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ม.ร.เปิดเวที RU Young Talent ครั้งที่ 2 

ชวนนักเรียน ม.ปลายประกวดความสามารถเชิงสร้างสรรค์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
ม.ร. เปิดรับ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร

นกัศกึษาใหม่	 ระดบัปรญิญาเอก	 ภาคเรยีนที	่ 1 

ปีการศกึษา	 2559	 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ

ทางสังคมศาสตร์	 รุ่นที่	 16	 และส่วนภูมิภาค	

รุ่นที่	 13	 เปิดสอนใน	 10	 สาขาวิชา	 ได้แก่	 

สาขาวิชานิติศาสตร์		รัฐศาสตร์		เศรษฐศาสตร์		

เทคโนโลยีการศึกษา		จิตวิทยาให้ค�าปรึกษา		

จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ		วจิยัการศกึษา 

การบรหิารการศกึษา		บรหิารธรุกจิ		และสงัคมวทิยา 

โดยจดัเรียนการสอนในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 

   

ม.รามฯ เชิญชวนเลือกตั้ง 

ส.ม.ร.-อ.ศ.ม.ร. 4 ก.พ.นี้

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดการเลือกต้ังสมาชิก 

สภานักศึกษา	(ส.ม.ร.)		และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา	(อ.ศ.ม.ร.) 

และประจ�าปีการศึกษา	2559	 เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ 

ทุกโครงการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง	 ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา 08.30 - 16.00 น.

 อาจารย์สมหมาย  สรุะชยั		รองอธกิารบด ี

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา	 กล่าวว่ามหาวทิยาลยั

รามค�าแหงเป็นสถาบนัทีท่�าหน้าทีส่่งเสริม

ให้นักศกึษามส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย	 และการเลือกต้ัง 

สมาชกิสภานกัศกึษา		(ส.ม.ร.)		และคณะกรรมการ 

องค์การนกัศกึษา	(อ.ศ.ม.ร.)	ถอืเป็นกจิกรรมหนึง่ 

ทีส่่งเสรมิให้นกัศกึษาได้เข้าใจถงึความเป็น 

ประชาธิปไตย	 และการใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองในสังคม 

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่รามค�าแหงจัดให้มีการเลือกตั้ง	 ส.ม.ร.และ

อ.ศ.ม.ร.ขึน้	 ทัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และผูใ้ช้สทิธเิลอืกตัง้	 ต่างกเ็คารพ 

กฎกติกา	 มีน�้าใจนักกีฬา	 และยอมรับผลการเลือกตั้งในทุกครั้ง	 

ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 และทีมงาน 

ล้วนท�างานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

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

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่โชว์ความสามารถพิเศษเชิงสร้างสรรค์

ในด้านดนตรี	 นาฏศิลป์	 หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ	 ชิงเงินรางวัล	 55,000	 บาท	 ในการจัดงาน	

RU	 Roadshow	 2016	 ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	 พลาซา	 สาขาพระราม	 2	 และสาขาลาดพร้าว	 

เปิดรับสมัครบัดนี้- 20 กุมภาพันธ์ 2559

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 เปิดเผยว่า	 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่	 

RU	Road	 Show	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม	่ 

มาต้ังแต่ปีการศึกษา	 2555	 และในปีการศึกษา	 2558	 ท่ีผ่านมา	 ได้เร่ิมจัดประกวด	 RU	Young	 Talent 

เป็นเวทีการแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	 ทั้งนี้	 กิจกรรมการประกวดดังกล่าวประสบความส�าเร็จและได้รับการตอบรับ 

เป็นอย่างดีจากโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งที่ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประกวด	 

ท�าให้การจัดกิจกรรม	RU	Road	Show	มีสีสันมากขึ้น	

ปลัด 2 กระทรวง รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 นายกฤษฎา บญุราช ปลดักระทรวงมหาดไทย	 ศษิย์เก่า 

คณะรฐัศาสตร์	และนางทรงพร โกมลสรุเดช ปลดักระทรวง 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	 ศษิย์เก่าคณะบรหิารธรุกจิ 

รบัรางวลัศษิย์เก่าดเีด่น	 โดยมรีองศาสตราจารย์ปรชีา พหลเทพ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

เป็นผู้มอบรางวัล	 ในงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

เมื่อวันที่	17	มกราคม	2559

 โอกาสนี ้นายกฤษฎา  บญุราช 	ปลดักระทรวงมหาดไทย 

กล่าวว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งมีความภาคภูมิใจ

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จ 

ในชีวิต	 และได้เห็นคุณงามความดีของลูกศิษย์ให้เกียรติ

มอบรางวัลศษิย์เก่าดีเด่นให้	 ถือเป็นรางวลัแห่งความภาคภมูใิจ

ของชีวิต (อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	 ภาคเรียนที่	 2																

ปีการศึกษา	 2559	 โครงการบัญชีบัณฑิต	 

ภาคพิเศษ	 สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน	 

รุ่นท่ี	9	หลักสูตร	133	หน่วยกิต	จ�านวน	2	กลุ่ม 

คือ	กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ)	เรียนวันจันทร์	

ถึงวันพฤหัสบดี	 เวลา	13.00	-	17.00	น.	และ

กลุ่มที่ 2 (นอกเวลาราชการ)	 เรียนวันจันทร์	

ถึงวันพฤหัสบดี	 เวลา	17.30	-	21.30	น.	คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์
(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ซึ่งหลังจากที่ผมจบระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์	

ก็เข้ารับราชการและท�างานจนประสบความส�าเร็จ

ขึน้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย	ทีเ่ป็นต�าแหน่งสงูสดุ

ของข้าราชการพลเรือน

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบวิชาความรู ้

และเกียรติยศศักดิ์ศรีให้แก่ตน รามค�าแหงเป็น

มหาวทิยาลัยตลาดวชิาทีใ่ห้โอกาสทกุคนได้เรยีนหนงัสอื 

มีสิทธิ์เลือกเรียนและแสวงหาความรู้ตามที่ต้องการ 

ฉะนั้น ลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนที่รามค�าแหงแล้ว ขอให้

ใช้โอกาส ใช้สิทธ์ิที่จะค้นหาความรู้ทั้งในห้องเรียน 

ห้องสมุด นอกห้องเรียน เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ควรรู ้

ในชีวิตจริง สั่งสมให้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งในทุกด้าน 

เม่ือเรียนจบแล้ว จะท�าให้ปรับตัวเข้ากับการท�างาน

และสังคมได้อย่างรวดเร็ว ที่ส�าคัญขอให้ยึดความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการท�างานเพื่อรับใช้ 

แผ่นดินของเราต่อไป”

 นางทรงพร โกมลสรุเดช ปลดักระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	กล่าวว่าขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้เกียรติมอบรางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่นให้	 ตนเรียนจบระดับปริญญาโท	 

คณะบริหารธุรกิจ	 ตั้งแต่ปี	 2538	 ได้เข้ามาสัมผัส

ชีวิตช่วงหนึ่งในรามค�าแหง	ท�าให้ได้รับความรู้ท่ีม ี

มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ	

 ด้านชีวิตการท�างานจากภาคเอกชนสู่การท�างาน 

รับราชการในกระทรวงไอซีที	 เริ่มต้นจากส�านักงาน

ปลัดกระทรวงไอซีทีปี	2550	เป็นผู้อ�านวยการส�านัก

นโยบายและยทุธศาสตร์	 จากนัน้ขึน้เป็นผูอ้�านวยการ 

ส�านกัส่งเสรมิและพัฒนาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร	 ผูอ้�านวยการส�านกักจิการอวกาศแห่งชาต ิ

ทีป่รกึษาด้านการสือ่สาร	ตามล�าดบั	จนมาถงึในปี	2556 

ได้รับต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงไอซีที	และขึ้นเป็น

ปลัดกระทรวงในขณะนี้

 “ขอฝากลูกศิษย์รามค�าแหงให้มีความมุ่งมั่น 

ไขว่คว้าหาวชิาความรู ้ ให้เป็นผูร้อบรูท้ัง้ด้านวชิาการ

และวิชาชีวิต เม่ือเข้าสู่วัยท�างานแล้วก็ขอให้แสดง

ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความตั้งใจ และ

ยึดความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้คน

ทุกระดับก้าวขึ้นไปสู่ความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน”

     ดังนั้นในปีการศึกษา	2559	จึงเห็นควรจัดการ

ประกวด	RU	Young	Talent	 เป็นคร้ังท่ี	 2	 เพ่ือเปิดเวที 

ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงความ

สามารถพิเศษเชิงสร้างสรรค์	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกับนักเรียน

และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 และเป็นการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงด้วย

     คุณสมบัติผู้เข้าประกวด	เป็นนักเรียนช้ัน	ม.ปลาย 

หรือเทียบเท่า	สมัครเป็นทีม	ทีมละ	3-6	คน	โดยทุกทีม

ต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน	(มีลายเซ็นของ

ผู้อ�านวยการหรือรองผู้อ�านวยการ)	โรงเรียนละไม่เกิน	2	ทีม

  กติกา ส่งคลิปตัวอย่างการแสดง	 ความยาว 

ไม่เกิน	 5	 นาที	 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเบ้ืองต้น	 

ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์	 ท่ีงานประชาสัมพันธ์ 

อาคารสุโขทัย	ช้ัน	2	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ถนนรามค�าแหง 

แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 (วงเล็บ 

มุมซอง...ประกวด	 RU	 Young	 Talent	 ครั้งที่	 2)	

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

 การประกวดและประกาศผล 1)คัดเลือกจาก 

คลิปผลงานท่ีส่งเข้าประกวด	 จ�านวน	 20	 ทีม	ประกาศผล

ผู้ผ่านการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งพิจารณาเบื้องต้น 

ในเดือนมีนาคม		2559		ทาง		facebook>>			PR	Ramkhamhaeng 

University	2)รอบคัดเลือก รอบท่ี 1	แสดงสด	ณ	มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	 เพ่ือเข้ารอบ	 10	 ทีม	 ในเดือนมีนาคม	 2559	

3)รอบคัดเลือก รอบที่ 2	แสดงสดในงาน	RU	Road	

Show	 2016	 ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	 พลาซา	 สาขา

พระราม	 2	 เพื่อเข้ารอบ	 5	 ทีมสุดท้าย	 ในเดือน

พฤษภาคม	 2559	 และ	 4)รอบชิงชนะเลิศ	 แสดงสด	

ในงาน	RU	Road	Show	2016	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	พลาซา 

สาขาลาดพร้าว	ในเดือนมิถุนายน2559

  รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ	 เงินรางวัล 

20,000	 บาท	 พร้อมเกียรติบัตร	 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	 1	 เงินรางวัล	 15,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	เงินรางวัล	10,000	บาท 

พร้อมเกียรติบัตร	 และรางวัลชมเชย	 2	 รางวัล 

เงินรางวัลละ	5,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี	 www.ru.ac.th 

ติดตามรายละเอียด	 Facebook	 :	 PR	 Ramkhamhaeng 

University		สอบถาม	โทร.0-2310-8045-47	ต่อ	4643,4644				

ปลัด 2 กระทรวงฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.เปิดเวทีฯ                                 (ต่อจากหน้า 1) ให้ความเท่าเทียมกันและเชื่อว่าการเลือกตั้ง	 ส.ม.ร. 

และ	อ.ศ.ม.ร.	ประจ�าปีการศึกษา	2559	ก็จะด�าเนินการ 

ไปด้วยความราบรื่นและบริสุทธิ์ยุติธรรมเหมือน

เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

	 ส�าหรับ	สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง	นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 1	 เลือกต้ังท่ีวิทยาเขตบางนา	 เวลา	 08.30	 -	 11.30	น. 

หรือท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 หัวหมาก	 เวลา	 13.00	 - 

16.00	น.	นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป เลือกต้ังท่ี	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	หัวหมาก	เวลา	08.30	-	16.00	น.

 นักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ลงคะแนนเลือกตั้ง 

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค	

23	 แห่ง	 ได้แก่	 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดอุทัยธานี	

ปราจีนบุรี	 นครศรีธรรมราช	 แพร่	 นครพนม	 อ�านาจเจริญ 

สุโขทัย	ตรัง	 ศรีสะเกษ	ขอนแก่น	ลพบุรี	นครราชสีมา	

หนองบัวล�าภู	 บุรีรัมย์	 ชัยภูมิ	 เพชรบูรณ์	 เชียงใหม่	

เชียงราย	กาญจนบุรี	สุรินทร์	อุดรธานี	สงขลา		และพังงา	

	 ทั้งนี้	 จากการรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับ

การเลือกตั้ง	ระหว่างวันที่	23	-	24	ธันวาคม	ที่ผ่านมา 

ปรากฏว่ามีพรรคนักศึกษาสมัครรับการเลือกต้ังเป็น 

ส.ม.ร.	และ	อ.ศ.ม.ร.	ประจ�าปีการศึกษา	2559	ดังน้ี

อ.ศ.ม.ร.  หมายเลข	1	พรรคพลังราม

	 	 	 หมายเลข	2	พรรคสานแสงทอง

ส.ส.ระบุพรรค หมายเลข	1	พรรคพลังราม

	 	 	 หมายเลข	2	พรรคสานแสงทอง

ส.ส.ระบุบุคคล	 หมายเลข	1-8	พรรคพลังราม

	 	 	 หมายเลข	9	-	16	พรรคสานแสงทอง	

นอกจากน้ี	การลงคะแนนเลือกต้ัง	ส.ม.ร	และ.	อ.ศ.ม.ร.	

ในวันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2559	 มหาวิทยาลัยยังอ�านวย

ความสะดวกแก่นักศึกษาที่พิการทางสายตาให้

สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรเลือกตั้งที่เป็น

อักษรเบรลล์อีกด้วย	

		 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญชวน

นักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	ส.ม.ร.	และ	

อ.ศ.ม.ร.		ตาม	วันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยน�า 

บัตรประจ�าตัวนักศึกษามาแสดงเพ่ือใช้สิทธิและ 

ใช้เคร่ืองหมายกากบาท	 เท่าน้ัน		ในการลงคะแนน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	2	

โทร.0-2310-8074	หรือ	www.stdaffair.ru.ac.th

ม.รามฯเชิญชวนเลือกตั้งฯ            (ต่อจากหน้า 1)

เป็นเวลา	 1	 ปี	 (เน้นการท�าวิจัย)	 คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์และน�าเสนอดุษฎีนิพนธ์

	 ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 4 - 11 เมษายน 

2559	ที่อาคารท่าชัย	ชั้น	4	สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมโทร.	0-2310-8549	,	0-2310-8566-7,		0-2310-8000 

ต่อ	4660-4664,	080-048-0600,	087-917-3370	หรอืท่ี	

http://www.phd.ru.ac.th

ม.ร.เปิดรับ ป.เอกฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร	 152,360	 บาท	 (แบ่งช�าระ	

12	งวด)	

	 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ระหว่าง

วันที่ 21 มีนาคม - 29 เมษายน 2559	สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานโครงการฯ	ห้อง 

402	 ชั้น	 4	 คณะบริหารธุรกิจ	 โทร.	 0-2310-8237,	

0-2310-8214-7	ต่อ	2401,	2404,	0-2310-8226-8	ต่อ	

2401,	2404,	086-306-5173-4,	086-521-0033	หรือที่	

www.acctfin.ru.ac.th

ม.ร.เปิดรับนักศึกษา ป.ตรีฯ             (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 นับ เป ็นพระมหากรุณาธิคุณ 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้	ที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ได้พระราชทานพรปีใหม่	 พุทธศักราช	

2559	แก่พสกนิกรชาวไทย

	 “ข่าวรามค�าแหง”	ขอรับใส่เกล้า 

ใส่กระหม่อม	 ด้วยความส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง	

	 พรที่พระราชทานนั้นมีความ

สรุปได้ว่า

 ให้มีความสุข ความเจริญ และ 

ความส� า เร็ จสมประสงค ์ ใน ส่ิงที่

ปรารถนา

	 แต ่ ในวิ ถีชี วิตของคนเรา น้ัน	 

ย่อมต้องมีท้ังสุขและทุกข์	 ท้ังความ

สมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา

	 ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว	 เตรียมใจ	

และเตรียมการให้พร้อม	อย่าประมาท

 นอกจากนี	้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ยงัได้พระราชทาน	ส.ค.ส.	ในโอกาสขึน้ปีใหม่ 

พุทธศกัราช	2559	แก่ประชาชนชาวไทย 

 เป็นพระบรมฉายาลกัษณ์	ครึง่พระองค์

 กลางภาพ	ส.ค.ส.	มพีรพระราชทานว่า 

 ให้มีก�าลังกายที่แข็งแรง

 มกี�าลงัใจทีเ่ข้มแขง็หนกัแน่น และ

 มีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ

(อ่านต่อหน้า 11)

บัณฑิตนักสู้ เผยภูมิใจ
คว้าปริญญาใบแรกให้ตระกูล

	 อีกหน่ึงแรงบันดาลใจจากบัณฑิตนักสู้	 “นางสาวปาลิดา 

ชัยประสพ” (เหมียว)	 วัย	 31	 ปี	 ผู้ผันตัวจากสาวโรงงานและ

พนักงานสปา	 เพราะเชื่อว่า	 “การศึกษาไม่มีค�าว่าสายเกินไป”	

สมัครเรียนรามฯ	คณะส่ือสารมวลชน	จนวันน้ีความมุ่งม่ัน	อดทน	

ของเธอเกิดผลส�าเร็จ	 แม้ใช้เวลาเรียนถึง	 8	 ปี	 แต่เธอก็ภาคภูมิใจ	

สามารถจบเป็นบัณฑิตคนแรกของตระกูล	 และท�าให้ทุกคน

ภูมิใจว่า	“เธอท�าได้แล้ว”

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ได้มีโอกาสพูดคุยถึงเร่ืองราวชีวิต	 การเรียน 

การท�างาน	 และแนวคิดต่างๆ	 ท่ีท�าให้ประสบความส�าเร็จในวันน้ี	 ถือเป็นเร่ืองราวดีๆท่ีอยากบอกต่อ	 เพ่ือเป็น

ก�าลังใจให้นักศึกษาหลายๆ	คนที่ก�าลังท้อถอย	ได้มีแรงสู้อีกครั้ง	เชื่อว่าความส�าเร็จอยู่ไม่ไกล	หากตั้งใจจริง

 นางสาวปาลิดา  ชัยประสพ	กล่าวว่าครอบครัวเป็นคนจังหวัดขอนแก่น	 มีฐานะยากจน

และล�าบาก	 ตอนเด็ก	 ๆ	 ต้องตามครอบครัวไปท�างานตัดอ้อยต่างจังหวัด	 และท่ีหลับนอน 

ก็ต้องนอนกลางไร่อ้อย	โดยพ่อกับแม่จะหาไม้บริเวณนั้นมาท�าเป็นโครง	เอาถุงพลาสติก

ที่ใส่ปุ๋ยมาเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่เพื่อคลุมเป็นเต็นท์	 และน�าใบอ้อยที่ถางไว้มาสุมให้อุ่น	

เม่ืออายุถึงเกณฑ์ก็ต้องเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 1	 ถือเป็นคร้ังแรกในชีวิตท่ีทรมานมาก 

เพราะพ่อแม่ฝากไว้กับป้าที่รู้จักกันให้คอยดูแล	 ส่วนพ่อกับแม่	 และน้องชาย	 ก็เดินทาง

ไปท�างานต่างจังหวัดเช่นเคย

	 คร้ันมีคนท่ีไปตัดอ้อยพร้อมกับพ่อแม่กลับมาท�าธุระท่ีหมู่บ้าน	 ก็จะฝากปลาแดดเดียวมาให้เป็นกับข้าว	

ถึงจะไม่ชอบกินปลา	แต่ก็พยายามกินให้หมดเพราะเข้าใจถึงความเหน็ดเหนื่อยกว่าพ่อแม่จะหามาได	้ 

แม้ปลาแดดเดียวจ�านวนมากที่ฝากมาจะเริ่มมีกลิ่นเน่าแล้วก็ตาม	 และเมื่อถึงก�าหนดกลับมาของครอบครัว	

ก็ดีใจมากที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง	 พ่อแม่ตัดสินใจไม่เดินทางไปตัดอ้อยที่ต่างจังหวัดแล้ว	 และไปสมัคร

เป็นคนงานไร่อ้อยของเถ้าแก่ในหมู่บ้านแทน

 ตอนเรยีนหนังสอืไม่เคยมขีองใหม่ๆ	 เหมอืนเพ่ือนร่วมห้องเรยีน	 เส้ือนกัเรยีนใหม่	 กระเป๋า	 รองเท้า	 

จะได้รับแจกจากโรงเรียนเท่านั้น	 ซึ่งจะมีแค่อย่างละ	 1	 ชิ้น	 1	 คู่	 หากไม่ช�ารุดจนใช้ไม่ได้จริงๆ	 ก็จะ 

ไม่ได้เปลี่ยนใหม่	 แม้แต่ขวดใส่น�้ายังเป็น	 “ขวดน�้าปลา”	 ที่แม่ตั้งใจล้างท�าความสะอาดให้ใส่น�้าไปกิน

ที่โรงเรียน	และเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษา	จ�าเป็นต้องใส่ชุดเนตรนารี	แม่ก็หาชุดมาให้	ซึ่งมีสีซีดจนมอง

ไม่รู้ว่าเคยมีสีเขียวเข้มมาก่อน

 “พ่อเป็นคนเรยีนเก่งล�าดบัต้นๆ ของโรงเรยีน แต่ด้วยความยากจน ท�าให้ไม่มโีอกาสได้เรยีนต่อ แม้

ครปูระจ�าชัน้ของพ่อมาขอไปอปุการะส่งเสยีให้เรยีนหนงัสอื แต่คณุปูก่ลวัไม่มใีครช่วยท�านา จงึไม่อนญุาต 

ท�าให้พ่อไม่ได้เรยีนต่อ กลายเป็นตราบาปทีต่ดิอยูใ่นใจปูจ่นถงึทกุวนัน้ี ส่ิงน้ีท�าให้ตัง้ใจเรยีนและไม่เคย

นอกลูน่อกทางจนส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา และในเวลานัน้เพือ่นๆ หลายคนไปสอบเอน็ทรานซ์ 

แต่ตนเองไม่เคยคิด รวมทั้งสละสิทธ์ิโควต้าเรียนต่อด้วย เพราะรู้ว่าเกินก�าลังที่พ่อแม่จะหาเงินมาจ่าย

ค่าใช้จ่ายที่มากมายทั้งค่ารถ ค่ากิน ค่าที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายในการเรียน ถึงจะเสียใจมากที่ไม่ได้

เรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่ก็เข้าใจถึงความล�าบากของครอบครัว” 

   ปาลิดา	กล่าวต่อไปว่า	เมื่อมีสติคิดได้ว่าไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้ท�าในสิ่งที่ตั้งใจไว้	

จึงตัดสินใจบอกพ่อกับแม่ว่าจะไปท�างานที่กรุงเทพมหานคร	 และส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว	 รวมทั้ง

จะส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัย	ด้วยความมุ่งมั่นและความหวังของพ่อแม่ท�าให้ปาลิดาไม่ยอมแพ้ในวัน

ที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมาย	

 “ท�างานส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวว่ายากแล้ว แต่การต้องส่งตัวเองเรียนด้วยนั้นยากยิ่งกว่า 

เพราะเงนิทีเ่หลอืจากส่งให้ครอบครวัก็เล็กน้อยแทบไม่พอใช้จ่าย งานทีห่าท�าได้กห็ลากหลาย ทัง้พนกังาน

ขายของในห้างสรรพสินค้า งานโรงงาน เร่ขายของ งานออฟฟิศ ท�าความสะอาดบ้าน ฯลฯ จนล่าสุดที่

ท�ามาจนถึงปัจจุบันก็คือ พนักงานสปา ซึ่งกว่าจะตั้งหลักเก็บเงินให้เรียนต่อได้ก็ใช้เวลาเกือบ 3 ปี”

	 	 ตัดสินใจสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	คณะสื่อสารมวลชน	 เพราะเสียค่าหน่วยกิต

ถูกที่สุดในประเทศ	 เพียง	 25	 บาทเท่านั้น	 และยังเอื้อต่อคนที่ต้องท�างานไม่มีเวลาเข้าเรียน	 การเรียน 

จงึเป็นการอ่านหนงัสอืเองตลอด	 ท�าให้เวลาทีผ่ลสอบออกมา	 กผ่็านบ้างตกบ้าง	 บางช่วงเวลาทีต้่องเผชญิ

ปัญหาหนัก	เช่น	ตกงาน	ไม่มีเงิน	ก็ต้องประคับประคองตัวเอง	บางครั้งท้อแท้จนอยากเลิกเรียนเพราะ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

	 	 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้มีการประชุมครั้งที่	 1/2559	 เมื่อวันที่ 

13	มกราคม	2559	โดยม	ีนายวริชั ชนิวนิจิกลุ	นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

	มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้

 1. ร่างระเบียบ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ว่าด้วยการจ้างอาจารย์			ประจ�าหลักสูตร	พ.ศ.............	

