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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
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ม.ร.ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรฯด้านวิศวกรรมพลังงาน

นักแบดมินตันดีกรีเยาวชนโลก สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ท่ี ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 

อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จำานวน 7 แห่ง โดยมี  

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน  

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สำานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์-

พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดมีหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง ต้อนรบันกัแบดมนิตันเยาวชนทมีชาติ ทีม่าสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ ์

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง 

อาจารย์ประจำาคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์และโค้ชนกัแบดมนิตนั ม.ร. ร่วมต้อนรบั

นำาโดย ‘เจ้าโอ๊ต’ สทิธคิมน์ ธรรมศลิป์ ‘เจ้าบาส’ เดชาพล พวัวรานเุคราะห์  

และ ‘เจ้าสกาย’ กิตตินุพงษ์ เกตุเรน ดีกรีแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลก 

เมือ่วนัที ่ 23  พฤษภาคม  2558  ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช

  โอกาสนี ้ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่ามคีวามยนิดทีีท่มีนกักฬีา 

แบดมินตันเยาวชนทีมชาติ มาสมัครเรียนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีพันธกิจสำาคัญในการสนับสนุนด้านกีฬา 

และผลักดันให้นักศึกษาเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงการสนบัสนนุทุนการศกึษาให้แก่นกักฬีาทีไ่ด้รบัรางวลัประเภทต่างๆ

เป็นประจำาทุกป ี

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลาเปิดรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อช้ันปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 

รุ่นท่ี 2 การศึกษาแบบ Block Course System 

เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ท่ีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา ค่าใช้จ่าย 

ตลอดหลักสูตร 168,000 บาท (แบ่งชำาระ 7 งวด) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัคร 

ต้ังแต่บัดน้ี - 13 มิถุนายน 2558

เปิดรับป.ตรี สาขาวิชาการจัดการ 

(ภาคพิเศษ) จังหวัดสงขลา

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับสมัครผู้สำาเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตร-

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. For IT-Smart 

Program) รุ่นท่ี 10 สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร - 

39 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ คัดเลือก- 

โดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันอังคาร-วันพฤหัสบดี 

เวลา 18.00 - 21.30 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(หัวหมาก) ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น 175,000 บาท 

ดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส 195,000 บาท

   
 รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 10

(อ่านต่อหน้า 2)

เปิดสอบ e-Testing  68 วิชา ภาค 1/2558

เลือกวันเวลาสอบได้ และรู้ผลสอบทันที

  ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อำานวยการ  

สำานกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์ เปิดเผยว่า 

 สำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.ร. 

จะเปิดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Testing) ประจำาภาค 1/2558 จำานวน 

68 กระบวนวิชา โดยกำาหนดให้นักศึกษา

ที่ต้องการสอบด้วยระบบ e-Testing  

ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 

9 มถินุายน 2558 ทีอ่าคารเวยีงค�า ชัน้ 1 และวนัที ่27 มถินุายน 2558 

เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ที่อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 8 

ก�าหนดสอบระหว่างวันท่ี 27 มิถุนายน - 18 ตุลาคม 2558 

(เว้นวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม, 10 - 12 สิงหาคม,  

19 - 31 สิงหาคม 2558) ทั้งนี้ ในการสอบแต่ละวนัจะมคีาบเวลา

ให้นกัศกึษาเลอืกสอบได้ 4 คาบ ได้แก่ 

คาบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.30 น. คาบที่ 2 เวลา 12.00 - 14.30 น. 

คาบที่ 3 เวลา 15.00 - 17.30 น.   คาบที่ 4 เวลา 18.00 - 20.30 น.

 ผศ.พิศิษฐ์ กล่าวว่าการสอบด้วยระบบ e-Testing มีจุดเด่น

ที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายประการ เช่น นักศึกษาสามารถ

เลือกวันเวลาสอบได้เองตามที่ตนเองต้องการ (อ่านต่อหน้า 9)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร 

หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www. 

3m-it.ru.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ท่ี อาคารสุโขทัย 

ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) 

เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โทรศัพท์ 0-2310-8588, 087-591-1401โดยรับสมัคร 

2 ช่่วง ดังนี้

 ช่วงที่ 1 ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

 ช่วงท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 

 30 กันยายน 2558 (เว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2558)

รับสมัครนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสมัครขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ 

สำานักงานโครงการพิ เศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา (ทุกวัน) หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครได้ท่ี www.skbba.ru.ac.th สอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมโทร. 0-2310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399, 

074-251-333 และ 074-251-888 

เปิดรับป.ตรีฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

 “วันนี้นักกีฬาเลือกมาเรียนที่รามฯ แต่ละคน

ล้วนเป็นบุคคลที่มีความสามารถในกีฬาแบดมินตัน 

เป็นแชมป์ระดบัประเทศ ระดบัเอเชยี และระดบัโลก 

อยากให้ลองคดิย้อนไปว่า กว่าทีพ่วกเราจะก้าวมาเป็น

แชมป์ระดบัโลกได้นัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ายกใ็ห้มคีวามมุง่มัน่

ด้านกฬีาต่อไป ขณะเดยีวกนัอนาคตข้างหน้าถ้าไม่ได้ 

เล่นกฬีาแล้ว การศกึษากเ็ป็นสิง่สำาคญั ควรทีจ่ะมุง่ศกึษา

หาความรู้ให้ประสบความสำาเร็จควบคู่ไปกับการเล่นกีฬา 

ฉะนัน้ ขอให้ใช้ชวีติทีร่ามฯอย่างมคีวามสขุ มโีอกาส 

ให้มาเข้าเรียน และช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก่

มหาวิทยาลัยด้วย”

 ด้าน รศ.ดร.โฆษติ คณบดี

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ์

กล่าวว่าคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

จะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ 

ช่วยวางแผนการเรียนและ 

การสอบให้นักกีฬาได้เรียน 

อย่างมปีระสทิธภิาพ ให้มเีวลา 

เรียนและเวลาฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบจะได้เรยีนจบ 

ได้ภายในเวลาทีก่ำาหนด หรอืกรณเีทยีบโอนประสบการณ์ 

ก็อาจจะเรียนจบได้เร็วขึ้น 

 มหาวทิยาลยัมคีวามภมูใิจทีจ่ะได้ช่วยสร้างคน 

สร้างชาติ สร้างนักกีฬา เพื่อพัฒนาชาติและชื่อเสียง

มหาวิทยาลยั ขอให้ทุกคนเรยีนอย่างมคีวามสขุ เล่นกฬีา 

และเรยีนให้เด่นควบคูก่นัไป รามคำาแหงจะช่วยกำาหนด

อนาคตที่ดีที่สุด และให้โอกาสได้เรียนรู้เพื่ออนาคต 

มีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการนับถือจากคนทั่วประเทศ

และทั่วโลก คนที่เรียนรามคำาแหงจะคิดไกล ใจกว้าง 

มองทะลปุรโุปร่ง ในเรือ่งทีจ่ะต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลง 

แล้วทุกคนจะภูมิใจว่า “ชีวิตมีคุณค่าสูงสุดเมื่อเข้ามา

เรียนที่รามคำาแหง”  

 ‘เจ้าโอ๊ต’ สทิธคิมน์ แชมป์ 

Dutch Junior International 

จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เป็นคนแรกของไทย กล่าวว่า 

เลือกมาสมัครเรียนที่รามฯ 

เพราะรูปแบบการเรียนทำาให้ 

มีเวลาฝึกซ้อมและมีเวลาเรียน 

ไปพร้อมกัน ตั้งใจจะอ่านหนังสือด้วยตนเอง 

และแบ่งเวลาเรียนด้วยการรวมกลุ ่มเพื่อนติว 

ก่อนสอบ รวมถงึเลอืกเรยีนคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

เผ่ือไว้ในอนาคตถ้าเราไม่ได้เล่นแบดมินตันแล้ว 

เรายังสามารถนำาความรู้ไปพัฒนาคน พัฒนาทีม 

หรอืทำางานในสาขาทีจ่บมาได้  ขอบคณุ ม.รามคำาแหง

ที่สนับสนุนนักกีฬาให้เรียนหนังสือในสาขาที่ตรงกับ 

ความต้องการและสามารถประยกุต์ใช้กับสาขาอาชีพ

ที่ทำาอยู่ได้ด้วย

 ‘เจ้าบาส’ เดชาพล ชนะเลศิ

แข่งขันแบดมินตันเยาวชน

ชิงแชมป์โลก ประเภทชายคู่  

ที่ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า 

ก้าวแรกที่เข้ามารู ้สึกอบอุ่น

กับการต้อนรับอย่างดีจาก

ท่านอธกิารบด ี คณาจารย์และ 

โค้ชแบดมนิตนั ม.ร. ทำาให้มัน่ใจว่า รามฯจะมอบโอกาส

ทีด่ทีัง้การเรยีนและประสบการณ์ชวีติใหม่ทีม่ากกว่า 

การเล่นกฬีาเพียงอย่างเดยีว เมือ่เข้ามาเรยีนแล้วตัง้ใจ 

จะเรียนให้จบระดับปริญญาตรี ไปพร้อมกับการเล่น 

แบดมินตันให้สามารถรักษาแชมป์ในรายการต่างๆ 

ไว้ให้ได้เช่นเดมิ เพ่ือช่วยสร้างช่ือเสยีงให้กับมหาวทิยาลยั

และประเทศไทยด้วย

 ‘เจ้าสกาย’ กิตตินุพงษ ์

ชนะเลิศแข่งขันแบดมินตัน

เยาวชนชงิแชมป์โลก ประเภทชายคู ่

ที่ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า 

ผมมั่นใจว่าการเรียนที่รามฯ

ไม่บังคับนักศึกษาให้เข้าเรียน 

จะเอื้อกับการฝึกซ้อมและ

การแข่งขันแบดมินตันที่จัดทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ วางแผนการเรยีนไว้ว่า ถ้าว่างเว้นจากการ 

ซ้อมหรือแข่ง ก็จะมาเข้าเรียนให้มากท่ีสุด เพราะ

สาขาพฒันาทรพัยากรมนษุย์ จะสอนให้เราเป็นนกักฬีา

ที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะจบไปพัฒนาวงการกีฬา

ต่อไป ขอขอบคณุ ม.รามคำาแหง ทีส่นบัสนนุการเรยีน

ให้กับพวกเรานักกีฬาแบดมินตันครับ

นักแบดมินตันดีกรีเยาวชนโลกฯ   (ต่อจากหน้า 1)

 สำาหรับสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ และสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 โอกาสน้ี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนา- 

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่าบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและ

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

และสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 8 แห่งคร้ังน้ี สืบเน่ืองจาก พพ. 

และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 แห่ง ได้ตระหนักถึง 

ความสำาคัญและคุณค่าของการพัฒนาบุคลากร

ระดับอุดมศึกษาจากต้นทางก่อนท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ในอนาคต ให้มีความพร้อมในเรื่องของการอนุรักษ์

พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และย่ังยืน อันจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการใช้พลังงาน

ของสถานประกอบการและลดการใช้พลังงานของ

ประเทศในอนาคต

 ดังนั้น พพ.และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 แห่ง 

ได้ตกลงร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรฯของ

แต่ละมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรผู้รับ

ผิดชอบด้านพลังงานสามัญของ พพ. เพื่อให้เป็น

ส่วนหน่ึงของหลักสูตรฯ คือ 1)วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2)วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีการจัดการประสิทธิภาพพลังงาน 

3)วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                

4)วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

5)วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

และ6)วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สำาหรับนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนหลักสูตรน้ีจะต้อง 

ผ่านการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานท่ี พพ. กำาหนด 

จึงจะมีสิทธ์ิได้รับวุฒิบัตร พร้อมท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านพลังงานสามัญจาก พพ.

 “การลงนามความร่วมมือในการนำาหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของ พพ.ไปบรรจุในหลักสูตร

การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

ในสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ นับเป็น 

จุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายในความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับสถาบันการศึกษาที่จะสร้าง

บุคลากรท่ีมีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติ ซ่ึงจะมีผลต่อยอด

ที่ทำาให้เกิดการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานและ

สามารถใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ

ของโลกได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง 

ทำาให้เกิดการประหยัดเงินตราของประเทศที่จะต้อง

ซื้อพลังงานจากต่างประเทศด้วย”

ม.ร.ลงนามความร่วมมือฯ            (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 นบัแต่ปีพุทธศกัราช ๒๕๑๔ เป็นต้นมา 

หรอืทีจ่รงิคอืปีการศกึษา ๒๕๑๔ เป็นต้นมา

 การเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

หรือการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย มิใช่สิ่งที่

ไกลเกนิฝันของผู้คนในบ้านเมอืงน้ีอกีต่อไป

 เนือ่งเพราะ รัฐบาลในขณะนัน้ได้จดัต้ัง 

มหาวทิยาลัยของรฐัขึน้มาแห่งหน่ึง ซึง่นับเป็น 

ความชาญฉลาดและเล็งเห็นการณ์ไกล 

ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โ ด ย กำ า ห น ด ใ ห ้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย -

รามคำาแหงเป็น

 มหาวิทยาลัยตลาดวิชา

 เช่นเดียวกับที่ “มหาวิทยาลัยวิชา 

ธรรมศาสตร์และการเมือง” เคยเป็นมา

 คณุปูการใหญ่หลวงของมหาวิทยาลยั

แบบนี้ คือ

 การให้โอกาสแก่ผู้เข้าเรียน

 โอกาสแรกคือสามารถเข้าศึกษาได้

โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดย

การสอบแข่งขัน-แพ้คัดออก

 โอกาสที่สอง คือสามารถเลือกเรียน

สาขาวิชาที่ชอบ ในคณะที่ใช่ คือ

 เลือกคณะได้ด้วยตนเอง มิใช่เลือกให้

โดยผู้อื่น

 โอกาสต่อมาคือสามารถจ่ายค่าเล่า-

เรียนได้ในราคาไม่สูง หรือที่จริงคือจ่ายใน

ราคาที่ถูก เรียกว่า

 ลูกใครๆก็สามารถเรียนได้

 “ข่าวรามคำาแหง” เคยเห็นคนสื่อสาร

กันในสื่อสาธารณะว่า

 “คณุสอบเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัของรฐัได้  

แต่คณุแน่ใจหรอืว่าจะมเีงนิเรยีน”

 เห็นแล้วก็สะท้อนในหัวอก

‘อ่ำ�-อัมรินทร์’ เชื่อมั่นรักษ�อ�ก�รเจ็บปวด
ที่สถ�นพย�บ�ลแพทย์แผนไทย ม.ร.

 แพทย์ทางเลอืก หรอืทีห่ลายคนเรยีกว่า “แพทย์ 

แผนไทย” กำาลังได้รับความสนใจจากผู้ป่วยที่เชื่อว่า 

มีข้อดีตรงที่ไม่ต้องเสี่ยง ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องกังวล 

กับผลข้างเคียงของการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน   

ทีน่ี ่สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย คณะวทิยาศาสตร์ 

ม.รามค�าแหง นอกจากจะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของ 

นกัศึกษาสาขาวชิาแพทย์แผนไทย คณะวทิยาศาสตร์แล้ว 

ยงัเปิดให้บรกิารรกัษาโรคแก่นกัศกึษาและประชาชน 

อยู่ที่กองอาคารหลังเก่า ชั้น 2 เปิดให้บริการรักษา

ผู้ป่วยมาหลายปี และมีผู้สนใจมารับการรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง

   เม่ือไม่นานมานี ้ คนดงัอย่าง 

“อ�า่-อมัรนิทร์ นติพิน” พธิกีร

และเจ้าของรายการโทรทศัน์ 

ยงัเลอืกเข้ารบัการรกัษาอาการ

เจ็บปวดบริเวณไหล่ข้างซ้าย  

ณ สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย 

ม.ร. ซึง่ “ข่าวรามคำาแหง” ได้ม ี

โอกาสพดูคยุกบั “อำา่-อมัรนิทร์” 

 ถึงอาการเจ็บป่วยและเหตุผลที่เข้ามารักษาที่นี่ด้วย

 อ�า่-อมัรนิทร์ กล่าวถงึอาการป่วยว่า ตนมอีาการ 

เจ็บปวดทีข้่อมอืและไหล่ข้างซ้าย มาประมาณ 2 ปีแล้ว 

เป็นเพราะฝึกซ้อมกอล์ฟแต่ละวันอย่างหนัก ก็เริ่มม ี

อาการจากข้อมือ ร้าวมาถงึสะบกัซ้าย รวมถงึ เวลาทำางาน 

ก็จะเล่นกีตาร์นานๆใช้ร่างกายจุดเดิมนานๆทำาให้มี

อาการเจ็บซำ้าๆ เคยรักษามาทั้งโรงพยาบาล คลินิก 

ตามที่คนรู้จักบอกมาหลายแห่ง ก็ช่วยให้อาการทุเลา  

แต่ไม่หายขาด ช่วง 2 เดอืนมานี ้อาการกลบัมาเจ็บหนกั 

เวลานอน เวลาตื่น เจ็บปวดที่แขนซ้ายจนขยับไม่ได ้

ก่อนที่จะมารักษาที่รามฯ ไปรักษาแบบฝังเข็ม คิดว่า 

อาการดีขึ้น เลยไปออกกำาลังกาย จนเจ็บหนักซำ้า 

รักษาต่ออีกหลายแห่งจนมีน้องๆบอกต่อกันมา 

ให้มาลองรกัษาทีส่ถานพยาบาลแพทย์แผนไทย ม.ร. 

 

 “ผมเข้ารักษาอาการเบื้องต้นเมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 2558 โดยมอีาจารย์อธปิวฌัณ์ อมรปัญญานนัท์ 

หวัหน้าสาขาวชิาแพทย์แผนไทย อาจารย์เอก พติรพบิลู 

ธารภูธรร อาจารย์ผู้ช่วยและอาจารย์ผู้ควบคุมการ

ฝึกปฏิบัติภายใน อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา

แพทย์แผนไทย ช่วยดูแลรักษาอาการ ซึ่งทีมอาจารย์

วิเคราะห์ว่า เป็นอาการไหล่ติด มีอาการอักเสบ 

จงึใช้วธิรีกัษาด้วยการนวดแบบราชสำานกั กดจดุรกัษา 

ประคบเย็น ให้ทานยาสมุนไพร และยาทาภายนอก 

(ทานำา้มนั) รวมทัง้ให้ควบคมุเรือ่งอาหาร งดกนิของแสลง 

เครื่องใน และนำ้าหมักนำ้าเมา หลังจากกลับไปอาการ

ก็ดีขึ้น จากเดิมท่ียกแขนไม่ได้เลย ตอนนี้สามารถ 

ยกแขนข้ึนสูงได้ ความเจ็บปวดเดิมก็ทุเลาขึ้นอย่าง

ไม่น่าเชือ่ จงึตดัสนิใจมารกัษาต่อเน่ืองครัง้น้ีเป็นครัง้ที ่3”

 อ�่า บอกด้วยว่า  ผมมีความเชื่อในการรักษาโรค 

ด้วยสมุนไพรไทยมากกว่าจะให้รักษาถึงข้ันต้อง 

ผ่าตัดหรือเข้าโรงพยาบาลนานๆ และท่ีนี่มีอาจารย ์

ท่ีเป็นกรููในการรกัษา และเป็นนกัศกึษาท่ีกำาลังจะจบ 

การศึกษาสาขาวชิาแพทย์แผนไทย คณะวทิยาศาสตร์ 

ซ่ึงแต่ละคนเป็นผูท้ีผ่่านการเรยีน การฝึกปฏบิตัมิาอย่างด ี

เพือ่ทีจ่ะเตรียมไปเป็นหมอแพทย์แผนไทยในอนาคต 

ใครที่มีอาการเจ็บป่วย จนทำาให้การทำางานไม่ม ี

ประสิทธิภาพ เชื่อว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย 

เป็นทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะทำาให้อาการทเุลา จนถงึขัน้ดขีึน้ 

ที่สถานพยาบาลแห่งนี้พร้อมจะดูแลรักษาให้โดย 

ไม่หวังผลกำาไรและทำาให้หายจากความเจ็บปวด 

ได้เร็ววัน

 สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการ 

ตรวจรักษา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.  

