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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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๔

วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖
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ม.ร.ร่วมมือภาครัฐ-เจ้าของฟาร์มกวาง 

ลงพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรสร้างธุรกิจเลี้ยงกวาง

ม.ร.ชวนนักศึกษาปริญญาตรี

ประกวดแต่งกายนักศึกษา

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเชิญชวนนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

ประกวดคลปิวดิโีอและส่งภาพเซลฟ่ีตวัเอง เข้าประกวดในโครงการ

รณรงค์การแต่งกายของนักศึกษา ชิงทุนการศึกษา 13,500 บาท 

ส่งผลงานได้บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2559 

 นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการ 

กองกจิการนักศกึษา เปิดเผยว่าการแต่งกาย

ชุดนักศึกษา หรือการแต่งกายชุดสุภาพ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ถือเป็นเอกลักษณ์หรือภาพลักษณ์ท่ีดี

ของมหาวิทยาลัย เป็นการให้เกียรติ

สถาบนัทีต่นเองศกึษาอยู ่และเป็นทีช่ืน่ชอบ 

ของประชาชนทัว่ไปทีไ่ด้พบเหน็เพราะการ 

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องนั้นบ่งบอกถงึลกัษณะและอปุนสิยั

ของผูส้วมใส่ได้เป็นอย่างด ีเป็นการสร้างคณุค่าให้กบัตวัเอง  ฝึกฝน 

ให้รู้จักปรับตัว เคารพกฎ  กติกาของสังคม

 ดงันัน้ งานวนิยันักศกึษา กองกจิการนักศกึษา จงึได้จัดโครงการ

รณรงค์การแต่งกายของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดสร้างสรรค์ผลงานและการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 

 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดสัมมนา

วชิาการ “แนวทางการส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิการเล้ียงกวางอย่างย่ังยืน” โดยม ี

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ ประธานโครงการจัดท�าฟาร์มกวาง 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์พรชยั วงศ์วาสนา

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

   
 สถาบันภาษาเปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ คณะสื่อสารฯรับ นศ.ป.ตรี ภาคพิเศษ

 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นท่ี 7 ภาค 1 

ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน โดย

จำาหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2559 

(เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 15 

มิถุนายน 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และ 

เปิดบรรยาย วันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 17.00-21.00 น.

 ผู้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ท่ีคณะส่ือสารมวลชน 

อาคารสุโขทัย ช้ัน 10 รายละเอียดโทร. 0-2310-8980, 

081-562-7411 หรือ www.mac.ru.ac.th

 สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการจัดระดับการฝ ึกอบรมส�าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ 

ผู้สนใจทั่วไป ครั้งที่ 56 ในวันอาทิตย์ที่ 15 

พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 

 ผูส้นใจสมคัรสอบได้บัดนี-้ 14 พฤษภาคม 

2559 ค่าสมัครนักศึกษา ม.ร. คนละ 100 บาท 

 และผู้สนใจทั่วไป คนละ 120 บาท สอบถาม

รายละเอียดได้ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408 

โทร.0-2310-8903-4

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 ม.ร.สัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัสมัมนาการเตรยีมตวัก่อนเกษยีณอายรุาชการ 

ประจ�าปี 2559 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติราชการมาจน

ครบอายุ 60 ปี สามารถวางแผนด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานในพิธี เมื่อวันท่ี 26 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 3  

อาคารวิทยบริการและบริหาร (อ่านต่อหน้า 2)

   
 

สาขาวิชารังสีเทคนิค ม.ร. ผ่านการตรวจรับรองสถาบัน

 คณะอนกุรรมการ 

วิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

ด้านการตรวจประเมิน

สถาบันการศึกษาตรวจ 

ประเมินสาขาวิชารังสี- 

เทคนิค คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เก่ียวกับปัจจยัเก้ือหนนุใน 

การจดัการเรยีนการสอน 

โดยมี ผศ.ดร.สุชาติ โกทันย์  ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี  คุณขนิษฐา ชูชาวนา และคุณทิพวัลย์  

หงษ์พงษ์ ตรวจความพร้อมในการเปิดการเรยีนการสอนของภาควชิารงัสเีทคนคิ คณะวทิยาศาสตร์ 

ม.ร. ณ อาคาร CPB ชั้น 1,3-5 เมื่อวันที่ 21 เมษยาน 2559 โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกนัคณุภาพ และคณาจารย์ให้การต้อนรบั ซึง่อนกุรรมการฯ  

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี ม.ร. 

กล่าวว่าผูเ้กษยีณอายรุาชการทกุท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาท

อย่างยิง่ในการท�าให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีรากฐาน

ที่มั่นคงเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงมาจนทุกวันน้ี 

และมีความภูมิใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ช่วยพัฒนา 

หน่วยงานและองค์กรให้มคีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ 

พร้อมทั้งช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรให้กับ

คนรุ่นหลังให้มีความรัก มีความจริงใจและมีความ

ซื่อสัตย์ต่อองค์กร

 “หากผู้เกษียณอายุราชการท่านใดมีข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแก้ไขมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้มี

ความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกหลานต่อไป 

ทางมหาวิทยาลัยยินดีรับฟังทุกข้อเสนอ ขอขอบคุณ

ทุกท่านที่ได้ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้ามาโดยตลอด ขอให้มคีวามสขุ 

และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป” 

ม.ร. สมัมนาผู้เกษยีณอายรุาชการ (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.ชวนนกัศกึษาปรญิญาตรฯี (ต่อจากหน้า 1)

และเพื่อสร้างจิตส�านึกและพัฒนาบุคลิกภาพของ

นักศึกษารักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและให้

เกียรติสถาบันการศึกษา

 คณุสมบตั ิ เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ระดับปริญญาตรี

 กติกา (คลิปวิดีโอ) -ความยาวไม่เกิน 4 นาที 

มีเนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับชื่อ 

ของโครงการรณรงค์การแต่งกายของนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง - ส่งคลปิได้มากกว่า 1 คลปิวดิโีอ 

และไม่ตัดต่อ หรือแปลง หรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ของบุคคลอื่นๆ

 กติกา (เซลฟี่) - เซลฟี่ตัวเองโดยมีโลเคชั่นหรือ 

แบลค็กราวน์หรอืพืน้หลงั ภายในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

(รามฯ 1, รามฯ 2, สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

ทุกแห่ง) - เซลฟี่ตัวเองเท่านั้น ในชุดนักศึกษา และ

ต้องเห็นภาพเต็มตัว หรือระดับเข่าขึ้นไปจนถึงศรีษะ 

โดยไม่จ�ากัดจ�านวนภาพที่ส่ง

 เกณฑ์การตัดสิน คลิปวิดีโอ พิจารณาจาก 

ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมาย ในภาพรวม 

การเซลฟ่ี พิจารณาจากความเหมาะสม ความสวยงาม

ของภาพ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็น 

ที่สิ้นสุด

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้- 31 พฤษภาคม 2559 

โดยสามารถส่งคลิปและภาพได้ด้วยตัวเองหรือ

ไปรษณย์ีได้ท่ีมหาวิทยาลยัรามค�าแหง กองกจิการนกัศกึษา 

(งานวินัยนักศึกษา) เลขที่ 2086  ถนนรามค�าแหง  

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสิรวิชณ์ สาวัน  

โทร. 0-2310-8077, 086-662-0556 

ผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัและพัฒนา และอาจารย์ย่ิงยง

เมฆลอย ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาค

เขตร้อน ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 

ณ ห้องประชุมฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จังหวัดสุโขทัย

 การจัดงานคร้ังนี้ได ้ รับความร่วมมือจาก 

รศ.ดร.ชัยณรงค์ คันธพนติ ผูเ้ชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์ 

เน้ือสัตว์และการควบคมุคณุภาพ ดร.ชวาล ทฬัหิกรณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

อดตีรองอธบิดกีรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายศภุากร ปทมุรตันาธาร นกัวชิาการป่าไม้ช�านาญการพเิศษ 

ส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช 

 นอกจากนี ้ยงัมนีายสรุจติร ก้องวฒันา ประธาน 

บริษัท ห่านฟ้า จ�ากัด เจ้าของวัฒนาฟาร์ม จังหวัด-

ราชบุรี นายอภิชาติ วัฒนกุล ประธานสหกรณ์กวาง 

แห่งประเทศไทย เจ้าของอภชิาตฟิาร์ม จงัหวดัราชบรุ ี

และนายภักดี พานุรัตน ์ เจ้าของภักดีฟาร์ม จังหวัด-

พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางการ-

เลี้ยงกวางและการจัดการฟาร์มกวางที่เป็นมาตรฐาน

แบบสากลให้กับเกษตรกรผู ้สนใจจะเลี้ยงกวาง  

อกีทัง้ ยงัเป็นการผลกัดนัให้การเลีย้งกวางซึง่เป็นสตัว์ 

เศรษฐกจิใหม่ในประเทศไทยมคีณุภาพสงูถกูสขุลกัษณะ 

และคุ้มค่าการลงทุน

 โอกาสนี้ รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ ประธาน 

โครงการจัดท�าฟาร์มกวาง และอดีตผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร. กล่าวว่าขอต้อนรับ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ถือเป็นนิมิตหมายดีวันนี ้

มีผู้สนใจต้องการเลี้ยงกวางมากขึ้น แต่อาจยังม ี

ข้อสงสัยท่ีว่าจะต้องเริม่ต้นอย่างไรหรือการลงทุนใน 

ธรุกจิการเลีย้งกวางจะดีหรอืไม่ ในฐานะทีม่หาวทิยาลยั 

รามค�าแหงได้จดัตัง้ฟาร์มกวางขึน้มา 15 ปี จงึได้ร่วมมอื 

กับภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมที่จะ

ให้ความรู้และแนวทางการเลี้ยงกวางอย่างครบถ้วน 

ซ่ึงผู้เข้าร่วมงานจะได้น�าข้อมูลและแรงบันดาลใจท่ี

วิทยากรถ่ายทอดไปช่วยในการตัดสินใจและจะได้

เริ่มต้นลงทุนธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างจริงจัง   

 ประธานโครงการจัดทำาฟาร์มกวาง กล่าวถึง

บทบาทของ ม.ร.ต่อการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวาง 

ด้วยว่า ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก่อตั้งขึ้น 

เม่ือปี 2545 จากความคดิรเิริม่ของ รศ.รงัสรรค์    แสงสุข 

อดีตอธิการบดี ม.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น

สถานีวิจัยเกี่ยวกับกวาง รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตเขา- 

