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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
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(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
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ม.ร.ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

หนุนชาวอุทัยธานีนำาความรู้สู่ชุมชน ระยะสาม

 ฉบับที่ ๔๕

วันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๕

กองกิจฯ อบรมบุคลากร 

“การให้บริการนักศึกษาพิการ”

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

เปิดตัว “สโมสรลูกพ่อขุน ยูไนเต็ด”

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหงร่วมกบัสโมสรฟตุบอลลกูพ่อขนุ ยไูนเต็ด แถลงข่าว 

เปิดตวั “สโมสรฟตุบอลลกูพ่อขนุ ยไูนเตด็ และทมีนกักฬีา” โดยม ีรองศาสตราจารย์

ปรชีา พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง พร้อมด้วย อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อ�านวยการส�านักกีฬา  

นาวาอากาศโทธงไทย สวนฉิมพลี ประธานสโมสรลูกพ่อขุน ยูไนเต็ด และ 

นายบรรพต ดอนอ้อย กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเรก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด  

ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส�านักกีฬา

 โอกาสนี้ รศ.ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าปัจจุบันเยาวชนหันมาสนใจกิจกรรมและกีฬาที่ส่งเสริม- 

สุขภาพมากขึ้น ท�าให้ศิษย์เก่ารามค�าแหงที่เล็งเห็นความส�าคัญด้านกีฬา ก่อตั้ง

สโมสรฟุตบอลขึ้น และเพื่อให้โยงใยและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จึงใช้ชื่อว่า “สโมสรฟุตบอลลูกพ่อขุน ยูไนเต็ด” 

 “มหาวิทยาลัยทราบดีว่า การสร้างทีมฟุตบอลให้มีความแข็งแกร่งนั้นไม่ใช่

เรื่องง่าย แต่ทว่าเรามีความพยายามที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลในรั้วมหาวิทยาลัย

ให้ก้าวขึ้นไปอยู่ล�าดับสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง”

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การให้ 

บริการนักศึกษาพิการ” ให้แก่บุคลากร ม.ร.โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ปรีชา  พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน 

และอาจารย์ธรรม จตุนาม อาจารย์ประจ�าสาขาวิทยาการฟื้นฟู 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารนพมาศ 

 โอกาสน้ี นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา 

กล่าวรายงานว่าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการ-

นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานบริการสนับสนุน

นักศึกษาพิการ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถ (อ่านต่อหน้า 2)

   
 

   
 มษ.อบรมภาษาสเปน 

5 มี.ค.-28 พ.ค. 59

มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

ให้ทุนการศึกษา 20 ทุน

 มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ประจ�า 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

(ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและขยันหม่ันเพียร

ในการศึกษา) จ�านวน 20 ทุน ทุนละ 4,000 บาท 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ท่ีสนใจขอรับทุน 

ขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี-18 เมษายน 2559  

ท่ีหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการ- 

การศึกษา ช้ัน 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ สอบถาม-

เพิ่มเติม โทร.0-2310-8263, 0-2310-8269

 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษา-

ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรม

ภาษาสเปน ครั้งที่ 47 ส�าหรับนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป จ�านวน 2 หลักสูตร คือ

 SP1 (ส�าหรับผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน) 

อบรมวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. ค่าอบรม 

3,200 บาท (42 ชั่วโมง) + ค่าเอกสาร 100 บาท 

 Conversation 1 รับเฉพาะผู้ท่ีจบระดับ 

SP1 หรือระดับที่สูงกว่า อบรมวันเสาร์ เวลา 

09.00-12.00 น. ค่าอบรม 3,800 บาท (30 ช่ัวโมง) + 

ค่าเอกสาร 100 บาท (อ่านต่อหน้า 11)

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัอุทยัธานี มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จดัโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชีพ 

เชิงบูรณาการแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี  

ปีที่ 3 ระยะที่ 3 ระดมคณาจารย์และ 

วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ จากคณะสือ่สารมวลชน 

คณะนติศิาสตร์ และคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์  

ลงพื้นที่ถ ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักธุรกิจ 

เกษตรกร นักศึกษา นักเรียนและประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี มีกระแสตอบรับจาก 

ชาวอทุยัธานเีข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก เมือ่วนัท่ี 10-11 กมุภาพันธ์ 2559 ณ สาขาวทิยบรกิารฯ

จังหวัดอุทัยธานี



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

เข้าถึงระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยได้อย่าง 

เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรคซึ่ง 

จ�ากัดโอกาสของนักศึกษาพิการ และจัดบริการ

สนับสนุนเพ่ือช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุ

เป้าหมายทางการศึกษาได้ เช่น บริการด้านการแนะน�า 

ให้ค�าปรึกษาด้านการสมัครเรียนและการลงทะเบียน 

การขอรับทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และ

ส่ิงอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตามความต้องการ

และความจ�าเป็นของนักศึกษาพิการ 

 ฉะนั้น เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักศึกษา

พิการท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจ 

ในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ 

และสามารถน�าไปปฏิบัติ เป็นทิศทางเดียวกัน  

จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การให้บริการ

นักศึกษาพิการ” ข้ึน ระหว่างวันท่ี 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ อาคารนพมาศ ช้ัน 3 และโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ 

จังหวัดนครปฐม

 ด้าน รศ.ปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี 

กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอขอบคุณ

บุคลากรทุกท่านท่ีได้สละเวลาและทุ่มเทให้กับการท�างาน 

เพ่ือดูแลนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยให้มีโอกาส

ทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกับนักศึกษาท่ัวไป รามค�าแหง

ได้พัฒนาการให้บริการด้านต่างๆแก่นักศึกษาอย่างเต็มท่ี 

ท้ังการจัดต้ังศูนย์บริการนักศึกษาข้ึนมาเพ่ือให้บริการ

แก่นักศึกษาพิการโดยตรง และมีเจ้าหน้าที่อ�านวย-

ความสะดวกตามประเภทของความพิการ 

 “เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีบุคลากรรามฯได้อุทิศตน 

เพื่อมาร่วมกันทำาความเข้าใจถึงเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่อง 

กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับคนพิการ การทำางาน

กับนักศึกษาพิการและการให้ความช่วยเหลือ

นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา แนวปฏิบัติในการ

ช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกสำาหรับนักศึกษาพิการ 

ซึ่งเชื่อว่าบุคลากรรามฯจะได้รับฟังเรื่องราวที่ดี 

จากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์และใกล้ชิดกับผู้พิการ 

นำามาสู่การให้บริการแก่นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นผู้ที่เรียนหนังสืออย่างมีความสุข และสามารถ

เรียนจบไปเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ด้วย” 

กองกิจฯอบรมบุคลากรฯ                  (ต่อจากหน้า 1) 

 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อ�านวยการ-

ส�านักกีฬา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่ได้ส่ง 

ทีมฟุตบอลในนามของมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน 

ในรายการต่างๆ เป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะในดวิชิัน่ 2 

ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก 

ขอให้ชาวรามค�าแหง ทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน 

และบุคลากร เป็นก�าลังใจให้สโมสร และทีมนักกีฬา

ประสบความส�าเร็จก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่มุ่งหวังไว้ได้ส�าเร็จ 

ส�าหรับสถานที่ท�างานของสโมสร ส�านักกีฬา ม.ร. 

ได้จดัไว้ให้ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ส่วนของชดุกฬีา

และของที่ระลึกจะมีการเปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์

ทีมฟุตบอลต่อไป ทั้งนี้จะใช้สนามกีฬากลาง ม.ร. 

เป็นรังเหย้า ด้วย

 ด้าน นาวาอากาศโทธงไทย สวนฉมิพล ีประธาน-

สโมสรลกูพ่อขนุ ยไูนเต็ด กล่าวถงึนโยบายและเป้าหมายว่า 

ตั้งใจที่จะพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอลให้กับ

นกัศกึษาในรัว้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยหวงัอย่างยิง่ว่า

สโมสรลกูพ่อขนุ ยไูนเตด็ จะเป็นอกีหนึง่ศนูย์รวมน�า้ใจ

ของพีน้่องรามค�าแหง ทีจ่ะมาแสดงความรกั ความสามคัคี

ร่วมกัน ซึ่งเราตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี 

จะผลักดันสโมสรลูกพ่อขุนฯ ให้ไต่ระดับขึ้นไปสู ่

ไทยลกีให้ได้ โดยในปีนีว้างเป้าหมายว่าจะไปจบอันดบัที่ 

1 - 2 ของตาราง เพ่ือผ่านไปเล่นในรอบแชมป์เป้ียนลีก 

ส�าหรับการเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1 ในปีหน้า

 นายบรรพต ดอนอ้อย กรรมการผู้จัดการ

บรษิทั ยเูรก้า (ประเทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่าขอขอบคณุ

สโมสรลูกพ่อขุน ยูไนเต็ด ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยูเรก้า 

บรษิทัยนิดใีห้ความร่วมมอืและสนบัสนนุอย่างเตม็ที่ 

เพราะเชือ่มัน่ว่า ลูกพ่อขนุ ยไูนเต็ด จะสามารถก้าวไป 

เป็นสโมสรชั้นน�าของประเทศได้อย่างแน่นอน

เปิดตัวฯ                                         (ต่อจากหน้า 1) 

  ส�าหรับการจัดโครงการระยะที่ 3 มี 3 คณะ 

ได้แก่ คณะสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ และ

คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ โดย คณะสือ่สารมวลชน 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพิธีกรเยาวชนยุคใหม่ 

ให้แก่นักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้เรียนรู ้

เทคนิคการเป็นพิธีกร และได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการ-

เป็นพธิกีร และการจดัท�าบทพดูพธิกีรในโอกาสต่างๆ 

โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดี

คณะสื่อสารมวลชน และรองศาสตราจารย์วาริศา 

พลายบัว อาจารย์ประจ�าคณะสื่อสารมวลชน และ

ทีมงานเป็นวิทยากร ทั้งยังเชิญพิธีกรรายการวิทยุ

โทรทัศน์ นายอินทร บุณยรัตพันธุ์ เล่าประสบการณ์

ในอาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนท่ี

อยากเป็นพิธีกรในอนาคต

  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการรู้กฎหมาย 

รูพ้ฒันาชวีติ เรือ่ง “การตัง้องค์กรให้เหมาะสมกบักจิการ”  

ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าทีข่องรฐั เจ้าของกจิการ นกัธรุกจิ 

และเกษตรกร โดยมอีาจารย์รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร 

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อให้

ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจเพื่อพัฒนา

ชวีติและการประกอบอาชพี โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบั 

การตั้งองค์กรทางธุรกิจให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกบั

กจิการของตน เพือ่จะได้น�าไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์

อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเง่ือนไขและขั้นตอนของ

กฎหมาย สามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าไปสู่

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ

จัดเก็บความรู้เพื่อการธ�ารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดอุทัยธานี ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และเกษตรกร โดยมี อาจารย์ 

ดร.สุมนา จรณะสมบรูณ์ อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ประชาชน

เห็นความส�าคัญของภูมิปัญญา ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน

การประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนา 

ทีเ่ริม่จากการพฒันาเพือ่การพึง่พาตนเอง พึง่พาอาศยั

ม.ร.ลงพื้นที่ให้บริการฯ                 (ต่อจากหน้า 1) 

ซึง่กนัและกนั และการพฒันาทีเ่กดิจากการผสมผสาน 

องค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เกิดเป็น 

ภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยจรรโลงชีวิต

และวิถีของชุมชนให้อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติและ

สภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล 



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ปีนี้ คือปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 

มเีรือ่งดีๆ ที ่ “ข่าวรามค�าแหง” อยากบนัทกึไว้

เรื่องหนึ่ง คือ

 เป็นวาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล

ของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเคยเป็น

 ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

สมาชิกขบวนการเสรีไทย อธิการบดี-

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และได้รบัรางวลั

แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะในปี

พุทธศักราช ๒๕๐๘

 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึง๊ภากรณ์ 

 อาจารย์ป๋วย เกดิเมือ่วนัที ่๙ มนีาคม 

พุทธศักราช ๒๔๕๙ ที่ตลาดน้อย 

กรุงเทพฯ

 เคยศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

และมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์

และการเมือง ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัย-

ธรรมศาสตร์ ในปัจจบุนั จากนัน้ได้ทนุรฐับาล 

ไปศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ประเทศสหราชอาณาจักรจนได้รับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์