ณ กองอาคารหลงัเก่า ช้ัน 2 ใกล้กบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ให้บรกิารตรวจรกัษาทางแผนไทย นวดรกัษา แก้อาการ 

และรักษาทางเวชกรรมไทย สอบถามรายละเอียด 

โทร.0-2310-8684-5



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน มรีองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  

ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ 

นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 321 ชั้น 3  

อาคารสุโขทัย 

 โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัญญา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานว่าการจัด

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คำาแนะนำา

เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ 

นักศึกษาได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการเรียน

การสอน อีกทั้ง นักศึกษายังจะได้รู้จักกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะ/สำานัก 

คณาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และได้รู้จักหน่วยงานต่างๆที่ช่วย

สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัย 

รามคำาแหงขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน การปฐมนิเทศถือเป็นการฝากตัว 

เป็นลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ ซึ่งรามคำาแหงเป็นตักกสิลาทางปัญญา และเป็น

มหาวิทยาลัยที่พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ลูกศิษย์ที่มุ่งมาแสวงหาความรู้

 “ขอชืน่ชมทกุคนทีม่คีวามตัง้ใจมาเรยีนหนงัสอื แม้ว่าจะต้องทำางานไปด้วย 

เรียนไปด้วย หลายคนมีครอบครัวก็ต้องแบ่งเวลามาเข้าเรียน และหลายคนต้อง

เดินทางไกลมาจากหลายที่หลายแห่ง จึงอยากให้นักศึกษาจดจำาถึงวันท่ีเดินมา 

สมัครเรียน จำาวันท่ีตั้งใจมาเรียน ถ้าวันใดที่รู้สึกท้อให้ฝันถึงวันท่ีอยากเรียน

ปริญญาโท นึกถึงอุปสรรคต่างๆที่ได้ฟันฝ่ามา ถ้าทุกคนมีสติ และความเพียร-

พยายามก็จะประสบความสำาเร็จได้แน่นอน

 ขอให้นักศึกษามีความมุมานะ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพราะการศึกษา 

ระดบับณัฑติศกึษา เป็นการศกึษาเพือ่ปลกูความคดิให้สามารถวเิคราะห์ความรูไ้ด้ 

โลกของความรูเ้ป็นโลกทีท้่าทาย องค์ความรูก้เ็ปลีย่นแปลงรวดเรว็ นกัศกึษาต้อง 

ตามให้ทัน ยิ่งมีโลกของวิกิพีเดียเกิดขึ้น ทำาให้เด็กรุ่นใหม่รู้จัก Encyclopedia  

(สารานุกรม) น้อยลง”

 อธิการบดี กล่าวถึง ม.รามคำาแหงว่า จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ปี 2514 ที่เปิดสอนแบบตลาดวิชา เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ 

ทั้งระบบเปิดและระบบปิด  คือ ถ้านักศึกษาต้องการเข้าเรียนก็มีชั้นเรียนให้ และ

รับแบบไม่จำากัดจำานวน เปิดโอกาสให้คนไทยที่อยู่ทุกแห่งหนในประเทศไทยได้

เรียนหนังสือ ด้วยคิดค่าหน่วยกิตเพียง 25 บาทเท่านั้น

 “หลายคร้ังเมื่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น ผมมักจะได้รับ 

จดหมายจากบัณฑิตหลายฉบับ เช่น ล่าสุดมีคุณลุงบัณฑิตอายุ 72 ปี เขียน 

มาจากจังหวัดอยุธยา คุณลุงเขียนมาบอกว่า ผมมีความภูมิใจท่ีได้มีโอกาสเข้า 

รับพระราชทานปริญญาบัตรจาก ม.รามคำาแหง เพราะเคยฝันว่าจะต้องเรียนจบ

ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  นายธนาวุฒิ จงก�าโชค  

หรอืย้ง ศษิย์เก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปัจจุบัน 

เป็นวศิวกร บรษิทั VSL THAILAND 

CO.,LTD สร้างชื่อโดยการสอบ

ผ่านการขอรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

ระดบัภาควีศิวกร ได้เป็นอนัดบัที ่2 

คะแนน 95/100 คะแนน ใน 

หมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ประจำาเดือนมีนาคม 2558

 ธนาวฒุ ิ สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากคณะ-

วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เกียรตินิยม-

อันดับ 2 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อเดือน- 

มีนาคม 2558 ช่วงที่กำาลังศึกษาอยู่เคยได้รับรางวัล 

ชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ประเภทกำาลังสูง

ตามเป้าหมาย ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2553 และรางวัลเพชร- 

ประดับรามฯ ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ครบรอบ 41 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

 ธนาวุฒิ กล่าวถึงความสำาเร็จว่า ช่วงที่เรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ผมเข้าเรียนเป็นประจำาทุกคาบ ทำาให้มีความรู้ในวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวะและ 

อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาเรียนเสริมอยู่ตลอด เมื่อสำาเร็จการศึกษาก็ได้เข้า

ทำางานเป็นวิศวกร และได้ทำางานที่ตนเองชอบ จนทำาให้ก้าวมาสู่ความสำาเร็จได้

อีกขั้นหนึ่ง 

 “ขอขอบคุณอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ความรู้ทั้งในตำาราและ

นอกตำารา และประสบการณ์ในช่วงวัยเรียน ทำาให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้

มาสานต่อในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นหาตัวเองและเจอสิ่งที่ชอบ จบไปเป็นบัณฑิตที่ม ี

ความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง จนถึงขณะนี้ผมยังเชื่อเสมอว่า “การทำาตัวเอง

ให้เหมือนรวงข้าวที่ตั้งสูงและสง่า  เมื่อมีลมแรงๆหรือพายุมาให้ก็โน้มเอียง 

เหมือนดังรวงข้าวเช่นกัน” ทำาให้ทำางานด้านวิศวกรอย่างมีความสุข และ 

มุ่งพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติด้วย”

ศิษย์เก่าคณะวิศวะสร้างชื่อ สอบภาคีวิศวกรได้คะแนนอันดับ 2

ปริญญาตรีให้ได้ แต่มีโอกาสเมื่ออายุมากแล้ว รามคำาแหงจึงเป็นสถาบันเดียวที่

ตรงกับการดำาเนินชีวิตของเขา และทำาให้เขาได้ก้าวมาสู่ความสำาเร็จ”

 อธิการบดี กล่าวด้วยว่านักศึกษาใหม่ที่เข้ามาสู่รั้วรามคำาแหง เชื่อว่า 

ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากพัฒนาความรู้และทักษะของตนเอง ขอฝากให ้

นักศึกษาได้ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยักำาหนด เช่น เร่ืองการเข้าห้องเรียน

ขอให้ตรงต่อเวลาและมีเวลาเข้าห้องเรียนตามเกณฑ์ ให้เกียรติแก่ครูอาจารย์  

แม้ว่าหลายท่านอาจจะมีอายุน้อยกว่าเราก็ขอให้เกียรติซึ่งกันและกัน กับเพื่อนๆ

ขอให้มีความสามัคคี ดูแล และมีความเมตตาต่อกัน 

 “ขอยำ้าเร่ืองการทุจริตในการสอบ นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  

ซื่อสัตย์กับตนเอง กับเพื่อนและคนอื่นๆ ดังที่ อริสโตเติล บอกไว้ว่า  

ความซื่อสัตย์ต้องไม่โกหก คือ ไม่พูดปดในทุกสถานการณ์ อีกทั้ง ยังเชื่อว่า 

ช่วงที่เรียนหนังสือเป็นช่วงที่นักศึกษาจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือมากที่สุด  

ขอให้มคีวามตัง้ใจ มุง่มัน่ พยายาม ใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุ ใช้เวลาเรยีนอย่างคุม้ค่า 

และให้เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน”     



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

อาจารย์ตูซาร์ นวย                                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน แรงงานพลัดถิ่น (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คำาแรียกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องเขียน เคร่ืองใช้ห้องครัว 

เครื่องใช้ห้องนำ้า ฯลฯ ในภาษาเมียนมามีดังนี้

 ช่วงท่ีกำาลังจะลงมือเขียนเศรษฐศาสตร์ 101 อยู่นี้ เป็นช่วงที่ปัญหา 

ผู้อพยพชาวโรฮินจา (หรือที่เดิมเราเรียกกันว่าโรฮิงญา) กำาลังเป็นเรื่องใหญ ่

พาดหัวข่าวอยู่ทุกวัน และไม่ใช่เฉพาะเรือที่มีชาวโรฮินจาอพยพลอยลำาอยู่นับ

พันคนในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ในยุโรปเองก็มีเรือของผู้อพยพ

