
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒

วันท่ี ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

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

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

   
 
             
ม.ร. จัดกิจกรรม RU Road Show 2016

พร้อมรับสมัครนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 สาขา

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำาซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส 

มาดำาเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว

 ด้วยในการรับสมคัรนกัศกึษาใหม่ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหลักสูตรพิเศษในแต่ละภาคและ

ปีการศึกษา มีนักศึกษามาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ซ�้าอีก โดย

มิได้ด�าเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษาในรหัสประจ�าตัวเดิม

 ดังนัน้ เพือ่ให้นกัศกึษามสีถานภาพตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

ข้อ 7.1 ก�าหนดให้ผูส้มคัรเข้าเป็นนกัศกึษาได้ไม่เกนิสองรหสัในขณะ

ที่ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่โดยมีเงื่อนไข “ในการสมัคร

ต้องสมคัรต่างคณะกนั และต้องเป็นการสมัครระหว่างหลกัสตูรพเิศษ

ที่บังคับเวลาเรียนกับหลักสูตรปกติที่ไม่บังคับเวลาเรียนเท่านั้น”

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงขอให้นักศึกษาทั้งส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และหลักสูตรพิเศษท่ีมีสถานภาพซ�้าซ้อนมากกว่า 

หนึ่งรหัสและไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้มาด�าเนินการขอลาออก 

จากการเป็นนักศึกษาเพื่อใหเ้หลือเพียงรหัสเดียว โดยที่ส่วนกลาง 

ด�าเนินการที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคารสวป. ชั้น 2 

ช่องที่ 5 ส่วนภูมิภาคด�าเนินการได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง 

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลาออกได้ที่ http://regis.ru.ac.th 

และส่งมาที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคารสวป. ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

อาจารย์คณะวิทย์ ม.รามฯ รับพระราชทานรางวัล

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล

ชมเชยหนังสือดีเด่น ประจ�าปี 2559 ส�าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ประเภทบันเทิงคดี 

แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ขันคำา อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาการ-

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

   
 

   
 ม.ร. เปิดรับ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์ ม.ร.จัดอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร PHP & MySQL

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรมคอมพิวเตอร ์

หลักสูตร PHP & MySQL ครั้งที่ 3/59 รุ่นที่ 28 

อบรมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จ�านวน 39 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึงวันที ่

21 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องอบรม ICB 301 

(เว้นวันเสาร์ท่ี 7  และ วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤษภาคม 2559) 

ค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมเอกสาร บุคคลทั่วไป 

2,500 บาท นักศึกษาราม ฯ 1,800 บาท รายละเอียด 

ดังนี้ (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

 

(อ่านต่อหน้า 2)

 รามค�าแหงจดักจิกรรม RU Road Show 2016 แนะน�าหลกัสตูรการเรยีนการสอนพร้อมเปิดรบัสมคัร 

นักศึกษาใหม่ โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 และสาขา

ลาดพร้าว ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้

  ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 เป ิดเผยว ่าตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง 

วันที่ 4 - 7 มิถุนายน และ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559 ทั้งส่วนกลาง 

 (ม.ร.หัวหมาก) และ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัดทั่วประเทศนั้น 

 มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศกึษาใหม่ 

 RU Road Show 2016 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอน ของ ม.ร.  

และข้อมลูการรบัสมคัรแก่ผูส้นใจ รวมทัง้อ�านวยความสะดวกในการสมคัรนกัศกึษาใหม่นอกสถานท่ี 

โดยได้รบัความร่วมมอืจากศนูย์การค้าเซน็ทรลั ให้ใช้สถานท่ีจดักจิกรรม RU Road Show 2016 

จ�านวน 2 แห่ง ได้แกส่าขาพระราม 2 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 9 คณะรัฐศาสตร์ 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา  ศิริโรจน์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ราชภัณฑารักษ์ 

อธิการบดีฝากนศ.ใหม่ ป.เอก สาขาวิชาการเมือง 
“ขยัน ตั้งใจศึกษา และมุ่งมั่นจนสำาเร็จ”

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดรบัสมคัร 

นกัศกึษาใหม่ ระดบัปรญิญาเอก ภาคเรยีนที ่1 

ปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบัีณฑติ 

ทางสงัคมศาสตร์ รุน่ที ่16 และส่วนภมูภิาค 

รุ่นที่ 13 เปิดสอนใน 10 สาขาวิชา ได้แก่  

สาขาวชิานิตศิาสตร์  รฐัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  

เทคโนโลยีการศึกษา  จิตวิทยาให้ค�าปรึกษา 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วิจัย- 

การศกึษา  การบรหิารการศกึษา  บรหิารธรุกจิ 

และสังคมวิทยา  โดยจัดเรียนการสอน 

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ในงานประกวดหนังสือดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือ- 

แห่งชาติ ปี 2559 จัดโดยส�านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2559  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ

 ส�าหรับผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ประจ�าปี 2559  

มีทั้งสิ้น 497 เรื่อง มีหนังสือที่ได้รับรางวัลทั้งหมด  

53 เร่ือง โดยแบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 13 เร่ือง และรางวัลชมเชย 

40 เรื่อง ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ขันคำา 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สามารถ

คว้ารางวัลชมเชยหนังสือส�าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ประเภท 

“บันเทิงคดี” เรื่อง “จอมปีศาจ” มาได้

อาจารย์คณะวิทย์ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นเวลา 1 ปี (เน้นการท�าวิจัย) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และน�าเสนอดุษฎีนิพนธ์

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 4 พฤษภาคม 

2559 ที่อาคารท่าชัย ชั้น 4 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 

0-2310-8549, 0-2310-8566-7, 0-2310-8000 ต่อ 

4660-4664, 080-048-0600, 087-917-3370 หรือที่ 

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

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

ในวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2559 และสาขาลาดพร้าว  

ในวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2559 

 นอกจากการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว 

ยังมีนิทรรศการแนะน�าหลักสูตรการเรียนการสอน 

แนวทางการประกอบอาชพี การแนะแนวการศกึษา-

รายบุคคล  การจ�าหน่ายใบสมัคร และ  กิจกรรมเวท ี

ทีม่กีารแสดงและการสนทนากบัศษิย์เก่านกัศกึษาคนดงั 

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในแวดวงอาชีพต่างๆ การประกวด 

RU Young Talent ครั้งที่ 2 รวมทั้งการตรวจวดัสายตา

จากคณะทศันมาตรศาสตร์ และบรกิารให้ค�าปรกึษาด้าน

สขุภาพจากสาขาวชิาแพทย์แผนไทย (เฉพาะสาขาพระราม 2)

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัย 

ยังให้สิทธิพิเศษแก่ผู ้สมัครนักศึกษาใหม่ในงาน  

RU Road Show 2016 ทั้ง 2 แห่ง โดยผู้สมัครไม่ต้อง

ซ้ือใบสมัคร โดยให้เตรียมหลักฐานการสมัคร คือ 

บตัรประจำาตวัประชาชนเพยีงใบเดยีว กส็ามารถเป็น

นักศึกษาใหม่ในงานนี้ได้ 

 “ขอเชิญชวนผู ้สนใจสมัครเป็นนักศึกษา 

รามค�าแหงในงาน  RU Road Show 2016 ดังกล่าว 

รวมทั้งขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าแวะเยี่ยมชมงาน 

เพื่อจะได้เห็นพัฒนาการด้านความก้าวหน้าของ

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และรับบริการต่างๆที่

มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้” 

 ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอียด 

ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7 

หรือที่ www.ru.ac.th, facebook: PR Ramkhamhaeng  

University 

ม.ร.จัดกิจกรรมฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

หัวข้ออบรม วันอบรม

Introduction and Service 

Installation

23 เม.ย. 59  (บ่าย)

Getting Start to PHP 24 เม.ย. 59  (ทั้งวัน)

Getting Start to MySQL 30 เม.ย. 59  (ทั้งวัน)

Beginning to first step

to Web-Form

1 พ.ค. 59  (เช้า)

Web Database Applications 

with PHP&MySQL

1 พ.ค. 59  (บ่าย)

14 พ.ค. 59  (เช้า)

Authentiation  and  security 14 พ.ค. 59  (บ่าย)

Tips & Trick to Develop 15 พ.ค. 59  (ทั้งวัน)

Work Shop 21 พ.ค. 59  (ทั้งวัน)

 ผู้ ส น ใ จ ส มั ค ร ไ ด้ ตั้ ง แ ต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไ ป 

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ชั้น 1 

โทร. 0-2310-8851, 0-2310-8853, ห้องรับสมัคร 0-2310-8800  

ต่อ 2269, www.ctc.ru.ac.th 

 อนึ่ง ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 % และผ่าน

การทดสอบตามหลักสูตรท่ีก�าหนดจะได้รับวุฒิบัตรรับรอง

การอบรมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ม.ร.จัดอบรมคอมพิวเตอร์ฯ         (ต่อจากหน้า 1)

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ ตลอดจน คณาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษารุ่นพ่ีให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี 

18 เมษายน 2559 ณ คณะรัฐศาสตร์ 2 ชั้น 4

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่ายินดีต้อนรับ 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองทุกท่าน 

เข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยรามค�าแหง การปฐมนิเทศถือเป็น

พิธีส�าคัญท่ีนักศึกษาจะได้มาท�าความรู้จักกับระบบ

การเรียนการสอน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะ

คอยให้ค�าปรึกษาและคอยดูแลนักศึกษา รวมท้ังได้มา

พูดคุยถึงกฎเกณฑ์  กติกาของสถาบันการศึกษาแห่งน้ีด้วย 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสมบัติของชาติ

อย่างแท้จริง ท�าหน้าที่เป็นตักศิลาทางปัญญา และ 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้  

ให้ลูกศิษย์ที่มุ่งมาแสวงหาความรู้มาโดยตลอดตั้งแต่ 

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยเปิดการเรียน- 

การสอนแบบตลาดวิชา เป็นหน่ึงมหาวิทยาลัยสองระบบ 

ทั้งระบบเปิดและระบบปิด คือ ถ้านักศึกษาต้องการ 

เข้าเรียนก็มีชั้นเรียนให้ และรับแบบไม่จ�ากัดจ�านวน 

เปิดโอกาสให้คนไทยท่ีอยู่ทุกแห่งหนในประเทศไทย 

ไม่จ�ากัดเพศ อายุ และฐานะได้เรียนหนังสือทั้งระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม โดยได้ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ 

และในต่างประเทศ 32 ประเทศ 41 ศูนย์สอบ 

 “44 ปีแล้วท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เปิดโอกาส

ทางการศึกษา ให้กับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างแท้จริง 

ไม่จ�ากัดท้ังเพศ อายุ  ฐานะ และผู้ท่ีท�างานแล้วก็สามารถ 

เรียนได้ รวมทั้งยังมีต�ารา เทคโนโลยีด้านการศึกษา

ที่ทันสมัยต่างๆ อ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 

หากมีปัญหาในกระบวนวิชาต่างๆ ก็มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ 

และมากประสบการณ์คอยให้ค�าปรึกษาตลอดเวลา 

ท้ังนี้รามค�าแหงยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้มี

ชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถยืนเทียมบ่าเทียมไหล่ได้สมศักด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย์ ส�าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับ

ของสังคมไทยในทุกภาคส่วน  ณ วันน้ีในแวดวงการปกครอง 

มีลูกศิษย์รามฯข้ึนแท่นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

เกือบทุกจังหวัด และปลัดกระทรวง อีก 6 กระทรวง 

ถือเป็นสิ่งที่ชาวรามค�าแหงทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ 

กับการท�าหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยันที่จะ 

ท�าหน้าที่นี้ต่อไป”

 อธิการบดี กล่าวอีกด้วยว่าการเรียนระดับ

ปริญญาเอกจ�าเป็นต้องมีความเพียร พยายาม และมุมานะ

อธิการบดีฝาก นศ.ใหม่ ป.เอกฯ     (ต่อจากหน้า 1)