กวางอ่อนที่มีคุณภาพ จากปี 2545 จนถึงปัจจุบัน  

ฟาร์มกวาง ม.ร.มกีารน�าผลงานท่ีเกดิจากการวจิยัไปใช้ 

ประโยชน์โดยตรงและมีการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให ้

เหมาะสมในการบริหารจัดการฟาร์มกวางอย่างเป็น

รูปธรรมมากกว่า 20 โครงการ ซึ่งจากการเลี้ยงกวาง

และด�าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา  

15 ปี ท�าให้ทราบปัญหา อปุสรรค วธิกีารแก้ไข ปรับปรุง 

พฒันาการเลีย้งกวางให้มสีขุภาพแขง็แรง ให้ผลผลติสงู 

อัตราการสญูเสยีน้อย การผสมพนัธ์ุทีห่วงัผลล่วงหน้า 

ได้ร้อยละ 100 ได้ลูกกวางที่มีสุขภาพแข็งแรง การจัด 

การให้ชนดิของอาหารตรงตามฤดูกาลของการเพาะ- 

ปลูกในประเทศไทย การทดลองใช้ชนิดของอาหาร 

ที่มีความคาดหวังว่า การงอกของเขากวางอ่อนที่ม ี

น�้าหนักเขามาก และได้ผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนที่ม ี

ฮอร์โมนสงู การเจรญิเตบิโตของลกูกวางทีห่วงัผลได้ 

รวดเรว็และแขง็แรง การเจรญิพันธ์ุของกวางตามเวลา 

ที่ควรจะเป็นหรือเร็วกว่าการบริหารจัดการกรงเพื่อ

ลดการสูญเสียจากการต่อสู้และการบาดเจ็บ รวมถึง

ปลอดโรคต่างๆเป็นต้น

 บัดนี้ ฟาร์มกวาง ม.ร. ซึ่งเลี้ยงกวางมาเป็น 

เวลา 15 ปี  มีข้อมูล มีปัญหา มีอุปสรรค มีวิธีแก้ไข 

มีวิธีการปรับปรุงพัฒนาหลายหลากนานัปการ  

มีวัตถุประสงค์ที่จะน�าผลงานวิจัยซึ่งปรับใช้และได้ 

ผลดีท่ีฟาร์มกวาง ม.ร.แห่งนีถ่้ายทอดให้กบัเกษตรกร 

ที่ต้องการด�าเนินธุรกิจการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ 

ทั้ งผู ้ที่ ยั งไม ่ เริ่มและต ้องการใช ้ เป ็นข ้อมูลใน 

การตัดสินใจเร่ิมต้นธุรกิจน้ี รวมถึงความคุ้มทุน  

ความเสี่ยง เพื่อประเมินศักยภาพในการลงทุน หรือ 

ผู้ที่เลี้ยงกวางมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ประสบปัญหา 

หรืออุปสรรคได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ และข้อบ่งชี้ถึงทิศทางการเลี้ยงกวาง 

เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

ม.ร.ร่วมมอืภาครฐั-เจ้าของฟาร์มกวางฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 -

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วคือปีพุทธศักราช 

๒๕๔๙ ประเทศไทยมีงานงานหนึ่ง ซึ่ง

ไม่แต่เพียงชาวไทยเท่านั้นที่รู้จักกันดี

 แต่ยงัเป็นทีรู่จ้กัและชืน่ชมกนัทัว่ทัง้โลก 

นั่นคือ

 งานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 มาในปีนี้ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

รัฐบาลได ้จัดงานเฉลิมพระเกี ยรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช-

สมบัติครบ ๗๐ ปี

 พลตำารวจเอกเอก อังสนานนท์ 

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

 ชื่อการจัดงาน ก�าหนดการจัดงาน

และตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลอง 

สิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีที่ส�านักราช

เลขาธิการได้น�าความขึ้นกราบบังคมทูล

พระกรุณาขอพระราชทานพระบรม- 

ราชวินิจฉัยแล้ว

 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จึงเป็นอีกปี

หนึ่งที่ชาวไทยและชาวโลกจะได้ร่วมกัน

เฉลิมฉลองปีอันเป็นมหามงคลนี้

 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  

ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิทีท่รงครองราชย์

ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

ในประเทศนี้ และในโลกนี้

 ขอพระองค์ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน

“หมอนลินี กิฟฟารีน” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ฝากบัณฑิตรามฯ อย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 แพทย์หญิงนลินี  ไพบูลย์  ประธานกรรมการ

บริษัทในเครือกิฟฟารีน รับพระราชทานปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ-

บริหารท่ัวไป จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ฝากบัณฑิตรามฯอย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

และประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนมา 

เข้ากับการท�างานภาคปฏิบัติให้ได้ผลสูงสุด

 แพทย์หญิงนลินี  เผยในโอกาสนี้ว่าขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ท่ีมีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิให้ในคร้ังน้ี รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ

อย่างย่ิงกับชีวิตของตนเอง รวมท้ังเป็นก�าลังใจท่ีดีท่ีสุดท�าให้ตนเองมุ่งม่ันเป็นคนดี 

ท�าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ผลิตบัณฑิตที่มีความ

รู้คู่คุณธรรม เป็นท้ังคนเก่ง คนดี และเป็นนักสู้ท่ีไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท�างาน 

และทุกคร้ังท่ีมีบัณฑิตจากรามค�าแหงมาสมัครเป็นพนักงานบริษัทในเครือกิฟฟารีน 

จะดีใจมากที่ได้ร่วมท�างานด้วย เพราะทุกคนตั้งใจท�างาน มีความรับผิดชอบ และ 

มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นจนประสบความส�าเร็จ”

 แพทย์หญิงนลินี กล่าวต่อไปว่าเริ่มท�างานในต�าแหน่งสูตินรีแพทย์ แผนกสูติ-นรีกรรม โรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ และผันตัวมาท�างานทางด้านธุรกิจ ต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยน

วิธีการท�างานใหม่ในทุกๆด้าน พัฒนากระบวนการคิดของตนเองตลอดเวลา รวมทั้งต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ

ความคิด วิสัยทัศน์ของคนรอบข้างทั้งพนักงาน นักธุรกิจคู่ค้าเครือข่าย และผู้บริโภค เพื่อการบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลตรงตามความต้องการ โดยมีหลักในการด�าเนินชีวิตและการท�างานคือ 

ท�าทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด หากมีปัญหาและอุปสรรค ต้องรู้จักหาเหตุและผล แก้ไขในส่วนที่ท�าได้ก่อน 

ทีละขั้นตอน ตลอดจนมีความสุขที่ได้ท�างานทั้งกายใจ และมีความสุขที่ได้ท�าให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย

 รางวัลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในวันนี้ ถือเป็นก�าลังใจที่ดีที่สุด หากมีสิ่งใดที่รามค�าแหง

อยากให้ช่วยเหลือ ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และจะมุ่งมั่นท�าสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติอย่างเช่นที่เคยท�ามา เพราะประเทศชาติต้องการคนที่มีศักยภาพไม่พึ่งพาอาศัยคนอื่น สามารถ

ยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างสง่างามและมีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นคนที่แข็งแรงจึงจ�าเป็นต้องคอยช่วยเหลือ

คนที่อ่อนแอกว่าให้มีศักยภาพเท่าเทียมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

 “ขอฝากถึงบัณฑิตรามค�าแหงว่าขอให้จดจ�าวันที่ตนเองได้รับปริญญาไว้เป็นก�าลังใจในการก้าวไป 

สู่ชีวิตการท�างาน และขอให้มองว่าวันส�าเร็จการศึกษาเป็นเพียงวันเริ่มต้นที่บัณฑิตจะใช้ทฤษฎีที่เรียนมา

ประยุกต์ใช้ในการท�างาน แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาคสนาม และสร้างประสบการณ์ในชีวิตจริง ขอให้มุ่งม่ัน เข้มแข็ง 

และไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ น�าไปพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะผู้ที่ประสบความส�าเร็จ

ไม่ใช่ผู้ที่เรียนเก่งหรือได้เกียรตินิยม แต่อยู่ที่สามารถท�าให้สังคมรอบข้างยอมรับในการท�างาน”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ (Overseas Academic 

Services Center) มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ต่อยอดความรู-้คูค่ณุธรรม ให้คนไทย

ทกุมมุโลกให้มทีีย่นืในสงัคมต่างแดน เปิดโอกาสทางการศกึษาให้กบัคนไทย

ที่ยังค้นหาโอกาสนี้ ตามเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 นางตะวนั บราวน์ บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการจดัการ  เจ้าของธรุกจิอสังหารมิทรัพย์ 

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กล่าวว่าได้ย้าย

ไปอยู่ลอนดอนเมื่อ 18 ปีที่แล้ว โดยท�าธุรกิจเล็กๆ

ของตัวเอง เริ่มจากสั่งสินค้า OTOP จากไทย เช่น 

มุก เฟอร์นิเจอร์ ผ้าไหม เครือ่งเงนิ ขายตามตลาดนดั 

แถว Liverpool Street ทกุวนัเสาร์ - อาทติย์ ในขณะนัน้ 

ก�าลังศึกษาปริญญาโทที่ Bournemouth University 

ทางใต้ขององักฤษ สาขาการโรงแรม วนัจนัทร์ - ศกุร์ 

จนกระทัง่เศรษฐกจิไม่ดจีงึย้ายไปอยู่ท่ีเมืองทางตอนใต้ของลอนดอน เริม่ท�าธรุกจิ

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีสามีชาวอังกฤษเป็นผู้สนับสนุน

 “ปีนี้เป็นปีที่ 8 ท่ีท�าธุรกิจซื้อขายบ้าน เริ่มจากซื้อบ้านมาตกแต่ง และ 

ขายเม่ือได้ราคาตามที่ตั้งไว้ หากยังไม่ได้ราคาจะท�าเป็นบ้านเช่า ปัจจุบันมีบ้าน 

หมุนเวียนซื้อมาขายไป 10 หลัง และเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ลอนดอน 