และการคลัง

 อาจารย ์ป ๋วย เข ้ า รับราชการ 

ในกระทรวงการคลัง

 เป ็นอาจารย์และคณบดีคณะ-

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่าน

ในปีนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ

ยกย่องให้ท่าน 

 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นักศึกษาวิชาทหาร ม.ร. ร่วมกับ หน่วยบัญชาการ- 

รกัษาดนิแดน และมณฑลทหารบกท่ี 33 รวมท้ังชาวชมุชนและพระสงฆ์ บ้านแม่แอน อ�าเภอแม่รมิ  จงัหวดัเชยีงใหม่  

รวมใจสร้างฝายชะลอน�้า  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน

ในอ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  ประธานทีป่รกึษาโครงการฯ กล่าวว่า 

วนันีเ้ป็นวนัทีน่กัศกึษาวชิาทหารมหาวทิยาลัยรามค�าแหง ได้มโีอกาสมาร่วมกบัชาวบ้าน

และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในการสร้างฝายให้แก่ชาวบ้านแม่แอน จ.เชียงใหม่ 

ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆ นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวบ้าน 

ในการจดัการน�า้อย่างดยีิง่ขึน้แล้ว ยงัมส่ีวนช่วยในการขดัเกลาจติใจลกูศษิย์ให้เป็นเยาวชน

ที่มีจิตใจเป็นสาธารณะ เสียสละ และท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ได้เรียนรู้ถึงการท�างานร่วมกัน และการจัดการปัญหาต่างๆ 

 “การท�ากิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาวิชาทหารทุกคนแสดงให้เห็นว่าเป็นคนท่ีมีพลัง  

มีความตั้งใจท�าประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง”

 พล.ต.วิโรจน์  วิจิตรโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กล่าวว่า 

ในการสร้างฝายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้รับนโยบาย

หน่วยบัญชาการทหารบก จ.เชียงใหม่ ในการด�าเนินการจัดกิจกรรม “รด.จิตอาสา”

เป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านแม่แอน และขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงที่ได้จัดนักศึกษาวิชาทหารมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมาจัดท�าฝายชะลอน�้า

เพือ่ช่วยเหลอืชาวบ้านแม่แอนได้  และใช้ประโยชน์ในการจดัท�าฝายไว้ใช้ต่อไปในอนาคต 

 พ.อ.เกษมสุข ตาค�า รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 กล่าวว่าการท�าฝาย 

ครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มณฑลทหารบกที่ 33 และ

ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ มาร่วมท�าประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งการสร้างฝายเป็นพระราชด�าริ-

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ป่าเกิดความชุ่มชื้น สร้างความอุดมสมบูรณ์

ให้ธรรมชาติ

 “สำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ทำาให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนได้มี 

ความภาคภมูใิจและประสบการณ์ชวีติในการช่วยเหลอืสงัคม ตามเป้าหมายของหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน 

ที่ต้องการให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต มีจิตวิญญาณในการช่วยเหลือสังคม เป็นพลเมืองดี  

มีระเบียบวินัยและมีความเข้มแข็ง” 

 นายสุรัช  ธนูศิลป์  ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ กล่าวว่าในนาม 

ของศูนย์การศึกษาขอชื่นชมในกิจกรรมครั้งน้ีที่ได้น�านักศึกษาวิชาทหารเข้ามาเรียนรู้งาน 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันมี

ปัญหาเรื่องน�้า เนื่องจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

 ส�าหรบัการสร้างฝายต้นน�า้ล�าธาร เป็นแนวพระราชด�ารใินการฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้เป็นประการแรก 

ฝายต้นน�้าจะท�าหน้าท่ีในการกักเก็บน�้า กักเก็บตะกอน ลดความรุนแรงของกระแสน�้าให้คงความชุ่มชื้น 

อยู่ในดินนาน 3 เดือน ซึ่งในยุคแรกๆของห้วยฮ่องไคร้ ต้นไม้มีน้อยมากก็ได้อาศัยฝายและความชื้น อีกทั้ง 

ในหลวงทรงมีพระราชด�าริให้ปลูกต้นไม้ตามแนวร่องห้วย เพื่อกระจายความชื้นป้องกันไฟป่าด้วย

 “การสร้างฝายครั้งนี้จะท�าให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการสร้างสิ่งดีดีถวายในหลวง รู้สึกชื่นชมและยินดีที ่

นกัศึกษาวชิาทหารเยาวชนของชาติได้มาเรียนรู้ศกึษาแนวพระราชด�ารขิองพระองค์ท่าน และน�าแนวพระราชด�าร-ิ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมาเป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ  และน�าความรู้ต่าง ๆ  แผ่กระจายไปสูส่งัคมโดยกว้างมากขึน้” 

 นายรัฐพงศ์  โสภา  ผู้ใหญ่บ้านแม่แอน หมู่ 4 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าชาวบ้านหมู่บ้าน

แม่แอนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และนักศึกษา

วิชาทหารที่ได้ร่วมมือสร้างฝายต้นน�้าล�าธารให้แก่หมู่บ้าน จากเดิมหมู่บ้านใช้น�้าประปา

จากน�้าบาดาล ซึ่งเสียค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาท หมู่บ้านจึงหาทางแก้ไข

โดยใช้น�า้จากภเูขามาท�าน�า้ประปา ท�าให้ประหยัดมากขึน้แต่ปรมิาณน�า้ทีก่กัเกบ็ยังไม่เพยีงพอ

มากนกั อกีทัง้หมูบ้่านต้องต่อท่อน�า้จากแหล่งต้นน�า้ไปยงัระบบประปาหมูบ้่านไกลถงึ 2 กม. 

แต่เมื่อทาง ม.รามค�าแหง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหาร เข้ามาท�าฝายชะลอน�้าให้ 

หลายฝ่ายชื่นชม นศท.รามฯ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำา

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 ชาวอุทยัธานแีละจงัหวดัใกล้เคยีงหลายร้อยคน

เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

แบบบรูณาการ โดยความร่วมมอืกบัสาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหาร-

ส่วนจงัหวดัอทุยัธาน ี สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัอทุยัธาน ี

หอการค้าจงัหวดัอทุยัธาน ี และสมาคมธรุกจิท่องเทีย่ว 

จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 

มกราคม, 3-4 กมุภาพนัธ์, และ 10-11 กมุภาพนัธ์ 2559 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

ตัง้แต่ปี 2557 และมผีลสมัฤทธิท่ี์สามารถพิสูจน์ให้เห็น 

ถงึการต่อยอดในชมุชนจงัหวดัอทุยัฯ ได้อย่างเป็นรปูธรรม

  นายธาร นวลแก้ว เลขานกุาร 

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั-

อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการการ

ประยกุต์ใช้เชือ้จลุนิทรย์ี กล่าวว่า 

ตนในฐานะที่ เป ็นเกษตรกรได้ 

เข้าร่วมโครงการฯ กบัรามค�าแหง

สาขาฯอุทัยธานีตั้งแต่ปี 2557 ได้น�าไปปฏิบัติและ

เหน็ประโยชน์ในการต่อยอดด้านการลดต้นทนุดมีาก 

ทั้งจากนาโนไคโตซานท่ีเพิ่มผลผลิตพืชสมบูรณ์ 

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีชีวภาพสังเคราะห์ มีเกษตรกร 

ในจังหวัดอุทัยธานีจ�านวนหลายร้อยคนสามารถ 

ไปขยายผลมีผลผลิตเพิม่ขึน้ท้ังในนาข้าว พชืไร่ สบัปะรด 

 ข้าวโพด ถั่ว อ้อย

 “ปีแรกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถผลิต

นาโนไคโตซานปฏิบัติได้ โดยหาวัตถุดิบเอง ช่วยลด

ต้นทุนได้มาก ก่อนหน้าที่จะร่วมโครงการฯ ทั้งไร่นา 

เป็นแบบอินทรีย์ ที่อบจ.ท�าโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ จะให้ 

เกษตรกรลดเคมีทันทีเลยก็ไม่ได้ เมื่อได้มาอบรมจริง 

กับรามค�าแหง ทั้งสอนและฝึกปฏิบัติในการใช ้

วัสดุท้องถิ่น สามารถลดต้นทุนได้อย่างจริงจัง เพราะ 

ราคานาโนไคโตซานในท้องตลาด 1 ลติรเกอืบ 600 บาท 

เป็นการหนัมาใส่ใจเรือ่งการลดต้นทนุและเพิม่ผลผลิต 

เห็นได้จากพืชไร่ราคาถูก เกษตรกรไม่สามารถ 

ลดต้นทนุคงที ่ ดงันัน้ ต้องหาวธิเีพิม่ผลผลติ ลดการใช้

ปุ๋ยเคมี เปลี่ยนมาผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์

 เครือข่ายผู้น�าหัวก้าวหน้า และมีเกษตรกร

หลายร้อยคนเริ่มสนใจและหันมาเรียนรู้เพื่อน�าไปใช ้

ตัวอย่างในไร ่ของสมาชิกที่มีการน�าปุ ๋ยชีวภาพ

สังเคราะห์ไปฉีดได้ทั้งในนาข้าวที่ก�าลังออกรวง 

เมล็ดจะเต่ง ไร่อ้อยสมบูรณ์ หรือฉีดในไร่ผัก ไม้ผล 

ใบจะสมบูรณ์ รากแข็งแรง ไม่ต้องใช้สารอื่นเพิ่ม  

ใน 2 ปีที่ผ่านมาผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%”

 ลุงธาร กล่าวต่อไปว่าได้มีการน�าเชื้อจุลินทรีย์

ไปทดลองใช้กับสวนสตรอเบอรี่ และสวนไม้ดอกที ่

แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ เพื่อที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

และเป็นทางเลือกไม่ให้ชาวกระเหรี่ยงท�าลายป่าและ

อาศัยกับป่าได้เหมือนเดิม ผลการใช้เชื้อจุลินทรีย ์

ได้ผลดีมาก ไม่มีสารตกค้างในดิน

 “โครงการอบรมฯ นี้เป็นประโยชน์รอบด้าน 

เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จับต้องได้ บางคนอาจจะคิดว่า 

มาอบรมแล้วเป็นวชิาการล้วนนัน้คิดผดิ เพราะการสอน

เป็นแบบสาธติและน�าไปใช้ได้เลย ลงมอืปฏบิตัไิด้จรงิ 

ละเอียดกว่าดูจากโทรทัศน์ หรืออ่านจากหนังสือ 

เป็นการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ ทัง้นี ้ เราต้องเป็นคนใฝ่รู ้

ในแนวทางใหม่ด้วย และในการอบรมครัง้นีม้เีกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์มาร่วมในโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย

 ...ทีอ่ทุยัธานมีเีครอืข่ายเกษตรยัง่ยนืซึง่ปัจจบุนั

มีสมาชิกพันกว่าคน โดยร่วมกับ สสส. มหาวิทยาลัย-

ราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมือกันเพื่อให้อุทัย

เป็นจังหวัดน่าอยู่ โดยเริ่มจากโครงการที่เพิ่มความรู้

ให้เกษตรกรได้จริง พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 

    โอกาสนี้ ขอฝากให้รามค�าแหงช่วยเป็นพี่เลี้ยง  

กลุม่เราอาจจะท�าได้แต่ยงัไม่ช�านาญ ด้านเทคนคิ และ

ขาดการติดตามผล นอกจากนี้ ส่วนใหญ่เกษตรกรยงั

เป็นหนี ้ แต่พวกเรากพ็ยายามปรบัปรงุ พฒันา คดิว่า 

ต้องเรยีนรูไ้ปด้วยกนั  ต้องไม่หวงความรู ้และแบ่งปันกนั 

ในกลุ่ม เมื่อใครทดลองท�าอะไร ได้ผลดี จึงบอก 

ต่อ ๆ  กัน  ให้เติบโตไปพร้อมกันทั้งจังหวัด มีความสุข 

ไปด้วยกัน”