ที่หาทางเข้าไปพักพิงอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปอย่างต่อเนื่อง ที่เรือล่ม 

เสียชีวิตก็เป็นข่าวปรากฏอยู่เสมอ

 การอพยพย้ายถิ่นเพื่อไปหางานทำาในเขตอื่น ประเทศอื่น หรือแม้แต ่

ในทวีปอื่นเป็นเรื่องที่มีมายาวนานแล้วแทบจะเรียกได้ว่าตั้งแต่มีการบันทึก

ประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร ก็มีเรื่องของการนำาแรงงานอพยพย้ายถิ่น 

ไปยังเขตอื่นหรือดินแดนอื่นบันทึกเป็นหลักฐานมาตลอด ทั้งโดยสมัครใจ

และไม่สมัครใจ 

 การย้ายถิ่นโดยสมัครใจนั้นมักเป็นการแสวงหาดินแดนใหม่ที่สงบสุข

หรือเพื่อหนีโรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม เป็นต้น ส่วนการย้าย 

โดยไม่สมัครใจก็คือการถูกจับหรือกวาดต้อนมาเป็นเชลยโดยชนชาติอ่ืนท่ีเข้า

ยึดครอง

 ถ้าจะยดึตามทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ สาเหตุการย้ายถ่ินท่ีผมเขยีนมาตอนต้น 

นั้นเขาจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่เป็นแรงผลัก (push) กับ

ประเภทท่ีเป็นแรงดึงดูด (pull) โดยสาเหตุประเภทที่เป็นแรงผลักก็คือการที ่

ประเทศต้นทางของการอพยพย้ายถิ่นนั้นมีสภาพที่ไม่น่าจะอยู่ได้ต่อไป เช่น 

ไม่มีอะไรจะกิน แทบจะต้องอดตายเพราะความแห้งแล้ง เหมือนอย่างที่ทำาให ้

คนจีนในยุคเมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้วต้องหอบเสื่อผืนหมอนใบมาเป็นเศรษฐี

อยู่ในเมืองไทย หรือไปเป็นกรรมกรสร้างทางรถไฟในสหรัฐฯ เป็นต้น  

นอกจากนั้นก็อาจเป็นเพราะความขัดแย้งทางศาสนาเช่นในไอร์แลนด์ซึ่ง

ทำาให้คนไอริชที่นับถือนิกายคาทอลิกหนีความขัดแย้งไปอยู่ที่อเมริกาเป็น

จำานวนมาก

 ส่วนสาเหตุประเภทแรงดงึดดูน้ันมาจากความน่าอยูข่องประเทศปลายทาง 

เช่นโอกาสที่จะมีงานทำารายได้สูง มีความเป็นอยู่สุขสบาย หรือสำาหรับบางคน 

นั้นขอแค่พอไม่ต้องอดมื้อกินมื้อก็พอแล้ว เช่นกรณีคนประเทศเพื่อนบ้าน 

ข้างเคยีงหลัง่ไหลเข้ามาทำางานในประเทศไทยกนัมากมาย เพราะแม้จะได้ค่าจ้าง 

เพียงไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นตำ่า แต่ก็ยังดีกว่าทำางานในบ้านเกิดมาก 

 ความจรงิแล้วการอพยพย้ายถ่ินของแรงงานนัน้อาจเกดิจากท้ัง 2 สาเหตุ 

ผสมกันก็ได้ เช่น การอพยพของคนอังกฤษไปอเมริกาในยุคปฏิวัติ- 

อุตสาหกรรมเพราะอยู่ในอังกฤษเองก็ไม่มีที่ดินทำากิน และต้องมาเป็นแรงงาน 

รบัจ้างในเมอืงทีค่่าจ้างตำา่มาก แถมยงัต้องทำางานยาวนานถงึวนัละ 10-12 ชัว่โมง 

ในขณะท่ีความฝันของคนเหล่านี้ถ้าได้ไปถึงอเมริกาก็คือมีที่ดินให้จับจองทำา

กินมากมาย และคงจะมีความสุขกว่าอยู่ในอังกฤษแน่ 

 ปัญหาของผู้จะอพยพข้ามนำ้าข้ามทะเลไปไกล ๆ ก็คือคนเหล่านี้ล้วน

ยากจนแทบว่าจะอดตายอยูแ่ล้ว แต่การเดนิทางนัน้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายสงูพอสมควร 

เขาหาเงินจากไหนมาเป็นค่าเดินทาง คำาตอบของเรื่องนี้คงต้องรออ่านต่อใน 

ตอนที่ 2 แล้วละครับ 

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

แค้า ดาน-บ้อ ปาน ดินสอ-ปากกา

เพา เตน ปากกาหมึกซึม

เน่ แต่ แค้ ดาน ดินสอกด

อะ เยา แช บอ แปน สีเมจิก

ซา ยแวะ กระดาษ

ซา โอ่ สมุด / หนังสือ

ดะ เซ่ โต้น ตรายาง

เย เซ้ สีนำ้า

พะ เย้า เซ้ สีเทียน

แค้ พแย่ ยางลบ

มีน หมึก

บะ จี ซแว้ เพา เตน ปากกาคอแร้ง

โซ่ ตาน พู่กัน

ซี เซ้ สีนำ้ามัน

เป่ ก้า ชะ ผ้าใบ

เจ่า ตีน โบ้น กระดาษ

แค้ ดาน บู้ กล่องดินสอ

แค้ ซาน ไส้ดินสอ

เป ดาน ไม้บรรทัด

อม้า พแย่ เซ้ เย นำา้ยาลบคำาผดิ

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

โซ พา โซฟา

แอ่ คาน ซะ บแว โต๊ะรับแขก

พาน คแว่ แก้วนำ้า

เย ไช่ / เย กะ ย้า เหยือก

ป้าน โอ้ แจกัน

ตาน บ้าน เหล็กดัด

เล เอ้ แซ่ แอร์

ปาน กา พัดลม

ตะ ดีน ซา หนังสือพิมพ์

มี โอ้น หมอน

แต ลี โพ้น โทรศัพท์

 เร ดี โย วิทยุ

ไต กะ นา ยี นาฬิกา (แขวนผนัง)

ซะ บแว้ ตีน นา ยี นาฬิกา (ตั้งโต๊ะ)
(แบบสีเ่หลีย่มทีว่างบนโซฟา)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

กลอนที่นักศึกษาแต่งร่วมกัน

 คณะกรรมการโครงการสร้างสรรค์

วรรณศิลป์กวีปากกาทอง และศูนย์สังคีตศิลป์ 

ธนาคารกรุงเทพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ด้านการเขียนคำาประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 

โดยมีเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์ กวีซีไรต์ ป ี

พ.ศ. 2523 และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 

ปี พ.ศ. 2536  ศักดิ์ศิริ  มีสมสืบ กวีซีไรต์   

ปี พ.ศ. 2535 และ รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี  และนายกสมาคมภาษาและหนังสือ 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง KSB 201 อาคารโกษาธิบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่  

12 พฤษภาคม 2558

 การอบรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในเขตจังหวัด 

ภาคกลางได้มีโอกาสฝึกการแต่งคำาประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เป็นการเตรียมความพร้อม 

สำาหรับการส่งคำาประพันธ์เข้าประกวดในโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง 

ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ ภิวัฒน์ไทย”  จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 

 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเกณฑ์การประกวดได้ท่ี Facebook : ศูนย์สังคีตศิลป์ 

ธนาคารกรุงเทพ

“เนาวรัตน์”-“ศักดิ์ศิริ” กวีซีไรต์ อบรมการเขียนร้อยกรองให้ นศ.รามฯลพบุรี

เนาวรัตน์  พงษ์ ไพบูลย์

ให้เกียรติแต่งกลอนแก่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

กลอนเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

ซึ่งเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์  มอบแก่ผู้เข้าร่วมประชุม



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ขยาย

โอกาสทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค โดยเปิดสาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำานาจเจริญ 

เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และใช้โรงเรียน

อำานาจเจริญเป็นสถานที่สอบของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงส่วนภูมิภาคระดับปริญญาตรี 

(ศูนย์สอบจังหวัดอำานาจเจริญ) นั้น

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำานาจเจริญ ได้สร้างอาคารเรียน

เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้เป็นสถานท่ีสอบ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงส่วนภูมิภาค 

และเป็นศูนย์สอบจังหวัดอำานาจเจริญ ได้ตั้งแต่

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

 เพื่อให้การจัดสอบของศูนย์สอบดังกล่าว

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จึงจำาเป็นต้องเปล่ียนแปลงสถานที่สอบของ 

ศูนย์สอบจังหวัดอำานาจเจริญ ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค  

จากโรงเรียนอ�านาจเจริญ (AM) เป็นสาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอ�านาจเจริญ (AM) 

ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

สถานท่ีต้ัง เลขท่ี 125 หมู่ 3 ตำาบลไก่คำา อำาเภอเมือง 

จังหวัดอำานาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 หมายเลข- 

โทรศัพท์ 045-523-515, 045-525-961 และโทรสาร 

045-525-962, 045-523-516 สถานที่ใกล้เคียง  

คือโรงเรียนบ่อบุ-โปโล

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดอำานาจเจริญ

 ด้วยสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้ส่งสำาเนา

หนังสือสำาคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจ

สอบความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงาน

ที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผล

การตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่า

หนังสือสำาคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางราย

มีปัญหาบางประการ ซึ่งจะต้องทำาการตรวจสอบ

อีกครั้งหนึ่ง

 ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษานำาต้นฉบับวุฒิการ

ศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการตรวจ

สอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร 

อาคารสวป.ชั้น 3 ตั้งแต่วันออกหนังสือนี้ ถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2558 จำานวน 18 ราย  ดังรายช่ือต่อไปน้ี 

นายวัชรพงษ์  สายเจริญสกุล  5601019796

นายเตมีย์  อิสระนุกูลธรรม  5601500514

น.ส.สุพัตรา  จันทิม  5601503773

น.ส.ลลิญา  มีภู่เพ็ญ  5602514647

ให้นำ�ต้นฉบับหนังสือสำ�คัญ

แสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้�หน้�ที่

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี       

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลง 

กับนายอับดุลเลาะ บังแลมาปุเลา นายกสมาคม 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล 

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือด้านการบริการจัดการศึกษา 

และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรและนักเรียนท่ีประสงค์จะศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยจะมีการสนับสนุนการดำาเนินงานตลอดจนติดตาม 

ประเมินผลการดำาเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อไป เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ณ สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำา

จังหวัดสตูล

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัย

ชุมชนสงขลา โดย นายนิยม ชูชื่น ผู้อำานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อ

ให้การสนับสนุนด้านการบริการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง

ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริการจัดการศึกษา และ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และนักเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อ

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 ท้ังน้ี ท้ังสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำาเนินงานตลอดจนติดตาม 

ประเมินผลการดำาเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 รองศาสตราจารย์ สมพล  ทุ่งหว้า  รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา  นำาบุคลากรมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรประจำาปี 2558 เร่ือง “การพัฒนา 

การให้บริการและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่- 

ประชาคมอาเซียน และทราบถึงแนวทางให้บริการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 

และสามารถปฏิบัติตนในการให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ University 

Utara Malaysia (UUM)และUniversity Sains Malaysia (USM)สหพันธรัฐมาเลเซีย 

น.ส.พิมพ์พิชญ์ชา  เจริญรดาสกุล 5603510073

นายเอกลักษณ์  อะโรยวิถี  5606056108

นายณพสิษฐ์  เกียรติอมรเวช  5606424538

น.ส.แพรวนภา  จำาปาเรือง  5606509270

นายอาทิตย์  พวงระย้า  5606511607

นายภานุพงศ์  กระแสร์พันธุ์  5606523974

น.ส.ชนิชตา  สุวรรณประทีป  5606527843

นายวรินทร์  พิมลวงศ์  5606603396

นายรพีพงศ์  วิวัฒนมงคลกุล  5632600903

น.ส.พิมชนก  อันทนีกูล  5654501195

น.ส.กรณ์ศศิร์  เข็มพันธ์ภา  5654508299

น.ส.อังศณา  จ้าวตระกูลพาณิชย์ 5690519417

นายศิริพงษ์  ศรีอนันต์  5690520829

น.ส.วงศ์ชนก  ปัญญาทรง  5690529473

 ท้ังน้ีหากพ้นกำาหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษา 

ไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษา ถือว่าผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ

และจะดำาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

กิจกรรมรามฯ - สงขลา

c

c

c



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 สภามหาวทิยาลัยรามคำาแหง

ได้มีการประชุม ครั้งที่ 5/2558   

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558   

โดยมี นายวิรัช  ชินวินิจกุล  

นายกสภามหาวิทยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองอธิการบดี

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู ้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  

จิตต์พานิชย์ ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา  ตั้งแต่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558   

 2. แต่งตั้งผู้อ�านวยการฯ

  2.1  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ปรัชญา  

ปิยะมโนธรรม ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 20  

พฤษภาคม 2558

  2.2  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.บุญช่วย  

ศรีธรรมศักดิ์ ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต ่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

       2.3  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ทศพร  

คล้ายอุดม ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 20 

พฤษภาคม 2558

 3. ลาออกจากต�าแหน่ง

  3.1  ให้ความเหน็ชอบและอนุมติัให้อาจารย์ ดร.บญุช่วย ศรธีรรมศกัดิ ์

ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ตั้งแต่วันที่ 20  

พฤษภาคม 2558

  3.2  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ขัณธ์ชัย   

อธิเกียรติ ลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะศึกษาศาสตร์  

 4. ร่างระเบียบ

  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ ประจำาหลักสูตร พ.ศ. ....................

 5. อนุมัติและปรับปรุงหลักสูตร

  5.1  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจำาหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)      

   5.2  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจำาหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  5.3  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  5.4  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 

(ปรับปรุงแก้ไขคำาอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาชีพ จำานวน 14 กระบวนวิชา)

  5.5  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจำา

หลักสูตร)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

  5.6  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2555  (ปรับปรุงอาจารย์ประจำา

หลักสูตร)

  5.7  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555  (ปรับปรุงอาจารย์

ประจำาหลักสูตร)

  5.8  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยดำาเนินงาน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจำาหลักสูตร)

  5.9  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจำาหลักสูตร)

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  อนุมตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติในภาคฤดรู้อน ปีการศกึษา 2557 (คร้ังที ่1) 

ดังนี้ 

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ 2

  นางจีราพร  แจ่มปัญญา  รหัสประจำาตัว 5519 48000 3  ตั้งแต่วันที่ 

15 พฤษภาคม 2558

คณะมนษุยศาสตร์ ขอแก้ไขวชิาโทภาษาองักฤษเฉพาะด้าน 

(วิชาโทบังคับ) แผน ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ดังนี้

  เดิม  หน่วยกิต

 ENS 3401 (EN 319) ภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรม 3

  English for Hotel

 ENS 3403 (EN 323)  ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์  3

  English for Guides

 ENS 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

  English for Tourism 1  

 ENS 3402 (EN 427) ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  3

  English for Tourism Promotion

 ENS 4401 (EN 410) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  3

  English for Tourism 2 

 ENS 4402 (EN 428) ภาษาอังกฤษสำาหรับการท่องเที่ยว 3

  เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย 

  English for Tourism in Relation to 

  Thai Arts and Culture

  แก้ไขเป็น

 ENS 3403 (EN 323)  ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์  3

  English for Guides 

 ENS 3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 

  English for Tourism 1 

 ENS 3402 (EN 427) ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  3

  English for Tourism Promotion

 ENS 4401 (EN 410) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  3

  English for Tourism 2

 ENS 4402 (EN 428) ภาษาอังกฤษสำาหรับการท่องเที่ยว 3

  เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย

  English for Tourism in Relation to 

  Thai Arts and Culture

เลือก 

1 วิชา}

เลือก 

1 วิชา}



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ถาม ผมสมัครเป็นนักศึกษาในรหัส 57 โดยใช้ 

วุฒิ ปวช. สมัครเรียน โดยที่ผมเรียนจบได้วุฒิ ปวส. 

แล้ว เพราะตั้งใจจะไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอน แต่ตอนนี้

คิดว่าน่าจะเทียบโอนดีกว่า ขอให้ช่วยแนะนำาด้วย

ว่าจะทำาอย่างไรจึงจะเทียบโอนได้

ตอบ การขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติภายหลงั 

การสมัครเป็นนักศึกษา

 คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต 

หลังการสมัครเป็นนักศึกษา

 1. เ ป ็ น ผู ้ ที่ มี วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า เ ที ย บ เ ท ่ า

อนุปริญญาข้ึนไป และสำาเร็จการศึกษาก่อนวัน 

สุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค/ปี

การศึกษาที่นักศึกษาสมัคร

  2. เป็นผู ้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุปริญญาขึ้นไป แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอน

หน่วยกิตในวันสมัคร

  3.  เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ หรือเป็น

นักศึกษาหมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผู้ศึกษา 

รายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญา 

(Pre-degree) แต่ไม่ได้ขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติ 

ในวันสมัคร

 4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีใน 

สถาบันอื่น และยังไม่สำาเร็จการศึกษา และไม่ได้ 

ขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติแบบย้ายโอนหน่วยกติ 

ในวันสมัคร

  5. เป็นผูท้ีต้่องการเปลีย่นจากวฒุกิารศกึษา 

ท่ีใช้สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอื่นสำาเร็จ

การศึกษาก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตได้

มากกว่า

 เอกสารที่ใช้ด�าเนินการ

  1. สำาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และวุฒิ

การศึกษาที่จะนำามาเปลี่ยนใหม่ จำานวนอย่างละ  

1 ฉบับ

  2.  สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา จำานวน 

1 ฉบับ

  3. สำาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค

ล่าสุด จำานวน  1 ฉบับ

  4. สำาเนาใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) 

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหงทีย่งัไม่สำาเรจ็การศกึษา 

จำานวน 1 ฉบบั (กรณ ี8 ปีสมคัรใหม่ หมดสถานภาพ

และ Pre-degree) 

  5. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

จากสถาบันเดิมที่มีผลการศึกษาถึงวันที่มาสมัคร 

พร้อมสำาเนา 1 ฉบบั และคำาอธบิายรายวชิา (Course 

Description) ของแผนการศึกษานั้น จำานวน 1 ฉบับ 

(กรณีย้ายโอนจากสถาบันอื่น) กองบรรณาธิการ

 วิธีการด�าเนินการ

  1. ให้นักศึกษานำาเอกสารข้างต้น มาเขียน 

คำาร้องขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตและขอเปล่ียน

วุฒิการศึกษา (แล้วแต่กรณี) ท่ีฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร อาคารสำานักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 3 หลังเสร็จสิ้น