เมือ่เริม่เรยีนปรญิญาโททีร่ามค�าแหง เป็นโอกาสทีด่ ี ได้เรยีนจงึได้รูห้ลกัการตลาด 

การเงินว่าเห็นแนวทางในการบริหารการลงทุน รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีเอกลักษณ์ เป็นความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าจะต้องเรียนที่รามค�าแหงให้ได้  

แต่ยงัไม่มโีอกาส จนกระทัง่ย้ายมาลอนดอน พบข้อมลูในอนิเทอร์เนต็ว่ารามค�าแหง

มีศูนย์สอบที่ลอนดอน  สามารถเรียนด้วยตัวเองได้”

 มหาบณัฑติ ยอมรบัว่าทีผ่่านมา ถอืว่าเป็นการเรยีนทีห่นกัมาก ต้องเรยีนเอง 

ท�าความเข้าใจบทเรียนเอง ในขณะเดียวกันต้องแบ่งเวลาดูธุรกิจ ต้องดูแลลูก 

ทั้ง 3 คน และต้องแบ่งเวลาเรียน โดยอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี 4 ทุกวัน  

ตลอดช่วงเวลา 2 ปีครึ่ง แม้ขณะขับรถ ก็ฟัง CD บรรยายไปด้วย ต้องเคร่งครัด

และมีวินัย  ปฏิบัติตามตารางเวลาที่จัดไว้ 

 “เป็นการเรียนที่มีความสุข โดยเฉพาะได้เรียนหลักความรู้คู่คุณธรรม  

ของอาจารย์รังสรรค์  แสงสุข  เป็นหลักยึดที่น�ามาใช้ท�าให้งานประสบความส�าเร็จ 

ท�าธุรกิจอสังหาฯ รวมถึงการใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจ มีคุณธรรมน�าชีวิต ธุรกิจ

เจริญเติบโตมาโดยตลอด 

        ด้วยเวลาที่ห่างประเทศไทยมานานถึง 18 ปี คิดมุ่งท�าแต่งาน เพราะคิดว่า

เงินคือทุกอย่างในชีวิต เมื่อได้เรียนที่รามค�าแหง คณาจารย์นอกจากจะมีวิชาการ 

ยังสอดแทรกแนวคิดหลายเรื่อง โดยเฉพาะวิชาความรู้คู่คุณธรรม ได้ซึมซับหลัก

คุณธรรม จริยธรรมอีกครั้ง ท�าให้ทัศนคติเปลี่ยน รู้สึกรักเมืองไทยรักศิลปะไทย 

เข้าใจความเป็นไทย เป็นหลกัส�าคญัทีพ่งึระลกึอยูใ่นใจ น�าไปใช้กบัครอบครวั งาน 

และสังคม คุณธรรมเป็นสิ่งส�าคัญกว่าสิ่งอื่นใด นอกจากนี้ได้ฟื้นการใช้ภาษาไทย 

ที่ห่างหายไปนาน 

 ... ขอขอบคุณ ม.ร.ที่ให้โอกาสคนไทยในต่างประเทศ หากวันนั้นไม่ม ี

รามค�าแหงทีเ่ปิดโอกาสให้ไกลถงึลอนดอน จะไม่มคีวามส�าเรจ็ทีส่ามารถเป็นจรงิได้ 

ขอบคณุทมีงานทีค่อยช่วยเหลอืเป็นอย่างด ี ทัง้ด้วยเวลากรงุเทพฯ-ลอนดอนห่างกนั 

7 ชม. แต่ทมีงานคอยให้ก�าลงัใจ ช่วยประสานงานกบัคณาจารย์อย่างด ี ท�าให้พบกบั

ความส�าเร็จในครั้งนี้”

 นายทวีรัตน์ สมานวรศักดิ์ บริหารธุรกิจ-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

การเงิน บริษัท ซีพี จ�ากัด (มหาชน) หรือเจียไต๋  

ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า 

ท�างานที่เมืองไหหนาน มณฑลไหหล�า ปีนี้เป็นปีที ่

11 ปี รับผิดชอบดูแลเมืองกวางสี และกวางตุ้ง   

ที่ตัดสินใจเข้าเรียนที่รามค�าแหง เพราะต้องการ

เพ่ิมเตมิความรูส้าขาการตลาด  เพือ่ในอนาคตจะกลบัมา 

ท�าธรุกจิรงันกทีเ่ชยีงใหม่ เน้นตอบโจทย์ความต้องการ

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน 

 “ผมพยายามบรหิารเวลาเรยีนและให้ลงตวักบังาน แม้จะทราบตารางสอบล่วงหน้า 

แต่บางครัง้งานไม่เป็นไปตามก�าหนด ท�าให้บางครัง้อ่านหนงัสอืไม่ทนั ต้องเปลีย่นแผน 

การอ่านหนงัสอื ต้องเร่งท�ารายงานกลุม่ ระหว่างการเรยีนบางครัง้ต้องดรอปบ้าง เพราะจะ

ประเมนิความพร้อมก่อนสอบ ว่าพร้อมหรอืไม่  เพราะทุกครัง้ทีส่อบ  ต้องบินไปสอบ

ทีศ่นูย์สอบกวางโจว มค่ีาใช้จ่าย ฉะนัน้ ถ้าไม่พร้อมหรือคิดว่าอ่านหนังสือไม่เต็มที่

แล้วสอบตก จะยอมขาดสอบ เพราะหากสอบตกจะท�าให้ท้อกว่าเดิม

 ... แม้จะมีปัญหาเข้ามา ผมพยายามจะไม่เครยีด เพราะคดิเสมอว่าการเรยีนเป็นช่องทาง 

ในการเพิม่เตมิความรู ้การสอบเป็นตวัเร่งให้เราอ่านหนงัสอื และ การท�ารายงานกลุม่

เป็นกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพื่อนในอีกหลายประเทศ” 

 นายกมัพล  ทองไหล  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการจดัการ เจ้าของธุรกจิแนะแนวการเรยีนต่อ  

ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี กล่าวว่าเร่ิมแรก

เดินทางมาออสเตรเลยี เพ่ือเรยีนภาษา เพือ่สอบ IELT 

พร้อมกับเรียนปริญญาโทสาขาการบัญชี ท�างาน 

part-time บ้าง จนใกล้ส�าเรจ็การศกึษา ได้รูจ้กัสาขาฯ 

ต่างประเทศ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตดัสนิใจสมคัรเรยีน 

ด้วยเหตผุลหลกัคอืสามารถเรยีนในระบบออนไลน์ได้ 

 “การตัดสินใจเรียนโทใบที่ 2 ที่รามค�าแหง 

สาขาการจดัการ ตอบโจทย์ได้มาก เพราะมหาวทิยาลยั 

ในออสเตรเลยีบงัคบัการเข้าห้องเรยีน ซ่ึงช่วงนัน้บรษิทัเริม่ยุง่ กลวัจะไม่มเีวลาเข้าห้องเรยีน 

ยอมรบัว่าช่วงแรกเหน่ือย เพราะมช่ีวงทีเ่รยีนคาบเกีย่วกบัการเรยีนปรญิญาโทใบแรก 

แต่เมือ่เรยีนจบ เริม่จดัเวลาได้ลงตัว ท�างานได้เต็มทีแ่ละแบ่งเวลาอ่านหนงัสอืเองทีบ้่าน 

 ช่วงเรียนที่รามค�าแหง เลือกศูนย์สอบท่ีซิดนีย์ โดยให้เวลาเต็มท่ีใน 

วันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งอ่านหนังสือ ท�าการบ้าน ฟังซีดีบรรยาย ท�ารายงานกับเพื่อน

ในรุน่ทีเ่รยีนประเทศอืน่ด้วย บางวชิาอาศยัความเข้าใจจากปรญิญาโทใบแรกวชิาบญัช ี

ได้เรียนเกี่ยวกับธุรกิจกฎหมาย บัญชีภาษี ท�าให้ผมสามารถท�าภาษีบริษัทได้เอง 

แต่ที่ยากที่สุดคือการเขียน IS (Independent Study) ต้องวิเคราะห์ โชคดีที่มี

ประสบการณ์ เคยเจอปัญหาจากธุรกิจมาก่อน เมื่อมาเจอต�าราจะเข้าใจปัญหาได้ 

เหมือนโยงการท�างานกลับสู่ภาคทฤษฎี เป็นการ Learning by doing ไปพร้อมกัน 

และยังมีอาจารย์ให้ค�าปรึกษาด้วย” 

 “ผมบอกตัวเองเสมอว่า เราไม่ได้มีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ ต้องหมั่น

หาความรู้เพิ่มเติม น�าทฤษฎีมาปรับกับธุรกิจ และต้องคิดเสมอว่า ไม่มีอะไรที่เรา

ท�าไม่ได้ ขอเพยีงมคีวามพยายามก้าวผ่านอุปสรรคไปให้ได้ ต้องกล้าทีจ่ะลองผดิลองถกู

 ขอบคณุรามค�าแหงทีเ่ปิดให้คนไทยไกลบ้านได้รบัโอกาสทางการศกึษา ท�าให้

มคีวามรู้ในการปพูืน้ฐานอนาคตทีด่ ีและขอฝากถงึรุ่นน้องว่า ให้มองไกลๆ ว่า อนาคต

เมือ่จบแล้วอยากท�าอะไร อย่าเรยีนแบบไร้จุดหมาย  เมือ่คดิแล้วต้องลงมอืท�าความฝัน

ให้เป็นจรงิ สร้างทางเดนิของตวัเอง ชวีติจรงิล้วนแต่มอีปุสรรค แต่ทกุปัญหามทีางออกเสมอ” 

   

มหาบัณฑิตโครงการ OASC ขอบคุณ

รามคำาแหงสานฝันคนไทยไกลบ้าน



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

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

ตอน เก็บภาษีคนอ้วน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คนอ้วนอย่าเพิ่งตกใจ ผมตั้งชื่อให้หวาดเสียวไปอย่างนั้นเอง ความจริง