 2. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

 3. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรญิญาดุษฎบัีณฑติในภาค	1	ปีการศกึษา	2558 

(ครั้งที่	13)	ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

	 	 1.	นางชนัดดา	ชินะโยธิน	รหัสประจ�าตัว	5519	86004	9	

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	8	ธันวาคม	2558

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติในภาค	 2	 ปีการศกึษา	 2558 

(ครั้งที่	1)	ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

	 	 1.	นางยุพา	ปราชญากูล	รหัสประจ�าตัว	5519	86005	3	

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	30	ธันวาคม	2558

	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติปริญญาดษุฎีบณัฑติในภาค	2	 ปีการศกึษา	2558 

(ครั้งที่	2)	ดังนี้

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

	 	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	แบบ	2

	 	 1.	นางสาวปฐพร	ตวิษาประกิต	รหัสประจ�าตัว	5219	11016	4	

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	7	มกราคม	2559

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	แบบ	2

	 	 2.	นายพันธุ์พรหม	รังสิธารานนท์	รหัสประจ�าตัว	5519	48012	1	

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2559

	 	 3.	นางอรปภา	คุ้มพูล	รหัสประจ�าตัว	5519	48001	6	

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2559

	 	 4.	นางสาววรรณวิสา	แย้มทัพ	รหัสประจ�าตัว	5619	48001	8	

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2559

	 	 5.	นางสาวกันยา	สรรพกิจโกศล	รหัสประจ�าตัว	5619	48000	2	

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	11	มกราคม	2559

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

	 	 6.	นายคณวัฒน์	วศินสังวร	รหัสประจ�าตัว	5319	86034	9	

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	8	มกราคม	2559

คณะมนุษย์ฯ อบรมเสริมบุคลิกภาพบัณฑิต

 คณะมนษุยศาสตร์ตวิเข้มบณัฑติ เสริมสร้างบคุลกิภาพให้มาดมัน่ เข้มแขง็

ทัง้ด้านปัญญาและอารมณ์  หวงัก�าจดัจดุอ่อน - เสรมิจดุเด่น เตรยีมบณัฑติรุน่ใหม่

พร้อมสู่ตลาดแรงงาน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

กล่าวในโอกาสเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ	เรื่อง	“การเตรียมความพร้อมบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์สู่ตลาดแรงงานยคุใหม่”	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่ 7	มกราคม	2559 

ณ	ห้องประชุมพวงแสด	คณะมนุษยศาสตร์	ว่าบัณฑิตในยุคใหม่นอกจากจะมี

ความรูท้างวชิาการแล้ว	 	ยงัต้องมกีารประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบังานและสงัคม 

ตลอดจนบุคลิกภาพท่ีดี		อันจะเป็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการเตรียมตัวเข้าสู ่

ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจ		ท้ังนี้จากผลการส�ารวจและการสัมภาษณ์ผู้ใช ้

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ท่ีผ่านมา	พบว่าบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร ์

ยังมีจุดอ่อนในเรื่องบุคลิกภาพและการปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่การท�างาน		ดังนั้น 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตและนักศึกษาของคณะซึ่งคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา	2558	-	2559		คณะจึงจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านบุคลิกภาพ	

โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ	และมีประสบการณ์สูง	โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา 

มบีคุลกิภาพทีด่	ีมคีวามเข้มแข็งท้ังด้านสติปัญญาและอารมณ์		ซึง่จะช่วยให้เกดิ 

ความมัน่ใจ		สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมือ่ต้องเผชญิกบัการสมัภาษณ์งาน

และการท�างานในอนาคต		

 	 จากนั้น	ดร.พอลลีน โปษยานนท	์	วิทยากร 

เชีย่วชาญด้านบคุลกิภาพจาก	International	Speaker	

&	 Trainer	 บรรยายเรื่อง	 “บุคลิกภาพที่สร้างได้”	

สรปุความได้ว่า		การพฒันาบคุลกิภาพน้ัน		ควรพฒันา 

ด้านต่างๆ	 ได้แก่	การพฒันาด้านร่างกาย	สตปัิญญา 

อารมณ์	อุปนิสัย		และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม

      การพัฒนาด้านร่างกาย	 ท้ังรปูร่าง	 ท่าทาง	 การพูด	

การเดนิ	การวางตนเหมาะสม	การแสดงพฤตกิรรมต่างๆ	ออกมาให้อยูใ่นลกัษณะ

ท่ีถูกต้อง	 เหมาะสมในทุกๆ	 โอกาส	 ทุกๆ	 สถานที่	 มีการจัดการกับตัวเอง 

ให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ	ได้ถูกต้อง								

	 ในการพัฒนาด้านสติปัญญา	 ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งจากในชั้นเรียน

และจากสังคม	ซึ่งสามารถทดสอบได้โดยใช้แบบทดสอบสติปัญญา	

	 ส่วนการพฒันาด้านอารมณ์	 มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีทุกคนจะต้องพัฒนา

อารมณ์ของตนเองให้มั่นคงและรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เพราะ 

คนเราจะมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาทางอารมณ์ชัดเจน	 เช่น	อารมณ์ด	ีอารมณ์ร้าย 

อารมณ์ขัน				

 ส�าหรบัการพฒันาด้านอปุนสัิย	 อุปนสัิยทีสั่งคมยอมรับ	 ได้แก่	ความอดทน 

สุขุม	 สงบเสง่ียม	 เรียกร้อง	 ความเสียสละ	 ความมีน�้าใจ	 ความรับผิดชอบ  

ความกระตือรือร้น						

 นอกจากนี	้ การปรบัตวัให้เข้ากบัสังคม	 การปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์แปลกๆ 

ช่วยให้บุคคลเอาชนะความยากล�าบากในสถานการณ์ต่างๆ	 ได้	 ท�าให้สามารถ

เปล่ียนแปลงการด�าเนินชวีติ		และจะช่วยในการเตรียมบณัฑติเข้าสูต่ลาดแรงงาน

ได้อย่างดี

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                                      aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน  หนังสือที่บิล เกตส์แนะนำ�

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 คิดว่าท่านผู้อ่านส่วนใหญ่คงจะพอรู้ว่า 

มหาเศรษฐอีนัดบัหนึง่ของโลกคอืใคร	 ใช่แล้วครับ 

	บิล	เกตส์นั่นเอง		เกตส์ชอบโพสต์ในอินเตอร์เน็ต

แนะน�าเกีย่วกบัหนงัสอืทีน่่าอ่านอยูบ่่อย	ๆ		ผมตดิตาม

ข้อเขียนของเขาอยู่เป็นครั้งคราวเพราะบุคคลผู้นี้

ไม่ใช่แค่รวยที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่

ฉลาดมากด้วย		ที่ผมติดตามไม่ใช่เพราะหวังจะ 

รวยอย่างบิลเกตส์หรอกครับ	 เพราะอายุขนาดนี ้

มันสายเกินไปแล้ว	 ผมติดตามเพราะอยากจะรู้ว่า

คนฉลาดเขาอ่านอะไรกันมากกว่า	 เผื่อว่าจะได้

ฉลาดเพิม่ขึน้บ้าง	ก็โบราณท่านว่า	“ความรูอ้าจเรยีนทนั 

กันหมด”	นี่ครับ	แต่เรื่องความร�่ารวยมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาซึ่งแข่งกันไม่ได้

	 ในปีที่แล้วนั้นบิล	เกตส์แนะน�าหนังสือไว้	6	เล่ม	แต่มีอยู่เล่มหนึ่งที่ท�าให้ผม

ต้องรีบหามาอ่านทันที	 ซึ่งกว่าจะหาได้ก็ยากเย็นพอสมควรเพราะว่าหนังสือเล่มนี ้

พมิพ์มาหลายสบิปีแล้ว	 คงอยากทราบแล้วใช่ไหมว่าเป็นหนงัสอือะไร	 หนงัสอืเล่มนี ้

แต่งโดย	Darrell	Huff		ครับ	และมีชือ่น่าดงึดดูใจส�าหรบัคนทีต้่องใช้ความรูท้างสถติิ

อยู่เสมอว่า	 How	 to	 Lie	 with	 Statistics	 ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าการโกหกด้วยสถิติ		

ลองหามาอ่านกันดูสิครับ	น่าสนใจจริง	ๆ

	 นสิตินกัศกึษาทีจ่ะเรยีนทางด้านเศรษฐศาสตร์นัน้		“สถติ”ิ		เป็นวชิาทีถ่กูบงัคบั

ให้ต้องเรยีนเป็นพืน้ฐานไม่ว่าจะชอบหรือไม่กต็าม	 เพราะในการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

ต้องอาศยัความรูท้างคณติศาสตร์และสถิตเิป็นเคร่ืองมือทีส่�าคญั		มนีกัศกึษาหลายคน 

ที่ย้ายไปเรียนสาขาอื่นเพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับวิชาสถิตินี่แหละ	

	 มีต�าราฝรั่งเขียนไว้ว่าวิชาสถิตินั้นเป็นทั้ง	 “ศาสตร์”	 และ	 “ศิลป์”	 ในการ 

น�าเสนอข้อมลู	 เพราะจากข้อมูลเดยีวกันนัน้	 คนทีเ่ชีย่วชาญทางสถติิสามารถใช้ศลิป์

พลกิแพลงน�าเสนอผลออกมาให้คนอ่านรูส้กึแตกต่างกนัได้หลายแบบ	 นีย่งัไม่รวมถงึ

การปรับแต่งข้อมูลหรือออกแบบการสัมภาษณ์หรือสุ่มตัวอย่างให้เอนเอียงหรือมี

อคตินะครับ

 ขอยกเรื่องของรายได้จากการฉายภาพยนตร์เป็นตัวอย่าง	 ตอนนี้ภาพยนตร์

เรื่อง	Star	Wars	ตอนล่าสุดก�าลังฉายอยู่ทั่วโลก	ก็เลยมีข่าวว่าภาพยนตร์เร่ืองนี ้

เป็นภาพยนตร์ทีท่�ารายได้สูงสุดตลอดกาล	คว�า่เชมป์อันดบั	1	และ	2	ทีค่รองต�าแหน่ง

นี้มายาวนานอย่างเรื่อง	Avartar	 และ	 	Titanic	ลงได้	 ในขณะที่ข่าวอีกกระแสหนึ่ง

บอกว่า	Star	Wars	ตอนใหม่ท�ารายได้สูงสุดตลอดกาลขึ้นมาเป็นอันดับ	3	รองจาก 

เรื่อง	 Avartar	 และ	 	 Titanic	 ที่ครองอันดับ	 1	 และ2	 ตามล�าดับ	 ถามว่าข่าวไหน 

ถูกต้องกันแน่	ตอบว่าถูกทั้ง	2	ข่าวนั่นแหละครับ	แต่ศิลป์การน�าเสนอข้อมูลท�าให้

ผู้รับข่าวสารเข้าใจแตกต่างกัน

	 ที่ว ่าถูกต้องทั้งคู ่ก็เพราะถ้าดูจากรายได้เฉพาะที่ฉายในสหรัฐอเมริกา		

ภาพยนตร์เรือ่ง	 Star	 Wars	 จะเป็นภาพยนตร์ทีท่�ารายได้สงูสดุตลอดกาลเป็นอนัดบั	 1	

แน่นอนเพราะท�ารายได้ถึงตอนที่ผมเขียนไปแล้วกว่า	 820	 ล้านเหรียญและเพิ่มต่อ

ไม่หยดุ	เนือ่งจากยงัฉายอยู่	ในขณะทีภ่าพยนตร์เร่ือง	Avartar	กบั	Titanic	ท�ารายได้ไป		

760.5		และ	658.7ล้านเหรียญตามล�าดับ	

 แต่ถ้าดจูากรายได้จากการฉายทัว่โลกเป็นหลกั	แชมป์อันดับ	1	และ	2	จะยังคงเป็น 

Avartar	และ	Titanic	อยู่เพราะ	Avartar	ท�ารายได้ถึง	2,788	ล้านเหรียญ	ส่วน	Titanic 

ก็ท�ารายได้ไว้	 2,186.8	 ล้านเหรียญ	 ในขณะที่	 Star	 Wars	 ตอนใหม่ยังท�ารายได ้

ตามมาค่อนข้างห่างอยู่ที่		1,766.6	ล้านเหรียญ	ซึ่งแม้ว่ารายได้ยังเพิ่มได้อีกก็ไม่แน่ว่า 

จะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ		1	หรือ	2	ได้หรือเปล่า

	 การที่คนชอบน�าเสนอข้อมูลสถิติเฉพาะบางส่วนที่ต้องการเน้นเท่านั้น

แม้จะไม่ใช่เป็นการโกหกโดยตรงแต่ก็เหมือนกับโกหกนั่นแหละครับเพราะท�าให้ 

คนเข้าใจผิดได้	

 เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียมีชื่อว่า	Kuala	Lumpur	หรือตัวย่อ	KL	 

การออกเสียงแบบอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย	คือ	กัวลาลัมเปอร์	แต่ถ้าออกเสียง 

ตามภาษามลายคูอื	 กวัลา	 ลมูปรู	 ทีห่มายถงึ	 ปากแม่น�า้ทีเ่ป็นโคลนตม	 เป็นจดุบรรจบ

ของแม่น�า้	2	สาย	คอื	แม่น�า้กลงั	(Sungai		Klang)	และแม่น�า้กอมบกั	(Sungai		Gombak) 

ใกล้กับบริเวณจัตุรัสเมอร์เดกา	(Dataran	Merdeka)	โดยมีล�าดับเหตุการณ์ย่อๆดังนี้		

	 ปี	ค.ศ.	 1857	กษัตริย์อับดุลเลาะห์	 	 (Raja	Abdullah)	ซึ่งเป็นลูกหลานของ

สุลตานเซอลงังอร์	(Sultan	Selangor)	ได้มกีารรเิริม่ให้มกีารเปิดสมัปทานเหมอืงแร่ดบีกุ

ในบรเิวณทีร่าบลุม่กลงั	 (Klang)	 โดยมกีลุม่ชาวจีนชดุแรกจ�านวน	 87	 คน	 เป็นคณะส�ารวจ

ชุดแรกที่เข้ามาท�าการบุกเบิกพื้นที่ดังกล่าวที่เป็นป่ารกทึบ	 ซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย

มากมาย	 เช่น	 อันตรายจากสัตว์ดรุ้าย	และโรคตดิต่อร้ายแรง	อนัเป็นเหตใุห้คณะส�ารวจ

ชุดดังกล่าวเสียชีวิตไปจ�านวน	69	คน	เหลือเพียง	18	คนเท่านั้น	แต่ถึงกระนั้นก็ตาม

บรรดาผู้มีชีวิตรอดได้ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกในเมืองดังกล่าว	

จนเป็นรูจ้กัของพ่อค้าและนกัลงทนุ	ซึง่ต่างมาช่วยกนัพฒันา	โดยเริม่จากเป็นตลาดเลก็ๆ

และสุดท้ายกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีผู้มาอาศัยมากมาย	

 จนในปี	ค.ศ.	1880	เมอืง	Kuala	Lumpur	ได้ถกูสถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวงของรัฐ

เซอลังงอร์(Selangor)		แต่ต่อมาในปี	ค.ศ.	1881	ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่	

ท�าให้บ้านเรอืนและสิง่ปลกูสร้างต่างๆทีส่่วนใหญ่สร้างขึน้มาจากไม้ถกูไฟเผาผลาญ

เป็นจ�านวนมาก				ต่อมากัปตันเรือชาวจีนที่มีนามว่า		Kaptan	Yap	Ah	Loy		ซึ่งเป็น 

ผู้ที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษแต่งตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองน้ี		 

ท่านได้ด�าริให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆขึ้นมาใหม่โดยการใช้อิฐ	 ปูน

แทนการใช้ไม้	 ท�าให้อาคารต่างๆเหล่าน้ันมคีวามคงทน	 แขง็แรง	 และมอีาคารบางหลงั 

ยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดในปัจจุบัน	

	 จนกระทั่งมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ	 กัวลาลัมเปอร์จึงได้ยกฐานะ

ขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 1974	และยังเป็น

หนึ่งในสามเขตสหพันธ์ของมาเลเซีย	(Malaysian	Federal	Territories)	ที่ประกอบ

ไปด้วย	เมอืงปตุรา	จายา((Putra		Jaya)	และเมอืงลาบวูนั(Labuan)	แม้ปัจจบุนัศนูย์กลาง

การปกครองจะย้ายไปทีป่ตุรา	จายา	(Putra	Jaya)	แต่กวัลาลมัเปอร์ยงัคงเป็นศนูย์กลางธุรกิจ

และการคมนาคมของประเทศ	

 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง 

จัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 

ต้านยาเสพตดิ	 รุน่พี	่ รุน่น้อง	 รามฯตรงั 

ครัง้ที	่ 12	 เพือ่เชือ่มความสมัพนัธ์อนัด ี

ระหว่างรุน่พีก่บัรุน่น้อง	 และสนบัสนนุให้ออกก�าลงักายเพ่ือห่างไกลยาเสพตดิ 

โดยมกีารแข่งขนัฟตุซอลชาย	แฮนด์บอลหญิง	และกฬีาพ้ืนบ้าน	3	ประเภทคือ 

(ขี่ม้าส่งเมือง	วิ่งซุปเปอร์แมน	และวิ่งสามขา)	เมื่อวันที่	11	มกราคม	2559 

โดยมนีายเชิดศักดิ์ คงรักษ์ หัวหน้าส�านักงานสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดตรัง 

	เป็นประธานในพธิ	ีและมนีกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีโท	ร่วมโครงการฯ

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรังจัดกีฬาต้านภัยยาเสพติด



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 7)

ม.รามคำาแหงทั่วประเทศ 

จัดงานวันพ่อขุนฯ ประชาชนร่วมใจ ถวายราชสักการะฯ

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค-

ทั่วประเทศ	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ในโอกาส 

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 เมื่อวันที่	17	มกราคม	2559		โดยมีพิธีทางศาสนา	

และการวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช	 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก�าหนดให้วันที่	 17	 มกราคม	 ของทุกปี	 

เป็นวนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 วนัส�าคญัทางประวตัศิาสตร์และเป็นวันรัฐพธิี 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึง

พระมหากรณุาธคิณุของพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช		ในโอกาสดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง	

		 	ส�าหรับ	“วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช”	 ในปีนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	 พร้อมท้ังหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ี	 ศิษย์เก่า	 และนักศึกษาปัจจุบัน  

ตลอดจนประชาชนในจังหวัดต่างๆ	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ	

 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	 พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข	 อดีตอธิการบดี	 ม.ร.	นายอุดม เศษโพธิ์  

ผูป้ระสานงานสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์	 และเจ้าหน้าทีส่าขาฯ 

ผูแ้ทนหน่วยงานราชการ	 ข้าราชการพลเรอืน	 ทหาร	 ตารวจ	 ตลอดจนหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน	 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พ่อขุน

รามค�าแหงมหาราช	ณ	บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรย์ีพ่อขนุรามค�า	แหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	

 นายสาธิต  ธรรมประดิษฐ์ 

รองผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัดสงขลา	 

เป็นประธาน	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์ 

สมพล ทุ่งหว้า	 รองอธิการบดีฝ่าย

วิทยบรกิารจงัหวดัสงขลา	 และผูแ้ทน

หน่วยงานราชการต่างๆ	 ภายในจังหวดั 

รวมทัง้ศษิย์เก่า	 นกัศกึษา	 และประชาชน	 ร่วมพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะฯ	 

ณ	 ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	

  

❀ สาขาฯ จังหวัดสงขลา

 	จงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู จดัพธีิ 

วางพานพุ่มดอกไม้	 ถวายเป็น

ราชสักการะพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช	โดยนายสมบรูณ์ โอฬารกจิเจริญ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู

เป็นประธาน	 พร้อมด้วย	 ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์อดลุย์  ไทรเลก็ทมิ		รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัหนองบวัล�าภู	

คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู หวัหน้าส่วนราชการ	 ภาครฐั 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคเอกชน	กลุ่มพัฒนาสตร	ีและประชาชน	จ�านวน	

200	คน	 ร่วมพิธี	ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหง	มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สาขาวทิย-

บรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัแพร่ร่วมกับ 

จงัหวดัแพร่	 จดังานวนัพ่อขนุรามค�าแหง-

มหาราช	โดยมี	นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่	 เป็นประธาน

ในพิธี	 และมีรองศาสตราจารย์วิชัย 

ธนรงัสกีลุ รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบริการ 

จงัหวดัแพร่	 รองผูว่้าราชการจงัหวดัแพร่	

หวัหน้าส่วนราชการ	 นายอ�าเภอทกุอ�าเภอ 

หวัหน้าหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ	 ผูบ้รหิาร-

สถานศึกษา	 ผู้บริหารองค์กรปกครอง-

ท้องถิน่	 สมาชกิเหล่ากาชาด	 ภาคเอกชน	

นกัเรยีน	 นกัศกึษา	 ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนั

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ในจงัหวดัแพร่ 

เข้าร่วมพิธี	 จ�านวน	 600	 กว่าคน 

ณ	บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรย์ี 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ

จังหวัดแพร่

 รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ  ตณัศริ	ิรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัตรงั 

เป็นประธานในงานวนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 โดยม	ีดร.สฤษดิ ์ ธญักจิจานกุจิ 

ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	 ตรัง	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 นาย

ไพบูลย์  ชาวสวนศรเีจรญิ ผูอ้�านวยการวทิยาลัยสาธารณสขุสรินิธร	 จงัหวดั

ตรงั	 นางปณติา โพธิ์โพ้น	 ผู้ช่วยอธิการบดี	 สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตตรัง 

❀ สาขาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

❀ สาขาฯ จังหวัดตรัง

❀ สาขาฯ จังหวัดหนองบัวลำาภู

❀ สาขาฯ จังหวัดแพร่



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ส�าราญจติต์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 ม.ร. 