 นายสกล โตกาญจนกุล

เกษตรกรจากอ�าเภอหนองฉาง 

จ.อุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ

การประยุกต์ใช้เช้ือจุลินทรีย์

กล่าวว่าได้เข้าร่วมโครงการฯ 

ครัง้นีเ้ป็นปีท่ี 2 โดยปีแรกได้ตัวอย่าง

เชือ้จลุนิทรย์ีไปทดลองใช้ประสบความส�าเรจ็ได้ผลดี 

แต่ยังไม่เข้าใจกระจ่างมาก เมื่อทราบว่าครั้งนี้มีการ

จดัอบรม จงึสมคัรเข้าร่วมเพือ่จะน�าความรูไ้ปต่อยอด 

 “หลงัการอบรม คดิว่ารูก้ว้าง รูล้กึกว่าเดมิมาก 

แต่เดมิได้น�าไคโตซาน และนาโนไคโตซาน ไปรดต้นมะนาว 

เห็นผลชัดเจน ลูกดกแตกกิ่งก้านดีมาก ในครั้งนี้จึง

เข้าร่วมเพ่ือจะได้เรียนรู้การผลิตเช้ือจุลินทรีย์ได้เอง

อย่างพอเพียง

        การอบรมในครั้งนี้ได้เข้าใจรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

การเตรียมวัตถุดิบกระจ่างขึ้น คิดว่าจะขยายไปใช้กับ

นาข้าวได้ การหาวัตถุดิบสามารถสั่งซื้อได้ ค�านวณ

ส่วนผสมได้ ขณะนี้มีนาจ�านวน 40 ไร่ คิดไว้ว่าจะใช้ 

นาโนไคโตซานร่วมกับแบคทีเรียสังเคราะห์แสง

ผสมน�้าเพื่อปรับสภาพดิน และนาโนไคโตซานบ�ารุง

ต้นและใบ จากเดิมนาปล่อยให้ชาวบ้านเช่า เป็นการ

ใช้สารเคมีทั้งหมด เมื่อตัดสินใจกลับมาท�าเองจึงมา

ศึกษาอบรม โครงการท�านาลดต้นทุน เป็นประโยชน์ 

คดิว่าต้นทุนข้าวต่อเกวยีนเท่าไหร่ เพราะข้าวท่ีขายได้ 

ต่อเกวียนราคา 7-8 พัน ดังนั้น หากจะให้ได้ก�าไร 

มากขึน้จงึต้องหาวธิลีดต้นทนุข้าวต่อเกวยีนลดลง และ 

เพิม่ปรมิาณผลผลติต่อไร่ หากมกีารปรบัปรงุดนิให้ดี 

น่าจะได้ไร่ละ 1 เกวียน (100 ถัง หรือ 1 พันกิโลกรัม) 

ทั้งยังช่วยให้นาและดินสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพดี

 รามค�าแหงจดัโครงการฯ เป็นประโยชน์อย่างมาก 

ได้ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และในด้านอื่นๆ 

ถงึทีจ่งัหวดัอุทยัธาน ี เป็นโครงการทีด่มีาก เมือ่ประชาชน 

เกษตรกรที่ไม่รู้จะหาความรู้จากที่ไหน รามค�าแหง

มาให้ความรู้ถึงในชุมชน ต้องเสาะแสวงหาความรู้

ตลอดเวลา มาเพือ่เรยีนรู ้ ในขณะเดยีวกนั พร้อมทีจ่ะ 

แบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรด้วยกัน เพื่อช่วยกัน 

แก้ปัญหาต่างๆ”

 นายสุเทพ อุณหอุทัย

เจ้าของร้านโจ๊กเสีย่ 9 ร่วมโครงการ

การท�าขนมจีบไทยไส้ปลาแรด 

มาร่วมอบรมในปีนี้เป็นครั้งที่ 2 

กล่าวว่าตนมร้ีานขายโจ๊กในช่วงเช้า 

และมีร้านขนมด้วย ได้เข้าร่วม 

การท�าขนมปั้นขลิบไส้ปลาแรดเมื่อปีที่แล้ว เป็นสูตร 

แปลกใหม่ ได้น�าสตูรไปลองท�าขายด้วย ได้เรยีนตัง้แต่ 

ขัน้ตอนการท�าแป้ง จนจบขัน้ตอน เป็นเมนทูางเลอืกใหม่ 

รสชาติต่างจากทั่วไป ที่มีไก่ หน่อไม้ ผัดผงกะหรี ่

ไม่เคยมีร้านไหนที่น�าปลาแรดมาผสมมีกระเทียม 

พริกไทย รากผักชี

 “กจิกรรมในปีนีน่้าสนใจ รูส้กึดใีจท่ีรามคำาแหง

มาให้บริการถึงในชุมชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีวิทยากรคอยให้คำาแนะนำา 

บรรยายเข้าใจแบบละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งในปีนี ้

แม้สูตรขนมจะเป็นการใช้วัตถุดิบคือปลาแรด

เหมือนปีที่แล้ว แต่เมื่อนำามาประยุกต์เป็นปั้นขลิบ-

ไส้ปลาแรด ใช้ส่วนผสมที่แตกต่าง ได้ความรู้ใหม่ 

ได้ทดลองทำาเมนใูหม่ๆ  เป็นการสร้างอาชพีใหม่ของชมุชน 

รามคำาแหงจัดกิจกรรมทุกครั้งได้ดีมาก ทั้งวิทยากร 

วิชาการ ที่นำามาให้กับประชาชนในชุมชนอุทัยธานี 

คิดว่าปีหน้าจะเข้าร่วมอีกแน่นอน เพราะรามคำาแหง

นำาสิ่งใหม่มาสอน เป็นแนวทางให้เรานำาไปประยุกต์

หรอืดดัแปลง สร้างส่ิงใหม่ๆ เป็นทางเลอืกในอาชีพได้จรงิ” 

ชาวอุทัยฯ ปลื้มกิจกรรมบริการวิชาการ ม.รามคำาแหง

ลดค่าใช้จ่าย-เสริมสร้างรายได้-ใช้ประโยชน์ ได้จริง

(อ่านต่อหน้า 9)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                            aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน  แกะไม่ใช่แกะ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 แกะที่ผมจะเขียนถึงในวันนี้

ไม่ใช่แกะ...เอ๊ะยงัไง ..ทีผ่มบอกว่าไม่ใช่แกะ 

ก็เพราะไม่ใช ่แกะที่ เราใช้ขนมาทอ 

เป็นผ้าขนสตัว์ หรอืทีพ่วกฝร่ังชอบน�าเน้ือ 

มารับประทาน  พูดง่าย ๆ  ก็คือไม่ใช่สัตว ์

ทีภ่าษาองักฤษเรยีกว่า lamb นัน่แหละครบั 

แกะทีจ่ะเขยีนถงึในคราวนีเ้ป็นเครือ่งมอืเกบ็เกีย่วข้าวซึง่เป็นเครือ่งมอืพ้ืนบ้าน

ทีปั่จจบุนัอาจยงัหลงเหลอืใช้อยูไ่ม่มากนกั เพราะส่วนใหญ่นิยมใช้เคยีวเก่ียวข้าว

มากกว่า หรือที่เทคโนโลยีล�้าหน้ากว่านั้นก็คือใช้เครื่องเกี่ยวข้าวไปเลย

 ทีน่�าเรือ่งของเครือ่งเกบ็เกีย่วข้าวทีเ่รยีกว่า “แกะ“ มาเขยีนถงึกเ็พราะผม

ก�าลังสนใจเรื่องประสิทธิภาพการท�านาของชาวนาไทย ซึ่งว่ากันว่าด้อยกว่า

ประเทศทีเ่ป็นคูแ่ข่งในตลาดค้าข้าวของโลกอยูไ่ม่น้อย เมือ่ประสทิธภิาพต�า่กว่า

ก็แปลว่าต้นทุนสูงกว่า การจะขายให้คุ้มทุนหรือได้ก�าไรจึงต้องตั้งราคาให้สูง

ตามไปด้วย  เมื่อราคาสูงกว่าคู่แข่งก็เลยท�าให้เราขายข้าวแข่งกับใครได้ยาก 

แต่ที่เห็นว่ายังพอแข่งขันอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณภาพของข้าวท่ีเกรดสูงกว่า

เป็นส�าคัญ 

 ที่จริงตามต�ารานั้นเขาบอกไว้ว่า “แกะ” เป็นเครื่องมือ “เก็บ” ข้าวไม่ใช่ 

“เกีย่ว” ข้าว เพราะเครือ่งมอืนีใ้ช้เกบ็ข้าวได้ทลีะรวงเท่านัน้ ในการเกบ็เกีย่วข้าว 

ชาวนาจะเอาแกะใส่ไว้ระหว่างนิ้วนางและนิ้วกลาง ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ 

จับระหว่างรวงข้าว แล้วเอารวงข้าวมาทาบกับคมของแกะ ใช้ส่วนคมนี้ตัด 

ที่คอรวงข้าวแต่ละรวง ท�าอย่างนี้ไปทีละรวงจนกว่าจะเก็บข้าวหมดทุกรวง 

วิธีการอย่างนี้ถ้ามาเทียบกับการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวแล้วจะช้ากว่ากันมาก  

เพราะวิธีเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเขาจะเกี่ยวมาทั้งต้นไม่ใช่ทีละรวง

 ท่านผูอ่้านทีไ่ม่ใช่ชาวนาในภาคใต้ซึง่เป็นเขตทีเ่คยมกีารใช้ “แกะ” กนัมาก

อาจสงสยัว่าในเมือ่เกบ็หรอืเกีย่วผลผลติได้ช้ากว่าแล้วท�าไมชาวบ้านจงึใช้แกะ

แทนที่จะใช้เคียว  เรื่องนี้มีเหตุผลอธิบายได้ครับ เหตุผลแรกอาจดูแปลก ๆ  

สกัหน่อยเพราะเป็นความเชือ่กนัต่อ ๆ มาว่าการใช้แกะเกบ็ข้าวท�าให้แม่โพสพ

ไม่ตกใจ จงึให้ผลผลติสงู  เดก็รุน่ใหม่ทีไ่ม่ทราบว่าแม่โพสพคอือะไรผมขอขยาย

ตรงน้ีนิดว่า แม่โพสพเป็นเทพนารีที่คอยดูแลรักษาต้นข้าวให้เจริญงอกงาม 

คนไทยสมัยก่อนถือว่าแม่โพสพมีบุญคุณท�าให้เรามีข้าวกิน ดังนั้นเวลา 

รบัประทานข้าวเสรจ็แล้วจะต้องยกมอืไหว้เคารพแม่โพสพด้วย  ถ้าใครเคยเห็น 

คนยกมือไหว้จานข้าวก็ไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับ ผู้ใหญ่ท่านสอนมาอย่างนั้น

 อีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้มีการใช้แกะแทนที่จะใช้เคียวก็คือการใช้แกะ

ท�าให้เก็บข้าวได้หมดแทบไม่มีตกหล่นเสียเปล่าอยู่ในท้องทุ่งมากเหมือน 

เกี่ยวด้วยเคียว โดยเฉพาะเมื่อพันธุ์ข้าวที่ปลูกในภาคใต้ในอดีต (ปัจจุบันคง

ปรบัเปลีย่นพนัธุไ์ปแล้ว) แตกต่างจากพนัธุข้์าวทีป่ลูกในภาคอืน่คือเมือ่ข้าวสุก

และรวงข้าวแก่ รวงจะกรอบท�าให้เวลาจบัต้นรวบแบบทีเ่ก่ียวด้วยเคยีว รวงข้าว

จะหกัและเมลด็ข้าวร่วงหล่นเสยีหายไปมาก  และเหตผุลสุดท้ายท่ีท�าให้ใช้แกะ

กค็อืการเกบ็ไปเฉพาะรวง (ข้าว) ท�าให้ไม่มฟีาง จงึไม่เปลอืงเนือ้ทีเ่กบ็ข้าวในยุง้ฉาง 

และท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องนวดข้าวด้วย

 ผมอ่านงานวจิยัเรือ่งประวตัศิาสตร์ชุมชนปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช

พบว่าความนิยมในการใช้แกะนั้นท�าให้ “เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม” เพราะ

ทางการสมัยรัชกาลที่ 5 เคยแนะน�าให้เปลี่ยนมาใช้เคียวแทนแล้ว แต่ชาวบ้าน

ไม่ยอมรับ 

 ป.ล. เครื่องมือที่เรียกว่า “แกะ” นี้บางท้องถิ่นอาจเรียกเป็น “แกระ” 

หรือ “มัน” ก็ได้

 

 Chúc mừng năm mới (จุก๊ หมึง่ นัม เหมย) ตรงกบัความหมายในภาษาไทยว่า 

สวสัดีปีใหม่ เป็นค�ากล่าวทีค่นเวยีดนามจะทกัทายกันเมือ่ถึงวนัขึน้ปีใหม่ตามปฏทินิ 

ของเวียดนาม 

 วันปีใหม่ของเวียดนาม Tết Việt Nam (เต๊ด เหวียด นาม) จะเปลี่ยนไปใน

แต่ละปี เนื่องจากเวียดนามนับวันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ (âm lịch - เอิม หลิก) 

ซึ่งถือปฏิบัติเช่นนี้ตามธรรมเนียมดั้งเดิมจวบจนปัจจุบัน ซึ่งในปีน้ี (พ.ศ. 2559) 

วันปีใหม่ของเวียดนาม ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ตามปฏิทินสุริยคติ และเป็น 

วันเดียวกับวันตรุษจีน 

 นอกจากนี้แล้ว หากเราได้ยินคนเวียดนามเอ่ยค�าว่า Tết nguyên đán  

(เต๊ด เงวียน ด๋าน) นั่นก็หมายถึงวันตรุษปีใหม่ของเวียดนามเช่นกัน 

 โดยปกติแล้ววันตรุษปีใหม่ของประเทศเวียดนามมีธรรมเนียมปฏิบัติดังนี้

 cúng giao thừa (กุ๋ง ซาว เถื่อ) เป็นวันก่อนปีใหม่ ถือเป็นการเตรียมการ 

ก่อนถงึวนัขึน้ปีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่คนืส่งท้ายปีเก่าเข้าสูปี่ใหม่ จะเป็นคนืพเิศษ 

ที่จะต้องเตรียมรับวันขึ้นปีใหม่ ชาวเวียดนามจะท�าขนม báng chưng (แบ๋ง จึง) 

คือข้าวเหนียวห่อใบจึง (ลักษณะคล้ายใบตอง) เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะ

คล้ายข้าวต้มมดั โดยจะใช้ถัว่เหลอืงและมนัหมเูป็นไส้ข้างใน นอกจากนี ้ ยงัมข้ีาวเหนยีว 

น�้าชา ผลไม้สีเหลืองทอง เช่น ส้มหรือฟักทอง รวมถึงขาหมู หรือไก่ต้มทั้งตัว  

เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจะจุดประทัดเพื่อต้อนรับวันใหม่ของปีใหม่

 xông nhà (ซง หญ่า) เป็นพิธีที่ท�าขึ้นในวันแรกของปี โดยคนเวียดนาม 

จะดูว่าใครจะเข้าบ้านมาเป็นคนแรกของปี โดยปกติแล้วจะนัดหมายคนที่ส�าคัญ

ส�าหรับครอบครัว นิสัยดี ท�างานเก่ง ขยันขันแข็ง เชิญมาเป็นแขกคนแรกของปี  

เพื่อให้น�าพาโชคลาภ ความร�่ารวย ความดีงามต่าง ๆ  เข้ามาสู่ทุกคนในบ้าน หากท่าน 

ไปประเทศเวียดนามในวันปีใหม่ จึงต้องบอกกันว่า อย่าไปเย่ียมเยียนบ้านใคร 

แต่เช้ามากนัก เนื่องจากเขาอาจจะก�าลังรอผู้มาประกอบพิธี xông nhà (ซง หญ่า) 

อยู่ก็เป็นได้

 chúc tết (จุ๊ก เต๊ด) เป็นการอวยพรให้โชคปีใหม่แก่ทุกคน โดยเริ่มจากคน 

ในครอบครัว วันปีใหม่ของประเทศเวียดนามเป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนในครอบครัว

จะกลับมาอยู่บ้านกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อทุกคนได้กินอาหารที่เตรียมไว้ เช่น 

ขนม ผลไม้ น�้าชา เหล้า ฯลฯ ญาติผู้ใหญ่ในบ้านจะนั่งอยู่กลางบ้าน ให้ลูกหลาน

มากล่าวค�าอวยพร เรียกว่า chúc tết (จุ๊ก เต๊ด) โดยญาติผู้ใหญ่จะอวยพรกลับให ้

ลกูหลานอายมุัน่ขวญัยนื และให้ซองใส่เงนิกบัเดก็ ๆ  โดยส่วนมากจะใส่ในซองสแีดง 

เพื่อความเป็นสิริมงคล เรียกว่า mựng tuổi (หมึ่ง ต่วย) 

 ทั้งการ chúc tết (จุ๊ก เต๊ด) และการ mựng tuổi (หมึ่ง ต่วย) ถือเป็น

ธรรมเนยีมปฏบิตัทิีค่นเวยีดนามกระท�ากบัทัง้คนในครอบครวั และคนรูจ้กัทีส่นิทสนม 

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีที่มีให้แก่กัน

 Chúc mựng năm mới chúc tất cả mọi người Vạn Sự Như �.

 (จุ๊ก หมึ่ง นัม เหมย จุ๊ก เติ๊ต ก๋า หม่อย เหงื่อย หว่าน สึ ญือ อี๋)

 สวัสดีปีใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่าน ส�าเร็จ สมหวัง สมปรารถนาทุกสิ่ง 

ทุกประการ

báng chưng (แบ๋ง จึง)   chúc tết (จุ๊ก เต๊ด) และ mựng tuổ i  (หมึ่ง ต่วย)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 ในปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 

and Communication Technology: ICT) ได้เข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญต่อวิธีการท�างาน

และการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม จากรายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ในประเทศไทย ปี 2557 โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

พบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ของไทยมีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากการส�ารวจพบว่า ค่าเฉล่ียของการใช้อินเทอร์เน็ต

ต่อสัปดาห์เพ่ิมสูงข้ึนเป็น 50.4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ช่ัวโมงต่อวัน 

หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจุบันคนไทยใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันใช้งานอินเทอร์เน็ต 

โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีมีสัดส่วนมากกว่าการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ICT ได้กลายเป็นรากฐานในการพัฒนาการสร้างความ

เจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ของ ICT ได้ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ กระบวนการ โครงสร้าง ทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 ☞ทางด้านเศรษฐกิจ “การด�าเนินงานในองค์กรส่วนใหญ่มีการใช้ ICT ในการ

ด�าเนินงานในหลายๆ ด้าน เช่น การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการบริการ

จัดการภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย โดยจะ

เห็นได้จากจ�านวนผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce ที่สูงมากขึ้น ปริมาณการ 

ใช้เทคโนโลยี Social Networking (facebook, Line, Instagram และอื่นๆ) ทางด้าน

ธุรกิจ การตลาด การใช้โทรศัพท์ Smart Phone ในการประสานงาน ท�าธุรกรรม

ทางการเงิน และอื่นๆ การแข่งขันทางด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์

มือถือ Accessories และอื่นๆ) การใช้เทคโนโลยี ICT หรือ ดิจิทัล ในอุตสาหกรรม

บันเทิง (เพลง ภาพยนตร์ Animation สิ่งพิมพ์) 

 ☞ทางด้านสังคม - การใช้ ICT ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น

ความรู้ทางการเกษตร สาธารณสุข การศึกษา การติดต่อประสานงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ในภาวะวิกฤตการให้บริการภาครัฐ (ทั้งด้าน online และการสร้าง Application บน 

Smart Phone) การต้ัง ICT ชุมชน เพ่ือให้บริการประชาชนในต่างจังหวัดและพ้ืนท่ีห่างไกล 

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการลดปัญหาความไม่เท่าเทียม 

ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ผ่านเครื่องมือ ICT 

 นอกจากน้ี เราก็ยังได้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญของประเทศไทยหลายๆ คร้ัง 

ในการประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือพัฒนาประเทศ เช่น การประมูลคล่ืน 3G และ 4G ในปัจจุบัน 

หรือ การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์อนาล็อก (Analog) เป็น โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital) 

หรือการใช้ Social Network ในการติดต่อประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การเผยแพร่

สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ การใช้ส่ือ Online ในการกระจายภาพและเสียง เช่น Youtube 

ซึ่งประชาคมอาเซียนก็เล็งเห็นความส�าคัญของการประยุกต์ใช้ ICT ด้วยเช่นกัน และ

ได้มีการผลักดันนโยบายการพัฒนา ICT ในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างจริงจัง 

 นโยบายการพัฒนา ICT ของภูมิภาคอาเซียน

 ประชาคมอาเซียนให้ความส�าคัญกับการพัฒนา ICT เป็นอย่างมาก โดยเล็งเห็นว่า 

ICT เป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญในการสร้างประชาคมท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงแผนแม่บทของประชาคมอาเซียน

ได้มุ่งเน้นถึงการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

โดยให้ค�าจ�ากัดความของการเช่ือมโยง (Connectivity) ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ การเช่ือมโยง

ทางกายภาพ (Physical Connectivity) การเชื่อมโยงทางกฎระเบียบ (Institutional 

Connectivity) และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน (People Connectivity) ทั้งนี้  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งของการเชื่อมโยง

ภูมิภาคในมิติทางกายภาพ โดย ICT เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการสนับสนุนด้านการค้า 

การลงทุน การขยายตลาด การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการรวมเป็นหนึ่งทั้งในด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียน จากความส�าคัญดังกล่าว ประชาคมอาเซียน

จึงได้จัดท�าแผนแม่บท ICT อาเซียน (ASEAN ICT Master Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา ICT ของทุกประเทศสมาชิก 

 แผนแม่บท ICT อาเซียน มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

ด้าน ICT เพื่อการสร้างประชาคมอาเซียนที่รวมเป็นหนึ่งอย่างภาคภูมิ โดยตัวแผน

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

 1. การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ (Economic Transformation) มุ่งเน้นการสนับสนุน

ส่งเสริม การลงทุน การค้า และผู้ประกอบการรายใหม่ทางด้าน ICT และท�าให้  ICT 

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ

 2. การพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม (People Empowerment & Engagement) 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเครื่องมือ ICT ที่เท่าเทียมและมีราคาที่เป็นธรรม

 3. นวัตกรรม (Innovation) เพ่ือผลักดันการใช้ ICT ในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โดยการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน (ICT Infrastructure development) มุ่งเน้น 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ท่ีทันสมัยและเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ

ในด้านต่างๆ 

 5. การพัฒนาบุคลากร (Human Capital Development) เพื่อการพัฒนาบุคลากร

ท่ีมีความรู้และทักษะทางด้าน ICT รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ ICT และผลักดัน 

การปรับเปลี่ยนรูปการด�าเนินงานในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ให้หันมาใช้ ICT มากขึ้น

 6. การลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัล (Bridging the Digital 

Divide) ผลักดันการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อลดช่องว่างของประชากรในการเข้าถึงข้อมูล

และบริการที่เป็นประโยชน์ผ่านเครื่องมือ ICT

 ทั้งนี้ การด�าเนินการตาม 6 นโยบายหลักข้างต้น จะท�าให้เกิดผลลัพธ์ทั้งหมด  

4 ประการ ได้แก่

 1. ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาของประเทศอาเซียน

 2. อาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Hub)

 3. สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน

 4. เสริมสร้างประโยชน์ในการรวมประชาคมอาเซียน

 ในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้รับรองแผนแม่บท ICT 

อาเซียน และอยู่ระหว่างด�าเนินการขับเคลื่อนแผน ซึ่งประเทศไทยก็ก�าลังด�าเนินการ

อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้น�าด้าน ICT ในภูมิภาคอาเซียน

 สถานภาพ ICT ประเทศไทย ในภูมิภาคอาเซียน 

 ประเทศไทยมีแนวโน้มการมีการใช้ ICT ทั้งในภาคธุรกิจและภาคประชาชน

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้งานคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ตลอดจนถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตอันเป็นหัวใจส�าคัญของการติดต่อสื่อสารและ

การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม การพัฒนา ICT ของ

ประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้น�าด้าน ICT 

ของภูมิภาคอาเซียน โดยเราสามารถวัดสถานภาพ ICT ประเทศไทย เปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ได้รับการเชื่อถือในระดับนานาชาติ เช่น Network Readiness Index, e-Government 

Development Index, ICT Development Index และ World  Competitiveness  Scoreboard

 Network Readiness Index (NRI) เป็นดชันตีวัชีว้ดัของ World Economic Forum 

(WEF) ใช้ในการวัดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ ประเทศไทยมีคะแนนดัชนี 

การพัฒนา ICT ประเทศไทย ในเวทีประชาคมอาเซียน

ดร.บุญฤทธิ์  อดิพัฒน์  สำานักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

นานาสาระฯ                                                                             (ต่อจากหน้า 6)

NRI อยู่ ที่ 4.05 จัดอยู่ในอันดับที่ 67 ของโลก และอันดับที่ 4 ในภูมิภาคอาเซียน โดย

ไทยมีอันดับเหนือกว่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา 

แต่ตามหลัง สิงคโปร์ มาเลเซีย และบูรไน โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอันดับดัชนี 

NRI สูงที่สุดในอาเซียน และยังสูงเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกอีกด้วย คะแนนดัชนี 

NRI ของไทยถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนเล็กน้อย แต่มีคะแนนดัชนี NRI ต�่ากว่า