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษา

แล้ว 2 เดือน

  2. ช�าระค่าเทียบโอนในการปรับฐานข้อมูล

การขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จ�านวน  500.- บาท

ถาม  ดฉินัใกล้จะเรยีนจบแล้ว แต่มคีวามสงสัยว่า 

ถ้าในภาคสุดท้ายท่ีลงทะเบียนมีวิชาท่ีต้องลงมี 

วันเวลาสอบตรงกัน ดิฉันจะทำาอย่างไรถึงจะสอบ 

ทั้ง 2 วิชา ช่วยอธิบายด้วยว่าสามารถทำาได้หรือไม่ 

ตอบ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการขอสอบซำ้าซ้อน

ต่อไปนี้

  นักศึกษาที่ขอจบ จะขอสอบซำ้าซ้อนได ้

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. คุณสมบัติ

   1.1 เป ็นผู ้ยื่นความจำานงขอจบโดยมี

หน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกต ิ

และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

   1.2 กระบวนวิชาที่สอบซำ้าซ ้อนต้อง 

ไม่เป็นวิชาที่เลือกกระบวนวิชาอื่นแทนได้

 2. การยื่นขอสอบซ�้าซ้อน

   2.1 ให้นักศึกษาที่ขอจบดังกล่าว กรอก- 

แบบฟอร์มขอสอบซำา้ซ้อนตามทีค่ณะกำาหนดต่อคณบดี 

หรือผู้แทนด้วยตนเอง ในช่วงการลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษานั้นๆเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะเข้า

สอบซำ้าซ้อนได้

   2.2 หากนักศึกษาแจ้งข้อความเป็นเท็จ 

จะถือว่านักศึกษากระทำาผิดวินัยมีโทษปรับตกทุก

กระบวนวิชา และห้ามลงทะเบียนเรียนภาคปกติ

 3. การจัดสอบและแจกข้อสอบ 

   3.1 ให้แต่ละคณะทีนั่กศึกษาสังกัดดำาเนิน 

การจัดสอบซำ้าซ้อนเอง ตามวัน เวลา และการสอบ

มหาวิทยาลัยกำาหนดโดยเพิ่มเวลาสอบของทุกคาบ

การสอบซำ้าซ้อน เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

   3.2 เมือ่เริม่สอบให้แจกข้อสอบกระบวนวชิา 

แรกวชิาเดยีว หลงัจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 1 ชัว่โมง 

ให้แจกข้อสอบกระบวนวชิาทีส่องและกระบวนวชิา 

ที่สาม (ถ้ามี)

   3.3 เมือ่หมดเวลาการสอบของกระบวน- 

วิชาแรก ให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำาตอบ

กระบวนวิชาแรกทันที

   3.4 ให้แต่ละคนทีด่ำาเนินการสอบซำา้ซ้อน 

รับและส่งข้อสอบกระดาษคำาตอบทุกกระบวนวิชา

ที่กรรมการรับส่งข้อสอบเพียงแห่งเดียว

เปิดสอบ e-Testingฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

และสามารถทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จรวมทั้ง 

หากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน กส็ามารถเข้าสอบวชิานัน้ 

ตามตารางสอบปกติของมหาวิทยาลัยในภาคนั้นๆ ได ้

สำาหรับขั้นตอน การล งท ะ เบี ยนส อบ e-Testing นั้น 

นักศกึษจะต้องลงทะเบยีนเรยีนก่อน และลงทะเบยีนสอบ 

e-Testing ตามวนัเวลาทีก่ำาหนดในแต่ละภาค ซึง่นกัศกึษา 

สามารถเลอืกวนัเวลา หรอื คาบการสอบได้ตามความพร้อม 

ของตนเอง โดยชำาระค่าธรรมเนยีมการสอบกระบวนวชิาละ 

70 บาท และหลกัฐานทีน่กัศกึษาต้องนำามาในวนัสอบ 

คอืบัตรประจำาตัวนกัศกึษา บัตรประจำาตัวประชาชน

หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ใบเสร็จ 

ลงทะเบียนสอบ e-Testing และ มาถึงห้องสอบก่อน

เวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที สำาหรับกระบวนวิชาที่

เปิดสอบด้วยระบบ e-Testing ภาค 1/2558 จำานวน 

68 วิชา ประกอบด้วย 

ANT1013  ANT3053   ANT3054  ANT3055 

APR2101 APR3102   BIO1001 BIO1105   

CEC2201 CHI1001   CHI1002 ECO1003 

ECO1101  ECO1102 EDF1104   ENG1001    

ENG1002 ENG2001 ENG2002 GER1001 

HIS1001 HIS1002 HIS1003  HIS1201 

HIS3504  HIS4500 HRD3108  INT1004 

KOR1001 KOR1002  KOR2001 KOR2002  

LAW1004 LIS1001 LIS1003 MCS1101  

MCS1151 MCS2108 MCS2390 MGT4004

MKT2101   MKT3202   MKT3204 MKT3205   

MTH1001 MTH1003 PED4203 POL1100 

POL2301 POL3301 PSY1001 PSY2006 

RAM1000 RUS1001   RUS1002 RUS2001 

RUS2002 SCI1003   SOC1003 SOC2065 

SOC4077 SPN1001 SPN1002 STA1003 

STA2003 STA2016 THA1002 THA1003   

ขอให้นกัศกึษารบีลงทะเบยีนสอบแต่เนิน่ๆ จะได้เลอืก

วนั - เวลาสอบตามทีต้่องการได้  ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ

ที่  www.etesting.ru.ac.th หรือที่ สำานักงานทดสอบ

ทางอิเล็กทรอนกิส์   ชัน้  10  อาคารสโุขทัย  มหาวทิยาลัย- 

รามคำาแหง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8790  

โทรสาร. 0-2310-8791

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ให้บริการฝากประวัติการสมัครงาน 

ทั้งงาน Part time และ Full time สำาหรับนักศึกษา

ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ และผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาได้มีงานทำา

 นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียด

และฝากประวัติการสมัครงานได้ที่ งานแนะแนว

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือทาง 

website www.rujob.ru.ac.th

ม.ร.ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำา



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำาหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่

และนักศึกษากู้ยืมต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 

ประจำาปีการศึกษา 2558 (ส่วนภูมิภาค)

 ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้จดัสรรเงนิ “กองทนุเงนิให้กูย้มื

เพือ่การศกึษา” สำาหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ตัง้แต่ปีการศกึษา 2539

เป็นต้นมา เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษาผูม้าจากครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น

 สำาหรบัปีการศกึษา 2558 มหาวทิยาลยัรามคำาแหงได้กำาหนดให้นกัศกึษา 

ที่ประสงค์จะกู้ยืมฯ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ยื่นเรื่องขอกู้ยืม โดย 

จะต้องมีคุณสมบัติและดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ หลักฐานประกอบ

การขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติ

  1.1 เป็นนักศึกษาสมัครส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

 และไม่เป็นนักศึกษา Pre-degree

  1.2 เป็นผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ คอื ครอบครวั (บดิา มารดา/ผูป้กครอง 

คู่สมรส) และนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 200,000 บาท

  1.3 ไม่เป็นผูเ้คยสำาเร็จการศกึษาระดับชัน้ปรญิญาตรใีนสาขาใดๆมาก่อน

  1.4  ไม่ทำางานประจำาระหว่างการศึกษา

  1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำาคุก โดยคำาพิพากษาถึงที่สุด 

ให้จำาคกุ เว้นแต่เป็นโทษสำาหรบัความผดิทีไ่ด้กระทำาโดยประมาท หรอืความผิด

ลหุโทษ

  1.7  เป็นผู้ศึกษาเต็มเวลาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  1.8 หากได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานอื่น หรือสถาบันต่างๆ  

ยังมีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินสำาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆได้

  1.9 หากดำาเนินการกู้ยืมที่สถาบันอื่นในปีการศึกษา 2558 แล้วจะ

ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  1.10 มีสัญชาติไทย

 2. วิธีการขอกู้ยืมเงิน

  2.1 ติดต่อขอรับแบบแสดงความจำานงขอกู้ยืมฯ ช่วงวันที่รับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2558 และ ระหว่างวันที่ 27-30  

มถินุายน, 1-6 กรกฎาคม 2558 ณ สาขาวทิยบริการฯ จงัหวดัทีน่กัศกึษาสมคัรเรยีน

  2.2 ผู้กู้จะต้องยื่นแบบคำาขอกู้เงิน ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงกำาหนด

 3. หลักฐานประกอบค�าขอ

  3.1 แบบคำาขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

(ที่สาขาวิทยบริการฯ ที่สมัคร)

  3.2 ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ)

  3.3 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (พร้อมแนบสำาเนาบัตร-

ผู้รับรอง)

  3.4  สำาเนาบตัรประจำาตวันกัศกึษาหรอืสำาเนาใบนดัรับบัตรประจำาตวันกัศกึษา

  3.5  ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1/2558 

  3.6 สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชนและสำาเนาทะเบยีนบ้านของนกัศกึษา

  3.7 สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชนและสำาเนาทะเบยีนบ้านของบดิา

  3.8 สำาเนาบตัรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบยีนบ้านของมารดา

  3.9 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้านของ 

ผู้ปกครอง

  3.10 รูปถ่ายบ้านตามสำาเนาทะเบียนบ้าน

  3.11 ไปรษณียบัตร 

 

 ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรเงิน “กองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา” สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 

เป็นต้นมา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้มาจากครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นั้น