เขาจะใช้มาตรการภาษเีพือ่ช่วยป้องกนัโรคอ้วนโดยเก็บภาษเีคร่ืองดืม่ท่ีมีส่วนผสม

ของน�้าตาลสูง แต่เนื่องจากคนอ้วนจ�านวนมากนั้นติดความหวาน (บางคน 

เขาพูดอย่างไม่เกรงใจว่าเสพติดน�้าตาลด้วยซ�้า) จึงน่าจะเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการนี้มากกว่ากลุ่มอื่น โธ่ก็เขาออกแบบภาษีมาควบคุม 

ไม่ให้เสพความหวานมากเกินไปนี่ครับ กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับผลกระทบ 

ก็ต้องเป็นคนชอบหวานซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคนอ้วนนั่นเอง

 การเกบ็ภาษีจากเคร่ืองด่ืมทีมี่น�า้ตาลสงูนัน้ไม่ใช่เพิง่ท�ากันในประเทศไทย

เป็นชาติแรก ต้ังแต่ปี 2556 องค์กรที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลายองค์กร

ของออสเตรเลีย ได้เสนอให้รัฐบาลเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่ผสมน�้าตาล 

เหตุผลของการเสนอให้เก็บภาษีเช่นนี้เขาบอกว่าเพื่ออนาคตของชาติ เพราะ 

จากการส�ารวจพบว่าร้อยละ 25 ของเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบไปจนอายุ 16 นั้น

ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมน�้าตาลสูงอย่างสม�่าเสมอ องค์กรเหล่านี้อ้างผล 

การวจิยัว่าการบรโิภคน�า้ตาลมากเกินไปน้ันไม่เพียงท�าให้อ้วนเท่านัน้ แต่ยงัอาจ

เป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงอื่น ๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน โรคหัวใจ หรือ

แม้แต่มะเร็ง

 นอกจากออสเตรเลียแล้ว อังกฤษก็เตรียมจัดเก็บภาษีจากเครื่องดื่มที่มี

น�้าตาลผสมอยู่เกิน  5 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ด้วยเหตุผลเดียวกับออสเตรเลีย

คือเยาวชนอังกฤษมีแนวโน้มจะเป็นโรคอ้วนและร้ายแรงอื่นมากข้ึนเพราะดื่ม

เครื่องดื่มผสมน�้าตาลมากเกินไป แต่ที่ผมเห็นว่าน่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่กว่า

น้ันกค็อืการจดัเกบ็นีค้าดหมายว่าจะท�าให้รายได้ของรฐับาลทีค่่อนข้างจะถงัแตก

เพิ่มขึ้นได้ถึง 25,000  ล้านบาทต่อปี

     ส่วนกรณีการจะเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมน�้าตาลของไทยเรานั้นดูเหมือน 

จะมองภาพรวมคือไม่ได้ท�าเพ่ือเด็กเท่าน้ัน แต่มองไปที่คนไทยทั้งประเทศ 

เนือ่งจากคนไทยบรโิภคน�า้ตาลมากเป็นอนัดบั 9 ของโลก เสีย่งต่อการเกดิโรคอ้วน 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ สร้างภาระท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

จากโรคเหล่าน้ีเป็นจ�านวนมาก เพื่อให้ประชาชนลดการบริโภคเครื่องดื่ม 

รสหวานลง กเ็ลยคิดจะเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้จากเคร่ืองด่ืมทีม่นี�า้ตาลผสมอยูม่ากเกนิไป 

ซ่ึงก็จะครอบคลุมเครื่องดื่มในท้องตลาดเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ชาเขียว 

กาแฟ เครื่องดื่มชูก�าลัง นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง เพราะเคร่ืองดื่มเหล่านี ้

ผสมน�า้ตาลเกนิมาตรฐานทีก่�าหนดคอืมนี�า้ตาลมากกว่า 6 กรมัต่อ 100 มลิลลิติร 

(อังกฤษก�าหนดแค่ 5 กรัม) 

 การเก็บภาษีนั้นท่านว่าจะจัดเก็บ 2 อัตราตามความเข้มข้นของน�้าตาล

คอื เครือ่งดืม่ทีม่ปีรมิาณน�า้ตาลระหว่าง 6-10 กรมัต่อ 100 มลิลิลิตรจะเก็บภาษี

ในอัตราที่ท�าให้ราคาเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของราคาขายปลีก และถ้าปริมาณ

น�า้ตาลเกนิ 10 กรมัต่อ 100 มลิลลิติรกจ็ะเกบ็ภาษใีนอตัราทีท่�าให้ราคาเพิม่ขึน้ 

ไม่น้อยกว่า 25% ของราคาขายปลีก พูดง่าย ๆ ก็คือเมื่อจัดเก็บภาษีแล้ว 

จะท�าให้ราคาเคร่ืองดื่มส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่า 20% นอกจากนั้นผู้เสนอ

เรื่องภาษีน้ียังแอบหวังเล็ก ๆ ด้วยว่าจะท�าให้รัฐบาลจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นถึง

ประมาณ 10,000 ล้านบาท

 แม้ว่าตอนนี้ภาษีที่ว่านี้ยังไม่ผ่านขั้นตอนออกมาจนถึงขั้นจัดเก็บจริง

ผมก็คิดว่าคนที่เสพติดน�้าหวานผสมกลิ่นต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไม่เดือดร้อน

สักเท่าไหร่ เพราะอะไรหรือครับ ก็เพราะผมได้ฟังผู้ผลิตชาเขียวรายหนึ่งให้

สัมภาษณ์ว่าเขาจะปรับกลยุทธ์ด้วยการลดส่วนผสมน�้าตาลลงจนไม่อยู่ในข่าย

ต้องเสยีภาษีเพิม่ ส่วนเร่ืองรสชาติเปลีย่นผมคดิว่าคงไม่มผีลมากนกัเพราะคนไทย

ซื้อชาเขียวเนื่องจากอยากได้ทองค�าหรือรถยนต์กันมิใช่หรือ 

     ถ้าผู้ผลิตเครื่องดื่มผสมน�้าตาลลดสัดส่วนน�้าตาลลงไม่ให้เกินมาตรฐาน 

 การใช้ค�าว่า Chào (จ่าว)  ในการทักทาย โดยทั่วไปหลายคนมักคิดว่าจะ

ใช้ค�าว่า Xin Chào (ซิน จ่าว) นั่นเป็นค�าพูดกลาง ๆ ที่ใช้เพื่อทักทาย หากแต่

ในความเป็นจริงคนเวียดนามจะมีวิธีในการกล่าวทักทายแบบเฉพาะเจาะจง

บุคคลที่เป็นคู่สนทนาของเราด้วย

 ในบทสนทนาต่อไปนี้ เป็นสถานการณ์การกล่าวทักทายเมื่อพบกัน 

เช่น การทักทายระหว่างลูกศิษย์ผู้ชาย กับอาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่ง

Hải Ðăng gặp cô giáo (หาย ดัง กัป โก สาว) หายดงัพบอาจารย์ผูห้ญงิ

H: Chào cô ạ !   (จ่าว โก อะ) สวัสดีครับอาจารย์

C: Chào anh ! (จ่าว อัญ) สวัสดีคุณ

H: Cô có khoẻ không ạ? (โก ก๊อ แขว คง อะ) อาจารย์สบายดีไหมครับ

C: Cảm  ơn  anh.  Tôi  bình  thường. (ก๋าม เอนิ อญั โตย บิญ่ เทือ่ง) ขอบคุณคุณ ฉันปกติ

Còn  anh,  anh  có  khoẻ  không? (ก่อน อัญ อัญ ก๊อ แขว คง) ส่วนคุณ คุณสบายดีไหม

H: Cảm ơn cô. Em vẫn khoẻ. (ก๋าม เอิน โก แอม เหวนิ แขว) ขอบคุณอาจารย์ ผมสบายดี

 บทสนทนาที่นี้เป็นการกล่าวทักทาย โดยลูกศิษย์ผู้ชายกล่าวทักทาย

อาจารย์ผู้หญิงว่า Chào cô ạ ! 

 การใช้ค�าว่า Chào (จ่าว)  ในการทักทาย ประกอบกับค�าสรรพนามที่ใช้

เรยีกแทนอาจารย์ผู้หญิง คอื ค�าว่า cô (โก) น�ามาต่อท้ายค�าทกัทาย เป็น Chào cô 

(จ่าว โก) ส่วน ạ (อะ) เป็นค�าลงท้ายประโยคสนทนา เพื่อแสดงความสุภาพ 

เช่นเดียวกับที่ในภาษาไทยใช้ค�าว่า ครับ/ค่ะ ạ (อะ) ในภาษาเวียดนามสามารถ

ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

 ดังนั้น การกล่าวทักทายอาจารย์ว่า Chào cô ạ ! (จ่าว โก อะ) หากเรา

แปลตรงตัวจะมีความหมายว่า สวัสดีอาจารย์ครับ ซึ่งผู้ฟังจะทราบทันทีว่าเขา

ก�าลังทักทายอยู่กับใคร

 ครตูอบว่า Chào anh ! (จ่าว อัญ) หากแปลตามตัวเราจะได้ความหมายว่า 

สวัสดีพ่ีชาย หากแต่ในท่ีนี้ อาจารย์เลือกใช้ค�าสรรพนาม anh แทนลูกศิษย ์

ที่เป็นคู่สนทนา มิได้หมายความว่า ลูกศิษย์มีอายุมากกว่าครูแต่ประการใด 

หากแต่เป็นค�าสรรพนามที่ใช้เรียกผู้ชายที่อยู่ในวัยท�างานอย่างให้เกียรติ

 การกล่าวทักทายบุคคลอื่น ๆ ก็ต้องใช้ค�าสรรพนามมาต่อท้ายค�าว่า 

chào (จ่าว) เช่น 

chào bố!  (จ่าว โบ๋)  สวัสดีพ่อ  chào mẹ!  (จ่าว แหมะ)  สวัสดีแม่ 

chào thầy! (จ่าว เถ่ย) สวัสดีครูผู้ชาย chào chị!  (จ่าว จิ)  สวัสดีพี่สาว 

chào em!  (จ่าว แอม) สวัสดีน้อง chào ...ชื่อเพื่อน... (จ่าว ...ชื่อเพื่อน...) 

 นอกจากน้ี บางครัง้จะได้ยนิคนเวยีดนามกล่าวทกัทาย โดยเลอืกค�าสรรพนาม

แทนตัวเองมาวางไว้ข้างหน้าค�า chào เช่น 

Cháu chào bà  ạ  (เจ๊า จ่าว บ่า อะ)  หลานสวัสดีคุณยายค่ะ (ครับ) 

Em chào cô  ạ (แอม จ่าว โก อะ)  หนูสวัสดีคุณครูค่ะ (ครับ)

 ต่อจากนี้ไป หากท่านจะทักทายใครเป็นภาษาเวียดนาม จะไม่กล่าวแต่

เพียงค�าว่า Xin Chào (ซิน จ่าว) เท่านั้น ควรเลือกสรรพนามแทนคู่สนทนาที่

เหมาะสม นับเป็นการให้เกียรติคู่สนทนาประการหนึ่ง

ท่ีก�าหนด เครื่องดื่มพวกนี้ก็จะราคาเท่าเดิม และเงินภาษีที่รัฐหวังจะจัดเก็บได ้

ก็คงจะเป็นหมัน ผู้บริโภคท่ีเดือดร้อนก็คงจะเป็นคนที่เสพติดความหวาน คือ

ซื้อชาเขียวเพราะอยากดื่มอะไรที่หวานเย็นชื่นใจไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้รถเบนซ์  

ถ้าชาเขียวที่เคยดื่มจืดลงเสียขนาดนั้นสู้ดื่มน�้าเปล่าไปเสียเลยไม่ดีกว่าหรือ 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5101002649 - 5301066030 รองศาสตราจารย์ณภาจรี  นาควัชระ

5301075932 - 5403004236 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ  ทรัพย์เอนก

5403004251 - 5403518912 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิจ  จันทุรัตน์

5403518979 - 5503037482 รองศาสตราจารย์สุมารีย์  อิงคนารถ

5503037450 - 5603003962 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์  ปาณะกุล

5603003996 - 5603025825 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพอุษา  ศรีเพริศ

5603025874 - 5604025980 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตธนันท์   รักษ์วิเชียร

5604029099 - 5703013705 รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

5703013713 - 5703027572 อาจารย์สุรเวท  โตเจริญ

5703027580 - 5703503382 รองศาสตราจารย์อัจฉรา  ไล่สัตรูไกล

5703503390 - 5803000743 รองศาสตราจารย์พัชรี  พลาวงศ์

5803000792 - 5803018141 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

5803018174 - 5803026052 รองศาสตราจารย์เอมอร  ดิสปัญญา

5803026078 - 5803034577 รองศาสตราจารย์รมณี  กอวัฒนา

5803034585 - 5803502631 อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

5803502672 - 5805000022 อาจารย์รัตน์ฐาภัทร  อารยสมโพธ์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5101081452 - 5302084040 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์  ไชยปัญญา

5302503197 - 5304030959 Mrs.Thuza Nwe

5304031569 - 5403509960 อาจารย์พลอย  แสงลอย

5403512014 - 5404505157 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  พิพิธธนา

5404505330 - 5503502634 อาจารย์ ดร.สุภัทรา  บุญปัญญโรจน์

5503502725 - 5504054890 อาจารย์ณัฐวรรณ  ชั่งใจ

5504055061 - 5603014977 อาจารย์ ดร.สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห

5603015016 - 5604017144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล

5604017193 - 5703009240 อาจารย์พัฒนเดช  กอวัฒนา

5703009380 - 5703020627 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก

5703020767 - 5703034164 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง

5703034990 - 5703508399 อาจารย์ ดร.สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ

5703508480 - 5803003150 อาจารย์ ดร.สมชาย  เซ็มมี

   สาขาวิชาภาษาไทย

  

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ 5803003697 - 5803011112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  วนรัฐิกาล

5803011294 - 5803021848 รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

5803022028 - 5803031458 รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  อนันตศานต์

5803031474 - 5803039998 อาจารย์ ดร.ธีระนันท์  วิชัยดิษฐ์

5803040186 - 5803506228 อาจรย์ภัสธิดา  บุญชวลิต

5803506236 - 5804048857 อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธิ์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5703003532 - 5803010346 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร  ปัจจัยคุณธรรม

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5101001021 - 5603511295 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร  ปัจจัยคุณธรรม

5603511519 - 5803007003 รองศาสตราจารย์เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

5803007037 - 5804033289 อาจารย์ภกุล  หทัยรัตนกุล

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5102051322 - 5803000693 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์

5803000842 - 5803026037 อาจารย์ดุสิตา  ปริญญาพล

5803026045 - 5803511277 อาจารย์พรทิพย์  วาคาบายาชิ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5102108114 - 5403051807 อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล

5403053332 - 5603008532 อาจารย์ปฐม  ตาคะนานันท์

5603009811 - 5703006170 รองศาสตราจารย์ศฤงคาร  พันธุพงศ์

5703006352 - 5703509116 รองศาสตราจารย์ผุสดี  จันทวิมล

5703509306 - 5803026490 อาจารย์ธิษณา  วีรเกียรติสุนทร

5803027258 - 5803511020 อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5103000815 - 5603015925 อาจารย์ศุภรัตน์  ตี่คะกุล

5603016378 - 5703511369 อาจารย์กิติยวดี  ชาญประโคน

5704007623 - 5403502502 อาจารย์นันทพร  พุ่มมณี

   สาขาวิชาจีนศึกษา

   สาขาวิชาภาษาจีน

   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

   สาขาวิชาประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5103006366 - 5403502502 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ  อินทโกสุม

5403512766 - 5603020453 รองศาสตราจารย์อรุณทวดี  พัฒนิบูลย์

5603026005 - 5703023563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์นิภา  ทาสุคนธ์

5703023621 - 5703510197 อาจารย์พุฒิตา  สงวนไทร

5703510320 - 5803017036 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก

5803017291 - 5803500668 อาจารย์สิริชัย  โชคชัยสัมฤทธิ์

5803500759 - 5803510428 รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  กรทับทิม

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5103025382 - 5602045196 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ศรีรัตนสมบุญ

5603002675 - 5703028067 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี  กุศลรอด

5703030147 - 5803006740 รองศาสตราจารย์ภาคินี  อัครมาส

5803007672 - 5803035160 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

5803036127 - 5803511319 อาจารย์พัชรินทร์  ชัยวรรณ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5103014527 - 5503033630 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์

5503048851 - 5703001916 อาจารย์รัฐพร  อมตวนิช

5703002955 - 5803027084 อาจารย์ ดร.โอฬาร  พฤติศรัณยนนท์

5803028124 - 5803510576 อาจารย์ ดร.ไพรริน  สิมมา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

510301999 - 5503515834 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภักดิ์  จันทร์สุกรี

5603005983 - 5703505445 อาจารย์พัชรภี  ฐาปโนสถ

5803002731 - 5803508653 อาจารย์ศรีวรา  ผาสุขดี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5103008503 - 5503036955 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  พาวินันท์

5503040502 - 5703009745 อาจารย์ ดร.ภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน

5703010305 - 5803012219 อาจารย์พรชิตา  อุปถัมภ์

5803012839 - 5803510360 อาจารย์ศิริงาม  แผลงชีพ

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา                       (ต่อจากหน้า 6)

   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

   สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

   สาขาวิชาภาษาสเปน

   สาขาวิชาภาษารัสเซีย

   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5103006168 - 5403038721 รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์

5403051955 - 5503501867 รองศาสตราจารย์นงเยาว์  ชาญณรงค์

5503505769 - 5703015031 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มารคแมน

5703015403 - 5703509280 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้  สงวนสกุล

5703509843 - 5803025674 อาจารย์ตรีนุช  พลางกูร

5803026425 - 5803038086 รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5101057478 - 5303038086 อาจารย์อุบลศรี  เสนาะรักษ์

5303039365 - 5403501744 อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

5403504417 - 5503054529 อาจารย์นภสมน  นิจรันดร์

5503501560 - 5603013839 อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  วอกลาง

5603013847 - 5603513150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมพร  ช้ันไพบูลย์

5603513192 - 5703018423 รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อมรเลิศวิทย์

5703018738 - 5703506542 รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์  โศภนคณาภรณ์

5703506575 - 5803009868 รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์  ฐานดี

5803009975 - 5803029957 อาจารย์ก้องสกล  กวินรวีกุล

5803030138 - 5806061130 อาจารย์อุกฤษฏ์  เฉลิมแสน

   สาขาวิชาปรัชญา

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การงดสอนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความจ�าเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา BIT3303, CAE3210, CBE 2151, CBE2152, 

ECO3104, ECO4104, ECO4611, ECT3903, GEO2604, HRD3203, HRD4206, 

HRD4207, HRD4210, HRD4406, LIS3263 MKT3313, CEC2203, CEE2201, 

CSC4121, CTH2101, CTH3109, CTH4111, HEC2001, HEC2002, HEC2003, 

HEC3004 และ HEC3010 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2558 นี้ได้

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2558 นี้

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง

การจัดสอบของบางกระบวนวิชาในการสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ดังน้ี

GEO4204 เดิม W.25  MAY  2016 B. แก้ไขเป็น คณะจัดสอบเอง

SOC4095 เดิม TH.26 MAY 2016 B. แก้ไขเป็น คณะจัดสอบเอง

HED3101 เดิม W.1 JUN 2016 A. แก้ไขเป็น คณะจัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 นายวิวัฒน์  สุวรรณนภาศรี 

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท 

นัมเบอร์วัน จ�ากัด ประธานกลุ่ม 

บริษัท ICP  จ�ากัด ประธานกรรมการ

โรงเรียนกรุงเทพพิทยา และประธาน 

ท่ีปรึกษาฝ่ายคฤหัสถ์วัดทุ่งเศรษฐี 

รามค�าแหง 2 บางนา รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ในฐานะ 

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ รวมทั้งการอุทิศตนเพื่องานสังคมและการ

พัฒนาธุรกิจของประเทศอย่างมาก โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

   นายวิวัฒน์ กล่าวในโอกาสน้ีว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ของสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท้ังยังผลิตบัณฑิต 

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปท�าประโยชน์รับใช้ 

สังคมและประเทศชาติ  ภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ได้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

ให้ไวเ้พ่ือเป็นเกยีรตแิกต่นเอง ครอบครวั และวงศต์ระกลู 

ตนเองจะรักษาเกียรติแห่งปริญญานี้ไว้และจะน�ามาเป็นก�าลังใจให้ตนเอง 

ท�าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 “ฝากถึงบัณฑิตใหม่และเยาวชนไทยทุกคน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เป็นคนท่ีมีท้ังความรู้ และคุณธรรม ออกไปประกอบ

สัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และ

ท�าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด และท่ีส�าคัญต้องไม่ลืมตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ 

รวมทั้งท�าประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและประเทศชาติด้วย”

   นายวิวัฒน์ ถือเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการการศึกษาเพราะเมื่อปี 2521 

ได้บริจาคที่ดินให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพื่อ

ขยายห้องเรียนให้แก่นักศึกษารามค�าแหงที่ในขณะนั้นยังขาดแคลนอาคาร

สถานท่ี ในการเรียนการสอน และยังจัดท�าโครงการ “SMILE BOON บุญย้ิมได้” 

ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาสขาดแคลน 

งบประมาณ และส่งเสริมให้ชุมชนมีโอกาสในการสร้างรายได้ มีธุรกิจเป็นของตนเอง 

โดยการจัดสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการท�าธุรกิจและอ�านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนได้มีโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจุลภาค

และระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนั้นนายวิวัฒน์ ได้ท�าธุรกิจ

หอพักเอกชนให้นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามา

ท�างานหรือมาศึกษาในกรุงเทพฯ ได้มีท่ีพักอาศัยท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และราคา

ที่เหมาะสมด้วย   

  นายณัฐพัชร์ อำาพันยุทธ ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คังเซน-เคนโก 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากโครงการปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมี ผศ.วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. นางสุชาดา อำาพันยุทธ์ ประธานกิตติมศักด์ิ ดร.อิทธิศักด์ิ 

อำาพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารฯ และคณะผู้บริหาร ม.ร.ร่วมแสดงความยินดี 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

 ดร.ณัฐพัชร์ เผยว่า “เป็นนักธุรกิจต้องรู้เท่าทันภาวะการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ

การเมือง เป็นดัชนีชี้ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ เราต้องรู้ทันเพื่อวางแผนการลงทุน

ให้ธุรกิจเดินหน้า”

 ดร.ณัฐพัชร์ กล่าวถึงการเรียนที่ ม.ร.ว่า หลังจากที่เรียน

จบระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

ทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ไปได้ไม่นานเป็นความโชคดีที่ทาง

คณะรัฐศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองข้ึนมา 

ท�าให้ผมได้มีโอกาสต่อยอดความรู้ในสาขาวิชาเดียวกัน แต่มี

ความเข้มข้นของหลักสูตร อาจารย์และเนื้อหาที่มากขึ้น 

 “ผมยอมรับในความเป็นตลาดวิชาของมหาวิทยาลัย ใครก็ตามที่มุ่งหาความรู ้

สามารถเข้ามาค้นหาความรูไ้ด้อย่างไม่จ�ากดั หรอืใครทีต้่องการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

อยากเรียนรู้ทั้งวิชาเฉพาะ หรือวิชาชีพ ที่จบไปแล้วสร้างงานและเป็นคนที่มีคุณค่า 

แก่สังคม ที่รามค�าแหงพร้อมมอบความรู้ให้ในทุกระดับเหมือนเช่นผมที่ต้องท�าธุรกิจ 

ก็จะแบ่งเวลาในชั้นเรียน ช่วงท�าดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับการเมืองที่มีผลต่ออุตสาหกรรม

ขายตรงในประเทศไทย ก็จะคร�่าเคร่ง เม่ือใดว่างก็จะใช้เวลากับการเขียนเนื้อหา 

วิเคราะห์ข้อมูล ปรึกษากับผู้รู้ และนักปราชญ์ในสาขาวิชานั้นอยู่เสมอ”  

  การท�าธุรกิจขายตรงบริษัท คังเซน-เคนโก เกี่ยวข้องอย่างไรกับการเรียน

สาขาวิชาการเมือง ดร.ณัฐพัชร์ ยืนยันว่าถ้าเรารู้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

จะท�าให้เราเป็นต่อในเรื่องธุรกิจ เพราะน่าแปลกใจที่ประเทศไทยต่างจากประเทศอื่น 

เรื่องการเมืองเข้ามามีอิทธิพลเหนือภาคธุรกิจ  เหนือระบบราชการ  หลายเรื่องการเมือง

เข้ามาสอดแทรกอยู่ทั้งหมด เมื่ออยากรู้อยากเข้าใจว่าเพราะอะไร ข้าราชการประจ�า 

ข้าราชการการเมือง นักธุรกิจ จึงไม่สามารถแยกออกจากกันเหมือนต่างประเทศ

 “เมื่อเข้าใจแล้วว่าเศรษฐกิจการเมืองต้องเดินหน้าไปด้วยกัน คนที่ท�าธุรกิจ

ต้องมีเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นนักธุรกิจต้องรู้ทิศทางการเมืองว่าเป็นอย่างไร 

เป็นดัชนีท่ีช้ีทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นกัน เม่ือรู้ทิศทางการเมืองแล้ว นักธุรกิจ

จะวางโปรเจค หรือวางแผนการลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้น ในทุกวันนี้พวกเรามีส่วน 

เก่ียวข้องกับการเมือง ต้ังแต่การรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วม หรือสิทธิในการออกเสียง

ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดทิศทางของประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่

ของพลเมือง” 

 ดร.ณัฐพัชร์ กล่าวในวันที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกว่า ภาคภูมิใจ

ท่ีสร้างความปล้ืมปีติให้แก่ครอบครัว และได้เดินตามรอยคุณพ่อคมศักด์ิธนา อำาพันยุทธ์ 

ที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์คณะรัฐศาสตร์ ม.รามค�าแหงเช่นเดียวกัน

  ดร.ณัฐพัชร์ ฝากอีกว่าความส�าเร็จควรเร่ิมจากตัวเอง เราต้องถามใจตัวเองก่อนว่า 

ชอบอะไร หรือมีความสามารถ มีทักษะที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร บางคนเรียน 

บางคนท�างานยังไม่รู้เลยว่าเหมาะกับตัวเองหรือไม่ หลายครั้งที่ท�างาน ผมเป็นทั้งพี ่

เป็นหัวหน้า ต้องแยกแยะให้ออกว่า ใครเก่งอะไรก็จะให้ท�างานที่ตรง “Put the right 

man on the right job” เลือกคนให้ถูกกับงาน น้องๆบัณฑิตรามฯต้องรู้ตัวเองว่า 

ความสามารถของเราจริงๆคืออะไร แล้วตัดสินใจทิศทางการเดินชีวิตให้ไปสู่ความส�าเร็จ 

 “หลายคนพูดว่า รามฯเข้าง่าย...ออกยาก เป็นวลีที่พิสูจน์คุณค่าของตนเอง ไม่มี

ใครบังคับให้เรียน ต้องเรียนด้วยตนเอง เป็นความรับผิดชอบท่ีต้องจัดสรรเวลา การท�างาน

และการเรียนให้ลงตัว ถ้าเราเป็นคนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เชื่อว่าทุกคนจะส�าเร็จจากรามค�าแหง

และเดินต่อไปได้ในฐานะท่ีเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีจะออกไปท�างาน

พัฒนาประเทศ พร้อมกับมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและวิกฤตต่างๆของบ้านเมือง”

 

ประธานกลุ่ม บ.นัมเบอร์วัน รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

เผย “การบริหารที่ดี ต้องให้กลับคืนสู่สังคม”

ผู้บริหารคังเซน-เคนโก เผยจบ ดร.วิชาการเมือง

เรียนให้รู้ทันเศรษฐกิจการเมืองดันธุรกิจรุ่ง
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ถาม  การรเีกรด D และ D+ ถ้าลงทะเบยีนเรยีนใหม่ 

จะข้ึนใน Transcript หรอืไม่ แล้วจะมสีทิธิไ์ด้เกยีรตนิยิม

หรือไม่

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 20  ทั้งนี้ 

ต้องไม่เคยลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาใดและสอบได้ 

กระบวนวชิานัน้มากกว่า 1 ครัง้ หรอืลงทะเบยีนเรยีน 

และสอบได้กระบวนวชิาตามหลกัสตูรใหม่ทีใ่ช้แทน 

กระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว 

เม่ือนักศึกษาสอบได้วิชาลงทะเบียนเรียนใหม  ่

เพื่อรีเกรดนักศึกษาจึงหมดสิทธิ์ได ้เกียรตินิยม  

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพราะถือว่าสอบได้

เกรด 2 ครั้ง ในวิชาเดียวกัน ข้อบังคับมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี (ฉบบัที ่ 3) 

พ.ศ.2555 ข้อ 16.5.3 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษร

ระดบัคะแนน ได้เฉพาะกระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบ 

ต�า่กว่าอกัษรระดบัคะแนน C ทัง้นีใ้ห้นบัวชิาทีส่อบได้ 

อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว การที่

นักศึกษาสอบได้เกรดเท่าเดิมหรือสูงกว่า นักศึกษา

จะได้หลังสุด เกรดก่อนหน้าจะถูกตัดทิ้ง ดังนั้นใน 

Transcript จะปรากฏวชิาดังกล่าวทีส่อบผ่านคร้ังเดียว

และสอบได้หลังสุดเท่านั้น

ถาม ถ้าติด F แล้วลงทะเบียนเรียนให้ถือว่า

เป็นการรีเกรดไหม

ตอบ ถ้าสอบตกในวชิาทีม่คีวามประสงค์จะรเีกรด 

มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาเป็นวิชาที่รีเกรด

ถาม เลอืกสาขาย่อยของสาขาตวัเองทีจ่ะลง เลอืก

ลงทะเบียนเองไหมคะ ตัวอย่าง คณะบริหารธุรกิจ  

ภาคการจัดการการบริหาร สาขามี 4 สาขา เลือกเลย

ได้หรือไม่

ตอบ นักศึกษาเลือกเรียนกลุ ่มวิชาเองได้โดย 

ไม่ต้องท�าเรื่องย้ายสาขา

ถาม สอบ e-Testing ไปแล้ว ไปสอบอกีได้หรอืไม่

ตอบ วชิาทีน่กัศึกษาลงทะเบยีนสอบ e - Testing แล้ว 

ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบในเทอมเดียวกัน 

ได้อกี กองบรรณาธิการ

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 จ�านวน 17 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 58293 ATS 3003 (L) 91/25 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เกษตร รศ.ดร.สุวรรณา  พรหมทอง

 58279 BIO 1105 46/25 หลักชีววิทยา รศ.สุพจน์  ใช้เทียมวงศ์

  (BI 115) 

 59018 CHI 2502 68/25 ภาษาแต้จิ๋ว อาจารย์เศวรัตน์  วนาสุขพันธ์

  (CN 232)

 59006 CHI 3107 96/25 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน รศ.เสวภาคย์  วรลัคนากุล

  (CN 344)

 59021 CTH 2103 (S) 56/25 การอ่านบทประพันธ์และ ผศ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ

  (TL 216) (S)  เพลงพื้นบ้าน

 59013 CTL 3004 46/25 การบริหารและการจัดการ ผศ.ทิพย์  หาสาสน์ศรี

    ส�าหรับครู

 59015 CSO 2205 49/25 ภูมิปัญญาท้องถิ่นส�าหรับครู รศ.สมพร  โตนวล และคณะ

  (SD 245)  สังคมศึกษา

 58278 FIN 2101 37/25 การเงินธุรกิจ รศ.อรณุ ี นรนิทรกลุ ณ อยธุยา

 58282 FOL 3203 99/25 ต�านานพื้นบ้าน รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์

  (FL 375)

 58274 FOL 4302 72/25 คติชนกับศาสนา รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศานต ์

  (FL 496)

 59012 FRE 3105 34/25 สนทนาภาษาฝรั่งเศส I ผศ.เดมีย์  ระเบียบโลก

 59019 FRE 3706 131/25 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ ผศ.จิณห์นิภา  ทาสุคนธ์

  (FR 357)  ภูมิศาสตร์

 59002 LAW 2033 26/25 กฎหมายแองโกลอเมริกัน รศ.ดวงจิตต์  ก�าประเสริฐ

  (LA 233)  เบื้องต้น

 58281 MCS 4601 33/25 การสื่อสารกับมติมหาชน ผศ.ดร.สุรชัย  ชูผกา

  (MCS 4160)

 58295 MGT 2101 102/25 หลักการจัดการธุรกิจ ผศ.ดร.มลัลกิา  ธรรมจรยิาวฒัน์ 

  (GM 203)

 58294 MTH 1003 42/25 คณิตศาสตร์เบื้องต้น รศ.มานัส  บุญยัง

 58291 MTH 2207 (S) 50/25 หนังสือประกอบวิชาทฤษฎี รศ.มานัส  บุญยัง

    สมการเบื้องต้น

 นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755 หรือ 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) 
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรม- 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 2 ปี (เฉพาะแผน ข.) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 188,000 บาท แบ่งช�าระ 8 งวด เรียนวันเสาร์  

เวลา 08.00 - 18.00 น. (อาจจัดให้เรียนวันอาทิตย์เพิ่มเติม) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2559 

(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ส�านักงานเลขานุการ ชั้น 2 และส�านักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 

อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีโ่ครงการศกึษาภาคพเิศษฯ (จนัทร์-ศกุร์) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร. 0-2310-8577-8 ต่อ 236, www.engrlw.ru.ac.th   

คณะวิศวะรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตรวจสอบและกม.วิศวกรรม
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 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต

นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอื่น กรณีที่ยังไม่ส�าเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมีความประสงค ์

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพียงแห่งเดียว และขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหากเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหงเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้ โดยให้เทียบ 

กระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นก่อน และจึงน�า 

วชิาทีส่อบผ่านจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหงไปเทยีบโอน 

หน่วยกิตเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อนกัน แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตในขณะ 

ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

อื่นอยู่อีกไม่ได้ โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

   จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที ่

4 กรกฎาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ท่ีอาคาร สวป. 

ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

  2.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(ระดับปริญญาตรี) ที่ส�านักงาน ก.พ. หรือกระทรวง- 

ศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับรอง  

และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป

  2.3 เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รับสมัครด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2559 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 15.30 น. คร้ังท่ี 2 ระหว่าง 

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 - 4 กรกฎาคม 2559 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 15.30 น. ท่ีอาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เวลา 08.30 - 15.30 น. 

ท้ังน้ี การย่ืนใบสมัครให้ด�าเนินการพร้อมกับการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ช้ันปริญญาตรี โดยให้ผู้สมัครแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ตรวจหลักฐานให้ทราบในการขอย้ายโอนและขอใช้สิทธ์ิ 

เทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น 

โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังน้ี

  3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  และ 

กรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วน�ามาสมัคร

  3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูล 

การสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง 

ออกมา แล้วน�ามาสมัคร

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา) ภาค  1  ปีการศึกษา  2559

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบำารุงการศึกษา มีดังน้ี

  4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 900.- บาท

  4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 800.- บาท

  4.3 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  60.- บาท

  4.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง

   (ภาคปกติ) ภาคละ 100.- บาท

  4.5 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย 500.- บาท

  4.6 ค่าลงทะเบียนเรียน  

   เป็นรายหน่วยกิต ๆละ   25.- บาท

  4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

   4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัย

    รามค�าแหง  หน่วยกิตละ 50.-บาท

   4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบัน 

    อุดมศึกษาอ่ืน หน่วยกิตละ 100.- บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด 

A4 เท่านั้น)

  5.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) จ�านวน   1   ฉบับ

  5.2 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ�านวน   2   ฉบับ

  5.3 ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน   2   ฉบับ 

  5.4 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (หน้า-หลัง) 

จ�านวน   3   ฉบับ 

  5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 

จากสถาบันเดิมท่ีมีผลการเรียนจนถึงวันท่ีมาด�าเนินการสมัคร 

พร้อมส�าเนา  จ�านวน   1   ฉบับ

  และค�าอธิบายรายวิชา (Course Description)  

ของแผนการศึกษาเดิม จ�านวน   1   ชุด

  5.6 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น  

จ�านวน  1   รูป

  5.7 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า  จ�านวน  2   ฉบับ

  5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์และ 

อนามัย ฉบับละ 20 บาท) จ�านวน   1   ฉบับ

  5.9 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยู่ในเล่มระเบียบ- 

การรับสมัคร) จ�านวน   1   ฉบับ

  5.10 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการรับสมัคร) จ�านวน   1   ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา 

และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้ เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด ตามข้อ 3 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

  6.2 ห า ก ผู้ ส มั ค ร มี ห น่ ว ย กิ ต ส ะ ส ม ข อ ง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมีความประสงค์จะขอ 

เทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน  ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษา 

พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 9 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 ได้

  6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม และ 

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(กรณี ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร

  6.4 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอน- 

หน่วยกิต พร้อมขอค�าแนะน�าในการลงทะเบียนเรียนจาก 

เจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะ และด�าเนินการ 

ลงทะเบียนเรียนในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ในวันที ่

ยื่นสมัคร

 อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผู้สมัครลง 

กระบวนวิชาที่ เทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัคร 

สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได้ ตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำาหนด

  6.5 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต 

ใด ๆ มาไม่ครบในวันรับสมัคร ให้ผู้สมัครน�ามาให้ครบ 

สมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ ภาค 1/2559 

มิฉะนั้นจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ และ

จะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตท่ีได้ช�าระไว้แล้วท้ังส้ิน

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

   

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  

กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญินกัศกึษาท�าประกนัภยั- 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบ้ียประกันใน

อัตรา 150 บาทต่อป ี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง  

กรณีได ้รับอุบัติ เหตุ เบิกค ่ารักษาพยาบาลได  ้

ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต 

หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได ้รับเงินชดเชย 

150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำานวน 150 บาท 

สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำาแหง 10241) 

ได้ตัง้แต่วนัที ่1-20 พฤษภาคม 2559 โดยจะได้รบั

ความคุ้มครอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่  

31 พฤษภาคม 2560 พร้อมหลักฐานดังนี้

 1.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรอง

ส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 2.  ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสุด 1 ฉบบั

 3.  ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง  

2 ซอง (ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบัตรประกนั) 

 ส่งมาท่ี: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยฯ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ 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

 

 ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์จะจัด 

“โครงการฝึกอบรมการเรียนโดยใช้ e-Learning and 

social network ให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง” 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ศนูย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องปฏบิตักิาร-

คอมพิวเตอร์ ITSC 6 ชั้น 2 อาคารเวียงค�า โดยมี 

การอบรม 2 รอบๆละ 40 คน (รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. 

และรอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.)

 นกัศกึษาทีส่นใจเข้ารบัการอบรม ตดิต่อสมคัร

ได้ทีโ่ทร.0-2310-8901 (โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ) ตัง้แต่

บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2559

อบรมการใช้ e-Learning แก่นักศึกษา

 ตวัแทนนกัศกึษาปรญิญาตร ี คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง วทิยาเขตสโุขทยั มอบโต๊ะหมู่บชูา 

ให้กับคณะ และรดน�้าขอพรคณาจารย์ในเทศกาล

สงกรานต์ โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำาราญจติต์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

   
 
 ส�านกักีฬา ม.ร. ขอเชญินกัศกึษา บุคลากร ม.ร. 

ประชาชนทั่วไป สมัครร่วมโครงการ “รักษ์สุขภาพ

กับสำานักกีฬา” เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายและ

รักสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ ตามก�าหนดการดังนี้

 1. ฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ “ท�าอย่างไรให้ร่างกาย 

Fit & Firm” โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจ�า 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00 น.

 2. ฟังบรรยายความรู้เรื่อง “โภชนาการกับการ

ออกก�าลังกาย” โดย อ.ธีรตา ภาสวานิช วันที่ 19 

พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ�านวน 2 ครั้ง 

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. 

คร้ังท่ี 2  วันท่ี  18  สิงหาคม  2559  เวลา 08.00-11.00 น.

 ทั้งนี้การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปรียบเทียบ 

คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 วัดการพัฒนาและผู้มีสมรรถภาพ

ทางกายสูงสุด 3 อันดับ ชิงรางวัล การรักษ์สุขภาพ

ดีเด่นประจ�าปี 2559 

รางวัลท่ี 1 รางวัลละ 1,500 บาท (ประเภทชาย,หญิง)

รางวัลท่ี 2 รางวัลละ 1,000 บาท (ประเภทชาย,หญิง)

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 500 บาท (ประเภทชาย,หญิง)

 รางวัลชมเชย ส�าหรับผู้ท่ีมีการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายเพิ่มขึ้นแต่ต้องเริ่มที่ 60 คะแนนขึ้นไป 

 สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่   

ฝ่ายวิชาการการกีฬา ส�านักกีฬา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โทร. 0-2310-8892 ต่อ 133-135 และเว็บไซต์ส�านักกีฬา 

www.sport.ru.ac.th รับจ�านวนจ�ากัด

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 คณะเจ ้าหน ้าที่สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู  

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในวันคล้าย-

วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้กอบกู้

อิสรภาพของไทย และท�านุบ�ารุงบ้านเมือง 

เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลป-

วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  

ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จังหวัด-

หนองบัวล�าภู

 
 คณะนิติศาสตร์ ม.ร. รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 33 

ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2559  บรรยายวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 17.00 - 21.00 น. จำาหน่ายใบสมัคร 

ต้ังแต่วันท่ี 2-31 พฤษภาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัครวันท่ี 13-22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) 

โทร. 0-2310-8184, 8194

คณะสาธารณสุขฯ รดน้ำาขอพรคณาจารย์

ได้เยีย่มชมอาคารสถานที ่เครือ่งมอืและอปุกรณ์ รวมทัง้ 

ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ

 โอกาสนี้ รศ.ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล  

ผู ้ประสานงานสาขาวิชารังสีเทคนิคเปิดเผยว่า  

จากการตรวจประเมินดังกล่าว คณะกรรมการวิชา-

รงัสเีทคนคิในการประชมุ เมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 2559 

มีมติให้การรับรองให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิตสาขาวิชารังสีเทคนิค 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 ทั้งนี้ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีการจัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตจ�านวน 

10 รุ่น  ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- 

รังสีเทคนิค เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน 

ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความมั่นใจใน 

การดูแลผู้ป่วย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ 

เฉพาะทาง สามารถตัดสนิใจภายใต้การบูรณาการของ 

องค์ความรู้ และประสบการณ์ มีความรับผิดชอบต่อ 

หน้าที่ และท�างานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะ-

นักรังสีเทคนิค โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิารงัสเีทคนคิ ได้รบัการปรบัปรงุหลกัสตูรครัง้ล่าสดุ 

เมื่อปี 2558 ใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

หลกัสตูรดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศกึษา 

ระยะเวลาการศกึษาตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 5 ภาค 

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ  

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

สาขาวิชารงัสเีทคนคิ ม.ร. (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔) วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนำาเสนอผลงานวิชาการ

 ศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.จริโชค วรีะสย 

รักษาการต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการ-

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เปิด

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อน�าเสนอ 

ผลงานดษุฎนีพินธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงาน

ทางวิชาการ ครั้งที่ 18 โดยมีผู้น�าเสนอผลงาน 

จ�านวน 10 ราย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้อง 0213  ชั้น 2 อาคารท่าชัย  ม.ร.

 

 คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมการให้ความรู ้

ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร หัวข้อ 

“คลายห่วง มคอ...จากอาจารย์” เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน 2559 

ณ ห้องพวงแสด โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย 

หริญัวโรดม จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นนทล ี พรธาดาวทิย์ จากคณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีเป็นวทิยากร 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสมุน คณบดี

คณะมนษุยศาสตร์ กล่าวว่าการอบรมครัง้นี ้ มเีป้าหมาย 

เพือ่ให้อาจารย์ได้เข้าใจถงึความเชือ่มโยงของแนวทาง

การด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อดุมศกึษา และให้น�าไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน 

เนื่องจากที่ผ่านมา มักจะมีการมองเป็นภาพที่แยก

จากกันเป็นส่วน ๆ ทั้งการจัดท�าและผู้รับผิดชอบ 

เช่น เข้าใจว่า มคอ. 2 หรือหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับอาจารย์ผู้สอน

มีหน้าทีจ่ดัท�า มคอ.3 มคอ. 4 เพือ่เป็นแนวทางการสอน 

และจัดท�า มคอ.5 มคอ.6 เพื่อรายงานผลการสอน 

ไม่ต้องเกีย่วข้องกบัตัวหลักสตูร แต่ในความเป็นจรงิ

จ�าเป็นต้องเชื่อมโยงกัน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องน�า

มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา วธิกีารวดัผล วธิกีาร 

ทวนสอบ ฯลฯ มาจากตัวหลกัสูตรหรอื มคอ. 2 รวมทัง้

ต้องด�าเนนิการสอน วดัผล ทวนสอบให้สอดคล้องกับ

หลักสตูรด้วย นอกจากนัน้ หากผูส้อนจดัท�า มคอ.3 

- มคอ. 5 ไม่ถูกต้อง ก็ส่งผลกระทบต่อการรายงาน

ผลการด�าเนินงานของหลักสูตร หรือ มคอ.7 ด้วย 

ส�าหรับการอบรมครั้งนี้ คณะเน้นให้อาจารย์เข้าใจ

ถงึความเชือ่มโยงของ มคอ. ท้ังระบบ ต้ังแต่ มคอ.2 

มคอ.3หรือ มคอ.4 จนถึง มคอ.5 หรือ มคอ.6 เพื่อ

ให้อาจารย์ผู ้สอนสามารถน�าความรู้ไปปรับปรุง 

วิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

และสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละรายวชิา 

รวมทั้งสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

และการวัดผลให้เหมาะสมกับนักศึกษาอีกด้วย

มษ.เสริมความรู้เรื่อง 

มคอ.ให้อาจารย์

   
 

บริจาคโลหิต 

กองกิจการนักศึกษา 

โ ด ย ง า น แ น ะ แ น ว

จัดหางานและทุน-

การศึกษา จัดกิจกรรม

จิตอาสาร่วมใจบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

สภากาชาดไทย โดยสภากาชาดไทยมารับบริจาคโลหิต 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องสโมสร 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สัปดาห์ห้องสมุด 2559
 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจ�าปี2559 

“ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล บนเส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัล” ระหว่าง 

วันท่ี 10 - 13 พฤษภาคม 2559 ตามก�าหนดการดังนี้

 ❖ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

 13.00 น. พิธี เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด 

ประจ�าปี 2559 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 14.00 น. กิจกรรมสาธิตการตกแต่งเคสโทรศัพท์ 

/Tablet ด้วยเรซิ่นและวัสดุต่างๆ

 ❖ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 14.00 - 16.00 น. กิจกรรมเสวนา พบปะพูดคุย

กับหมอสายตา จากคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง ในหัวข้อ “การดูแลสายตาในยุคดิจิทัล”

 ❖ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

 14.00 - 16.00 น. การบรรยาย “บ�าบัด ฟื้นฟู

ร่างกายอย่างไร เมื่อชีวิตผูกติดเทคโนโลยี” จากสาขา

วิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

 ❖ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 14.00 - 16.00 น. มอบของรางวัลภาพถ่าย

ชนะเลิศกับกิจกรรม “แชะ แชร์ โชว์ กับหนังสือเล่มโปรด”

 ทุกวันพบกับดนตรีหน้าหอ (เวลา12.00 - 14.00 น.) 

 

 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราามค�าแหง 

ขอเชิญร่วมงานอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

มารยาททางสังคม” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 207 อาคาร- 

กิจกรรมนักศึกษา โดยเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการสร้างภาพลักษณ์ ทักษะการส่ือสาร เทคนิค 

การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา การแต่งกาย มุมมอง

ความคิดที่สร้างความประทับใจ และมารยาทการ 

เข้าสังคมในโอกาสต่าง ๆ

 ผู้สนใจส�ารองที่นั่งทาง inbox ของแฟนเพจ

องค์การนักศึกษา ปี 2559 ซึ่งบริหารงานโดยพรรค

พลังราม โดยการแจ้งชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา 

และเบอร์โทรศัพท์ (รับจ�านวนจ�ากัด) และผู้ผ่าน

การอบรมจะได้รับเกียรติบัตร

อ.ศ.ม.ร. อบรมการพัฒนา

บุคลิกภาพแก่นักศึกษา

   
บธ.รับนักศึกษา M.B.A.

สาขากฎหมายธุรกิจ รุ่น 16

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

รับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุ ก ส า ข า เ ข ้ า ศึ ก ษ า ต ่ อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท  

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

กฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 16 (Business Law) หลักสูตร

แผน ข (ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) เรียนวันอาทิตย์  

เวลา 08.00 - 21.00 น. ระบบการศึกษาแบบ Block 

Course & Modular system ค่าใช้จ่ายตลอด

หลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 129,000 บาท 

ศกึษาดงูานประเทศญีปุ่่น 172,000 บาท แบ่งช�าระ 

8 งวด คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผูส้นใจสมคัรได้ต้ังแต่บดัน้ี - 12 มิถุนายน 2559 

ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องโครงการ 

M.B.A. กฎหมายธรุกจิ คณะบรหิารธรุกจิ ม.ร. ชัน้ 2 

(วนัจนัทร์-วนัศกุร์) และชัน้ 3 (วนัเสาร์-วนัอาทติย์) 

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. สอบถามรายละเอียด-

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2310-8220, 087-518-3212  

ดาวน์โหลดใบสมคัร หรือสมัคร Online ได้ที่ http:/

www. bl-mba.ru.ac.th, www.oros.ru.ac.th/Scenter.jsp

  นวดบ�าบัด จากสาขาวิชาแพทย์แผนไทย (ฟรี),  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือดีให้รุ่นน้อง , กิจกรรม 

“แชะ แชร์ โชว์ กับหนังสือเล่มโปรด”, บริการตรวจวัด

สายตา (ฟรี) จากคณะทัศนมาตรศาสตร์ และการเปิดร้าน

จ�าหน่ายหนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้า IT 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทรศัพท์ 0-2310-8651, 

0-2310-8661


