 

เป็นเวลากว่า 34 ปี การเสด็จพระราชดำาเนินในแต่ละปี 

ใช้เวลาหลายวัน เพราะบัณฑิตรามฯ มีจำานวนหลาย

หม่ืนคน แม้ว่าในบางครัง้พระองค์จะทรงพระประชวร 

แต่ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบัณฑิตรามฯ  

ไม่งดพระราชกรณียกิจแต่ประการใด

 “ผมได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ตั้งแต่ป  ี

2542 - ปัจจบุนั ได้เหน็พระราชจรยิวตัรทีม่ต่ีอบณัฑติรามฯ 

หลายเร่ือง เช่น เม่ือบัณฑิตรามฯเกิดตื่นเต้นในพิธ ี

กจ็ะพระราชทานรอยยิม้ให้กำาลงัใจ มคีรัง้หนึง่ทีบ่ณัฑติ

พิการแขนอ่อนแรงนั่งรถเข็นขึ้นรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร แต่ไม่สามารถรับได้ พระองค์ก็ทรงโน้ม

พระวรกายพระราชทานใบปริญญาบัตรนั้นจนถึง

มือบัณฑิตและยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่พระองค์

ทรงเห็นว่า บัณฑิตพิการไม่สามารถรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรบนเวทีได้สะดวก พระองค์ก็เสด็จลงมา 

พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตพิการที่ด้านข้าง 

ของเวท ีพร้อมทัง้ ตรสัถามทกุข์สขุของบณัฑิตแต่ละคน 

อย่างไม่ถอืพระองค์ และทรงรบัไว้เป็นคนไข้ในพระราชา-

นุเคราะห์ด้วย ซึ่งเหตุการณ์ทุกครั้งนำาความซาบซึ้ง

แก่บัณฑิตรามฯ และน่ีเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวรามคำาแหง”

 ขณะที่ ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าภาพหนึ่งที่หลายคน 

เห็นเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดำาเนินไปตาม

สถานทีต่่างๆ คอื พระองค์สะพายกล้องและถอืสมดุ

ปากกา พระองค์จะบนัทกึทกุสิง่ทกุอย่างไว้ แล้วนำามา 

ถ่ายทอดเป็นพระราชนิพนธ์ โดยเฉพาะการเสดจ็เยอืน

ประเทศในอาเซยีน ทำาให้คนไทยเรยีนรูป้ระเทศเพือ่นบ้าน 

ได้จากพระราชนพินธ์ของพระองค์อย่างละเอยีด เช่น 

เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำาเนินประเทศ

ฟิลปิปินส์ พระราชนพินธ์เรือ่ง “ขอให้เจ้าภาพจงเจรญิ”  

ประเทศอนิโดนีเซยี พระราชนิพนธ์ เรือ่ง “ชมช่อมารตี” 

ประเทศบรูไน พระราชนิพนธ์ เรื่อง “ป่าสูงนำ้าใส” 

ประเทศมาเลเซยี พระราชนพินธ์ เรือ่ง “ลยุป่าฝ่าฝน” 

ประเทศสงิคโปร์ พระราชนิพนธ์ เรือ่ง “สงิคโปร์สญัจร” 

เป็นต้น

 ผศ.ดร.สรต ีกล่าวด้วยว่า จะขอยกตัวอย่าง เมือ่ครัง้ท่ี 

พระองค์เสด็จพระราชดำาเนินประเทศเวียดนาม  

พระราชนพินธ์ เรือ่ง “อนมัสยามมติร” พระราชนพินธ์ 

เล่มนี้ บันทึกเร่ืองราวการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ในการเสด็จครั้งนี้ทรงพบผู้นำา 

ระดบัสงูของรฐับาลเวยีดนาม และเสดจ็ฯทอดพระเนตร 

สถานทีส่ำาคญัในกรงุฮานอย ทัง้พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสุสานโฮจิมินห์ และอื่นๆ นอกจาก

นีย้งัได้เสดจ็ฯ ทอดพระเนตรเมอืงต่างๆ ของเวยีดนาม 

ไม่ว่าจะเป็น เมืองเดียนเบียนฟู เมืองดานัง เมืองเว ้

และโฮจมินิห์ ซึง่ตามเนือ้หาทรงใช้สำานวนภาษาอ่านง่าย 

และแฝงอารมณ์ขันของพระองค์เอาไว้ ทำาให้ผู้อ่าน

ทราบถงึภมูหิลงั และความรูท้างประวตัศิาสตร์ สงัคม 

วิถีชีวิต เศรษฐกิจ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของ

เวียดนามได้เป็นอย่างดี

สำ�นักหอสมุดกล�ง เสวน� “สมเด็จพระเทพรัตนฯในดวงใจ”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

    ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูล ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิช่ัน จำากัด 

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ” จัดโดย  สำานักบริการ 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ร่วมฟังบรรยาย จำานวน 176 คน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 

ชั้น 5 อาคารสวป.

 โอกาสนี้  ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูล กล่าวว่ามูลเหตุโดยรวมที่ทำาให้ผลงาน

ไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะบุคลากรกับวิธีการไม่หนุนส่งให้องค์กรเกิดความคล่องตัว 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นบ่อย คือ ไม่รู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร มององค์กรในแง่ลบ  

ขวัญและกำาลังใจเปราะบาง ขัดแย้งเข้ากับใครไม่ได้ วิเคราะห์ปัญหาไม่ชัดเจน 

ตัดสินใจไม่เป็น ไม่มีจิตวิทยาการพูด ไม่เข้าใจบทบาทความรับผิดชอบ ขาดวิธี

การที่ดีในการจัดการ ไม่ให้ความสำาคัญต่อกติกา ท่าทีการบริการไม่น่าประทับใจ 

การสื่อความหมายไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการประสานงานที่ดีต่อกัน ปราศจาก

นำ้าหนึ่งใจเดียวในทีมงาน และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คิดถึงตนเองมากกว่า

คุณธรรม รวมทั้งไม่มีข้อมูลความรู้ที่ดีพอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีมูลเหตุผสมผสาน

มาจากหลายแง่มุม แต่ที่สำาคัญจะอยู่ที่บุคลากรไม่มีทัศนมิติ (Bird Eye Views) 

ทำาให้ไม่มีวิสัยทัศน์ (Vision) ส่งผลให้การจับทิศทางวิถีชีวิต (Life Style)  

เกิดผลกระทบไปด้วย

 บคุลกิภาพ หมายถงึ ลกัษณะจำาเพาะของแต่ละบคุคล เกดิขึน้จากชดุความ

คิดที่ยึดถือ มีผลทำาให้ปฏิกิริยาแสดงออกเป็นความสามารถกับความประพฤติ 

ทั้งนี้ การพัฒนาเพื่อจะเสริมสร้างฝีมือ หรือนิสัย ของแต่ละบุคคล สามารถ

ดดัแปลง แก้ไข เพือ่ให้เกดิการยกระดบัทีด่ขีึน้ได้ด้วยวฒันธรรมการเรยีนรู ้ ดงันัน้ 

คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพที่จำาเป็นสำาหรับผู้ที่จะทำาหน้าท่ีบริการท่ีให้ผลดี คือ  

มีความชอบติดต่อคน สุขภาพดี ความประพฤติน่าไว้ใจ แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 

ร่าเริงกระตือรือร้น กิริยาวาจาสุภาพนุ่มนวล เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ เป็น

นักฟังที่ดี ใจเย็น รู้จักข่มใจและอดทนที่จะรับฟังคำาท้วงติงของผู้อื่น รวมท้ัง 

ยิ้มแย้มแจ่มใส ผูกมิตรไมตรี และพร้อมที่จะตอบคำาถาม เอาใจใส่และจริงใจ 

ตลอดจนสามารถตดัสนิใจแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยไหวพรบิ และพจิารณาความเป็นจรงิ

อย่างสร้างสรรค์ 

 ดร.สรุวงศ์  กล่าวต่อไปว่า การเสรมิสร้างบคุลกิภาพ ประกอบด้วย 7 ปัจจยั คอื 

 1) การมอง คือ พยายามใช้สายตาด้วยความสุภาพเรียบร้อย ระวังในการ

ใช้สายตาอย่าให้คนอื่นเกิดความเข้าใจผิดหรือรู้สึกติดลบได้ 

 2) การแต่งกาย คือ ทุกครั้งที่เลือกเครื่องแต่งกายหรือกำาลังจะแต่งกาย 

ต้องคำานงึถงึความสะอาดเรยีบร้อย ถกูต้องและเหมาะสมกบักาลเทศะ แต่งกาย 

ให้พอดี อย่าให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนกลายเป็นน่าเกลียด 

 3) การพูด คือ ต้องมีศิลปะในการพูด พูดให้ชนะใจผู้ฟัง โดยจะต้องใช้

คำาพูดที่มีเหตุผล สุภาพ ไพเราะ มีนำ้าเสียงชวนฟัง เสียงดังฟังชัด ฉะฉาน และใช้

คำาพูดที่เหมาะสมกับผู้ฟัง โดยคำานึงถึงวัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความ

สนใจพิเศษของผู้ฟัง ทั้งยังต้องคำานึงถึงสถานที่ เวลา และโอกาสด้วย 

 4) การเดิน คือ ให้เดินตัวตรง อกผายไหล่ผึ่งเพื่อให้ดูสง่าและเรียบร้อย 

เวลาเดินให้ก้าวเท้ายาวพอประมาณ และสอดคล้องกับเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่สวมใส ่

ว่าก้าวแค่ไหนจึงดูคล่องแคล่วและปลอดภัย 

ดร. สุรวงศ์  วัฒนกูล แนะ

“แนวท�งก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ”

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง ร่วมกับสำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 กระทรวงแรงงาน 