 สำาหรบัปีการศกึษา 2558 มหาวทิยาลัยรามคำาแหงได้กำาหนดให้นกัศกึษา 

ที่ประสงค์จะกู้ยืมฯ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ยื่นเรื่องขอกู้ยืม โดย 

จะต้องมีคุณสมบัติและดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ หลักฐานประกอบ

การขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติ

  1.1 เป็นนักศึกษาสมัครส่วนกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

 และไม่เป็นนักศึกษา Pre-degree

  1.2 เป็นผูข้าดแคลนทุนทรพัย์ คอื ครอบครวั (บิดา มารดา/ผูป้กครอง 

คู่สมรส) และนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 200,000 บาท

  1.3 ไม่เป็นผูเ้คยสำาเรจ็การศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาตรใีนสาขาใดๆมาก่อน

  1.4  ไม่ทำางานประจำาระหว่างการศึกษา

  1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำาคุก โดยคำาพิพากษาถึงที่สุด 

ให้จำาคกุ เว้นแต่เป็นโทษสำาหรบัความผดิทีไ่ด้กระทำาโดยประมาท หรือความผดิ

ลหุโทษ

  1.7  เป็นผู้ศึกษาเต็มเวลาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  1.8 หากได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานอ่ืน หรือสถาบันต่างๆ  

ยังมีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินสำาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆได้

  1.9 หากดำาเนินการกู้ยืมที่สถาบันอื่นในปีการศึกษา 2558 แล้วจะ

ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  1.10 มีสัญชาติไทย

 2. วิธีการขอกู้ยืมเงิน

  2.1 ติดต่อขอรับแบบแสดงความจำานงขอกู้ยืมฯ ช่วงวันที่รับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2558 และ ระหว่างวันที่ 27-30  

มถินุายน, 1-6 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

  2.2 ผู้กู้จะต้องยื่นแบบคำาขอกู้เงิน และเข้าคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตาม

วันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 3. หลักฐานประกอบค�าขอ

  3.1 แบบคำาขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

(ที่หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช สถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่)

  3.2 ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1:พ)

  3.3 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (พร้อมแนบสำาเนาบัตร-

ผู้รับรอง)

  3.4  สำาเนาบัตรประจำาตวันกัศกึษาหรอืสำาเนาใบนดัรบับตัรประจำาตวันกัศกึษา

  3.5  ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1/2558 

  3.6 สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชนและสำาเนาทะเบยีนบ้านของนกัศกึษา

  3.7 สำาเนาบตัรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้านของบิดา

  3.8 สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชนและสำาเนาทะเบยีนบ้านของมารดา

  3.9 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้านของ 

ผู้ปกครอง

  3.10 รูปถ่ายบ้านตามสำาเนาทะเบียนบ้าน

  3.11 ไปรษณียบัตร 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำาหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่

และนักศึกษากู้ยืมต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 

 ประจำาปีการศึกษา 2558 (ส่วนกลาง)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ 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

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงฯ            (ต่อจากหน้า 12) 

อาหารพืน้เมอืงทางเหนอื หรอืทางอสีานหรอืภาคกลาง 

หรอืทางภาคใต้ อย่างนีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้การท่ีเรา 

จะศึกษาอะไรก็ต้องดูรากเหง้าของการเป็นมารากเหง้า 

ของความเป็นไป หมายถึงเร่ิมต้นและมีววิฒันาการมาอย่างไร 

ทีส่ำาคญัทีส่ดุนัน้กจ็ะจดจำาไว้ในตำาราหรอืตำารบัทีค่รวู่า

 ศาสตร์ต่าง ๆ ความรูใ้นศาสตร์ต่าง ๆ นัน้กจ็ะม ี

การขยายวงกว้างออกไปเรือ่ย ๆ ทีข่ยายวงกว้างออกไป

เรือ่ย ๆ กเ็พราะม ี โรงเรยีน มมีหาวทิยาลยั มหีน่วยงาน 

มอีงค์กรองค์การอะไรต่าง ๆ ทีจ่ะประดิษฐ์คดิค้น เช่น 

ยานอวกาศ ยานบนิต่าง ๆ จะประดษิฐ์คดิค้นมาตัง้แต่ 

ทีอ้่างกนัว่า มพีีน้่องตระกลูไรท์สองคนสร้างปีกทำาปีก

แล้วก็ฝึกบิน แม้ว่าไม่สำาเร็จเลยทีเดียวเพราะทั้งคู ่

ก็เสียชีวิตไปจากการที่ใช้ปีกที่สร้างขึ้นไว้นั้นบิน  

แต่ต่อมาก็จะมีผู้ที่คิดผู้ที่ทำาต่อไป ถ่ายเทถ่ายทอด

เป็นทั้งลายลักษณ์อักษร เป็นทั้งตำารับตำารา และมี

ความจำาเป็นทั้งการที่อาศัยความชำานาญอาศัยการ

ฝึกตน ก็ได้ทำายานบินต่าง ๆ ทั้งหลายจนในขณะนี ้

ยานบินทั้งหลายก็สามารถบินไปนอกระบบสุริยะ-

จักรวาล ออกไปสู่จักรวาลอื่น ๆ ดังท่ีเราทราบกัน 

ในเรื่องยารักษาโรคเราก็จะพบว่ามีตำารับตำาราใน

ทางการแพทย์ มีวิธีการดำาเนินการต่าง ๆ จนปัจจุบัน

นีก่้อให้เกดิเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการรกัษา ใช้ในการผ่าตดั 

ใช้ในการดำาเนนิการเกีย่วกบัโรคภยัไข้เจ็บต่าง ๆ มากมาย 

ในการศิลปกรรมในการร้องรำาทำาเพลง ในการละคร 

กจ็ะมวีธิกีารทำา อดัข้อความเป็นแผ่นเสยีง ววิฒันาการ

มาจนเป็นแถบเสยีง ววิฒันาการจนเป็นคลืน่เป็นดิจติอล 

เป็นอะไรต่าง ๆ ที่เราได้ทราบกันปัจจุบันซึ่งก็ยัง

ไม่ส้ินสุดลงเพียงเท่านี้ ยังมีการค้นคว้าขวนขวาย

ในกาลข้างหน้าอกี ในการทำาอะไรต่าง ๆ กต็ามเราอาศยั

หลักสำาคัญอยู่ว่าอยู่ในศาสตร์เก่าหรือใหม่ ถ้าเป็น

ศาสตร์ใหม่กจ็ะมกีารค้นคว้าสิง่ใหม่ ๆ เพิม่ขึน้ไปเร่ือย ๆ 

ถ้าเป็นศาสตร์เก่าก็จะมีคนต่อยอด เสมือนหนึ่งว่า 

มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นตามมาเรื่อย ๆ เหมือนมีมนุษย์ขึ้นมา

คนทีเ่กดิมาก่อนเรากต็ายไป เรากเ็กดิมาแทนทีเ่ป็นสาย

มาจนมาถึงตัวเรา และในที่สุดเราก็ตายแล้วก็ยังมี

คนที่สืบสายโลหิต สืบความเป็นมนุษย์ต่อไปจากเรา

อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นมีขึ้น

แล้วก็หายไปเป็นไป

 ลกูศษิย์ครบั การศกึษาเล่าเรยีนนัน้จะเหน็ได้ว่า 

มันมีความกว้างจนไม่มีเขตแดนจนไม่ทราบว่า 

การศกึษานัน้เท่าไรจงึจะพอเท่าไรจงึจะจบ การศกึษา 

ไม่มีวันที่จะจบสิ้นได้ ยิ่งศึกษาไปยิ่งกว้างยิ่งศึกษาไป 

ยิ่งรู้ยิ่งทราบ ยิ่งเกิดความเพลิดเพลินยิ่งเกิดความ

สนกุสนาน ยิง่เกดิความอยากรู้อยากเหน็มากเข้ามากเข้า 

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

 ลองหันมาพิจารณาตนเองดู ว่าเราเป็นคน

อยากรู้อยากเห็นอยากทราบต่อจากที่มีตำาราเขียนไว้ 

ต่อจากสิ่งที่มีคนทำาอะไรต่าง ๆ ไว้ เช่น เสื้อแขนสั้น

เราอยากจะต่อให้เป็นแขนยาวหรือไม่ แม้ว่าเราจะ 

ทราบว่าคนอื่นเขาทำาเราอยากจะทำาหรือไม่ ถ้าทำา

เราจะทำาอย่างไร แขนยาวของเราจะใช้จบีแขนอย่างไร 

จะพับอย่างไร นี่อย่างนี้เป็นต้น หรือมีคนทำาจักรยาน

เราอยากจะทำาจักรยานใช้เอง หรือผลิตจักรยานให้

คนอื่นใช้ แล้วเราจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไป ต่อเติมอะไร

เข้าไปก็เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น

 จะเหน็ได้ว่าการมคีำาว่าตำารา หรอืการมรีากฐาน

ของศาสตร์ต่าง ๆ วิธีการต่าง ๆ หรือความรู้ต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะจารกึไว้เป็นตำารา จารกึไว้เป็นศลิาจารกึ หรอื 

จารึกไว้ตามถำ้าตามเขาตามรูปแบบอะไรก็ตามแต ่

หรอืตามท่ีเราพบในหลุมฝังศพตามท่ีเราเห็นธรรมชาติ

ก่อให้เกิดอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ   เห็นพลังงานต่าง ๆ  

สิ่งเหล่านี้นั้นล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจ สิ่งเหล่านี้

ล้วนที่เกื้อหนุนให้เราคิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ก่อให้เรา

เกิดความคิดมีมโนภาพมีจินตนาการท่ีจะสร้างสรรค์

อะไรต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้

 การทีจ่ะเป็นคนทีส่ามารถสร้างสรรค์จนิตนาการ

อะไรต่าง ๆ ขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ หรอืศาสตร์อืน่ใดก็ตามแต่ อยูท่ีก่ารฝึกตน

อยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การค้นคว้าขวนขวาย ได้ยินมาก

ได้ฟังมากอ่านมากมิใช่เพียงแต่ดูตามข้อมูลมีเดีย  

โซเชยีลมเีดยี อะไรต่าง ๆ นีเ้ท่านัน้ หากจะต้องอ่านจาก

ตำารบัตำารา หากจะต้องทดลอง อาจจะต้องค้นคว้าขวนขวาย

แล้วกเ็อามาวเิคราะห์สงัเคราะห์ ในทีส่ดุแล้วเรากจ็ะพบว่า  

ตัวเราอยากจะทราบอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะ

ทำาอะไรต่อมอิะไรต่าง ๆ แล้วก็มองเหน็คุณค่าของตวัเอง 

ว่าตวัเราเองนอกจากจะมคีณุค่าในทางจติใจต่อตนเองแล้ว 

กย็งัมคีณุค่าทีจ่ะเป็นกำาลงัให้กบัประเทศชาตบ้ิานเมอืง 

ให้กับครอบครัวให้กับสกุลวงศ์ ให้กับแผ่นดินเกิด

ของเรา เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย 

รักษาการตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการฯ กล่าวว่า 

โครงการฯ มเีป้าหมายจดัการศกึษา ผลิตดุษฎบัีณฑติท่ี

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในแนวสหสาขา- 

วชิาทางด้านสงัคมศาสตร์  เพือ่พฒันาและเสรมิสร้าง

ความทนัสมยัทางวชิาการให้แก่วงการวชิาการของประเทศ  

และความเป็นนักวิชาการให้แก่กำาลังคนระดับสูง 

รวมท้ังผลิตดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณค่าทางวิชาการและมี

ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการนำาไปใช้ในการพัฒนา 

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศ  โครงการฯ 

ตระหนักในความสำาคัญเรื่องนี้มาโดยตลอด และ

ได้มีนโยบายสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ปริญญาโท และผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา

ระดับชั้นปริญญาเอก  จึงได้จัดโครงการ “ประชุม

วิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ 16 ขึ้น 

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารเผยแพร่ผลงานวจิยั

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทาง

วชิาการ เพือ่นำาคณุประโยชน์มาใช้พฒันาประเทศชาติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อุทัยธานี ตรัง ปราจีนบุรี และอำานาจเจริญ เรียนวัน-

เสาร์-อาทิตย์ แบบ Block Course (เรียนและสอบ

ครั้งละ 1 วิชา) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

    ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ณ สาขาวิทยบริการฯท่ีสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ท่ี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-8928, 

089-115-9089, 094-706-2298 หรือ www.publichealth.

ru.ac.th

  ส�าหรับแนวทางการประกอบอาชีพ ทั้งใน 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลหรือ

สถานีอนามัย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำาองค์กรเอกชน  

นักธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ นักวิจัยทางด้านสุขภาพ 

และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ            (ต่อจากหน้า 12) 

ณ วนอุทยานปราณบุร ีตำาบลปากนำา้ปราณ อำาเภอปราณบรุ ี

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และวนัที ่ 6 พฤษภาคม 2558 

ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ตำาบลเขาใหญ่  

อำาเภอชะอำา จงัหวดัเพชรบรุ ี ในจำานวนนีเ้ป็นนกัศกึษา 

พิการทางการเห็น 29 คน พิการทางร่างกาย 14 คน 

พิการทางการได้ยิน 5 คน พิการทางสติปัญญา 1 คน 

พิการทางจิตใจ 1 คน และอาสาสมัคร 50 คน  

โดยโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกัน 

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพิการได้ศึกษาเล่าเรียน

อย่างมคีวามสขุ และสามารถใช้ชวีติได้เหมอืนคนทัว่ไป

นักศึกษาพิการ ม.ร.ฯ                  (ต่อจากหน้า 12) 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๘) วันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ตำารา

(อ่านต่อหน้า 11)

 คำาว่าตำารา มีความหมายตามพจนานุกรม 

หมายความว่า แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่าง ๆ 

คำาว่าตำารับ หมายความว่า ตำาราที่กำาหนดไว้เป็น 

เฉพาะแต่ละเรือ่ง ละราย เช่น ตำารบัหอสมดุแห่งชาต ิ

ใบสัง่ยา การใช้คำาว่าตำาราบางครัง้กใ็ช้คำาว่า ตำารบั-

ตำารา วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง ตำารา

 ลูกศิษย์ครับ ในบรรดาสรรพวิชาต่าง ๆ 

ความรู้ต่าง ๆ มีหลายศาสตร์ หลายวิชาหลาย

สาขาหลายเรื่องหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

เก่ียวกับปัจจัยส่ี คือเร่ืองอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม  

ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็น

ปัจจยัอืน่ ๆ ตามมา หากเราพดูถงึอาหารกจ็ะมตีำารา

เกี่ยวกับอาหาร มีตำารับเกี่ยวกับการปรุงอาหาร 

มีวิธีการปรุงอาหาร และการปรุงนั้นแต่ละชาต ิ

แต่ละที่แต่ละแห่ง แต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่น 

ก็จะมีการปรุงอาหารมีตำารับในการท่ีจะถ่ายเท

ถ่ายทอด หรอืมตีำารามคีูม่อืเขยีนไว้ถ่ายเทถ่ายทอด

วธิกีารทำาอาหาร วธิกีารประกอบอาหารอาจจะเป็น

อาหารคาว อาหารหวานหรอือาหารว่างกต็าม จะมี

การค้นคว้าขวนขวายขยับขยายข้อความมากมาย

ขึน้เรือ่ย ๆ มรีปูแบบอาหารแปลก ๆ มกีารปรงุแต่ง

มีการค้นพบสูตรใหม่ ๆ สำาหรับที่จะต้มยำาทำาแกง 

หรอืทำาอาหารประจำาชาตอิืน่ ๆ ของชาตนิัน้ ๆ กจ็ะม ี

การค้นพบวสัดตุ่าง ๆ ทีม่าใช้ประกอบอาหารมากขึน้ 

ซึ่งถ้าหากเราย้อนรอยไปถึงสมัยโบราณ ก็จะม ี

เพียงต้นไม้ใบหญ้าไม่กี่ชนิดที่มาใช้เป็นอาหารได ้

แล้วค่อย ๆ ค้นพบกันไปเรื่อย เมื่อจำานวนมนุษย์

มากขึ้นก็จะถ่ายเทถ่ายทอดความจำาและการ

ถ่ายเทถ่ายทอดนั้นก็อาจจะถ่ายทอดออกไปเป็น

ตำารับตำารา ถ่ายทอดออกไปเป็นบทเพลงร้อง 

ถ่ายทอดออกไปเป็นวิธีการที่จะทำาอาหารให้

เป็นอาหารที่แปลกหรือพิสดารขึ้นไปอีกก็ได้  

แล้วแต่การค้นพบการสร้างสรรค์ของคนที่คิด

คนที่ทำาต่อ ๆ กันมา เพียงแต่เราคิดเป็นลำาดับจะ

มองเห็น ถ้าพูดกันถึงตำาราอาหารได้เป็นวันเป็นป ี

แม้กระทั่งในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีครัวไทย  

ครวัญีปุ่่น ครวัแขก ครวัอิสลาม ครวัฝรัง่ แยกเป็น 

ยุโรป เป็นอเมริกา เป็นบราซิล เป็นชาติต่าง ๆ 

ทีแ่ตกต่างไป มอีเมรกิากย็งัมอีเมรกิาเหนอื อเมรกิากลาง 

อเมริกาใต้ หรือยุโรปเหนือ ยุโรปกลาง ยุโรปใต ้

ยโุรปเก่า หรอืตะวนัออกกลางอะไรต่าง ๆ เหล่านี้  

แม้กระทัง่ในประเทศของเรากย็งัมอีาหารทีเ่รยีกว่า 

นักศึกษาพิการ ม.ร. ปลูกป่า
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

    รศ.ดร.สุรเดช ส�าราญจิตต ์

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเผยว่า 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ร. 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  

ระดับปริญญาตรีและระดับ

ปริญญาโท ประจำาปีการศึกษา 

2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียน  

ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย  2  หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-

สาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ได้ จ.ป. 

วิชาชีพ) และโครงการพิเศษ เรียน ณ วิทยาเขตบางนา 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุโขทัย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-

สาธารณสุขชุมชน 

  เปิดสอนระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร- 

สาธารณสุข เรียน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สุโขทัย นครพนม 

ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ พังงา 

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เพ่ือนำาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ คร้ังท่ี 16 โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) 

ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เป็นประธาน

เปิดงาน เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 0213 ชั้น 2 อาคารท่าชัย

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

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 %

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ร.รับนักศึกษาใหม่ 

โครงการพิเศษ ณ วิทยาเขตบางนา

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการ 

เสริมสร้างจิตสาธารณะนักศึกษาพิการช่วยกันปลูกป่า 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯแด่สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน และมี

อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ-

นักศึกษา นักศึกษาพิการ ม.ร.และอาสาสมัครร่วมในงาน 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

  วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2558 นักศึกษา

พิการและอาสาสมคัร ม.ร.จำานวน 100 คนเข้าร่วมปลกูป่า  
(อ่านต่อหน้า 11)