อย่างต่อเน่ือง ท่ีส�าคัญต้องเรียนด้วยตนเอง หม่ันสร้าง

แรงบันดาลใจในการเรียนตลอดเวลาเพื่อให้มีแรงสู้

จนส�าเร็จการศึกษา รวมทั้งขอให้รักษาจรรยาบรรณ

และมาตรฐานทางวิชาการในการท�าดุษฎีนิพนธ์  

เพ่ือท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

บ้านเมืองและประเทศชาติ ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิง 

ท่ีถูกต้องชัดเจนด้วย และเม่ือเข้ามาอยู่ร่วมกันในสถาบัน

แห่งน้ีขอให้ยึดถือว่า เราเป็นลูกพ่อขุนฯ เหมือนกันทุกคน 

และคบหากันด้วยความรัก ความสามัคคี ช่วยกัน

ศึกษาหาความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์

แก่การศึกษา อีกทั้งดูแลคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

เพื่อนนักศึกษาอย่างสมเหตุสมผล ให้ความเคารพ 

เกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกันด้วย

ให้แล้วเสรจ็ก่อนการลงทะเบียนเรยีนภาค 1 ปีการศกึษา 2559 

หากพ้นก�าหนดแล้วนักศึกษายังไม่มาด�าเนินการ 

มหาวิทยาลัยจะด�าเนินการมิให้นักศึกษาสามารถลง

ทะเบียนเรียนต่อไปได้

 ประกาศ ม.ร. ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 

 ม.ร.ให้นักศึกษาที่มีรหัสซ�้าซ้อนฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะจัดโครงการกีฬา

สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 14-16 

พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง ม.ร. โรงยิม 

2, 3, 4 สนามกีฬากลางแจ้ง (ตะกร้อ, เปตอง, 

วอลเลย์บอลชายหาด) โดยมีการแข่งขัน 6 ประเภทกีฬา 

ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน 

และกรีฑา

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและชมการแข่งขัน 

ตามก�าหนดการดังกล่าว รายละเอียดโทร. 087-291-

8801, 082-282-6865

กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” เป็นคนหนึ่ง 

ซึง่ไม่พลาดทีจ่ะไปงานสัปดาห์หนงัสือ

แห่งชาต ิ และสปัดาห์หนงัสอืนานาชาต ิ ซึ่ง

 ปีนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิรกิต์ิิ ระหว่างวันท่ี ๒๙ มนีาคม 

ถึงวันท่ี  ๑๐  เมษายน  พทุธศักราช  ๒๕๕๙

 เป็นงานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาต ิ

ครั้งที่ ๔๔ และงานสัปดาห์หนังสือ

นานาชาติครั้งที่ ๑๔ 

 แน่นอน “ข่าวรามค�าแหง” ได้ (ซือ้) 

หนังสือดีๆมาหลายเล่ม

 แต่เล่มหนึ่งซึ่งได้ (ซื้อ) จากร้าน

นานมบีุค๊ส์ เป็นเล่มทีร่บีอ่านและต้องรบี

บอกกล่าวแก่ผู้ที่อ่านคอลัมน์นี้ คือ

 ความรักใดจะไม่ปวดร้าว

 หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นพระราชนพินธ์

แปลเล่มใหม่ใน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี ทรงมพีระปรชีาญาณ

ทางด้านอักษรศาสตร์อย่างที่ชาวไทย

และชาวโลกได้ประจักษ์

 ครัง้นี ้ นบัเป็นอีกครัง้หนึง่ท่ีนกัอ่าน

จะได้ชืน่ชมพระบารมผ่ีานพระราชนพินธ์

แปลจากต้นฉบับภาษาจีน ที่ 

 พระองค์ทรงถ่ายทอดร้อยเรยีงค�า

จากภาษาจีนสู่ภาษาไทย

 ให้นกัอ่านได้ดืม่ดำา่ไปกบัอรรถรส 

ของนวนยิายท่ีแฝงไว้ด้วยความหมาย

ของการใช้ชีวิต

 สถาบนัการศกึษานานาชาต ิมหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการ “รามฯอนิเตอร์...สร้างฝาย  ปันน�า้ใจ 

สู่ชุมชน” รวมพลังอาจารย์ นักศึกษาคนไทยและชาวต่างชาติ สร้างฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และบ้านท่ามะกรูด อ�าเภอบ้านไร่  

จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคมที่ผ่านมา 

 โอกาสนี ้อาจารย์สาธิน  สนุทรพันธุ ์ผูอ้�านวยการสถาบนัการศกึษานานาชาต ิเปิดเผยว่า 

ปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความส�าคัญและลงมือปฏิบัติ 

ร่วมกนัแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สถาบนัการศกึษานานาชาตนิอกจากจดัการเรยีนการสอนแล้ว 

ยงัส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษาเพือ่สร้างจติสาธารณะและการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

การศึกษาในห้องเรียน ช่วยให้นักศึกษามีความรู้และมุมมองท่ีเป็นสากลจากคณาจารย์

และนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาร่วมเรียนที่สถาบันฯ 

     ส่วนการท�ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตจริงคู่กับธรรมชาติ  

ในปีนี้ทางสถาบันฯจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริในพื้นที่ป่าของบ้านแก่นมะกรูด 

อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นป่าที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู ่

ในพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่ป่าบริเวณนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป การสร้างฝายชะลอน�้าเพื่อการกักเก็บน�้า  

เก็บกักตะกอนชะลอการไหลของน�้า ท�าให้น�้าซึมลงดิน ป่าเกิดความชุ่มชื้นระบบนิเวศดีขึ้น และยังช่วย

ป้องกันปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้งอีกด้วย ทางสถาบันฯสนับสนุนให้นักศึกษาท�ากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน 

โดยมีการลงพ้ืนที่แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  

มีคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 Mr.Joey Cano อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาอังกฤษ และสื่อสารมวลชน สถาบัน-

การศึกษานานาชาติ เผยว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม แม้ว่าช่วงระหว่าง

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเผชิญกับความยากล�าบากในการท�างานและต้องอดทน 

ต่อสภาพอากาศที่ร้อน แต่สุดท้ายเมื่อการสร้างฝายส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็เป็นที่น่าพอใจ 

ทุกคนมีความสุขที่ได้ท�าสิ่งดีๆให้กับชุมชน ผมอยากเชิญชวนนักศึกษาและเยาวชน 

ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอีกต่อไปในอนาคต

     Mr.Ronan Guy Florian Coupiac นักศึกษาชาวฝรั่งเศส กล่าวว่าผมจะกลับมาดู

ฝายแห่งนีอ้กีครัง้ในฤดฝูน น�า้คงใสสะอาดและมปีระโยชน์ต่อชมุชนเป็นอย่างมาก รูส้กึภมูใิจ 

มากทีต่ดัสนิใจเข้าเรยีนทีส่ถาบนันานาชาตแิห่งนี ้ ไม่เคยคดิว่าจะได้มโีอกาสได้ท�ากจิกรรมดีๆ

แบบนีม้าก่อน การเร่งท�าฝายภายในวนัเดยีวทีต้่องร่วมแรงร่วมใจกบัเพือ่นร่วมทมี มคีวามสขุ

ที่ได้ร่วมกันสร้างฝายขึ้นมาอย่างน่าภาคภูมิใจ

 Mr.Christopher Hebky นักศึกษาลูกครึ่งไทย-เยอรมัน กล่าวว่า 

เป็นการเรยีนรูก้ารท�างานเป็นทมี งานทกุเรือ่งจะส�าเรจ็ได้ไม่ใช่เพียงเพราะใครคนใดคนหน่ึง

เท่านั้น การที่เพื่อนๆ ร่วมกันท�าฝาย อาจจะเหนื่อยและเป็นงานที่หนักท่ามกลางอากาศ 

ที่ร้อนระอุ ไม่มีแม้แต่ห้องน�้า ต้องนั่งกินข้าวกับพื้นดิน  แต่น�้าใจและมิตรไมตรีที่มีให้กัน

สร้างความสามัคคี การร่วมด้วยช่วยกัน จึงท�าให้งานสร้างฝายเสร็จ

บรรลุตามเป้าหมาย และส่งมอบให้กับชุมชนทันระยะเวลาที่ก�าหนด

     นางสาวรชา ทบัโทน กล่าวว่าดใีจทีก่ารได้เรยีนรูน้อกห้องเรยีน การอยูร่่วมกบัธรรมชาต ิ

การท�าลายมันง่ายเพียงเสี้ยวนาที แต่การจะปลูกป่าหรือสร้างธรรมชาติที่สวยงามต้องใช้

ระยะเวลาทีย่าวนาน  การอนรุกัษ์และห่วงแหนต้นน�า้  ล�าธาร  ป่าไม้จงึเป็นทางออกทีด่ทีีสุ่ด 

ที่เราลูกพ่อขุนฯควรท�าและช่วยกันรณรงค์ให้ธรรมชาติอยู่กับประเทศของเรา

     นางสาวธันย์ชนก เผ่าพลทอง กล่าวว่าดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้ม 

ของชาวบ้าน ท�าให้รู้จักและมองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ คุณค่าทางจิตใจระหว่างผู้ให ้

และผูรั้บ ท่ีส�าคัญภมิูใจในตวัเองทีส่ดุทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยเหลอืเตมิเตม็ธรรมชาต ิ

และมอบประโยชน์ที่ไม่อาจตีราคาเป็นเงินได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาส 

ในการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้นักศึกษาได้น�าความรู้ ความสามารถและทักษะจากในห้องเรียน 

น�าไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการท�าประโยชน์

เพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

“รามฯอินเตอร์” ต้านภัยแล้ง รวมพลัง
สร้างฝายหินแรกแห่งบ้านแก่นมะกรูด



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ผู้บริหารเบอร์รี่ยุคเกอร์ รับปริญญากิตติมศักดิ์

ฝากบัณฑิตรามฯ ระลึกถึงสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

บิ๊กบอสทรู รับปริญญากิตติมศักดิ์

ฝากบัณฑิตรามฯ คิด วิเคราะห์ ก่อนลงมือทำา

 นายศุภชัย  เจียรวนนท์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  

ทรูวิชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวชิาสือ่สารมวลชน ในฐานะผู้ประสบความส�าเร็จทางด้านวชิาชพีและเป็นผูส้นบัสนนุ

การสื่อสารมวลชนในประเทศไทย โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จ-

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เมือ่วนัที ่ 14 มนีาคม 2559 ณ อาคารหอประชมุ

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นายศุภชัย  กล่าวในโอกาสนี้ว่าขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ที่อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติต่อตนเอง 

ครอบครัวและองค์กรอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมา 

ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

 การท�างานให้ประสบความส�าเร็จต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน

ประโยชน์ส่วนตน เหน็ความส�าคญัของลกูค้าเป็นหลกั รูจ้กัน�าค�าวจิารณ์ มาเป็นโอกาส

ในการแก้ไขความผิดพลาดของบริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จึงไม่เพียงแต่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน 

การสื่อสารให้กับประเทศไทย คนไทยเท่านั้น แต่มีความมุ่งมั่นที่จะท�าประโยชน ์

กบัส่วนรวมเป็นหลัก เพราะบทบาทของบริษัทไม่ได้อยูแ่ค่การสร้างโครงข่ายพืน้ฐาน 

ยงัรวมถงึการสร้างเนือ้หา สาระต่างๆ ทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างคณุค่า คณุธรรม ตลอดจน

การใช้ชีวิตการท�างานและความบันเทิงประชาชนด้วย

 นายศุภชัย   กล่าวถึงอนาคตการสื่อสารในยุคดิจิตอลว่า เป็นการสื่อสาร 

ที่ไร้ขอบเขต ไร้พรมแดน เข้าถึงตัวบุคคลได้ง่าย ท�าให้สามารถเลือกเข้าไปมีส่วน

ในเรือ่งต่างๆ และมศัีกยภาพเพียงพอทีจ่ะเลือกรับรู้ในสิง่ทีช่อบได้ด้วยตนเอง รวมทัง้ 

จะมีการสร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะท�าให้ทุกคนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

และความบันเทิงได้อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน ซึง่จะท�าให้เกิดการแบ่งปันความรูไ้ด้อย่าง

ตรงจดุและทัว่ถงึ ทัง้น้ี ระบบการสือ่สารท่ีเปล่ียนไป จะสอดคล้องและเข้ามาตอบสนอง

ความต้องการของทุกคนอย่างไม่มีขีดจ�ากัด

 “สือ่เปรยีบเสมอืนกระดานด�าขนาดใหญ่ของสงัคม สิง่ทีต้่องถ่ายทอดออกไป

นอกเหนือจากความบันเทิงแล้ว เรื่องข้อมูลข่าวสารถือเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะ

จะน�าไปสูค่ณุค่าของระบบสังคม ขอให้บณัฑติด้านส่ือสารมวลชนทีจ่ะออกไปท�างาน

ในวงการนี ้ รูจ้กัคดิ วเิคราะห์ รูปแบบการน�าเสนอทีม่เีหตุมผีล และมคีณุค่าต่อสงัคม 

โดยถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เชื่อมโยงสังคมให้เกิดความสงบสุข ความเกื้อกูล

ซึง่กนัและกันตามหลักศาสนาเป็นหลกั เพราะจะท�าให้ประชาชนมคีณุธรรม เกดิเป็นความรกั 

ความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันต่อไป”

 นายศภุชยั เป็นบคุคลทีมี่ส่วนพฒันาส่งเสริมสือ่มวลชนด้านโทรทัศน์ในนามบรษิทั 

ทรูวิชั่นส์ โดยให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้และความบันเทิง น�าสาระความรู ้

ทีเ่ป็นประโยชน์มาเสนอต่อประชาชนอย่างต่อเนือ่ง และได้จดัต้ังโครงการทรปูลกูปัญญา

ให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งได้สนับสนุน

การอบรมนกัศกึษาทีศ่กึษาด้านนเิทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และส่ือมวลชนในประเทศไทย

เข้าแข่งขนัโครงการ Future Journalist Award และส่งนกัศกึษาทีช่นะเลศิการประกวด

ไปฝึกงานทีส่ถานโีทรทศัน์ TNN และ BBC ณ กรงุลอนดอน เป็นประจ�าทกุปี ถอืได้ว่า 

เป็นนักธุรกิจที่ส่งเสริมสื่อสารมวลชนในประเทศไทย และสนับสนุนการจัดการศึกษา

ด้านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง จนได้รับต�าแหน่งนายกสมาคมโทรคมนาคม 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

 นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั เบอร์รี ่ ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน) รบัพระราชทานปรญิญา

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัด์ิ สาขาวชิาการบรหิารท่ัวไป จากสมเด็จพระเทพ-

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เมือ่วนัที ่ 14 มนีาคม 2559 ณ อาคารหอประชมุ 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ฝากบัณฑติรามค�าแหงน�าความรูท่ี้ได้รบัไปประยกุต์ใช้ 

ในการท�างานให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ รวมทั้ง

ต้องระลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา ครู

อาจารย์ท่ีอบรมสั่งสอน และอย่าลืมกลับมาท�าคุณประโยชน์ตอบแทนเมื่อมี

โอกาสด้วย

 นายอัศวิน กล่าวในโอกาสนี้ว่าขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท่ีมอบปริญญากิตติมศักดิ์อันทรงเกียรติให้ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและ

เกียรติประวัติของตนเองและครอบครัว และยังเป็นก�าลังใจที่ย่ิงใหญ่ในการ 

มุ่งมั่นท�าคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 “ประทับใจและชื่นชมมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพราะเป็นมหาวิทยาลัย

ที่เปิดกว้างทางการศึกษา ให้โอกาสกับทุกคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เข้ามาศึกษาไม่ว่า

จะอยูแ่ห่งหนไหนในประเทศไทยกส็ามารถทีจ่ะเรียนรู้ได้ อกีทัง้ยงัสอนให้ทกุคน

มคีวามรูค้วบคูก่บัคณุธรรม เพราะสงัคมทุกวนันีม้คีวามรู้เพยีงอย่างเดียวไม่สามารถ

ท�าให้ประเทศชาตเิจริญก้าวหน้าได้ จ�าเป็นต้องมคีณุธรรมน�าความรูจ้งึจะท�าให้ 

สังคมอยู่รอดและสงบสุข”

 นายอัศวิน กล่าวต่อไปว่าหลักการท�างานที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ 

คือ “อดทน ตั้งมั่น และมุ่งมั่น” และที่ส�าคัญต้องไม่ลืมดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับ-

บัญชาทุกคนที่ท�างานทุ่มเทให้กับองค์กรทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริม

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ให้เป็นทัง้คนดแีละคนเก่ง เพราะเชือ่มัน่ว่าในอนาคตอนัใกล้เศรษฐกจิของประเทศไทย

จะกลบัมาแขง็แกร่งเป็นผูน้�าทัง้ในเรือ่งเศรษฐกจิและสงัคมได้อกีครัง้ หากบคุลากร

ของชาติมีพัฒนาการที่พร้อมในทุกๆ ด้านก็จะยิ่งเกื้อหนุนและส่งเสริมซึ่งกัน 

และกนั ท�าให้เกดิความก้าวหน้าและสามารถแข่งขนัได้ในระดับภูมภิาคอาเซยีน 

และระดับโลกอย่างแน่นอน

 “บัณฑิตใหม่ทุกคนไม่ว่าจะส�าเร็จการศึกษาในด้านบริหารธุรกิจ หรือ

ศาสตร์อืน่ๆ ขอให้ประสบความส�าเรจ็ในสิง่ทีมุ่ง่หวงัไว้ และน�าความรูท้ีไ่ด้รบั 

จากมหาวทิยาลยัแห่งนีไ้ปประยกุต์ใช้ในการท�างานให้เกดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง 

สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งต้องรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งบิดา 

มารดา ครูอาจารย์ สถาบันการศึกษา รวมทั้งระลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ท�าคุณประโยชน์ตอบแทนเมื่อมีโอกาสด้วย”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                                            aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน กรุสมบัติอยุธยา

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เห็นข่าวเรื่องที่อาจารย์ท่านหนึ่งสันนิษฐานว่าเศียรพระขนาดใหญ ่

ที่จัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครเป็นเศียรของพระศรีสรรเพชญ-

ดาญาณหรือที่เรียกกันว่าพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปส�าคัญสมัย 

กรงุศรอียธุยาแล้วกร็ูส้กึตืน่เต้น เพราะพระพทุธรปูองค์นีม้ชีือ่เสยีงมาก บนัทกึ

ของฝร่ังทีเ่ดินทางมากรงุศรอียธุยายคุรุง่เรอืงจะต้องบรรยายถงึพระศรสีรรเพชญ์

ด้วยเสมอเพราะเป็นพระองค์ใหญ่มากคือเป็นพระพุทธรูปยืนที่สูงถึง 8 วา 

(16 เมตร) แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือหุ้มทองค�าน�้าหนักถึงเกือบ 350 กิโลกรัม 

แต่ทองค�าที่ว่าตอนนี้ไม่เหลืออีกแล้วเพราะตามพงศาวดารบอกว่าพม่าสุมไฟ

ลอกเอาทองไปหมดเมื่อตอนที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310

 การมีพระพุทธรูปที่หุ้มด้วยทองค�าขนาดใหญ่อย่างพระศรีสรรเพชญ์ 

ย่อมแสดงถึงความมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นเป็นอย่างดี และแม้ว่า

ทรัพย์สมบัติสมัยนั้นจะถูกขุดค้นโดยคนยุคหลัง ๆ ไปจวนจะหมดแล้ว แต่ก็

เชื่อกันว่ามีสมบัติตกค้างอยู่อีก เพียงแต่ยังค้นหาไม่เจอเท่านั้น 

 ข่าวการพบกรุสมบัติสมัยอยุธยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคหลังคงหนีไม่พ้น

การพบสมบัติที่เจดีย์วัดราชบูรณะเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้วคือเมื่อปี 2501 เพราะ

แม้ว่าโจรทีล่กัลอบขุดกรุไปก่อนจะน�าทองไปหลอมเป็นแท่งขายเสยีบางส่วนแล้ว 

แต่กย็งัมสีมบตัมิค่ีาเหลอือยูอ่กีมากถงึขนาดจัดเป็นห้องแสดง (เกบ็เป็นห้องนิรภยั) 

ได้ 1 ห้องที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา 

 กรุวัดราชบูรณะนี้มีสมบัติซึ่งเฉพาะที่เป็นทองค�ายังไม่รวมเพชรนิล

จินดาต่าง ๆ ก็หนักรวมไม่ต�่ากว่า 85 กิโลกรัมเข้าไปแล้ว ลองอ่านดูค�าให้การ

ของโจรทีเ่ข้าไปขดุสมบตัดินูะครบัว่ามอีะไรบ้าง  “บนโต๊ะทางเหนอืมเีสือ้ทองค�า 

อยู่ 8 ตัว และมหามงกุฎสูง 2 ศอกเศษ มีจอกทองค�าหลายลูก เป็นทองค�า

ประดับด้วยทับทิม และมงกุฎพระราชินี 3 องค์ ตลับทองค�า 12 ใบ ....บนโต๊ะ

ทางทิศตะวันออกมีมหามงกุฎราชินี 5 องค์ และตลับทองค�าประดับหัวทับทิม 

20 ใบ เสื้อทองค�าของพระมหากษัตริย์ 3 ตัว พระพุทธรูปทองค�า 20 องค์.... 

โต๊ะทางทศิใต้มพีระพทุธรปูทองค�า 25 องค์ พระมหามงกฎุราชนิ ี 8 องค์ .......”  

ทีผ่มคดัมาให้อ่านนีเ้ป็นเพยีงบางส่วนเท่านัน้นะครับ และแม้ว่าจะตามกลับคืน 

จากโจรมาได้ไม่หมด แต่เท่าที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็มูลค่ามหาศาลแล้ว ใครผ่านไป 

เที่ยวอยุธยาถ้าไม่ได้ไปดูสมบัติจากกรุวัดราชบูรณะที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาต ิ

เจ้าสามพระยาก็ถือว่ายังไม่ได้มาเที่ยวกรุงเก่า หรือถ้าใช้ส�านวนแบบรายการ

ครวัคณุต๋อยกต้็องบอกว่า  “ถ้าไม่ได้ไปชมพพิธิภณัฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา...ถอืว่าผิด”

 โจรทีเ่ข้าไปขโมยขดุกรวุดัราชบูรณะถกูจบัได้เพราะว่ากนัว่าโจรคนหนึง่เสยีสต ิ

(หรอืเมากไ็ม่รู)้ เอาพระแสงดาบทองค�าทีข่ดุได้ไปร�าป้ออยูก่ลางตลาด  แต่นอกจาก

กรวุดัราชบรูณะแล้วในยคุใกล้ ๆ กนันัน้กม็เีรือ่งร�า่ลอืกันว่ามีโจรขโมยขดุสมบตัิ

อีกหลายกรุ แต่จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน  มีเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินได้ฟังมาเองก็คือที่

 เนือ่งจากชาวลาวส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ  พธีิท�าศพใช้วธีิเผามากกว่าฝัง  

นอกจากพวกทีเ่ป็นโรคตดิต่อร้ายแรง  เช่น  อหวิาตกโรค   กาฬโรค   หรอืคนท่ีตาย 

ปัจจุบันทันด่วนนิยมฝังศพ     ส่วนโลงรองศพใช้ไม้กระดานทั่วๆไป  ถ้าเป็นศพ 

ท่านผูใ้หญ่ของบ้านเมอืง  หรอืพระสงฆ์  จะเกบ็ศพไว้นานกว่า  3  วนั    ในระหว่าง 

พิธีมีการสวดอภิธรรม   บรรดาญาติของผู้ตายก็จะมาชุมนุมและช่วยเหลืองาน

ในเรือ่งต่างๆ  เช่น  ช่วยอาบน�า้ศพ   นุง่ผ้าใหม่กลบัด้านกบัคนเป็น  การหวผีมให้ศพ 

การใส่เงินเข้าในปากศพ   ผูกตราสังศพโดยน�าผ้าขาวห่อศพใช้ด้ายดิบมัดศพ

เป็น  5  เปลาะ จัดดอกไม้  ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะใส่มือศพ   ตามตะเกียง

ไว้ทางปลายเท้าโลงศพ   มกีระถางธปูไว้ปักธปู อยูข้่างตะเกยีง  เมือ่แขกมาร่วมงาน

จะเคารพศพด้วยการจุดธูป  1  ดอก  พร้อมกล่าวอโหสิกรรมต่อศพ  และขอให้

ดวงวิญญาณผู้ตายไปสู่สุคติ   ญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน   ญาติส่วนใหญ่จะมานั่ง

เป็นเพือ่นศพ  โดยการเล่นกระดานเสอืกนิหม ู   หรอืหมากรกุ  และหมากเสอืกนิววั 

เพื่อผ่อนคลายความเศร้าโศกของครอบครัวผู้ตาย      ไม่อ้างว้างว้าเหว่จนเกินไป 

เมือ่ครบ  3  วนั  ก็จะน�าศพไปเผาในบรเิวณวดั  หรอืทีป่่าช้า  ขณะน�าศพลงจากเรอืน  

จะมีพระสวดกรณียเมตสูตร  ที่โลงศพจะมีด้ายสายสิญจน์ล่ามออกมาจากศพ  

พระสงฆ์   1  รูป  จะถือด้ายสายสิญจน์เดินน�าหน้า  ญาติๆก็จะจับสายสิญจน์ 

เดนิตามพระสงฆ์  ส่วนแขกทีม่าร่วมงานกจ็ะเดนิแห่ตามติดๆกนัไปจนถงึบริเวณ

ที่จะเผาศพ   การโยงศพและจูงหีบศพเชื่อว่าจะได้บุญได้กุศลมากยิ่ง                                                                               

 วทิจูีดสะก๋าน   หมายถงึวธิเีผาศพ  เมือ่แห่ศพไปถงึบรเิวณวดั 

หรือป่าช้าแล้ว  ก็วางหีบศพลงบนเชิงตะกอน  มีการสวดอภิธรรมก่อนเผาศพ

อีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพระสงฆ์สวดจบ  ก็มีการเวียนศพรอบจิตกาธาน  3  รอบ   จงึ

ล้างหน้าศพด้วยน�า้มะพร้าวอ่อนแล้วปิดโลงศพจดุไฟฟืนซึง่วางเรยีงกนัดีอยูแ่ล้ว  

ทกุคนทีม่าในงานศพกร็อดจูนไฟจวนดบั   แล้วต่างคนกแ็ยกย้ายกนักลบั   วนัรุง่ขึน้ 

ญาติก็จะมาเก็บอัฐิไปไว้ที่บ้านของผู้ตาย  หลังจากวันเผาล่วงไปแล้ว  3  วัน   

มธีรรมเนยีมตดิต่อกนัอกีคอื  มกีารนมินต์พระสงฆ์  4  รปู  มาสวดทีบ้่านของผูต้าย 

และเชญิชวนญาตพิีน้่องมาร่วมงานท�าบญุเลีย้งพระ  ตกเยน็มากท็�าพธิสีวดมนต์เยน็ 

เป็นเช่นนีจ้นครบ  3  คนื  จงึเสรจ็พธิ ี ถ้าเป็นศพ  ปู ่ย่า  ตา  ยาย  หรอืบตุร  ภรรยา 

ผู้เป็นเครือญาติ  จะเก็บกระดกูมาใส่โกศ  ใส่ผอบ  หรอืห่อด้วยผ้าขาวน�ามาวางไว้

บนหิ้ง ในห้องโถงที่บ้าน เพื่อกราบไหว้บูชา   ส่วนชาวลาวที่นับถือศาสนาคริสต ์

ก็จะน�าศพไปให้  คนุผ่อ   คอืบาทหลวงท�าพธิสีวดมนต์ให้วญิญาณของผูต้าย

ไปสูส่คุต ิ เมือ่เสรจ็พธิแีล้วจึงแห่ศพไปฝังที่ป่าช้าของโบสถ์ในชุมชนของตน 

วิทยาลัยเกษตรเก่าซึ่งสร้างข้ึนในเขตพระราชฐานชั้นนอกของกรุงศรีอยุธยานั้น 

มีเจดีย์อยู่หลาย 10 องค์ ผู้รับเหมาเอาแทร็กเตอร์ชนเจดีย์พังแล้วขุดได้ทองค�า 

ไปหลอมไม่รู้เท่าไหร่ 

 ปัจจบุนัวทิยาลยัเกษตรถกูย้ายไปนอกเกาะเมอืงแล้ว แต่สมยัท่ียงัมนีกัศกึษา

เรียนอยู่ซึ่งต้องขุดดินปลูกผักไปด้วยนั้น นักศึกษาขุดพบพระพิมพ์ พระเครื่อง

ที่ยังสมบูรณ์หลาย 100 องค์ แต่สมัยนั้นไม่มีใครกล้าเอากลับบ้าน ขุดได้ก็เอามา 

กองกนัไว้ทีห่อพกันัน่เอง ปัจจบุนัพระเหล่านัน้ไม่รูว่้าไปอยูไ่หนแล้ว เป็นพระเก่าแก่

อายุกว่า 200 ปีเชียวนะครับ 

 ป.ล.ที่เล่าเหมือนตาเห็นก็เพราะผมเคยเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยเกษตร 

ที่ว่านั้นมาก่อนนั่นเอง



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก คณะมนุษยศาสตร์

ปดิวรัดา : เรื่องเล่าและร่องรอยแห่งความทรงจำา

  หลังจากที่ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ฉายละครเรื่องปดิวรัดา ซึ่งได้รับความนิยม 

อย่างสูงและมีผู้สงสัยกันมากว่า ชื่อของละครเรื่องนี้อ่านอย่างไร และมีที่มาอย่างไร 

ละครเรือ่งนีส้ร้างขึน้จากนวนยิายของ “สราญจติต์” (มล.จนิตนา นพวงศ์  แต่งประมาณ 

พ.ศ. 2500) อ่านว่า ปะดวิะรดัดา ซึง่หมายถงึภรรยาทีซ่ือ่สัตย์และภกัดีต่อสาม ี ช่ือปดิวรดัา 

มาจากพระนามของพระวมิาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลภีริมย์ กรมพระสทุธาสนินีาฏ  

ปิยมหาราชปดิวรัดา    พระอรรคชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เน้ือหาของละครและเรือ่งราวของพระวมิาดาเธอฯ มไิด้มส่ีวนใดเกีย่วข้องกนั  ทว่าเร่ืองราว

ของความจงรกัภกัดขีองพระวมิาดาเธอฯ นัน้น่าสนใจกว่าเรือ่งราวในละครหลายเท่านกั

       เมื่อวันเสาร์ที่ 12  มีนาคม 2559  สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม

สมาชกิสัญจร ครัง้ที ่1  ด้วยการเชญิสมาชกิ

และผู้สนใจร่วมเดินทางตามรอยชื่อ

ของละคร ผ่านกาลเวลาสูค่วามทรงจ�าและ 

เรือ่งเล่าของพระวมิาดาเธอ  พระองค์เจ้า- 

สายสวลภีริมย์ กรมพระสุทธาสินนีาฏ       

ปิยมหาราชปดิวรัดา  ณ  วังสวนสุนันทา  ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ตั้งอยู่ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหา

ราชปดิวรัดา ประสูติเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2406  เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดีและหม่อมจีน  ลดาวัลย์ (ภายหลังได้รับ

การสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าจอมมารดาจีน  ด้วยรัชกาลที่ 5 ทรงถือว่าท่านเป็น “ขรัวยาย” 

ของเจ้าฟ้าพระราชโอรสและพระราชธิดาถึง 6 พระองค์)

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 พระวมิาดาเธอฯ มพีระนามเดมิว่า  

หม่อมเจ้าสาย ลดาวลัย์ และมพีระนาม 

ที่เรียกเล่น ๆ ในหมู่พระญาติใกล้ชิดว่า “เป๋า” มีพระเชษฐภคินีร่วมพระบิดามารดา 

คือ 1. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค  กรมขุนอัครวรราชกัลยา 

(หม่อมเจ้าบัว ลดาวลัย์)  2.พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารรีตัน์ (หม่อมเจ้าป๋ิว 

ลดาวลัย์) ผูท้ีคุ่น้เคยออกพระนามเรยีกว่า ท่านองค์ใหญ่ ท่านองค์กลาง และท่านองค์เลก็ 

ตามล�าดับ

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวพระราชทานพระอิสริยยศเป็น 

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ  เมื่อพ.ศ. 2431 

ดังที่ปรากฏในค�าประกาศว่า

 ศุภมัศดุ พระพุทธสาสนกาล เป็นอดีตภาคล่วงแล้ว 2431 พรรษาปัตยุบันกาล  

มสุกิสงัวจัฉรพสิาขมาส  กาฬปักษ์ทศมดีถิ ีโสรวาร ปรเิฉทกาลก�าหนด พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ฯลฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด�าริห์ว่า 

พระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้าสาย ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณมาช้านาน  

โดยความซือ่สตัย์สจุรติจงรกัภกัดีเปนอนัมาก มไิด้มรีะแวงผดิให้เปนทีขุ่น่เคอืงพระราชหฤไทย 

แลเส่ือมเสียพระเกียรติยศแต่สักครั้งหน่ึงเลย ได้ด�ารงพระยศเปนพระอรรคชายา  

มีพระเจ้าลูกเธอหลายพระองค์ ก็มิได้มีความก�าเริบวุ่นวายด้วยยศศักดิ์ ประพฤต ิ

พระองค์เปนสภุาพเรยีบร้อย เหมอืนพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารรีตัน์  

ซึง่สิน้พระชนม์ไปแล้วนัน้ เพราะเหตทุัง้ปวงอนัได้กล่าวไว้ในค�าประกาศเลือ่นพระนาม

พระอรรคชายาพระองค์ก่อนกเ็หมอืนกบัพระอรรคชายาพระองค์นี ้ จงึเปนการสมควร 

ที่จะทรงยกย่องพระเกียรติยศไว้ ให้ตั้งอยู่ในต�าแหน่งอันสูงศักดิ์ตามที่สมควรนั้นฯ  

จงึมพีระบรมราชโองการมา ณ พระบณัฑรูสรสิงหนาทด�ารสัส่ังให้สฐาปนาพระอรรคชายาเธอ 

หม่อมเจ้าสาย ขึน้เปนพระองค์เจ้า มพีระนามตามจาฤกในพระสพุรรณบฏัว่า พระอรรคชายาเธอ 

พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ให้ทรงศักดินา 20000 ตามต�าแหน่งพระอรรคชายามีกรม

ในพระราชก�าหนดใหม่ จงทรงเจริญพระชนมายุพรรณศุขพลปฏิภาณ คุณสารสมบัติ 

สรรพสิริสวัสดิพิพัฒมงคล วิบุลยศุภผล อดุลยเกียรติยศ มโหฬารทุกประการ

       พระวิมาดาเธอฯ ทรงมีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว และมีพระราชธิดา  

3 พระองค์ คอื 1. เจ้าฟ้ายคุลฑฆัิมพร กรมหลวงลพบรุรีาเมศวร์  2. เจ้าฟ้านภาจรจ�ารสัศรี  

ภัทรวดีราชธิดา (พระนามเดิม พระองค์เจ้าเขจรจ�ารัส สิ้นพระชนม์เมื่อ 5 พระชันษา) 

3. เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา  ศิรินภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชยาลัยสุรกัญญา และ 4. เจ้าฟ้า

นิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี 

 พระวิมาดาเธอฯ และพระเชษฐภคินีทรงได้รับการ 

อภิบาลจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าละม่อม 

กรมพระยาสดุารตันราชประยรู (พระราชธดิาในพระบาทสมเดจ็

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลี้ยงดูสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ 

พร้อมด้วยพระขนิษฐาและพระอนุชาทุกพระองค์ตั้งแต่

สมเดจ็พระเทพศรินิทราบรมราชนิเีสดจ็สวรรคต    รชักาลที ่5 

จงึทรงยกย่องเสมอพระราชชนน)ี  และได้ถวายตัวรบัราชการฝ่ายในทัง้ 3 พระองค์โดยทรงม ี

หน้าที่ควบคุมก�ากับดูแลห้องพระเครื่องต้น ของเสวยคาวหวานทั้งในพระบรมมหาราชวัง 

และที่พระราชวังสวนดุสิตจนสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 พระวิมาดาเธอฯ ได้ทรงก�ากับราชการห้องเครื่องต้นถวายพระบาทสมเด็จ- 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมาตลอดรชักาล  เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดบัซึง่เป็นข้าหลวง

ของพระวิมาดาเธอฯ เล่าว่า (อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 เรื่องห้องเครื่องที่จริงเป็นงานที่หนักมาก เงินหลวงปีละเก้าพันบาท ส�าหรับ 

ใช้จ่ายในการเล้ียงดูองครักษ์ มหาดเล็ก กรมวัง ทหารรักษาวังเวร และแขกพิเศษ  

ดงัน้ันเงนิหลวงท่ีได้รบัพระราชทานจงึไม่พอใช้จ่าย ต้องเอาเงินส่วนพระองค์จ่ายเพิม่เติม 

เพราะว่าข้าหลวงในพระองค์ ก็กินอยู่ในห้องเครื่องต้นด้วย จึงไม่สามารถแยกออกได้ 

คร้ันจะขอพระราชทานเพิ่มอีกก็ทรงเกรงว่าจะได้รับค�าครหาว่าโลภมาก ด้วยเหตุนี ้

จึงไม่สามารถแยกรายจ่ายออกจากส่วนกลางได้ ดังน้ันพระองค์จึงตัดสินพระทัย 

ไม่กราบบงัคมทลู และเม่ือเงินส่วนพระองค์ไม่พอจ่ายกต้็องขอยมืเงนิพระญาติ แต่เมือ่ 

สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

ได ้ทราบความดังกล ่าวจึงทรง 

เป ็นตัวตั้งตัวตี เป ็นพระธุระน�า

ความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อทราบถึงพระเนตรพระกรรณ

แล้ว จึงทรงได้รับพระราชทานเงิน

ค่าเครื่องต้นเพิ่มจนเพียงพอ

 พระวิมาดาเธอฯ ทรงเป็นผู้เสียสละ อดทน เด็ดเดี่ยว มีพระสติปัญญาฉลาด  

มีพระปัญญาไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที และที่ส�าคัญทรงคิดค้น

สูตรต�ารับพระกระยาหารเพื่อปรุงถวายพระราชสวามีให้ทรงพระส�าราญในรสชาติ 

ที่ล�้าเลิศ มีน�้าพริกลงเรือ  และแกงรัญจวนเป็นตัวอย่างของต�านานสุนทรีย์แห่งรสชาติ 

  มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งทรงซื้อเงาะร้อยผล ราคา 100 บาท  เพื่อคว้านตั้งเครื่องต้น  

แต่กลับว่าในส่วนเครื่องของพระองค์เองไม่มี  ทรงไม่โปรดเงาะราคาผลละหนึ่งบาท

ตั้งเครื่องเพราะว่าแพงเกินไป ทรงรับสั่งว่าขอให้ลูกผัวสุขสบายก็เป็นท่ีพอใจแล้ว   

นับว่าพระองค์มีจิตใจประเสริฐยิ่งนัก  

 ส�ารบัของพระองค์เอง โปรดอย่างข้าวกรากร่วงพรู (ข้าวธรรมดา) ส่วนพระกระยาหาร 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้าวเสวยของสมเด็จพระธิดาทุก

พระองค์นุ่มเหมือนกันหมด ผลไม้ก็โปรดที่จะปอกเสวยเอง ไม่ต้องคว้านเหมือนกับ

อย่างเครือ่งต้น ทรงระวงัรอบคอบแม้รายละเอยีดต่างๆ  เช่น ทรงจดัผลไม้ท้ังผลลงในภาชนะ 

ถ้าจะต้องใช้ใบไม้รอง  จะทรงเลือกใบไม้หรือดอกไม้ที่ทานได้ เช่น ใบเล็บครุฑ ใบมะม่วง  

ใบชมพู ่ เพราะว่าในใบไม้บางชนดิอาจมยีางหรอืสิง่ทีเ่ป็นพษิ  จงึทรงงดเว้นโดยเดด็ขาด 

 

 อีกเรื่องหนึ่งเล่ากันว่า พระองค์ทรงมีเรื่องบีบคั้นพระหฤทัยเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่

ต้องท�าลายฟิล์มเนกาทีฟพระรูปที่ได้ทรงรับพระเมตตาชักชวนให้ฉายพระรูปร่วมกับ

พระราชสวามี  อันเป็นเร่ืองท่ีสร้างความปล้ืมปีติยินดีในพระหฤทัยของพระนาง   

แต่กลบัเป็นเรือ่งที ่ “ไม่โปรด” ของสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิ ี  หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 

“สมเด็จที่บน” พระนางจึงทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดด้วยการถวายคืนฟิล์มเนกาทีฟ

แด่ “สมเด็จที่บน” เพื่อทรงท�าลายตามพระราชประสงค์   พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงเป็น 

ผู้เสียสละ เข้าใจสถานการณ์และตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยว แม้จะทรงเศร้าสะเทือน-

พระหฤทัยเพียงใดก็ตาม   

 ตลอดระยะเวลาทีท่รงพระชนม์ชพี  พระองค์ได้สละเวลาเพือ่กจิการต่างๆ ด้วยจติอาสา  

ดังที่ทรงตั้งโรงเล้ียงเด็กขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่ออุทิศพระกุศลประทาน 

พระราชธดิาพระองค์ใหญ่  คอื เจ้าฟ้านภาจรจ�ารสัศร ี  ภทัรวดรีาชธดิา   ในบรเิวณสวนมะลิ 

ถนนบ�ารงุเมอืง ทรงรบัเด็กก�าพร้าและเด็กยากจนมาเล้ียงด ูทรงฝึกวชิาชพีทัง้หญงิและชาย 

อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงหรือสภากาชาดไทยในสมัยหนึ่งด้วย 

ต่อมาเมือ่ พ.ศ. 2468 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงโปรดเกล้าฯ 

เฉลิมพระนามและเลื่อนกรม  ดังที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาว่า 

 อนึ่งทรงพระราชด�าริห์ว่า พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์  

กรมขุนสุทธาสินีนาฏ  เปนที่นับถือของพระบรมวงศานุวงศ์และคนทั้งหลายอื่น 

โดยมากมาตั้งแต่ในรัชกาลที่ 5 ด้วยปรากฏพระคุณความกตัญญูกตเวทีในการที ่

ทรงปฏบิตัวิฏัฐากสนองพระเดชพระคณุสมเดจ็พระพทุธเจ้าหลวง และทรงพระเมตตาอารี

แก่บรรดาพระโอรสธิดามิได้มีที่จะรังเกียจ  แม้พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อทรงพระเยาว์ พระอรรคชายาเธอฯ ก็ได้ทรงรับเปนผู้เลี้ยงดูอุปการอยู่คราวหน่ึง 

ครั้นถึงเวลาเสด็จออกไปศึกษาวิชาการประทับอยู่ต่างประเทศ พระอรรคชายาเธอฯ  

ก็อุส่าห์ทรงฝากสิ่งของเครื่องบริโภคไปถวายเปนเนืองนิจ เห็นได้ว่ายังผูกพระหฤทัย

อยูใ่นพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมิรู้วาย ในส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ก็ยังระลึกถึงพระคุณของพระอรรคชายาเธอฯ อยู่ไม่ขาด  ครั้นเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ

ทรงพระราชด�ารห์ิว่าสมควรจะเลือ่นพระเกยีรตยิศพระอรรคชายาเธอฯ กรมขนุสทุธาสนินีาฏ

ให้ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน สนองพระคุณซึ่งได้มีมาแต่หนหลัง   จึงมีพระบรมราชโองการมา 

ณ  พระบณัฑรูสรุสงิหนาทด�ารสัส่ังให้เลือ่นกรม พระอรรคชายาเธอฯ กรมขุนสุทธาสินนีาฏ  

ขึ้นเป็น กรมพระ มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระวิมาดาเธอ พระองค์-

เจ้าสายสวลภีริมย์ กรมพระสทุธาสนินีาฏ ปิยมหาราชปดวิรดัา  วรรคบรวิาร ทรงศกัดนิา 20000 

ตามต�าแหน่งพระอรรคชายามีกรมในพระราชก�าหนดใหม่ จงทรงเจริญพระชนมายุ

พรรณศขุพลปฏภิาณ  คณุสารสมบตั ิสรรพสิรสิวสัดิพพิฒัมงคล วบิลุยศภุผล อดุลยเกียรตยิศ 

มโหฬารทุกประการ

       พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย พระวิมาดา แปลว่าแม่เลี้ยง 

และสร้อยพระนามทีว่่า ปิยมหาราชปดวิรดัา มคีวามหมายว่า ภรรยาทีซ่ือ่สตัย์และภกัดี

ของสมเด็จพระปิยมหาราชนั่นเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต�าหนักของพระวิมาดาเธอฯ ปัจจุบันน้ีคือ อาคาร

สายสทุธานภดล   และในบรเิวณเดยีวกนั  ยงัมตี�าหนกัน้อยใหญ่

อยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกนั ได้แก่ ต�าหนกัพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าหญิงจุฬารัตนราชกุมารี พระราชธิดาองค์ที่ 7 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันคือ 

อาคารจฑุารตันาภรณ์  ต�าหนกัเจ้าจอมเอือ้นและเจ้าจอมแถม 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันคือ

อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์  เป็นต้น   ต�าหนักต่างๆ เหล่านี ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้บูรณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม แม้จะ 

สร้างตึกใหม่ ก็ออกแบบตกแต่งให้สอดคล้องกับของเดิมได้อย่างกลมกลืน   อีกทั้ง 

ยังได้จัดตั้งศูนย์ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นเป็น 

หน่วยงานดแูลต�าหนกัเหล่านีไ้ว้ให้สวยงามอกีด้วย   การทีม่โีอกาสได้เข้ามาชมต�าหนกัต่างๆ 

ในครั้งนี้  ก่อให้เกิดความประทับใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับรู้ร่องรอยความจงรักภักด ี

อย่างหาที่สุดมิได้ของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ 

ปิยมหาราชปดวิรัดา  ผูท้ีซ่ื่อสัตย์ภักดแีละสละความสขุส่วนพระองค์เพ่ือผูอ้ืน่อย่างแท้จรงิ

รายการอ้างอิง

http://www.oknation.net/blog/akemeepool/2008/09/20/entry-1

www.dailynews.co.th/article/285321        

ห้องเครื่องพระวิมาดาเธอฯ 

ปดิวรัดา : เรื่องเล่าและร่องรอยแห่งความทรงจำา (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบัน-

อุดมศึกษาอ่ืน กรณีท่ียังไม่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม และมีความประสงค์จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว สามารถขอใช้สิทธ์ิเทียบโอน

หน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงรวมกัน แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาในขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

และของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้สมัครเรียนในหลักสูตร

โครงการพิเศษของทุกคณะด้วย โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

       1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

  1.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (ระดับปริญญาตรี) ท่ีส�านักงาน ก.พ. 

หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับรอง และมีหน่วยกิตสะสม

ระดับ C ขึ้นไป

  1.3 เป็นผู้มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เพียงแห่งเดียว

 2. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

  2.1 กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

   วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ - 4 กรกฎาคม 2559 ราคาชุดละ 100.- บาท (เว้นวันหยุด

เทศกาลสงกรานต์)

   2.1.1 จำาหน่าย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ 23 จังหวัด ได้แก่ 

 ปราจีนบุรี สุโขทัย  หนองบัวล�าภู  เชียงใหม่

 อุทัยธานี ขอนแก่น  ชัยภูมิ  สุรินทร์ 

 ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์  อุดรธานี นครศรีธรรมราช

 อ�านาจเจริญ  ตรัง  บุรีรัมย์  พังงา  

 แพร่  ลพบุรี เชียงราย สงขลา 

 นครพนม  นครราชสีมา กาญจนบุรี   

   2.1.2 จำาหน่าย ณ หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค อาคาร สวป. ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  โทร. 0-2310-8624 ในวันและเวลาราชการ

   2.1.3 จำาหน่ายทางไปรษณีย ์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 31  พฤษภาคม 2559 

ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปณ.รามค�าแหง ส่งหัวหน้าหน่วย-

รับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ.1011 ปณ.รามค�าแหง กรุงเทพฯ 10241 วงเล็บมุมซอง  

“ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค” โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

 3. กำาหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

     สมัครด้วยตนเอง (ครั้งที่ 1) วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2559 และ (ครั้งที่ 2) วันที่ 

25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

 4. หลักฐานในการสมัครขอย้ายโอนฯ (ถ่ายสำาเนาเอกสารขนาด A4 เท่านั้น)

  4.1 ส�าเนาวุฒิบัตรท่ีส�าเร็จการศึกษา (วุฒิ ม. 6, ปวช. หรือ ปวส.) จ�านวน 4 ฉบับ 

  4.2 ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

จ�านวน 4 ฉบับ

  4.3 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิมที่มีผลการเรียน 

จนถึงวันที่มาด�าเนินการสมัครพร้อมส�าเนาจ�านวน 1 ฉบับ และค�าอธิบายรายวิชา 

(Course Description) ของแผนการศึกษา 

  4.4 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จ�านวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  

  4.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จ�านวน 1 ฉบับ

  4.6 เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส  

ใบหย่า จ�านวน 2 ฉบับ

 5. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  5.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัคร 

โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด ตามข้อ 8 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551

  5.2 หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมีความ

ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตน้ันด้วย ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษาพิจารณาเทียบโอน- 

หน่วยกิตให้ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551  

  5.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันการศึกษาเดิม หรือลาออกจากการเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (กรณี ข้อ 5.2) ก่อนยื่นใบสมัคร และไปด�าเนิน

การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 6. ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน

  6.1 ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครและขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต  

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2559 หรือวันที่  

25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559  

  6.2 หากผู้สมัครยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ ให้ผู้สมัครลาออกจาก

สถาบันเดิมและน�าใบอธิบายรายละเอียดกระบวนวิชาของแผนการศึกษา (Course 

Description) ติดต่อที่สาขาวิทยบริการ ฯ ที่สมัครเข้าศึกษา เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต

ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่เข้าศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

  6.3 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต พร้อมขอค�าแนะน�าในการ

ลงทะเบียนเรียนจากเจ้าหน้าที่ และด�าเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวัน

ท่ีย่ืนใบสมัคร  ถ้าผู้สมัครเลือกลงทะเบียนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเทียบโอนให้  สามารถสับเปล่ียน 

วิชาในภายหลัง ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  6.4 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนใด ๆ  มายื่นไม่ครบในวันสมัคร  ผู้สมัคร 

ต้องน�ามาย่ืนเพ่ิมเติมให้ครบสมบูรณ์ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2559 

มิฉะน้ันจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร

ทุกประเภท

 7. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  7.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 700.- บาท 

  7.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   500.- บาท

     7.3 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา   60.- บาท

         7.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง (ขร.) ภาคละ 100.- บาท

        7.5  ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย   300.- บาท

    7.6 ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ   50.- บาท

  7.7 ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต

   7.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

    ทุกกรณีหน่วยกิตละ      50.- บาท

           7.7.2 หน่วยกิตอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถาบันอื่น

    หน่วยกิตละ  100.- บาท

  7.8 ค่าธรรมเนียมพิเศษ

           7.8.1 ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ  60.- บาท

   7.8.2 ค่าบริการส่ือการสอนรวมค่าส่ือสาร กระบวนวิชาละ 100.- บาท

   ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร 

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 โทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834                         

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม)

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 สมัครสอบส่วนภูมิภาค
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•	   

ถาม ผมเป็นนักศึกษาใช้สิทธิ์เทียบโอน สมัคร 

มาได้ 2 ปีแล้ว บางวิชาที่ผมโอนมาได้เกรด D หรือ 

D+ ผมสามารถน�ามาลงทะเบยีนสอบให้เกรดสงูขึน้ได้

หรือไม่ และในกรณีสอบซ่อมสามารถลงวิชาที่ได้

เกรด D หรือ D+ มาลงสอบได้เหมือนกันไหม

ตอบ  1. วิชาที่เทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา 

Pre-degree 8 ปีสมัครใหม่ หมดสถานภาพ และ

ปริญญาที่สอง ที่มีผลสอบเป็น D หรือ D+ น�ามาลง

ทะเบียนซ�้า เพื่อปรับผลสอบ ( Regarde) ได้

  2. วชิาทีเ่ทยีบโอนของนกัศึกษาต่างสถาบนั 

โอนนอกระบบ หรือโอนตามอัธยาศัย ไม่สามารถ

น�ามาลงทะเบยีนซ�า้เพือ่ปรบัผลการสอบ (Regarde) ได้

  3. วิชาที่สอบได้ตั้งแต่เกรด C ขึ้นไป ห้าม

น�ามาลงทะเบยีนซ�า้เพือ่ปรบัผลการสอบ (Regarde)

  4. วชิาท่ีลงทะเบยีนเรียนซ�า้เพือ่ปรับผลการสอบ 

(Regarde) มีผลการสอบเท่ากันจะใช้ผลการสอบ

ภาคสดุท้าย ยกเว้นกรณขีอจบการศกึษาก่อนภาคทีม่ ี

การปรบัผลการสอบ (Regarde) ซึง่จะตดัภาคสดุท้ายออก 

  5. การลงทะเบยีนเรยีนเพือ่ปรบัผลการสอบ 

(Regarde) ลงได้เฉพาะภาค 1, 2 และภาคฤดูร้อน 

ห้ามลงทะเบียนเพื่อปรับผลการสอบ (Regarde)  

ในภาคซ่อม

  6. กรณีลงทะเบียนภาคซ่อม หมายถึง  

ผลการสอบในภาคปกติเป็นตก (F) เท่านั้น กรณี

สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ต้องมีผลการ 

สอบเป็นตก (F) ทั้ง 2 ภาค หากภาคใดภาคหนึ่ง

สอบผ่าน (A-D ) ผลการสอบซ่อม 2 ถือเป็นโมฆะ

  7. การปรับผลการสอบจากระบบ G P F 

เป็น A B C 

   - ผู้จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2555  

ไม่มกีารเปลีย่นผลการสอบจาก G P F เป็นระบบ A B C 

ยกเว้น สมัครใหม่ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต โดย 

จะปรับดังนี้ G = A     P = C+

ถาม  ขอเรยีนถามว่าถ้าในวนัสมคัรนกัศกึษาใหม่

ผมได้ช�าระเงนิค่าเทยีบโอนไว้ 100 บาท แล้วส่วนทีเ่หลอื  

ผมจะช�าระได้เมื่อไหร่ 

ตอบ  นักศึกษาที่ใช ้สิทธิ์ เทียบโอนหน่วยกิต

ไว้ในวันสมัครและยังค้างช�าระเงินค่าเทียบโอนที่เหลือ 

ให้นกัศกึษาไปด�าเนนิการทีค่ณะฯก่อนช�าระเงนิ ดงัน้ี

 1. กรณีเทียบโอนจากรามค�าแหง

  1.1 เทียบโอนกรณีหมดสถานภาพ หรือ 

Per-degree ให้น�า Transcript  ต้นฉบับที่ใช้ส�าหรับ

การสมัครเรียนใหม่ (ห้ามถ่ายเอกสาร) ไปที่คณะฯ 

เพื่อด�าเนินการตรวจสอบ

  1.2 เทียบโอนกรณีปริญญาที่ 2 ให้น�า กองบรรณาธิการ

ส�าเนา  Transcript ปรญิญาแรกจ�านวน 1 ฉบบัไปทีค่ณะฯ

เพื่อด�าเนินการตรวจสอบ

 2. กรณีเทียบโอนจากต่างสถาบัน ให้น�า 

ส�าเนาวุฒิบัตรจ�านวน 1 ฉบับ ไปที่คณะฯ เพื่อด�าเนิน

การตรวจสอบ

  3.เขียนค�าร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตท่ีคณะ

โดยคณะจะออกหลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต 

(ม.ร.23)ให้นักศึกษา

  4.น�า ม.ร.23  และบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

ไปย่ืนขอช�าระค่าเทียบโอนท่ีกองคลัง ตกึส�านกังาน-

อธิการบดี

  5. ถ่ายส�าเนาใบเสรจ็ค่าเทยีบโอนไปให้คณะฯ 

1 ฉบับ

 6. เมือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอน 1-5  แล้ว คณะฯ

จงึจะด�าเนนิการด้านข้อมลูรายละเอียดกระบวนวชิา 

ที่เทียบโอนได้ให้นักศึกษาต่อไป 

 ระยะเวลาการช�าระเงนิค่าเทียบโอนหน่วยกติ

  1. นักศึกษาที่สมัครในภาค 1 ต้องช�าระค่า

เทียบโอนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน

ของปีถัดไป

  2. นักศึกษาที่สมัครในภาค 2 ต้องช�าระ 

ค่าเทียบโอนท้ังหมดให้เสร็จสิน้ภายในเดือนพฤศจกิายน

ของปีถัดไป

  3. นักศึกษาที่ไม่สามารถช�าระค่าเทียบโอน

ในระยะที่ก�าหนดตามข้อ 1 หรือ 2 นักศึกษาจะต้อง

ช�าระค่าเทียบโอนล่าช้า เป็นรายภาคในอัตราภาคละ 

300 บาท (หรือ 600 บาท/ปี)

          

 ด้วยในการลงทะเบยีนเรยีนทางอนิเทอร์เนต็ 

(Internet) นกัศกึษาเก่า ภาคฤดรู้อน ปีการศกึษา 2558 นี้ 

อาจมนีกัศกึษาจ�านวนมากลงทะเบยีนเรยีนผดิพลาด 

อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆกัน นักศึกษาจึงมีความ 

ประสงค์จะขอแก้ไขข้อมลู ขอสบัเปลีย่นกระบวนวชิา

และขอลงกระบวนวิชาเพิ่มเติม

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาดังกล่าว

ที่ลงทะเบียนเรียนผิดพลาดในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2558 สามารถแก้ไขข้อมลู โดยแจ้งขอจบการศกึษาได้ 

ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา และลงกระบวนวิชา

เพิม่เตมิได้ 1 ครัง้ รวมหน่วยกติแล้วไม่เกนิ 12 หน่วยกติ  

ผูข้อจบการศึกษา รวมหน่วยกติแล้วไม่เกนิ 18 หน่วยกติ 

ส�าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ป ี

รวมหน่วยกติแล้วไม่เกนิ 9 หน่วยกติ โดยน�าเอกสาร

มาด�าเนินการ ดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2558 ฉบับจริง พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือ

เพ่ิมกระบวนวชิา หรือปร้ินบาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

ช�าระเงินที่กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี หรือ

จดุช�าระเงนิทีอ่าคาร KLB (กรณลีงทะเบยีนเรยีนเพิม่ 

ต้องช�าระค่าหน่วยกิตทีเ่พ่ิมด้วย นกัศกึษาปกต ิ หน่วยกิตละ 

25 บาท, นกัศกึษา Pre-degree หน่วยกติละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1-4 ไปตดิต่อทีห่น่วยบอกเลกิ-

บอกเพิม่กระบวนวชิา อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 1 

เคาน์เตอร์ที ่11-13 ระหว่างวนัที ่3-13 พฤษภาคม 2559 

(เว้นวนัหยดุราชการ) นกัศกึษาทีม่าเพิม่กระบวนวชิา 

ในช่วงนี้ จะต้องสอบที่นั่งสอบเสริม

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า 
ที่ลงทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษาเก่า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 นี้ 

อาจมนีกัศกึษาจ�านวนมากลงทะเบยีนเรยีนผดิพลาด 

อนัเนือ่งมาจากสาเหตตุ่างๆกัน ซึง่มผีลท�าให้นกัศกึษา

มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล ขอสับเปลี่ยน

กระบวนวิชาและขอลงกระบวนวิชาเพิ่มเติม

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาดังกล่าว

ทีล่งทะเบยีนเรยีนผดิพลาดในภาคฤดรู้อน ปีการศกึษา 

2558 สามารถแก้ไขข้อมลู โดยแจ้งขอจบการศกึษาได้ 

ขอสับเปล่ียนกระบวนวิชา และลงกระบวนวิชา

เพิม่เตมิได้ 1 ครัง้ รวมหน่วยกติแล้วไม่เกนิ 12 หน่วยกติ 

ผูข้อจบการศกึษา รวมหน่วยกติแล้วไม่เกนิ 18 หน่วยกติ 

ส�าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ป ี

รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยน�าเอกสาร

มาด�าเนินการ ดังนี้

 1. ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2558 ฉบับจริง พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 2.  บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร. 36) พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือ

เพิม่กระบวนวชิา หรอืปริน้บาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

 4. ใบเสรจ็รบัเงินค่าธรรมเนยีม 50 บาท ช�าระเงิน

ที่กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี หรือจุดช�าระเงิน 

ท่ีอาคาร KLB (กรณลีงกระบวนวชิาเพิม่ ต้องช�าระค่าหน่วยกติ

ท่ีเพ่ิมด้วย นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท 

นักศึกษา Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อทีห่น่วยบอกเลกิ-

บอกเพ่ิมกระบวนวชิา อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 

เคาน์เตอร์ที ่11-13 ระหว่างวนัที ่26-27 เมษายน 2559

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
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ENG 2401 (EN 205) 

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ

Sentences and Short Paragraphs

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1  TTS 11:30 - 13:20 น.  ห้อง SWB 503

Section 2  MWF 07:30 - 09:20 น. ห้อง SWB 604

Section 3  MWF 11:30 - 13:20 น.  ห้อง SWB 703 

 	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1: รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

Section 2: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

Section 3: อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

 	ตำาราที่ใช้   EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ  

และอนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

 	คำาอธบิายกระบวนวชิา ศกึษาลกัษณะของ

ภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคชนดิต่าง ๆ ให้สือ่ความหมาย  

ที่ต้องการ โดยเริ่มจากประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยค

ความรวม และประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขยีน

อนุเฉทสั้น ๆ ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจโครงสร้างและ

ส่วนประกอบของประโยคพื้นฐาน

  2. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความรวม และรู้จักใช้ค�าเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

  3. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  4. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความเดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  5. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค 

ที่มี Gerund หรือ Infinitive ได้ 

  6.  เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเขียนอนเุฉทสัน้ ๆ 

เพือ่อธบิายหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ  ได้

  7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ 

อธิบายโครงสร้างของประโยคและอนเุฉทชนดิต่าง ๆ ได้

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

PowerPoint และฝึกท�าแบบฝึกหัด

 	เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้าง

ประโยคพื้นฐานชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างของ

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค�าถาม 

ประโยคค�าสั่ง ประโยคขอร้อง  ประโยคที่มี “there” 

เป็นประธาน และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวม

และค�าเชือ่มชนดิต่าง ๆ ประโยคความซ้อนชนดิต่าง ๆ 

และประพันธสรรพนาม ประโยคความเดียวชนิด

ซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้ง 

ประโยคทีข้ึ่นต้นด้วย “it” การเขยีนอนเุฉท ส่วนประกอบ

ของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

 	ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ  อตันยั 110 คะแนน 

 สอบวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 

 เวลา 09:30-12:00 น.

 	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้

Part I. Combine each of the following sentences  

 into a compound or complex sentence 

 by using one of the connectors given  

 below. Be sure to use each of them only 

 once and put the punctuation where  

 necessary.   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกัน 

โดยเลือกค�าเช่ือมท่ีมใีห้ ในการท�านกัศกึษาจะต้องใช้ 

ค�าเชือ่มทีใ่ห้มาค�าละครัง้เดยีวเท่านัน้ ถ้าใช้ค�าเชือ่มซ�า้ 

ประโยคอื่น ๆ ที่ใช้ค�าเชื่อมที่ใช้ไปแล้วจะไม่นับ-

คะแนนให้ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part II. Change each of the following complex  

 sentences into a simple one by using  

 participle modifiers in a suitable position.  

 Use the correct punctuation where necessary. 

   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค

ท่ีเป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part III. Fill each of the following blanks with  

 a suitable clause.  Be sure to use punctuation  

 where necessary. (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค

หรือประโยคหลักในช่องว่างที่ก�าหนดให้ และ

นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความ

เหมาะสมด้วย

Part IV.  Change the word within the parentheses  

 into the correct form of infinitive or  

 gerund. Be sure to use tense and voice  

 correctly. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนค�ากริยา 

ที่ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ   Infinitive  ทีเ่หมาะสม 

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องค�านึงถึงเรื่องกาล

และวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น 

active voice หรือ passive voice  

Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following  topics  to  write   

 a  good  paragraph of at least 8 sentences. 

 Also underline the topic sentence.  (20 marks)

  ข้อสอบ  part นี ้ให้นกัศกึษาเลอืกเขยีนอนเุฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบ ให้นักศึกษาเขียนด้วย

ปากกาเท่านัน้ ถ้าใช้ดนิสอทำาข้อสอบ อาจารย์ผูต้รวจ

จะไม่ตรวจข้อสอบให้  

ภาคฤดูร้อน/2558 

 	แนวสังเขปวิชา

 ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ 

มานุษยวิทยาที่ส�าคัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน 

ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา 

การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม (PR. SOC 1003 & 

SOC 2033 นกัศึกษาทีเ่รยีนวชิานีค้วรผ่านวชิาสังคมวทิยา 

และมานุษยวิทยาเบื้องต ้นและการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม มาก่อน)

 	เอกสารการเรียน

  - ต�ารา  SOC 4083 (SO 483)

   โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

  -  หนังสือ  SO 499 (S) 

   โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ และ 

   รศ. ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ

  - เอกสาร SO 483 ประวตัแินวคดิทางสงัคมวทิยา  

   โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

 นักศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาเอกสารได้ที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1

 	วันเวลาและสถานที่เรียน

  TTS 07:30 - 09:20 น. (SLB 601) 

  อาคารศรีจุฬาลักษณ์

 	หัวข้อหลัก

  - ศัพท์ควรรู้

  - ทฤษฎีทางสงัคมวทิยาและทฤษฎีทางมานษุยวทิยา

  - ประโยชน์ของแนวความคิด

 	แนวทางการวัดผล (สำาหรับนกัศึกษาส่วนกลาง)

  -  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ (e-Testing)

 	ข้อแนะนำา

  - วชิานีเ้หมาะส�าหรบันกัศกึษาปี 4 ขึน้ไป ซึง่ต้อง 

ผ่านวชิาบงัคบัอืน่ๆทางสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยามาก่อน 

  - ตามหลักสูตรก�าหนดให้วิชานี้เปิดบรรยาย

ในภาค 1 โดยจัดการเรียนการสอน (มีการเก็บคะแนน

ในชัน้เรยีน เป็นทางเลอืก) สำาหรบัภาค 2 และภาคฤดรู้อน 

เปิดให้สอบสำาหรับผู้ที่จะขอจบการศึกษาในปีการศึกษานี้  

ซึง่แนวทางการวดัผลจะแตกต่างจากภาค 1 ทีเ่ป็นข้อสอบผสม

  - นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนย้อนหลัง

จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และต้องศึกษาหนังสือและ

เอกสารทั้ง 3 ส่วนอย่างละเอียด

 	วันและเวลาสอบ

 ใน ม.ร. 30 คือ F. 01 APR. 2016 A นั้นภาควชิาฯ 

ขอเปลีย่นแปลงเป็นการสอบแบบ e-Testing แทน ซึง่อ�านวย 

ความสะดวกให้นักศึกษาที่ขอจบสามารถเลือกวันเวลา 

ทีต้่องการสอบได้ และสามารถทราบผลได้ทนัทหีลงัการสอบ 

ส่วนการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อนนั้น จะจัดสอบ

ตามปกต ิตามตาราง ม.ร. 30  คอื SUN 28 AUG. 2016 A 

SOC 4083 

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY

ภาคฤดูร้อน/2558 

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม 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)

 ก า ร ที่ ใ ช ้ ค ว า ม คิ ด ที่ ม อ ง ถึ ง ตั ว เ ร า เ อ ง นั้ น

หมายความว่าเรามีความจ�าเป็นอย่างไรและจะท�าอะไร

เราก็ตั้งใจท�า และเม่ือเราตั้งใจท�าให้ดีท่ีสุดก็จะไปถึง

จุดหมายปลายทางได้ เรื่องการศึกษานั้นเป็นเรื่องยาก 

ที่จะบอกได้ว่า ถ้าเรียนส�าเร็จแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้น 

เป็นอย่างนีอ้ะไรต่าง ๆ นัน้กค็งจะไม่ถกู บอกได้แต่เพยีงว่า

เมื่อเรียนส�าเร็จไปแล้วก็สามารถที่จะน�าความรู้ไปปรับใช ้

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พบกันใหม่

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ  

 ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์ ขอแจ้งกระบวนวชิาทีเ่ปิดเพ่ิมเตมิในภาคฤดรู้อน/2558  ดงัน้ี

1. ENG 3601 (EN 250) ENGLISH AND AMERICAN DESCRIPTIVE AND NARRATIVE PROSE

 ไม่มีการบรรยาย เปิดให้นักศึกษาสอบเท่านั้น ASSOC.PROF.DR. RAPIN (จัดสอบเอง)

2. ENG 4812 (EN 478) AMERICAN WOMEN AUTHORS

 ไม่มีการบรรยาย เปิดให้นักศึกษาสอบเท่านั้น ASSOC.PROF.DR. RAPIN (จัดสอบเอง)

3. ENS 3103 (*EN 326) ENGLISH IN THE FIELD OF BUSINESS ADMINISTRATION

 ไม่มีการบรรยาย เปิดให้นักศึกษาสอบเท่านั้น STAFF (จัดสอบเอง)

     * (นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เลือกเรียน ENS 3101 - 3106 ได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น) 

4. ENS 3201 (EN 320) ENGLISH IN JOB APPLICATION

 ไม่มีการบรรยาย เปิดให้นักศึกษาสอบเท่านั้น ASSOC.PROF.EM-ORN (จัดสอบเอง)

5. ENS 3404 ENGLISH FOR TOURISM 1 

 ไม่มีการบรรยาย เปิดให้นักศึกษาสอบเท่านั้น ASSOC.PROF.DR. RAPIN (จัดสอบเอง)

     * (สำาหรับนักศึกษารหัส 55XX เป็นต้นไปเท่านั้น) 

6. ENS 4101 (EN 429) ADVANCED ENGLISH IN THE FIELD OF SCIENCE

 ไม่มีการบรรยาย เปิดให้นักศึกษาสอบเท่านั้น ASSOC.PROF.WALLAPA         (จัดสอบเอง)

อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“ความร่วมมือในเรื่องสายพันธุ์กวางจากกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช” โดยคุณศุภากร 

ปทุมรัตนาธาร นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ 

“การตลาดและผลิตภัณฑ์จากกวาง” โดยคุณอภิชาติ 

วัฒนกุล ประธานสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย 

เจ้าของอภิชาติฟาร์ม จังหวัดราชบุรี “ผลสำาเร็จของธุรกิจ

การเล้ียงกวาง” โดยคุณภักดี พานุรัตน์ เจ้าของภักดีฟาร์ม 

จังหวัดพิษณุโลก  “บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ต่อการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั่งยืน”  

โดย รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ ประธานโครงการจัดท�า 

ฟาร์มกวาง และเยี่ยมชมการบริหารจัดการกวาง 

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ผู้สนใจสมัครได้บัดนี้ - 25 เมษายน 2559  

ม.ร.ร่วมมือภาครัฐฯ                       (ต่อจากหน้า 12)

กระบวนวิชาที่เปิดเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558

กิจกรรมรามฯ-ขอนแก่น

 มอบทุนการศึกษา รศ.ปิยะวฒัน์ จริาธรรมวฒัน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น 

มอบทุนการศกึษา ประเภท ‘ทุนปันน�า้ใจพ่ีให้น้อง’ 

ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�านวน 

5 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุน

จากนางสาวภทัราวด ี เทศสนัน่ และนางสาวศริวิรรณ 

เบ้าเทีย่ง นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ 

รุ่น 16 จ�านวน 4,000 บาท และรองอธิการบดี 

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัขอนแก่น จ�านวน 1,000 บาท 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดขอนแก่น

 แนะแนวอาชีพกฎหมาย สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จดัโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย

เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

เข้าสู่อาชีพด้านกฎหมาย ประจ�าปีการศึกษา 2558 

โดยมรีองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น 

เป็นประธานเปิดงาน และมนีายปุณยวัจน์ มาลากลุ 

ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวดัมหาสารคาม เป็นวทิยากร ซึง่ได้รบัความสนใจ 

จากนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท เข้าร่วมงาน 

เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2559  ณ ห้องสุพรรณิการ์ 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น

ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท สอบถามเพิ่มเติม 

ที่สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาคารสุโขทัย 

ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร.0-2310-8694, 

085-273-0967, 089-518-8850, www.zoo.ru.ac.th, 

e-mail: deerfarm.ru@gmail.com 

 คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง ร่วมงานวันพระยา-

รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เพื่อเชิดชูเกียรติและ 

แสดงความกตัญญต่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2559 

ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ถนนพัทลุง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง  

โดยมนีายเดชรัฐ  สิมศิร ิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี

 นายเชิดศักด์ิ คงรักษ์ หัวหน้าส�านักงานสาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง 

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 

“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวัน

ที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมรามฯ-ตรัง ➻

➻



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒) วันท่ี ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 
 

พบกันที่ราม

 ลกูศิษย์ครบั ครพูดูถงึการลงทนุชวีติ การลงทนุ 

ด้วยการเรียน การลงทุนด้วยการเข้าสู่กระบวนการ

สร้างปัญญาในคราวทีแ่ล้วครอูยากจะพดูต่ออกีสกันิดหน่ึง 

การศกึษาทีร่ามค�าแหงนัน้เราพดูกนัง่าย ๆ เลยว่าจบราม 

เรามศีกัดิแ์ละสทิธิเท่าเทยีมกนักบัจบจากมหาวทิยาลยั

อืน่ในสาขาวชิาเดยีวกนั และในขณะเดยีวกนันกัศกึษา

ที่เรียนอยู ่หรือนิสิตที่เรียนอยู ่ในมหาวิทยาลัยอื่น 

ก็สามารถลงทะเบียนเรียนรามคู ่ขนานไปได้ด้วย  

จบคนละแผนกคนละสาขาวิชาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร 

กลับดีซะอีกที่เราจะสามารถน�าวิชาไปประยุกต์ใช ้

อะไรกันได้ ในต่างประเทศนั้นบางคนเขาศึกษาวิศวะ 

จบการศึกษาวิศวะแล้วไปต่อเศรษฐศาสตร์เขาก ็

ไปท�างาน นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้นกม็ ีในประเทศเรากม็มีากมาย

บางคนเรียนเภสัชแล้วลงทะเบียนเรียนนิติศาสตร์

รามค�าแหงไปด้วย จบพร้อม ๆ กัน ปรากฏว่าเวลา 

จะท�างานนึกเลอืกว่าจะไปสาขาไหนจะไปท�างานด้านใด 

ในทีส่ดุครพูบเห็นเยอะแยะมากมาย บางคนเป็นผูพิ้พากษากม็ ี

เป็นอัยการก็มี เป็นทนายความก็มี หรือท�างานอื่น 

ท่ีไม่ใช่เป็นเภสชัทีไ่ด้เรยีนมากม็ ีน่ีอย่างน้ีเป็นต้น ดงัน้ัน

การปลูกพื้นฐานการวางพื้นฐานในชั้นปริญญาตรี

เป็นเรือ่งส�าคญัมาก  เราจะเรยีนอะไรเรากต็ดัสนิใจเรยีน

 ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ ที่ครูขึ้นช่ือเรื่องว่าพบกัน

ท่ีรามก็เพราะว่ารามเรามทีกุทีท่กุแห่งก็ว่าได้ ในต่างจังหวดั

ก็มีตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้ มียี่สิบกว่าแห่งสามารถ

เข้าศกึษาได้ตัง้แต่ชัน้ปรญิญาตร ีถงึปรญิญาโท ปรญิญาเอกได้ 

ณ ที่น้ัน สอบก็สอบข้อสอบเดียวกันกับส่วนกลาง 

เรียนก็เรียนอาจารย์เดียวกันจากส่วนกลาง มีคุณภาพ

มาตรฐานเดียวกันไม่มีปัญหา

 และที่ส�าคัญที่สุดน้ันในภาวะน้ีครูเห็นว่า 

จะเรยีนอะไรกต้็องเผือ่รามไว้ก่อนนัน่แหละเป็นการดี 

ถามว่าท�าไมต้องเผื่อและท�าไมต้องเรียนที่ราม เพราะ

ใช้จ่ายเงินน้อยมาก ค่าหน่วยกิตก็ประมาณ 25 บาท 

และกค่็าอืน่ ๆ จปิาถะ ลงทะเบยีนครัง้หนึง่ไม่ได้พดูกนัว่า 

เป็นหมื่น แต่เราพูดกันว่าเป็นพัน น่ีอย่างน้ีเป็นต้น 

เพราะฉะนั้นการเป็นการอยู่การเรียนการอะไรต่าง ๆ 

ถ้าหากว่าเราอยู่ในภาวะที่จะต้องเล็งไปถึงค่าใช้จ่าย 

เล็งไปถึงในเรื่องได้ท�างานเล็งไปถึงในเรื่องการที่จะ

อยูใ่นสงัคมได้ ครเูชือ่มัน่ว่ารามค�าแหงพร้อมทีจ่ะผลติลกูศษิย์

ออกไปเพ่ือรับใช้สังคม เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

รบัผิดชอบรบัใช้บ้านเมอืงได้อย่างมคีณุภาพได้เลยทเีดียว 

ท่ีพูดเช่นน้ีมิได้หมายความว่าสถาบันอื่นผลิตคนเช่น

รามค�าแหงไม่ได้ไม่ใช่ เรากม็หีน้าทีม่ภีาระเหมอืนกนั 

อยู่ที่นักศึกษาว่าจะเลือกเรียนอะไรอย่างไร เป็นเรื่อง

ของความต้องการที่เราใช้กับตัวเราเอง ไม่ได้ไปใช้

กบัความคดิเลยเถดิไปไหนถงึไหนกนั (อ่านต่อหน้า 11)

 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทาง

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเล้ียงกวางอย่างย่ังยืน” 

เชิญผู้เช่ียวชาญจากภาครัฐ เจ้าของธุรกิจ และเกษตรกร

ผู้ประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงกวาง ร่วมให้ความรู ้

เกษตรกรผู้สนใจการเพาะเลี้ยงกวาง ในวันที่ 29 

เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จังหวัดสุโขทัย 

 อาจารย์ย่ิงยง เมฆลอย 

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย-

สัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน 

ม.ร.เปิดเผยว่าการเล้ียงกวาง

เพื่อการค้าในประเทศไทย 

แ ร ก เ ริ่ ม เ ป็ น ก า ร เ ล้ี ย ง

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 

ซ่ึงด�าเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ และมีเกษตรกร

ผู้สนใจได้เข้ามาด�าเนินธุรกิจการเพาะเล้ียงกวาง 

แต่ยังคงมีปัญหาทั้งด้านการตลาดและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากกวาง ดังน้ัน จึงมีหน่วยงานท่ีเข้ามาศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคของธุรกิจ 

การเพาะเล้ียงกวาง เพราะเห็นว่ากวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ที่มีศักยภาพสูงในการเล้ียงเชิงการค้าสามารถให้

ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงหลายด้าน สถาบันวิจัยสัตว์

ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ร่วมมือ 

กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

  สัมมนาวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ จัดสัมมนา

วิชาการเร่ือง “นักบริหารสาธารณสุขวิถีไทย  

ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร. สุรเดช  สำาราญจิตต์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่  5  เมษายน   

ท่ีผ่านมา  ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ก�าหนดให้นกัศกึษา 

วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง ตรวจรายชื่อ

ประกาศผลสอบ ประจ�าปีการศกึษา 2558 และสมคัร

เข้ารบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ประเภทเลือ่นชัน้-ซ�า้ชัน้ 

ในปีการศกึษา 2559 โดยให้นกัศกึษาวชิาทหาร ชั้นปีที่ 

1-5 ชาย สมัครในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และ

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 หญิง สมัครในวันที ่

3 พฤษภาคม 2559 ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร  

กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชัน้ 2 

(รามฯ 1) ซึง่จะต้องด�าเนนิการผ่านระบบฐานข้อมลู 

สารสนเทศด้านกจิการทหาร งานนกัศกึษาวชิาทหาร 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง www.rotcs.ru.ac.th พร้อม

แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

 1. ส�าเนาบตัรประจ�าตวันกัศกึษามหาวทิยาลยั- 

  รามค�าแหง จ�านวน 1 ฉบับ

 2. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน  

  ภาค 2/2558 จ�านวน 1 ฉบับ

 3.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

  จ�านวน 1 ฉบับ

 4.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

  จ�านวน 1 ฉบับ

 5.  รูปถ่ายเครื่องแบบ นศท. ขนาด 3x4 ซม.

  จ�านวน 2 รูป

 6.  หลกัฐานการเปลีย่นชือ่ตวั-ชือ่สกลุ (ถ้าม)ี

 7. ส�าเนา สด.9 (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร  

  ชัน้ปี 1-3 ชาย ทีเ่กดิ พ.ศ. 2539) จ�านวน 3 ฉบบั

กำาหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประจำาปีการศึกษา 2559

ม.ร.ร่วมมือภาครัฐ-ภาคธุรกิจ

ส่งเสริมเกษตรกรสร้างธุรกิจเพาะเลี้ยงกวาง

ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย เจ้าของธุรกิจ

และเกษตรกรผู้ประสบความส�าเร็จในการเล้ียงกวาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง “แนวทางการส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจการเล้ียงกวางอย่างย่ังยืน” เพ่ือให้ความรู้และแนวทางการเล้ียงกวางและการจัดการฟาร์มกวาง

ที่เป็นมาตรฐานแบบสากล ให้กับเกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงกวาง เพื่อให้การเลี้ยงกวางซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ใหม่ในประเทศไทยมีคุณภาพสูงถูกสุขลักษณะและคุ้มค่าการลงทุน

 การจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จังหวัดสุโขทัย โดยมีการบรรยาย เรื่อง “จุดเริ่มต้นและความเป็นมาของการเลี้ยงกวางในประเทศไทย” โดย 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการควบคุมคุณภาพ “วิธีการเลี้ยง

และการทำาฟาร์มกวาง” โดย ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร. “การลงทุน

ในธุรกิจการเลี้ยงกวาง” โดยคุณสุรจิตร ก้องวัฒนา ประธานบริษัทห่านฟ้า จ�ากัด เจ้าของวัฒนาฟาร์ม 

จังหวัดราชบุรี “การให้ความสนับสนุนแก่เกษตรกรจากสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ” โดย 

ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (อ่านต่อหน้า 11)


