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รามคำาแหงจัดบริการวิชาการฯ จ.อุทัยธานี

บูรณาการความรู้ตามวิถีชุมชน ระยะที่ 2

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการและ 

วิชาชีพตามวิถีชุมชน ระยะที่ 2 

บูรณาการความรู ้สู ่ชุมชนชาว

จังหวดัอทัุยธานี ท้ังด้านภาษา วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ และการเงิน

  มหาวิทยาลัยรามค� าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอุทัยธานี  จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงบูรณาการแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี 

ปีที่ 3 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี  

โดยระดมคณาจารย์และวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ จากคณะมนษุยศาสตร์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตร์ 

และศิลปกรรมศาสตร์ เดินทางไปให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคต่างๆ 

 ฉบับที่ ๔๔

วันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๕

พรรคพลังราม ชนะเลือกต้ัง อ.ศ.ม.ร. ปี 2559

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

นศ.วิชาทหารลูกพ่อขุนฯ สร้างฝายชะลอน้ำา ช่วยชาวเชียงใหม่รับมือภัยแล้ง

(อ่านต่อหน้า 2)

 นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามค�าแหงกว่าร้อยนาย  

ร่วมสร้างฝายชะลอน�้าเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 

และลดผลกระทบปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้านในอ�าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูแล้งที่ก�าลังจะมาถึง

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมกบัหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน 

จัดโครงการรามค�าแหงรวมใจสร้างฝายต้นน�้าล�าธารตามแนว

พระราชด�าริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา  

โดยน�านักศกึษาวชิาทหารสร้างฝายชะลอน�า้ ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันา 

ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ด  

นอกจากนั้น ยังร่วมมือกับชาวชุมชนและพระสงฆ์ บ้านแม่แอน 

สร้างฝายชะลอน�า้ทีห่มูบ้่านแม่แอน  อ�าเภอแม่ริม  จังหวดัเชียงใหม่  

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานท่ีปรึกษาโครงการฯ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ด�าเนินการเลือกตั้งสมาชิก 

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

ประจ�าปีการศึกษา 2559 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน่วยเลือกต้ัง 

ม.ร. (หัวหมาก) วิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ทั้ง 23 จังหวัด นั้น

  การเลือกตั้งครั้งนี้มีนักศึกษาใช้สิทธิ 6,146 คน ปรากฏ

ผลการเลือตั้ง ดังนี้ 

  หมายเลข 1 พรรคพลังราม ได้ 3,516 คะแนน

  หมายเลข 2 พรรคสานแสงทอง ได้ 2,217 คะแนน

  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 256 บัตร

  บัตรเสียและหย่อนผิดหีบ 157 บัตร

   ผลการเลือกตั้ งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

(อ.ศ.ม.ร.) ประจ�าปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 
(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

   
 ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครนศ.ฝึกอาชีพ RAM 3000
 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ขอเชิญนักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมตั้ งแต่  

75 หน่วยกิตข้ึนไป เข้ารับการฝึกอาชีพวิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559 (ทดแทน 

ในหมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต) กับองค์กร 

ผู้ ใช้บัณฑิตทั้ งภาครัฐและเอกชนระหว่าง 

เดือนพฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2560 

 รับสมัครต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา อาคาร-

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร. 0-2310-8503  

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

ก�าหนดไว้ว่านักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษร 

ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของจ�านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

ทั้งหมด และผลการสอบอักษรระดับ 

คะแนน A น้ัน ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
(อ่านต่อหน้า 2)

นายคมสัน  บุ้งทอง



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

พรรคพลังรามฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

รามค�าแหงจัดบริการวิชาการฯ จ.อุทัยธานี บูรณาการความรู้ตามวิถีชุมชน ระยะที่ 2       (ต่อจากหน้า 1)

ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ

บุคคลทั่วไป เหมาะสมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้มีวิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ทั้งนี้มีบริการอาหารและ 

เครื่องด่ืมฟรีให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมจากนักเรียน หน่วยงานต่างๆ และชุมชน 

ชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 1,000 คน

 ส�าหรับ การจัดโครงการระยะที่ 2 นี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “การคิดต้นทุนอย่างง่ายโดย

ระบบบัญชี” เพ่ือให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาชุมชน  

ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมท้ัง ให้ความรู้ด้านการคิดต้นทุน  

การตีราคาสินค้า การวางแผนและควบคุมด้านการเงิน และน�าเครื่องมือทางด้านการบัญชีไปวิเคราะห์ปัญหา

เพื่อการตัดสินใจ ตลอดจนน�าความรู้ใหม่ๆ ไปบูรณาการกับพัฒนากิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย

 ด้าน คณะเศรษฐศาสตร์ จดัโครงการ “การเสรมิสร้างศกัยภาพวสิาหกจิชมุชนด้วยการจดัการทางการเงนิ” 

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงิน ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และน�าความรู้ ประสบการณ์มาใช้พัฒนาศักยภาพ

และบูรณาการความรู้สู่ชุมชนต่อไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการขับร้องประสานเสียง” 

และโครงการ “เทคนคิและวธิกีารปรบัวงดนตรไีทย” เพือ่ให้ความรู ้ เทคนคิต่างๆ ทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ 

เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนด้านดนตรไีทยและดนตรสีากลให้กบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา

 และคณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ “การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับ

ครูและนกัเรยีน โรงเรยีนขนาดเลก็ในเขตพ้ืนทีจั่งหวดัอทุยัธานี” เพือ่ให้ความรู ้ความเข้าใจเรือ่งการใช้ภาษาองักฤษ 

ด้านการฟังและพดู และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการฝึกปฏบิตัมิาใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างถูกต้อง 

รวมทัง้ยกระดบัคณุภาพชวีติให้ดขีึน้ และบรูณาการโครงการกบัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษของโรงเรยีน

ได้อีกด้วย

 การจัดอบรมโครงการต่างๆ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมจากนักเรียน หน่วยงานต่างๆ 

และชุมชนชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียน อาชีพ และ

การใช้ชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จะมีการจัดโครงการบริการวิชาการฯ ต่อเนื่อง ระยะที่ 3 ระหว่าง 

วนัที ่10 - 11 กมุภาพนัธ์ 2559  โดยม ีโครงการ “พฒันาศักยภาพพธิกีรเยาวชนยุคใหม่” จากคณะส่ือสารมวลชน 

โครงการ “การจดัเกบ็ความรูเ้พือ่ธ�ารงรกัษาภมูปัิญญาท้องถิน่” จากคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และโครงการ 

“การรู้กฎหมายธุรกิจเพื่อพัฒนาชีวิต” จากคณะนิติศาสตร ์ด้วย  

พรรคพลังราม  ซึ่งมีผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา 

คือ นายคมสัน  บุ้งทอง เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา 5601504094

 ส่วนผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก

สภานักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 1. สมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบุพรรค 

32  คน เป็นผู้สมัครจากพรรคพลังราม 19 คน และ

พรรคสานแสงทอง 13 คน

 2. สมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบุตัวบุคคล 

32 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคพลังราม 32 คน 

 สรุป ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา 

(ส.ม.ร.)ทั้งสิ้น จ�านวน 64 คน ได้แก่ พรรคพลังราม 

51 คน และพรรคสานแสงทอง 13 คน

 ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งดังกล่าว ถือเป็นการได้

อาจารย์สมหมาย  สรุะชยั  รองอธิการบดีฝ่ายกจิการ-

นักศึกษา พล.ต.วิโรจน์  วิจิตรโท รองผู้บัญชาการ-

หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน และ พ.อ.เกษมสขุ ตาค�า 

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมโครงการ

 ส�าหรบั “ฝายต้นน�า้ล�าธาร” ตามแนวพระราชด�าร ิ

เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อขวางกั้นร่องน�้าร่องห้วยขนาด

เล็กบนพื้นที่ต ้นน�้าล�าธารที่มีสภาพเสื่อมโทรม 

เพื่อท�าหน้าที่ในการช่วยชะลอการไหลหลากและ

ความรุนแรงในการไหลของน�้าให้ช้าลง และช่วยกัก

ตะกอนหน้าดินไม่ให้สูญเสียไป ทับถมบริเวณพื้นที่

ลุ ่มน�้าตอนล่างซึ่งความชุ ่มชื้นที่เกิดขึ้นบนพื้นที่

ต้นน�้าจะช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้า และ

เป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้าวิธีการหนึ่ง อีกทั้งยัง 

เป็นการพัฒนาระบบนิเวศลุ่มน�้าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน

และน�า้ เพิม่ประสทิธภิาพในการท�าหน้าท่ีแหล่งต้นน�า้

ล�าธารให้เกดิความอุดมสมบรูณ์และเอ้ือน�า้ต่อชมุชน

ได้อย่างยัง่ยนื และจากสภาพอากาศและความแห้งแล้ง

ทีม่แีนวโน้มจะรนุแรงขึน้ทกุวนั ส่งผลกระทบกบัชวีติ 

ความเป็นอยูข่องประชาชน ในการท�าให้เกดิการขาดน�า้ 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการด�ารงชีพ ทั้งในเรื่องการ

อุปโภค บริโภคและท�าการเกษตร โดยในปีนีเ้ช่ือกนัว่า 

ความแห้งแล้งที่ เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและ

ยาวนาน จะส่งผลกระทบกับการขาดแคลนน�้ากิน

น�้าใช้อย่างหนัก  ส่งผลให้การกักเก็บน�้าไว้ใช้ฤดูแล้ง

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

  โอกาสนี ้  ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  

พล.ต.วิโรจน์ วิจิตรโท และพ.อ.เกษมสุข ตาค�า  

ได้มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร 

อาหารแห้งแก่ชาวบ้าน ทีป่ระสบภยัหนาว เพือ่บรรเทา

ความเดือดร้อนที่ได้รับ 

นศ.วิชาทหารลูกพ่อขุนฯ              (ต่อจากหน้า 1) 

ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาส่วนกลาง 

อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น 

จ�านวน 200 ราย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษาในภาคเรียน 

ปกติถัดไป ท้ังน้ีไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียนเรียน 

ไม่ตรงตามก�าหนดและค่าข่าวรามค�าแหง 

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ต้ังใจ 

ศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลางดังกล่าว 

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2558 

  อน่ึง หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้น�าหลักฐานการช�าระเงินเพื่อขอรับเงิน 

ค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษาคืน  

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

รับเลือกต้ังคร้ังแรกของ “พรรคพลังราม” พรรคพลังราม 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นพรรคนักศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึน 

เพ่ือสร้างนักกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม 

มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีวุฒิภาวะ

แห่งความเป็นผู้น�า มีจิตสาธารณะเห็นแก่ส่วนรวม 

และสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ

อย่างเต็มท่ีในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เ มื่ อ ก ล า ง เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  

ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๘ ได้มกีารประชมุ

ส� า คั ญ ร ะ ดั บ โ ล ก ขึ้ น ที่ ก รุ ง ป า รี ส 

ประเทศฝรั่งเศส คือ

 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ 

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

ครั้งที่ ๒๑ โดยมี

 ผูน้�าจากชาตต่ิางๆ จ�านวน ๑๙๕ ชาติ

เข้าร่วมประชุม ซึ่ง

 สามารถบรรลุข ้อตกลงคร้ัง-

ประวัติศาสตร์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน

 ส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว

ระบถุงึเป้าหมายในการก�าหนดไม่ให้โลก

มีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส 

เมื่อเทียบกับช่วงยุคก่อน ซึ่ง

 เป็นข้อตกลงที่ได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นข้อตกลงที่สามารถจัดการกับ