ตลอดจนตัวแทนคณาจารย์ที่มาบรรยาย 

ณ	สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรัง		นักศกึษา

ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโททุกชั้นป ี

และหน่วยงานต่างๆ	ร่วมวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะฯ	 ณ	 บริเวณลาน

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง	

 

 

 

 

 

 

 

  สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุดรธาน ี

จัดงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โดยมนีายสิทธิชัย  จินดาหลวง	รองผู้ว่า- 

ราชการจังหวัดอุดรธานี	 เป็นประธาน 

พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน	ทหาร	ต�ารวจ	สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด- 

อุดรธานี	 นายกเทศมนตรี	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 พ่อค้า	 ประชาชน 

นกัศกึษา	ศิษย์เก่า	และศษิย์ปัจจบุนั	ร่วมพธิ	ีณ	ลานพ่อขนุฯ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี	

    

 นายอกุรชิ พึง่โสภา	ผู้ว่าราชการจงัหวดัปราจนีบรุ	ีพร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์ 

สกุญัญา   ตนัธนวฒัน์		รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจีนบรีุ		น�าหวัหน้าส่วนราชการ-

พลเรอืน	ทหาร	ต�ารวจ	หวัหน้าหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ	 พ่อค้า	ประชาชน	นกัเรยีน	

นักศึกษา	 สมาคม	 ชมรม	 สโมสร	 มูลนิธิ	 และกลุ่มพลังต่างๆ	 ร่วมวางพานพุ่ม- 

ดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ณ	บริเวณหน้าพระบรม-

ราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สาขาวทิยบรกิาร

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

❀ สาขาฯ จังหวัดอุดรธานี

❀ สาขาฯ จังหวัดปราจีนบุรี
❀ สาขาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นายประภัสสร์  มาลากาญน์ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัอทุยัธานี	 เป็นประธาน

ในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 โดยม ี

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์  จันทรสูตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดอุทัยธานี	 และมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ม.ร.	 หน่วยงานราชการ	หน่วยงาน

ท้องถ่ิน	นักศึกษา	นักเรยีน	ประชาชนร่วมในพธีิ	ณ	บริเวณพระบรมราชานสุาวรีย์ 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

บุรีรัมย์	ร่วมกับ	จังหวัดบุรีรัมย์	จัดงาน

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 โดยมี	

นายเสรี  ศรีหะไตร	ผู้ว่าราชการจังหวัด

บุรีรัมย์	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์

สรุศกัดิ ์ สจุรติวณชิพงศ์ 	รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดับรุรีมัย์	เป็นประธาน 

วางพานพุ ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์พ ่อขุน

รามค�าแหงมหาราช	และมีเจ้าหน้าที่	 ม.ร.	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานท้องถิ่น 

นักศึกษา	นักเรียน	ประชาชนร่วมในพิธี	ณ	บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย ์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

 

 นายพรีะศักดิ ์ หนิเมอืงเก่า	 ผูว่้าราชการ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช		พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

พรรณพมิล ก้านกนก รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เป็นประธาน

วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 โดยมีเจ้าหน้าที่	 ม.ร.	 

หน่วยงานราชการ	หน่วยงานท้องถ่ิน	นกัศกึษา	นกัเรยีน	และประชาชนร่วมในพิธี	

ณ	บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช

❀ สาขาฯ จังหวัดอุทัยธานี

❀ สาขาฯ จังหวัดบุรีรัมย์

ม.รามคำาแหงทั่วประเทศ 

จัดงานวันพ่อขุนฯ ประชาชนร่วมใจ ถวายราชสักการะฯ         (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

	 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี	ได้แก่	

 ✣ คณะนิติศาสตร์	

    ✣ คณะบริหารธุรกิจ					

 ✣ คณะมนุษยศาสตร์				

 ✣ คณะศึกษาศาสตร์	

 ✣ คณะวิทยาศาสตร์			

 ✣ คณะรัฐศาสตร์		

 ✣ คณะเศรษฐศาสตร์				

 ✣ คณะสื่อสารมวลชน		

 ✣ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

	 ประจ�าภาค	1	ปีการศึกษา	2559	ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์	 (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต)	 ต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน 2559 

ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2559 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา	 สั่งจ่ายเงินที่	 ปณฝ. 

รามค�าแหง	10241	ผู้รับเงิน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		 

จ่าหน้าซองถึง	 หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร	 ตู้	 ปณ.	 1002	 ปณฝ.รามค�าแหง	 กรุงเทพฯ 

10241	(ชุดสมัครทางไปรษณีย์)	หากไปซ้ือด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย		ราคาชุดละ	140	บาท		จ�าหน่ายทีฝ่่าย 

รับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	อาคาร	สวป.	ช้ัน	3

  1.2 จ�าหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

(รามฯ 1)	 ชุดสมัครด้วยตนเอง	 จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่	 

18 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  

ท่ีอาคาร	สวป.		ช้ัน	1	 ราคาชุดละ 120 บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ	Download	 

ได้ที่	www.iregis.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร	 ผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒขิ้อใดข้อหนึ่ง		ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	(ม.ศ.5 

หรือ	ม.6)		หรือ

	 	 2.2			จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนต้น)	 หรือเทียบเท่า	 

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

ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 

ซ่ึงมีต�าแหน่งและเงินเดือน	ต้ังแต่ระดับ	2	หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป		หรือ

	 	 	 2.2.2	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ										

   2.2.3	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด		สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา	 สมาชิกสภาเทศบาล	 สมาชิก- 

สภาต�าบล	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล	 หรือก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือ 

	 	 2.3	 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)	 ระหว่าง 

วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

สมัครได้ที่เว็บไซต์		www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์	 (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้ 

สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)	 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 

2559 ถึงวันท่ี 17 มิถุนายน 2559	ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา	(ม.ร.1)	ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน	 มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธ์ิรับเทียบโอน 

หน่วยกิต	 ส�าหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น		โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจ�าคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด	 ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเท่าน้ัน

  3.3 รับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

(รามฯ 1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่	 4	 มิถุนายน	 2559 

ถึงวันที่	 7	มิถุนายน	2559	 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ครั้งที่ 2	 ระหว่างวันที่	 25	 มิถุนายน	 2559	 ถึงวันที่ 

4	กรกฎาคม	2559	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ต้ังแต่เวลา	 

08.30	-	15.30	น.	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง- 

มหาราช	โดยด�าเนินการสมัครได้	2	กรณี	ดังนี้

	 	 	 3.3.1	 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร	

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัครฯ)	แล้วน�ามาสมัคร

   3.3.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร	ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย	 www.ru.ac.th	 ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามค�าแหงออกมา	แล้วน�ามาสมัคร

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายส�าเนาขนาด	 

A4	เท่านั้น)

  4.1	 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

  4.2	 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร	 จ�านวน 

2	 ฉบับ	 (กรณีใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าข้ึนไป	ต้องถ่ายส�าเนาคุณวุฒิ		จ�านวน	4	ฉบับ	)	 

	 	 	 4.2.1	 กรณีคุณวุฒิที่ จบหลักสูตร 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร	 โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส�านักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องช�าระค่าธรรมเนียม 

การจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2	 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น	(ม.3)	หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี			ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3	 ส�าเนาหลักฐานต่างๆ	 หากมีการเปล่ียนแปลง	 

ชื่อตัว	หรือนามสกุล	หรือกรณีสมรส	หรือกรณีหย่า	 

ให้ถ่ายส�าเนาเท่ากับส�าเนาคุณวุฒิ	นั้น

	 	 4.4	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	2	ฉบับ	 

และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน		(หน้า-หลัง)			จ�านวน			3		ฉบับ 

          ส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้ส�าเนา

บัตรประจ�าตัวคนพิการ  จ�านวน 2 ฉบับ

						 	 4.5	 รูปถ่ายสีหน้าตรง	 ขนาด	 2	 นิ้ว	 

จ�านวน	1	รูป

        4.6	 แผ่นระบาย	(ม.ร.	25	)	จ�านวน	1		แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)							 	

	 	 4.7	 ใบรับรองแพทย์	จ�านวน	1	ฉบับ	(ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย		ค่าธรรมเนียม	ฉบับละ	20	บาท)

	 	 4.8	 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง	 (อยู่ใน

เล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ด�าเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้  

											ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร		ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)	มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	

10240		โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

 เมื่อย่างก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จะพบกบัอาคารชือ่เหมอืนกบัสถานทีห่รอืสิง่ของต่าง	ๆ 

ในสมยัอาณาจกัรสโุขทยั	 คงมผีูส้งสยักนัไม่น้อยว่า 

ท�าไมมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงมีช่ืออาคารเหมือนกับ 

สมยัอาณาจกัรสโุขทยั	 ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะคณะผู้บรหิาร

ของมหาวิทยาลัยในระยะแรกได้มีมติเห็นชอบ 

ให้ใช้ชือ่อาคารต่าง	ๆ	ภายในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

เป็นชื่อที่เก่ียวข้องกับพ่อขุนรามค�าแหง		และ

อาณาจักรสุโขทัย	 เพื่อให้สอดคล้องกับพระนาม

ท่ีได้รับพระราชทานให้เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย

นั่นเอง

 ขอแนะน�าให้รู้จักอาคารต่าง	 ๆ	 ภายใน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 หัวหมาก	 อย่างคร่าว	 ๆ 

เริ่มจากอาคารแรกที่ใช้เป็นที่ท�าการคณะบริหารธุรกิจ 

มีชื่อว่าอาคารศรีสัชนาลัย	 (SSB)	 ศรีสัชนาลัย

เป็นชือ่เมอืงใหญ่มปีรากฏในจารกึพ่อขนุรามค�าแหง 

ปัจจบุนัเป็นอ�าเภอหนึง่ของจงัหวดัสโุขทยั	 มสีถานที ่

ท่องเทีย่วอนัลอืชือ่	คอือทุยานประวตัศิาสตร์ศรสีชันาลยั 

อาคารต่อไปมีชื่อว่าศรีชุม	(SCB)		อาคารเรียนและ 

ส�านกังานคณะศกึษาศาสตร์	อยูใ่กล้คณะนติศิาสตร์

และสนามกฬีากลาง	ชือ่อาคารนีม้าจากชือ่วดัแห่งหนึง่

ในสมยัสโุขทยั	 วดัศรชีมุเป็นโบราณสถานในเขตอทุยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย	 จังหวัดสุโขทัย	 ตัววัดตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	 นอกก�าแพงเมืองวัดนี้ 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปางมารวชิยัองค์ใหญ่ 

ซึง่มนีามว่า	“พระอจนะ”	องค์พระพทุธรปูประดิษฐาน

อยู่ในมณฑป	พระพุทธอจนะเป็นที่เลื่องลือ 

ถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์

ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและสักการะ 

อย่างไม่ขาดสาย	อาคารต่อไปชื่อ	ลายสือไท	(LTB)	

อาคารเรียนและส�านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร	์	

ชือ่อาคารนีห้มายถงึลายสอืไททีพ่่อขนุรามค�าแหง-

มหาราช	ทรงประดษิฐ์ลายสอืไทหรอืตวัหนงัสอืไทย 

ขึ้นเมื่อมหาศักราช	 1205	 (พุทธศักราช	 1826) 

อาคารต่อไปชือ่สวรรคโลก	 (SWB)	 อาคารเรยีน	 7	 ชัน้ 

ค�าว่าสวรรคโลกมาจากชือ่เมอืงในสมยัอาณาจกัรสโุขทยั	 

เมืองสวรรคโลกเดิมต้ังอยู่ทางทิศเหนือตามล�าน�้ายม	

(บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน) 

ปัจจบุนัเป็นชือ่อ�าเภอ	ในจงัหวดัสโุขทยั	อาคารต่อไปชือ่ 

ศิลาบาตร	 (SBB)	อาคารเรียน	5	ชั้น	ตั้งอยู่บริเวณ

ลานพ่อขนุรามค�าแหง	 ชือ่อาคารนีม้าจากชือ่แท่นหนิ 

ทีป่รากฏในจารกึพ่อขนุรามค�าแหง	 ด้านที	่ 3	 บรรทดัที ่

26	-	27	ว่า	“ขดารหนินีช้ือ่มนงัคศลิาบาตร..”	ปัจจบุนั 

พระแท่นมนังคศิลาบาตรนี้อยู ่ ในพิพิธภัณฑ  ์

วดัพระศรรีตันศาสดาราม	(วดัพระแก้ว)	กรงุเทพมหานคร 

	 ขอน�าเสนอชื่ออาคารที่เหลือในครั้งต่อไป	 

อย่าลืมติดตามอ่านกันนะคะ	

อาณาจักรสุโขทัยในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จารุวรรณ  ตันวิจิตร 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	 คณะกรรมการด�าเนินการ 

 จดัท�าหนงัสือทีร่ะลกึ.	(2552).	อาคารมหาวทิยาลยั- 

  รามค�าแหง.	ใน	อดุลย์	ตะพัง,		38	ปีรามฯ. 

  (หน้า	91-	98).		กรงุเทพฯ:		มหาวทิยาลยัรามค�าแหง,

 คณะกรรมการด�าเนนิการจดัท�าหนงัสอืทีร่ะลกึ.	

    
บรรณานุกรม

กองบรรณาธิการ

ถาม	 ดิฉันแจ้งจบเรียบร้อยแล้ว	 ขั้นตอนต่อไป 

ต้องท�าอย่างไรอกีหรือไม่	 และถ้าไม่เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรต้องแจ้งหรือด�าเนินการอย่างไร

ตอบ	 เมื่ อสภามหาวิทยาลั ยอนุมัติ ร ายชื่ อ

นกัศึกษาแล้ว	 ให้ด�าเนนิการช�าระค่าขึน้ทะเบยีนบณัฑติ 

ทีก่องคลงั	ส�านกังานอธกิารบด	ีชัน้	1	จ�านวน	490	บาท 

(ค่าขึน้ทะเบยีนบณัฑติ	 จ�านวน	 400	 บาท,	 ค่าทรานสครปิท์จบ 

จ�านวน	 70	 บาท	 และค่าใบรับรองสภา	 20	 บาท)	

แล้วน�าใบเสรจ็การช�าระเงนิมาตดิต่อที	่อาคาร	สวป.	 

ชัน้	1	ช่อง	5	เพือ่ขอทรานสครปิท์จบ	และขอใบรบัรอง 

สภาตามล�าดบั		ซึง่เป็นหลกัฐานการส�าเรจ็การศกึษา 

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ส�าหรับใบเสร็จ 

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	จ�านวน	400	บาท	ให้เก็บไว ้

เป็นหลกัฐาน	 และถ้าไม่ประสงค์เข้ารบัพระราชทาน

ปรญิญาบตัร	นกัศกึษาไม่ต้องแจ้งแต่อย่างใด	ไม่ต้อง

เข้าฝึกซ้อม	 เมื่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่าน

ไปประมาณ	 1	 เดือน	 ให้นักศึกษาน�าใบเสร็จค่าขึ้น

ทะเบียนบัณฑิตและบัตรประจ�าตัวประชาชนมา

ติดต่อขอใบปริญญาบัตรได้ที่	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 1 

ช่อง	 6	 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่ 

ฝ่ายหนังสือส�าคัญ	โทรศัพท์	0-2310-8604

ถาม	 ผมต้องการสมัครเรียนปริญญาตรีใบที่สอง	

ม.รามค�าแหง	และขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอน	การเทยีบโอน

สามารถท�าเรื่องผ่อนผันได้หรือไม่	 หากได้ต้องท�า

อย่างไรบ้าง	ขอรายละเอียดด้วย

ตอบ	นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์ เทียบโอนหน่วยกิต	 

แต่ถ้ายงัไม่พร้อมช�าระค่าเทยีบโอนทัง้หมด	 ให้ช�าระ 

ค่าเทียบโอนไว้ก่อน	จ�านวน	100	บาทในวันสมัคร

เพื่อเป็นฐานข้อมูล	 ส่วนค่าเทียบโอนที่เหลือจะ

ต้องช�าระครัง้เดยีวทัง้หมดภายในระยะเวลา	1	ปีนบัจาก

วนัสมคัร	นกัศกึษาทีส่มัครในภาค	1	ต้องช�าระค่าเทยีบโอน

ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของปี 

ถัดไป	ส�าหรับนักศึกษาที่สมัครในภาค	2	ต้องช�าระ 

ค่าเทียบโอนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือน

พฤศจกิายนของปีถดัไป	นกัศกึษาทีไ่ม่ช�าระค่าเทยีบโอน

ให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่ก�าหนด	นักศึกษาจะต้อง

ช�าระค่าเทียบโอนล่าช้า	 ภาคละ	 300	 บาท	 (หรือ	

600	บาท/ปี)

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล สอบซ่อมภาค 1/2558

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

ให้มีการสอบซ่อมภาค	1	ปีการศึกษา		2558		ระหว่าง 

วันท่ี	11	-	16	กุมภาพันธ์	2559	นั้น

		 เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ 

รวมทั้งทราบหมายเลขแถว	 -	ที่นั่งสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้อง	โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบ 

รายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล	ดังน้ี

  1.	 นักศึกษาทุกช้ันปี	 และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	(Pre-degree)	ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยก�าหนดตั้งแต่วันที่ 2 -16 กุมภาพันธ์ 

2559 ซึ่งแบ่งเป็น	2	แห่ง	ดังนี้	

	 	 1.1	 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (ONE	 STOP 

SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	รามฯ	1

		 	 1.2		กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคารพระมาส 

(PRB)	ชั้น	1	รามฯ	2	

 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่-

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ	 ที่หมายเลขโทรศัพท์	 0-2310-6000	

และ	0-2310-6100		ต้ังแต่วันท่ี	25	มกราคม	2559

	 3.	นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	 INTERNET	 ท่ีเว็บไซต์ 

www.ru.ac.th	ตั้งแต่วันที่ี	่25	มกราคม	2559

		 4.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ณ	 จุดบริการต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่วันที่	 

25	มกราคม	2559

	 5.	กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคล	ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ 

งานจัดสอบ	ฝ่ายจัดสอบ	อาคารส�านักบริการทาง-

วิชาการและทดสอบประเมินผล	(สวป.)	ช้ัน	6	รามฯ	1 

ตั้งแต่วันที่	25	มกราคม	2559

	 อน่ึง		หากนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือกระบวนวิชาไม่ตรงกับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ให้ติดต่อสอบถามฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคารส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	6	รามฯ	1	ก่อนการสอบ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ภาค 2/2558 

  ✤ วัน-เวลาบรรยาย: 

	 	 	จันทร์	เวลา	13.30-15.20	น.	ห้อง	VPB301	

  ✤ เนือ้หาโดยสรปุ: ศกึษารปูแบบ	ฝึกอ่าน	และ

เขียนประกาศรับสมัครเข้าท�างานในสาขาอาชีพต่างๆ 

แบบกรอกข้อความสมคัรเข้าท�างาน	 จดหมายรบัสมคัรงาน 

ประวัติย่อ	 การสัมภาษณ์งาน	 และจดหมายขอบคุณ

หลังการสัมภาษณ์งาน

  ✤ ต�ารา: ภาษาองักฤษในเรือ่งการสมคัรงาน	โดย 

รศ.	เอมอร	ดิสปัญญา	(รหัสการพิมพ์	54...มีจ�าหน่าย 

ที่ศูนย์ต�ารา	ม.ร.)

  ✤ วัตถุประสงค์: 

-	 นักศึกษาได้เรียนรู ้ส�านวนภาษาอังกฤษต่างๆ	 

	 ที่ใช้ในการเขียนเอกสารเพื่อการสมัครงาน	

-	 นักศึกษาสามารถเขียนเอกสารที่ส�าคัญและ 

	 จ�าเป็นต่อการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้

-	 นกัศกึษาสามารถตอบค�าถามเกีย่วกบัการสมัครงาน 

 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  ✤ การวัดผล: ข้อสอบอตันยั	5	ข้อ	(ดตูวัอย่าง

ข้อสอบเก่าในท้ายเล่มของต�ารา)	คือ

	 	 Part	I:		 An	Application	Letter

	 	 Part	II:		 A	Resume

	 	 Part	III:	 An	Application	Form

	 	 Part	IV:	 A	Job	Interview	

	 	 Part	V:	 An	Interview	Thank-You	Letter	

	 	 **ให้นักศึกษาท�าข้อสอบทุกข้อลงในข้อสอบ	 

และการเขยีนงานทกุข้อตัง้แต่ข้อ	 1-5	 จะต้องเป็นงาน

ต�าแหน่งเดียวกัน

   ✤ ข้อแนะน�าในการเรียน:

	 	 		 -	 นั กศึกษาควรอ ่ าน เนื้ อหาและท� า 

แบบฝึกหัดของแต่ละบทในต�าราก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง 

  		 	 		 -	 นักศึกษาไม่ควรเข้าเรียนสาย	 เพราะจะ 

ท�าให้เรียนไม่ทันคนอื่น	 	

    -	 ให้นักศึกษาแต่งกายให้สุภาพ-เรียบร้อย 

(ห้ามสวมกางเกงขาสัน้หรอืเสือ้ที่ไม่มีแขน)	  

	 	 		 -	 นกัศกึษาทกุคนปิดโทรศัพท์มือถือทนัที

ที่มีอาจารย์เริ่มท�าการบรรยาย	 	 	

  ✤ ข้อแนะน�าในการสอบ: 

	 	 		 ในการท�าข้อสอบแต่ละข้อให้นักศึกษา

เขียนค�าตอบด้วยปากกา	 (สีน�้าเงิน)	 เท่านั้น	และเพื่อ 

ทีจ่ะได้เกรดดีๆ 	 นกัศกึษาต้องเขยีนงานแต่ละประเภท	

ให้มีรูปแบบตามที่โจทย์ก�าหนดให้	 มีเนื้อหาและ

ส�านวนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามประเภทและหลัก

การเขียนแต่ละแบบที่ได้ศึกษาในกระบวนวิชานี้		

นอกจากนี้	ให้นักศึกษาระมัดระวังการเขียนประโยค

และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนด้วย

ENS 3201 (EN320)

ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน

รองศาสตราจารย์เอมอร  ดิสปัญญา รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

ENG 3901 (EN391) 

วรรณคดีสำาหรับเด็ก  

(Children’s Literature)

 ✎ เน้ือหาโดยสรุป	 	ศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมนานาชาติส�าหรับเด็ก 

เช่น	 nursery	 rhymes,	 riddles,	 fairy	 tales	 ของ	The	

Grimm	 Brothers	 และของ	 Anderson,	 Alice	 in	 

Wonderland	 ของ	 Lewis	 Carroll	 และงานสมัยใหม่	 

เช่น	 Charlotte’s	 Web,	 Wind	 in	 the	 Willows,	 

Winnie-the-Pooh

 ✎ ต�ารา  ต�ารา	(EN391)	Children’s		Literature	

	 	 	 แต่งโดย	รศ.นัญ		เจริญพันธุ์ศิริกุล

 ✎ ข้อแนะน�าในการเรียน	ให้นักศึกษาศึกษา-

ต�าราอย่างละเอยีด	 ข้อสอบจะออกครอบคลมุทกุบทเรยีน

ในต�ารา

 ✎ แนวทางการวดัผล 

	 	 -	 รายงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษความยาว	

8	หน้ากระดาษ	A4	(20	คะแนน)

	 	 -	 น�าเสนอรายงานหน้าชัน้เป็นภาษาองักฤษ

ไม่เกิน	3	นาที	(20	คะแนน)

	 	 -	สอบข้อเขยีนอตันยั	2	ข้อใหญ่	เขยีนค�าตอบ

เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้	 (60	 คะแนน)	 รวมคะแนนเต็ม 

100	คะแนน

 ✎ วันเวลาและสถานที่เรียน

   วันอังคาร	เวลา	13.30	-	15.20	น.	SLB	606

รองศาสตราจารย์สมร  วิเศษมณี

 ✤ ต�ารา   การแปลภาษาสเปน	-	ไทย	1	(SPN	4201) 