และบริษัท สรรพสาร จำากัด จัดโครงการ นัดพบแรงงาน’ 58 เสริมสร้างรายได ้

ขยายโอกาสการทำางาน เปิดรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำากว่า 100 บริษัท 

ตำาแหน่งงานมากกว่า 20,000 อตัรา โดยมอีาจารย์สมหมาย สรุะชยั รองอธิการบดี 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา มหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสเุมธ  มโหสถ 

อธบิดกีรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน และผูบ้รหิารจากสำานักงานเขตพืน้ท่ี 9 

เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 อ.สมหมาย สรุะชยั รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา กล่าวว่าในแต่ละปี 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหงจะผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพออกสูต่ลาดแรงงานทัง้ภาครฐั 

และภาคเอกชนเป็นจำานวนมาก โดยมหาวทิยาลยัมนีโยบายสนบัสนนุให้บณัฑติ 

ทีจ่บการศกึษาในแต่ละปีมงีานทำา และประกอบอาชพีได้มากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการมีงานทำาให้กับผู ้สำาเร็จการศึกษาเพื่อให้มี

บทบาทในการพัฒนาประเทศต่อไป

 การจดังานนดัพบแรงงานนีส่้งเสรมิการมงีานทำาของนกัศกึษาและบณัฑติ

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง อีกทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาการว่างงานของ 

ประชาชนผูห้างาน ผูว่้างงาน ผูถ้กูเลกิจ้าง เปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการ

กับผู้หางานให้พบกันโดยตรง ทำาให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และก่อให้เกิดการ

จ้างงานในทนัท ีนอกจากนัน้ยงัมกีารสาธติและฝึกปฏบิตัอิาชพีอสิระกว่า 10 อาชพี 

เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไป

 จากนั้น อ.สมหมาย กล่าวว่างานนัดพบแรงงาน’ 58 ครั้งนี้ ได้ทราบว่า 

มกีารรบัสมคัรงาน และมตีำาแหน่งงานว่างกว่า 20,000 อัตรา ในบรษัิทยกัษ์ใหญ่ 

ทีม่ชีือ่เสียง ผู้สมัครงานในวนันีจ้ะได้พบปะกบันายจ้างโดยตรง เป็นการประหยดั

ทั้งเงินและเวลาให้แก่ผู้หางานนั้น

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกมา

รับใช้สังคมจ�านวนมาก ขณะเดียวกันเราก็ท�าหน้าที่เป็นแหล่งสรรหางานให้กับ 

ทัง้ลกูศษิย์และประชาชนทัว่ไป และเป็นสือ่กลางระหว่างผูจ้้างงานกบัผูร้บัสมคัรงาน

ให้ฝ่ายนายจ้างได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงาน กิจกรรมในวันนี้เป็นภารกิจ 

ท่ีแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการช่วยกันลดปัญหาการว่างงานของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป”

 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า 

การจัดงานนัดพบแรงงานและอาชีพ เป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน  

ในการส่งเสริมการมีงานทำา เพื่อให้ประชาชนได้มีงานตามความรู้ความสามารถ 

ความถนัด ความต้องการของตนเอง การจัดงานคร้ังนี้ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ด ี

ในการทำางานร่วมกันของกระทรวงแรงงานและมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

อนัจะทำาให้ประชาชนทัง้ลกูจ้างและนายจ้าง ได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และประหยดั 

เกดิประสิทธภิาพจากการทำางานของภาครฐัและภาคเอกชน และเป็นประโยชน์

ในการจดัหางานให้ผู้ท่ีกำาลังมองหางานได้รบัการบรรจจุ้างงานตามความมุง่หวงั 

และนายจ้างสามารถสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้

 “การจัดกิจกรรมครัง้นีไ้ด้มบีรษิทัชัน้น�าเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก ซึง่จะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี และ

หวังว่าความร่วมมือของ 3 หน่วยงานจะยังมีความมั่นคง และพัฒนาเพื่อให้เกิด

คุณประโยชน์ต่อเยาวชน ผู้หางาน และผู้ว่างงานต่อไป”

ม.ร. เปิดตลาดนัดแรงงานรับกว่า 20,000 ตำาแหน่ง

(อ่านต่อหน้า 9)
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อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน หินน้ำามัน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Kenderaan เกินเดอราอัน ยานพาหนะ

Basikal บาซีกัล จักรยาน

Beca เบจา จักรยานสามล้อ

Motosikal โมโตซิกัล มอเตอร์ไซค์

Kereta เกอเรตา รถยนต์

Bas บัส รถบัส

Lori โลรี รถบรรทุก

Kereta bomba เกอเรตา บมบา รถดับเพลิง

Ambolans อัมโบลันส์ รถพยาบาล

Teksi เท็กซี่ รถแท็กซี่

Kereta api เกอเรตา อาปี รถไฟ

Kapal terbang/Pesawat กาปัล เติรบัง/เปอซาวัต เครื่องบิน

Perahu เปอราฮู เรือเล็ก

Kapal กาปัล เรือเดินทะเล

Kapal tangki กาปัล ตังกี เรือบรรทุกนำ้ามัน

Kapal selam กาปัล เซอลัม เรือดำานำ้า

Rakit ราเก็ต แพ

Kurangkan laju กูรังกัน ลายู ลดความเร็ว

Jalan sehala ยาลัน เซอฮาลา เดินทางเดียว (ทางวันเวย์)

Perhentian bas เปิรเฮินเตียน บัส ป้ายหยดุรถบสั (ป้ายรถเมล์)

Lapangan terbang ลาปางัน เติรบัง สนามบิน

Stesen kereta api สเตเซ็น เกอเรตา อาปี สถานีรถไฟ

Hentian  bas เฮินเตียน บัส สถานีขนส่งรถบัส

Stesen petrol สเตเซ็น เปโตรล ปั๊มนำ้ามัน

Pelabuhan เปอลาบูฮัน ท่าเรือ

Lampu isyarat ลัมปู อีชารัต สัญญาณไฟ

 ปัจจุบันยานพาหนะถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญประการหนึ่งของมนุษย์ 

ในการดำารงชีวิตบนโลกนี้เพราะมนุษย์ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง 

จากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง  ในครั้งนี้ผมใคร่ขอนำาเสนอการเรียกชื่อ 

ยานพาหนะในภาษามลายูให้ผูส้นใจได้รูจ้กักนั เราลองมาดซูว่ิามคีำาว่าอะไรบ้าง 

ดังตารางข้างล่างนี้    

 รายชื่อยานพาหนะท่ีกล่าวข้างต้นนั้นเป็นชื่อเรียกกันทั่วไปในประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่ใช้ภาษามลายูอย่างเช่น มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ซึ่งจะ

แตกต่างกับประเทศอินโดนีเซียที่มีการเรียกชื่อยานพาหนะที่ไม่เหมือนกับ

คำาศัพท์ที่ได้กล่าวมา เช่น kereta หมายถึง รถไฟ  mobil หมายถึงรถยนต์  bis 

หมายถึงรถบัส และ sepeda motor หมายถึงมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ในครั้งนี้ผม

ขอนำาเสนอเพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ Jumpa lagi.  

 มีเรื่องหนึ่งท่ีผมนึกขึ้นมาทีไรก็กังวลวุ่นวายใจทุกครั้งก็คือเรื่องท่ีเขาว่า

อีกสัก 50 ปี อาจไม่มีนำ้ามันเหลืออยู่ในโลกให้เราใช้กันอีก เพราะนำ้ามันเป็น

ทรพัยากรประเภทใช้หมดไปแล้วผลติคนืมาใหม่ไม่ได้ (ท่ีจรงิผลิตได้แต่ใช้เวลา 

เป็นล้านปี) คนเราใช้นำ้ามันฟุ่มเฟือยกันมามากในระยะแรก ๆ จนนำ้ามัน 

เหลือน้อยลงทุกที ประเด็นนี้เลยกลายเป็นเหตุผลหนึ่งให้ประเทศผู้ส่งนำ้ามัน 

เป็นสินค้าออกหรือกลุ่มโอเป็กเขาขึ้นราคานำ้ามันเพื่อเป็นบทเรียนสอนให้ 

ชาวโลกรู้จักประหยัดนำ้ามันกันเสียบ้าง แถมมีผลพลอยได้คือกำาไรมากขึ้น 

จนรำ่ารวยมหาศาลเสียด้วย

 ทีจ่รงินำา้มนัคงไม่หมดไปจากโลกในช่วงชวีติผมหรอกครบั แต่ทีก่งัวลนี ่

เพราะเป็นห่วงแทนลกูหลานว่าจะไม่มนีำา้มนัใช้ และยงัแอบกลัวด้วยว่าถ้าเกิดมา

ชาติใหม่แล้วไม่มีนำ้ามันใช้แล้วจะอยู่ได้อย่างไร ลำาบากแย่

 นำ้ามันเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการผลิตเพราะเป็นแหล่งของพลังงานทั้งเพื่อ

การผลติโดยตรงและเพือ่ใช้ในการขนส่ง ความสะดวกสบายทีเ่ราได้รบัอยูท่กุวนันี้ 

ก็เป็นผลจากการใช้นำ้ามันหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอยู่ไม่น้อย ดังนั้นถ้านำ้ามัน 

หายากหรอืมรีาคาแพง คนทีต้่องการความสะดวกสบายกจ็ะเดอืดร้อน เหตกุารณ์จรงิ 

ที่เกิดมาแล้วในสหรัฐฯ ช่วงวิกฤตการณ์นำ้ามันก็คือมีรถเข้าคิวยาวเหยียด

เพื่อรอจะเติมนำ้ามัน ซึ่งนอกจะแพงแล้วยังไม่มีให้เติมอย่างเพียงพอเสียอีก 

นอกจากนั้นลองคิดต่อล่วงหน้าอีกหน่อยสิครับว่าถ้าเราไม่มีนำ้ามันให้เติม

เครื่องบินแล้วเราจะเดินทางไปต่างประเทศไกล ๆ ได้อย่างไร จะให้เราต้อง 

ลงเรือใบโต้คลื่นไปเป็นเดือน ๆ เหมือนสมัยอยุธยาหรือ

     อย่างไรก็ตาม มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยโลกให้พ้นจากการขาดแคลนนำ้ามัน

เชื้อเพลิงแล้วครับ หินนำ้ามันหรือภาษาอังกฤษใช้คำาว่า Oil Shale นั่นเอง  

คำานี้ถ้าฟังจากเสียงภาษาอังกฤษอาจเข้าใจผิดว่าเป็นชื่อนำ้ามันยี่ห้อหนึ่งได้  

แต่เป็นแค่คำาพ้องเสียงเท่านั้นครับ หลาย ๆ ประเทศในโลกยังมีปริมาณสำารอง

ของก๊าซและนำ้ามันในช้ันหิน shale อยู่เป็นจำานวนมากและยังไม่ถูกนำามาใช้-

ประโยชน์ แม้แต่ประเทศไทยเราก็มีอยู่มากพอสมควร

 ความจริงชั้นหินที่มีนำ้ามัน (และก๊าซธรรมชาติด้วย) นั้นคนเรารู้จัก 

กันมานานแล้ว แต่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต้นทุนตำ่าพอที่จะนำา

มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ จนกระทั่งเมื่อราว 10 ปีที่แล้ว ได้มีการคิดค้น

เทคโนโลยีที่เรียกว่า  “fracking” ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา  เทคโนโลยีนี้ใช้วิธีฉีดนำ้า 

ผสมสารเคมแีละทรายจำานวนมหาศาลลงใต้ดนิเพือ่ทำาให้เกดิรอยแตกในชัน้หิน 

เป็นเหตใุห้ก๊าซและนำา้มนัทีถ่กูเกบ็กกัอยูร่ะหว่างชัน้หนิหลดุออกมา ปัจจบุนัสหรฐัฯ 

และแคนาดามีการนำาเทคโนโลยีนี้มีผลิตก๊าซใช้เชิงพาณิชย์อยู่แล้ว ส่วนนำ้ามัน

ก็เริ่มผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ จนคาดกันว่าต่อไปสหรัฐฯ อาจเป็นผู้ผลิตนำ้ามัน 

รายใหญ่ที่สุดของโลกแทนที่ซาอุดิอาระเบียก็ได้

 แต่เส้นทางสูก่ารเป็นเศรษฐนีำา้มนัของสหรฐัฯ นัน้ยงัไม่ใช่ราบรืน่เสยีทเีดยีว 

ปัญหาหลักคือต้นทุนในการผลิตนำ้ามันจากชั้นหินนำ้ามันเช่นนี้ต้นทุนสูงกว่า 

การขุดเจาะธรรมดา ดังนั้นถ้าราคานำ้ามันตำ่าลงถึงระดับหนึ่ง การผลิตด้วย 

เทคโนโลยใีหม่นีก้จ็ะขาดทนุทำาต่อไปไม่ได้เพราะไม่คุม้ค่า นอกจากนัน้เทคโนโลย ี

fracking ทีใ่ช้นัน้ยงัถกูโจมตว่ีาทำาลายสิง่แวดล้อม และมบีางคนกลวัว่าอาจทำาให้

เกิดแผ่นดินแยกและแผ่นดินไหวได้ ยิ่งตอนนี้มีแผ่นดินไหวรุนแรงคนบาดเจ็บ

ล้มตายจำานวนมากที่เนปาล ความกลัวแผ่นดินไหวจึงอาจทำาให้เทคโนโลยีนี ้

ยิ่งถูกต่อต้านหนักขึ้นอีก
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ซื้อของทางออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย
วิมล  ชีวะธรรม                               สำานักหอสมุดกลาง

 การซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือ Electronic Commerce กำาลังได้รับ 

ความนยิมสงูขึน้ในประเทศไทย เนือ่งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารส่ือสาร  

ทำาให้การติดต่อซื้อขายสินค้าหรือทำาธุรกรรมต่างๆ  มักจะทำาผ่านทางออนไลน์  

เพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วคลิกเท่านั้น 

 ในอดีตเมื่อซื้อสินค้าต้องใช้ 

เวลานานกว่าผูซ้ือ้จะได้รบัของทีซ่ือ้ 

ยิ่งเป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ 

ด้วยแล้วไม่ต้องพดูถึงเลย  แต่ในขณะนี ้

เราสามารถที่จะซื้อสินค้าได้โดย 

ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อถึงสถานที่จริง 

เพยีงแค่มคีอมพวิเตอร์หรอืโทรศพัท์- 

มือถือที่ต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้  แม้แต่อยู่ในต่างประเทศก็สามารถซื้อสินค้า 

ข้ามประเทศได้ด้วยระบบออนไลน์ ผู้ซื้อจึงมีความสะดวกสบายแถมยังมีโปรโมชั่น 

ให้เลือกอีก  ส่วนช่องทางการชำาระเงินก็สามารถทำาได้โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทบ็เลต็ ทำาให้จำานวนเงนิอย่างมากมาย 

ส่งผ่านในพืน้ทีข่องออนไลน์  จงึไม่แปลกทีอ่าชญากรไซเบอร์จะหมายตาช่องทางน้ี

ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง

 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้สำารวจข้อมูลการซื้อขาย

สนิค้าและบรกิารผ่านเครือ่งมอืสือ่สารและสือ่อเิลก็ทรอนกิส์  พบว่าคนไทย  55.36%  

เคยซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์  ประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยม

สูงสุดอันดับแรก คือ การจองที่พักโรงแรมต่างๆ  41.28%  รองลงมา คือ สินค้า

ทั่วไป 32.82%  และ 8.07%  เป็นการซื้อแอพพลิเคชั่นต่างๆ

 

 แม้การเลือกซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะสร้างความสะดวกสบาย 

ให้แก่ผู้ซื้อ  แต่การซื้อขายแบบนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้  เช่น ผู้ซื้อ 

ไม่ได้เห็นคุณภาพของสินค้า  สินค้าที่ได้รับไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาหรือไม ่

ตรงกับความต้องการ  หรือร้ายกว่าน้ันเม่ือส่ังซ้ือแล้ว แต่ไม่ได้รับสินค้า  กลับเข้าไป

ดูในเว็บไซต์อีกที ปรากฏว่าคนขายปิดเว็บไซต์ไปเสียแล้ว  ดังนั้นก่อนการสั่งซื้อ

สินค้าใดๆ  บนอินเทอร์เน็ตเราควรทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ชือ่ผูข้ายหรอืเจ้าของร้าน หากมชีือ่จรงิหรอืเลขบญัชธีนาคารทีต้่องโอนเงนิ 

ชำาระค่าสนิค้า  ควรตรวจสอบชือ่ นามสกลุใน Google เสียก่อนว่ามปีระวตักิารทำาธุรกิจ

เป็นอย่างไรบ้าง  เพราะหากเป็นชือ่หรอืเลขบญัชทีีเ่คยมกีารโกงกนัมาก่อน  อาจจะม ี

คนอ่ืนแสดงความคดิเหน็ไว้ แต่ถ้าเวบ็ไซต์นัน้ๆ มกีารจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธรุกจิ  

กระทรวงพาณิชย์  จะมีตราสัญลักษณ์  DBD โชว์ที่หน้าเว็บไซต์หรือเราสามารถ

เข้าไปตรวจสอบได้ที่  http://www.dbd.go.th/edirectory

 2. ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์  เราต้องตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่ใช้บริการนั้น

ตั้งมานานแค่ไหน โดยสามารถตรวจสอบได้ที่  http://dawhois.com  สำาหรับชื่อ

เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .th และ .com สามารถตรวจสอบได้ที่ http://thnic.co.th/

whois  เว็บไซต์ที่เปิดดำาเนินการมาเกินกว่า 6 เดือน จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

เว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดเพียงไม่กี่เดือน  เพราะว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงจะเปิด

ให้บริการในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น 

     3.  การอพัเดทเว็บไซต์  หากเวบ็ไซต์ทีมี่การอัพเดทเป็นประจำา  เช่น มสีนิค้าใหม่ๆ 

เข้ามานำาเสนอผูซ้ือ้  มกีารเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่  การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีบนหน้าเวบ็ไซต์ 

จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าของร้านมีการดูแลหน้าเว็บไซต์เป็นประจำา  

  4.  ผลติภณัฑ์ของผูข้าย  สินค้าบนอนิเทอร์เนต็มทีัง้สินค้าใหม่และสินค้ามอืสอง 

ดังนั้นเราควรตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอื่นๆ ด้วย  โดยเราต้อง

ทราบว่าสนิค้ามสีภาพเป็นอย่างไร สามารถทำาอะไรได้บ้าง หากเป็นสนิค้ามอืสอง 

ต้องสอบถามด้วยว่าสินค้ามีตำาหนิหรือชำารุดในส่วนใดบ้าง  เราต้องตรวจสอบ

ให้แน่ใจก่อนการซ้ือขายว่าสินค้ามสีภาพดงัทีผู่ข้ายกล่าวอ้างจรงิ  เพราะว่าเราอาจ

ได้รับสินค้าด้อยคุณภาพไม่ตรงตามที่ผู้ขายโฆษณาก็เป็นได้  เพื่อลดความเสี่ยง

เหล่านี้จึงควรตรวจสอบประวัติของผู้ขาย  โดยสามารถหาข้อมูลจากความคิดเห็น 

หรือรีวิวจากคนอื่นๆ ที่เคยใช้บริการ  

 5. นโยบายการส่งสินค้า  ผู้ซ้ือควรสอบถามผู้ขายให้แน่ใจก่อนว่าจะส่ง

สินค้าแบบใด  ค่าจัดส่งรวมอยู่กับราคาสินค้าด้วยหรือไม่  สินค้าที่อาจแตกหักได้

ในขณะจดัส่ง ผู้ขายมมีาตรการการป้องกนัอย่างไร  ผูข้ายยนิดรีบัคนืสนิค้าหรอืไม่

หากสินค้ามีปัญหา  แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน 

ทางที่ดีควรใช้วิธีดูสินค้าพร้อมทั้งจ่ายเงินเลย  เราจะได้ตรวจสอบสินค้าและถ้า 

เกิดมีปัญหาจะได้ขอเปลี่ยนได้เลย  

 6. การชำาระเงนิ  การชำาระเงนิผ่านหน้าเวบ็ไซต์ทีต้่องแสดงข้อมลูด้านการเงนิ 

เช่น หมายเลขบญัชธีนาคารหรอืบตัรเครดติ  ควรสงัเกตให้แน่ใจก่อนว่าหน้าเวบ็ไซต์

นัน้มกีารเข้ารหสัข้อมลู (Encryption) ทีส่่งออกไปเพือ่ไม่ให้ผูอ้ืน่สามารถถอดรหสัได้ 

โดยสงัเกตจาก  URL ของหน้าเวบ็ไซต์นัน้ต้องเริม่ด้วย “https” แทนท่ีจะเป็น “http” 

และมีสัญลักษณ์รูปกุญแจแสดงอยู่ที่ด้านล่างของเว็บเบราเซอร์เพื่อป้องกันว่า

เว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้เป็นเว็บปลอม

 การชำาระเงินด้วยบัตรเครดิต  นับว่าเป็นวิธีการจ่ายเงินที่ปลอดภัยที่สุด 

เพราะเราเชือ่มัน่ได้ว่าร้านค้านัน้ๆ มตัีวตนจรงิ เพราะมกีารจ่ายเงนิด้วยบัตรเครดิต

ร่วมกบัธนาคารและอย่าลมืเกบ็หลักฐานการโอนเงนิไว้ด้วยทุกครัง้  ถ้าเกดิมปัีญหา

เราสามารถดึงเงินกลับได้  ซึ่งแตกต่างกับการจ่ายด้วยเงินสดหรือการโอนเงิน 

เพราะหากจ่ายไปแล้ว  เมื่อมีผู้มาเบิกเงินก็ยากที่จะเอาคืน

 7. การโฆษณาสนิค้าหรอืโปรโมชัน่  สนิค้าทีม่รีาคาถกูเป็นพเิศษให้สนันษิฐาน 

ไว้ก่อนเลยว่าเราอาจถูกหลอกลวง คือ สินค้าไม่มีตัวตนจริง  สินค้าไม่มีคุณภาพ

หรอืชำารดุ  หรอือาจเป็นสนิค้าผดิกฎหมาย  บางครัง้การโฆษณา ลด แลก แจก แถม 

กระหนำา่ซัมเมอร์เซลส์ คือ จดุอ่อนทีท่ำาให้เราพลาดได้ง่ายๆ  ดงันัน้เวลาเจออะไร-

พวกนี้ ให้ตั้งสติให้ดี  หาข้อมูลก่อนว่ามันจริงหรือเปล่า 

 

 ของราคาถูกมักจะเป็นท่ีถกูใจของทกุคน  แต่สิง่เหล่านีจ้ะแฝงความอนัตราย

เอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว นักช็อปปิ้งทั้งหลายโดยเฉพาะสาวๆ มักจะชอบค้นหา

คูปองส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้คำานึงถึงว่า คูปอง

หรือโปรโมช่ันเหล่านี้เป็นช่องทางที่แฮกเกอร์มักใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ทำาการ

คลิกเข้าไป  แล้วถูกหลอกให้ป้อนข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของตนลงไปใน 

เว็บไซต์  โดยแฮกเกอร์มักจะใช้วิธีนี้กับสินค้าที่เป็นที่นิยมและขายดีหรืออาจ

เป็นสินค้าหายาก ไม่มีการซื้อขายในท้องตลาด  ทำาให้ผู้ใช้บริการอดใจไม่ได้ที่จะ

คลิกเข้าไป

 เคยมีผลการวิจัยจากการใช้บัตรวีซ่า พบว่า 3 ปัจจัยหลักที่เป็นแรงผลักดัน 

ให้คนไทยซ้ือของทางออนไลน์คอื อนัดบัหนึง่ ค้นหาและเปรียบเทยีบสนิค้าได้ง่าย 

สองคือเปรียบเทียบราคาง ่ายและประหยัดเงินและสุดท ้ายคือสามารถ 

ซือ้ตอนไหน ทีไ่หนกไ็ด้ ประกอบกบัปัจจบุนันีแ้นวโน้มคนไทยจะใช้อนิเทอร์เนต็ 

ผ่านทางมือถือมากกว่าใช้พีซีหรือโน้ตบุ๊กสูงมากขึ้นทุกปี ยิ่งตอนนี้เว็บไซต ์

ท่ีขายสินค้านอกจากจะแข่งขันกันในเรื่องของราคาแล้ว ยังแข่งขันกันในเรื่อง 

ความน่าเช่ือถอืและบรกิารต่างๆ อกีด้วย เช่นการจดัส่งสนิค้าฟร ีรบัประกนัความพอใจ 
(อ่านต่อหน้า 7)

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการสั่งซื้อสินค้า

อันตรายที่นักช็อปปิ้งคาดไม่ถึง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ซื้อของทางออนไลน์ฯ                  (ต่อจากหน้า 6)

บรรณ�นุกรม

ในสินค้าหากสินค้าชำารุดหรือใส่ไม่ได้สามารถส่งคืน 

และรบัเงนิคืนได้ภายใน 30 วนั หรอืมบีรกิารตรวจซ่อม 

พร้อมเปล่ียนอะไหล่โดยไม่คดิมลูค่า ภายในระยะเวลา  

1  ปี ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 เพือ่ความปลอดภยัในทกุทีท่กุเวลา ไม่ว่าจะใช้

อุปกรณ์ใดในการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์  เพียงเรา 

ใส่ใจในการซือ้ขาย ตรวจสอบชือ่ผูข้ายและชือ่เวบ็ไซต์ 

  กองกิจการนักศึกษา และกองอาคารสถานที ่

มหาวทิยาลัยรามคำาแหง ร่วมกบั สำานกังานเขตบางกะปิ 

และศนูย์บริการสาธารณสขุ 35 หวัหมาก จัด “โครงการ

รณรงค์ป้องกัน กำาจัด และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ในมหาวทิยาลยัรามคำาแหง” โดยม ีนกัศกึษาอาสาสมคัร 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำานวน 250 คน ร่วมกิจกรรม 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สรุะชัย รองอธกิารบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่าจากสถานการณ์โรค 

ไข้เลอืดออกในปี 2557 ซึง่ข้อมลูจากระบบเฝ้าระวงัโรค 

สำานักระบาดวิทยา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  

พบผูป่้วยเป็นไข้เลอืดออกสะสมเป็นจำานวน 40,778 คน  

มอัีตราผูป่้วย 62.33 ต่อประชากรแสนคน มผีูเ้สยีชวีติ 

41 คน และมีการรายงานผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้ 

สำานักงานเขตบางกะปิ ยังพบการระบาดของโรค

ไข้เลอืดออกในพืน้ทีบ่รเิวณใกล้เคยีงกบัมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง  ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาจึงได้ร่วมกับ 

เขตบางกะปิ และศูนย์บริการสาธารณสขุ 35 หวัหมาก 

จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน กำาจัด และควบคุมโรค- 

ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพื่อสร้าง

ความตระหนักรู้  รณรงค์ ติดตาม ตรวจสอบและ

ควบคุมการกำาจัดยุงลายทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย 

และชุมชนใกล้เคียง  

 จากนัน้ ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

กล่าวขอบคณุ สำานกังานเขตบางกะปิ และศนูย์บรกิาร

สาธารณสุข 35 หัวหมาก ที่ได้เข้ามาให้ความรู้  และ 

ร่วมดำาเนนิการกำาจดัยงุลายทัง้ภายในบรเิวณมหาวทิยาลยั

และชุมชนใกล้เคียง  

 “ในขณะนี ้ มหาวทิยาลยัอยูใ่นช่วงปรบัปรงุภมูทิศัน์ 

และซุ้มนักศึกษาโดยรอบให้ดีขึ้น เพ่ือคุณภาพชีวิต 

ของนกัศกึษา รวมไปถงึเรือ่งสขุอนามยัของนกัศกึษา

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รามค�าแหงเรามุ ่งมั่นที่จะดูแล   

เม่ือได้ทราบข้อมูลสถานการณ์เรือ่งโรคไข้เลอืดออกแล้ว 

ก็ยิ่งได้เห็นว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต้อง

สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและบุคลากร ให้เกิด

ความตระหนกัและระมดัระวงัตวัเอง  รวมทัง้หน่วยงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยก็ต้องลงมือก�าจัดต้นตอของ

โรคนี้อย่างจริงจังมากขึ้น และอย่างต่อเนื่องเรื่อยไป 

เพราะโรคนี้ระบาดเป็นช่วง  ๆ ตามฤดูกาล   ในวันนี้ 

เราเร่ิมต้นด้วยการให้ข้อมูลถึงแหล่งและสาเหต ุ

ของโรคแก่นักศึกษาและบุคลากร  เพื่อที่จะช่วยกัน 

คนละไม้คนละมือในการลดปัญหา และก�าจัดยุงลาย

ให้หมดไป เป็นการสร้างความมั่นใจในสุขอนามัย

แก่บคุลากร  นกัศกึษาและชมุชนโดยรอบรามค�าแหงต่อไป”

 ร.ท.หญงิ ทศพร ศรบีรกิจิ รกัษาการผูอ้ำานวยการ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก บรรยาย 

เรื่องการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ว่า  

โรคไข้เลือดออก หรือไข้เดงกี เกิดจากเชื้อไวรัส 

ที่มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ เมื่อยุงกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อ 

ไข้เลือดออกและเมือ่ไปกดัคนอืน่จะแพร่เช้ือในระยะ

ม.ร.จับมือสำานักงานเขตบางกะปิ-ศูนย์บริการสาธารณสุข

รณรงค์กำาจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

หมั่นอัพเดทระบบโปรแกรมให้ทันสมัยและดูแล

เครือข่ายของเราให้มีความปลอดภัยอย่างสมำ่าเสมอ  

สละเวลาเพ่ือตรวจสอบให้ดีก่อนการตัดสินใจซ้ือ  

จะช่วยให้เราสามารถซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้

อย่างสบายใจ โดยไม่สูญเงินในกระเป๋าไปเปล่าๆ ได้

จัดระเบียบ.... “ช็อปออนไลน์” ซื้อขายปลอดภัย... 

 ไม่ถกูหลอก.  (2557, ตลุาคม 18).  ไทยรฐั, หน้า 7.

ซื้อของออนไลน์อย่างไรไม่ให้โดนหลอก.  (2557,  

 กันยายน 10).  เดลินิวส์, หน้า 9.

“ซือ้สนิค้าทางออนไลน์อย่างมัน่ใจ”  ค้นเมือ่ 1 ตลุาคม  

 2557, จาก http://oxygen.readyplanet.com/ 

เวบ็ค้าขายไพรซ์ซ่า มลูค่า  200  ล้าน.  (2557, กนัยายน 10). 

 เดลินิวส์, หน้า 9.

รูปภาพค้นจาก http://assets.denimblog.com/8/87 

 /87cb98c9_online-shopping.jpeg 

ตดิต่อ 2 - 7 วัน แม้แต่ยุงปกติที่มากัดผู้ป่วยจะเป็น

พาหะรับเชื้อไวรัสนี้ต่อไปด้วย 

 “ยุงลายมี 4 สายพันธุ์ ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรค 

ไข้เลือดออกแล้ว สามารถเสี่ยงกับการติดเชื้อได้อีก 

3 สายพันธุ์  อาการของโรค คือ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง  

มีเลือดออกเป็นจุดตามร่างกาย มีไข้สูง ตับโต มีการ

ล้มเหลวของกระแสโลหติ การดูแลต้องด่ืมนำา้ เชด็ตัว 

ทานยาลดไข้ ห้ามทานแอสไพริน ทานได้เพียงพารา-

เซตามอลเท่านั้น 

 ยุงลาย สามารถทนกับภาวะแห้งแล้งได้ดี  

ตามธรรมชาตเิกาะอยูต่ามขอบบ่อ ขอบอ่าง  เราสามารถ

ป้องกนัการเกดิยงุลาย โดยการขดัล้างภาชนะ เปลีย่นถ่าย 

นำา้ทุก 7 วนั โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ขอให้เตรยีมรบัมอื 

เพราะเป็นช่วงยงุลายวางไข่ในนำา้นิง่สะอาด โดยเฉพาะนำา้ฝน 

 การกำาจัดยุงลายต้องใช้หลายวิธีร ่วมกัน  

การพ่นรมควนักำาจดัได้เฉพาะยงุตัวแก่ แต่ไม่สามารถ

ทำาลายตัวโม่งได้ ต้องพ่นซำ้าภายใน 7 วันเพื่อกำาจัด

ตัวโม่งที่กลายเป็นยุง

 การกำาจัดยุงลายต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ทุกฝ่าย  สร้างความตระหนกัถึงปัญหา และให้ทุกฝ่าย 

ลงมือปฏิบัติหรือป้องกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

การทีศ่นูย์บรกิารสาธารณสขุ 35 หวัหมาก จดัโครงการ

ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เพื่อมุ่งป้องกันโรค- 

ไข้เลอืดออก โดยหวงัว่านกัศกึษาอาสาสมคัร เจ้าหน้าที ่

จะได้นำาความรู ้ที่ได้รับมาช่วยมหาวิทยาลัยและ

ชุมชนต่อไป”



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 (วันพฤหัสบดี - วันพุธ) 
 

เวลา วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการเติมธรรมในข่าว รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการมามองพุทธมุมมองพระ รายการมามองพุทธมุมมองพระ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.
รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการThe Idea รายการอาหารเป็นยา

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. ART1003 (AR103) ART1003 (AR103) ACC1102 (AC102) ACC1102 (AC102) LAW1003 (LA103, LW203)

18.00 - 19.00 น. ECO1003 (EC103) ECO1003 (EC103) ECO1102 (EC112) ECO1102 (EC112) LAW3008 (LA308, LW309)

19.00 - 20.00 น. ACC2134 (AC234) ACC2134 (AC234) HIS1001 (HI101) HIS1001 (HI101) LIS1003 (IS103)

20.00 - 21.00 น. PSY1001 (PC103) PSY1001 (PC103) MGT1001 (GM103) MGT1001 (GM103) POL2200 (PS120)

21.00 - 22.00 น. POL3301 (PA260) POL3301 (PA260) THA1003 (TH103) THA1003 (TH103) MCS1101 (MC111)

22.00 - 23.00 น. MGT2201 (GM416) MGT2201 (GM416) POL2203 (PS339) POL2203 (PS339) MGT3301 (GM302)

23.00 - 24.00 น. LAW3005 (LA305, LW306) LAW3005 (LA305, LW306) LAW4001 (LA401, LW406) LAW4001 (LA401, LW406) MGT4004 (BA307)

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการ The Idea รายการ The Idea

12.00 - 13.00 น. PHI1003 (PY103) PHI1003 (PY103)

13.00 - 14.00 น. SOC1003 (SO103) SOC1003 (SO103)

14.00 - 15.00 น. STA1003 (ST103) STA1003 (ST103)

15.00 - 16.00 น. THA1001 (TH101) THA1001 (TH101)

16.00 - 17.00 น. LAW2006 (LA206, LW206) LAW2006 (LA206, LW206)

17.00 - 18.00 น. LAW3010 (LA310, LW313) LAW3010 (LA310, LW313)

18.00 - 19.00 น. MKT2101 (MK203) MKT2101 (MK203)

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ลำาดับท่ี 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ลำาดับท่ี 1-8

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ถาม ขอรายละเอียดการย่ืนขอใบรับรองสภา-

มหาวิทยาลัยด้วยครับ

ตอบ การขอใบรับรองสภา ฯ

 นกัศกึษาส่วนกลางและนักศกึษาส่วนภูมภิาค

  ดำาเนินการด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นดำาเนิน

การแทน โดยนำาหลักฐานดังนี้ไปติดต่อ

  1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท 

(ชำาระเงินที่กองคลัง สำานักงานอธิการบดี) 

  2. รปูถ่ายสีหรือขาวดำา  สวมชดุครุยมหาวทิยาลัย 

ขนาด 2 นิ้ว จำานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

  3. สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา  1 ฉบับ

  4. ในกรณใีห้ผูอ้ืน่ดำาเนนิการแทน เมือ่มารบั

ใบรบัรองสภา ฯ ให้นำาใบมอบฉนัทะ (แนบสำาเนา-

บัตรประจำาตวัประชาชนทัง้ของผูย่ื้นขอ และผูรั้บมอบ 

พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง) และใบนัดให้มารับ

ใบรับรอง ฯ

  5.  ให้นำาหลักฐาน ข้อ 1 ถึงข้อ 4 ไปติดต่อ

ทีฝ่่ายหนงัสอืสำาคัญ อาคารสำานกับรกิารทางวชิาการ

และทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 1  ช่อง 4 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 ในวันเวลาราชการ

  นักศึกษาที่ มีความประสงค ์จะขอใบ 

รบัรองสภา ฯ ทางไปรษณย์ี ให้ส่งเอกสารดงัต่อไปนี้

  1.  ธนาณัติราคา 70 บาท ในกรณีได้ชำาระ

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว  (ค่าใบรับรองสภา ฯ 

20 บาท,  ค่าจัดส่ง  50 บาท)  ถ้ายังไม่ได้ชำาระค่า-

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ส่งธนาณัติราคา 470 บาท 

(ค่าขึน้ทะเบยีนบณัฑติ 400 บาท, ค่าใบรบัรองสภาฯ 

20 บาท, ค่าจัดส่ง 50 บาท) สั่งจ่ายในนาม “หัวหน้า

ฝ่ายหนังสือสำาคัญ”

  2. รปูถ่ายสหีรือขาวดำา  สวมชดุครุยมหาวทิยาลัย 

ขนาด 2 นิ้ว จำานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  

ห้ามใช้รูปโพลารอยด์หรือรูปที่ Scan ด้วยเครื่อง-

คอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่อ

  3. สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา รับรอง-

สำาเนาถูกต้อง

  4.  เขยีนชือ่  นามสกลุ  ชือ่ปริญญา คณะ ภาค/

ปีการศึกษาที่จบ

  5. เขยีนช่ือ นามสกลุ ทีอ่ยูท่ีส่่งกลบัให้ชดัเจน

  6.  ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 ไปทีห่วัหน้าฝ่ายหนงัสอืสำาคญั  สำานกับรกิาร- 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรงุเทพฯ  

10240  (โทร. 0-2310-8629)

 หมายเหต ุ การย่ืนขอใบรับรองสภาฯ 

ทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ นักศึกษาต้องม ี

DOMINO คณิตศาสตร์

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

กองบรรณาธิการ

 คำาว่า “โดมโิน” น้ันมหีลายคนเข้าใจว่าเป็นเกม

อย่างหนึ่งท่ีใช้การวางแท่งส่ีเหล่ียมผืนผ้าแล้ว

ทำาให้มันล้มต่อกันเป็นทอด ๆ โดยมีการทำาสถิติ

ล้มเป็นจำานวนแสนอัน และบางทีก็นำามาใช้การ

เสียหายติดต่อกันว่าล้มแบบโดมิโน แต่อันท่ีจริง

โดมิโนเป็นเกมอย่างหนึ่งที่สร้างมาจากแนวคิด

ของการทอดลูกเต๋า 2 ลูก โดยที่โดมิโนแต่ละตัว 

จะแทนหน้าลูกเต๋าที่ปรากฏ และรวมการไม่ทอด

เป็นหน้าว่างไว้ด้วยดังนั้นโดมิโนท่ีใช้เล่นกัน 

อย่างแพร่หลายจะมี 2 ด้าน ตั้งแต่  00  01  02  ....66  

เราเรยีกโดมโินแบบนีว่้าแบบ double  six   ดงัแบบรปู

ข้างล่าง

 

 โดมิโนแบบ double  six  มีตัวเล่น 28  ตัว 

โดมโินทีใ่ช้เล่นกนัในประเทศไทยมมีากทีส่ดุ  55  ตวั 

เรียกว่า double  nine  วิธีการเล่นใช้การต่อแต้ม 

ท่ีเท่ากนัโดยผลัดกนัเล่น การแพ้ชนะแล้วแต่กตกิา 

ที่ตกลงกัน

 สำาหรับการประยุกต์เกมโดมิโนท่ีนำามาใช้

กบัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ สามารถใช้ในการ 

ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในเรื่องต่างๆได้มากมาย 

อาทเิช่น การบวก ลบ คูณ หาร ตวัเลข การยกกำาลงั 

การถอดราก  สตูรพืน้ทีร่ปูเหล่ียมในวชิาเรขาคณติ 

เป็นต้น  การสร้างตวัโดมโินใช้กระดาษหรอืบตัรภาพ 

และใช้กระบวนการสร้างโดมิโนเหมือนข้างต้น 

ตวัอย่างเช่น การบวก การลบตวัเลข          

ใช้แทนตวัโดมิโน  00, 01, 02, 03, 04, 05, 06  เป็นต้น 

สำาหรบัตวัโดมโินตวัอืน่ ๆ กส็ร้างในลกัษณะเดยีวกนั 

แล้วนำามาให้นักเรียนฝึกทักษะในเร่ืองการบวก 

และการลบ โดยผลัดกันเล่นทำาให้นักเรียนไม่เบื่อ 

และเกดิความสนกุสนานด้วย ขอยำา้ว่านำาไปประยกุต์

ทำากับคณิตศาสตร์ทั่วไปได้ทุกเรื่อง

รายชื่อที่สภาฯ อนุมัติปริญญาแล้ว  (นับตั้งแต่วันที ่

นกัศกึษาทำาเรือ่งจบหลกัสตูรทีค่ณะประมาณ 60 วนั 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย)

0 3-1

สำานักหอสมุดกลางฯ                     (ต่อจากหน้า 3)

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล แนะฯ             (ต่อจากหน้า 4)

ต้องระมดัระวงัไม่ให้เกดิเสยีงดงัจนเกนิไปเพราะเสยีง 

ฝีเท้าจะไปรบกวนผู้อ่ืน ไม่เดินผ่ากลางผู้อ่ืนที่ยืน 

สนทนากันอยู่

 5) การแสดงท่าทาง คือ ต้องระวังท่าทางที ่

ไม่สวยงาม เวลาพดูหรือทำาอะไรกต็ามอย่ามกีารแสดง 

ท่าประกอบมากเกินไปจนน่าเกลียด หรือแสดงท่า 

ที่ไม่สุภาพ ท่าทางที่ดีจะต้องมาจากพ้ืนฐานของ 

ความสงบ สำารวมและให้เกยีรต ิ ทัง้แก่ตนเองและผูอ้ืน่ 

ทั้งนี้ควรมีท ่าทางประกอบเพ่ือให้ดูผ ่อนคลาย 

เป็นธรรมชาติ สง่าและเสริมในส่ิงที่พูดหรือเล่า 

นอกเหนอืจากนัน้อาจไม่จำาเป็นต้องมท่ีาทางประกอบ 

แต่อย่างใด 

 6) ทักษะในการทำางาน คือ ต้องทำาให้ดีที่สุด 

ทำาด้วยท่าทางคล่องแคล่ว ชำานาญ และให้ได้ผลงานดเีด่น 

ทำาด้วยความมุง่มัน่ต้ังใจ อย่าให้น้อยไปกว่าความสามารถ 

ที่มีหรือทำาได้

 7) สขุภาพ คอื พยายามอย่าให้เกดิการเจบ็ป่วย 

ต้องระวงัรกัษาสขุภาพร่างกายให้สมบรูณ์แขง็แรงอยูเ่สมอ 

การดูแลสขุภาพให้ดีคือต้นทุนของการพฒันาบุคลิกภาพ

ที่สำาคัญที่สุด ทั้งนี้ สุขภาพ ยังหมายรวมถึงรูปร่าง

และทรวดทรงด้วย อยากแต่งกายได้สวย หล่อ มสีง่า 

สะดดุตา กต้็องมรีปูร่างท่ีดเีป็นพืน้ฐานอยูก่่อน เสือ้ผ้า

ท่ีมีรสนิยม เข้ากับสีผิว กาลเทศะ ของผู้สวมใส่  

จะยิ่งเน้นให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 

 ด้าน ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าสมเด็จพระเทพรัตนฯ

ทรงเป็นแบบอย่างในความเป็นนกัวชิาการ สมยัท่ีตน

เป็นนิสิต นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวทิยาลยั ได้ทราบถงึการศกึษาเล่าเรยีนของพระองค์ว่า 

ถงึแม้ว่าพระองค์จะเรยีนรายวชิาในชัน้ปีใด ถ้าทรงสนใจ

เรียนรายวิชาในชั้นปีที่สูงกว่า ก็ขออาจารย์เข้าเรียน

เพิ่มเติมในวิชานั้น ทำาให้นิสิต นักศึกษา รุ่นหลัง 

มีแรงบันดาลใจในการเรียนเหมือนเช่นพระองค์ 

 “สมเด็จพระเทพรัตนฯทรงเป็นนักวรรณคดี

เปรียบเทียบ คือเป็นผู้รอบรู้เรื่องวรรณคดีของไทย

ก่อนที่จะศึกษาวรรณคดีของชาติอื่นๆ พระองค์ม ี

พระอัจฉริยะในการศึกษาวรรณคดีเห็นได ้จาก  

พระราชนพินธ์เรือ่ง “กษตัรยิานสุรณ์” และอกีหลายเรือ่ง 

 อีกทั้ง พระองค์ยังรู้ภาษามากกว่า 2 ภาษา คือ  ภาษา

อังกฤษ ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาลาติน 

และภาษาฝรัง่เศส โดยได้ทรงศกึษาภาษาต่างประเทศ

มาตัง้แต่ครัง้ยงัเยาว์วยั ซึง่ภาษาของชาตอิืน่ๆเป็นกญุแจ

ไปสูก่ารอ่านวรรณคด ี การอ่านวฒันธรรม และเรือ่งราว 

เก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน และพระองค์ได้แปล

หนงัสอืภาษาฝรัง่เศส เป็นพระราชนพินธ์เรือ่งแรก คอื 

เรื่อง “ขบวนการนกกางเขน” เป็นหนังสือนอกเวลา

ของเหล่านิสิต นักศึกษาด้วย”

0 1-1 0 1+0 0 1+40 1+2 0 2+2 0 3+3



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ก�รสอบไล่ส่วนภูมิภ�คประจำ�ภ�คฤดูร้อน / 2557

  1. กำาหนดการสอบไลป่ระจำาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - วันอาทิตย์  

ที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558 และ 20 - 21 มิถุนายน 2558 สำาหรับการสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2557 มีทั้งหมด 38 ศูนย์สอบ  ดังต่อไปนี้

           1.1  ศูนย์สอบปกติ จำานวน 38 ศูนย์                                                   

 2. คาบเวลาสอบปกติและซำ้าซ้อน

         (สอบปกติ) คาบเช้า 09.00 - 11.30  น. คาบบ่าย 13.00 - 15.30  น.

  (สอบซำ้าซ้อน) คาบเช้า 09.00 - 12.30  น. คาบบ่าย 13.00 - 16.30  น.

 3.  กระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจำานวนศูนย์ละ  184  วิชา

  3.1 ข้อสอบปรนัย จำานวน 61 วิชา

APR2101 ART1003 BUS3103 BUS3104 ECO1003 ECO1101 ECO1102 ENG1001 

ENG1002 ENG2001 ENG2002 HIS1001 HIS1003 HIS1201 HPR1001 HRM2101 

HRM3206  HRM3207 INT1004 LAW1004 LIS1001 LIS1003 MCS1100 MCS1101

MCS1300 MCS1400 MCS2100 MCS2106 MCS2108 MCS2200 MCS2203 MCS2603 

MCS3100 MCS3300 MCS3301 MCS3403 MCS4403 MGT2101  MGT2102 MGT2202 

MGT3203 MGT3205 MGT3301 MKT2101 MTH1003 MTH1103 MTH1104 PHI1003 

POL1100 POL1101 PSY1001 RAM1000 SCI1003 SOC1003 SOC2033 SOC2043 

SOC4077 STA2016 THA1001 THA1002 THA1003

 3.2 ข้อสอบอัตนัย จำานวน 123 วิชา

ACC1101 ACC1102 ACC2134 ANT1013 ANT3057 ANT4078 APR3107 B I 0 2 2 0 2 

FIN2101 FIN2203 GAS2802 LAW1001 LAW1002 LAW1003 LAW2001 LAW2002

LAW2003 LAW2004 LAW2005 LAW2006 LAW2007 LAW2008 LAW2009 LAW2010

LAW2011 LAW2012 LAW2013 LAW2015 LAW2032 LAW3001 LAW3002 LAW3003

LAW3004 LAW3005 LAW3006 LAW3007 LAW3008 LAW3009 LAW3010 LAW3011

LAW3012 LAW3015 LAW3033 LAW3035 LAW3038 LAW3054 LAW4001 LAW4002

LAW4003 LAW4004 LAW4005 LAW4006 LAW4007 LAW4008 LAW4009 LAW4010

LAW4011 LAW4012 LAW4013 LAW4017 MCS2201 MCS3104 MCS3204 MCS3205 

MCS3206 MCS3208 MCS3309 MCS3400 MCS4103 MCS4106 MCS4201 MCS4304 

MCS4603 MGT1001 MGT2201 MGT3101 MGT3102 MGT3204 MGT3401 MGT3402 

MGT3403 MGT3404 MGT3405 MGT3408 MGT3409 MGT4004 MGT4006 MGT4007 

MGT4206 MGT4207 MGT4208 MGT4209 PHI1000 POL2100 POL2102 POL2103 

POL2200 POL2203 POL2300 POL2301 POL2302 POL2303 POL3300 POL3301 

POL3302 POL3311 POL3313 POL3316 POL3329 POL3330 POL4100 POL4128 

POL4310 POL4312 POL4348 POL4349 POL4350 SOC2065 SOC2091 SOC4074 

SOC4083 STA1003 STA2003 

 4. จำานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  9,875 คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 44,773 ที่นั่งสอบ

 5.  ตารางสอบไล่รายบคุคล ได้จดัส่งไปให้นกัศกึษาทางไปรษณย์ี  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทติย์  และ

นกัศึกษาสามารถทราบข้อมลูตารางสอบไล่รายบคุคลได้จากระบบ INTERNET ที ่WEBSITE WWW.RU.AC.TH 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ down load ออกดูสถานท่ีสอบและ

หมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้  

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ สำานักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 10240 โทร. 0-2310-8611

นายวันชัย  เทียบพุฒ        สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 อัตลักษณ์ :  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

 

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

(อ่านต่อหน้า 11)

รศ.อนุกูล  พลศิริ             คณะศึกษาศาสตร์

 การนำาทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมา

ใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพื่อสนองความต้องการ

ในการดำารงชีวิตที่เกินความจำาเป็นล้วนส่งผล 

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ของระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง

และบ่อยครั้ง ซึ่งมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นวัน 

ส่ิงแวดล้อมโลก  “รักษ์โลก รักอนาคต รักษ์ส่ิงแวดล้อม”  

นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้เสนอบัญญัติ 18 ประการ 

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. ประหยัดการใช้ไฟฟ้า ปิดไฟทันทีเมื่อ

เลิกใช้แล้วและเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ประหยัด

พลังงาน

 2. ประหยัดการใช้นำ้า อย่าเปิดนำ้าทิ้งไว้ 

ซ่อมแซมท่อนำ้า หรือก๊อกนำ้าที่มีรูรั่วทุกครั้งทันที

 3. ช่วยกันปลูกต้นไม้  เพ่ือสร้างอากาศบริสุทธ์ิ

 4. ต่อสูก้บัขยะ ทิง้ขยะลงในถงัขยะทกุคร้ัง 

ช่วยกนัรกัษาความสะอาดบนท้องถนน         สวนสาธารณะ 

บ้านเรือน ชายทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

หยุดทิ้งขยะบนถนนและแม่นำ้าลำาคลอง แม่นำ้า

ลำาคลองไม่ใช่สถานที่ระบายของเสีย

 5. ลด ละ เลิก การใช้โฟม พลาสติกและ

วัสดุท่ีสลายตัวยาก หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน

 6.  หยุดสูบบุหรี่ บุหรี่มีโทษทั้งตัวผู้สูบ

และผู้อยู่ใกล้เคียง

 7. ลดการใช้พาหนะเดินทาง ใช้บริการ

ระบบขนส่งมวลชน ในกรณีจำาเป็นเท่านั้นจึงใช ้

รถส่วนตัว ดูแลรักษาสภาพรถอย่างสมำ่าเสมอ  

จะช่วยยืดอายุการใช้รถและลดอากาศเสีย

 8. ลดเสียงดัง ดูแลซ่อมเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์

ไม่ให้มีเสียงดังผิดปกติ

 9. เป็นนักท่องเที่ยวที่ดี ระลึกถึงปรัชญา

การท่องเที่ยวทุกครั้งว่า “ไม่เอาอะไรไปนอกจาก

ภาพถ่าย ไม่เก็บอะไรไปนอกจากความทรงจำา  

และไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้า”

 10. ป้องกันชีวิตธรรมชาติ ร่วมมือกัน

อนุรักษ์ธรรมชาติ ใช้เพียงกล้องถ่ายรูป กล้องส่อง 

ทางไกลหรือหนังสือคู่มือ เพ่ือเรียนรู้ระบบธรรมชาติ

ภาพประกอบ : http://irrigation.rid.go.th



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน 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

  

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก     (ต่อจากหน้า 10) 

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรเมื่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ลานพระรูปพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช  ซึ่งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้จัดงานทำาบุญประจำาปี

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2558 

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(P.N.Y.S.) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงงาน 

กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่  

6 - 8 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง โรงยิม 2,3,4 โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 

6 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล 

เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน กรีฑา

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีกลุ่มนักศึกษา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

โทร.080-711-1104, 088-389-7671

กลุ่ม P.N.Y.S. จัดกีฬ�สัมพันธ์

ต้�นภัยย�เสพติด การขโมยเดก็ลกัเดก็ไปอกี เป็นข่าวในสงัคมอยูไ่ม่ขาดวนั 

ที่เป็นอย่างนี้นั้นครูคิดว่า การลักเด็กขโมยเด็กนั้น 

เป็นเหตผุลในหลายเรือ่ง ลกัเพือ่จะเอาไปเลีย้งดูเป็นลกู 

เป็นบุตร หรอืว่าลักเอาไปเพราะว่าตัวเองขาดความรกั 

ต้องการจะมลีกูแล้วไม่มหีรอืมเีหตอุืน่ เช่น เหตใุนครอบครวั 

มารดาลกัเดก็ไปจากบดิาทีพ่ลดัพรากจากกนัทีห่ย่าร้างกนั 

หรือว่าฝ่ายบิดาเป็นฝ่ายลักเอาลูกไป กรณีเช่นนี ้

ไม่หนกัหนาสาหสันกั แต่กรณีท่ีไม่รูจ้กักนั แล้วกรณี 

ที่ลักเอาเด็กไปแล้วไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ  อันนี้จะทำา 

ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจให้กับพ่อแม่เด็กมากมาย 

และเป็นเรื่องสะเทือนขวัญแก่ผู ้ที่มีลูกมีหลาน  

ก็เห็นจะต้องบอกได้แต่ว่าใครรักลูกก็อย่าให้ใครเขา

มาลักไปได้ ที่เป็นอย่างนี้นั้นจะต้องระมัดระวัง 

ไม่ท้ิงเดก็ไว้กบัเดก็ หรอืไม่ทิง้เดก็ไว้ในท่ีเปลีย่วหรอืว่า

ไม่ทิง้เดก็ไว้กบัคนทีไ่ม่รูจ้กั ไม่ฝากเดก็ไว้กบัที ่ๆ ไม่ควรฝาก

 เมื่อเขาลักเด็กไปก็อาจจะเอาไปเล้ียงไว้จน 

ได้ใช้แรงงาน  แล้วก็ข่มเหงใช้แรงงานเด็ก โตขึ้น 

เขาไม่ทราบว่าบิดรมารดาเป็นใคร และที่สำาคัญก็คือ 

การลักเด็กเอาไปขายกม็บ่ีอย และท่ีสำาคญักค็อืวยัรุน่ 

ก็ใช่ว่าจะรอดตัวไปได้ มีนักเรียนบางคนเขาเดินไป 

โรงเรียนในที่เปลี่ยว มีรถตู้มาจอดเปิดประตูฉุดขึ้น 

รถไปแล้วก็หายไปเป็นสิบปียี่สิบปีก็ไม่พบตัวแล้วก ็

เคยมี เพราะฉะนั้นในเรื่องการลักผู้ลักคนลักเด็กนี้

นั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องเอาใจใส่ คือ ถ้าหากว่า

เราไม่สามารถที่จะเอาใจใส่ได้ เราจะมีเขามาทำาไม 

นี่เป็นเรื่องสำาคัญถ้าว่าไปแล้วเด็กได้รับการเลี้ยงดู

อย่างดี แล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์คำ้าจุนอย่างดี ให้การ

ศกึษา ท่ีสำาคญัท่ีสดุคอืให้ปัญญา พ่อแม่นัน้เองเป็นผู-้

ใกล้ชดิ พ่อแม่เป็นครคูนแรกของเขา ควรจะต้องสอนว่า

อะไรมนัเป็นภยัอะไรไม่เป็นภยั อะไรควรเชือ่ไม่ควรเชือ่ 

แต่ถ้าหากเลี้ยงกันอย่างปล่อยปละละเลยก็ไม่ทราบ

เหมือนกันว่าเรามีลูกกันไว้ทำาอะไร ในเรื่องนี้ก็จะ 

ไปถึงเรื่องอีกหลายเรื่องที่เป็นเหตุสะเทือนขวัญ 

เป็นเหตุอะไรต่าง ๆ ครูคิดว่าเอาไว้โอกาสหน้าเราจะ

คุยกันอีก วันนี้เอาไว้เพียงนี้ครับ สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร. ลงนามร่วมมือฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยปูซาน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

ท่ีสำานักงานโครงการภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. 

อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 0-2310-8263, 0-2318-0054-5 

ต่อ 1120-22 หรือ 089-129-7822

โครงการภาคพิเศษฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว 

ยังมีนิทรรศการแนะนำาหลักสูตรการเรียนการสอน 

แนวทางการประกอบอาชีพ การแนะแนวการศกึษา-

รายบุคคล  การจำาหน่ายใบสมัคร และ  กิจกรรมเวที 

ทีม่กีารแสดงและการสนทนากบัศษิย์เก่า นกัศกึษาคนดงั 

ท่ีประสบความสำาเร็จในแวดวงอาชีพต่างๆ รวมท้ัง

การตรวจวดัสายตาจากคณะทศันมาตรศาสตร์ 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัย 

ยังให้สิทธิพิเศษแก่ผู ้สมัครนักศึกษาใหม่ในงาน  

RU Road Show 2015 ทั้ง 2 แห่ง โดยผู้สมัครไม่ต้อง

ซื้อใบสมัคร โดยให้เตรียมหลักฐานการสมัคร คือ 

บัตรประจำาตัวประชาชนเพียงใบเดียว ก็สามารถ

เป็นนักศึกษาใหม่ในงานนี้ได้ 

 “ขอเชิญชวนผู ้สนใจสมัครเป็นนักศึกษา

รามค�าแหงในงาน  RU Road Show 2015 ดงักล่าว รวมทัง้ 

ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าแวะเย่ียมชมงาน 

เพื่อจะได้เห็นพัฒนาการด้านความก้าวหน้าของ

ม.ร. จัดกิจกรรมฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และรับบริการต่างๆที่

มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้” 

 ผูส้นใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้  

ท่ีฝ่ายประชาสมัพันธ์ ม.ร.โทร. 0-2310-8045-7 หรอืท่ี 

www.ru.ac.th, facebook: PR Ramkhamhaeng  

University 

 11. ไม่ทำาร้ายนก เพราะนกสร้างความงามให้กับ

โลกและมีความสำาคัญในระบบธรรมชาติ

 12. ไม่ซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยง สัตว์ป่ามีชีวิตที่เป็น

อิสระและไม่คุ้นกับสิ่งแวดล้อมในเมือง จึงไม่ควร

สนับสนุนและส่งเสริมการทรมานชีวิตสัตว์

 13. อย่าซื้อสินค้าที่ผลิตจากสัตว์ที่กำ าลัง 

จะสูญพันธ์ุ

 14. เลือกซื้อและใช้ของที่ได้รับประโยชน์

อย่างฉลาด สินค้าส่ิงของและเคร่ืองอำานวยความสะดวก 

ต่าง ๆ นั้น มักจะมีราคาแพงโฆษณาเกินจริงและ

ทำาให้สิ้นเปลืองโดยไม่จำาเป็น

 15. สนับสนุนการอนุรักษ์ ร่วมเป็นสมาชิก

หรืออาสาสมัครขององค์กรอนุรักษ์ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 16. ช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์  

ส่ิงแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดนิทรรศการในชุมชน 

บรรยาย พูดคุย และรณรงค์แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือนบ้าน 

และประชาชนทั่วไป

 17. พัฒนาท้องถ่ิน ร่วมมือกันพัฒนาบ้านเมือง

และท้องถิ่น เช่น สร้างสวนสาธารณะ

 18. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เอกชน

และรัฐบาลที่ดำาเนินการเพื่อลดภาวะมลพิษ

 บัญญัติ 18 ข้อนี้ จะไม่ประสบผลสำาเร็จหาก

ปราศจากความร่วมมือจากทุก ๆ คน

 การดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ รู้จักฟื้นฟู นำากลับมาใช้ใหม ่

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน ชุมชนและโลก เป็นการช่วย

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๗) วันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ลักคน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลกูศษิย์ครบั เหน็มปีรากฏการณ์ประหลาด ๆ  

อยู่บ่อยครั้งและถี่ขึ้นเป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจ

อยูเ่ป็นอันมากก็คอืว่า มกีารลกัคนเกิดขึน้ในหลายที่

หลายแห่งในประเทศของเรา 

 การที่มีการลักคนนั้น ถ้าหากว่าเราสังเกต

ให้ดเีราจะเหน็ได้ว่า ไม่ใช่เฉพาะแต่ลกัเดก็อายยุงัน้อย 

เช่น เดก็ทีย่งัแบเบาะอยูต้ั่งแต่สามเดอืนห้าเดอืนแปด 

เดอืนอะไรต่าง ๆ   หรอืจำาความได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณ 

สองขวบสามขวบอะไรเหล่านี้ก็มีอยู่บ่อย ๆ แต่ว่า

ปัจจุบันนี้มีบ่อยกว่า

 ทีเ่หตตุ่าง ๆ เกดิขึน้มมีากขึน้กเ็หน็จะเป็นเพราะ 

มีคนมากขึ้น จำานวนพลเมืองจำานวนประชากร 

มมีากขึน้ ความหลากหลายของความต้องการของคน 

ก็มากขึ้น ความหลากหลายของการเป็นอยู่ ความ

หลากหลายของความคิดความอ่านอะไรต่าง ๆ  

ก็มีมากขึ้นและแปลกขึ้นแล้วก็วิวัฒนาการหรือ

เปลี่ยนรูปแบบกันไปต่าง ๆ นานา 

 ลูกศิษย์จะเห็นว่าแม้กระทั่งมหันตภัย 

ที่เกิดขึ้นกับโลกของเรากับภูมิอากาศกับอาคาร

บ้านเรือนมีการสลักหักพัง  มีโลกสั่นสะเทือน 

มีแผ่นดินไหวซำ้าแล้วซำ้าอีกก็มี  เกิดใหม่ก็มีอากาศ 

กแ็ปรปรวน ทีแรกครกูค็ดิว่าเป็นเรือ่งความรวดเรว็

ของข้อมลูข่าวสาร เราถึงได้ทราบกนัอย่างรวดเรว็

แต่นีก่ลบัไม่ใช่เช่นนัน้ อย่างเช่นทีเ่นปาลกม็เีหตุซำา้ 

ในระยะเวลาใกล้กัน ในประเทศอื่น เช่น เปรู  

ซีกโลกทางใต้ แม้กระทั่งประเทศไทยตอนเหนือ

อะไรต่าง ๆ ก็มแีผ่นดนิไหวเพยีงแต่ว่าจะมากหรอืน้อย 

ส่วนพายุนั้นก็เป็นเรื่องน่ากลัวอยู่ ก็ยังมีอยู่

 ไม่ว่าเหตุจะเป็นอย่างไร มากหรอืน้อยกต็าม 

ขึ้นอยู่กับความระมัดระวัง ขึ้นอยู่กับการรู้ตน 

เตอืนตนทัง้สิน้ทัง้ปวง การทีเ่ราจะไปไหนมาไหนนัน้ 

เราจะเดินอย่างลอยชายหรืออย่างที่เขาพูดว่า  

เดินไปเรือ่ยเป่ือยกค็งจะไม่ได้ กต้็องระมดัระวงักนั 

คนระวังรถ รถก็ต้องระวังคน แต่ขณะที่ระวัง

ขนาดไหนบางครั้งก็เกิดเหตุขึ้นได้ เพราะว่าการรู้

ไม่เท่าทันหรือการท่ีไม่ระมัดระวังพอเพียงก็อาจ

จะเกิดเหตุขึ้น มีการตายกันขึ้น มีการบาดเจ็บขึ้น 

อย่างนี้เป็นต้น

 ครอูยากจะเล่าถงึเรือ่ง  การลกัเดก็  การลกัเดก็นัน้ 

เป็นเรื่องที่น่าอเนจอนาถเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ  

แต่ก่อนอาจจะมีข่าวปีหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้ง 
แต่เดีย๋วน้ีนอกจากจะมข่ีาวเดก็จมนำา้บ่อย ๆ แล้วยงัมี 

  

  

 

 ส�ข�ฯพังง� ประช�สัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษ�ใหม่

  เตรียมคว�มพร้อม มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

โดย รศ.สมพล ทุ่งหว้า   รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดสงขลา ได้พบปะหารือเพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

กับสถาบันพัฒนาการศึกษาและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยภาคใต้จังหวัดสงขลา กับนายอรัญ คงนวลใย 

ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยภาคใต้จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม  

ท่ีผ่านมา  ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 1/2558

วันที่ 11 - 15 มิ.ย. และ 27 มิ.ย. - 6 ก.ค. 58 (ทุกวัน)

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

*** สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ชำาระผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย แบ่งชำาระ 3 เดือน 0 %

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง ให้โอวาทแก่นกัศกึษา

ปรญิญาโทสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ จากสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 23 สาขาทัว่ประเทศ 

ในโอกาสทีเ่ข้าร่วมปัจฉมินเิทศ เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดพังงา ออกบูธแนะนำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี แก่ผู้สนใจ ณ ห้างสรรพสินค้า  

Central Festival Phuket เม่ือวันท่ี 15 - 17 พฤษภาคม 

ท่ีผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์ในด้านสถานท่ี

จากศูนย์การค้าเซ็นทรัล

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาบริหารการศึกษา 23 สาขาวิทยบริการฯ