ปัญหาโลกร้อนได้อย่างแท้จริง

 “ข่าวรามค�าแหง” ยินดีด้วยกับ

ข้อตกลงดังกล่าวนั้น

 แต่ต ่อไปเม่ือถึงข้ันการปฏิบัติ 

จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่อง

ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

 เนือ่งเพราะ หากมนษุย์ไม่ท�าอะไร

ปล่อยให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

 มหนัตภยัย่อมบงัเกดิอย่างแน่นอน

 ปะการังจะหมดไปก่อน

 ป่าฝนเขตร้อนจะพังพินาศ

 ความแห้งแล้งและระบบเกษตรกรรม

จะเสียหาย

 โลกจะขาดแคลนน�้าอย่างหนัก

 กนกพร ประสทิธิผ์ล ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาสือ่ใหม่ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ควงคู่ ชุตินธรา วัฒนกุล 

ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาสือ่ใหม่ ช่อง PPTV เร่งบคุลากรรามฯ

ใช้โซเชียลมีเดียประชาสัมพันธข่์าวสาร ย�า้มองเป้าหมาย 

คอืใคร ดงึจดุเด่นของหน่วยงานเขยีนเนือ้หาให้น่าสนใจ 

เพราะ “Content is the king” ในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

“การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่” เมือ่วนัที ่ 1-2 กมุภาพนัธ์ 2559 

ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ ICB 303 สถาบนัคอมพวิเตอร์

 กนกพร ประสิทธิ์ผล ผอ.ฝ่ายพัฒนาสื่อใหม่ TPBS กล่าวว่าส่ือเก่า ส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์  

เริ่มตายไปจากวงการโซเชียลมีเดีย มี media update ขึ้นมา 3 กลุ่ม คือ paid การตั้งงบประมาณในการจ่ายเงิน 

เพือ่ขยายขอบเขตในการเผยแพร่ข่าว ในราคาทีค่วบคมุได้ owned สือ่ทีเ่ป็นเจ้าของเอง เช่น facebook เวบ็ไซต์  

ที่เรามีแฟนเพจเป็นของตนเอง ไม่ต้องเสียเงินมาก เพียงหาช่องทางที่คุ้มค่า และ earned เป็นเรื่องที่เรา

ควบคุมไม่ได้ เป็นการถูกน�าข้อมูลที่มีอยู่แชร์ออกไป หรือเขียนใน blog แล้ววิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ 

 “ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนเป็นทุกอย่างในชีวิต สถิติของไทยใช้ USER 38 ล้านคน ใช้ connection mobile  

82 ล้าน มีความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต 86% ใช้ทุกวัน ประเทศไทยใช้โซเชียลมีเดียสูงสุด คือ facebook  

รองลงมา คือ line และ facebook message กลุ่มอายุที่ใช้ facebook มากสุด คือ ช่วงวัย 20-29 ปี ทั้งชาย 

และหญงิ มกีารใช้ข้อมลูระดบัเดยีวกนั เมือ่ facebook กลายเป็นทกุอย่าง เราต้องเข้าใจความจรงิ คอื ใช้เนือ้หาที่

น่าสนใจ และโฆษณา แม้ว่าใน facebook จะมีแฟนเพจจ�านวนมากแล้ว แต่นั่นยังไม่ใช่ค�าตอบ วิธีเขียนเน้ือหา

ให้ดงึดดู คอื เขยีนโฆษณาอย่างมศีลิปะ ไม่ขายตรง ไม่ยดัเยยีด ไม่ต้องเป็นทางการ ไม่พูดเล่น ยิง่โพสต์ส้ันยิง่ด ี 

และโพสต์ถูกที่ถูกเวลา”

  กนกพร ยังบอกถึงเทคนิคการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่า  ไม่มีอะไรที่ตายตัว ควรโพสต์ในสิ่งที่หาดูยาก 

ภาพโดดเด่น สะดุดตา ต้องปรับเปลี่ยนไม่ยึดวิธีการ เนื้อหาเชิญชวน มีความถูกต้องเหมาะสม และให้เครดิต 

บางครัง้อาจจะโพสต์เรือ่งเกีย่วกบักระแสส�าคญั วนัส�าคญั สาระน่ารู ้ค�าตอบ และเรือ่งฮติๆแบบกนัเอง ฉะนัน้ 

ในเมื่อวันน้ีทุกคนมีเครื่องมือชั้นน�าอยู่กับตัวแล้ว ให้ใช้เครื่องมือให้คุ้ม มีสติก่อนโพสต์ ใส่ใจ feedback  

คอยตรวจสอบลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสม อีกทั้ง แอดมินเพจเอง ต้องทันต่อไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ มีใจรักการบริการ 

พัฒนาทักษะ และควรมีทัศนคติมองโลกในแง่ดีด้วย

 ขณะท่ี ชุตินธรา วัฒนกุล ผอ.ฝ่ายพัฒนาสื่อใหม่ PPTV กล่าวย�้าว่า ประเทศไทยมีประชากร

จ�านวน 70 ล้าน แต่มคีนใช้อนิเทอร์เนต็ถงึ 110 ล้าน คอื 1 คนใช้อนิเทอร์เนต็มากกว่า 1 เครือ่ง สือ่โซเชยีลมเีดยี

ที่ใช้ในการท�างาน ต้องเลือกว่าสื่อใดเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ ท่ียอดฮิต คือ facebook  เหมาะกับ

การสร้างกลุ่มชุมชน  line ใช้ติดต่อ  twitter ใช้เผยแพร่ข่าวสาร  instagram ใช้เล่นภาพ ติดตามดาราคนดัง 

และ youtube ใช้ท�าคลิปเผยแพร่ตัวอย่างเนื้อหา ซึ่งตลาดในยุคโลกออนไลน์ มีต�าแหน่งใหม่เกิดขึ้น เช่น  

content creator  ผู้ที่คิดเนื้อหาให้เกิดการตลาด marketing scientist นักการตลาด นักสถิติที่วิเคราะห์

พฤติกรรมคนแล้วน�ามาพัฒนาการตลาด จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจก่อนที่จะหายไปตามกระแสอีก

 “ทุกวันนี้คนไทยใช้สมาร์ทโฟน ทุก 5 นาที รวม 176 ครั้งต่อวัน ใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดีย 5 ชั่วโมง

เป็นอย่างน้อยและค่อยๆเลกิใช้คอมพวิเตอร์ ใช้สมาร์ทโฟนท�าทกุอย่าง เช่น line TV ก�าลงัมาแรง ให้การบรกิาร

ที่ดีกว่าyoutube การสื่อสารยุคนี้ให้เน้นที่ facebook เพราะคนไทยใช้ facebook ถึง 1.56 พันล้าน มีอัตรา 

การใช้ที่เติบโตสูง ในยุค GEN C Digital natives คนชอบการสื่อสาร เรื่องคนอื่นเราต้องรู้    มีกลุ่ม มีชุมชน

ในสิ่งที่แต่ละคนชอบตรงกัน และมีการคลิก หาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา” 

ผอ.สื่อใหม่TPBS-PPTV เร่งบุคลากรรามฯเข้ม

ใช้พลังโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข่าวองค์กร

(อ่านต่อหน้า 8)

กนกพร ประสิทธิ์ผล ชุตินธรา  วัฒนกุล
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กิจกรรมรามฯ - สุรินทร์

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช โดยมีนายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 

อดีตผู ้ว ่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี

ถวายเครื่องบวงสรวงราชสักการะพ่อขุนรามค�าแหง

มหาราชในช่วงเช้า และนายอรรถพร สงิหวชิยั ผูว่้าราชการ

จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

ถวายราชสักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เมื่อวันท่ี 

17 มกราคม 2559 โดยมีหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ  

ภาคเอกชน องค์กร สมาคม คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก

    อาจารย์วริยิะ เกตมุาโร รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร 

จังหวัดสุรินทร์ น�าบุคลากรของสาขาฯอวยพรปีใหม่ 2559 

นายอรรถพร สงิหวชิยั ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ นายวนิยั 

ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายชัชชัย 

สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายเกษมศักดิ์ 

แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายธงชัย

มุ่งเจริญพร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร ์

 เมื่อวันที่ 8- 11 มกราคม 2559 

 อาจารย์วริยิะ  เกตมุาโร  รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิาร

จังหวัดสุรินทร์ และบุคลากรของสาขาฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม 

ในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยม ี

นายอรรถพร สิงหวชิยั ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร ์

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ

จงัหวดัสรุนิทร์ จดักจิกรรมโครงการกฬีาสมัพนัธ์รามค�าแหงสรุนิทร์ 

คร้ังท่ี 5 เมือ่วนัท่ี 24 มกราคม 2559 ณ บรเิวณหน้าอาคารเรยีนรวม 

และปฏิบตักิาร 3 ชัน้ เพือ่สร้างความรกัความสามคัคแีก่นักศกึษา

และศิษย์เก่า และรณรงคต่์อต้านยาเสพตดิ โดยมี อาจารย์วริิยะ 

เกตมุาโร รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัสรุนิทร์ เป็นประธาน 

 และมีนักศึกษา  ศิษย์เก่าร่วมการแข่งขัน

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิาร

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ

กฎหมายน่ารู้ส�าหรบัประชาชนทัว่ไป “การไกล่เกลีย่

และประนอมข้อพิพาทในท้องถิ่นและกฎหมาย 

ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรรู”้  เพือ่ให้บรกิาร 

วชิาการแก่สงัคมและผูน้�าชมุชน ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน 

ในเขตพื้นที่ต�าบลท่าสว่าง อ�าเภอเมืองสุรินทร์                    

จงัหวดัสริุนทร์โดยม ีรศ.พฒันะ เรอืนใจด ีอาจารย์คณะนติศิาสตร์ ม.ร.เป็นวทิยากร เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2558  

     มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร ์  

ร่วมกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี จดัโครงการ

ปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 

มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์-

บุณเยิงและโรงเรียนบ้านระไซร์สองช้ัน  

เพือ่มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสอืเก่าทีย่งัใช้งานได้ เสือ้ผ้ามอืสอง ให้แก่โรงเรยีนทีข่าดแคลน ซึง่ผูม้จีติศรทัธา

ทัง้ในจงัหวดัสรุนิทร์และจงัหวดัอืน่ๆร่วมส่งสิง่ของมาร่วมบรจิาคจ�านวนมาก สอบถามข้อมลูได้ที ่ กลุม่กจิกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.รามค�าแหง จ.สุรินทร์ 093-343-9823(สมพร) 092-569-7192(นนท์)

	➺

➺

➺

	➺

➺

	➺  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม

สร้างจติสาธารณะแก่นกัศกึษา “โครงการลกูพ่อขนุฯ

อาสาร่วมใจพฒันาชมุชน” ครัง้ที ่ 4 ปีการศกึษา 2558 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 โดยมอบอุปกรณ์  

สื่อการเรียนการสอน และร่วมกันทาสี ปรับปรุง

อาคารเรียน ณ หมู่บ้านจะต๋อเบอ ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

 คณะเจ้าหน้าที ่ พร้อมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัตรงั 

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการ-

ประกนัคณุภาพการศกึษา วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธร 

จงัหวดัตรงั และเครอืข่ายสถาบนัอดุมศกึษา จงัหวดัตรงั 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู ้

ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกัน-

คุณภาพการศึกษา มีคณาจารย์ บุคลากรด้านการ-

ประกนัคณุภาพและนกัศกึษา จากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

ในจังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการฯ โดยนายไพบูลย์ 

ชาวสวนศรเีจรญิ ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการสาธารณสขุ- 

สิรินธร เป็นประธานในพิธี และการบรรยาย 

เรือ่ง  “การประกนัคณุภาพการศกึษา   บทบาทหน้าท่ี 

นักศึกษากับการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ-

การศกึษา” โดย ดร.เบญจวรรณ ทมิสวุรรณ เมือ่วนัที่ 

28 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัย-

การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

รามฯ - ตรัง พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

รามฯ -เชียงราย สร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษา
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อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                                         aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน  คนล้นโลก

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เคยมีนกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษต้ังแต่เมือ่กว่า  200  ปีมาแล้วชือ่ว่า มลัธสั 

(Thomas Robert Malthus) พยากรณ์ไว้ว่าอกีไม่นาน (นบัจากวนัทีเ่ขาพยากรณ์) 

คนจะเกิดมากจนอาหารไม่พอกิน งานเขียนของเขาท�าให้เกิดความตื่นกลัว 

กันอย่างมากในยุคนั้นซึ่งประชากรของอังกฤษก�าลังเพิ่มอย่างรวดเร็ว 

มัลธัสเขียนเรื่องนี้ไว้ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทฤษฎีประชากร” โดยยกตัวอย่างว่า

ประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราเรขาคณิต จาก 2 เป็น 4 เป็น 8 เป็น 16 เป็น 32 ...คือ

คูณด้วย 2 ไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ผลผลิตอาหารจะเพิ่มในอัตราเลขคณิตจาก 2 

เป็น 4 เป็น 6 เป็น 8 เป็น10.......คอืบวกด้วย 2 ไปเรือ่ย ๆ ตวัเลขทีว่่านีเ้ป็นเพยีง

ตัวอย่างที่มัลธัสต้องการให้เห็นว่าการผลิตอาหารนั้นเพิ่มได้ช้ากว่าการเกิด

ของประชากรมากเท่านั้น ไม่ได้มีข้อพิสูจน์อย่างจริงจังแต่อย่างใด

 มัลธัสหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนว่าถ้ายังคงปล่อยให้คนในอังกฤษ

เกิดในอัตราสูงต่อไป อีกไม่นานธรรมชาติก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้คนเพิ่มด้วย 

การท�าให้คนจ�านวนมากต้องอดตาย ต้องอพยพหนี หรือไม่ก็เกิดสงคราม

แย่งชิงทรัพยากรจนเป็นผลให้ประชากรลดลงในท่ีสุด แต่มัลธัสไม่ต้องการ

ให้รอจนเกิดเรื่องร้ายแรงเหล่านี้ขึ้น 

 เรือ่งคนจ�านวนมากอดอาหารตายไม่ใช่เร่ืองทีม่ลัธสัจนิตนาการขึน้มาเอง 

เพราะในปี ค.ศ.1740 (ก่อนมัลธัสจะเขียนเรื่องนี้แค่ 50 กว่าปี) เคยเกิดปัญหา 

ความอดอยากร้ายแรงที่ไอร์แลนด์ท�าให้คนตายไปเกือบล้านคนมาแล้ว 

และแม้ว่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลัง ๆ ชอบโจมตีว่ามัลธัสพยากรณ์ผิด  

แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะหลังจากมัลธัสพยากรณ์ไปราว 50 ปี ก็เกิด

อดอยากล้มตายที่ไอร์แลนด์อีก คราวนี้คนอดตายไปเป็นล้านและอพยพหนี

ไปอีกเป็นล้าน(ส่วนใหญ่ไปอเมริกา)

 ฝ ่ายที่ ไม ่ เห็นด ้วยและไม่ เห็นความส�าคัญของทฤษฎีประชากร 

ของมัลธัสก็คือนักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในประเทศที่มีที่ดินเพื่อการเพาะปลูก

มากมายเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถผลิตอาหารส่งออกไปขายท่ัวโลก 

ได้อีกด้วย แต่ในประเทศอื่น ๆ  ที่เจอปัญหาผลิตอาหารได้ไม่พอเลี้ยงประชากร

นั้นมีอยู่มากท�าให้ความกังวลว่าคนจะอดตายเพราะประชากรเพ่ิมมากไปนั้น

ยังมีอยู่มาตลอด โดยประเทศท่ีกลัวปัญหาคนอดตายมากที่สุดคงหนีไม่พ้น

ประเทศจนีเพราะต้ังแต่ก่อนสงครามโลกครัง้ที ่ 2 กม็คีนจนีอพยพหนีความอดอยาก

ไปทั่วโลกมาแล้ว และในยุคของประธานเหมาก็มีปัญหาผลิตอาหารไม่พอกิน

ท�าให้คนอดตายไปหลายล้านจนท�าให้เกิดนโยบายลูกคนเดียวขึ้นคือให้แต่ละ

ครอบครัวมีลูกได้คนเดียวเท่านั้นเพื่อลดอัตราเพิ่มของประชากรลง

 ภูมิภาคที่แห้งแล้งและผลิตอาหารได้น้อยจนไม่พอเล้ียงประชากร 

ที่เป็นข่าวไปทั่วโลกก็คือประเทศในอัฟริกา ซึ่งเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเคยม ี

การเผยแพร่ภาพของเด็กท่ีผอมจนแทบจะเป็นซากศพจากผลของความอดอยาก 

จนน�าไปสูก่ารรณรงค์กนัทัว่โลกเพือ่ให้ความช่วยเหลอืบรรเทาความอดอยากนัน้ 

โดยการรณรงค์ทีส่�าคญัทีส่ดุเรยีกกนัว่าการ “ปฏวิตัเิขยีว” (Green Revolution) 

ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สามารถผลิต

อาหารเพียงพอส�าหรับคนที่จะอดตายเหล่านี้ ความวิตกเรื่องคนจะล้นโลกนี ้

ท�าให้แม้แต่ประเทศไทยเราซึ่งปลูกข้าวได้เหลือกินอยู่แล้วก็ยังกลัวเรื่องนี้ 

กับเขาด้วยจนมีการรณรงค์ให้คุมก�าเนิดกันยกใหญ่ในช่วงนั้น

 ทีผ่มหยบิเรือ่งนีม้าเขยีนกเ็พราะเหน็ข่าวว่าจนีซึง่ใช้นโยบายลกูคนเดยีว 

มานานได้เปลีย่นเป็นยอมให้แต่ละครอบครวัมลีกูได้  2 คนเริม่ตัง้แต่ปีใหม่ (2559) นี ้

    เพงซาดลาว    หมายถึงชื่อเพลงชาติลาว    หลังจากพระเจ้า 

  สีสะหว่างวดัทะนา หมายถงึกษัตรย์ิองค์สุดท้ายของราชอาณาจกัรลาว 

ได้ตกลงพระทัยสละราชบัลลังก์  ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2518 วันที่ 

1 และ 2  ธันวาคม  2518  สภาได้เปิดประชุมใหญ่ที่เวียงจันทน์  มีผู้แทนที่ 

ได้รบัการเลือกตัง้โดยการลงคะแนนเสยีงจากประชาชนในแขวง (จังหวดั)  ต่างๆ 

และตัวแทนจากชนเผ่าทุกกลุ่ม จ�านวน  264  คน  ทั่วประเทศ ในที่ประชุม 

ได้ตกลงยอมรับการสละราชบัลลังก์ของพระเจ้า  

สีสะหว่างวดัทะนา   หมายถึงพระนามกษตัริย์   มมีติเป็นเอกฉันท์ในเร่ือง  ลบล้าง 

ระบอบราชาธิปไตยที่ล้าสมัย   และสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว   ตั้งสภาประชาชนสูงสุด  แต่งตั้งประธานประเทศ  จัดตั้ง 

รฐับาลสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว   ก�าหนดธงชาตใิหม่   เนือ้เพลงชาตใิหม่  

รวมทั้งการสะกดตัวอักษรค�าในภาษาลาวใหม่  และภาษาที่ใช้ในราชการด้วย  

เนื้อเพลงชาติลาวปัจจุบัน   เนื้อร้องของ    สีซะหนะ  สีสาน    

ท�านองของ     ดร. ทองดี๋  สูนทอนวิจิด  หมายถึง 

ผู้เขียนโน้ตให้ท�านองเพลง   เนื้อเพลงมีว่า

ภาษาลาว ค�าอ่าน หมายถึง

ซาดลาวตั้งแต่ใด๋มา ชาติลาวตั้งแต่ไหนมา

ลาวทุกทั่วหน้าเซิดซูสุดใจ๋ ชาวลาวทกุคนเชดิชจูนสดุใจ

ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ๋ ร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจ

สาหมกัคกีัน๋เป๋นก�าลงัเดีย๋ว สามคัคเีป็นก�าลงัเดยีวกนั

เด็ดเดี่ยวพ้อมกั๋นก้าวหน้า เดด็เดีย่วพร้อมกนัก้าวหน้า

 บูซาซูเกียดของลาว บูชาชูเกียรติของลาว

ส่งเสิมใช้สิดเป็นเจ้า ส่งเสรมิการใช้สทิธิเ์ป็นใหญ่

ลาวทกุชนเผ่าเสมอพาบกนั ลาวทกุชนเผ่าเสมอภาพเท่าเทยีมกนั

บ่อให้พวกจักรพรรดิ ไม่ให้พวกล่าเมืองขึ้น

และพวกขายซาด และพวกคนลาวที่ไม่รักชาติขายชาติ

เข้ามารบกวน เข้ามาก่อกวน 

ลาวทัง มวนซูเอกกะลาด ชาวลาวทัง้หลายเชิดชูเอกราช

อดิสะละพาบของซาดลาวไว้ อสิระภาพของชาตลิาวไว้

ตัดสินใจ๋สู้ซิงเอาไซ ตัดสินใจสู้ชิงเอาชัยชนะ

ซาดลาวก้าวไป๋ ชาติลาวก้าวไป

สู่ความวัดทะนา สู่ความเจริญ

เป็นต้นไป คนจีนซึ่งมีมากท่ีสุดในโลกอยู่แล้วคือกว่า 1,300 ล้านคนก็คงม ี

มากขึน้ไปอกี ท�าไมจนีจงึเปลีย่นนโยบายเช่นนีผ้มไม่ทราบ แต่จนีคงมัน่ใจพอสมควร

ว่าเทคโนโลยีการเกษตรทันสมัยที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถผลิตอาหารพอเลี้ยง

ประชากรได้ 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 จากการทีส่าขาวชิาภาษาเยอรมนั 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ม ี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮานอย 

ประเทศเวียดนาม โดยจัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นประจ�าทุกป ี

ในปีทีผ่่านมาทางสาขาวชิาภาษาเยอรมนั 

ได้ส่งนกัศกึษาทีศ่กึษาวชิาภาษาเยอรมนั 

จ�านวน 5 คน ไปแลกเปลีย่นเป็นเวลา 

3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2558)  

ต่อไปนี้เป็นประสบการณ์เก่ียวกับ

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปยัง

มหาวิทยาลัยฮานอยของนางสาว 

นุสบา เที่ยงทัศน์   

 สวัสดีค ่ะเพ่ือนๆชาวมหาวิทยาลัยรามค�าแหงทุกคน 

ดิฉันนางสาวนุสบา เที่ยงทัศน์ นักศึกษาวิชาภาษาเยอรมัน 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ดิฉันเป็นนักศึกษา 1 ใน 5 คนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

นักศกึษาวิชาภาษาเยอรมนั ภาคฤดรู้อน ปีการศกึษา  2557  ณ มหาวทิยาลยั 

ฮานอย กรงุฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ระหว่าง 

วันที่ 30 มีนาคม - 29 มิถุนายน  2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

เป็นผู้ด�าเนินโครงการในครั้งนี้ ก่อนการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฮานอย กรุงฮานอย 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดิฉันต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมันเพิ่มเติม 

ครบทัง้ 4 ทกัษะได้แก่ การฟัง การพดู การอ่านและการเขียน ซึ่งในการเรียนการสอน 

ภาษาเยอรมันส�าหรับการเตรียมพร้อมในการเดินทางไปเรียนภาษาเยอรมัน 

ท่ีมหาวิทยาลัยฮานอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์  ได้มอบหมายให ้

Mrs. Ha เป็นผูท้�าการสอนทัง้ภาษาเยอรมนัในชวีติประจ�าวนัและภาษาเวยีดนามให้แก่ดิฉนั 

เพราะเป็นอาจารย์ชาวเวยีดนามทีม่าสอนในมหาวทิยาลยัรามค�าแหงแห่งนี ้ดฉินัต้องเรยีน

ภาษาเยอรมันกับ Mrs. Ha วันพุธ เวลา 15.30 - 17.00 น. และเรียนภาษาเยอรมันจาก

อาจารย์ท่านอืน่ภายในห้องเรยีนตัง้แต่วนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ ซ่ึงการเรียนการสอนภาษาเยอรมนั

ของ Mrs. Ha จะเน้นเร่ืองไวยากรณ์ทางภาษาเยอรมัน การออกเสยีงและท�าแบบฝึกหดั

ในเอกสารประกอบการเรียน อาทิ

 Genitiv  รูปแบบความเป็นเจ้าของ

 Perfekt  การใช้รูปประโยคในอดีต

 Akkusativ und Dativ  ค�ากริยาที่ใช้กับกรรมตรงและกรรมรอง

 Modalverb  กริยาอนุเคราะห์

 Reflexive Verben  กริยาแบบสะท้อนกลับ

โดยมี Miss Nadja และ Miss Cornelia  นักศึกษาฝึกสอนจากประเทศเยอรมัน

เป็นผู้ช่วยในการสอน นอกจากนี้ทางภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้จัดการเรียนภาษาเยอรมันซึ่งจะเป็นการเรียนการสอน 

ภาษาเยอรมันเกี่ยวกับการสนทนาภาษาเยอรมันในการใช้ชีวิตประจ�าวัน โดยมี Miss 

Nadja และ Miss Cornelia เป็นผู้สอน มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 09.30 - 11.30 น.  

ในการเรียนภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษาอย่าง  Miss Natja และ Miss Cornelia ถือว่า

ดิฉันได้รับความรู้และประโยชน์มากมายจากการเรียนภาษาเยอรมัน ทั้งการคิดและ

น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ การฟังและการออกเสียงทางภาษาเยอรมัน การสนทนา

ภาษาเยอรมันในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ�าวัน อาทิ  

การซื้อของ การแนะน�าตัวเอง เป็นต้น ซึ่งดิฉันก็ท�าอย่างสุดความสามารถในการ 

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวยีดนาม ให้สามารถเรียนภาษาเยอรมนัภายในมหาวทิยาลยัฮานอยได้เข้าใจ

เนื้อหามากขึ้น เนื่องจากการเรียนภาษาเยอรมันที่นี่จะแตกต่างจากการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพราะจากประสบการณ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ในปีท่ีแล้ว ถือว่าเป็นงานหนักมากในการเรียนภาษาเยอรมันให้เข้าใจลึกซึ้ง ดิฉัน 

จึงต้องเตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน 

 ก่อนออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฮานอย กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐ-

สงัคมนยิมเวยีดนาม                     ดฉินัได้หาข้อมลูเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัฮานอยและข้อมลูของประเทศ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อจะได้รู้ข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่กรุงฮานอย

ตลอด 3 เดือน โดยมรีายละเอยีดและความน่าสนใจมากมายในประเทศเวยีดนาม สรปุได้ดงันี้

ชื่อราชการ  : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองหลวง  : กรุงฮานอย โดยเวียดนามจะแบ่งเขตการปกครองเป็น 

     58 จังหวัด และ 5 เทศบาล

วันชาติ   : 2 กันยายนของทุกปี ประเทศเวียดนามได้รับเอกราช

     วันที่ 2 กันยายน 2488

ประชากร  : ประมาณ 86.5 ล้านคน โดยเวียดนามมีชนเผ่า 54 เผ่า 

     ร้อยละ 85 เป็นชาวเวียดนาม ที่เหลือเป็นชนเผ่าต่างๆ 

ศาสนา   : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน

พื้นที ่    : 331,690 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 2 ใน 3 เป็นภูเขาและที่ราบสูง 

    : ชายฝั่งทะเลยาว 3,260 กิโลเมตร      

    : ทิศเหนือจรดสาธารณรัฐประชาชนจีน

    : ทิศใต้จรดอ่าวไทย

    : ทิศตะวันตกจรดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

     ราชอาณาจักรกัมพูชา

การบริหาร : มีการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมภายใต้การน�าของพรรค 

     คอมมวินสิต์แห่งเวยีดนาม มปีระธานาธบิดเีป็นประมขุ นายกรฐัมนตรี 

     เป็นผู้น�าฝ่ายบริหารและสภาแห่งชาติท�าหน้าที่นิติบัญญัติ  

ผู้น�าส�าคัญ  : ประมุข-ประธานาธิบดี คือ นายเหงียน มินห์ เจี๊ยต (Nguyen Minh  

     Triet) (27 มิถุนายน 2549)

    : หวัหน้ารฐับาล-นายกรฐัมนตร ีคอื นายเหงยีน ถนั ดงุ (Nguyen Tan Dung)

    : เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์ คอื นายหน่ง ดึก๊ หมัน่ (Nong Duc Manh)

สกุลเงิน   : สกุลเงนิของเวยีดนามคอื ดอง อตัราแลกเปลีย่น 420-460 ดอง ต่อ1บาท

วัฒนธรรม : ประเทศเวียดนามมีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมจากหลาย

ชนชาติ เริ่มตั้งแต่พ.ศ.432เวียดนามได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากจักรพรรดิจีนนานกว่า

พันปี ดังนั้น สิ่งก่อสร้าง อาหารการกิน จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของ

จีนมาก และยังมีความหลากหลายของผู้คน มีชาวเขาหลากหลายชนเผ่าทางภาคเหนือ

ของเวียดนาม และเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เวียดนามก็ได้รับอิทธิพลจาก

วฒันธรรมฝรัง่เศสด้วย ได้แก่ ตึกทีอ่ยูอ่าศยัทีด่ทูนัสมยั เป็นตกึสเีหลอืงสไตล์โคโลเนยีล 

ที่มีให้พบเห็นมากมาย ดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆ ของเวียดนามจึงมีการผสมผสานกัน

อย่างมาก ทั้งด้านที่อยู่อาศัย เทศกาล อาหาร เป็นต้น      

ลักษณะภูมิอากาศ  : เนื่องจากแผ่นดินของเวียดนามมีความยาวมาก ท�าให้ลักษณะ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยอาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

 - ภาคเหนือ ภูมิประเทศเวียดนามประกอบด้วยภูเขาสูงมากมาย โดยเฉพาะ

เทอืกเขาฟานสปัีน สงูถงึ 3,143 เมตร สงูทีส่ดุในอนิโดจนี มแีม่น�า้สายส�าคญัคอื แม่น�า้กงุ 

ซ่ึงไหลไปบรรจบกับแม่น�้าแดงเป็นดินดอนสามเหลี่ยมที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก ่

การเพาะปลูกและยังเป็นที่ตั้งของเมืองฮานอยอัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม  

มีที่ราบลุ่ม Cao BangและVinh Yen ตลอดจนเกาะแก่งกว่า 3,000 เกาะ อ่าวฮาลอง และ

เนือ่งจากพืน้ทีบ่างส่วนอยูใ่นเขตอากาศหนาว ได้รบัอทิธพิลกระแสลมแรงพดัจากขัว้โลก 

ท�าให้มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์   

มองโล
กเยอ

รมัน

ชั้นเรียนสนทนาภาษาเยอรมันกับ Miss Nadja 

และ Miss Cornelia เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนออกเดนิทางไปยงัมหาวทิยาลัยฮานอย กรุงฮานอย 

 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 - ภูมิอากาศในเขตภาคเหนือแบ่งออกเป็น 4 ฤดู

 1. ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-เมษายน) มีฝนตกปรอยๆ และความชื้นสูง อุณหภูมิ

ประมาณ 17 องศา - 23 องศา

 2. ฤดูร้อน (พฤษภาคม-สิงหาคม) อากาศร้อนและมีฝน อุณหภูมิประมาณ 

30 - 39 องศา เดือนที่ร้อนที่สุดคือ มิถุนายน

 3 . ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อุณหภูมิ 23 -28 องศา

 4. ฤดหูนาว  (ธนัวาคม-กมุภาพนัธ์)  อากาศจะหนาวเยน็ทีสุ่ดในรอบปี คอื ประมาณ 

 7 - 20 องศา แต่ในบางครั้งอาจลดลงถึง 0 องศา เดือนที่อากาศหนาวที่สุดคือ มกราคม

 - ภาคกลาง ของเวยีดนามยงัมชีนกลุม่น้อยอาศยัอยูม่ากมาย พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบสงู 

 เต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ

 - ภูมิอากาศในเขตภาคภาคกลางมี 2 ฤดู

 1. ฤดฝูน (พฤษภาคม-ตลุาคม) เดอืนทีอ่ากาศร้อนทีส่ดุคอื มถินุายน-กรกฎาคม 

อุณหภูมิเกือบ 40 องศา

 2. ฤดูแล้ง (ตุลาคม-เมษายน) เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ มกราคม อุณหภูมิ

เกือบ 20 องศา

 - ภาคใต้ แม้ว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเวยีดนามเป็นท่ีราบสงู แต่กม็ทีีร่าบลุม่แม่น�า้โขง 

หรือชื่อที่รู้จักคือ กู๋ลอง (Cuu Long) อันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูก

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม และเป็นที่ตั้งของกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ หรือ ไซ่ง่อน  

ภูมิอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิประมาณ 27 องศา มี 2 ฤดู คือ

 1. ฤดูฝน (พฤษภาคม-พฤศจิกายน) เดือนที่ร้อนที่สุดคือ เมษายน อุณหภูม ิ

ประมาณ 39 องศา

 2.  ฤดูแล้ง (พฤศจกิายน-เมษายน) เดอืนทีอ่ากาศเยน็ท่ีสดุคอื มกราคม อณุหภมิูประมาณ 

26 องศา การแต่งกาย : ผูห้ญงิ นุง่กางเกงแพรยาว สวมเสือ้แขนยาว คอตัง้สงู ตวัเสือ้ยาวลงมา 

จรดข้อเท้า ผ่า 2 ข้าง สูงแค่เอว พวกท�างานหนักจะสวมเสื้อสั้น มีกระเป๋า 2 ใบ  

แขนจบียาว บางแห่งทางเหนอืสวมกระโปรงยาวถึงข้อเท้า : ผมยาว เกล้ามวย สวมงอบ

สานด้วยใบลานทรงรปูฝาช ี หรือใช้ผ้าสามเหล่ียมคลุมศรีษะ ดงึชาย 2 ข้างมาผกูใต้คาง 

ถ้าเป็นทางเหนอืแถวฮานอย ใช้ผ้าด�าแถบยาวหุม้ผมซึง่ถกัเปียไว้ให้มดิ แล้วโอบพนัศีรษะ 

ปัจจุบันนิยมตัดผมสั้น และดัดผมมากขึ้น สวมรองเท้าเกียะส้นสูง พ่นสีต่าง ๆ  รองเท้า-

สตรีส้นรองด้วยพืน้ยาง คาดหลงัด้วยหนงัหรอืพลาสตกิสต่ีาง ๆ : ผูช้าย แต่งกายคล้ายหญงิ 

บางครัง้สวมเสือ้กยุเฮง สวมหมวกสีด�าเย็บด้วยผ้า ไม่มีปีก ปัจจุบนัแต่งสากลกนัมากแล้ว    

 มหาวิทยาลัย : ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีมหาวิทยาลัยที่ม ี

ชื่อเสียงมากมาย หนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยฮานอยก่อตั้งขึ้นในปี 1959 เป็นสถาบัน

ชั้นน�าในการฝึกอบรมทางภาษาต่างประเทศและการวิจัย ระดับปริญญาตรีมีการเรียน

การสอนภาษาต่างประเทศถึง 10 ภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย 

ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปนและอิตาลี ส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกมีการสอนภาษา

รัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศสและจีน นอกจากนี้ได้เปิดสาขาวิชาต่างประเทศเพิ่มเติม ได้แก่ 

ฮังการี โปแลนด์ เช็ก  สโลวาเกีย โรมาเนียและไทย และในปี 2002 ทางมหาวิทยาลัย

ฮานอยได้เปิดสาขาวชิาภาษาทางธรุกิจ ได้แก่ การจดัการธุรกจิ การจัดการการท่องเทีย่ว 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเงินและการบัญชีและยังมีการศึกษานานาชาติ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฮานอย คือ การรักษาความเป็นผู้น�าในการศึกษาและวิจัย 

เกีย่วกบัประเทศในทกุระดบั มุง่พฒันาเป็นมหาวทิยาลยัทางภาษาและการใช้สหสาขาวชิาชพี 

เพือ่การศกึษาและการฝึกอบรมของผูเ้ชีย่วชาญตามมาตรฐานสงูสดุส�าหรบัอตุสาหกรรม 

และความทนัสมยัของประเทศ  โดยมุ่งม่ันทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยันานาชาติ พนัธกจิหลกั

คือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่เน้นหนักด้านภาษาต่างประเทศและมนุษยศาสตร์ 

เพือ่ฝึกฝนบัณฑติท่ีมคีณุภาพ ผ่านการฝึกอบรมและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีป็นอย่างด ี

 วันที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ดิฉันเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฮานอย  

กรงุฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ถอืเป็นช่วงเวลาทีส่�าคญัครัง้หนึง่ 

ในชีวิตที่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ดิฉันรู้สึกกดดันไม่น้อยในการเดินทางไปเรียนรู ้

ภาษาเยอรมนั ณ มหาวทิยาลยัฮานอย แต่เมือ่เดนิทางไปถึง ดิฉนัก็รู้สกึดีใจมากท่ีตัดสนิใจ 

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ นับเป็นประสบการณ์อันมีค่ามากส�าหรับดิฉัน 

และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้การสนับสนุน 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ดิฉันได้ใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างคุ้มค่า ขอบพระคุณมากค่ะ 

 นวนยิายเรือ่งทีส่ามในโครงการวรรณกรรมเพือ่อาเซียน 

ทีส่มาคมอาเซียน-ประเทศไทย ออกมาเพือ่ต้องการเสรมิสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจของคนไทยต่อประเทศต่างๆที่เป็น 

เพือ่นสมาชกิอาเซยีนด้วยกนัโดยผ่านงานวรรณกรรม ดงัน้ัน 

ตัวละคร เหตุการณ์และสถานที่ส่วนใหญ่ในนวนิยายเรื่องนี ้

จึงเป็นการจ�าลองภาพของประเทศและคนฟิลิปปินส์ 

เมื่ออ่านหนังสือมีเมฆบ้างเป็นบางวันแล้วผู้อ่านจะม ี

ความรู้เพือ่นสมาชกิอาเซยีนประเทศนีเ้พิม่ขึน้และทีส่�าคญัคอื 

มีความเข้าใจคนฟิลิปปินส์ดีขึ้นด้วย

 มเีมฆบ้างเป็นบางวนัเป็นเร่ืองของรงค์ ชยายุทธ อาจารย์ชาวไทยผูส้นใจศกึษา 

เร่ืองราวของประเทศฟิลิปปินส์ ได้พบกบัคณุยายอลเิซยีผูน้ีโ้ดยบงัเอญิผ่านทางสมดุบนัทกึ 

ของคณุยายอลเิซยี หญงิชราชาวฟิลปิปินส์ผูผ่้านเหตกุารณ์เลวร้ายสมยัสงครามโลก 

คร้ังที ่ 2 จึงท�าให้ทราบถงึความรกัความผกูพันของหนุ่มไทยกบันักร้องสาวฟิลปิปินโน

พื้นหลังของเรื่องของความรักต่างเช้ือชาติอิงอยู่บนประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ 

ในสมัยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเอเชียแปซิฟิก กองทัพญ่ีปุ่นบุก 

กระทั่งช่วงการเปลี่ยนแปลงผู้น�าทางการเมือง ผู้เขียนได้เล่าเรื่องราวทั้งหมด 

ผ่านชีวิตของนักร้องสาวฟิลิปปินโนที่ชีวิตต้องผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมากมาย 

ผ่านความรักที่แสนเจ็บปวด เชื่อมความผูกพันกับประเทศไทย และจุดจบของชีวิต

ตัวละครแต่ละคน

 นวนิยายเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเรื่องรักสามเส้าอีกต่อไป หากแต่เป็นชีวิต 

ท่ีบีบค้ันหัวใจ ให้ได้ ร่วมลุ้น ร่วมรู้ ร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับตัวละครทุกตัว  

อาจมีบางช่วงบางตอนที่อมยิ้ม บางช่วงน�้าตาซึม และบางครั้งรู้สึกเจ็บปวดกับการ

ตัดสินใจบางอย่างของตัวละคร พลางนึกภาพเหตุการณ์ในช่วงที่ผู้เขียนบรรยายไว ้

หลายถ้อยค�าของตัวละครที่ท�าให้เราได้หยุดคิดทบทวนกับตัวเองได้ไม่ต่างจาก 

ตัวละครนั้นๆ 

 “มนษุย์อยูไ่ด้ด้วยความหลังกับความหวงั เพยีงแต่เราต้องรู้จักทีจ่ะใช้ความหลัง 

และความหวังให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ไม่ใช่จมอยู่กับความหลังหรือเพ้อฝันไปกับ 

ความหวงั ...เดก็ทกุคนล้วนเคยหกล้ม แต่พวกเขากล็กุขึน้และก้าวเดนิใหม่โดยไม่สิน้หวงั”

 “มคีนเคยเปรยีบเทยีบชวีติของมนษุย์กบัท้องฟ้า ซึง่ไม่เคยแจ่มใสไปตลอดเวลา 

และต้องพบกบัความเปลีย่นแปลงต่างๆ อยูเ่ป็นประจ�า  ทัง้ยามทีม่ดืครึม้ด้วยม่านฝน 

หรือหม่นมัวด้วยเมฆหมอก บางครั้งยังต้องเผชิญกับลมพายุและฟ้าคะนอง แต่มนุษย ์

ก็มีความหวังว่า เมื่อสิ่งต่างๆ ผ่านพ้นไปแล้ว ท้องฟ้าย่อมจะปลอดโปร่งแจ่มใส 

และน�าพาชีวิตไปพบพานกับสิ่งที่ดีขึ้น...แต่เราก็หลงลืมไปอย่างหน่ึงว่าท้องฟ้า 

ในชีวิตของคนบางคนนั้นอาจจะไม่ได้มีเมฆบ้างเพียงบางวันหากแต่ปกคลุม 

ด้วยหมู่เมฆจนมืดมน”

 “บางทกีารสมหวงัในความรกั อาจไม่มคีวามหมายเท่ากบัการทีม่คีวามหวงัว่า 

เราจะสามารถรกัใครคนหนึง่ได้ตลอดไป และเขาคนนัน้กย็งัควรรกัเราอยูต่ลอดกาล 

นั่นต่างหากคือความรักที่แท้จริง”

 เรื่องนี้น่าสงสารชีวิตของผู ้หญิงฟิลิปปินส์ที่ผ ่านพบเหตุการณ์ต่างๆ 

อย่างมากมาย ซึ่งในหลายเรื่องราวเหล่านั้นไม่ต่างอะไรจากเมฆด�าที่ปกคลุม 

ในชวีติของเธอ โดยเปรยีบเหมอืนท้องฟ้าย่อมมีทัง้ยามทีแ่จ่มใสและในเวลาทีถู่กบดบงั 

ด้วยเมฆจนมืดมน ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันย่อมมีทั้งความปลอดโปร่งและหม่นมัว 

ไม่ต่างอะไรกับท้องฟ้าท่ีมีเมฆ แอนนา อลิเซีย คัมบรา เป็นหญิงสาวคนหน่ึง 

ที่ต้องประสบภัยสงครามเมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกฟิลิปปินส์ในสงครามเอเชียแปซฟิิก 

และชีวิตที่เกี่ยวพันกับความเป็นมาตุภูมิ ทั้งในยามสงบและวุ่นวาย ความวุ่นวาย 

และตกต�า่ ซึง่บางเหตุการณ์เธอต้องแลกมนัด้วยน�า้ตา และชวีติของคนทีเ่ธอรกั ฟิลปิปินส์ 

เป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนมากับอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 

เป็นประเทศทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ในเชงิประวตัศิาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และสงัคม 

ซึ่งเป ็นประเทศที่ผ ่านการต่อสู ้ เพื่อเรียกร ้องและปกป้องเอกราชอธิปไตย 

มาหลายครั้งหลายคราวและเป็นประเทศที่มีความเจริญระดับสูงในภูมิภาคนี้มาก่อน

มีเมฆบ้างเป็นบางวัน

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

มองโลกเยอรมัน                                                                        (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะ เข้ าศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี   เพื่อเปิดโอกาส 

ทางการศึกษา  พัฒนาความรู้  ส่งเสริมและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความประสงค์ 

จะให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร  อันเป็นการ 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความส�าเร็จ 

ในอาชีพและหน้าท่ีการงานย่ิงข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

   1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  18 

เมษายน 2559 -20 พฤษภาคม 2559 ราคาชุดละ 140 บาท 

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ. 

รามค�าแหง 10241 ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ- 

วุฒิบัตร ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ. รามค�าแหง กรุงเทพฯ 

10241 โดยระบุที่ซองจดหมายว่า  “ชุดสมัครรายวิชา 

ทางไปรษณีย์”  (หากไปซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

ราคาชุดละ 140 บาท  จ�าหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร  อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง)   

   1.2 จ�าหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย  (รามฯ 1)  ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง จ�าหน่ายตั้งแต่วันท่ี 18 เมษายน 2559 

ถึงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559  ท่ีอาคาร สวป. ช้ัน 1 ชุดละ 

120 บาท

   1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง 

ซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่  

www.iregis.ru.ac.th

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

   2.1 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3) ขึ้นไป หรือ

   2.2 เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ

   2.3 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร หรือ

   2.4 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว  

เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

 ท้ังน้ี ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.2, 2.3 และข้อ 2.4 

ต้องจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

             3.1 รบัสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์นต็  ระหวา่ง 

วันที่ 21 มีนาคม 2559 - 4 กรกฎาคม 2559 ที ่

www.iregis.ru.ac.th  

   3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันท่ี 

18 เมษายน 2559 - 17 มิถุนายน 2559 ให้ผู้สมัคร 

ส่งใบสมัคร และเอกสาร ประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ 

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

   3.3 รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  

(รามฯ 1) คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 4-7 มิถุนายน 2559 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 

มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่อาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยด�าเนินการสมัคร 

ได้ 2 กรณี ดังนี้

     3.3.1 ก ร ณี ซ้ื อ เ ล่ ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร 

รับสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการสมัครฯ) แล้วน�ามาสมัคร

     3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอก 

ข้ อ มู ล ก า ร ส มั ค ร ล่ ว ง ห น้ า ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัคร 

ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัคร 

สมาชิกข่าวรามค�าแหงออกมา แล้วน�ามาสมัคร

4.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบำารุงการศึกษา มีดังนี้

   4.1 ค่าสมัครเข้าศึกษา   500.-บาท

   4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 300.-บาท

   4.3 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 300.- บาท 

   4.4 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 200.-   บาท 

   4.5 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต  

     หน่วยกิตละ                 50.-บาท

   4.6 ค่าบัตรประจ�าตัวผู้เข้าศึกษา   60.- บาท 

   4.7 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง  

     ภาคเรียนปกติละ   100.-บาท

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายสำาเนาขนาด A4 เท่านั้น)

   5.1  ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) จ�านวน  1  ฉบับ 

   5.2 ส�าเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษา 

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป จ�านวน  2  ฉบับ

   5.3 ส�าเนาทะเบียนบ้าน  จ�านวน  2  ฉบับ

   5.4 ส� า เ น า บั ต ร ป ร ะ จ� า ตั ว ป ร ะ ช า ช น  

(หน้า -หลัง) จ�านวน   3  ฉบับ

 ส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้ส�าเนาบัตร 

ประจ�าตัวคนพิการ  จ�านวน  2  ฉบับ

   5.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น   

จ�านวน   1  รูป

   5.6 แผ่นระบาย ม.ร. 25 (อยู่ในเล่มระเบียบการ 

รับสมัครฯ) จ�านวน  1 ฉบับ   

   5.7 ใ บ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก ข่ า ว ร า ม ค� า แ ห ง  

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ) จ�านวน  1  ฉบับ

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณร 

ให้ด�าเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ 

เท่านั้น ที่ www.iregis.ru.ac.th

6. การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษาได้ 

ด้วยตนเองจากส่ือการสอนต่าง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

อาทิ เช่น ต�ารา การบรรยายทางสถานีวิทยุ โทรทัศน ์

และการบริการบันทึกเทปค�าบรรยาย ฯลฯ  โดยไม่ต้อง 

เข้าชั้นเรียน  หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหงจัดให้  แต่ให้มาสอบตามวัน เวลา และสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ทั้งนี้ จะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพ 

นักศึกษาในคณะหรือหลักสูตร เดียวกันของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้ 

 นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ ์

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ- 

วุฒิบัตร  ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 หรือ 

โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623  

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Pre - degree) ภาค  1  ปีการศึกษา  2559

 ฉะนัน้ ผูส้ือ่ข่าว นกัประชาสมัพนัธ์ นกัโซเชยีล 

ต้องให้ความส�าคัญกับเนื้อหา “Content is the king” 

เป็น snackable content คนมักชอบค�าสั้นๆ เหมือน

การกินขนม กินเรื่อยๆไม่ต้องกินเป็นมื้อ อยากกิน

ก็กิน อยากท�าก็ท�า ที่ส�าคัญ เนื้อหา ภาพต้องดึงดูด

สายตา มกีารปฏสิมัพนัธ์ มส่ีวนร่วมต่อกนั ข่าวสัน้ เรว็ 

สร้างความผูกพันได้ ต่อเนื่อง และกราฟิกท่ีง่าย 

ต่อการแชร์ 

 ชุตินธรา กล่าวอีกว่าพฤติกรรมผู้บริโภค

เปล่ียนไปรวดเรว็ ต้องประชาสมัพันธ์เชงิรกุ เผยแพร่ 

ข่าวเฉพาะองค์กรของตนเองยังไม่พอ ต้องดูกระแส 

วันส�าคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเผยแพร่ร่วมกัน

ไปด้วย ส่วนโครงสร้างการท�างานกต้็องชดัเจน มผีูด้แูล 

มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน และ

หลอมรวมกันทุกฝ่ายให้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 

ท�าประชาสัมพันธ์ออนไลน์ หารูปแบบใหม่ มีภาพ  

มคีลปิวดิโีอ และเนือ้หาสร้างสรรค์ ให้เกดิความผกูพนั 

เกดิการสือ่สาร และสร้างข้อมลูให้เกดิความน่าเชือ่ถือ

ร่วมด้วย  

  

ผอ. สื่อใหม่ฯ                                 (ต่อจากหน้า 3)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ถาม  ผมมปัีญหาข้องใจเกีย่วกบัการลงทะเบยีนสอบซ่อม 

ถ้าผมสอบตกวชิาทีล่งทะเบยีนในภาค 1 และผมลงทะเบยีน

เพือ่สอบซ่อมของภาค 1 และผลสอบกต็กอกี ผมจะน�าวชิา

ทีต่กในภาคซ่อมของภาค 1 ไปลงทะเบยีนเรยีนในภาคซ่อม

ของภาค 2 และภาคฤดรู้อนได้หรือไม่

ตอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศกึษาปรญิญาตร ี (ฉบบัที ่ 4) พ.ศ.2555 ข้อ 5. ให้เพิม่ 

ความต่อไปนีเ้ป็น 16.9 แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

 “16.9 กรณีที่ไม่ผ่านการวัดผลและการประเมิน

ผลการศกึษา มหาวทิยาลยัจดัให้มกีารสอบซ่อมหนึง่ครัง้

ต่อภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติ คือ เป็นนักศึกษา

ที่สอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน 

การใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

  16.9.1 กระบวนวชิาทีส่อบตกในภาค 1 ของภาคปกต ิ

นกัศกึษาทีจ่ะใช้สทิธิส์อบซ่อม ต้องด�าเนนิการลงทะเบยีน

และสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น 

ส่วนกระบวนวชิาทีส่อบตกในภาค  2  ของภาคปกตหิรือ 

ฤดรู้อน นกัศกึษาทีจ่ะใช้สิทธิส์อบซ่อม ต้องด�าเนนิการ

ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา

ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิ์สอบซ่อมไปแล้ว

ถือว่าสิทธิ์ในการสอบซ่อมสิ้นสุดลง

  จากข้อบงัคบัฯข้างต้น ถ้านกัศกึษาไม่ลงทะเบยีนเรยีน 

วชิาทีส่อบตกในภาค 1 ในการลงทะเบยีนเรยีนของภาค 2 

และภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะเข้าสอบซ่อมของภาค 2 

และภาคฤดรู้อนไม่ได้ ดงันัน้ นกัศกึษาต้องลงทะเบยีนเรยีน 

หรือวิชาดังกล่าวในภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนและ 

สอบตกอกี นกัศกึษาจงึสามารถลงทะเบยีนเพือ่สอบซ่อม

ในวชิานัน้ของภาคซ่อม 2 และฤดรู้อน

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษารหัส 58 มหาวิทยาลัย

เปิดให้ลงทะเบยีนสอบด้วยคอมพวิเตอร์แล้วรูผ้ลเลย 

เป็นอย่างไร  แล้วต้องเสียค่าสมัครเท่าไหร่ ขอทราบ

รายละเอียดด้วย ค่ะ

ตอบ มหาวทิยาลยัเปิดให้มีการสอบแบบ e-Testing 

เป็นรูปแบบการจัดสอบโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาในการวัดผลการศึกษา  

วิธีการลงทะเบียนสอบ e-Testing มีดังนี้

  1. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ www.etesting .ru.ac.th 

นกัศกึษาสามารถเลอืกวนั-เวลาสอบได้เอง คาบสอบ 

มี 4 คาบ คือ

   

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดให้

มีการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง

วนัที ่20-21 และวนัที ่ 27-28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตร ี

โดยใช้โรงเรียนพุทธิโศภน เป็นสถานที่สอบ 

ของศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

 เนือ่งจาก โรงเรยีนพทุธโิศภน มคีวามจ�าเป็น

บางประการไม่สามารถใช้เป็นสถานที่สอบของ

ศนูย์สอบจงัหวดัเชยีงใหม่ ในการสอบซ่อม ภาค 1 

ปีการศึกษา 2558 ตามวันดังกล่าวได้

 เพื่อให้การจัดสอบในศูนย์สอบดังกล่าว 

ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

จึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบซ่อม 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ของศูนย์สอบจังหวัด

เชยีงใหม่ ทีไ่ด้แจ้งไว้ในคูม่อืการลงทะเบยีนเรยีน 

ของนกัศกึษาส่วนภมูภิาค จาก โรงเรยีนพทุธโิศภน  (PT) 

เป็น วทิยาลยัเทคโนโลยศีรธีนาพณชิยการ เชยีงใหม่ 

(SC) ซึ่งสอบระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28  

กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  สถานที่ตั้ง  เลขที่ 71 หมู่ 9 

ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสเุทพ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053-221-815 และ

หมายเลขโทรสาร 053-894-274 สถานทีใ่กล้เคยีง 

อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว และโรงแรมเชยีงใหม่ออร์คคิ

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่

   

 ตามท่ีมหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้ขยายโอกาส

ทางการศกึษาสูส่่วนภมูภิาค โดยเปิดสาขาวทิยบรกิาร 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่

จดัการเรยีนการสอน และใช้โรงเรยีนสตรรีาชนิทูศิ     

เป็นสถานที่สอบของนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี นั้น

 เนื่องจาก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ มีความ

จ�าเป็นต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับภาระงาน 

และนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร จงึไม่สามารถ 

ให้ใช้เป็นสถานทีส่อบของนกัศกึษามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ส่วนภูมภิาค ระดับปรญิญาตร ีจงัหวดั 

อุดรธานีได้

 เพื่อให้การจัดสอบของศูนย์สอบดังกล่าว 

ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จงึจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงสถานทีส่อบของศนูย์สอบ

จังหวดัอดุรธาน ีทีไ่ด้แจ้งไว้ในคูม่อื          การลงทะเบยีนเรยีน 

ของนกัศกึษาส่วนภมูภิาค จาก โรงเรยีนสตรรีาชนิทูศิ 

(RN) เป็น สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอดุรธานี 

(ED) ตั้งแต่สอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 

ซึ่งสอบระหว่างวันที่ 20-21 และวันที่ 27-28 

กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป สถานท่ีต้ัง 380 

หมู่ 5 ถนนอุดร-หนองบัวล�าภู อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์  

042-223-593 สถานที่ใกล้เคียงคือสี่แยกกุดจับ

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

   

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้

มีการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง

วันที่ 20-21 และวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรีโดยใช้

โรงเรียนสภาราชินี เป็นสถานที่สอบของศูนย์สอบ

จังหวัดตรัง นั้น

 เนื่องจาก โรงเรียนสภาราชินี มีความจ�าเป็น 

ต้องด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัภาระงาน       และนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2559 จึงไม่สามารถให้ใช้สถานที่สอบได้

 เพ่ือให้การจัดสอบในศูนย์สอบดังกล่าว 

ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

จึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบซ่อม ภาค 1 

ปีการศึกษา 2558 ของศูนย์สอบจังหวัดตรัง ที่ได้ 

แจ้งไว้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

ส่วนภูมิภาค จาก โรงเรียนสภาราชินี (SP) เป็น สาขา 

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัตรงั (TR) เฉพาะ

วันท่ี 27 - 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  สถานที่ต้ัง 

ถนนตรัง-ปะเหลียน ต�าบลนาบินหลา อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัตรงั 92000 หมายเลขโทรศพัท์ 075-501-164-5     

สถานที่ใกล้เคียง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 4

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดตรัง

   

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้มี

การสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศกึษา 2558 ระหว่างวนั

ที ่ 20-21 และวันที่ 27-28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี โดยใช้

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่สอบ

ของศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

 เนื่องจาก วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

มคีวามจ�าเป็นบางประการ ไม่สามารถใช้เป็นสถานที ่

สอบของศูนย์สอบจงัหวดันครศรีธรรมราช ในวนัท่ี 

20-21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ได้

 เพื่อให้การจัดสอบในศูนย์สอบดังกล่าว 

ด�าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบซ่อม ภาค 1 

ปีการศกึษา 2558 ของศนูย์สอบจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

ส่วนภูมิภาค จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

(NT) เป็น โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา (SM) เฉพาะ

วนัที ่20-21  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 สถานทีต่ัง้ เลขที ่1 

ถนนราชด�าเนิน ต�าบลท่าวัง อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 075-

356-565, 075-344-030  หมายเลขโทรสาร 075-300-055 

สถานทีใ่กล้เคยีง  ตรงข้ามวทิยาลยัเทคนคินครศรธีรรมราช

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

(อ่านต่อหน้า 10)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 ENS 3403 (EN323) 

ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ 

(English for Guides) 

	 ✎	เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟังและการตอบค�าถาม 

การพรรณนาลักษณะและความส�าคัญ การบรรยาย

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระส�าคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การปกครอง และการเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

 ✎	ต�าราเรียน 

 (1)  ENS 323: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์) รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

ภาค 2/2558

 ✎	วัน/เวลา/สถานที่เรียน     

 วันพุธ  เวลา   07.30 - 09.20 น.  ห้อง SBB 316

	 ✎	อาจารย์ผู้สอน  

 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 

 ✎	เอกสารประกอบค�าบรรยาย 

 กระบวนวิชาน้ียังไม่มีต�ารา แต่นักศึกษาสามารถ

ซ้ือเอกสารประกอบค�าบรรยายได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร 

ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์

 ✎	ค�าอธิบายกระบวนวิชา  ศึกษาหลักการ 

วิธีการ  กลวิธี  แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

และผู้ให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

 ✎	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

  2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจค�าถามชนิดต่าง ๆ 

และประโยชน์ของค�าถามชนิดน้ัน ๆ ในการสัมภาษณ์

  4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างค�าถาม

แบบต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์

  5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์

เพื่อหาข้อมูล

  6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์

เพื่อการท�าวิจัย

  7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์

เพื่อรับคนเข้าท�างาน

  8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์

เพื่อการสมัครงาน

 ✎	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

Power Point      

 ✎	 เนื้อหาวิชา ส่วนประกอบส�าคัญต่าง ๆ 

ของการสัมภาษณ์ ลักษณะส�าคัญของกระบวนการ-

ส่ือสาร ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ ลักษณะ 

ของค�าถามประเภทต่าง ๆ และประโยชน์ของค�าถาม

ประเภทนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์ โครงสร้างของการ-

สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล การสัมภาษณ์

เพื่อการท�าวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าท�างาน 

และการสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน

	 ✎	 วัน เวลา และสถานที่สอบ   สอบวันเสาร์ท่ี 

 2 เมษายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ภาค 2/2558

 ENS 4201 (EN 411)

ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์

(English in Interviewing)

 ✎	 ลักษณะข้อสอบ ข้อสอบเป็นอัตนัยผสม-

ปรนัย 100 คะแนน 

 ✎	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ   ข้อสอบ 

ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 part ดังนี้

  Part 1: Choose the correct answer.  

 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการ

ตอบค�าถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 

 Part 2: Identify the following questions in  

terms of open-ended, open-to-closed, curious  probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational  probe,  guessing  

game and bipolar.  Be sure to use each of them 

only once.

 ข้อสอบ part น้ีมี 10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ

ชุดนี้จะมีค�าถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด นักศึกษา

ต้องตอบว่าค�าถามน้ัน ๆ เป็นชนิดใด  เช่น เป็นค�าถามแบบ 

open-ended, open-to- closed, curious probe, quiz show, 

leading push, clearinghouse probe, double-barreled,  

informational probe, guessing game หรือ bipolar 

และในการตอบให้เลือกตอบได้ค�าตอบละคร้ังเดียวเท่าน้ัน

 Part 3:  Answer the following questions in 

detail.  

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  

ในการตอบให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาไทย

สลับได้บ้าง ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน ถ้าตอบ

เป็นภาษาไทยล้วน คะแนนของข้อน้ัน ๆ จะถูกหารสอง

ทันที

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจ�าหน่ายที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร ชั้นล่าง คณะมนุษยศาสตร์ 1

 ✎	ข้อแนะน�าการเรียน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพ CD ก�ากับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎	แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎	ข้อแนะน�าในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในต�าราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน  

  วันอังคาร เวลา 09.30-11.20 น. SLB 606

กองบรรณาธิการ

ตอบปัญหานักศึกษา                       (ต่อจากหน้า 9)

 คาบ 1 เวลา 08.00 - 10.30 น.

 คาบ 2 เวลา 11.30 - 14.00 น.

 คาบ 3 เวลา 15.00 - 17.30 น.

 คาบ 4 เวลา 18.00 - 20.30 น.

  2.  ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติ 

(ภาค1, 2) และภาคฤดูร้อน  ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศกึษาปกตแิละภาคฤดรู้อน โดยต้องมกีระบวนวชิา 

ที่นักศึกษาต้องการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

  3. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 

ให้น�าใบเสร็จท่ีลงทะเบียนในภาคปกตไิปย่ืนความจ�านง

ลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลา 

ทีก่�าหนด ณ อาคารเวยีงค�า ชัน้ 1 หรอืที ่อาคารสโุขทยั 

ชั้น 10 ช�าระค่าลงทะเบียน วิชาละ 70 บาท

  4. สอบด้วยระบบคอมพวิเตอร์ ณ อาคารสโุขทยั 

ช้ัน 8 เมือ่สอบเสรจ็แล้วสามารถทราบผลการสอบทนัท ี

และมีสลิปยืนยันผลการสอบนั้น ถ้าสอบ e-Testing 

ไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบตามปกติได้อีก 

นกัศกึษาเข้าไปดรูายละเอยีดได้ที ่ www.etesting.ru.ac.th 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักทดสอบทาง-

อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวหมาก 

อาคารสโุขทยั ชัน้ 10 ห้อง 1001 โทรศพัท์ 0-2310-8790



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ 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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ปล่อยตวัชัว่คราว แต่ถ้าหากว่าในทางเข้าใจของประชาชน 

โดยทั่วไป หมายความว่า ถูกจับกุมแต่ได้รับการ- 

ปล่อยตัวชั่วคราว การปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะม ี

หลกัประกนัหรอืไม่มหีลกัประกนักไ็ด้ แล้วแต่สภาพ 

ของคดแีล้วแต่ความหนกัเบาของโทษ แล้วแต่ความหนกัเบา

ของการกระท�า หรือพยานหลักฐานในการกระท�า 

หรือคุณสมบัติบางอย่างที่ตัวของผู้กระท�า หรือ

ถกูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิก็ตาม อันน้ันเป็นเรือ่ง

รายละเอียด เอาเป็นว่าเป็นนายประกันให้หมายถึง 

ผูท้ีไ่ปประกนัผูอ้ืน่ในการทีเ่ขาถกูจบักมุคมุขงั หรอืว่า 

ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด และความผิดนั้นเป็น

ความผิดอาญามีการควบคุมตัว และมีการปล่อยตัว

เพราะว่ามีการประกันไป นายประกันในที่นี้อาจจะ- 

วางเงนิอาจจะวางหลกัทรพัย์ อาจจะน�าหลกัฐานเกีย่วกบั 

หลกัทรพัย์ไปแสดงตามทีศ่าลก�าหนด หรอืตามทีพ่นกังาน

สอบสวนหรอืตามทีผู่ม้อี�านาจในการด�าเนนิคดอีาญา

หรอืสอบสวน ได้วางหลกัประกนัหรอืได้วางเงือ่นไขเอาไว้

การเป็นนายประกนัในทีน่ี ้ มปัีญหากค็อืว่า เมือ่ประกนั

มาแล้ว ผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญา 

หรือผู ้ที่ได้รับการปล่อยตัวมานั้นได้หลบหนีไป  

ไม่ยอมเข้ามาในคด ีไม่ยอมไปโรงไปศาล หรอืไม่ยอมไป

โรงพกัหรอืสถานตี�ารวจ  ตามทีม่กี�าหนดนดัหมายกนัไว้

 เม่ือเกดิการหลบหนหีรอืเมือ่เกดิไม่ไปตามนดั 

ก็จะมีการปรับมากน้อยเท่าไรก็เป็นเรื่องกฎเกณฑ์

ตามกฎหมายอีก เป็นเรื่องสัญญาที่ท�าไว้ต่อกันกับที่

หน่วยราชการ เช่น ประกนัตวัด้วยเงนิสดสองแสนบาท 

ถ้าไม่ไปตามนัด พูดง่าย ๆ  ว่าหลบหนีหรือหนีประกัน 

หรือหลบหนีในการปล่อยตัวชั่วคราว ก็จะถูกปรับ

สองแสนบาท ซึ่งเป็นเงินสดไปวางไว้นั้นหรือถ้า 

เป็นหลักทรัพย์ก็จะถูกยึด ถูกด�าเนินการให้ช�าระ

เป็นมลูค่าตามทีป่ระกนัไว้ซึง่เป็นรายละเอยีดในคด ี ทีแ่ล้ว

แต่ว่าเง่ือนไขหรือข้อหาหรือเงินประกันนั้นจะเป็น

ลักษณะใด

 ผู้ประกันอาจจะเป็นญาติพี่น้อง อาจจะเป็น

คนรู้จักหรืออาจจะเป็นใครก็ตามที่ไปเป็นผู้ประกัน 

อาจจะเป็นนายจ้าง อาจจะเป็นเพ่ือน บุคคลเหล่านี้

ที่รับผิดชอบก็คือ เป็นนายประกันเมื่อนายประกัน

รับผิดชอบไปนายประกันก็จะได้เงินคืน หรือได ้

หลักทรัพย์คืนได้อะไรต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่ยืดยาว 

เลยทีเดียว หรือบางทีก็สูญสิ้นไป โดยคนที่ได้รับการ

ประกนัตวัหลบหนไีปนัน้ไม่รบัผดิชอบ ไม่ให้เงนิคนื 

สิ่งที่ตามมาก็คือนายประกันก็ตกเป็นผู้ที่ต้องสูญเสีย

หลักทรัพย์หรือหลักประกันอันนั้น

 ตรงนี้แหละที่เข้ากับลักษณะค�าพูดที่เข้ากับ

หลักเกณฑ์ หรือค�าที่อาจารย์ท่านนั้นท่านกล่าวไว้ว่า 

อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า อยากเป็นขี้ข้าให้เป็น

นายประกัน 

 ลองพจิารณาดนูะครบั ว่าเป็นจรงิเป็นจงัแค่ไหน 

เพียงใด และตัวท่านเองอยากจะเป็นคนหนีหรือ

อยากจะเป็นคนท่ีช�าระค่าเบ้ียประกัน อยากจะเป็น

อะไรอยู่ที่ตัวท่านเอง อยู่ที่ตัวเองเราเป็นผู้ก�าหนด  

ถ้าเราท�าด ีถ้าเราไม่ผิด ถ้าเราท�าส่ิงทีถู่กต้อง ส่ิงทีไ่ม่ผิด

ก็คือไม่ผิด สิ่งที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ต้องกลัว 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 กิจกรรมเสวนา “การเรียนและการเตรียมตัว 

เพ่ือรับใช้บ้านเมือง” โดยปลัดอ�าเภอศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

ได้แก่ นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย เจ้าพนักงานปกครอง-

ช�านาญการ ส�านักกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง 

(ปลัดอ�าเภอ ปี พ.ศ. 2551) นายอาทิตย์ โรจน์บุนส่งศรี 

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ อ�าเภอเกาะสีชัง (ปลัดอ�าเภอ 

ปี พ.ศ. 2555) นายคมสัน ชาวดร เจ้าพนักงานปกครอง- 

ปฏิบัติการ อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู (ปลัดอ�าเภอ 

ปี พ.ศ. 2555) และว่าท่ีร้อยตรีโชค ใดรอดดี  เจ้าพนักงาน-

ปกครองปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยภูมิ (ปลัดอ�าเภอ ปี พ.ศ. 2555)

คณะรัฐศาสตร์ฯ                           (ต่อจากหน้า 12)

 สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนษุยศาสตร์ จดัประชมุสมัมนาเพือ่ประเมนิหลกัสตูร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย พ.ศ. 2555 

โดยม ี ดร.อ.รมย์ ภริมนตร ี ผู้อ�านวยการศนูย์รัสเซียศกึษา-

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ศรัณธร ชูทิม 

อาจารย์ประจ�าคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พร้อมทัง้อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาภาษารสัเซยี คณะมนษุยศาสตร์ 

ร่วมสมัมนา นอกจากนี ้ ยงัมผีูป้ระกอบการจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บรษิทัน�าเข้าและส่งออก และธรุกิจท่องเทีย่ว  

รวมทัง้บณัฑติและนกัศกึษาปัจจบุนั เข้าร่วมให้ความคดิเหน็ เมือ่วนัที ่18  มกราคม 2559  ณ ห้องประชมุพดด้วง อาคาร 1 ชัน้ 3

  ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

สาขาวิชาภาษารัสเซีย กล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้มุ่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนายจ้าง บัณฑิต 

นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ ร่วมประเมินหลักสูตร  เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู ้และทักษะเฉพาะด้านที ่

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้สนใจศึกษาในสาขาวิชาภาษารัสเซียต่อไป 

  “จากการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกตว่าในหลักสูตรของ ม.รามค�าแหง 

ก�าหนดให้เรียนวิชาพื้นฐานมากกว่าหลักสูตรของสถาบันอื่น  ส่งผลให้สามารถเลือกเรียนวิชาเอกซึ่งจะใช ้

ในการท�างานได้น้อยลง ประเด็นนี้น่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนในหลักสูตรใหม่ อย่างไรก็ตาม หลักสูตร 

ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงใช้โครงสร้างวิชาพื้นฐานเหมือนกัน  ถ้าจะเปลี่ยนแปลง   ต้องเป็นการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างวิชาพื้นฐานของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งค่อนข้างท�าได้ยาก  

 นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอแนะให้มีการเปิดกระบวนวิชาใหม่ๆ เช่น ภาษารัสเซียเพ่ืออสังหาริมทรัพย์ 

ภาษารสัเซยีเพือ่ธรุกิจการบนิ ภาษารสัเซยีเพือ่การประสานงานและการขาย ภาษารสัเซยีทางด้านการศาสนา เป็นต้น

     ในอนาคต สาขาวชิายงัมเีป้าหมายผลกัดนัให้นกัศกึษาทีเ่รยีนภาษารสัเซยีฝึกงานในกระบวนวชิา RAM 3000  

มากขึน้  โดยสาขาวชิาจะประสานงานจัดหาและคดัเลอืกสถานทีฝึ่กงานทีม่ศีกัยภาพ สามารถเพิม่พนูประสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานในอนาคตของนักศึกษา  ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษายังไม่ค่อยสนใจฝึกงานมากนัก ทั้งที่

ความจริง ถ้าฝึกงานจะช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านการงานให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี”

นักวิชาการ-ผู้ประกอบการ-บัณฑิต 

ร่วมปรับปรุงหลักสูตรภาษารัสเซีย



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๔) วันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 

นายประกัน
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 เคยมีค�าพูดหลาย ๆ  ค�า เมื่อตอนที่ครูยังเป็น

นักศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดเปรียบเปรยเวลา

สอนกฎหมาย เรื่องการค�้าประกัน ท่านบอกว่า

โบราณกาลสอนกันไว้ว่า อยากเป็นหน้ีให้เป็น

นายหน้า อยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกัน

 เรื่องน้ีผ่านมาประมาณสี่สิบห้าสิบปีมาน้ี  

ครูได ้ยินเรื่องบางเรื่องก็ท�าให้นึกถึงค�าสอน 

หรือค�าที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นได้ยกตัวอย่าง 

ได้กล่าวขึน้มา และในขณะเดยีวกนัจากการปฏบิตังิาน 

จากการทีผ่่านชีวติในด้านกฎหมาย ในด้านการสอน- 

กฎหมายและผ่านชีวิตในเรื่องการรับราชการ  

ในเรื่องการท�างานต่าง ๆ มา ครูเห็นว่าค�าพูด 

ทีอ่ยูใ่นตอนต้นทีเ่อามาอ้างนัน้น่าจะเป็นความจรงิ  

น่าจะเป็นข้อที่เราน�ามาพินิจพิจารณากันให้ได้

 ลูกศิษย์ครับ ขณะนี้ต่างก็รับกันว่าประเทศ

ไหนประเทศใดก็ตาม สภาพสภาวะทางเศรษฐกิจ

แปรปรวน การที่มีสภาพเศรษฐกิจแปรปรวนนั้น 

ก็เป็นเหตุให้ผู้คนต่าง ๆ ต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะ 

เอาตัวรอด ต่างกด้ิ็นรนเพ่ือท่ีจะให้คงด�ารงสถานะ 

ท่ีเป็นอยู่ได้ในทางเศรษฐกิจ กล่าวง่าย ๆ ก็คือ 

มกัจะเกดิปัญหาทางเรือ่งการเงนิ มกัจะเกดิปัญหา 

เรื่องไม่พอกินไม่พอใช้ ก็ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรน 

ไปตามสภาพ ตามความสามารถตามความที่ม ี

ที่เป็นไปได้

 การต่อสูด้ิน้รนในทางเศรษฐกจิในทางทีจ่ะ

ด�ารงชพีนัน้กม็หีลากหลาย อาชพีรบัจ้างกจ็ะฝืดเคอืงขึน้

เพราะว่าผู้จ้างไม่ค่อยจะมีเงินจ้าง หรือก็จ้างได้แต ่

กดราคาค่าจ้าง แรงงานต่าง ๆ กจ็ะมปัีญหา การค้าขาย

อะไรต่าง ๆ ก็มีปัญหา และมิใช่ว่าจะเกิดปัญหา

แต่เฉพาะประเทศเรา ที่เห็น ๆ ก็มีหลายประเทศ 

ทีก่�าลงัประสบปัญหาในเรือ่งผลกระทบจากเศรษฐกจิ

ที่แปรปรวน พอ ๆ กับผลกระทบจากภูมิอากาศ

แปรปรวนที่เราประสบพบมา

 ลูกศิษย์ครับ ที่บอกว่าอยากเป็นขี้ข้าให้เป็น

นายประกันนั้น เขาคงจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า 

การไปเป็นนายประกัน คือประกันหนี้สินให้กับผู้อื่น 

หรือท�าตัวเป็นหลักประกันให้ผู้อื่น เช่น เขาถูก 

จบักมุคมุขงัเรากไ็ปเป็นนายประกนั ไปขอปล่อยตวั 

ชั่วคราวซึ่งเป็นศัพท์ทางกฎหมาย ใช้ค�าว่า 

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขยายเวลารับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นท่ี 16 

สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการตลาด โดยศึกษา 

นอกเวลาราชการ วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และ

วันเสาร์ เวลา  08.00 - 17.00 น. จัดการศึกษาแบบ Block Course 

จ�านวน 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ท�าวิทยานิพนธ์)  

คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงานในประเทศ 130,000 บาท หรือศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครต้ังแต่บัดน้ี - 27 

มีนาคม 2559 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ได้ท่ี www.vl.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

ส�านักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 708 

โทร. 0-2310-8900, 081-645-7865 

ม.ร.ขยายเวลารับป.โท ภาคพิเศษ 
สาขาการจัดการ-การตลาด

 ส�านกักฬีา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขอเชญิ

บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ

ออกก�าลังกายเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม (กิจกรรม

ท�านาทีบ้่านควาย) ในวนัอาทติย์ที ่21 กมุภาพนัธ์ 2559 

ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ�าเภอศรีประจันต์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 เปิดรับสมัครจ�านวนจ�ากัด เพียง 40 คน

เท่านั้น ค่าสมัคร คนละ 300 บาท (รวมค่าเดินทาง 

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และค่าประกันอุบัติเหตุ) 

สอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายการกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ส�านักกีฬา ม.ร. โทร. 0-2310-8892 ต่อ 208-9, 

091-776-5807

คณะรัฐศาสตร์เชิญร่วมงานครบรอบ 42 ปี

พบ “ปลัดมหาดไทย-ปลัดอำาเภอ” แนะเส้นทางความสำาเร็จ

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เชิญร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมและวิชาการ

ทางรัฐศาสตร์ เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ 

ครบรอบ 42 ปี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ 

รับฟังเรื่องราวจากศิษย์ เก่ าคณะรัฐศาสตร์ที่

ประสบความส�าเร็จในการรับใช้ประเทศชาติ  

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร

คณะรัฐศาสตร์ 2 

 รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ 

เอกแสงศรี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

เปิดเผยว่า คณะรัฐศาสตร์ โดย

ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก  

จะจัดงานสืบสานวัฒนธรรม

และวิชาการทางรัฐศาสตร์ ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะรัฐศาสตร์ 

ครบรอบ 42 ปี และแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์

ของคณะรัฐศาสตร์ ท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางวิชาการ 

และประสบความส�าเร็จในการรับใช้ประเทศชาติ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน อีกท้ัง ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ 

นายกฤษฎา บุญราช ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ในโอกาส

ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วย

 ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงาน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   กิจกรรมเร่ิมเวลา    13.00  น.  เป็นต้นไป 

มีการปาฐกถาพิเศษ “จากรามค�าแหงสู่ปลัดกระทรวง

มหาดไทย: จากมหาวิทยาลัยสู่การรับใช้บ้านเมือง” 

โดยนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สำ�นักกีฬ� จัดกิจกรรมทำ�น�ที่บ้�นคว�ย

ม.ร.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ รกัษาราชการแทน

อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน

ในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก ่ 

ผู ้ส�า เร็จการศึกษาประจ�าป ีการศึกษา 

2557-2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ ห้องประชมุ ช้ัน 3 อาคารวทิยบรกิารและ

บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิธีฯ ท่ีจะมีขึ้นระหว่าง 

วันที่ 14-18 มีนาคม 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 การประชุมครั้งนี้ มี พล.อ.อ.ดร.เดชา หันหาบุญ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์เข้าประชุมร่วมกับผู้แทน

จากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ กองพระราชพิธี กองบัญชาการต�ารวจสันติบาล กองบังคับการ-

ต�ารวจจราจร กองบังคับการต�ารวจนครบาล 4 สน.หัวหมาก กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น โดยมี

ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในงานพิธีฯเข้าร่วมประชุมด้วย
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