ผู้เขียน	รศ.สมร		วิเศษมณี

 ✤ ขอบเขตเน้ือหาวิชา		ศึกษาทฤษฎีการแปล- 

เบื้องต้น		ความหมายและความส�าคัญของการแปล 

ปัญหาและข้อผิดในการแปล	 ประเภทของความหมาย 

และการวิเคราะห์ความหมาย	 ความแตกต่างของระบบ

ภาษาและความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม		

งานแปลแบบต่างๆ		การแปลค�าศัพท์เฉพาะ	การแปล 

ส�านวนโวหาร	ค�าพังเพยและสุภาษิต		การแปลประโยค 

ชนิดต่าง	ๆ	 	 การแปลประโยคลักษณะพิเศษ	 วิธีการ

ถ่ายทอดภาษาสเปนเป็นภาษาไทยให้ได้ความหมาย

ที่ถูกต้องและได้ภาษาแปลที่สละสลวย	โดยฝึกฝน

การแปลค�า	ส�านวน	รูปประโยคลักษณะต่าง	ๆ	 ข้ันตอน

การแปล	 วิธีการแปล	 และการปรับบทแปล	 โดยมี

การเปรียบเทียบลักษณะภาษาระหว่างภาษาสเปน

และภาษาไทย	

 ✤  วิธีการเรียนการสอน 

-	 บรรยายเน้ือหาวิชาในแต่ละบท	โดยใช้ส่ือท่ีเป็น	ต�ารา 

	 เอกสารประกอบเพิ่มเติม		โปรแกรมPower	Point			 

 ตัวอย่างหนังสือแปลต่างๆ	และเว็บไซต์ภาษาสเปน

-	 ฝึกแปลประโยคและข้อความในกิจกรรมแต่ละบท	 

	 และในเอกสารเพิ่มเติม

-	 ฝึกวิเคราะห์ความหมายของค�า	ประโยค	และ 

 หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

-	 ฝึกวิเคราะห์ข้อผิดต่างๆ	จากงานแปลในกิจกรรม

-	 ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายและการ 

	 ปรับบทแปล

 ✤ ข้อแนะน�า	 นักศึกษาควรอ่านต�าราและปฏิบัติ

ตามค�าแนะน�าในต�ารา		วิชาการแปลจะต้องมีความรู ้

ในเร่ืองทฤษฎีการแปล	 ดังน้ันนักศึกษาจึงควรฝึกแปล

ตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	ของทฤษฎีการแปล	โดยนักศึกษา

ควรให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ระบบของภาษา

มากกว่าการหาค�าศัพท์จากพจนานุกรม	หมั่นท�า 

แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในทุกบทเรียนเพื่อให้เกิด

ความช�านาญในการแปล	 และนักศึกษาสามารถ

ตรวจสอบส�านวนแปลได้จากแนวเฉลยกิจกรรม

ท้ายเล่ม	 ควรฝึกการอ่านประโยคภาษาสเปนทั้งการ

อ่านออกเสียงและการอ่านเพื่อความเข้าใจนอกจาก

เป็นการฝึกทักษะการอ่านแล้วยังจะช่วยเสริมทักษะ

การเขียนภาษาสเปนด้วย	 และควรอ่านเอกสารและ

หนังสือภาษาไทยที่หลากหลายสาขาความรู้เพื่อ

หาความรู้รอบตัวและเป็นการเพิ่มพูนคลังค�ารวม 

ท้ังส�านวนและประโยคภาษาไทยท่ีจะเป็นภาษา 

ในฉบับแปล		

SPN 4201 (SN411) 

การแปลภาษาสเปน - ไทย 1

(Translation Spanish-Thai 1)

 ✤ เวลา-สถานท่ีบรรยาย 	วันอังคาร		09.30-11.20	น. 

ห้อง	AV		อาคาร	HOB	1	ชั้น	3	คณะมนุษยศาสตร์		

 ✤ การติดต่ออาจารย์	 นักศึกษาสามารถติดต่อ 

อาจารย์ผู้บรรยายเพื่อขอค�าแนะน�าได้ที่

 ☞ ห้องบรรยายตามตารางท่ีอาจารย์ผู้บรรยาย

ระบุไว้

 ☞ ภาควิชาภาษาตะวันตก		คณะมนุษยศาสตร์

 ☞ อีเมล	wsamorn@hotmail.com

   ☞ โทรศัพท์	062-591-5251

 ✤ การวัดผล		ข้อสอบอัตนัย	2	ตอน	

ตอนที่ 1 เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีการแปลหัวข้อต่างๆ	

ตอนที่ 2 แปลประโยค	ข้อความและเนื้อเรื่องจาก 

	 	 ภาษาสเปนเป็นภาษาไทย

 เวลาสอบ	2	ช่ัวโมง	30	นาที	คะแนนเต็ม	100	คะแนน 

คะแนนสอบผ่าน	50	%		

 วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อ้างว่ามยีอดจ�าหน่ายสงูมอีะไรต่าง	ๆ 	ให้เป็นเรือ่งแปลก 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ	แต่การที่ท�าให้น่าสนใจนั้น	 เป็น 

การทีเ่รยีกร้องหรอืเชญิชวนให้ทดลองอยูด่	ี ส่ิงเหล่าน้ี 

น่าจะเป็นการโฆษณาแฝงเข้ามาในรายการ	 หรอืเป็นเรือ่ง

ที่ท�าประโยชน์โดยตรงในเรื่องการประชาสัมพันธ์

ในการโฆษณา	พูดกันง่าย	ๆ 	ก็คือเป็นเรื่องทางการค้า 

โดยตรงมิได้หวังว่าเป็นสารคดี	 หรือว่าเป็นเรื่องที่ให้

ความรู้อะไรต่าง	ๆ	ตามที่เราต้องการก็ไม่ใช่

	 เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะเลือก	เรามีดุลพินิจ

เรามีความคิดสติปัญญา	ที่จะเลือกได้ว่าจะชมหรือไม ่

ในขณะเดียวกันถ้าชมเราก็ควรจะมีพินิจพิจารณาว่า 

ถ้าเราใช้สินค้าเหล่านั้นก่อให้เกิดประโยชน์อะไร	 

เราต้องการแค่ไหนเพียงใด	มีตัวอย่างที่ใช้ในประเทศ

เราหรือไม่	 ในขณะเดียวกันนั้นเป็นการสิ้นเปลือง

เราใช้ของต่างประเทศโดยไม่จ�าเป็นใช่หรือไม่	หรือ 

เราบริโภคขนมนมเนยที่ท�าขบวนการผลิตน�าเสนอ

ขบวนการผลิต	 เราเคยไปวิเคราะห์หรือไม่ว่าถ้าเรา 

ให้ลกูหลานเราได้ด่ืม	 ได้กนิ	 ได้บรโิภคอาหาร	 ได้บรโิภค 

ขนมหวาน	 น�า้บางชนดิกท็ราบว่าผสมอะไรต่อมอิะไรต่าง	 ๆ 

เข้าไป	 ก็จะต้องไปวิเคราะห์กันดูว่าเป็นประโยชน์

แก่ลูกแก่หลานเราแค่ไหนเพียงใดหรือไม่		ถ้าเราไม ่

ระมัดระวังในการชมไม่ระมัดระวังในเรื่องการรับรู้

ในเรื่องการเสนอ	ไม่วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เห็น

แต่ว่าเราสามารถมีก�าลังซ้ือก็ซื้อมาให้บุตรหลาน	

หรือว่าซ้ือไปฝากเด็กหรือว่าซ้ือให้เป็นของขวัญ	

อย่างทีม่คี�าพดูบอกว่า	 คนซือ้ไม่ได้กนิคนกนิไม่ต้องซือ้ 

คือผู้ที่น�าเอาไปให้ไม่ได้หวังว่าตนเองจะบริโภค	หรือ

อาจจะไม่บริโภคเลยแต่เอาไปให้ผู้อื่น	 การเอาไปให้

ผู้อื่นนั้นก็จะต้องดูว่าเป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อื่นหรือไม่	

แก่ลูกแก่หลานของเขาหรือไม่	นี่อย่างนี้เป็นต้น

	 เราใช ้ชีวิตที่ ไม ่ประมาทเป ็นดีที่สุดก็คือ	 

เราต้องดูว่าก่อนท่ีเราจะบริโภคอะไรใช้อะไรเข้าไป		

เราก็ควรที่จะดูพิษดูภัยดูสิ่งที่ก ่อให้เกิดเป็นโทษ 

แก่การเป็นอยู่		เป็นโทษแก่การท่ีเราจะใช้ชีวิตอย่าง 

ปกตสิขุของเรา	 ท�าอย่างไรเราจงึจะห่างภยัจากการบรโิภค 

ท�าอย่างไรเราจึงจะห่างภัยจากอาหารที่ เป็นพิษ	 

ท�าอย่างไรเราจึงจะไม่สูญเปล่าไม่ใช้เงินสูญเปล่า	 

ไม่ใช้ทรัพย์สินสูญเปล่าไปกับการโฆษณากับการ 

ทีจ่ะทดลอง	 บางอย่างถ้าเราไม่ทดลองเรากไ็ม่พบสิง่ใหม่ 

แต่เราก็ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งใหม่ที่ว่านั้นประกอบ 

ไปด้วยอะไร	 เพียงแค่เห็นสิ่งท่ีเอามาประกอบกัน

ก็น่าจะวิเคราะห์ได้ว่า	 สิ่งนั้นน่าจะเป็นคุณหรือโทษ

แล้วก็ไปหาความรู้เกี่ยวกับสารเช่นนั้น		หรือเกี่ยวกับ 

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12) ปิดฉากกีฬา “กันเกราเกมส์”ฯ           (ต่อจากหน้า 12)

 จากนั้นเข้าสู่การแสดง	 2	 ชุดเพื่อรับมอบธง

เจ้าภาพ	ครัง้ท่ี	44	คอื	ร�าโทน	ซึง่เป็นการแสดงพืน้บ้าน

ของชาวจงัหวดันครราชสีมา	และเชยีร์ลดีด้ิง โดยครัง้ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นเจ้าภาพกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 44	 ภายใต้ชื่อ	

“สุรนารีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 12 - 21 มกราคม 2560 

เพื่อฉลอง	27	ปี	การก่อตั้งมหาวิทยาลัย	และเปิดตัว

มาสคอตประจ�าการแข่งขัน	คือ	แมวศรีสวาสดิ์ 1 คู่ 

“พีส่รุะ” กบั “น้องนาร”ี และปิดท้ายด้วยการจดุพลไุฟ 

ทีส่ว่างไสวไปทัว่ท้องฟ้าภายใน	 ม.อบุลราชธาน	ี นบัร้อย 

สร้างความประทบัใจให้นกักฬีาและผูเ้ข้าชมอย่างมาก	

 โอกาสนี	้อาจารย์สมหมาย  สรุะชยั รองอธกิารบด ี

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา	 กล่าวว่ามหาวทิยาลัยรามค�าแหง	

ภูมิใจกับความส�าเร็จของนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ	 ที่ตั้งใจ

ท�าหน้าที่ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง 

ทั้งอดทนฝึกซ้อม	และแข่งขันด้วยมิตรภาพ	มีน�้าใจ-

นักกีฬา	 จนประสบความส�าเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัยในครั้งนี้	 ขอให้นักกีฬาทุกคนท้ังท่ี 

ได้รับเหรียญและไม่ได้รับเหรียญรางวัล	ตั้งใจฝึกฝน- 

ฝีมอืเพือ่เตรยีมตวัแข่งขนัในสนามต่อๆ	 ไป	และทีส่�าคญั 

ต้องไม่ละทิ้งการเรียน	มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุน

ด้านกีฬาอย่างเต็มที่	 และตั้งใจจะปรับปรุงระบบ 

การบริหารทีมกีฬาให ้มีความต่อเนื่องมากขึ้น	 

ทั้งด้านการฝึกซ้อม	 อุปกรณ์กีฬา	 และด้านสถานที ่

นอกจากนี้ขอฝากถึงนักศึกษาทุกคนที่สนใจและ 

มคีวามสามารถทางด้านกฬีา	สมคัรเข้ารับการคดัเลอืก

เป็นตัวแทนมหาวทิยาลัยในกฬีาชนดิต่างๆ	โดยติดต่อ

ได้ที	่งานกฬีา	กองกจิการนกัศกึษา	โทร.	0-2310-8078

 ทั้งนี้	มหาวิทยาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขัน จ�านวน 15 ชนิดกีฬา โดยสามารถคว้า

เหรยีญรางวลัได้ 15 เหรยีญ แบ่งออกเป็น  เหรยีญทอง 

4 เหรียญ  เหรียญเงิน 3 หรียญ และเหรียญทองแดง 

8 เหรียญ ได้ล�าดับที่ 19 จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

การแข่งขัน จ�านวน 111 สถาบัน

 ส�าหรับ	 ชนิดกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลทั้งส้ิน 

5	 ชนิดกีฬา	 ได้แก่	 แบดมินตัน	 ได้	 1	 เหรียญทอง	 

2	เหรียญทองแดง	ยูโด	ได้	1	เหรียญทอง	พายเรือ	ได้	

2	 เหรียญทอง	1	 เหรียญเงิน	และ	1	 เหรียญทองแดง	

ดาบสากล	 ได้	 2	 เหรียญเงิน	4	 เหรียญทองแดง	และ

เทเบิลเทนนิส	ได้	1	เหรียญทองแดง

เป็นภาษาไทย		ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ		1		นิ้ว			สามารถ 

ฉีกออกเป็นรายชื่อของนักศึกษาแต่ละคน		และน�า

ไปติดที่นั่งสอบได้			เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

    บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา เป็นเอกสาร

ทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัแถว	ทีน่ัง่	วชิา	ชือ่-นามสกลุ

ซึง่เป็นเอกสารทีน่กัศึกษาทกุคนจะต้องลงลายมอืชือ่

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได ้เข ้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง	 

ก่อนลงลายมือช่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวน

วิชาที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา 

ว่าถูกต้องหรือไม่	 เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา	 เกี่ยวกับกระบวนวิชา 

ในตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่	 ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ  

ม.ร.สอบซ่อมภาค 1ฯ                     (ต่อจากหน้า 12)

รสชาติอย่างนั้นเกี่ยวกับวัสดุอย่างนั้นว่าเป็นโทษ 

ในทางร่างกายของเราอย่างไร	 เป็นโทษแก่การเป็นอยู่

ของเราอย่างไร	เอาไว้พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั		สวสัดคีรับ

เหนื่อยจริงๆ	 แต่พอคิดถึงพ่อกับแม่ที่รอคอยวัน 

แห่งความส�าเรจ็กต้็องลกุขึน้สู้อกีครัง้	 และบางคร้ัง

ลางานไปสอบไม่ได้	 ไม่มีเงินลงทะเบียนเรียน	 และ

ยุ่งจนลืมวันลงทะเบียนบ้าง	 ท�าให้ใช้เวลาเรียนนาน

เกือบ	 8	 ปี	 ทั้งนี้ระหว่างเรียนมีวิชาปฏิบัติ	 2	 วิชา 

ทีต้่องเข้าห้องเรยีน	กอ็ายมากทีต้่องไปนัง่เรยีนกบัรุน่น้อง

แต่เมื่อรู้ว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดโอกาสให ้

คนทุกวัยได้เรียนหนังสือ	 และมีคนอายุ	 50	 -	 60	 ปี

เรยีนด้วย	 ท�าให้โล่งใจขึน้และไม่รูส้กึว่าเป็นของแปลก

ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 และท�าให้รู้ว่า	 “การศึกษา

ไม่มีค�าว่าสายเกินไป”

 “8 ปีทีผ่่านมา ฉนัผ่านเร่ืองราวมากมาย มสีขุ 

มีทุกข์ อุปสรรค ขวากหนาม มีรอยยิ้มและน�้าตา 

แต่สิ่งที่ท�าให้ฉันลุกขึ้นสู้เสมอมาคือ แววตาแห่ง

ความหวงัของพ่อแม่ ทีอ่ยากเหน็วนัแห่งความส�าเรจ็

ของลูก ..และวันนี้ก็ส�าเร็จการศึกษาแล้ว ด้วยวัย 

31 ปี ก�าลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในเดือนมีนาคม 2559 รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้

ชดเชยความรู้สึกผิดหวังของพ่อและความเสียใจ

ของปู่ในอดีตได้แล้ว และยังเป็นบัณฑิตคนแรก

ของตระกูลที่ทุกคนภาคภูมิใจด้วย”  

 อ้างอิง :	 นิตยสารคู่สร้าง	 คู่สม	 ปีที่	 36 

ฉบบัที	่933	วนัศกุร์ที	่25	ธนัวาคม	2558	หน้า	12-14

บัณฑิตนักสู้ฯ                                     (ต่อจากหน้า 3)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๒) วันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 

สงสัยถาม

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ลูกศษิย์ครบั		เราดูรายการต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น 

โทรทัศน์หรอืฟังวทิยหุรอืดูจากอินเทอร์เนต็	 ดูจาก

ท่ีมรีายการอะไรต่าง	ๆ	นัน้	เคยสงสยับ้างหรอืไม่ว่า 

เขามีการโฆษณาแฝง	 หรืออาจจะเป็นโฆษณา

ออกมาตรง	ๆ	ในรายการนั้น	โดยอาศัยชื่อรายการ

หรืออาศัยว่าเป็นการน�าเสนอรายการไปตามปกติ

	 ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าในรายการที่น�า

เสนอบางรายการเป็นรายการน�าเที่ยวบ้าง	 หรือ

รายการที่เสนอถึงความรู้ถึงวิธีการท�าสิ่งของท�าอาหาร 

หรือท�าอะไรต่าง	ๆ	 เช่น	ยาคือรวมความแล้วเป็น

ปัจจัยส�าคัญของมนุษย์ที่จะยืนชีวิตอยู่ได้	 ไม่ว่า

จะเป็นยารักษาโรค	 เครื่องนุ่งห่ม	 หรือที่อยู่อาศัย

หรืออื่น	ๆ	ที่คล้ายคลึงกัน

	 การน�าเสนอรายการนั้นมักจะเป็นรูปแบบ

พาไปชม	 หรือรูปแบบเสนอว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เป็นความรู้	 น�าเสนอว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง

ที่เคยเกิดข้ึนมา	 หรือเป็นเร่ืองที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

แล้วก็มีตัวสินค้าเข้ามาแฝง	 มีรถยนต์บางชนิด 

ที่ต้องการจะน�าเสนอเข้ามาในจอ	หรือมีเครื่องดื่ม 

ที่ปรากฏเป็นยี่ห้อหรือเป็นแบรนด์เข้ามาในภาพ	

หรือเป็นการพูดถึงสนทนาถึงตัวสินค้านั้นเลย 

ทีเดียวก็มี

	 ที่พูดมาข้างต้นนั้นมิได ้หมายความว่า	

รายการทุกรายการจะเป็นเช ่นนั้นหรือตั้งใจ 

ให้เป็นเช่นนั้น	 แต่ก็มีบางรายการที่แทรกเข้ามา

แฝงเข้ามา	 จะว่าไม่มีประโยชน์ในการโฆษณาก็

ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้น	แต่ถ้าหากว่าเราจะไป 

ตั้งโจทย์หรือตั้งข้อสังเกตว่าโดยรวมแล้ว	 หรือว่า 

ทุกรายการมีการท� าที่ เ รี ยกว ่ า โฆษณาแฝง 

เสียเลยทีเดียวนั้นก็ไม่ได้	 เพราะบางอย่างก็เป็น

เรื่องเจตนาดี	 บางอย่างอาจจะเป็นเหตุบังเอิญที่ม ี

ภาพเข้ามาอยู ่บ ้างอะไรบ้างโดยมิได้มีเจตนา 

ในทางโฆษณา	 แต่กม็เีรือ่งขึน้มาว่ามกีารใช้เป็นการ 

โฆษณาแฝง	เคยเป็นเรือ่งเป็นราวขึน้มาเป็นตวัอย่าง

ให้เราเห็น

	 ที่ครูพูดถึงเรื่องนี้นั้นก็เพราะว่าในการ

โฆษณาแฝง	 สินค้าของต่างชาติที่ชวนเชื่อเข้ามา

ในประเทศของเรา	 หรือมกีารน�าเสนอการผลิตสนิค้า 

บางอย่างโดยไม่ค�านงึถงึว่าเป็นการโฆษณาโดยตรง

หรืออย่างไรหรือไม่	 เช่น	 การผลิตขนมหรือผลิต

สินค้าบางชนิดมีขั้นต้นขั้นตอนในการผลิต	 และ

 ปิดฉากลงด้วยมิตรภาพและความประทับใจ 

กับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	43	“กันเกราเกมส์”	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2559 

ณ	สนามกฬีากลาง	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีโดยม ี

พล.อ.ดาว์พงษ์  รตันสวุรรณ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง-

ศกึษาธกิาร	 เป็นประธานในพธิปิีดการแข่งขนั	และมี 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย	 (ก.ก.ม.ท.)	กรรมการจัดการแข่งขัน	

ผูค้วบคมุทมี	ตลอดจนนักกฬีาแต่ละสถาบนั	ร่วมงาน

อย่างคับคั่ง

	 พิธีการเริ่มด ้วยการแสดงจากเจ ้าภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ชุด	 “กันเกราเกมส์

เชื่อมสัมพันธ์ รวมพลังก้าวสู่เออีซี”	ซึ่งเป็นการ

สือ่ถงึดอกกนัเกรา	ดอกไม้ประจ�ามหาวทิยาลยั	ทีจ่ะ 

เชื่อมต่อทุกสถาบันการศึกษาและคนไทยไปสู ่

ประชาคมอาเซยีน	ขณะทีพ่ธิมีอบธงกฬีามหาวทิยาลยัฯ 

ครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

โดยมี	ศาสตราจารย์ ดร.นงนติย์  ธรีะวฒันสขุ	อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี ส่งมอบธงจดัการแข่งขนั

ให้กบั	ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์	 อธกิารบดี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ในฐานะประธานคณะกรรมการ- 

บรหิารกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย	 (ก.ก.ม.ท.) 

และส่งมอบต่อให้	รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  

ศรีเสริฐผล	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

ปิดฉากกีฬา “กันเกราเกมส์”  
ด้วยมิตรภาพ-ความประทับใจ

ม.ร. สอบซ่อมภาค 1  ปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2559   
 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงก�าหนดสอบซ่อมภาค	 1 

ปีการศึกษา	2558	ระหว่างวันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 

รวมท�าการสอบ	 6	 วันโดยสอบวันละ	 2	 คาบเวลา	 

คาบเช้าเวลา	09.30	-	12.00	น.	คาบบ่ายเวลา	14.00	-16.30	น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2

รามฯ 1		อาคาร		KLB,	NMB,	SBB,	SWB,	VKB,	VPB

รามฯ 2	 อาคาร		BNB801-	803,BNB11,	KTB	และ	PBB		

 สถานที่สอบพิเศษ

	 สถานที่สอบกรณีพิเศษ		ห้องสโมสรหอประชุม 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร		สอบซ�้าซ้อน		

อาคารเวียงค�า101		(VKB	101)	รามค�าแหง	1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นกัศกึษาทกุช้ันปี และผูเ้ข้าศกึษารายกระบวนวชิา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีสามารถ

ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบยีนเรยีน ไปตดิต่อรบัได้ตามสถานทีม่หาวทิยาลยั

ก�าหนด ตัง้แต่วนัที ่2  - 16 กมุภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงแบ่งเป็น 

2 แห่งดงันี้ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชัน้	1	รามค�าแหง	1	         

	 2.	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคารพระมาส 

(PRB)	ชั้น	1	รามค�าแหง	2

 นอกจากนี้	 นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดท�าให้	ตั้งแต่วันที่	25	มกราคม		2559	ดังนี้

	 1.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข	0-2310-6000	และ	0-2310-6100	

	 2.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ตามจุดบรกิารของมหาวทิยาลยั		คอื	อาคารเวยีงผาช้ัน	1		

สถาบันคอมพิวเตอร์

	 3.	 จากระบบ	INTERNET		 ท่ีเวบ็ไซต์	 	www.ru.ac.th 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	(ส่วนกลาง)	ซึ่งนักศึกษา

สามารถ	download		ดูสถานที่สอบ		หมายเลขแถว 

และที่นั่งสอบได้		แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ 

เข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้	 

	 4.	 กรณนีกัศกึษาขอเปลีย่นแปลงข้อมลูกระบวนวชิา 

ที่ลงทะเบียน	 ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่	งานจัดสอบ	ฝ่ายจัดสอบ	อาคาร 

ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล	(สวป.) 

ชั้น	6	รามค�าแหง	1	

 บญัชตีดิทีน่ัง่สอบ				เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีด

เกีย่วกบัชือ่กระบวนวชิา		หมายเลขแถว		หมายเลขทีน่ัง่สอบ 

รหัสประจ�าตัว		ชื่อ	-	นามสกุล  (อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ม.ร. (หัวหมาก) วิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด


