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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
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ม.ร. จัด “Green and Clean University”

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๕

ม.ร.อบรมภาษาอังกฤษให้ผู้ประกอบการหอพัก

(อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ  รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม 

การบริหารจัดการหอพัก “การอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้ประกอบ

การหอพัก” ท่ีอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงท้ังหัวหมาก

และวิทยาเขตบางนา จำานวน 34 คน จัดโดยคณะกรรมการดำาเนินงาน 

โครงการช้ีนำา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม ร่วมกับคณะกรรมการ

ภาคประชาชน และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เม่ือวันท่ี 

15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง LAB 1 ชั้น 4 สถาบันภาษา 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เพื่อให้นักศึกษาได้พักอาศัย

   
 

   
 ม.ร.ขยายเวลารับสมัครนักเรียน ม.ปลาย

ประกวดความสามารถพิเศษถึง 10 มี.ค.59

โครงการพิเศษ เพื่อความเป็นเลิศ
รับนักศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ

 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อ

ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการ 

รุ่นที่ 6 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30 - 21.30 น. 

ณ คณะบริหารธุรกิจ และอาคารศรีชุม ม.ร.หัวหมาก 

หลักสูตร 135 หน่วยกิต สามารถใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตได้ 

จัดระบบการศึกษาแบบ Block Course ค่าธรรมเนียม

การศึกษาตลอดหลักสูตร 144,900 บาท (แบ่งชำาระ 7 งวด)  

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเวท ี

ให้คนรุ่นใหม่ โชว์ความสามารถพิ เศษ 

เชิงสร้างสรรค์ในด้านดนตรี นาฏศิลป์ หรือ

ศิลปะการแสดงอ่ืนๆ ชิงเงินรางวัล 55,000 บาท 

ในการจัดงาน RU Young Talent ครั้งที่ 2  

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สาขาพระราม 2 

และสาขาลาดพร้าว 

     ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย 

หรือเทียบเท่า สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-6 คน 

จัดทำาคลิปตัวอย่างการแสดง ความยาวไม่เกิน 

5 นาที  (อ่านต่อหน้า 11)

 กองกิจการนักศึกษาร่วมกับ 

กองอาคารสถานท่ี จัดกิจกรรม 

“Green and Clean University” 

โดยมี รองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เป็นประธาน และม ี

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธกิารบดี 

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา คณะผูบ้รหิาร 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจิตอาสาร่วมงานจำานวนมาก เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะรัฐศาสตร์ 

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่าการ

จัดกจิกรรม “Green and Clean University” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำานึกให้กับนักศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง นำาคณะผู้บริหาร ม.ร.ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ 

และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2559

 ฉบับที่ ๔๖



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ม.ร. จัด “Green and Clean University”  (ต่อจากหน้า 1) ม.ร.อบรมภาษาอังกฤษฯ              (ต่อจากหน้า 1) 

และบุคลากรในการจัดการขยะและรักษาสภาพ

แวดล้อมของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างวินัยใน

การทิ้งขยะ เพื่อให้สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ดูสวยงาม ทั้งน้ีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

การรณรงค์สร้างวนิยัในการทิง้ขยะโดยการคดัแยกขยะ

ประเภทต่างๆ ซึง่ได้จดัทำาถงัขยะรไีซเคลิไว้ตามจดุต่างๆ 

บรเิวณโดยรอบ กำาจดัขยะมลูฝอยในสระนำา้ และวชัพชื 

รวมทั้งตกแต่งบัวในสระนำ้า ปลูกต้นไม้ดอกและ

ร่วมกันทำาความสะอาดบริเวณซุ้มนักศึกษาด้วย

 รศ.ปรีชา  พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

กล่าวว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ 

ที่เกิดขึ้นและเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ หากไม่ช่วยกัน

ดแูล รกัษา และแก้ไข ทกุคนกจ็ะได้รบัผลกระทบทัง้

อากาศที่เปลี่ยนแปลง มลพิษ และภัยธรรมชาติ การ

จัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะ

ช่วยดแูลสภาพแวดล้อม โดยเริม่ต้นจากมหาวทิยาลยั

รามคำาแหงของเรา ช่วยกันทำาให้เป็นมหาวิทยาลัย 

สีเขียวต่อไป

   “ขอชืน่ชมนกัศกึษาและบคุลากรทีม่าร่วมกนั 

ทำากิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าทุกคนเป็นผู้เสียสละ 

มีจิตสาธารณะทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งยังเป็น 

การสร้างความสามคัครีะหว่างนักศึกษาและบคุลากร

ช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัยให้มีภูมิทัศน์โดยรอบ 

น่าอยู่ยิ่งขึ้น”

 จากนั้น รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. 

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร บคุลากร และนกัศกึษาจติอาสา 

ร ่วมกันปลูกต ้นไม ้ดอกคุณนายตื่นสายบริ เวณ 

โดยรอบซุ้มนักศึกษา และช่วยกันแยกขยะรีไซเคิล 

รวมทัง้ตกัวชัพชืแหน และตกแต่งกอบวั เพ่ือให้สระนำา้

ดูสะอาดและสวยงามด้วย

ในหอพักท่ีมีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ท่ีปลอดภัย

โดยดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา 

ซึ่งการดำาเนินงานตามโครงการฯดังกล่าว ได้รับ 

ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ทั้งหัวหมากและวิทยาเขตบางนา 

 สำาหรับการอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้ประกอบการ

หอพักครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริม 

การบริหารจัดการหอพักเพื่อพัฒนาทักษะและ

ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ประกอบการหอพัก

ให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม-

อาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาษา

ในการจัดวิทยากรและอำานวยความสะดวกด้านสถานท่ี 

และมี ผู้ประกอบการหอพักบริ เวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงท้ังหัวหมากและวิทยาเขตบางนา

สนใจเข้าอบรมจำานวน 34 คน การอบรมครั้งนี้ 

จัดอบรมระหว่าง วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2559  

ทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ เวลา 18.00 - 20.00 น.  

ซ่ึงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยด้วย

 ด้าน รศ.ปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. 

กล่าวว่าขอชื่นชมคณะกรรมการฯ  ที่จัดโครงการ 

อบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้ประกอบการหอพัก และ

ขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพักท่ีได้สละเวลา 

มาอบรมภาษาในโครงการนี้ เพราะประเทศไทย

กำาลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบ

กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีนักศึกษาต่างชาติ 

มาเรียนจากหลายประเทศ และพักอาศัยอยู่ในหอพัก 

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซ่ึงผู้ประกอบการหอพัก 

ก็ได้ช่วยดูแลลูกศิษย์รามฯเหมือนเป็นบ้านหลังท่ีสอง 

ให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ห่างไกลยาเสพติด 

และมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนให้จนจบการศึกษา

ด้วยดีเสมอมา 

 ท่ีสำาคัญ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ท่ีผู้ประกอบการ- 

หอพักควรมีความรู้เพ่ือใช้ส่ือสารกับนักศึกษาต่างชาติ

หรือผู้พักอาศัยในหอพัก ซึ่งขณะนี้ก็มีนักศึกษาลาว 

เขมร และเวียดนาม เข้ามาอยู่ในหอพักแล้ว ผู้ประกอบการ

จะได้นำาไปสื่อสารได้จริง ขอให้เข้าเรียนเต็มเวลา 

การเรียนภาษาอังกฤษไม่ยาก ให้เรียนแบบสนุก  

ฝึกด้วยการเร่ิมจากการฟัง นำาไปสู่การพูด แล้วกลับไป

ฝึกฝนให้คล่องแคล่ว ก็จะสามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติ

ได้อย่างดี     

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอขอบคุณ

คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการช้ีนำา ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาของสังคม คณะกรรมการภาคประชาชน

และสถาบันภาษา ที่จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ

แก่ผู้ประกอบการหอพักในครั้งนี้ หวังว่าการอบรม

จะช่วยให้ผู้ประกอบการหอพักได้เพิ่มพูนความรู้

ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ดียิ่งข้ึน 

และสามารถนำ าภาษาไปใช้ ใ ห้ เกิดประโยชน์  

ต่อการดำาเนินกิจการหอพักด้วย” รักษาราชการแทน

อธิการบดี ม.ร.กล่าว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัพงังา เป็นประธาน 

ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด ่พ ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช ในวนัพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช 

พร้อมด้วยอาจารย์และคณะนกัศกึษา ณ พระบรม-

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช สาขา-

วิทยบรกิารฯ จงัหวดัพงังา เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2559

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า ประธาน

กรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน

เปิดงาน “การค้าปลีกภาคปฏิบัติ” ประกอบการเรียน

กระบวนวิชา MGT 4206 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมี คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานจำานวนมาก เมื่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ บริเวณด้านหน้า

คณะบริหารธุรกิจ

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษา 

มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าปลีก มีความตระหนัก

ถึงธรรมชาติของการแข่งขันในธุรกิจการค้าปลีก 

สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสามารถ

จัดการการค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 

การนำาความรู้ด้านการจัดการค้าปลีกเพื่อสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

อย่างย่ังยืน รวมท้ังการมีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

การจัดการธุรกิจ พร้อมท้ังนำาความรู้ทางการจัดการ-

ธุรกิจค้าปลีกไปคิดวิ เคราะห์แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาตนเองต่อไป

โครงการพิเศษฯ จัดกิจกรรมค้าปลีกภาคปฏิบัติ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ร า ง วั ล สำ า คั ญ ร า ง วั ล ห นึ่ ง ใ น

ประเทศไทยที่ “ข่าวรามคำาแหง”  

จะรายงานให้ผู้อ่านทราบ

 และแสดงความยินดีต่อผู ้ได้รับ

รางวัลเสมอมาทุกปีคือ

 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 รางวลัน้ีประจำาปีพทุธศักราช ๒๕๕๘ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนิน-

แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัล แก่

 ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน 

เอม็ มาวเวอร์ จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ได้รับรางวัลนี้ในสาขาการแพทย์

 เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต 

จากประเทศสหราชอาณาจักร ได้รับ

รางวัลนี้ในสาขาสาธารณสุข

 ทั้งสองท่านน้ีได้รับการคัดเลือก

ให้ได้รบัรางวลัจากการเสนอชือ่ผูส้มควร

ได้รับรางวัล ๕๑ ราย จาก ๑๙ ประเทศ

 การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย ์

และทางสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการ 

ประดษิฐ์คดิค้นอปุกรณ์และเทคโนโลยี 

หรือการค้นพบแนวทางใหม่ๆ ในการ

แก้ไขปัญหาสุขภาพ

 เป็นปัจจยัสำาคญัยิง่ทีท่ำาให้มนษุยชาติ 

เจริญก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้ง

 นับเป็นการเสริมสร้างความ-

เจริญก้าวหน้าของการแพทย์และ 

การสาธารณสุข

เยาวชนชาวอุทัยฯฉายแววเป็น “พิธีกรตัวน้อย”

(อ่านต่อหน้า 11)

 เมื่อครั้งที่คณะสื่อสารมวลชน ม.ร.ลงพื้นที ่

ให้ความรู ้ในโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

เชิงบูรณาการแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี เยาวชนตัวน้อย 

นักเรียนชั้นประถม ชั้นมัธยม ต่างสนใจฝึกพูด  

ฝึกคิดบทพิธีกรหลายแนว ใน “การพัฒนาศักยภาพ

พิธีกรเยาวชนยุคใหม่” สร้างสีสันให้กิจกรรมสนุก

และคึกคัก      ครู-อาจารย์     เห็นแวว    “พิธีกรตัวน้อย” 

หวังปั้นให้เกิดฝันเป็นพิธีกรคลื่นลูกใหม่ในอนาคต  

  นายรุ่ง  สุริยกานต์  ผูอ้ำานวยการ 

โรงเรยีนบ้านตลิง่สงู สาธติมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง กล่าวว่าครูอยากให้ม ี

กจิกรรมต่อเน่ือง เม่ือได้เห็นนักเรยีน

มาร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่ใช่แค่การ

ฝึกเป็นพธิกีรเท่านัน้ นกัเรยีนยงัได้ม ี

โอกาสแสดงออก ดึงความเชื่อมั่นของตนเองออกมา 

ส่งผลให้พวกเขามปีระสบการณ์ และเป็นกระบวนการหนึง่

ที่นักเรียนจะได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ยิ่งได้ฝึก 

คดิบ่อยๆ ฝึกพดูให้เก่ง พวกเขาจะได้มโีอกาสช่วยเหลอื

ดูแลชุมชนในการจัดพิธีการต่างๆด้วย ครูอยากให้

รามคำาแหงชวนเยาวชนจากโรงเรยีนอืน่ๆ มาร่วมกจิกรรม 

ให้มากขึ้น เพราะมีโอกาสน้อยที่นักเรียนในชุมชน 

จะได้ใกล้ชดิกบัวทิยากรมอือาชพีเช่นนี ้ และนกัเรยีน

ยังได้มาสัมผัสมหาวิทยาลัยจะได้เป็นแรงผลักดัน 

ให้พวกเขาอยากเรยีนหนงัสอืในระดบัสงูด้วย

 นางจารวีลั  จนิเขตร์กจิ  อาจารย์

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 

สาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง กล่าวว่า 

ครูได้พานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม

ค รั้ ง นี้ ไ ด ้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม พ ร ้ อ ม 

ของกิจกรรม ทั้งสถานที่ ความรู ้

ของวิทยากร และเทคโนโลยีที่ทำาให้นักเรียนมีความ

ตื่นตัวและเกิดกระบวนการคิดในการวางแผนงาน 

ซึ่งเติมเต็มให้มากขึ้นจากที่ โรงเรียนสอนปกติ  

ได ้ทำ างานเป ็นกลุ ่มและปฏิบัติ เป ็นพิ ธีกรจริง  

ครูคิดว่านักเรียนจะได้นำาไปใช้จริง ทุกคนได้คิด 

แลกเปลี่ยนความคิดกันและกล้าแสดงออกมากขึ้น 

ครูอยากให้มีกิจกรรมที่ดีแบบนี้ตลอด นักเรียนจะ 

ได้มคีวามเชือ่มัน่ และนำาความรูอ้าสาไปช่วยงานในชมุชน

หรอืงานโรงเรยีนทีเ่กีย่วกบัประเพณไีทยต่างๆ ได้ด้วย 

 ด.ช.สถติ  นารอด “น้องช้าง” 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่ 6 

โรงเรยีนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส 

สาธติ ม.ร.บอกว่า ผมเคยเข้าอบรม 

การออกเสียงและการใช้ภาษาไทย

มาแล้ว วนันีม้าเรยีนเป็นพธิกีรอกีรอบ 

เร่ิมสนใจอยากเป็นพิธีกรแล้ว ปกติเป็นคนพูดเก่ง 

แต่ขี้อาย ได้ขึ้นเวทีแล้วสนุก ทำาให้กล้าแสดงออก

มากขึ้นด้วย 

  ด.ญ.พทัธกิา  นานาวนั “น้องปิงปอง” 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปีที ่ 6 

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 

สาธติ ม.ร.บอกว่า หนไูม่เคยอยากเป็น 

พธิกีรเลย แต่วนันีเ้ข้าอบรม ครสูอนด ี

พี่ๆ ให้ความเป็นกันเอง ทำาให้หนู

อยากเป็นพิธีกรมากกว่าเดิม วันนี้ได้ขึ้นเวทีตอนแรก 

ตื่นเต้น เกร็ง แต่ก็ทำาให้หนูกล้าแสดงออกมากขึ้น 

ถ้ามีใครชวนหนูไปเป็นพิธีกร หนูจะอาสาไปเป็นให้

ทันทีเลยค่ะ  

 ด.ช.ณัฏฐกานต์  สุริยกานต์  

“น้องนาย” นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ชัน้ปีที ่1 โรงเรียนบ้านตล่ิงสงู สาธิต ม.ร. 

 บอกว่า ช่วงหลังเลิกเรียนพ่อแม ่

ชอบเปิดโทรทัศน์ดูข่าวช่อง 3  

ก็จะเหน็พ่ีสรยทุธ  พ่อแม่จะบอกว่า 

พีเ่ขาเป็นพธีิกร อ่านข่าวให้เราฟัง คุณพ่อเลยพาเข้าอบรม

กบัพี่ๆ ในโรงเรยีนด้วย รูส้กึสนกุ ตื่นเต้น และได้แสดง

บทละครที่เราชอบกับพี่ๆด้วย    

 ด.ญ.ปณิตา ล้อมมหาดไทย 

“น้องนุน่” นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวง-

ราชาวาส สาธิต ม.ร. บอกว่า  

หนูอยาก เป ็นพิธีกรโรง เรี ยน 

พอได้มาอบรมแล้วเชื่อว่าอาจจะ

ได้เลอืกเป็นพธิกีรของโรงเรยีนด้วย หนูเป็นคนกล้าแสดงออก 

ทำากจิกรรมของโรงเรยีนมาตลอด วนันีไ้ด้ฝึกพดู ฝึกใช้ภาษา 

กิริยามารยาทของการเป็นพิธีกร และได้เห็นตัวอย่าง

ของพิธีกรมืออาชีพแล้ว ทำาให้อยากลอง อยากรู้และ

กล้าที่จะเป็นพิธีกรมากขึ้น 

 ด.ญ.นนัทชิา  มทัธวรตัน์ “น้องนาว” 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 

สาธิต ม.ร. บอกว่าหนูอยากเรียน

ด้านสือ่สารมวลชน และอยากเป็น

พธิกีร ส่วนตวัชอบร้องเพลง ชอบฟัง- 

เวลาพรติตีพู้ดจงูใจ และดรูายการข่าว เวลาเหน็พิธกีร

ในโทรทัศน์พูดให้เราสนใจก็อยากเป็นแบบนั้นบ้าง 

เข้าอบรมครัง้นีไ้ด้ฝึกการพดู การใช้ไมค์ เอาไปปรบัใช้

เวลาร้องเพลงจะได้ใช้ไมค์ให้ถูกวิธี พูดจาฉะฉาน

และเน้นคำาควบกลำ้าให้ภาษาไทยชัดเจนด้วย



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

คณะธุรกิจการบริการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนคณบดี

คณะธุรกิจการบริการ เป็นประธานเปิดโครงการ 

อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เรียนรู้เมืองมรดกโลก 

จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม ของคณะฯ เพื่อเตรียม-

ความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู ้

และทักษะของการนำาเสนอข้อมูลในท้องถิ่น 

รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินตนให้มีคุณภาพ 

โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ส่งนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 57 คน พร้อมกันนี้ คณะฯ 

ยังได้จัดกิจกรรม Open house เพื่อแนะนำาคณะฯ 

และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ของคณะธุรกิจการบริการด้วย 

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำา 

ปีการศึกษา 2557 - 2558 (รุ่นที่ 41) ระหว่างวันที่ 14 - 18  มีนาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย และมีกำาหนดการฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 7 - 11 

มีนาคม 2559 นั้น 

 “ข่าวรามคำาแหง” ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีสำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค และโอกาสนี้ได้นำาภาพ

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต 

สาขาวิทยบริการฯ ต่างๆ มาเผยแพร่

 รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์  จันทรสูตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี  

เป็นประธานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่บัณฑิต รุ่นที่ 41 โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

เข้าฝึกซ้อมจำานวน 239 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดอุทัยธานี

 พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์  

จันทรสูตร์  รับมอบพัดลมติดเพดาน จำานวน 6 ตัว 

เพ่ือติดต้ังท่ีโรงอาหาร จาก นายเกษม ประสาทเขตรการ 

ประธานนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่าย

วิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นที่ 41 โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  

เข้าฝึกซ้อมจำานวน 342 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย

❀ สาขาฯ จังหวัดปราจีนบุรี

 รองศาสตราจารย์  ดร.สุรเดช 

สำาราญจิตต์ คณบดีคณะสาธารณ- 

สุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ถาวร  มาต้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิต โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร- 

มหาบัณฑิต รุ่นท่ี 3 จำานวน 35 คน เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดสุโขทัย

 รองศาสตราจารย์สุกัญญา  ตันธนวัฒน ์  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี นำาหัวหน้าสำานักงานสาขาฯ 

และเจ้าหน้าท่ี ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต 

และมหาบัณฑิต รุ่นที่ 41 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ หอประชุมรังสรรค์ แสงสุข สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ในการเข้ารับพระราชทาน-

ปริญญาบัตรในวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 

❀ สาขาฯ จังหวัดสุโขทัย

ม.รามคำาแหงส่วนภูมิภาค ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

❀ สาขาฯจังหวัดอุทัยธานี

❀ คณะสาธารณสุขศาสตร์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

        

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

ตอน  กาแฟชะมด

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ในตอนนี้ผมจะขอเล่าถึงกาแฟ

ท่ีว ่ากันว่าแพงที่สุดคือกาแฟชะมด  

ซึ่งผมจะไม่ขอเรียกว่า “กาแฟขี้ชะมด” 

ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ ประการแรก

ถ้าเรยีกว่ากาแฟขีช้ะมดอาจทำาให้หลาย ๆ คน 

(รวมถงึผมด้วย) รูส้กึไม่อยากดืม่ขึน้มาทนัที 

แถมจะรู้สึกผะอืดผะอมด้วยซำ้า ส่วนเหตุผลประการท่ี 2 ก็คือภาษาอังกฤษ

นัน้ใช้คำาว่า civet coffee ถ้าแปลกจ็ะเป็น กาแฟชะมด หรอืถ้าเป็นภาษาอนิโดนเีซยี 

เขาก็ใช้คำาว่า Kopi Luwak (โกปิ ลูวะก์)  ซึ่งคำาว่า Kopi เป็นภาษาอินโดนีเซีย 

แปลว่า กาแฟ ส่วนคำาว่า Luwak หมายถงึอเีหน็ข้างลาย ไม่มคีำาทีฟั่งแล้วไม่น่ากนิ

ปนอยู่ในชื่อสักหน่อย

 คนที่ขี้สงสัยสักหน่อยคงต้องสงสัยว่าทำาไมอินโดนีเซียเรียกกาแฟ

อเีหน็ข้างลาย (Luwak) แทนทีจ่ะเป็นกาแฟชะมด คำาตอบกค็อือเีหน็กเ็ป็นสตัว์ 

ในกลุม่ชะมดนัน่แหละครบั เพราะฉะนัน้จะเรยีกชะมดกไ็ม่ผดิ แต่ถ้าจะให้ชดัเจน

คงต้องเรยีกเป็นอเีหน็ เพราะอเีหน็จะเป็นสตัว์กนิพืชและผลไม้มากกว่าชะมด 

ขณะทีช่ะมดจะกนิสัตว์ต่าง ๆ เช่น กบ หรอืเขยีด หรอืปลา เป็นอาหารมากกว่าพชื 

สัตว์ที่ไปกินเมล็ดกาแฟแล้วถ่ายออกมาให้คนทำาเป็นกาแฟชะมดจึงน่าจะเป็น

อีเห็นมากกว่า

 แต่ในเมื่ออีเห็นกับชะมดก็เป็นสัตว์สกุลเดียวกัน และเรียกกาแฟชะมด

ดูจะน่าฟังกว่า ผมก็จะโมเมเรียกว่ากาแฟชะมดเหมือนคนอื่น ๆก็แล้วกัน

 ตำานานที่มาของกาแฟชะมดนั้น   ย้อนไปต้ังแต่สมัยเมื่อชนชาติดัตช์

หรือฮอลันดามายึดครองเกาะต่าง ๆ ในบริเวณที่เป็นอินโดนีเซียปัจจุบัน เช่น

ชวาและสุมาตรา จุดมุ่งหมายก็คือใช้พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์บนเกาะเหล่านี้

ปลูกพืชส่งออก 

 ความจรงิกาแฟไม่ใช่พชืท้องถิน่แถบเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้  ดงันัน้จงึไม่มี

อยู่ในเกาะชวาหรือสุมาตรา  บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ซึ่งปลูกพืช 

ค้าขายหากำาไรอยู่ในอาณานิคมได้นำาเมล็ดกาแฟพันธุ์อะราบิกาจากเยเมน 

มาขยายพันธุ์ปลูกจนสามารถส่งออกไปขายยุโรปได้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2254  

และเนือ่งจากเป็นสินค้ามค่ีา จงึห้ามคนพืน้เมอืงเข้ามาเกบ็ไปคัว่ต้มกนิเป็นอนัขาด 

 คนพืน้เมอืงคงเห็นและรูว้ธิกีารนำาเมลด็กาแฟมาชงดืม่ของพวกดตัช์มาบ้าง 

แต่ถึงแม้จะอยากลองทำามาดื่มดูก็ทำาไม่ได้เพราะเป็นของต้องห้าม จนในที่สุด 

มีผู้พบว่าตัวอีเห็นข้างลาย (จะเรียกชะมดก็ได้) ท่ีแอบเข้าไปกินเมล็ดกาแฟ 

จากไร่ของพวกดัตช์นั้น เมื่อถ่ายออกมาเมล็ดกาแฟไม่ได้ถูกย่อย คนท่ีอยาก

ลองดื่มกาแฟบ้างจึงยอมหลับหูหลับตาคุ้ย....นำาเมล็ดกาแฟมาล้างและคั่วชง

เป็นกาแฟดืม่กัน คนพืน้เมอืงเหล่านัน้กค็งไม่รูห้รอกครบัว่ารสชาตขิองกาแฟชะมดนัน่

ต่างหรอือร่อยกว่ากาแฟปกตอิย่างไร คนทีจ่ะรูก้ค็อืพวกดตัช์ซึง่เมือ่รูว่้าคนพืน้เมอืง 

พบว่ากาแฟชะมดนัน้รสกลมกล่อมกว่าเพราะมคีวามขมน้อยลง  กลิน่กน่็าดืม่กว่าด้วย

 เมื่อพบว่ากาแฟชะมดรสชาติยอดเยี่ยม พวกดัตช์ก็เลยรับซื้อขี้ชะมด 

(ที่มีเมล็ดกาแฟ) จากคนพ้ืนเมือง แต่เนื่องจากมีน้อยและหายากราคาจึงสูง  

กาแฟที่แพงที่สุดในโลกจึงถือกำาเนิดขึ้นตั้งแต่นั้น ซึ่งก็คือตั้งแต่ไทยเรายังม ี

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ทำาไมเราเพ่ิงมารู้จักกาแฟชะมดเมื่อสิบกว่าป ี

มานี้เองก็ไม่ทราบ

 กาแฟชะมดในปัจจุบัน ราคาขายปลีกเป็นกาแฟปรุงสำาเร็จจะประมาณ

ถ้วยละ 500 ถึง 1,500 บาท และถ้าขายเป็นเมล็ดกาแฟจะตกกิโลกรัมละ 

100,000 บาท  สาเหตุที่ราคาแพงเพราะชะมด 1 ตัวตามธรรมชาติสามารถกิน

และขับถ่ายเมล็ดกาแฟออกมาได้แค่ปีละ  5 กิโลกรัมเท่านั้น เมล็ดกาแฟที่ล้าง 

ขีช้ะมดออกแล้วต้องนำามาบ่มอีก ราคาจะแพงมากน้อยขึน้กบัระยะเวลาในการบ่ม

คอืถ้าบ่มไว้ 3 ปีราคาอาจสงูถงึกโิลละ 2 แสนบาท แต่ส่วนใหญ่ไม่บ่มกนันานถงึขนาดนัน้ 

 ปัจจุบันมีการเลี้ยงชะมดขังกรงแล้วป้อนเมล็ดกาแฟให้กินเป็นกระบวน-

การผลติกาแฟชะมดแบบอตุสาหกรรม แต่วธีิการนีถู้กโจมตีว่าเป็นการทารณุสตัว์ 

นอกจากนั้นยังเชื่อกันว่ากาแฟจากชะมดเลี้ยงมีรสชาติสู้กาแฟจากชะมดที่อยู่

ตามธรรมชาติไม่ได้ 

 ผมเคยลองดื่มกาแฟชะมดที่ว่านี้มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่รู้สึกว่ามันอร่อยกว่า 

กาแฟธรรมดาแต่อย่างใด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมไม่รู้จักรสชาติกาแฟชั้นดี หรอื 

เป็นเพราะไปเจอกาแฟชะมดปลอมเข้า เนื่องจากเขาว่ากันว่ากาแฟชะมดที่บรรจุขวด 

หรือซองขายกันอยู่นั้นไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นกาแฟจากชะมดจริงหรือเปล่า

 โดยปกติแล้ว คนเวียดนาม จะมีกิจวัตรประจำาวันอย่างหนึ่งคือการไป

จ่ายตลาดในตอนเช้า ตลาด (chợ - เจอะ) จะหาได้ไม่ยากตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ  

ทั้งที่เป็นตลาดใหญ่ตั้งแบบถาวร มีพ่อค้า แม่ค้าขายของตลอดทั้งวัน และ

ตลาดเช้าที่จะตั้งเฉพาะช่วงเช้ามืดถึงเวลาสาย ๆ ก็เก็บ ลักษณะคล้ายตลาดนัด

บ้านเรา ตลาดลักษณะนี้เน้นขายของสดที่ใช้วันต่อวัน เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม ้

หากเป็นของแห้งที่ต้องซื้อตามร้านขายของชำา จะต้องไปซื้อตลาดถาวร  

ที่เปิดร้านขายตลอดทั้งวัน

 ตัวอย่างบทสนทนา เป็นสถานการณ์การซื้อขายผลไม้ นอกจากจะแสดง 

ให้เห็นสถานการณ์การซื้อขายกล้วย ที่มีลักษณนามเป็น หวี ซึ่งแตกต่างจาก

ผลไม้ชนิดอื่น ๆ  ที่ขายเป็นผลแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการต่อรองราคา ระหว่าง

ผู้ซื้อกับผู้ขาย

Lynn:  Nải chuối này già boa nhiêu, bác?

  (หนาย จ๋วย ไหน่ สา บาว เญียว บ๊าก) กล้วยหวีนี้ราคาเท่าไรป้า

NBH:  Nải này à? 8000 đồng, chị ạ.

  (หนาย ไหน่ อ่า ต๋าม ด่ง จิ อะ)  หวีนี้เหรอ แปดพันด่ง ค่ะคุณ

L:  Tám nghі̀n đắt quá! Sáu nghі̀n, được không, bác?

  (ต๋าม หงิ่น ดั๊ต กว้า เสา หงิ่น เดือก คง บ๊าก) 

  แปดพันแพงมาก หกพันได้ไหมป้า

NBH:  Không được đâu, chị xem, nải này to và ngon lắm.

  (คง เดือก เดิว จิ แซม หนาย ไหน่ ตอ หว่า งอน ลั้ม) 

  ไม่ได้หรอก คุณดูหวีนี้ใหญ่และอร่อยมาก

L:  Thế bao nhiêu thì bác bán?

  (เท้ บาว เญียว ถิ บ๊าก บ๊าน) อย่างนี้เท่าไรป้าถึงจะขาย

NBH:  Đúng bảy nghìn.  

  (ดุ๊ง ไบ๋ หงิ่น) เจ็ดพันถ้วน

L:  Vâng, cháu mau nải này. Xin gửi tiền bác.

  (เวงิ เจ๋า มัว หนาย ไหน่ ซนิ กืย๋ เตีย่น บ๊าก)  ค่ะ หลานซือ้หวนีี ้ นีเ่งนิค่ะป้า 

 การต่อรองราคาถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำาได้ระหว่างแม่ค้า (พ่อค้า) 

กับลูกค้า ที่ตลาด เมื่อต่างฝ่ายต่างได้ราคาที่พอใจ ก็สามารถตกลงการซื้อขาย 

ในครัง้นัน้ ๆ ได้ แต่หากเป็นการซือ้ขายทีห้่างสรรพสนิค้า หรอืซปุเปอร์มาร์เกต็แล้ว 

ผู้ซื้อไม่สามารถต่อรองราคาได้ จะต้องซื้อตามราคาที่ติดป้ายไว้เท่านั้น 
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(อ่านต่อหน้า 10)

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์   

มองโล
กเยอร

มัน

 จากการทีส่าขาวชิาภาษาเยอรมันของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ได้มคีวามร่วมมอื

กับมหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา

เป็นประจำาทุกปี ในปีที่ผ่านมาทางสาขาวิชาภาษาเยอรมันได้ส่งนักศึกษาที่ศึกษา 

วชิาภาษาเยอรมันจำานวน 5 คน ไปแลกเปลีย่นเป็นเวลา 3 เดอืน (เมษายน-มถินุายน 2558) 

ต่อไปนีเ้ป็นประสบการณ์ตรงเกีย่วกบันางสาวกนัย์สนิ ี องอาจ นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ขณะใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ที่กรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนภาษาเยอรมันสำาหรับนักศึกษา

ทีส่นใจจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นในครัง้ต่อ ๆ ไป รวมถงึเป็นแนวทางการปรบัตวั 

เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่แปลกแยก โดยเน้นให้ทราบถึงระบบการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม

 สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ชาวรามคำาแหงทุกคน ดิฉันชื่อ

นางสาวกันย์สินี องอาจ เมื่อดิฉันได้ทราบว่าตนเองจะได้

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะ

เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก และดิฉันเป็นคน 

กลวัความสงู ไม่กล้าทีจ่ะข้ึนเครือ่งบนิ หรอืทีส่งู ๆ แต่กผ่็านมา 

ได้อย่างปลอดภยั พอเครือ่งลงถงึสนามบนิโหน่ยบ่าย ณ กรงุฮานอย 

ก็มีอาจารย์จากทางคณะภาษาเยอรมันมารอรับ อาจารย์เป็นชาวเวียดนาม ชื่อว่า 

แอนนี่ เป็นหญิงสาวท่าทางใจดี หน้าตาน่ารัก ท่านเป็นศิษย์เก่าปริญญาโท 

ของสาขาวชิาภาษาเยอรมนั  มหาวทิยาลยัรามคำาแหง  ขณะนัง่รถไปยงัมหาวทิยาลยั

จะสงัเกตได้ว่า บนถนนหนทางมคีนใช้รถจกัรยานยนต์จำานวนมาก ซึง่ต่างจากกรงุเทพฯ 

ทีผู่ค้นส่วนใหญ่นยิมใช้รถยนต์ ฉะนัน้ถ้าคณุมโีอกาสได้ไปทีก่รงุฮานอย คณุต้องระวงัตวั 

(ไม่ต้อง) ดรูถเวลาข้ามถนน เพราะทีน่ัน่มสีะพานลอยไม่มากนกั

 มหาวทิยาลยัทีดิ่ฉนัและเพือ่น ๆ ไปทำาการแลกเปลีย่นคอื มหาวทิยาลยัฮานอย 

เป็นมหาวทิยาลยัทางด้านภาษาแห่งเดยีวของประเทศเวยีดนาม การเรยีนการสอน

ภาษาเยอรมันของที่นั่นจะคล้ายคลึงกับของสถาบันเกอเธ่ (Goethe Institut) คือ 

มีการเปิดสอนด้วยกันทั้งหมด 12 ระดับ ได้แก่ A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, 

B1/2, B2/1, B2/2, C1/1, C1/2, C2/1 และ C2/2   ก่อนเข้าเรียนดิฉันและเพื่อน ๆ 

ต้องทำาการสอบวัดระดับก่อนว่ามีต้นทุนความรู้อยู่เท่าไหร่ เพื่อที่อาจารย์จะได้

จัดหาชั้นเรียนที่เหมาะสมให้ได้ และเมื่อผลสอบออกมา ปรากฏว่า เราทั้ง 5 คน 

ได้เรียน ในระดับ B1/2 ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงและยากพอสมควร เนื่องจาก

ระดับชั้น B1/2 มีเปิดสอนอยู่ทั้งหมด 4 ห้อง เราทั้ง 5 คน จึงต้องแยกกันเรียน

คนละห้อง โดยมเีพยีง 2 คนทีเ่รยีนห้องเดยีวกนั เมือ่รูแ้ล้วว่าต้องเรยีนระดบัชัน้ไหน 

สิ่งต่อไปที่ต้องทำา คือ ซื้อหนังสือ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 เล่ม ได้แก่ Schritte 6 B1/2 

เป็นหนังสือเล่มหลักที่ใช้ในการเรียน ภายในหนังสือมี VCD ประกอบบทเรียน 

และ Schritte Übungsgrammatik เป็นหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดโดยเฉพาะ และ

เน้นในเรื่องหลักภาษา

              ดิฉันได้เข้าเรียนในห้องที่ 3  ห้องเรียนนี้มีอาจารย์สองท่านที่ผลัดกันสอน 

ท่านแรกเป็นอาจารย์ที่จบปริญญาโททางด้านภาษาเยอรมันจากมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง คือ Ms. Hoang Nhung Phuong และอีกท่าน คือ Ms. Pham Thi Ngoc 

วนัแรกทีดิ่ฉนัเข้าไปเรยีนกไ็ม่รูจ้กัใครเลย เพือ่นคนแรกทีค่ยุด้วยจะใช้ภาษาเวยีดนามตลอด 

ไม่ว่าดิฉันจะพยายามพูดกับเธอด้วยภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษก็ตาม ดิฉัน

รู้สึกท้อเหลือเกินเวลาคุยกับเธอ วันต่อมาอาจารย์ผู้สอนจึงช่วยเป็นธุระในการ

หาคู่หูให้กับดิฉัน คู่หูของดิฉันเป็นผู้หญิง มีชื่อว่า มี่ เธอจะเป็นคนคอยอธิบาย

เนือ้หาบทเรยีน การทำาแบบฝึกหดัต่าง ๆ  ในห้องเรยีนให้กับดฉินั แต่ดฉินัสนิทสนม 

กับเพื่อนอีกคนหนึ่งในห้องมากกว่า เธอชื่อ ง่อบ พักอยู่ไม่ไกลจาก Guest House 

ท่ีดิฉันและเพื่อนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีก 4 คน พักอาศัยอยู่ เรานัดเจอกัน

เป็นการส่วนตัวอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เธอจะเป็นคนช่วยสอนหนังสือให้กับดิฉัน 

เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาเยอรมันของมหาวิทยาลัยฮานอยค่อนข้างที่จะ

เข้มข้น เพราะต้องเรยีนตัง้แต่วนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ วนัละ 4 ชัว่โมง เนือ้หาส่วนใหญ่

ที่เน้นเป็นสำาคัญในชั้นเรียนนี้ คือ การเขียน อาทิ การเขียนแสดงความคิดเห็น 

การเขียนจดหมาย นอกจากนั้นยังเน้นการพูดนำาเสนองานต่าง ๆ และเน้นการ

ตีความหมายของประโยคอีกด้วย 

 ชัน้เรยีน B1/2 สิน้สดุการสอนในเดอืน 

พฤษภาคม เนือ่งจากนกัศกึษาชาวเวยีดนาม 

ต้องไปเข้ารบัการฝึกทหารในเดือนมถุินายน 

มหาวทิยาลยัจงึปิดทำาการสอนในช่วงเดอืนนัน้ 

ดังนั้น Ms.Nguyen Thi Mai Yen อาจารย์

ผู ้ดูแลโครงการแลกเปลี่ยนจึงจัดให ้ม ี

ชั้นเรียนพิเศษขึ้นชดเชยให้กับนักศึกษา

แลกเปลี่ยน ซึ่งชั้นเรียนนี้จะสอนในระดับ 

B1/1 โดย Mr. Martin Reissaus นักศึกษา

ฝึกสอนชาวเยอรมนั และครัง้นีม้เีรยีนเพียง 

3 วนัเท่านัน้ คอื วนัจนัทร์ วนัพธุ และวนัศกุร์ 

วนัละ 2 ชัว่โมง นอกจากนีด้ฉินัและเพ่ือน ๆ ยงัได้เรยีนสทัศาสตร์กบั Mr. Patrick 

Engelmann อีกด้วย ซึ่งเป็นความบังเอิญ เพราะการเรียนกับครูแพทริกไม่ได้อยู่

ในตารางการเรยีนของดฉินัและเพือ่น ๆ แต่เนือ่งจากนกัศึกษาแลกเปลีย่นชาวต่างชาติ

มกัจดังานสงัสรรค์หน้า Guest House ท่ีดิฉันและเพ่ือน ๆ พักอาศยัอยู ่เราท้ัง 5 คน

จึงได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานด้วย และได้เจอกับแพทริกที่นั่น เขาจึงชวนให้ดิฉัน

และเพื่อน ๆ ไปเข้าเรียนในชั้นเรียนสัทศาสตร์ที่เขาทำาการสอนอยู่

      หลังจากที่เรียนเสร็จ ดิฉันและเพื่อน ๆ ก็ต้องทำาการสอบวัดระดับเพื่อดูว่า 

ได้รับความรู้และความเข้าใจ มากน้อยแค่ไหน นอกจากนั้นผลคะแนนที่ได้จาก 

การสอบยังสามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้อีกด้วย 

ซึ่งหัวข้อการสอบมีอยู่ทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่  หลักภาษา การเขียน ซึ่งเป็นการ

เขยีนเล่าเรือ่งราวต่าง ๆ ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ อาท ิอะไรทีช่อบและไม่ชอบ 

อาหารการกิน วัฒนธรรม ผู้คน โดยจะต้องเขียนเล่าออกมาในรูปแบบของการ

เขียนจดหมาย

      นอกจากนั้นยังมีการสอบพูด โดยมีให้เลือก 6 หัวข้อ โดยแต่ละคนต้องสุ่ม

จับมา 1 หัวข้อ และอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ซึ่งหัวข้อที่ดิฉันได้คือ อาหารและ

เครือ่งดืม่ ถอืเป็นความโชคดขีองดิฉันท่ีจบัได้หวัข้อท่ีไม่ยากจนเกนิไป หวัข้อท่ีใช้

ในการทดสอบทั้ง 6 หัวข้อ มีดังต่อไปนี้

 1. Dein Studium in Thailand (การศึกษาในประเทศไทย)                                                                                                                                        

 2. Ausländer in Thailand (ชาวต่างชาติในประเทศไทย)

 3. Vorstellung deiner Heimatstadt (แนะนำาบ้านเกิดของตนเอง)

 4. Aufgabenverteilung in der Familie (หน้าท่ีในครอบครัว)                                                                                                               

 5. Wohnen in Thailand (การอยู่อาศัยในประเทศไทย)

 6. Essen und Trinken (การกินและการดื่ม)

 ในส่วนของเนื้อหาบทเรียนที่ดิฉันและเพื่อน ๆ ได้ศึกษาขณะที่ไปศึกษา 

แลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยฮานอย มีดังนี้
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 เมือ่นกึถงึสวนสนกุระดบัโลกในภมูภิาคอาเซยีน Universal Studio ของสงิคโปร์ 

ย่อมมาเป็นอันดับหนึ่ง และก็เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำาคัญที่สร้างรายได้มหาศาล

เข้ายังประเทศสิงคโปร์ และยังส่งผลถึงการสร้างอาชีพ และธุรกิจอื่นๆ ที่ตามมา

ให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าสิงคโปร์จะถูกท้าชิงตำาแหน่ง 

จากมาเลเซีย

 เนื่องมาจากเป้าหมายของมาเลเซียหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asian 

Community) แล้ว จึงต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศให้ได้ถึงประมาณ  

30.5 ล้านคน อันจำาเป็นการสร้างรายได้ผลักดันเศรษฐกิจชาติมูลค่าไม่ตำ่ากว่า 

103,000 ล้านริงกิต หรือกว่า 1.1 ล้านล้านบาท

 มีการจัดกิจกรรมจากทั้งภาครัฐและเอกชนผนึกกำาลังกำาหนดกิจกรรม

สำาหรับปีหน้าแล้ว โดยทั่วไปราว 480 กิจกรรม จึงทำาให้เฉลี่ยแล้ว ใครที่มาเที่ยว

มาเลเซียจะมีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าวันละ 1 กิจกรรม

 นอกจากนี้ นโยบายภายในประเทศมาเลเซียต้องการกำาลังก้าวผงาดขึ้นช้ัน

เป็นเมอืงแห่งสวนสนกุทีม่สีวนสนกุมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

เพราะในเวลานี้ทั้งประเทศมีสวนสนุกใหญ่ถึง 16 แห่ง และกำาลังเร่งสร้างแล้วเสร็จ

ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าอีกกว่า 10 แห่ง ทำาให้รวมแล้วมาเลเซียจะมีสวนสนุกใหญ่ๆ

ในอนาคตอันใกล้นี้มากถึงกว่า 26 แห่ง

 เป้าหมายหลักของการสร้างสวนสนุกหลากหลายกระจายทั่วประเทศ  

คอื เน้นกจิกรรมสาระบนัเทงิกระชบัความสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั และสวนสนกุ

แต่ละแห่งถ้าไปเยือนต้องใช้เวลาที่นั่นอย่างน้อยครึ่งวันหรือทั้งวัน

 เป้าหมายของรัฐบาล ถ้าคนที่ต้องการเที่ยวเล่นสวนสนุกให้ครบทั้งหมด

ต้องใช้เวลาเที่ยวพำานักอยู่ในมาเลเซียไม่ตำ่ากว่าหนึ่งเดือน

 ตวัอย่างสวนสนกุรวมสาระและบนัเทงิทีน่อกเหนือไปจากสวนสนุกธรรมดา 

ทีม่อียูท่ัว่ไป ได้แก่ สวนสนกุรสีอร์ต เวลิด์ (Resort World Genting) ดึงดูดนักท่องเทีย่ว

ด้วยแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์หลายเรือ่ง อาท ิ เรือ่งราวยคุนำา้แขง็ การผจญภยัต่างดาว 

โลกยุควานร และชมพิพิธภัณฑ์ยามคำ่าคืน

  ถ้าใครชอบชวีติทางทะเลต้องไปเทีย่วสำารวจและศกึษาระบบนเิวศทีส่วนนำา้ 

อีโค มารีน ธีม ปาร์ก (Eco Marine Theme Park) เมืองมะละกา หรือสวนนำ้าอื่นๆ

แตกต่างกันทั่วประเทศเกือบ 10 แห่ง

 แผนการในอนาคต คอื สวนสนกุสำาหรบัคนชอบเล่นเกมคอมพวิเตอร์โดยเฉพาะ 

ซึ่งกำาหนดสร้างแล้วเสร็จภายในกรุงกัวลาลัมเปอร์ภายในปี พ.ศ. 2563 

 สวนสนุกที่เปิดแล้วประสบความสำาเร็จงดงาม อาทิ คิดซาเนีย (KidZania) 

สวนสนุกเชิงสาระสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพให้เด็กๆ เลือกเรียนรู้การทำางานจริง

ของอาชพีนัน้ ตัง้แต่ตำารวจ พนกังานดับเพลงิ คนงานก่อสร้าง นกับนิหรอืเชฟปรงุอาหาร 

โดยเด็กๆจะได้ปฏิบัติงานเหมือนจริงพร้อมกับสวมเครื่องแบบเสมือนมืออาชีพ 

สวนสนุกเลโก้ (Lego) ตัวต่อที่คุ้นเคยมาตั้งแต่คนรุ่นพ่อ เปิดในมาเลเซียแห่งแรก

ของเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2555 เตรียมขยายขอบข่ายความน่าสนใจเพิ่มด้วยแนวคิด 

ตัวต่อนินจา การ์ตูนเฮลโล คิตตี้ และแองกรี้ เบิร์ดส์ เอาใจกลุ่มเด็กคนรุ่นใหม่

 กลยุทธ์ในการวางผังเมืองที่แยบยล คือ สวนสนุกต่างๆ ของเด็กๆ เหล่านี้ 

จะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรมที่พักและแหล่งขายสินค้ามากมาย เพียงเท่าน้ี 

ไม่ว่าจะเป็นเงินจากกระเป๋าของคุณปู่คุณย่าที่พาหลานๆมาเที่ยว และคุณพ่อคุณแม่

ที่มาจับจ่ายใช้สอยก็หลั่งไหลไปยังมาเลเซียอย่างไม่หยุดแน่ๆ

นโยบายความสนุกของมาเลเซีย

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 ผ้าไทยหมายถึงผ้าทกุชนดิทีป่ระดษิฐ์ 

คดิค้นขึน้โดยฝีมอืคนไทย ได้แก่ ผ้าลายขดิ 

ผ้ายก ผ้าจก นำา้ไหล มดัหมี ่ ผ้าพืน้เมอืง 

เป็นต้น เป็นวตัถดุบิทีส่ำาคัญในการแปรรปู 

เป็นผลติภณัฑ์ได้มากมาย เช่น เสือ้ผ้า หมอน 

ผ้าห่ม กระเป๋า ฯลฯ สร้างชือ่เสยีงขจรขจาย 

ไปทั่วโลก ส่งผลให้ชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยหลงใหล 

ถงึกับเดนิทางไปแสวงหาตามแหล่งต่าง ๆ เพ่ือซือ้ตดิไม้ตดิมอืไปใช้สำาหรบัตนเอง 

หรือเป็นของฝากญาติสนิทมิตรสหาย สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเป็นเงิน 

มากกว่าพันล้านบาทต่อปี โดยส่วนใหญ่ผ้าไทยแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยม 

จากชาวต่างชาติและบุคคลทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทอมาจากเครื่องกี่มือและ 

กี่กระตุกมีโครงสร้างของเส้นด้ายทำาจากเส้นใยธรรมชาติจำาพวกไหม (Slik) 

และฝ้าย (Cotton) มีเพียงส่วนน้อยท่ีทำาจากลินิน แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิต 

บางคนดดัแปลงโครงสร้างโดยการนำาเส้นใยเรยอน (Rayon) หรอืทีช่าวบ้านเรยีกกนัว่า 

“ไหมเทียม” มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ บางชนิดอาจทำาจากเส้นด้าย 

ผสมของเส้นใยชนิดต่าง ๆ

 ผ้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง  มี  2  แบบ  คือ

 1. ผ้าบาติก เป็นคำาที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำาลวดลายผ้าโดย

การใช้เทยีนปิดส่วนทีไ่ม่ต้องการให้สตีดิ และระบายสใีนส่วนทีต้่องการให้สตีดิ 

“บาติก” หรือ “ปาเต๊ะ” เป็นคำาในภาษาชวามาจากคำาว่า “ติติ๊ก” หรือ “ติก”  

มีความหมายว่า เล็กน้อยหรือจุดเล็กๆ โดยใช้การหลอมเหลวของแว๊ก (WAX) 

หยดหรือเขียนที่เรียกว่า “การเขียนนำ้าเทียน“ เป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียน 

ทีห่ลอมเหลวให้เข้าไปในเน้ือผ้า จากน้ันนำาไปย้อมตามขบวนการการทำาสผ้ีาบาตกิ 

คือ ย้อมในส่วนท่ีไม่ปิดแว๊กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที ่

ต้องการให้สตีดิ เมือ่เสรจ็กรรมวธีิแล้วจงึลอกเทยีนออกด้วยการนำาไปต้มในนำา้เดอืด 

ดงันัน้ “บาตกิ” จงึเป็นการตกแต่งผ้าวธิหีนึง่ทีท่ำากนัมากในประเทศอนิโดนเีซยี 

มาเลเซยี รวมถงึประเทศไทยซึง่มกีารนำาเสนอลวดลายผ้าทีอ่อกมาจากความคดิ 

จินตนาการของผู ้ทำารวมทั้งเทคนิคในการทำาที่แตกต่างกันของกลุ ่มชน 

ในแต่ละประเทศที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรม และวัฒนธรรมที่

ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้น ๆ

 2.  ผ้าทอนาหมื่นศร ี เป็นผ้าทอมือด้วยเทคนิคการเก็บ ตะกอ (การสร้าง

เส้นยืน) สร้างลวดลายด้วยการทอยกเขา เพื่อเสริมเส้นพุ่งพิเศษ ซึ่งเป็นการ

ทอลวดลายแบบเดียวกับการทอเทคนิค “ขิด” ในภาคอีสาน แต่ภาคใต้จะเรียก

เป็นผ้าทีม่กีารยกตะกอทัง้หมดในท้องถ่ินว่า “ผ้ายก” มีแหล่งผลติอยูท่ี่หมูบ้่านนาหมืน่ศร ี

อำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง  กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี มีประวัติมายาวนานประมาณ 

400 ปี เอกลักษณ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าทอนาหมื่นศรี คือ 

มีลายผ้าเป็นของตนเองและเป็นลายผ้าโบราณที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

กันมาสู่รุ่นต่อรุ่น จนปัจจุบันและได้คิดพัฒนาต่อยอด       เป็นลายต่างๆ อีกมากมาย

ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของผ้าทอนาหมืน่ศรโีดยเฉพาะ ผ้าทอนาหมืน่ศรดีแูลรกัษาง่าย 

ผ้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง

ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้าบาติก

จารุวรรณ  วิทยพันธ์

ผ้าบาติก



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

กระบวนวิชาแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

ชั้นปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2559

 เพือ่ให้การโอนย้ายระบบการเรยีนการสอนของนกัศกึษา จากส่วนกลางไปส่วนภมูภิาค 
และจากส่วนภมูภิาคมาส่วนกลาง เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย มหาวทิยาลยัจงึได้กำาหนด
วิธีดำาเนินการดังต่อไปนี้

➣  เกณฑ์การโอนย้าย

 1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และปัจจุบันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
 2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษา
อยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไปหรือสาขาการจัดการ 
สาขาการสื่อสารมวลชน และสาขาการบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าว แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้ดำาเนินการ
ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
อาคารกงไกรลาศ ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็น
ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียน
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ”
 สำาหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุก
สาขาวชิา หากจะย้ายคณะหรอืเปล่ียนสาขาวชิา ให้ดำาเนินการโดยใช้รหัสประจำาตัวใหม่
ภายหลังการโอนย้ายฯแล้ว
 3. เฉพาะนกัศกึษาทีใ่ช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติไว้ จะต้องชำาระเงนิค่าเทยีบโอน 
ส่วนทีเ่หลอื และหรือค่าธรรมเนยีมเทยีบโอนล่าช้าให้ครบถ้วนตามอตัราทีม่หาวทิยาลยั
กำาหนดก่อนการโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค
 4. นักศึกษาที่ดำาเนินการโอนย้ายฯ แล้ว ให้เริ่มศึกษาและลงทะเบียนเรียน
โดยใช้รหัสประจำาตัวใหม่ของแต่ละระบบการเรยีนการสอน ตัง้แต่ภาค 1 ปีการศกึษา 2559  เป็นต้นไป 
 ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิ์สอบซ่อมของภาค 2/2558 และหรือ ภาคฤดูร้อน/2558  
ให้ดำาเนินการดังนี้
  4.1 นกัศกึษาทีโ่อนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภมูภิาค ให้ใช้รหสัประจำาตวัใหม่ 
ทีไ่ด้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบยีนสอบซ่อมทีส่าขาวทิยบริการฯ ตามวนัเวลาทีก่ำาหนด
ในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2558 
และหรือ ภาคฤดูร้อน/2558 ของส่วนกลางและเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อม 
ในส่วนภูมิภาคเท่านั้น
  4.2 นกัศกึษาทีโ่อนย้ายฯ จากส่วนภมูภิาคมาส่วนกลาง ให้ใช้รหสัประจำาตวัใหม่
ทีไ่ด้จากการโอนย้ายฯ ลงทะเบยีนสอบซ่อมท่ีอาคารเวยีงคำา (VKB) ม.รามคำาแหง (หวัหมาก) 
ตามวนัเวลาทีก่ำาหนดในปฏทินิการศกึษาส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมลูการลงทะเบยีนเรยีน
ภาค 2/2558 และหรือ ภาคฤดูร้อน/2558 ของส่วนภูมิภาค
 5. ให้ดำาเนินการโอนย้ายฯ ได้เพียงครั้งเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับ
ระบบเดมิต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยนำาหน่วยกติสะสมมาเทยีบโอนได้ ในอตัรา 
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

➣  ขั้นตอนการโอนย้าย

 1. นำาใบตรวจสอบผลการศกึษา (Check Grade) สำาเนาบตัรประจำาตวันักศกึษา
และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายพร้อมเงินจำานวน 560 บาท (ค่าธรรมเนียม
การโอนย้ายฯ 500 บาท และค่าทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา 60 บาท) กรณีที่ขาด
สถานภาพนกัศกึษา 1-2 ภาคการศกึษาให้ไปชำาระเงนิค่ารกัษาสถานภาพฯทีก่องคลงั 
อาคารสำานกังานอธิการบด ีช้ัน 1 แล้วไปตดิต่อทีฝ่่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน 
อาคาร สวป. ชั้น 6
 2. ให้ดำาเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ดังนี้
  2.1 นกัศึกษาทีจ่ะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภมิูภาค ต้องมาดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559
  2.2 นกัศึกษาทีจ่ะโอนย้ายจากส่วนภมิูภาคมาส่วนกลาง ต้องมาดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559

➣  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

 1. ให้ลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสประจำาตัวใหม่ของแต่ละระบบการเรียน
การสอน ต้ังแต่ภาค 1 ปีการศกึษา 2559 เป็นต้นไป
 2. ให้ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนตามวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยั
กำาหนดของแต่ละระบบการเรยีนการสอน
 3. ให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบ 
การเรยีนการสอน

 นบัแต่มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จดัตัง้มหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 และวันที่ 2 มีนาคม 2514 ที่พระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ประกาศในราชกจิจานเุบกษา  หลังจากน้ันมหาวทิยาลัย

ได้ปรบัปรงุอาคารเก่าทีม่อียูเ่ดมิและสร้างอาคารกึง่ถาวรชัน้เดยีว ทีเ่รยีกว่า NB 

(New Building) เช่น NB 1 NB 2 เป็นอาคารเรยีน สำาหรบั NB 3A และ NB 3B  

เป็นอาคารห้องสมุดระยะเริ่มแรก ซึ่งเปิดทำาการและให้บริการในวันแรก

พร้อมกับวันเปิดเรียน 

 จากการทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เ ป ็ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ จั ย 

แบบตลาดวชิา มวีตัถปุระสงค์ให้การศกึษา-

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำาการวิจัย 

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

และทะนบุำารงุวฒันธรรม ห้องสมดุจงึเป็น 

หัวใจสำาคัญของการเรียนการสอน สำาหรับผู้เรียนที่เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน 

หรอืศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองกไ็ด้ ดงันัน้เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม  2514 วนัเปิดเรยีน 

ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย กระบวนวิชา LS 103 วิชาการใช้ห้องสมุด จึงเป็น 

วชิาแรกทีเ่ปิดสอน อาจารย์อมัพร วรีวฒัน์ (ป้ันศร)ี เป็นผูบ้รรยาย ทีอ่าคาร NB 1 

และมกีารถ่ายทอดสดโดยระบบโทรทศัน์วงจรปิด (closed - circuit television) 

ไปยังอาคารอื่นด้วย  ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่นำามาใช้ในการเรียนการสอน

ในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 ศาสตราจารย์พเิศษอมัพร ป้ันศร ี ผูอ้ำานวยการ

สำานกัหอสมดุกลางคนแรก ได้เล่าให้ฟังว่า ในวนันัน้

มนีกัศกึษานัง่เรยีนเตม็ห้อง ท่านรูส้กึตืน่เต้นมาก

เพราะนอกจากจะเป็นการบรรยายวิชาแรก 

ของมหาวทิยาลยัแล้ว  ยงัมท่ีานอธกิารบด ี ผูบ้รหิาร- 

มหาวทิยาลยั อาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ ไปสงัเกตการณ์

การเรียนการสอนกันจำานวนมาก แต่การบรรยายก็สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ

ทุกคนต่างยินดีที่มหาวิทยาลัยได้นำาระบบดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 กระบวนวิชาการใช้ห้องสมุดหรือ LS 103 เป็นวิชาบังคับ 1 หน่วยกิต 

ของทุกหลักสูตร การท่ีมหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญและบังคับให้นักศึกษา

ทุกคนต้องเรียนวิชานี้ เพราะต้องการให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษา 

ค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิจากการฟังบรรยายในชัน้เรยีน เพือ่ให้เป็นบณัฑติทีม่ ี

คุณภาพออกไปรับใช้สังคม เพื่อสนองคุณชาต ิ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

ในยุคแรก

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พ.ศ. 2514. (2514).  

ราชกิจจานุเบกษา, 88, 24, 89-112

 อัมพร  ปั้นศรี  (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 6 ตุลาคม 2558)

บรรณานุกรม

สุพัตรา  ศิริวัฒน์



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ถาม	 ผมรับราชการมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว 
แต ่กระผมมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นเท่านั้น ผมทราบมาว่าทางมหาวิทยาลัย-
รามคำาแหง รับสมัครผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นเข้าศึกษาระบบ Pre-degree และเรียนจนจบ 
การศกึษาได้วฒุปิรญิญาตร ีไม่ทราบว่าผมเข้าใจถกูต้อง 
หรือไม่ อย่างไร  
ตอบ	มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสให้ผูท้ีม่วีฒุกิารศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น สมัครเรียนระบบ Pre-degree ได้ 
โดยลงทะเบยีนเรยีนวชิาในสาขาทีส่นใจสะสมไว้ก่อน 
เมื่อมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต้องนำาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมัครเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้ง และเทียบโอนวิชา 
ที่สอบได้จากการเป็นนักศึกษาในระบบ Pre-degree 
ดงันัน้ ผูท้ีย่งัไม่มวีฒุกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย 
หรอืเทยีบเท่า จงึสามารถใช้โอกาสเรยีนวชิาปรญิญาตรี
ล่วงหน้าไว้ก่อน โดยใช้วฒุกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น
สมัครเรียนในระบบ Pre-degree
 แต่ในกรณตีามคำาถาม มหาวทิยาลยัได้กำาหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู ้สมัครเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไว้ ดังนี้
 1. จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษา-
ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (มศ.5, ม.6) หรือ
 2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งและเงินเดือน
ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและจบหลักสูตร
ภาคบังคบั หรอืมัธยมศกึษาตอนต้นหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 
(ม.3, มศ.3 หรือ ม.6 เดิม) หรือ
 3. เป็นหรอืเคยเป็นข้าราชการ พนกังานรัฐวสิาหกจิ 
หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าหรือ
 4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิก-
สภากรงุเทพมหานคร สมาชกิสภาจงัหวดั สมาชกิสภา 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั สมาชกิสภาเขต สมาชกิ-
สภาเมืองพทัยา สมาชกิสภาเทศบาล สมาชกิสภาตำาบล 
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตำาบล กำานนั, ผูใ้หญ่บ้าน
หรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ ต้องจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าหรือ
 5. เป็นผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
 ดงันัน้ ในกรณทีีร่บัราชการมาประมาณ 10 ปี 
จึงสมัครเป็นนักศึกษาแบบปกติได้เลยไม่ต้องสมัคร
เป็นนกัศกึษาระบบ Pre-degree แต่เอกสารทีใ่ช้สมคัร 
นอกจากวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แล้วยังต้องมีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ที่มีตำาแหน่งระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ว่าได้รับราชการมาเป็นระยะเวลาเท่าใดแนบไป 
ในวันสมัครนักศึกษาใหม่ และสามารถศึกษาจนจบ 
ปริญญาตรีได้เลย โดยไม่ต้องไปเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายอีก

กองบรรณาธิการ

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 จำานวน 12 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 58256 CMS 4806 38/25 ความปลอดภัยในห้อง อาจารย์ ดร.จริยา  ร่มสายหยุด

    ปฏิบัติการเคมี

 58233 COH 3305 81/25 การป้องกันและควบคุมโรค ผศ.ดร.ถาวร  มาต้น

 58238 CSC 4151 100/25 พฤติกรรมการสอน รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง

  (TL 471)  วิทยาศาสตร์ 1

 58262 ECO 6204 178/25 หลักทฤษฎีภาษีอากร รศ.บุญธรรม  ราชรักษ์

 58236 ENL 3102 45/25 สัทวิทยา 1 รศ.ดร.กรรณิการ์  ช่อไม้ทอง

  (LI 311)

 58210 FOL 4205 42/25 วรรณกรรมภาคอีสาน ศ.ธวัช  ปุณโณทก

  (FL 476)

 58243 HRO 2106 62/25 การออกแบบโครงการ ผศ.ดร.ดวงเดอืน  จนัทร์เจรญิ  

  (HO 306)  การเรียนรู้และการฝึกอบรม

 58259 HRD 3110 89/25 หลักการการจัดการพัฒนา อาจารย์ภาสกร  เรืองวานิช

  (HU 404)  สายงานอาชีพ

 58237 INB 3107 72/25 การจดัการธรุกจิระหว่างประเทศ รศ.ดร.กัญญา  ศิริสกุล

 58209 MGT 2202 45/25 การบริหารสำานักงาน ศ.พเิศษ พรรณ ี ประเสรฐิวงษ์  

  (GM 315)

 58229 POL 6001 146/25 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว

  (PS 602/702)

 58231 THA 1001 36/25 ลักษณะภาษาไทย ศ.ดร.คุณบรรจบ  พันธุเมธา

  (TH 101)

 นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อตำาราด้วยตนเองได้ที่สำานักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755 หรือ 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) 

ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

กำาหนดวัน เวลา รหัสประจำาตัวของนักศึกษาที่สอบวิชา

 ENG1001 และ ENG1002 ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

 ตามประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ประจำาภาค 2 ปีการศึกษา 2558 

กำาหนดวันและเวลาของกระบวนวิชา ENG1001 และ ENG1002 กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลา นั้น

 เพื่อให้การดำาเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงกำาหนดวัน เวลาสอบ 

รหัสประจำาตัวนักศึกษา ของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา ให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ดังนี้

กระบวนวิชา วัน / เวลาสอบ  รหัสประจำาตัวนักศึกษา

ENG1001 วันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559

คาบเช้า   เวลา 09.30-12.00 น.

คาบบ่าย  เวลา 14.00-16.30 น. 

5054004329-5701033366

5701033382-5890516320

ENG1002 วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2559

คาบเช้า   เวลา 09.30-12.00 น.

คาบบ่าย  เวลา 14.00-16.30 น.

5004005798-5790021330

5790021983-5890516262



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 ด้วยในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย

รามคำาแหงเปิดรบัสมคัรนกัศึกษาใหม่ทางอนิเทอร์เนต็ 

ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ ์

เทยีบโอนหน่วยกติ) และผูเ้ข้าศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 

เพือ่เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(Pre-degree) เพือ่ให้ 

การรับสมัครดังกล่าวดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติให้ทราบ ดังต่อไปนี้

 1. คณะและสาขาวิชาท่ีเปิดชั้นปริญญาตรี 

มี 4 สาขาวิชา

  1.1 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  1.2 คณะบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการจดัการ

  1.3 คณะรฐัศาสตร์ กลุม่วชิาเอกบริหารรัฐกจิ

  1.4 คณะสือ่สารมวลชน สาขาวชิาสือ่สารมวลชน 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 

  2.1 ผู้สมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่  ระดบัปริญญาตรี

   2.1.1 สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ

เทียบเท่า หรือ           

   2.1.2 สำาเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (มธัยมศกึษาตอนต้น) 

หรอืเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

   1. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งและ

เงนิเดอืนตัง้แต่ระดบั 2 หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป หรอื

   2. เป็นหรอืเคยเป็นข้าราชการ พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ หรอืลกูจ้างของรฐั ซึง่ได้ปฏบิตังิานมาแล้ว

รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

   3. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั สมาชกิสภาเขต 

สมาชกิสภาเมอืงพทัยา สมาชกิสภาเทศบาล สมาชกิ-

สภาตำาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล 

หรอืกรรมการสขุาภบิาล หรอืกำานนั ผูใ้หญ่บ้าน หรอื

   2.1.3 เป ็นผู ้ซึ่ งสภามหาวิทยาลัย 

ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

           2.2 ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  (Pre-degree)  

   2.2.1 เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนกังาน 

ของส่วนราชการ องค์การรฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงาน 

เอกชนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือ

   2.2.2 เป็นบุคคลท่ีมหาวทิยาลยัพิจารณา

แล้วเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

  ทัง้นี ้ ผูม้คีณุสมบตัติาม ข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2 

ต้องสำาเรจ็การศกึษาภาคบงัคบัตามหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน (มธัยมศกึษาตอนต้น) หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รบัสมคัรผ่านทางอนิเทอร์เน็ต ส่วนภมิูภาค 

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่าง

วันที่ 14 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

สมคัรและลงทะเบียนเรยีนได้ท่ีเวบ็ไซต์ www.iregis2.ru.ac.th

สำาหรับผู้ท่ีขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต จะต้อง 

ไปสมคัรด้วยตนเอง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด เท่านั้น

 4.  เอกสารทีใ่ช้ในการสมคัร (ถ่ายสำาเนาขนาด 

A4 และต้องลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  4.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) พร้อมเซ็นชื่อผู้สมัคร จำานวน 1 ฉบับ

  4.2 สำาเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร ต้องระบุ

วันที่สำาเร็จการศึกษา จำานวน 2 ฉบับ

         4.3 กรณีคุณวุฒิท่ีจบหลักสูตรเป็นคุณวุฒิ

ต ่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู ้จาก

กระทรวงศกึษาธกิารแนบก่อนการสมคัร โดยในระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตดิต่อสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำานักทดสอบทางการศึกษา และผู้สมคัรจะต้องชำาระ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยัง

สถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท ในวันที่สมัคร

  4.4 กรณเีปลีย่น ชือ่ตัว หรอืชือ่สกลุ หรอืสมรส 

หรอืสิน้สดุการสมรส ให้ถ่ายสำาเนา จำานวน 2 ฉบบั

     4.5 สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 1 ฉบับ

     4.6 สำ า เนาบัตรประจำ าตัวประชาชน  

   จำานวน 2 ฉบับ

     4.7 กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการให้ส่งสำาเนา-

บัตรประจำาตัวคนพิการ จำานวน 2 ฉบับ

  4.8 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว และ

ขนาด 1 นิ้ว อย่างละ 1 รูป โดยเขียน ชื่อ - สกุล  

หลังรูปถ่าย

  4.9 ใบรับรองแพทย์ จำานวน 1 ฉบับ

  4.10 กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร ให้ส่ง 

สำาเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือ แนบใบรับรองการ

อุปสมบทแทน จำานวน 2 ฉบับ

  4.11 สำาเนาใบแจ้งการชำาระเงนิ จำานวน 1 ฉบบั 

 (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์)

  4.12 ให้ระบุคณะท่ีสมัครหรือสมัครแบบ- 

รายกระบวนวชิา (Pre-degree) ด้านล่างขวาของซองเอกสาร 

 5. ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ตามข้อ 4 . 

ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำาการ นับจากวันที่ชำาระ

ค่าลงทะเบียนเรียน โดยจ่าหน้าซองถึง

 หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร

 ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามคำาแหง กรุงเทพฯ 10241 

 วงเลบ็มมุซอง  “สมคัรทางอนิเทอร์เนต็ ส่วนภมูภิาค”

 6. หลกัฐานการสมคัรไม่ถกูต้อง หากมหาวทิยาลยั 

ตรวจพบภายหลังว่าหลกัฐานทีน่ำามาใช้ในการสมคัร

ไม่ถกูต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือไม่ตรง

ตามเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัคร 

เป็นโมฆะตัง้แต่เริม่การสมคัร และไม่คนืค่าธรรมเนยีมใด ๆ 

ทั้งสิ้น

 7. การสมคัร การสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ทาง- 

อนิเทอร์เนต็ส่วนภมูภิาค นกัศกึษาจะต้องเข้าสอบ  ณ ศนูย์สอบ 

ส่วนภมูภิาคทีแ่จ้งไว้ในขัน้ตอนการลงทะเบยีนเรยีนเท่านัน้

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร สำานักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมนิผล อาคาร สวป. ชัน้ 3  มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 

โทร. 0-2310-8624  หรือ 0-2310-8000 ต่อ 4834

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี
และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ภาค 1/2559

 Schritte 6 B1/2 ทำาการสอน โดย : Ms.Hoang 

Nhung Phuong และ Ms.Pham Thi Ngoc  ทำาการสอน

ภายในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ได้แก่

 1. Unter Freunden (ท่ามกลางเพ่ือน ๆ)                                                                                                                        

 2. Technik und Alltag  (เทคโนโลยแีละชวีติประจำาวนั)    

 3. Rund ums Produkt (ความรู้เกี่ยวกับสินค้า)    

 4. Mit Menschen (การอยู่ร่วมกับผู้อื่น)                                                                                                                                    

 5. Rat und Hilfe  (การแนะนำาและความช่วยเหลอื)                                                                                                                                      

 6. Aus Politik und Geschichte (การเมืองและ 

  ประวัติศาสตร์)                                                                                                                  

 7. Zu Hause in der Welt (ประเทศของฉัน)

 และ Schritte 5 B1/1 ทำาการสอน โดย:Mr. Martin 

 Reissaus ภายในเดือนมิถุนายน ได้แก่

 1.  Glück im Alltag (ความโชคดใีนชวีติประจำาวนั)             

 2. Unterhaltung (ความบันเทิง)      

 3. Fit bleiben (สุขภาพ)      

 4.  Sprachen (ภาษา)

 การได้รับโอกาสเข้าเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

ในครัง้นี ้ ทำาให้ดฉินัได้เรยีนรูห้ลายอย่าง อาทิ ในเรื่อง

ของการเรียน ดิฉันได้พัฒนาทักษะในการเรียนทั้ง 4 ด้าน 

มากขึ้น ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด 

โดยเฉพาะทักษะทางด้านการเขียนที่พัฒนาขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนต่าง ๆ 

และการใช้คำาศัพท์ที่หลากหลายมากข้ึน แต่การเรียน

ของทีน่ีม่เีฉพาะการเรยีนในหนงัสอื และการฟังจาก VCD 

ท่ีมใีห้ ซึง่ดฉินัเหน็ว่าควรจะมคีวามหลากหลายในการสอน

มากกว่านี้ อาจจะเป็นการสอนโดยนำาสื่อดิจิทัลต่าง ๆ  

มาร่วมใช้ หรอือาจเป็นการให้นกัศกึษาร่วมเล่นเกม โดย

ใช้เน้ือหาจากบทเรียนมาแทรกเข้าไป เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ความสนุกในการเรียน 

 ส่วนเรื่องของปัญหาที่พบในระหว่างการเรียนนั้น 

จะอยู่ในช่วงที่เรียนในระดับชั้น B1/1 กับ  Mr. Martin 

Reissaus อาจเพราะเป็นชัน้เรยีนพเิศษทีจ่ดัขึน้กะทนัหนั 

ทำาให้ทางคณะภาษาเยอรมันจัดการเรื่องการใช้ห้องเรียน 

ได้ไม่ดีเท่าที่ควร บ่อยครั้งที่ดิฉันและเพื่อน ๆ ร่วมถึง 

อาจารย์ผูส้อนต้องเปลีย่นห้องเรยีน เนือ่งจากห้องที่ได้ทำา 

การจองไว้แล้วนั้น มีการเรียนการสอนซ้อนทับกัน 

ซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดบกพร่องเล็ก ๆ  จุดหน่ึงเท่าน้ัน เม่ือเทยีบกับ 

ข้อดข้ีออืน่ๆ อกีมากมายทีด่ฉินัได้รบั ท้ายนีข้อขอบพระคณุ 

คณาจารย์และครอบครัวที่ได ้ให้การสนับสนุนดิฉัน 

ในทุกด้าน ให้มีโอกาสเดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนที่

ประเทศเวียดนาม และทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ       

มองโลกเยอรมัน                            (ต่อจากหน้า 6) 



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม 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

ด้วยรักและผูกพัน                            (ต่อจากหน้า 12)

เยาวชนชาวอุทัยฯ                         (ต่อจากหน้า 3) 

 ด.ญ.อนญัดา  ถนดัไร่  “น้องแป้ง” 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 

สาธิต ม.ร. บอกว่าเข้าอบรมครัง้นี ้

รู้สึกสนุก อาจารย์และทีมวิทยากร 

ทำาให ้นักเรียนตื่นตัวอยู ่ตลอด  

หนอูยากเป็นพธีิกรอยูแ่ล้ว พอได้อบรม เรียนรู้วธีิการ

และเทคนิคมากขึ้น ยิ่งอยากฝึกให้ตัวเองเก่งๆ จะได้

เป็นพิธีกรได้จรงิ อยากช่วยงานโรงเรยีนและช่วยงาน

ในชุมชนด้วย

ท่ีเราจะอยู่กับบิดามารดาไปตลอดชีวิต ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ก็อาจจะพลัดพรากไปก่อน อาจจะเป็นการตายหรือ

อาจจะย้ายถิน่หรอือาจจะเป็นการแยกครอบครวัไปมี

ครอบครัวใหม่

 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเราที่เรา 

ควรจะสังเกตเห็น และเมื่อสังเกตเห็นเราก็เอามาคิด

มาไตร่ตรองดูว่าตวัเราเองนัน้ควรจะมองภาพเป็นสองภาพ 

ภาพหนึง่เรามองภาพทีเ่ป็นบดิามารดาเราจะทำาอย่างไร 

ภาพหนึ่งนั้นเป็นบุตรเป็นลูกเราจะทำาอย่างไรที่จะ

ดำารงชีพอยู่ได้ เราจะทำาอย่างไรเราจึงจะเติบใหญ่

เราจงึจะโตได้ โตเป็นตวัของเราเอง โตไปสร้างครอบครวั-

ของเราได้ สร้างรังของเราได้ นี่อย่างนี้เป็นต้น

 ลกูศษิย์ครบั การทีบ่ดิามารดาเลีย้งลกูจนเติบใหญ่ 

แล้วยงัไม่ปล่อยปละละเลย กย็งัจะเลีย้งกย็งัจะประคบ 

ประหงม หรอืไม่กอ็าจจะผกูพนัเป็นห่วงลกู ทีจ่รงิแล้ว 

ก็อาจจะห่วงตัวเองด้วยไม่อยากจะให้ลูกจากไป  

ไม่อยากจะให้ลูกโตแล้วจากไป หรือไปมคีรอบครัวใหม่

อยากจะให้อยูก่บัครอบครวัเดมิ อยากจะให้อยูก่บัพ่อ 

กบัแม่จะได้รูจ้กัรกัรูจั้กสมคัรสมานสามคัคกีลมเกลยีว 

มองไปอย่างนั้นก็พอจะมองได้อยู่แต่มองไปอีกทาง- 

ด้านหนึง่ ลกูเม่ือเตบิโตแล้วได้รบัการศกึษาพอสมควรแล้ว 

ก็รู ้จักที่จะทำามาหากินรู ้จักทำามาหารับประทาน

สร้างฐานะได้ สร้างรังเหมือนนกที่จะสร้างเพื่อลูก 

เขาต่อไป ดังนั้นคนที่เป็นลูกต้องมองในฐานะที่เป็น 

ลกูว่าพ่อแม่จะคดิอย่างไรถ้าเราจากไป ในขณะเดยีวกนั

พ่อแม่เองก็ต ้องคิดว่าลูกวันหนึ่งจะต้องจากไป  

ถ้าหากว่าต่างคนต่างคิดเช่นนี้ไม่ว่าเป็นฝ่ายพ่อแม่

หรอืฝ่ายลกูกจ็ะเริม่รูจ้กัวธิกีารทีจ่ะสร้างตน สร้างจติ 

สร้างใจว่าเมื่อลูกพลัดพรากไปพ่อแม่จะทำาอย่างไร 

ซ่ึงก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นก็จะทำาใจได ้

ตอนแรกก็อาจจะนึกอาจจะคิดถึงด้วยความรัก 

ความห่วงใยเพราะเลีย้งดมูาตัง้แต่เกดิ ในขณะเดยีวกนั

บตุรหลานทีพ่ลดัพรากจากไปนัน้กอ็าจจะรูส้กึวงัเวง

รู้สึกขาดอะไรสักอย่างหนึ่ง คือความรักความอบอุ่น

จากครอบครัวแต่เป็นความจำาเป็นมิใช่หรือที่เขาจะ

ต้องหารบัประทาน หาสิง่ทีจ่ะต้องรองรบับตุรหลาน

ของเขาที่จะเกิดขึ้นในกาลภายหน้า

 เมื่อเอาทั้งสองฝ่ายมารวมกัน เราจะมองเห็น

เลยทันทีว่า การเลี้ยงลูกโดยไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมให ้

ลกูเดนิด้วยตนเอง ไม่ยอมให้ลกูได้เข้าไปในขวากหนาม

หรอืไม่ยอมทีจ่ะให้ลกูผจญกบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ ซึง่ตนเองคิด 

ซ่ึงตนเองเคยผ่านมา เมื่อเป็นด่ังนี้ก็จะเป็นการ 

ปิดกั้นไม่ให้ลูกได้คิดได้ทำาอะไร พ่อแม่ก็จะต้องดูแล 

อยูเ่ช่นนัน้จนในทีส่ดุ เมือ่ตนเองเสยีชวีติสิน้ชวีติไปแล้ว

ใครจะดแูลลกูตรงนีเ้ป็นข้อสำาคญั ถ้าหากรกัลกูกน่็าจะ 

ให้ลูกได้เดินทางด้วยตนเอง เมื่อเขาเติบใหญ่ให้เขา 

คดิได้ให้เขาคดิเองให้เขาทำาได้ให้เขาทำาเอง เขาจะรูจ้กั

ปรับตัวเข้ากับอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับเขา เขาจะ 

รู ้จักปรับตัวกับสถานการณ์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

กบัชวีติของเขาได้ ด้านลกูเองกเ็หมอืนกนัเมือ่เตบิใหญ่

ขึ้นมาแล้วก็อย่าหวังแต่เพียงว่าจะต้องคอยให้แม่

ป้อนให้แม่หาให้รับประทาน ให้แม่ซื้อรถให้ ให้แม ่

สร้างบ้านให้ ให้แม่หาสามภีรรยาให้อะไรต่าง ๆ เหล่านี้

โตไม่เป็น เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วจะอยู่ในสังคมได้อย่างไร 

ลองคิดดนูะครับ ท้ังสองฝ่ายเอาความคิดท้ังสองฝ่าย

มารวมกัน แล้วพิจารณาดถู้าหากคิดเป็นจรงิอย่างทีผ่มว่า  

หรืออย่างที่ครูว่า ลองพิจารณาดูถ้าหากว่าเห็น

ต่างไปกว่านี้ก็บอกมาแล้วกันว่าท่านคิดกันอย่างไร  

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2559 

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.excbba.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำานักงานโครงการพิเศษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ ชั้น 2 คณะ-

บริหารธุรกิจ โทร. 0-2310-8213, 083-627-2439, 

081-831-1399, 081-423-5069

โครงการพิเศษฯ                            (ต่อจากหน้า 1) 

 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  

เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประชุมเพื่อ

เตรยีมการจดังานนดัพบแรงงานระดับปรญิญาตร ี

ท่ัวประเทศ ซึง่จะจดัขึน้ท่ีมหาวทิยาลัยรามคำาแหง

ในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559  โดยมนีายอารักษ์  

พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธาน

ในการประชุม และมี อาจารย์สมหมาย สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา เป็นผูแ้ทน ม.ร. 

เข้าประชุมด้วย เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ ห้องประชุม กรมการจัดหางาน

ประชุมเตรียมจัดงาน

นัดพบแรงงานที่ม.ร.

หรือภาพถ่ายผลงานการแสดง โดยมหาวิทยาลัยจะคัด

เลือกผลงานจากคลิปหรือภาพถ่าย เพ่ือแสดงสด รอบท่ี 1 

ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพื่อเข้ารอบ 10 ทีม รอบที่ 2  

แสดงสด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สาขาพระราม 2 

เพื่อเข้ารอบ 5 ทีม และรอบชิงชนะเลิศ แสดงสด   

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สาขาลาดพร้าว 

     โดยขยายการรับสมัครถึง 10 มีนาคม 2559  ผู้สนใจ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ru.ac.th และติดตาม 

รายละเอียด Facebook : PR Ramkhamhaeng University 

โทร.0-2310-8045-47

ม.ร.ขยายเวลารับสมัครฯ               (ต่อจากหน้า 1) 

 ด้วยคณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ

คณะมนษุยศาสตร์ มคีวามจำาเป็นบางประการไม่สามารถ 

เปิดสอนในบางกระบวนวิชาดังนี้

♦ SECTION 01 ของกระบวนวิชา CMS1104

♦ SECTION 02 ของกระบวนวิชา CMS1108 

♦ SECTION 02 ของกระบวนวิชา LAW4009 

♦ SECTION 02 ของกระบวนวิชา LAW4015 

♦ SECTION 03 ของกระบวนวิชา ENG2102 

 ทีป่ระกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 2 ประจำา 

ปีการศกึษา 2558 นีไ้ด้ ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอน 

SECTION 01, SECTION 02 และ SECTION 03 

ของกระบวนวิชาดังกล่าว ในภาค 2 ปีการศึกษา 

2558 นี้ 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๖) วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 
 

นกจากรัง

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ที่รักครับ  ตอนครูเป็นเด็กครูเคย 

เห็นภาพยนตร์โฆษณาของธนาคารออมสิน  

เขาโฆษณาว่านกยงัรูจ้กัเตรยีมรงั ครจูำาตดิหตูดิตามา 

นกรูจ้กัเตรยีมรงัเป็นอย่างไร กพ็ยายามสงัเกตดูนก 

ว่านกจะสร้างรังโดยเก็บกิ่งไม้ หรือเก็บหญ้าแห้ง

หรือว่าเก็บเศษไม้เล็ก ๆ อะไรต่าง ๆ ไปรวมสร้าง

เป็นรังขึ้นเพื่อที่จะอยู่แล้วก็เพื่อที่จะวางไข่ และ

ในที่สุดลูกนกก็จะอยู ่ในความดูแลของแม่เมื่อ

ออกจากไข่ ดูแลของพ่อเมื่อออกจากไข่แล้วก็ม ี

การคาบเหยื่อมาป้อน มีการดูแลกันอย่างนั้น 

อยู่ในระยะหนึ่งจนนกบินได้ ฝึกบินได้ฝึกบินด้วย

ตนเองได้นกก็จะจากรังไป ไปในชีวิตของนกป่า

กจ็ะบนิหาอาหารร่อนเร่พเนจรไปกเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ 

แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือเป็นวงจรอีกเมื่อบินไปนานเข้า 

เป ็นนกโตขึ้นก็อาจจะมีคู ่แล ้วก็ต ้องสร้างรัง  

สร้างรังเสร็จก็จะออกไข่ ออกไข่เสร็จก็จะมีลูก 

มลูีกเสรจ็ลูกกจ็ะจากรงัไปเป็นอย่างนีเ้ป็นวงจรไป

     ในชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน เมื่อเด็กก็จะ

ต้องอาศัยนมมารดา อาศัยบ้านบิดามารดาอยู่  

บิดามารดาหรือญาติก็เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ให้การศึกษา

ให้การอบรม แล้วในท่ีสุดลกูกจ็ะต้องจากบิดามารดาไป

จากครอบครัวไป ไปมีครอบครัวใหม่หรืออาจจะ 

แต่งครอบครัวใหม่เข ้ามาอยู ่กับบิดามารดา 

ก็แล้วแต่สภาพ แต่สิ่งที่ควรจะพิจารณาในเรื่องนี ้

ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน มีความ

เป็นไปคล้าย ๆ กันเป็นวงจรไปอย่างนี้ ไม่ว่าจะ

เป็นลูกช้างที่โตพอสมควรก็จะต้องเลิกดูดนมแม่

แล้วหาอาหารกนิเอง แล้วกอ็าจจะหาฝงูใหม่อาจจะ

ได้ฝูงใหม่ไปตามวิธีการของธรรมชาติตามวิธีการ

ของช้าง ไม่ว่าลูกเสือลูกสัตว์ต่าง ๆ  ใด ๆ  ก็ตามแต ่

ล้วนแต่มลีกัษณะคล้าย ๆ กันก็คอื เมือ่เลก็นัน้อยูก่บั

บดิามารดาหรอือยูก่บัพ่อแม่ แล้วพ่อแม่กต้็องเลีย้งดู

ให้นมให้อาหารไปล่าอาหารมา ให้ลูก ๆ ได้กินจน

เจริญเติบโต และในที่สุดลูกก็จะต้องจากไป

 มนษุย์เราเหมอืนกนักบัสตัว์อ่ืน ๆ อยูต่รงท่ี 

เมือ่เติบโตแล้ว เรากจ็ะต้องรูจ้กัสร้างรงัของเราเอง 

เราจะต้องรู้จักทำามาหากิน เราจะต้องรู้จักไปทำา

อะไรต่าง ๆ ในการดำาเนินชีวิตที่เป็นตัวเป็นตน

ของเราเอง เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคอยให้

บิดามารดาเลี้ยงดูเรา ประคบประหงมเรา จนเรา

เติบใหญ่ก็ต้องประคบประหงมอยู่ เป็นไปไม่ได ้

 

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษา-

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

รองศาสตราจารย์รำาไ พ  สิริมนกุล รองอธิการบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล 

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ 

DR.GERALD EUGENE LOWTHER อดีตคณบดี 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานคณะกรรมการ-

ด้านการศึกษา สภาทัศนมาตรศาสตร์โลก และ DR.ANDRYA HUFFMAN LOWTHER ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนรู้

และทักษะการเห็น มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเป็นอาจารย์พิเศษสอน

วิชาทัศนมาตรศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร 

ม.ร.ต้อนรับอาจารย์จาก ม.อินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะมีพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดยกำาหนด 

การซ้อมใหญ่ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 โดย 

คาบเช้ารายงานตัวก่อนเวลา 07.00 น. คาบบ่ายรายงานตัว 

ก่อนเวลา 12.30 น. ณ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ให้บัณฑิต 

แต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ ผู้ไม่เขารับ

การฝึกซ้อมไม่มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตร นั้น

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอแจ้งแนวปฏิบัต ิ

แก่บัณฑิตว่า ห้ามบัณฑิตติดดอกไม้หรือเคร่ืองประดับ 

อื่นใดบนเสื้อครุยในวันพิธีฯ และขอความร่วมมือ 

จากผู้ปกครอง ญาติมิตร ไม่นำาดอกไม้หรือช่อดอกไม้

ของขวัญและของที่ระลึกต่างๆ มาแสดงความยินด ี

ต่อบัณฑิตภายในบริเวณมหาวิทยาลัยในวันพิธีฯด้วย 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังไม่อนุญาตให้บัณฑิต 

นำารถยนต์เข้ามาในบริเวณ ม.ร. ในวันพิธีฯ จึงขอความร่วมมือ 

บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ 

หากมีความจำาเป็นต้องนำารถยนต์ส่วนตัวมาให้ไปจอด 

ได้ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี 

(สาขาหัวหมาก) และ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 2, 3 

(สาขารามคำาแหง) 

 สำาหรับวันพิธีฯ กำาหนดให้บัณฑิตรายงานตัว 

คาบเช้า รายงานตัว เวลา 05.00 น. คาบบ่าย รายงานตัวเวลา 09.00 น.

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล ภาค 2/2558

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนด 

ให้มีการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา  2558  ระหว่าง 

วันท่ี 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 (เว้นวันที่  

27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2559) นั้น

  เพ่ือให้การสอบดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ 

รวมทั้งทราบหมายเลขแถว - ที่นั่งสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบ 

รายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล ดังน้ี

  1. นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้นำาบัตรประจำาตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

มหาวิทยาลัยกำาหนดตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 

ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ และ

วันพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 14 - 18 

มีนาคม 2559)  ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้ 

  1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

   1.2  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามฯ 2 

 2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่-

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-6000 

และ 0-2310-6100  ต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559

 3. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ีเว็บไซต์ 

www.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ี ่23 กุมภาพันธ์ 2559

  4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ณ จุดบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่  

23 กุมภาพันธ์ 2559

 5. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ ยนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคล ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที ่

งานจัดสอบ ฝ่ายจัดสอบ อาคารสำานักบริการทาง-

วิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ช้ัน 6 รามฯ 1 

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

 กรณีนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือมีกระบวนวิชาในตารางสอบไล่รายบุคคลไม่ตรงกับ 

ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อสอบถาม 

ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคารสำานัก- 

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) 

ชั้น 6 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

ม.ร.ซ้อมใหญ่รับปริญญา 7-11 มี.ค.59

แจ้งแนวปฏิบัติและสถานที่จอดรถ