ค่าเฉลี่ยของโลก (ค่าเฉลี่ยคะแนนดัชนี NRI ของอาเซียนและโลกอยู่ที่ 4.04 และ 4.07 

ตามล�าดับ) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญเร่ืองการพัฒนา

ความสามารถในการเข้าถึง ICT ของประชาชนในภาพรวมให้มากข้ึน เพื่อที่จะพัฒนา

ให้ก้าวทันกลุ่มประเทศผู้น�าด้าน ICT ในอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่ได้รับจาก ICT ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต�่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ทางด้านการใช้เครื่องมือ ICT ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยอยู่ในอันดับที่ 104 ซึ่งแสดง

ให้เหน็ว่า การใช้ ICT ของไทยอย่างเกดิประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของประเทศค่อนข้างน้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในเวทีโลก

 e-Government Development Index (EGDI) เป็นดัชนีการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ใช้ใน

การประเมินความสามารถการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ซึ่งประเทศไทยมี

คะแนนดัชนี EGDI อยู่ที่ 0.463 คิดเป็นอันดับที่  102 ของโลก และเป็นอันดับที่  6 

ของอาเซียน ซึ่งคะแนนดังกล่าวยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกและอาเซียน (0.471 และ 

0.464 ตามล�าดับ) หากพิจารณาในส่วนประกอบย่อยจะพบว่า คะแนนด้านการบริการ

ออนไลน์และด้านทุนมนุษย์ของประเทศไทยอยู่ที่  0.441 และ 0.664 ตามล�าดับ ซึ่ง 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนและโลก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกมาก โดยคะแนนในส่วนนี้อยู่ที่ 0.284 ซึ่ง 

ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของอาเซียนและโลก (0.329 และ 0.365 ตามล�าดับ) คะแนนดัชนี 

EGDI ได้แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สารของประเทศไทยทีต้่องมกีารพฒันาและปรบัปรงุอย่างเร่งด่วน เช่น การพฒันา 

เครือข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติให้ท่ัวถึงในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า

ทุนมนุษย์และการบริการออนไลน์ของไทยจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่ยังอยู ่

ในระดับที่ไม่น่าพอใจและยังต้องการการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ

แข่งขันของไทยในอนาคต เนื่องจากการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีมีความรุนแรง

และพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท�าให้ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรม ICT ของไทยให้ก้าวทันโลกต่อไป

 ICT Development Index (IDI) จดัท�าโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(International Telecommunication Union: ITU) ใช้ประเมินระดับความก้าวหน้าของ

แต่ละประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการจัดอันดับจาก

จ�านวน 166 ประเทศในปี 2013 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 81 มี 4.76 คะแนน 

เวียดนามอันดับที่ 101 ขณะที่สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 16 และมาเลเซียอยู่อันดับที่ 71  

เมื่อพิจารณาเป็นรายดัชนีย่อย (Sub-Index) พบว่า ประเทศไทยมีอันดับจากดัชนีย่อย

ด้านการใช้งาน (Use) ที่ดีขึ้นจากอันดับที่ 105 ในปี 2012 เป็นอันดับที่ 71 ในปี 2013 

แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้น โดยสาเหตุส�าคัญ 

มาจากการจดัสรรคลืน่ความถ่ีย่าน 2.1 MHz เพ่ือให้บริการเคลือ่นทีร่ะบบ 3G จงึท�าให้ 

การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้อันดับ IDI  

ของประเทศไทยมีอันดับท่ีดีขึ้นด้วย 

 World Competitive Scoreboards จัดท�าโดย International Institute for  

Management Development (IMD) ใช้ประเมินความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติผลการจัดอันดับพบว่าไทยมีความสามารถ 

ในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่ดี โดยได้รับการจัดอันดับกลุ่มตัวชี้วัดศักยภาพทาง

เศรษฐกจิในปี 2014 เป็นอนัดบัที ่ 12 โดยตกจากอนัดบัที ่ 9 ในปี 2013 ขณะทีก่ลุม่ช้ีวดั 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานไทยยงัแข่งขนัได้ยากในเวทโีลกและจ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาเร่งด่วน 

โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 48 ในปี 2014 ซึ่งเป็นอันดับคงที่จากปี 2013 ถือได้ว่า 

กลุ่มตัวชี้วัดอื่นๆ ค่อนข้างมาก โดยในส่วนของเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี-

สารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง คือ Technological Infrastructure ซึ่งเป็นเกณฑ์

ชี้วัดย่อยในกลุ่มด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าในปี 2014 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 41 

ดีขึ้นจากอันดับที่ 47 ในปี 2013 แม้ว่าจะเป็นอันดับที่ดีขึ้น แต่ยังถือว่าเป็นอันดับ 

ในกลุ่มท้ายจากจ�านวน 60 ประเทศ จึงพอกล่าวได้ว่า ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นตัวฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก

 กล่าวโดยสรปุ สถานภาพการพฒันา ICT ของประเทศไทยในขณะนีย้งัตามหลงั 

สิงคโปร์และมาเลเซีย ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนา ICT เป็นการเร่งด่วน ซึ่ง

ท�าให้เกิดเป็นนโยบายดิจิทัลด้านเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy and Society 

Policy) ในปัจจุบัน

 นโยบายการพัฒนา ICT ของประเทศไทย

 ภาครัฐอยู่ระหว่างการด�าเนินการผลักดันนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สงัคม ซึง่มุง่เน้นการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี ICT ในการเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิการ

ทางธุรกิจและการด�าเนินชีวิต จะช่วยให้ประชาชน ชุมชน และธุรกิจ สามารถเข้าถึง

ข้อมลูความรูท้ีม่ปีระโยชน์ เข้าถงึบรกิารและเปิดตลาดในการแข่งขนัธรุกจิให้กว้างขวาง

มากยิง่ขึน้ ผ่านอนิเทอร์เนต็ และอปุกรณ์ ICT ซึง่จะท�าให้การท�าธรุกจิและการด�าเนนิงาน

ขยายตัวจากในขอบเขตท้องถิ่นหรือประเทศ (Local) เป็นระดับนานาชาติ (Global) 

และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชนไม่จ�ากัดเพศ อายุ ฐานะทางสังคม 

ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูและบรกิารต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาความเป็นอยู่

และอาชีพของตนเองได้ ซึ่งถือเป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงข้อมูล 

(Digital Divide) โดยนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลั สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุม่ใหญ่ ได้แก่  

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  (Hard Infrastructure) หมายถึง 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการบูรณาการและขยาย

โครงข่ายสือ่สาร ผ่านสือ่ใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic) เทคโนโลยไีร้สาย (Wi-Fi) และ 

เครือข่าย 3G ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อให้ประชาชนทุกคน 

สามารถเข้าถงึบรกิารโครงข่ายสือ่สารความเรว็สงู (broadband network) ซึง่ครอบคลมุ

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  การส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ TV ดิจิทัล  การบริหาร

จัดการคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อให้รองรับการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 3G และ 4G 

และเกิดผลประโยชน์สูงสุด และการบริหารจัดการการสื่อสารผ่านดาวเทียม

    2. การสร้างความเชือ่มัน่ในการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลั (Soft Infrastructure) 

มุง่เน้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านความมัน่คงปลอดภยั และมาตรฐาน กฎหมาย 

กฎระเบียบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการดิจิทัล

 3. การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล (Service Infrastructure) มุ่งเน้น

ในการพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและ

สังคม ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย 

(เช่น PC, Tablet, Smart Phone) ตัวอย่างบริการภาครัฐที่เป็น e-service ได้แก่ e-Filing 

e-Custom และ Open-data 

 4. การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Economy Acceleration) 

มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการคิดค้นรูปแบบธุรกิจแนวใหม่บนพื้นฐานของ

เทคโนโลยดีจิิทลั โดยเทคโนโลยดีจิทิลัสามารถใช้ในการประกอบการเพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่าย 

เพิ่มรายได้ และประหยัดเวลา ในการประกอบการธุรกิจ

 5. การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการลดความเหล่ือมล�้า 

การเข้าถงึข้อมลู (Decreasing Digital Divide) ให้ประชาชนทกุคนไม่จ�ากดั อาย ุสถานที่ 

อาชีพ และสถานะทางสังคม สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ในการ-

ด�าเนินชีวิต เช่น การเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) และการให้บริการทางการแพทย์ 

(Tele-Medicine และ e-Health) เป็นต้น

     จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เราจะเห็นได้ว่า ICT ได้กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่

ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศและภูมิภาค สอดคล้อง

กับนโยบายของประชาคมอาเซียนซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยง (Connectivity) เพื่อสร้าง

ประชาคมอาเซียนที่รวมเป็นหนึ่ง โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้บริการธุรกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และ

การยกคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งประเทศไทยได้ตื่นตัวและเล็งเห็นความส�าคัญ

ของ ICT อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

และขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันา ICT ให้เป็นรปูธรรม เพือ่ให้ก้าวทนัประเทศเพือ่นบ้าน 

เช่น สงิคโปร์ และมาเลเซยี และกลายเป็นหนึง่ในผูน้�า ICT ของภมูภิาคอาเซยีน ดงันัน้ 

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน

ผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา 

อย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยก�าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

ระดับปริญญาตรี 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

	คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ 	คณะส่ือสารมวลชน สาขาวิชาส่ือสารมวลชน

1. คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ม.ศ. 5 หรือ ม. 6 ) หรือ

 1.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

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

  1.2.1   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีต�าแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

           1.2.2  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

  1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิก- 

สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาต�าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล กรรมการ- 

สุขาภิบาล  ก�านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

 1.3  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้      

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1   ก�าหนดการจ�าหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

           2.1.1 จ�าหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559 

ส่งธนาณัตริาคาชุดละ 100.- บาท สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปณ.รามค�าแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าหน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามค�าแหง กรุงเทพฯ  

10241 วงเล็บมุมซอง “ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค” โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ 

ของผู้ซื้อให้ชัดเจน

  จ�าหน่ายใบสมัครท่ีสาขาวิทยบริการฯ ต้ังแต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ - 4 กรกฎาคม 2559 

หรือซ้ือด้วยตนเองท่ีอาคาร สวป. ช้ัน 3 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 100.- บาท

  2.1.2 ก�าหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์  (เฉพาะประเภทไม่เทียบโอนหน่วยกิต) 

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 17 มิถุนายน 2559 

  2.1.3 ก�าหนดการรับสมัครท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  สมัครด้วยตนเอง 

(คร้ังท่ี 1) วันท่ี 4 - 7 มิถุนายน 2559 (คร้ังท่ี 2) วันท่ี 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ณ 23 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี, อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, อ�านาจเจริญ, แพร่, 

นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, นครราชสีมา, หนองบัวล�าภู, ชัยภูมิ, 

เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, เชียงใหม่, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา  และสงขลา

 2.2 การลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฏใน 

แผนก�าหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1  ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัคร 

ประเภทเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธ์ิเทียบโอน

หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบในส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 

2559 เท่านั้น ตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม ่

สมัครสอบส่วนภูมิภาค

  2.2.1 สมัครทางไปรษณีย์  ลงทะเบียนเฉพาะผู้สมัครท่ีไม่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.2.2 สมัครด้วยตนเองท่ีสาขาวิทยบริการฯ  ด�าเนินการลงทะเบียนในวันท่ีสมัคร

 2.3 การสอบ สอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน

 3. สถานท่ีสอบ มหาวิทยาลัยก�าหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 39 จังหวัด โดยก�าหนด CODE ดังนี้

การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค 

(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

CODE     ศูนย์สอบ CODE ศูนย์สอบ

01 ศูนย์สอบจังหวัด เชียงใหม่ 02 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย

03 ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ 04 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก

05 ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ 06 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

07 ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม 08 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น

09 ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ 10 ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา

11 ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด 12 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

13 ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี 14 ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี

15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี 16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง 20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์ 22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี 24 ศูนย์สอบจังหวัดอ�านาจเจริญ

25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ 28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวล�าภู 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ 33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี 37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์ 39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

40 ศูนย์สอบจังหวัดเลย

หมายเหตุ ยกเลิกรหัสที่ 31

4. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร (ถ่ายส�าเนาขนาด A4 เท่านั้น)  

 4.1 ส�าเนาคุณวุฒิท่ีส�าเร็จการศึกษา 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต  4 ฉบับ   

 4.2 ส�าเนาหลักฐานเพิ่มเติม จ�านวนตาม ข้อ 4.1 เช่น

  4.2.1 กรณีการเปล่ียน ช่ือ - นามสกุล, วัน, เดือน, ปีเกิด, กรณีสมรส หรือส้ินสุดการสมรส

               4.2.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

           4.2.3 กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ยื่นพร้อมการสมัคร โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ติดต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5200 ต่อ 5451 ผู้สมัครต้อง 

ช�าระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท 

ในวันที่สมัคร

 4.3  ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 4 ฉบับ

      4.4 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

 4.5 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวด�า ขนาด  

2 x 1 1/2  นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด�า แต่งกายสุภาพ จ�านวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน)

 4.6 ใบระเบียนประวัตินักศึกษา  (แผ่นระบายสีม่วง ม.ร. 25)

 4.7 แบบท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา (Master card) ติดรูปสี ขนาด 2 x 1 1/2 นิ้ว  

ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด�า แต่งกายสุภาพ จ�านวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 4.8 แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค 

      4.9 ใบสมัครสมาชิก  “ข่าวรามค�าแหง”

      4.10  บัตรประจ�าตัวนักศึกษาชั่วคราว  ติดรูปถ่าย 1 x 1 นิ้ว จ�านวน 1 รูป

      4.11  ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้า ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้สมัคร จ�านวน 1 ซอง 

(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

 4.12 ธนาณัติ (ธน.31) จ�านวนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีระบุในระเบียบการ 

และคู่มือสมัครฯ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ถาม  ดิฉันต ้องการย ้ายไปเรียนที่ส ่วนภูมิภาค  

โดยดิฉันสมัครไว้ที่ส่วนกลาง กรุงเทพฯ  ต้องการย้าย 

ไปส่วนภูมิภาคและต้องการน�าเอาวุฒิปริญญาตร ี

จากต่างสถาบนัมาใช้เทยีบโอน ดฉินัต้องท�าอย่างไรบ้าง

ตอบ ขอชี้แจงให้นักศึกษาทราบ ดังนี้

  1. เกณฑ์การโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมภิาค 

ต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 

2 ภาคปกติ (ภาค 1, 2) และปัจจุบันยังมีสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาอยู่

  2. นกัศกึษาจากส่วนกลางทีโ่อนย้ายไปส่วนภมูภิาค 

ต้องศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ

  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

  คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

  คณะสือ่สารมวลชน สาขาวชิาส่ือสารมวลชน

ในกรณทีีไ่ม่ได้ศกึษาในคณะ/ สาขาดงักล่าว ต้องท�าการ

ย้ายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวชิาก่อนที ่ ศนูย์ One Stop Service 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1

 3. กรณีของนักศึกษาต้องการใช้วุฒิปริญญาตรี

เทยีบโอน ต้องสมคัรเข้าเป็นนกัศึกษาใหม่ให้ด�าเนนิการ 

ดังนี้

  3.1 ลาออกจากการเป็นนักศึกษาส่วนกลาง 

ที่อาคาร สวป. ชั้น 2 ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา 

ก่อนการสมัคร

  3.2 สมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรีควบคู ่กับ 

ผลการเรียนที่สอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โดยนักศึกษาต้องช�าระค่าเทียบโอนแบ่งเป็น 2 ประเภท 

คอื ช�าระค่าเทยีบโอนจากวฒิุปริญญาตรีจากสถาบนัอ่ืน 

หน่วยกติละ 100 บาท และช�าระค่าเทยีบโอนกระบวนวชิา 

ทีส่อบได้จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง หน่วยกติละ 50 บาท 

(ในกรณีที่นักศึกษาไม่ช�าระค่าเทียบโอนในวันสมัคร-

นักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาช�าระค่าเทียบโอนล่วงหน้า

ไว้ก่อน เป็นจ�านวน 100 บาท ส่วนทีเ่หลอืให้ไปด�าเนนิการ 

ท�าเรื่องเทียบโอนต่อที่คณะของนักศึกษา ทั้งนี้ 

ถ้านักศึกษาไม่ด�าเนินการช�าระค่าเทียบโอนทั้งหมด

ภายใน 1 ปีการศึกษานับตั้งแต่วันสมัครนักศึกษาใหม ่

นักศึกษาต้องช�าระค่าปรับเพิ่มอีก ภาคละ 300 บาท  

แต ่ทั้ งนี้นักศึกษาควรช�าระก ่อนการลงทะเบียน 

เทอมสุดท้ายที่จะจบการศึกษา)

  3.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกปีการศึกษา  

โดยในปีการศกึษา 2559 เปิดจ�าหน่ายใบสมคัรนกัศกึษาใหม่

ที่สาขาวิทยบริการฯ  ระหว่างวันที่  22 กุมภาพันธ์ - 

4 กรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัคร 

อาคาร สวป. ช้ัน 3 งานวทิยบรกิารและรบัสมคัรส่วนภมูภิาค 

หรือโทรศัพท์ 0-2310-8624

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถาบันการศึกษา

ของรฐั จดัตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง พ.ศ. 2514 โดยมเีอกลกัษณ์เป็นสถาบนั- 

การศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” เปิดโอกาสและให ้

ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย 

และมอีตัลกัษณ์คอื  ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม

 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 วนัที ่26  เดอืนพฤศจกิายน พทุธศกัราช 2518 

นบัเป็นวนัมหามงคลยิง่ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นวนัที ่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็- 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนนิ

ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหง

มหาราชทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง (หวัหมาก) พร้อมทัง้ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก ่บัณฑิตรุ ่นแรก 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในวโรกาสมหามงคล

ยิ่งนี้มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน 

เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง นับแต่

บัดนั้นมา 

 ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย    

 เมือ่วนัที ่15 เดอืนมกราคม พทุธศกัราช 2542 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้ าโปรดกระหม ่อม 

พระราชทานพันธุ์ไม้ชื่อ “สุพรรณิการ์” (ฝ้ายค�า) 

ให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

 สีประจ�ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 สีประจ�ามหาวิทยาลัยคือ “สีน�้าเงิน-ทอง” 

ซึ่งใช้ในตราประจ�ามหาวิทยาลัย ความหมายคือ 

สีน�้าเงิน เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย ์

คอืพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ส่วนสทีอง เป็นเครือ่งหมาย

ของความอุดมสมบรูณ์และเจรญิรุง่เรอืง สะท้อนถึง

ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย

 ค�าขวัญประจ�ามหาวิทยาลัย

 “รูจ้กัอภยั ตัง้ใจศกึษา บชูาพ่อขุน สนองคณุชาต”ิ 

เป็นค�าขวัญเดิมตั้งแต่ในยุคสมัย ศาสตราจารย์ 

ดร. ศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงคนแรก ต่อมาในปีพ.ศ. 2527 ได้มีการ

ประกวดค�าขวัญขึ้น จึงได้ค�าขวัญใหม่เพิ่มขึ้นคือ 

“เปลวเทียนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง”

รอบรู้เรื่องรามฯ
จารุวรรณ  ตันวิจิตร 

    

สุพรรณิการ์ (ฝ้ายค�า)

    

  นางรชัน ี มสีตัย์ธรรม เจ้าหน้าที่

กองการศกึษา เทศบาลเมอืงอทุยัธาน ี

ร่วมโครงการการท�าขนมจีบไทย

ไส้ปลาแรด กล่าวว่าเคยเข้าร่วมโครงการ 

ในปีที่แล้วที่เป็นการสาธิตการท�า

ซาลาเปาไส้ปลาแรด ซึง่เป็นความรูใ้หม่ด้านอาชพีโดยตรง 

ดังนั้น เมื่อทราบข่าวการจัดโครงการฯ ในปีนี้จึงชวน

กลุม่เพือ่นมาสมคัรเพือ่เรยีนรูเ้ทคนคิ โดยเฉพาะในการ 

อบรมครั้งนี้ ได้ลงมือท�าเองทุกขั้นตอน ท�าให้รู้ว่า 

การท�าขนมต้องอาศัยความประณีตด้วย

 “ส่วนผสมของขนมจีบมคีวามเด่น เพราะปลาแรด 

เป็นปลาในท้องถิ่น หาง่าย ราคาไม่แพง นำามาเป็น

ส่วนผสมเนื้อขึ้นฟู และผู้สูงอายุสามารถทานได้ด้วย 

โอกาสนี ้ ขอฝากให้รามคำาแหงจดัโครงการฯ แบบต่อเนือ่ง 

ในปีต่อไป เพือ่เป็นการสร้างอาชพี และยงัเป็นความรู้ 

ที่นำาไปปฏิบัติได้จริง ในช่วงที่จังหวัดจัดกิจกรรม  

จดังานต่าง  ๆ  เคยไปสาธติให้ประชาชนชม เป็นวทิยาทาน

ที่ขยายวงกว้างออกไป  ส่วนเวลานอกเหนือจากงาน

จึงได้มีโอกาสทำาขายเองด้วย”

  ด.ญ.โชติกานต์ คลองแห้ง

นกัเรยีนชาวกะเหรีย่ง สญัชาติไทย 

ชั้น ป.5 จากโรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 

อ.ห้วยคด จ.อุทัยธานี กล่าวว่า 

ครูที่โรงเรียนพามาร่วมกิจกรรม 

พร้อมกบักลุม่เพือ่นกะเหรีย่ง 7 คน 

ขณะนี้ยังพูด 2 ภาษา คือพูดภาษากะเหร่ียงที่บ้าน 

และพูดภาษาไทยที่โรงเรียน โดยเริ่มฝึกพูดภาษาไทย

ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นอนุบาล รู้สึกว่าภาษาไทยไม่ยาก 

เมื่อได้ฝึกบ่อยๆ ท�าให้พูดได้ชัดมากขึ้น  วันนี้ได้เรียน

ภาษาไทย โดยเป็นการเรยีนด้วยการเล่นเกม ท�าให้เรยีน

ได้เร็วและจ�าได้ง่าย อยากเรียนภาษาไทยให้มากขึ้น 

เพราะโตขึ้นอยากเป็นครู  หากมีการอบรมครั้งต่อไป 

อยากให้มีกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ ***

ชาวอุทัยฯ                                      (ต่อจากหน้า 4)

 คติพจน์ ประจ�ามหาวิทยาลัย 

 คตพิจน์ของมหาวทิยาลยัคอื “อตัตาห ิ อตัโน นาโถ” 

หมายถงึ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน หรือการพฒันาตวัเองด้วย

ตวัเอง หรอืความเพยีรพยายามท่ีต้องฝึกฝนตัวเองให้ได้ดี

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีศักยภาพ 

ที่โดดเด่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าที่มีชื่อเสียง

ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ เป็น “แหล่งขุมทรัพย์ 

ทางวิชาการ” เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาค 

ทางการศกึษาอย่างกว้างไกลอย่างทัว่ถงึทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

ส�านกังานสาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรตต่ิางประเทศ. 

 (2552). RU Oversea Academic Service   

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ.  

 ค้นเมือ่ 19 กนัยายน 2558, จาก http://joomlas.ru.ac.th/ 

 oasc/ru/index.php?option=com_content&view 

 =article&id=1&Itemid=3

ตราประจ�ามหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม

กองบรรณาธิการ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

   หลายฝ่ายชื่นชมฯ                           (ต่อจากหน้า 3)

จึงท�าให้แหล่งต้นน�้ามีที่กักเก็บท�าให้มีแหล่งต้นน�้า

มากขึ้น และระบบน�้าประปาหมู่บ้านดีข้ึน รวมถึง

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย

 อาจารย์ระพพีล  ทบัทมิทอง 

(ครเูงาะ) ผูเ้ชีย่วชาญด้านงานศกึษา

พัฒนาตามแนวพระราชด�าริกล่าวว่า 

“ฝายต้นน�า้ล�าธาร” ตามแนวพระราชด�าร ิ

คอื สิง่ก่อสร้างขึน้ขวางกัน้ร่องน�า้

ร่องห้วยขนาดเล็กบนพื้นที่ต้นน�้า

ล�าธารทีมี่สภาพเสือ่มโทรมเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการช่วยชะลอ 

การไหลหลากและลดความรนุแรงในการไหลของน�า้

ให้ช้าลง และช่วยกักตะกอนหน้าดินไม่ให้สูญเสียไป 

ทับถมบริเวณพ้ืนที่ลุ ่มน�้าตอนล่างซึ่งความชุ่มชื้น 

ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ท่ีต้นน�า้จะช่วยในการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ

ลุ่มน�้า และเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้าวิธีการหนึ่ง 

 “การสร้างฝายคร้ังนี้เพื่อศึกษาค้นคว้าหารูปแบบ 

ทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาพืน้ทีล่�าธาร เพือ่ให้ประชาชน

ท่ีสนใจได้ศึกษาและน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพได้โดยที่มีการอนุรักษ์ต้นน�้าล�าธาร

และพัฒนาป่าไม้ไปพร้อมๆกัน  และสิ่งที่ส�าคัญที่สุด

คือท�าให้นักศึกษาได้รู้ว่า ฝายเป็นปัจจัยหนึ่งในการ

พัฒนาป่า  เมื่อมีฝายก็มีความชุ่มชื้น ป่าก็จะมีการ

พัฒนาต่อไป” 

  นายเอกพงค์  พานะ โรงเรยีน-

แม่ต่ืนวทิยาคม จ.เชยีงใหม่ กล่าวว่า 

การท�าฝายในครัง้นีท้�าให้ได้เรยีนรู ้

ขั้นตอนการท�าฝายและรักษา 

ผืนป่า “เริ่มจากการวางแบบ แล้ว

ผสมปูนมาเทลงพื้นจากนั้นก็นำา

ก้อนหินมาวางเรียงกันให้เรียบร้อยแล้วจึงเทปูน 

ปิดด้านบนอกีครัง้หนึง่ สำาหรบัการสร้างฝายในครัง้นี้

ทำ าให ้ผมรู ้สึกภู มิใจมากที่ ได ้มาร ่วมโครงการ 

สร้างฝายต้นนำ้าลำาธารตามแนวพระราชดำาริ- 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทีส่ำาคัญการร่วมโครงการนีท้ำาให้เรามคีวามรู ้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการรักษาพื้นป่าให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์

และยั่งยืนอีกด้วย” 

 น.ส.สุพิชชา จันทราทิพย์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า 

การได้มาร่วมสร้างฝายในครั้งนี้ 

ท�าให ้ได ้ เรียนรู ้วิธีการในการ

ด�าเนินการสร้างฝายว่าขั้นตอน 

เป็นอย่างไร และมีความยากเพยีงไร 

กว่าที่จะสร้างฝายได้แต่ละตัว รวมถึงได้รับข้อมูล 

เกี่ยวกับงานตามแนวพระราชด�าริของพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานเพื่อประชาชน

ในด้านต่างๆ และรูส้กึภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการ 

สร้างฝายชะลอน�้าเพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านในการ 

น�าน�้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 นายสวิส  ธรรมโอภาส 

โรงเรยีนรงัสวีทิยา จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  

จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้

ท�าให้เกิดความสามัคคีและรู ้จัก 

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ รวมถงึ 

ได้เรียนรู ้ว ่าการท�าฝายมีขั้นตอน

อย่างไร และมคีวามภาคภมูใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

การท�าให้ป่าน�้ามีความชุ่มช้ืนและอุดมสมบูรณ์เพ่ือ

ประโยชน์ของชาวเชียงใหม่ต่อไป 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู จัดโครงการ 

กีฬาสร้างสามัคคีจิตอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 20 

มกราคม 2559 ณ ส�านักสงฆ์สันติธรรม บ้านโนนสมบูรณ์ 

หมู่ 9 ต�าบลนาค�าไฮ อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัด-

หนองบัวล�าภู โดยมีนายประเพ็ญ หัสโก นายกองค์การ- 

บริหารส่วนต�าบลนาค�าไฮ เป็นประธานเปิดโครงการ 

มีคณะเจ้าหน้าท่ี สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู 

นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี นักเรียนจากโรงเรียน

บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1 เจ้าหน้าที่จาก

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาค�าไฮ และประชาชน- 

บ้านโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการจ�านวน 150 คน  

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

โดยการท�าความสะอาดลานวัด และปรับพ้ืนท่ีทางเข้าวัด 

ช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬามหาสนุก 

กำ�หนดก�รทดสอบภ�ษ�ไทย

ของผู้สมัครนักศึกษ�ต่�งประเทศ

 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2559 

ที่เป็นชาวต่างประเทศ ต้องด�าเนินการขอทดสอบ 

ภาษาไทย ดังนี้

 1. เขียนค�าร้องขอทดสอบภาษาไทยที่ฝ่าย- 

รับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ชั้น 3 

ตามรายละเอียด ดังนี้

  ✾ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 18 

พฤษภาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

  ✾  ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 8 

มิถุนายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

 2. ไปเข้าทดสอบภาษาไทยท่ีคณะมนุษยศาสตร์ 

ห้อง มษ. 2507 อาคาร 2 ชั้น 5 ภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก โทร. 0-2310-8278 ตามรายละเอียดดังน้ี

  ✾ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 

เวลา 09.30 -12.00 น. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 

4-7 มิถุนายน 2559

  ✾ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 

เวลา 09.30-12.00 น. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 

25 มิถุนายน -4 กรกฎาคม 2559

 หากไม่มาด�าเนินการภายในก�าหนด จะถือว่า 

ไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาน้ี 

สอบถามรายละเอียดท่ี งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ช้ัน 3 โทร. 0-2310-8615, 

0-2310-8623 ในวันเวลาราชการ

รามฯ-หนองบัวลำาภู จัดกิจกรรม
กีฬาสร้างสามัคคีจิตอาสาพัฒนาชุมชน

   

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  
กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญินกัศกึษาท�าประกนัภยั- 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบี้ยประกันใน
อัตรา 150 บาทต่อป ี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง  
กรณีได ้รับอุบัติ เหตุ เบิกค ่ารักษาพยาบาลได  ้
ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต 
หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได ้รับเงินชดเชย 
150,000  บาท
 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 
สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ- 
นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามค�าแหง 10241) 
ได้ตัง้แต่วนัที ่ 1-20 มนีาคม 2559 โดยจะได้รบั
ความคุ้มครอง วันที่ 31 มีนาคม 2559 ถึงวันที่  
31 มีนาคม 2560 พร้อมหลักฐานดังนี้
 1.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรอง
ส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 2.  ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ 1 ฉบบั
 3.  ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง  
2 ซอง (ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบตัรประกนั) 
 ส่งมาท่ี: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยฯ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขยายเวลารับสมัคร 

นกัศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาโท โครงการพเิศษ หลกัสตูร

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (Professional Leaders ) รุน่ที ่2 

สาขาการจดัการทัว่ไป และสาขาการตลาด จดัการศกึษา

แบบ Block Course หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ข 

ไม่ท�าวิทยานิพนธ์ โดยการเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุม่ที ่ 1 สาขาการจดัการทัว่ไป เรยีนวนัเสาร์ เวลา 08.00 -  

21.30 น. กลุ่มที่ 2 สาขาการตลาด เรียนวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 - 21.30 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสตูรรวมศกึษาดงูาน ณ ประเทศญีปุ่น่ 

175,000 บาท หรือศึกษาดงูาน ณ เมอืงดไูบ ประเทศ-

สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 188,000 บาท 

  ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง

ได้ตัง้แต่บดันี ้- 27 มนีาคม 2559 หรอืดาวน์โหลดใบสมคัร

และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://www.vl.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 

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

ม.ร. ขยายเวลารับนักศึกษา 

M.B.A. Professional Leaders รุ่นที่ 2



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ 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.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

 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ 

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน- 

ส่วนราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจ  หรือ

      1.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร หรือ

      1.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติตาม  ข้อ  1.1  ข้อ  1.2  และ 

ข้อ 1.3  ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2. วิธีการเข้าศึกษา

 2.1 ให้ผู้สมัครเลือกกรอกใบสมัครว่าเรียน- 

รายกระบวนวิชา (Pre-degree)

      2.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2559

 วิธีการสมัคร ข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆ  ด�าเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

3. การสอบ 

 นักศึกษาต้องสอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 

ท่ีแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาน�าไปใช้ 

เทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

ได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้องเป็นผลการศึกษา 

ท่ีสอบไล่ได้ก่อนการสมัครตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

และต้องเป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ปัจจุบันมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

อยู่แล้วไม่ได้

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยรับสมัคร- 

ส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ- 

วุฒิบัตร ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

อาคาร สวป. ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8624, 

0-2310-8000 ต่อ 4834

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ         (ต่อจากหน้า 8)

 ในเรื่องทุนการไปเรียนต ่างประเทศนั้น  

ขณะนีมี้ปัญหาเกดิข้ึนในหลายทีห่ลายแห่งโดยเฉพาะ

การไปเรยีนไปศกึษาทีต่่างประเทศนัน้ ผูไ้ปเรยีนได้รบัทนุ 

ไม่ว่าทุนรัฐบาลหรือว่าทุนอะไรก็ตามแต่ ถ้าผู้ให้ทุน 

เขามีหลกัเกณฑ์ว่าต้องมผีูค้�า้ประกนันัน่กห็มายความว่า 

นกัเรยีนทนุหรอืผูท้ีไ่ด้ทนุไปเรยีน ไปเรยีนตามข้อก�าหนด

ไปเรียนตามที่ได้ทุนมา เช่นเป็นทุนรัฐบาลไปเรียน

ต่างประเทศก็ต้องไปเรียนตามทุนนั้น เมื่อเรียนทุน

นกัเรยีนทนุได้เรยีนจบ นกัเรยีนทนุนัน้กจ็ะมารบัราชการ

ทดแทนการที่ได้ใช้ทุนของรัฐบาลไปเรียน

 ถ้าหากไม่ใช้ทุนทดแทนหรือว่าไปเรียนแล้ว

อาจจะไม่กลับมา พดูง่าย ๆ  ว่าหนีทนุกเ็ป็นศพัท์ทีใ่ช้กนั 

โดยทั่วไป หนีทุนอยู่ต่างประเทศไปท�ามาหากินอยู ่

ต่างประเทศ เมินเฉยเสียผู้ที่ไปเซ็นค�้าประกันนั้น 

ต้องรับผิดชอบชดใช้เป็นล้านไม่รู้ว่ากี่ล้าน แล้วก ็

เดือดร้อนทั้งลูกทั้งหลานเดือดร้อนทั้งสภาวะของ

ครอบครัว ครูเห็นมีหลายท่านเป็นอาจารย์อาวุโส 

เซน็ค�า้ประกนัลูกศิษย์ทีม่ารบัราชการอยูด้่วย ปรากฏว่า 

ลูกศิษย์เมื่อเรียนจบแล้วหรือไม่จบก็ตามหายเข้ากลีบเมฆ 

ไม่กลับมาประเทศไทย อาจารย์ท่านนั้นจะต้องพบ

วิบากกรรมอะไรก็ไม่ทราบที่จะต้องมารับผิดรับใช้

ทุนเรียน ที่ข้าราชการที่เป็นลูกศิษย์ ได้ใช้เรียนหรือ

บางรายเป็นเพื่อนกัน บางรายก็เป็นญาติกันหรือจะ

เป็นอะไรกนักแ็ล้วแต่ ข้อส�าคญัตรงทีว่่าเมือ่ไม่กลบัมา

ผู้ท่ีอยู่ก็ต้องชดใช้และไม่ใช่เป็นจ�านวนน้อย อาจจะ

ห้าล้านหรือหกล้านหรือว่าหลายล้านเลยทีเดียว

 ตรงนี้ครูอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นสปัดาห์ 

ทีส่องต่อจากคราวทีแ่ล้ว ว่าพงึสงัวรเถดิว่าการค�า้ประกนั

ผูค้นนัน้ท่านจะต้องมองผลไว้ว่า ถ้าเขาไม่ช�าระ ท่าน-

จะต้องช�าระ ท่านรบัผลอนัน้ันได้หรอืไม่ หรอืถ้าหากว่า

เขาช�าระไม่พอเพียงท่านก็จะต้องถูกบังคับใช้ให้ครบ 

ให้หมดทัง้จ�านวน ท่านรบัผดิชอบได้หรอืไม่แต่อย่างไร

กต็ามค�าว่ารบัผดิชอบได้หรอืไม่นัน้ ท่านต้องมองถงึลกู 

ถึงหลานของท่านว่าบ้านเรือนบ้านช่องที่ผ่อนไว ้

ซื้อไว้ในยามที่พอมีผ่อนพอมีเงินซื้ออยู่บ้าง ไว้ให้ลูก 

ให้หลานแต่จะต้องถูกบังคับอาจจะถึงล้มละลาย 

อาจจะถึงหมดเนื้อประดาตัวหรือสิ้นเนื้อประดาตัว

ท่านยอมรบัได้หรอืไม่ ถ้ายอมรบัได้และเชือ่ว่าไม่มปัีญหา

ท่านก็ค�้าประกันไปเถิด

 เรื่องนี้ฟังดูแล้วหดหู่แล้วก็ฟังดูแล้วว่าผู้ที่ไปเรียน 

ไม่น่าจะท�ากับผู้มีพระคุณได้ลงคอ

 อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผู้คนเรานั้นถ้าจิตใจ 

ชั่วร้ายเสียแล้วมักจะไม่ค�านึงถึงว่าอะไรเป็นศีล 

อะไรเป็นสัตย์อะไรเป็นศีลธรรมอะไรเป็นจริยธรรม 

อะไรเป็นความสัตย์ที่จะต้องให้ไว้ด�ารงไว้ก็ไม่จ�าเป็น

จะต้องไปถือนับอะไร ขอให้ตนเองได้เอาตัวรอด

แล้วก็คิดว่าเสวยสุข แต่ข้อเท็จจริงจะนอนหลับหรือ

หาไม่นั้นก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงกันดู ลูกศิษย์คิดว่า 

เรือ่งน้ีเป็นอย่างไรเพราะเหน็เขาแชร์กนัไปในหลาย ๆ ที ่

ในหลาย ๆ แห่งเขาพูดกันในเรื่องนี้แทบจะทุก

มหาวทิยาลัย เดีย๋วนีม้เีรือ่งอย่างนีพึ้งสังวรไว้นะครบั 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                            (ต่อจากหน้า 12)

 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 28 

พฤษภาคม 2559 ที่อาคารศรีจุฬาลักษณ์ ชั้น 3 (SLB) 

ห้อง 201 และ 702 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ตั้งแต่บัดนี้- 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่สาขาวิชา

ภาษาสเปนหรือเลขานุการภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (จันทร์-ศุกร์ 

เวลา 09.00-16.00 น.) โทร. 089-144-1997, 086-885-2887, 

086-905-5835 หรือ 0-2310-8268 ขอรับใบสมัครได้ท่ี  

E-mail: spanishram@windowslive.com 

มษ.อบรมภาษาสเปนฯ                  (ต่อจากหน้า 1) 

 “การเรียนรู้เทคโนโลยี (Technical Literacy) 

ของวยัรุน่ปัจจบุนัเรยีนรูเ้พือ่ความบนัเทงิเพยีงอย่างเดยีว 

ไทยเป็นประเทศท่ีมอีตัราการเพ่ิมข้ึนของ Facebook  

สงูมาก สถติขิองคนไทยทีเ่ข้าค้นหาข้อมลูทางวชิาการ

อยู่ในระดับตำ่ามาก การบริโภคข่าวสารเน้นไปใน

ทางบันเทิง แต่หากเราเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ต้องปรับตัวใหม่ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่

 ... สิง่สำาคญัอกีเรือ่งคอื พืน้ฐานด้านการค�านวณ

รฐับาลเหน็ความสำาคญัและเตรยีมกำาหนดเป็นวาระ-

แห่งชาติ ในการเพิ่มการพัฒนาศักยภาพและวิธีคิด 

อย่างจรงิจงั ในปัจจบุนัประเทศเกาหลใีต้ครองความเป็น 

อันดับ 1 ด้านการคำานวณ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น อินเดีย 

และไต้หวัน นอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ที่ม ี

ประชากรผู ้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

เทียบสัดส่วนกับประชากรสูงที่สุดในโลก ฉะนั้น 

ขอให้นักศึกษารามคำาแหงหม่ันพัฒนาตนเองให้

รอบด้าน รู้ภาษาให้มากกว่าหนึ่งภาษา ใช้เทคโนโลยี

ให้ก้าวทันกับสถานการณ์ และให้พร้อมกับการเป็น

ประเทศในอาเซียนด้วย”

‘ผศ.วุฒิศักดิ์’ฯ                           (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๕) วันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

     
 
 
 
 
 
 

นายประกัน

(อ่านต่อหน้า 11)

 คราวที่แล้ว ครูได้พูดถึงเร่ืองการประกัน

ผูอ้ืน่ในคดอีาญา แล้วผูท่ี้ได้รับการปล่อยตวัชัว่คราว 

หลบหนีหรือไม่ไปตามนัดหรือผิดสัญญาประกัน 

ผู ้ไปประกันก็จะถูกปรับไปตามสัญญาประกัน 

เข้าท�านองท่ีว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่ง 

เอากระดูกมาแขวนคอ ลองคิดดูสภาพนะครับว่า 

ถ้าเราได้เหน็ได้ทราบว่ามคีนทีเ่ขากระท�าการอย่างใด

อย่างหนึ่ง เนื้อไม่ได้กินก็คือไม่ได้รับผลประโยชน์

อนัใดเลย หนังไม่ได้ลองน่ังไม่ได้มคีวามสะดวกสบาย

ไม่ได้มีผลพวงไม่ได้ควรจะเกี่ยวข้องอะไรเลย  

แต่เอากระดกูมาแขวนคอ กค็อืเอากระดกูของสตัว์นั้น 

มาแขวนคอ ประโยคต่าง ๆ ดงักล่าวน้ันเป็นค�าพงัเพย

ที่น่าสนใจเลยทีเดียว

 มเีร่ืองทีค่รูพบเหน็หลายเร่ือง เร่ืองทีเ่กดิขึน้

ในรามค�าแหงกม็ ี เร่ืองทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยัอืน่ 

กม็ากมาย และเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในสงัคมกม็อียูใ่ห้เหน็ ๆ  

แล้วก็มีเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ควรท่ีจะได้พึงสังวรไว้  

ทีพู่ดเร่ืองน้ีต่อจากคราวทีแ่ล้วอยูบ้่างน้ันก็เพราะว่า 

สภาวะทางสังคมทางเศรษฐกิจของเราจะมีปัญหา

ในเรือ่งของการหากนิฝืดเคอืง ดงันัน้อาจจะมกีูห้นี ้

ยืมสนิกนัออกเป็นวงกว้างเลยทีเดียว เพ่ือนสงสาร

เพื่อนก็ค�้าประกันเพื่อน เช่น ค�้าประกันสหกรณ์ 

เพือ่นหรอืผูท้ีรู่จ้กัมกัคุน้จะไปเรยีนไปศกึษาต่างประเทศ

เราก็ไปเซ็นค�้าประกัน ถ้าหากว่าเพื่อนไปกู้ยืมเงิน

ธนาคารเราก็อาจจะไปเซ็นเป็นผู้ค�้าประกัน

 การค�้าประกันนั้น เมื่อเกิดการไม่ช�าระหนี้ 

ตามจ�านวน หรอืไม่ช�าระหนีต้ามสญัญาไปผดิสญัญา 

หลักคือสัญญาหนี้หรือสัญญาที่กู้หนี้ยืมสินกันนั้น 

คนที่ค�้าประกันก็จะต้องตกเป็นภาระผู้ที่จะต้อง

ชดใช้แทน ซึง่กม็กี�าหนดในสญัญาถ้าไม่มกี�าหนด

ในสญัญาไว้กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ ซึง่เป็นเรือ่งทีก่ว้างไป 

ไม่อยากจะกล่าวถงึ แต่ทีส่�าคญันัน้กค็อืผูท้ีค่�า้ประกนั

น้ันจะถูกระบุไว้ในสัญญาเลยว่าจะต้องรับชดใช้

ทดแทน และในสัญญาก็มักจะกล่าวไว้ว่าทดแทน

อย่างไรรวมท้ังจะต้องชดใช้ค่าเสยีหายด้วยหรอืไม่ 

ก็แล้วแต่ว่าในสัญญานั้นจะก�าหนดไว้ว่าอย่างไร

นัน่เป็นเรือ่งรายละเอยีดของกฎหมาย ในเรือ่งคร่าว ๆ  

ที่ครูอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราไปค�้าประกันผู้ใด 

เขาไม่ช�าระหนีภ้าระทีจ่ะช�าระหนีก้ต็กอยูท่ีเ่รา อนันี ้

เป็นเรื่องที่ว่ากันโดยตรงแต่ถ้าในเรื่องรายละเอียด 

ของกฎหมายแล้วจะต้องพูดกันเป็นชั่วโมง

‘ผศ.วุฒิศักดิ์’ แนะนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ AEC
 ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร

แก่นักศึกษากลุ ่มก ้าวไกลพัฒนา  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จ�านวน 65 คน

ทีเ่ข้าร่วมโครงการศกึษาดงูาน ณ รฐัสภา 

พร้อมให้โอวาท เรื่อง “นักศึกษา 

รามค�าแหงกับประชาคมอาเซียน” 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559  ณ  

ห้องประชุมศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่าการสร้างศักยภาพให้นักศึกษาไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ที่เปิดเสรีทางการศึกษามากขึ้น น�าไปสู่การแข่งขันระหว่างผู้ที่ประกอบอาชีพใน 8 อาชีพ คือ แพทย์ 

ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก  พยาบาล นักส�ารวจ  และมัคคุเทศก์ ท่ีจะหลั่งไหลไปสู่ประเทศ 

ที่มีค่าตอบแทนสูง เช่น สิงคโปร์ 

 ฉะนัน้ การเพิม่ประสทิธภิาพเพือ่สร้างความพร้อม คอื เรือ่งภาษา นอกจากนักศกึษาจะต้องรูภ้าษาอังกฤษ

เป็นหลักแล้ว จ�าเป็นต้องรู้ภาษาที่สาม  เช่น ภาษาจีน ที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญและมีอิทธิพลกับภาคธุรกิจ  

ทั้งในเอเชียและตลาดโลก  ซึ่งรามค�าแหงได้เปิดอบรมภาษาอาเซียนให้แก่นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกป ี

เช่น ภาษาลาว เขมร พม่า เวียดนาม เป็นต้น ขอให้นักศึกษาหมั่นขวนขวายหาองค์ความรู้ให้กว้างขึ้น  

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับตนเองให้มีความสามารถตรงความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียนด้วย

 ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่าในยุคโลกโซเชียลมีเดียแบบนี้ นักศึกษาต้องเก่งด้านเทคโนโลยี  ซึ่งเป็น 

หน้าต่างสู่องค์ความรู้ เพราะแค่การอ่านหนังสือคงไม่ทันกับสถานการณ์รอบตัว ในขณะท่ีเทคโนโลยี

รวมความรู้จากทั่วโลกมาครบ เห็นได้จากวงจรความรู้ของมนุษย์ในอดีตว่า กว่าความรู้ที่ค้นพบจะน�ามา 

ดัดแปลงประยุกต์ได้ ต้องใช้ระยะเวลานาน ดังที่ Alvin Toffler กล่าวไว้ในปี 1962 เรื่อง Future Shock ว่า 

เมือ่เริม่มกีารใช้คอมพวิเตอร์จะท�าให้ระยะเวลาการพัฒนาความรูส้ั้นลง แต่สามารถต่อยอดเชือ่มโยงได้ง่ายขึน้ 

 
 

 ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุ่นที่ 41 ในระหว่าง

วันที่ 14-18 มีนาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยก�าหนด

ให้มีการซ้อมใหญ่ในวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และ

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

 ดังนั้น เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงให้งดบรรยาย 

ท่ีอาคารกงไกรลาศ (KLB) ต้ังแต่วันท่ี 7-18  มีนาคม 2559 

ส�าหรับอาคารอื่นให้งดบรรยายตั้งแต่วันที่ 14-18 

มีนาคม 2559

ม.ร.งดบรรย�ยพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร อบรมทักษะการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดอบรม “ทักษะการพิมพ์สัมผัส

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” เพื่อให้ 

นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย- 

ภาษาอังกฤษ และการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

จ�านวน 3 รุ่น

 รุ่นท่ี 4 รับสมัครต้ังแต่บัดน้ี -12 เมษายน 2559

 รุ่นที่ 5 รับสมัคร 18 เมษายน -3 มิถุนายน 2559

 รุ่นที่ 6 รับสมัคร 6-24 มิถุนายน 2559

 ผู้ ผ่ านการอบรมจะได้ รับวุฒิบัตรจาก

มหาวิทยาลัย สมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ที่ งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 

(อ่านต่อหน้า 11)

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 

เพือ่การเข้าสูอ่าชพีส�าหรบันกัศกึษา เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กับนักศึกษาทีก่�าลังจะส�าเรจ็การศึกษา 

และส�าเรจ็การศกึษาแล้ว ได้น�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงาน ระหว่างวนัที ่ 23-25 กมุภาพนัธ์ 2559 

และวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ อาคารนพมาศ ชั้น 3 ห้อง 301 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับ 

การอบรมได้ทีง่านแนะแนว จดัหางานและทนุการศกึษา อาคารศลิาบาตร ชัน้ลอย หรอืสอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8126 นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร


