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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 ๑๖

วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม 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

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)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

ม.รามคำาแหงเปิดหลักสูตรสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์
สร้างบุคลากรทำางานด้านกระบวนการยุติธรรม

 รามค�าแหงมุ่งผลตินกัสารสนเทศนติวิทิยาศาสตร์ให้เป็นก�าลงั 

ของชาตด้ิานกระบวนการยตุธิรรม เปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาสารสนเทศนติิวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ เป็นหลกัสตูร

ปริญญาโทหลักสูตรแรกของประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาใหม่

รุ่นแรกแล้ว

 รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน 

ประธานกรรมการบรหิารฯ สาขาวชิาสารสนเทศ 

นิติวทิยาศาสตร์ เปิดเผยว่าปัจจบุนัประเทศไทย 

มคีวามต้องการบคุลากรทางด้านสารสนเทศ 

นิติวทิยาศาสตร์เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะบคุลากร

ที่มีความรู ้และการจัดการขั้นสูงในงาน

พิสูจน์หลักฐานและการตรวจสอบทาง 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากสถิติอาชญากรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

ที่เพิ่มขึ้นท�าให้การผลิตบุคลากรด้านนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานแล้ว ยังสามารถสร้างระบบงาน 

ทีร่วดเรว็ รดักมุ และน่าเชือ่ถอืในด้านต่างๆของประเทศไทยอกีด้วย 

เช่น การตรวจสอบและการพิสูจน์ทราบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ

และเสถียรภาพทางกระบวนการยุติธรรม ความมั่นคงปลอดภัย

ของประเทศ (อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

   
 
             

   
 

   
 ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A. สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 4 หลักสูตร

  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ 

ต่างประเทศ รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตร ี

ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ใน 4 หลกัสตูร คอื  

  ✷	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

	 	 ✷	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) 

	 	 ✷	หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

   (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ)

	 	 ✷	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เอกภาษาไทย)

(อ่านต่อหน้า 11)

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง        

จดัโครงการปัจฉมินเิทศนกัศกึษากูย้มืเงนิกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์        

วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน และม ี นายกอบศกัดิ์ 

ด้วงนา หวัหน้าส่วนผูจ้ดัการบรหิารโครงการภาครฐั เป็นวทิยากรให้ค�าแนะน�าหน้าทีต่ามกฎหมาย

ของผูย้มืเงนิ กยศ. เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 321 ชัน้ 3 อาคารสโุขทัย 

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA - Young 

Executives) คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง รบัสมคัรนักศึกษาใหม่ รุ่นที ่20

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 เรียนเฉพาะ 

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

 ➣ คุณสมบัติผู้สมัคร

 จบปรญิญาตรทุีกสาขา  รับสมคัรที ่

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ห้องโครงการฯ 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2559  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ.

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีฝากนักศึกษาในพิธีไหว้ครู 59

“ตั้งใจศึกษาให้เป็นคนเก่งและมีคุณธรรม”

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ฝากนักศึกษาในพิธีไหว้ครู ปี 2559 

ให้ตัง้ใจศกึษาหาความรู้ให้ประสบความส�าเรจ็ เป็นคนเก่งทีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม 

สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัว และออกไปประกอบอาชีพที่ดี สมศักดิ์ศรี

ความเป็นคน ตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะผู้บริหารและ

คณาจารย์จากทกุคณะร่วมในพธิ ี และนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมแสดง 

ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 พธิไีหว้ครปูระจ�าปีการศกึษา 2559 ใช้ชือ่งานว่า “รามฯรวมจติ ศษิย์รวมใจ 

น้อมมาลยั บชูาคร”ู ซึง่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยพิธีการ 

เริ่มด้วย นางสาวสุดารัตน์  แน่นวงษ์ ประธานชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรม 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 อธิการบดีฝากนักศึกษาในพิธีไหว้ครู 59 “ตั้งใจศึกษาให้เป็นคนเก่งและมีคุณธรรม”            (ต่อจากหน้า 1)

ม.รามค�าแหงฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

กล่าวรายงาน และนายคมสนั บุง้ทอง นายกองค์การนกัศกึษาน�ากล่าวค�าฝากตนเป็นศษิย์ ประธานสภานกัศกึษา 

น�ากล่าวค�าปฏิญาณตน และตัวแทนนักศึกษาน�ากล่าวค�าบูชาพระคุณครู ต่อด้วยขบวนเชิญพานเอก ขบวน-

พานพุ่มดอกไม้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างอลังการ จากนั้น ชมรมขับร้องประสานเสียง (RU Chorus)  

ได้ขับร้องเพลง “พระคุณที่สาม” 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รักษาประเพณีไหว้คร ู

มาอย่างต่อเนือ่ง เพราะพธิไีหว้ครูเป็นพธิกีารทีล่กูศษิย์ได้แสดงถงึความกตญัญกูตเวทซีึง่เป็นเครือ่งหมายของคนด ี

ครรููส้กึปล้ืมใจทีลู่กศษิย์จดังานอย่างตัง้ใจและประณตีละเอยีดอ่อนและทุม่เททัง้ก�าลงัแรงกายใจ ท�าให้ครทูกุท่าน 

ประทับใจและสร้างความชื่นใจให้แก่ครูอาจารย์ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นก�าลังใจให้ครูทั้งหลายได้ทุ่มเทกับการสอน

และดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด 

 “เมือ่นกัศกึษาเข้ามาเรยีนหนงัสอื ขอให้ตัง้ใจศกึษาหาความรู ้ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ลกูศษิย์บางคนต้องท�างานไปด้วย 

เรยีนไปด้วย กข็อให้อดทนฟันฝ่าอปุสรรคต่างๆให้ได้ อย่าละทิง้การเรยีนไปกลางคนั มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หากมีปัญหาใดๆให้เข้ามาปรึกษาครูอาจารย์ อย่าท�าลายอนาคตของตนเอง ขอให้

มุ่งมั่นจนประสบความส�าเร็จเป็นบัณฑิตอย่างที่ตั้งใจไว้” 

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าตลอด 45 ปีที่รามค�าแหงดูแลลูกศิษย์ ได้พัฒนาด้านการศึกษา เป็นความ 

ภาคภูมิใจของครูอาจารย์ และเป็นที่ชื่นชมของบุคคลภายนอก ท้ังยังเป็นสถาบันท่ีมีนักศึกษาเข้ามาเรียน 

จากทกุภูมภิาคมากทีส่ดุ และส�าเรจ็การศกึษาไปแล้วกว่า 940,000 คน ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนที่อยากเรียนหนังสือได้เรียนหนังสืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ท�าให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและยืนอยู่

ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นคน

 “สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีสิ่งยั่วยุมากมายที่จะก่อให้เกิดความอยากมี อยากได ้

ขอให้นักศึกษารู้จักความพอประมาณ พอใจ ในสิ่งที่ตนเองมี และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รวมทั้งใช้สติในการ

ด�ารงชีวิตมีเหตุมีผล คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และขอให้เลือกคบเพื่อนท่ีดีท่ีจะชวนกัน 

เรียนหนังสือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะดูแลลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกหลาน ท�าหน้าที่เป็นบ้านหลังที่สอง  

ให้ได้เรียนหนังสือและมีโอกาสสร้างเสริมสติปัญญา พัฒนาตนเอง พร้อมที่จะออกไปเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี 

มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป” 

 ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวด บทร้อยแก้วและร้อยกรอง ในหัวข้อ “ได้ดีเพราะมีครู” 

โดยผลการประกวดประเภทต่างๆ มีดังนี้ ประเภทบทร้อยแก้ว : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวญาสุมินทร์  

วิบลูย์ชาต ิ นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ นายณฐัวร  แป้นซือ่ นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาไทย และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ นายกนัต์กว ีคมุมนิทร์ นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาไทย ส่วนประเภทบทร้อยกรอง : มีเพียงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมนต์สินี  

บุญโต นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

 ส�าหรบั ผลการประกวดพานไหว้คร ู: ประเภทสวยงาม : รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ นายธนวูชิย์ กลบีกลาง 

จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวรยุทธ  หลักไชย  

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิริพร  บุญพรม จากกลุ่มครูคหกรรม  

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติธเนศ  อัศจรรย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขา

วิชาคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกาญจนา  แช่มชื่น จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์  ล�าไย จากซุ้มราม-กันเอง

  ประธานกรรมการฯ กล่าวด้วยว่าการจดัหลกัสตูร

สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ จึงเป็นการเพิ่มทางเลือก 

และขยายโอกาสทางการศกึษาให้แก่บุคลากรทางด้าน

การพสิจูน์หลกัฐานทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ท�าให้บคุลากร

ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม 

และการสืบสวนสอบสวนได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ

ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศกับทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพฒันา 

ประเทศชาติต่อไป 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเล็งเห็นถึงความ 

ขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามสามารถทางสารสนเทศ

นิติวิทยาศาสตร์ และเล็งเห็นถึงศักยภาพในการ 

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ 

โดยเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีการบูรณาการ

ระหว่างวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์เข้าด้วยกัน เพ่ือมุ่งผลิต 

บุคลากรทางสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา 

และค้นคว้าให้ได้มาซึ่งกระบวนการตรวจพิสูจน์-

หลักฐานโดยอาศัยกระบวนการวิจัยทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ และท�าให้เกดิความช�านาญทางสารสนเทศ

นติวิทิยาศาสตร์ และสนบัสนนุให้เกดิการน�าเอาความรู้ 

ทางด้านน้ีไปใช้ในกระบวนการยตุธิรรมอย่างมคีณุภาพ 

และมีจรรยาบรรณและคุณธรรมสูง

 เป ิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 

โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 ภาค-

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสมัครได้บัดนี ้

เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง 215 โทร.0-2310-8577 ต่อ 215 หรือ 

www.forensic.ru.ac.th  

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 - 16 

ตลุาคม 2559  ผู้สนใจขอรบัใบสมคัรได้ทีค่ณะบรหิารธรุกจิ 

ชัน้ 2 ห้องโครงการฯ หรอื Download ทาง www.y-mba.

ru.ac.th คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก) โทร. 0-2310-8229, 081-441-3288

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A.      (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสมคัรได้ต้ังแต่บัดนี ้ - 20 ตลุาคม 2559 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานสาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1 

โทร. 0-2310-8196-7, 0-2310-8664-5 หรือที่ 

www.ru.ac.th/oasc,  E-mail:oasc@ru.ac.th

สาขาวิทยบริการฯ                               (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

มหกรรมครบรอบ 12 ปีโขนรามคำาแหง 

‘ยิ่งใหญ่วิจิตรงดงามตระการตา อลังการทั้งแสง สี เสียง’ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 กีฬาที่ประชาชนชาวไทยสนใจ

ติดตามชมกนัมาโดยตลอดเมือ่ทมีชาติไทย

ลงแข่งขันคือ กีฬาฟุตบอล และกีฬา

วอลเลย์บอล

 กระแสความนยิมวอลเลย์บอลไทย

สูงถึงขีดสุดเม่ือเราสามารถคว้าแชมป์

เอเชียได้ในปีคริสตศักราช ๒๐๐๙ ที่

ประเทศเวียดนาม

 โดยชนะมหาอ�านาจวอลเลย์บอลโลก

อย่างประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และ

 ในอีก ๖ ปีต่อมา ซึ่งประเทศไทย

เป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลรายการเดยีวกนันี้

 ประเทศไทยกไ็ด้ต�าแหน่งชนะเลศิ

อกีครัง้หนึง่ ด้วยการชนะประเทศญีปุ่น่

    ความส�าเร็จของวอลเลย์บอลไทย 

ดงักล่าวนี ้แน่นอนต้องยกให้เป็นเกยีรตภิมู ิ

ของนกักฬีาทกุคน ผูฝึ้กสอนหรอื “โค้ช”  

ทุกคน และสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย

 แต่ที่ “ข่าวรามค�าแหง” อยากจะ 

บันทึกไว้เป็นการเชิดชูเกียรติคุณของ

บุคคลที่เป็นก�าลังส�าคัญในต�าแหน่ง

หัวหน้าผู้ฝึกสอน คือ

 อาจารย์เกยีรตพิงษ์  รชัตเกรยีงไกร หรอื 

 “โค้ชอ๊อด”

 เนื่องเพราะ เขาต้องวางมือจาก

การคุมทีมชาติไทย แล้ว 

    ขอให้เขามีความสุขและประสบ

ความส�าเร็จในงานที่เขาจะท�าต่อไป

 สดุท้ายท่ี “ข่าวรามค�าแหง” อยากจะบอกเขา 

แทนชาวรามค�าแหงทุกคน คือ

 ขอบคุณ โคชอ๊อด

 มหกรรมศลิปะการแสดงโขนรามค�าแหง  

ครบรอบ 12 ปี เฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาส

มหาสหมงคลวาระแห่งพระบรมราชจักรีวงศ ์

พ.ศ. 2559 รวมศิลปินชั้นครู ศิลปินแห่งชาติ 

และนกัแสดงโขนหลายรุน่ เปิดการแสดงครัง้ยิง่ใหญ่ 

อย่างวจิติรงดงามตระการตา อลงัการทัง้แสง ส ี เสยีง  

ในชดุการแสดงเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ โขนรามค�าแหงชุด “ศึกแสงอาทิตย์-พรหมาสตร์” และนาฏศิลป์ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จดัมหกรรมศลิปะการแสดงโขนรามค�าแหง ครบรอบ 12 ปี 

 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาสหมงคลวาระแห่ง

พระบรมราชจกัรวีงศ์ พ.ศ. 2559 โดยม ีนายวริชั ชินวนิิจกลุ   

นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน 

 และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และ 

นักศกึษาปัจจบุนั ตลอดจนประชาชน ร่วมในงานจ�านวนมาก  

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ

 อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์ เกตแุก่นจนัทร์ คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่าโขนรามค�าแหง ก่อตัง้ขึน้ 

เมื่อปี 2547 ตามด�าริของรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เพือ่ให้สอดคล้องกบัพนัธกจิหลกั 1 ใน 4 ประการของมหาวทิยาลยั  น่ันคอื พนัธกจิด้านการท�านุบ�ารงุศิลปวฒันธรรม 

โดยได้จดัการฝึกสอนโขนและนาฏกรรมไทยให้กบันกัศกึษา นกัเรยีน คณาจารย์และเจ้าหน้าทีข่องมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ารับการฝึกหัดโขนและนาฏศิลป์ไทยตามแนวทางของ

ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ที่ได้เล็งเห็นว่าการที่เยาวชนได้มีโอกาสฝึกหัดโขนนั้น ก็เพื่อ

ที่จะได้ “ดูโขนเป็น” และเมื่อได้ทดลองฝึกหัด ออกแสดง จนดูโขนเป็นแล้ว เยาวชนเหล่านี้ก็จะได้เป็นพลัง

ที่เข้มแข็งในการท�าหน้าที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏกรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมด้านอื่นๆให้ยังคง

ด�ารงอยู่ต่อไปในอนาคต

 อีกทั้ง ‘โขนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง’ ยังได้มีโอกาสจัดแสดงผลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน

มหาวิทยาลัย ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่า “มหาวิทยาลัย

รามค�าแหงเป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่นีโยบายและการสนบัสนนุการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมอย่างเข้มแข็งจรงิจัง 

ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา และในวาระที่โขนมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมา 

เป็นระยะเวลายาวนานถึง 12 ปี จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นสิ่งยืนยันถึงปณิธานอันมุ่งมั่น

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในการที่จะอุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป” (อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 การประชมุสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครัง้ที่ 

7/2559 เมือ่วนัที ่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยม ีนายวริชั  

ชินวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน มผีล

การประชมุทีน่่าสนใจ  ดงันี้

 1. แต่งตัง้ผูอ้�านวยการสถาบนัการศกึษานานาชาติ

  ให้ความเหน็ชอบและอนมัุตแิต่งตัง้อาจารย์สาธนิ  

สนุทรพนัธุ ์ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถาบนัการศกึษา

นานาชาติ  ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

 2. แต่งตัง้รองผูอ้�านวยการส�านกับรกิารทางวชิาการ

และทดสอบประเมินผล  

 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้รองผูอ้�านวยการ

ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล  ดงันี้

 -  รองศาสตราจารย์สุชาติ  เหล่าปรีดา          

  รองผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน

 -  รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส    

  รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ ประชาพิพัฒ  

  รองผูอ้�านวยการฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา

         3.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  3.1 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสร  มหาพัฒนไทย ให้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

  3.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.แก้วกลัยา  อภยับณัฑติกลุ  ให้ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์

 4.  ต�าแหน่งทางวิชาการ

  4.1 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ร�าจวน  เบญจศริ ิให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ-

เศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 

  4.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.กนกอร  เรืองสว่าง ให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์  

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558  

 5. อนุมัติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ

             ให้ความเห็นชอบและอนุมัติกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิมคอ. 3 - มคอ.7 ฉบบั

ปรบัปรุงตามทีฝ่่ายวชิาการและประกนัคณุภาพเสนอ 

โดยก�าหนดให้เริม่ใช้ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2559 

เป็นต้นไป

 6. แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพนกังานมหาวทิยาลยั 

และลกูจ้างมหาวทิยาลยัรามค�าแหง   พ.ศ. 2551  ข้อ 10 

 ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ ดร.มนตร ี กวนีฏัธยานนท์ ประธานกรรมการ 

 กรรรมการสภามหาวทิยาลยั

2. นายอินทร์จันทร์  บุราพันธ์ กรรมการ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3. อาจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ กรรมการ

 ประธานสภาคณาจารย์

4. รศ.ดร.ปิยะนุช  เงินคล้าย  กรรมการ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

5. นายจักรกฤช    ศรีธนกฤช กรรมการ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

6. รศ.ดร.สุรเดช  ส�าราญจิตต์ กรรมการ

7. ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ

 7.  จัดตั้งศูนย์วิจัย

  ใ ห ้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง

ศูนย์วิจัยแบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ-

อากาศระดับภูมิภาค (Research Center of Climate 

Change on Regional Climate Ramkhamhaeng University)  

ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์

 8.  ปรับโครงสร้างสถาบันภาษา

  ให้ความเห็นชอบและอนมุตัปิรบัโครงสร้าง

การแบ่งส่วนงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของสถาบันภาษา

 9.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

             -  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2558  (ครั้งที่ 5)  ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง  

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2  

 นายดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ รหัสประจ�าตัว 

5419860032  ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559   

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2558  (ครั้งที่ 3)  ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ1) เทียบโอน 

 1. นายจเร พันธุ์เปรื่อง รหัสประจ�าตัว  

5819 011020 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559   

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต     

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)  

 2. นางสาวธัญนันท์ บุญอยู่ รหัสประจ�าตัว 

5219110125 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559

 3. นางปิยาภรณ์  ณ ตะกั่วทุ่ง รหัสประจ�าตัว 

5319110009 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559

 4. นางสาวกัญชพร  ศรมณี  รหัสประจ�าตัว 

5419110012 ตั้งแต่วันที่  14 มิถุนายน 2559

โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

 ปรชัญาดษุฎบัีณฑติ  (รฐัประศาสนศาสตร์) แบบ 2

 5. นายสรสัณห์  อาภาภิรม    รหัสประจ�าตัว 

5219830017   ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 6. นายสุธัญวัฒน์  เวชวงศ์วาน รหัสประจ�าตัว 

5219830101  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2558  (ครั้งที่ 4)  ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรชัญาดษุฎบัีณฑติ (ทางสงัคมศาสตร์)  แบบ 1 

(เทียบโอน)      

 1. พนัต�ารวจโทสราวฒุ ิ  ปรดีากรณ์ รหสัประจ�าตวั 

5519801014 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ) แบบ 2 

(เทียบโอน)

 2. นางรัชนี  ปุณโณทก  รหัสประจ�าตัว  

5219100231  ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต     

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 2)  

 3. นายพัสกร  ลี้วิศิษฏ์พัฒนา    รหัสประจ�าตัว 

5319110025  ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559

โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  (รฐัประศาสนศาสตร์)  แบบ 2

 4. นายอดศิกัดิ ์ ขนัต ี  รหสัประจ�าตวั  5219830068      

ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การเมือง)  แบบ 2

 5. นายมานิต  วัฒนเสน   รหัสประจ�าตัว  

5219860065  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559

 6. พนัต�ารวจโทธรีวฒุ ิ นลิเพช็ร์  รหสัประจ�าตวั 

5219860092  ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

 7. นายณฐพร  โตประยูร  รหัสประจ�าตัว  

5219860162  ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559

     

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   

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

คุณมีครอบครัวแล้วหรือยัง
ตอน เกาเข่า

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ก่อนหน้าผมเขียนเรื่องนี้ไม่กี่วัน  เกิดปัญหาจราจรติดขัดขึ้นที่รอบ ๆ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เห็นภาพเด็กนักเรียนจ�านวนมากวิ่งอยู ่

บนถนนและทางด่วนเพราะกลัวไปเข้าห้องสอบไม่ทัน ตามข่าวเขาบอกว่า 

เดก็นกัเรียนเหล่านีจ้ะต้องไปเข้าสอบ TU Star จ�านวนคนสอบราว 2 หมืน่กว่าคน 

ผมเลยต้องไปค้นดูว่า TU Star นี่คืออะไร เรื่องนี้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่คงรู้กัน 

แต่ผมมันเกินวัยนั้นมานานแล้ว และเรื่องแบบนี้ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วย 

 จากการถามอากู๋ (Google) ก็ได้ความว่า TU Star เป็นการสอบชุดวิชา 

เพือ่น�าคะแนนไปใช้สมคัรเข้าศกึษาในคณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ซึง่กค็งเป็นการรบัตรงของมหาวทิยาลยัไม่ใช่การจดัสอบ GAT-PAT ทีป่รบัปรงุ

มาจากการสอบเอน็ทรานซ์สมยัก่อน TU Star นีเ่ขาม ี 8 ชดุวชิา โดยก�าหนดว่า

จะเข้าคณะไหนต้องใช้คะแนนจากชุดวิชาใดบ้าง ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการสอบ

เอ็นทรานซ์น่ันเอง เพียงแต่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยเอง และเขาเปิดโอกาส

ให้สอบถึงปีละ 5 ครั้ง (แต่ไม่ใช่ทุกชุดวิชา) นักเรียนท่ีสอบแล้วได้คะแนน 

ไม่ดบีางคนจงึมโีอกาสเสยีเงนิได้ถงึปีละ 5 ครัง้ได้เหมอืนกนั ซึง่การเสยีเงนินัน้

ไม่ใช่แค่ค่าสมัครสอบเท่านั้น ยังมีค่าเดินทาง ค่าที่พักของนักเรียนต่างจังหวัด 

และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืค่าเรียนพเิศษจากติวเตอร์ กลุม่ต่าง ๆ ทีค่งนบัเงนิกันจนเมือ่ยมอื

 ทีเ่ขียนมาข้างต้นนีเ้ฉพาะนกัเรยีนทีจ่ะสอบเข้ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เท่านั้นนะครับ ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยปิดที่จัดสอบเองท�านองเดียวกัน 

และยังมีการจัดสอบจากส่วนกลางเพื่อน�าคะแนนไปใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทั่วไปที่เรียกว่า GAT-PAT อีกด้วย การสอบอย่างหลังนี้มีปีละ 2 ครั้ง จ�านวน

คนสอบมากถึงกว่า  3  แสนคน ซึ่งเป็นช่องทางการกระจายรายได้ครั้งใหญ่

จากผู้ปกครองนักเรียนไปสู่บรรดาติวเตอร์ทั้งหลาย

 หลงอ่านมาตั้งครึ่งเรื่องแล้ว ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าเร่ืองท่ีเขียนนี ้

จะไปเกีย่วกบัชือ่ตอน “เกาเข่า” อย่างไร เพราะการสอบเข้ามหาวทิยาลยัไม่น่าจะ

ท�าให้เข่าคันจนถึงกับต้องเกาแน่ ๆ   ค�าว่า “เกาเข่า” ในท่ีนี้ไม่ใช่ภาษาไทยครับ 

แต่เป็นค�าอ่านจากภาษาจีนซึ่งหมายถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกัน 

และเนือ่งจากประเทศจนีมขีนาดใหญ่และประชากรมากกว่าประเทศเราไม่รูก้ีเ่ท่า 

ขนาดของการใช้จ่ายที่บรรดาผู ้ปกครองนักเรียนจีนต้องจ่ายให้แก่ระบบ 

การสอบนี้ ไม่ว่าการจ้างติวเตอร์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ จึงมหาศาล

 การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนจะมีในช่วงเดือนมิถุนายนของแต่ละปี 

ซึง่ในปี 2559 นัน้ตามข่าวเขาว่าจะมนีกัเรยีนเข้าสอบ 9,150,000 คน ตามสถานทีส่อบ 

310,000 แห่ง แต่เขากร็บันกัเรยีนทีส่อบไปได้มากเหมอืนกนัคอืคาดว่าจะรบัได้ 

6.85 ล้านคนหรือราว ๆ 75% ที่เหลือก็อกหักไปตามระเบียบ แต่ก็ไม่ใช่ว่า 

คนที่สอบได้จะไม่อกหักนะครับ เพราะจีนเขาก็มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

และคณะยอดนิยมไว้เหมือนกัน ถ้าสอบเข้าได้แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยดัง ๆ หรือ

คณะวิชาที่อยากเรียน ก็อกหักได้

 ถามว่าเรื่องสอบเกาเข่าของจีน หรือสอบ GAT-PAT และ TU Star ของ

ไทยนัน้เกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิอย่างไร เรือ่งนีม้องได้ 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึง่คอืผูเ้สยีเงนิ 

 การแต่งงานเป็นประเพณีอย ่างหนึ่งของคนเวียดนามที่ส�าคัญและม ี

ความหมายยิ่ง ประเด็นหนึ่งในการสนทนาเมื่อพบปะกัน จะเป็นการถามไถ่ว่าแต่งงาน 

แล้วหรือยัง ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการวุน่วายเรือ่งส่วนตวัของคูส่นทนาแต่ประการใด

หากแต่เป็นการถามไถ่เพื่อส่งความห่วงใยไปให้กับบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวนั่นเอง

 บทสนทนานี้ เป็นการสนทนาระหว่างเพื่อนสองคนทักทายไต่ถามเรื่องราว

ของครอบครัวซึ่งกันและกัน ชื่อบทสนทนาว่า  (อัญ ก๊อ 

ซา ดิ่ง เจือ) คุณมีครอบครัวแล้วหรือยัง

A:   

 (อัญ เหลิป ซา ดิ่ญ เจือ) คุณมีครอบครัวหรือยัง 

B:   

 (ก๋าม เอิน จิ โตย เหลิป ซา ดิ่ญ โบ๊น นัม โส่ย)

 ขอบคุณคุณ ฉันมีครอบครัว (ฉันแต่งงาน) สี่ปีแล้ว

     

 (ก่อน จิ จิ ก๊อ ซา ดิ่ญ โส่ย ฝาย คง) ส่วนคุณ คุณมีครอบครัวแล้วใช่ไหม

A:    

 (เวิง ก๋าม เอิน อัญ โตย กุ๊ง ก๊อ ซา ดิ่ญ โส่ย)

 ใช่ ขอบคุณคุณ ฉันก็มีครอบครัวแล้ว

B:  (จิ เดือก เม้ย เจ๊า)  คุณได้หลานกี่คน

A:  (โตย เดือก ฮาย เจ๊า) ฉันได้หลานสองคน

B:  (เจ๊า จาย ไฮ เจ๊า ก๋าย อะ)  หลานชายหรอืหลานสาวครบั

A:  (ฮาย เจ๊า จาย อัญ อะ) หลานชายสองคนค่ะคุณ

B:  (โอ่ จิ ฮั่ญ ฟุ้ก กว้า)  โอ่ คุณโชคดีมาก

A:  (คง ฮั่ญ ฟุ้ก ลั้ม เดิว) ไม่โชคดีมากหรอก

  (เนิ้ว ก๊อ โหมต เจ๊า ก๋าย ถิ โต๊ต เฮิน) 

 ถ้ามีหลานสาวหนึ่งคนจึงจะดีกว่านี้

B:  (ก๊าก เจ๊า เม้ย ต๋วย หา จิ) พวกหลานก่ีขวบเหรอคุณ

A:  

 (เจ๊า เดิ่ว ล่อง ต๋าม ต๋วย เจ๊า จาย ถือ ฮาย เลน บา)

 หลานคนโตแปดขวบ หลานชายคนที่สองย่างสามขวบ

  (ก่อน อัญ อัญ เดือก เม้ย เจ๊า)   

 ส่วนคุณ คุณได้หลานกี่คน

B:  (ก๋าม เอิน จิ โตย ก๊อ โหมต เจ๊า โส่ย) 

 ขอบคุณคุณ ฉันมีหลานหนึ่งคนแล้ว

A:   (เจ๊า จาย ไฮ เจ๊า ก๋าย) หลานชายหรอืหลานสาว

B:  (สะ เจ๊า ก๋าย)  ครับ หลานสาว

A:  (เจ๊า เม้ย ต๋วย โส่ย)  หลานอายุเท่าไรแล้ว

B:  (เจ๊า เลน ฮาย)  หลานย่างสองขวบ

 ครอบครัวเป็นประเด็นหนึ่งในการสนทนา เพื่อถามไถ่ ส่งต่อความห่วงใย 

ไปให้กนั ความเป็นไปในครอบครวัของคนสนทิสนมคุน้เคย จงึเป็นเรือ่งทีพ่บได้บ่อย 

ในการสนทนากับชาวเวียดนาม

(ก๊อ ซา ดิ่ญ เจือ)

คือบรรดานักเรียนและผู้ปกครองทั้งหลาย ซึ่งต้องใช้จ่ายเงินมากบ้างน้อยบ้าง 

ตามฐานะ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนมหาวิทยาลัย ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที ่

ได้ประโยชน์ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสอบโดยเฉพาะการเรียนพิเศษหรือ

ติวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้แยกเฉพาะไปด้วยว่าใครเชี่ยวชาญติววิชาอะไร (อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์   

มองโลก
เยอรม

ัน

 จากการทีส่าขาวชิาภาษาเยอรมันของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้มคีวามร่วมมอื 

กับมหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็น

ประจ�าทุกปี ในปีที่ผ่านมา (2558) ทางสาขาวิชาภาษาเยอรมันได้ส่งนักศึกษาที่ศึกษา

วชิาภาษาเยอรมนัจ�านวน 5 คน ไปแลกเปลีย่นเป็นระยะเวลา 3 เดอืน (เมษายน-มิถนุายน 2558) 

ต่อไปนีเ้ป็นประสบการณ์ตรงของนางสาวรตันา เกรกิศกัดาวงศ์ นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์ 

วชิาเอกภาษาเยอรมนั ขณะใช้ชวีติเป็นนกัศกึษาแลกเปลีย่นอยูท่ีก่รงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม  

โดยเล่าถงึมติรภาพและเพ่ือนชาวต่างชาต ิ รวมทัง้การปรบัตัวเพือ่ใช้ชีวติอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่

ในสังคมต่างวัฒนธรรมได้อย่างไม่แปลกแยก

 นางสาวรตันา  เกรกิศกัดาวงศ์  เป็นนกัศกึษาสาขาวชิา- 

เอกภาษาเยอรมนั  ภาควชิาภาษาตะวนัตก  คณะมนษุยศาสตร์  

ดฉินัได้รบัโอกาสทีด่มีากจากคณาจารย์สาขาวชิาภาษาเยอรมนั 

และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ซึ่งดิฉันได้เป็นนักศึกษา

แลกเปลีย่นในโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

สาขาวิชาภาษาเยอรมนัระหว่างประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม 

รุน่ที ่3 เพือ่ไปศกึษาวชิาภาษาเยอรมนั ณ  มหาวทิยาลยัฮานอย 

ประเทศเวยีดนาม เป็นระยะเวลา 3 เดอืน  นอกจากได้เรยีนรู้และมทีกัษะทางภาษาเยอรมนั

ที่เพิ่มมากขึ้น ดิฉันได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นอย่างมาก อีกท้ังได้พบเจอและ 

ได้รับมิตรภาพที่ดีจากอาจารย์ และเพื่อนชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติมากมาย ดังนั้น 

ดิฉันจึงขอแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพและเพื่อนชาวต่างชาติมาให้ทุกท่าน 

ได้อ่านกันค่ะ

 ตัง้แต่ช่วงเดอืนแรกทีเ่ดนิทางไปถงึ ดฉินัและเพือ่นชาวไทยในโครงการอกี 5 คน 

ได้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุน่ และการช่วยเหลอืในหลายเรือ่งเป็นอย่างดจีากคณาจารย์

และเพื่อนชาวเวียดนามคณะภาษาเยอรมัน และคณะภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮานอย 

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนภาษาเยอรมัน การใช้ชีวิต อาหารการกิน ได้เรียนรู้ 

วฒันธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวเวยีดนาม การติดต่อสือ่สาร เช่น ซมิการ์ด 

การใช้อนิเทอร์เนต็ เป็นต้น เหตกุารณ์ทีด่ฉินัประทบัใจมากในช่วงได้เรยีนภาษาเยอรมนั

ร่วมกบัเพือ่นเวยีดนามห้อง14-1Ð นี ้ คอืการทีเ่พ่ือนๆ พาดฉัินไปร่วมเชียร์ให้ก�าลงัใจ

เพือ่นๆ ทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัคาราโอเกะ (DAAD Karaoke  Wettbewerb 2015) ซึง่จดัขึน้

โดยหน่วยงานของรฐับาลเยอรมนัทีใ่ห้ทนุการศกึษา เรยีกชือ่หน่วยงานนีส้ั้น ๆ ว่า DAAD  

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันร้องคาราโอเกะ พร้อมกับเต้น และแสดงละครประกอบ

ในงานนี้ดิฉันได้เห็นศักยภาพและทักษะภาษาเยอรมันของชาวเวียดนาม พม่า ลาว 

และกัมพชูา ซึง่พวกเขามศัีกยภาพเป็นอย่างมาก  นอกจากนีเ้พือ่น ๆ ยงัจดังานเลีย้งส่ง 

ให้พวกเราชาวไทยที่ร้านอาหาร มีเค้กสวยงามชิ้นใหญ่พร้อมเขียนค�าภาษาเยอรมัน 

เพื่อนร่วมห้องภาษาเยอรมันของฉันให้เสื้อที่เขียนข้อความสุดซึ้งเป็นภาษาเยอรมัน

ด้วยลายมือของพวกเขาเป็นของขวัญ  ท�าให้ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจมาก 

เพือ่นกลุ่มน้ีของดฉินัส่วนใหญ่แล้ว จะส่ือสารกนัด้วยภาษาเยอรมนัเป็นหลกั มภีาษา-

อังกฤษบ้างเล็กน้อย  นอกจากนั้น  เพื่อนชาวเวียดนามท่ีเรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท 

ก็คอยให้ความช่วยเหลือในด้านการสนทนา โดยสอนค�าศัพท์ ส�านวนและประโยค

ภาษาเวียดนามที่จ�าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน การใช้เงิน ชื่อเรียกธนบัตรแบบต่างๆ 

พร้อมกับพาเที่ยวชมเมืองและสถานที่ต่าง ๆ   ช่วยสื่อสารเรื่องการแลกเงินและเปลี่ยน

ตั๋วเครื่องบิน  ที่พิเศษกว่านั้นคือ ท�าอาหารเวียดนามให้พวกเรารับประทาน นอกจากนี้ 

ยังแนะน�าเพื่อนชาวเช็ค และชาวญี่ปุ่นที่มาเรียนภาษาเวียดนามให้เรารู้จัก ท�าให้เรา 

ทั้ง 5 คน มีโอกาสเรียนรู้แนวคิด อุปนิสัย วัฒนธรรม พฤติกรรมของเพื่อนหลากหลาย

เชื้อชาติ โดยในกรณีนี้เราต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ส�าหรับเพื่อนชาวเวียดนาม

ที่เรียนภาษาไทย จะใช้วิธีสื่อสารเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ และมีภาษาอังกฤษปนบ้าง

เล็กน้อย กิจกรรมที่ได้ท�าร่วมกัน คือ ประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน  

จัดขึ้นโดยคุณครูพี่ดาวและคุณครูพี่เดือน ซึ่งเป็นครูชาวเวียดนามท่ีสอนภาษาไทย

ทีม่หาวิทยาลัยฮานอย ดฉินัและเพือ่นชาวไทยทัง้ 5 คน ได้ร่วมแสดงร�าไทย สอนร้องเพลง 

และการละเล่นพื้นบ้านของไทย ได้แก่ รีรีข้าวสาร และมอญซ่อนผ้า และได้เข้าร่วม

กจิกรรมอืน่ ๆ อาทเิช่น การรดน�า้ด�าหัวผูใ้หญ่ ร่วมเล่นเกมกินวบิาก หลังจากจบพธิกีาร 

เพื่อนชาวเวียดนามและพวกเราชาวไทยได้เล่นสาดน�้ากันบริเวณด้านล่างของตึกเรียน 

และถ่ายรปูร่วมกนั หลงัจากทีด่ฉินัมโีอกาสได้สมัผสัและรูจ้กัชาวเวยีดนามอย่างใกล้ชดิ 

 ดิฉันก็ได้เห็นว่าชาวเวียดนามมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงมาก เช่น เพื่อนชาวเวียดนาม

ที่เรียนภาษาเยอรมัน จะสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่ว หลังจาก

ผ่านไปเพยีง 4 ภาคการศกึษา หรอื เมือ่ข้ึนชัน้ปีที ่ 3 ส่วนเพือ่นชาวเวยีดนามทีเ่รยีนภาษาไทย 

สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี หลังจากเรียนไปเพียง 2 ภาคการศึกษาเท่านั้น สิ่งที่ดิฉัน

สังเกตเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวพฤติกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนชาวเวียดนาม ก็คือ  

เมื่อมีเวลาว่างหลังจากเลิกเรียน หรือรอเรียน ส่วนใหญ่จะไปนั่งพักผ่อนที่ร้านกาแฟ 

กิจกรรมที่พบบ่อยคือ สนทนาพูดคุย ถ่ายรูป ท�าการบ้าน อ่านหนังสือบ้าง ส่วนใหญ่

จะมีกิจกรรมคล้ายคนไทยคือถ่ายรูปและเล่นอินเทอร์เน็ต  แต่ที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง 

ซึ่งแตกต่างกับคนไทยอย่างเห็นได้ชัดคือ การเล่นไพ่ 

 ในเดือนต่อมาดิฉันได้รู้จักเพื่อนชาวยุโรป ได้แก่ ชาวอิตาเลียน เบลเยียมและ

ฝรั่งเศส เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาบริหารธุรกิจ ดิฉันได้รู้จักพวกเขาเพราะความ

เป็นมิตรและความเป็นกันเองของเพ่ือนชาวอิตาเลียนที่ทักทาย พูดคุย และชวนไป

นั่งดื่มชากาแฟ ตามวัฒนธรรมของชาวยุโรป หัวข้อสนทนาก็เช่น เป้าหมายชีวิต

ของแต่ละคน แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น การเมือง 

แนวโน้มเศรษฐกจิในแต่ละประเทศ สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ประสบการณ์ทีไ่ด้พบเจอ 

เป็นต้น ท�าให้ดิฉันได้รับมุมมองต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

นอกจากนีย้งัได้ฝึกฝนภาษาองักฤษมากขึน้ เพราะพวกเราใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สาร 

และมีการแลกเปลี่ยนสอนภาษาของประเทศตัวเอง อุปนิสัยและพฤติกรรมของเพื่อน

ชาวยุโรปเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ เน้นอ่านหนังสือ ไม่ติด 

โซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่ชอบพูดคุยแบบเห็นหน้ากันมากกว่า รักงานเลี้ยง การสังสรรค์  

ชืน่ชอบการเดนิทางท่องเทีย่ว โดยมกัจะนดัดืม่สงัสรรค์พดูคยุกนัทกุวนัศกุร์และวนัเสาร์ 

เพื่อผ่อนคลายจากการเรียน และให้ความส�าคัญกับการสร้างมิตรภาพกับเพ่ือนใหม่ 

จากงานเลี้ยงอ�าลาก่อนที่เพื่อนชาวอิตาเลียนจะกลับอิตาลี พวกเขาจัดงานเลี้ยงและ

รบัประทานอาหารเยน็ร่วมกนั งานนีช่้วยให้ดฉินัได้รูจ้กัอาจารย์ชาวอติาเลยีน ชาวเยอรมนั 

ชาวออสเตรเลีย ชาวฝรั่งเศส และเพื่อนชาวปาเลสไตน์ เวียดนาม ลาว เพิ่มขึ้น และ 

เพื่อนชาวอิตาเลียนยังสอนสัญลักษณ์ภาษามือที่ใช้กันของชาวอิตาเลียนเพ่ิมให้   

ซ่ึงท�าให้พวกเราชาวไทยได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้น การไปร่วมงานเลี้ยง 

ไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ต้องน�าเครื่องดื่มมาร่วมด้วย  ซึ่งเป็นมารยาทของชาวยุโรป ถึงแม้ว่า

เพื่อนชาวยุโรปจะรักการสังสรรค์ แต่ทุกคนก็จริงจังเมื่อถึงเวลาที่ต้องเรียน หรือ

ท�างาน เพื่อนๆ ส่วนใหญ่จะรู้จักตั้งเป้าหมาย วางแผนในอนาคต และเอาจริงเอาจัง 

กบัความฝันของตัวเอง เพือ่ให้บรรลถุงึเป้าหมายได้ นัน่คอื พวกเขาจรงิจงั แต่ไม่เครยีด

จนเกินไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของการใช้ชีวิตให้เป็น

 การปฏิบัติตัวท่ีแตกต่างระหว่างเพื่อนนักศึกษาชาวเวียดนาม ยุโรป และ

ชาวตะวันออกกลาง คือ การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ดิฉันพบว่าเพื่อน 

ชาวเวียดนามสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าเพื่อนชาวยุโรป ส�าหรับเพื่อน

ชาวอาหรบัจะสบูบหุรี ่ แต่ไม่ดืม่แอลกอฮอล์ ส่วนเรือ่งการกอด การสร้างความคุน้เคย 

ก็แตกต่างกันอย่างเหน็ได้ชดัระหว่างเพือ่นชาวเวยีดนาม และชาวยโุรป คอื ชาวเวยีดนาม

จะไม่นิยมสร้างความคุ้นเคยโดยการกอดต้ังแต่ครั้งแรกที่รู้จักกัน ถ้าระยะเวลานาน

สนิทมากขึ้นจะเห็นว่ามีการโอบไหล่บ้างซึ่งคล้ายกับการปฏิบัติตัวของพวกเราชาวไทย 

แต่ส�าหรับเพือ่นชาวยโุรปต้ังแต่ครัง้แรกหรอืระยะเวลาไม่นานทีรู่จ้กักนั พวกเขาสามารถ

สร้างความคุ้นเคยโดยการโอบกอด โอบไหล่ได้ทันทีซึ่งเป็นวัฒนธรรมของพวกเขา  

ส่ิงเหล่านี้ที่ดิฉันได้สัมผัสและพบเจอด้วยตนเองท�าให้ดิฉันรู้ เข้าใจและยอมรับความ

แตกต่างของแต่ละวัฒนธรรมมากขึ้น 
(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   

 ส�าหรบัมติรภาพทีไ่ด้รับจากกลุ่มอาจารย์ทีเ่วยีดนาม ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชาวเวยีดนาม

ที่สอนภาษาเยอรมัน และภาษาไทยที่คอยให้ค�าปรึกษาทั้งเรื่องเรียน เรื่องการใช้ชีวิต

ในเวียดนาม การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

น่าสนใจหลายๆแห่ง ช่วยให้ค�าปรึกษาเรื่องตั๋วเครื่องบิน ทุน ค่าใช้จ่ายห้องพัก และ

จดัหาหอพกัในมหาวทิยาลยัทีใ่ห้ความสะดวกสบายมาก เป็นต้น ส�าหรบัอาจารย์ชาวเยอรมนั 

อาจารย์มักจะถามเหตุผลว่าท�าไมถึงเลือกเรียนภาษาเยอรมัน เป้าหมายคืออะไร  

การเรียนการสอนจะเน้นให้พวกเราใช้ความคิด และแสดงความคิดเห็น หากพวกเรา 

ใช้ภาษาผิด อาจารย์จะช่วยแก้ไขให้ สอนส�านวนภาษาเยอรมันที่ง่ายๆ สามารถน�ามา

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเยอรมันให้พวกเราฟัง ท�าให้รู้และ

เข้าใจวฒันธรรมมากขึน้ ส�าหรับช่วงก่อนสอบอาจารย์ชาวเยอรมนัจะทุม่เทให้ค�าปรกึษา 

ช่วยตรวจประโยคที่พวกเราเขียน รวมทั้งขอบเขตหัวข้อในการสอบปากเปล่า อาจารย์

ทกุท่านคอยดแูลพวกเราในเรือ่งการเรยีนอย่างเตม็ทีแ่ละเอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างมาก 

เพือ่ให้พวกเราสามารถสร้างความมัน่ใจ และรูใ้นสิง่ทีถ่กูต้องในการน�าไปใช้ในการสอบ 

การเรียนและใช้ในชีวิตประจ�าวัน นอกจากนี้อาจารย์ชาวเยอรมันทั้ง 4 ท่าน ยังได้พา 

พวกเราไปเลีย้งฉลองสังสรรค์ก่อนกลับมายังประเทศไทย ดฉัินขอขอบพระคณุอาจารย์

ชาวเวยีดนามและอาจารย์ชาวเยอรมันทกุท่านจากใจจริง ทีค่อยดแูล ช่วยเหลอื เอาใจใส่

และให้ค�าปรึกษาแก่พวกเราทั้ง 5 คนอย่างเต็มที่ 

  นอกจากนี ้ ในช่วงวนัหยดุยาว ดฉินั 

และเพ่ือนชาวไทยอกี 4 คน ยงัได้ไปท่องเทีย่ว 

ชมเมอืง ทะเล ธรรมชาต ิ สถานทีท่่องเทีย่ว 

อันสวยงามต่าง ๆ ได้แก่ ดานัง ฮอยอัน  

อ่าวฮาลองเบย์ ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ 

เพิม่อกีกว่า 20 คน ทัง้ชาวเยอรมนั รสัเซยี 

ฝร่ังเศส อติาเลยีน ไอรชิ ดชัซ์ แอฟรกิาใต้-

ดัชซ์ อังกฤษ มาเลเซีย และเวียดนาม 

ระหว่างการท่องเที่ยว พวกเราจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ และได้ใช ้

ภาษาเยอรมนักับเพือ่นชาวเยอรมนั เพือ่นชาวเยอรมนัเมือ่ทราบว่าพวกเราเรยีนภาษาเยอรมนั 

พวกเขารูส้กึดีใจมาก สอนภาษาเยอรมนัให้พวกเราเพิม่เตมิด้วย สิง่ทีด่ฉินัได้รบัในการเป็น 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน มีมากมายนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นความทรงจ�าดีๆ ประสบการณ์

การเรยีนรูม้ากมาย ฝึกการใช้ชวีติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตดิต่อสือ่สาร การปรบัตวั 

การยอมรบัและเข้าใจอปุนสิยัพฤตกิรรมของเพือ่นทีแ่ตกต่างกัน ระบบความคิดการบริหาร-

จัดการของคนแต่ละเชื้อชาติ และที่ส�าคัญที่สุดคือ มิตรภาพที่ดีจากเพื่อน ๆ   ปัจจุบัน

ดิฉันยังคงติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค คอยให้ก�าลังใจกันและกัน 

ในเร่ืองการใช้ชวิีต การเรยีน การสมคัรงาน การท�างาน การมุง่สูเ่ป้าหมายทีว่างไว้ เป็นต้น   

ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ระเบิด ณ ราชประสงค์เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา 

ท�าให้ดิฉันสัมผัสถึงความห่วงใยจากมิตรภาพและเพื่อนชาวต่างชาติมากมาย ทั้งเพื่อน

ชาวอิตาเลียน ดัชซ์ แอฟริกาใต้-ดัชซ์ เวียดนาม และอาจารย์ชาวเยอรมัน   ต่างพร้อมใจ

กันส่งข้อความแสดงความเสียใจ หลังจากได้รับรู้ข่าวสารดังกล่าว  ดิฉันรู้สึกขอบคุณ

และซาบซึ้งใจมาก ดิฉันเชื่อว่ามิตรภาพไม่มีวันจางหายไปแน่นอน หากเราเริ่มเป็น

ผูใ้ห้ความจรงิใจต่อผู้อืน่ก่อน และเรากจ็ะได้รบัความจริงใจและมติรภาพทีด่แีบบนีต้ลอดไป 

 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาภาษาเยอรมันและมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงที่ได้มอบทุนและโอกาสท่ีดี ประสบการณ์และสิ่งที่ดิฉันได้รับนั้นล�้าค่า 

ดิฉันตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถ ท�าประโยชน์ให้กับสังคม

และประเทศชาต ิตอบแทนพระคณุบดิามารดา และเป็นผูใ้ห้โอกาสทีด่แีก่ผูอ้ืน่เช่นกนัค่ะ

เพื่อนชาวเวียดนามที่เรียนภาษาเยอรมันด้วยกัน

 ทำาป้ายเชียร์เพื่อนที่เข้าแข่งขันร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง

DAAD  Karaoke  Wettbewerb 2015

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ ดานัง กับคุณลุงชาวไอริชทั้ง 2 ท่าน 

เพื่อนชาวฝรั่งเศส และผู้ดูแลประสานงานHostelชาวเวียดนาม

มองโลกเยอรมนั (ต่อจากหน้า 6)

เพื่อนชาวอิตาเลียน และชาวเวียดนาม

 รามค�าแหงยงัเดนิหน้าอย่างต่อเนือ่งจดักจิกรรม “ชมุชนรามฯร่วมใจ ต้านภยั 

สิง่เสพตดิ” เป็นปีที ่4 โดยมผีูแ้ทนจากทกุภาคส่วนในย่านรามค�าแหง ร่วมแสดงพลงั

ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเป็นก�าลังส�าคัญในการดูแลชุมชนให้ห่างไกลสิ่งเสพติด 

 ‘เปาวล’ี นางสาวพรพมิล เฟ่ืองฟุง้ นักร้อง/นักแสดง พรเีซนแตอร์ 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�าปี 2559 ของ ป.ป.ส. กล่าวว่ารู้สึก 

ดีใจมากที่วันน้ีได้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในฐานะเป็น 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ม.ร. และ 1 ใน 6 พรีเซนเตอร์รณรงค์ 

ป้องกันยาเสพติด ดีใจที่ได้ท�าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงไปยังสังคม 

กิจกรรมในวนันี ้ นอกจากจะได้ร่วมกนัออกก�าลงักาย ได้สขุภาพทีแ่ขง็แรงแล้ว ยงัเป็น

การย�า้เตือนถงึภยัของสิง่เสพติด ซึง่อยากให้รามค�าแหงจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์นี ้

เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชน และสังคมให้ระวังและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

 นายเชวง เงินแพทย์ สมาชิกสภาเขตบางกะปิ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดโครงการนี้ได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจน 

ในฐานะเป็นเครอืข่ายร่วมกบัรามค�าแหง ในปีนีไ้ด้มกีารขยายสมาชกิ

เพิ่มเติมจากเดิมคือเขตประเวศ บางกะปิ วังทองหลาง มีชุมชน 

และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งนับเป็น 

พัฒนาการที่ดี ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการช่วยรณรงค์กลุ่มวัยรุ่น 

พร้อมกนันีไ้ด้เน้นย�า้ให้ครอบครวั ผูม้ส่ีวนส�าคญัทีด่แูลเยาวชนได้ใกล้ชดิตัง้แต่ยงัเลก็ 

เพราะเมื่อโตขึ้นแล้ววัยรุ่นจะติดกลุ่มเพ่ือน รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่

จัดโครงการ โดยรวมทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน สถานีต�ารวจนครบาล เขตต่างๆ และ

ประชาชน อยากให้มีโครงการนี้ต่อไป

        นางจินดา  พาลีเขตต ์ประชาชนจากชุมชนล�าสาลี กล่าวว่า 

เข้าร่วมโครงการนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยทราบข่าวจากเขตบางกะปิ 

โครงการดีที่ควรจัดอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ต้องอาศัยความร่วมมือ 

จากหลายฝ่าย เพราะสิ่งเสพติดเป็นภัยที่แฝงอยู่ในสังคม ทุกฝ่าย

ต้องท�าหน้าที่เฝ้าระวัง โดยเฉพาะรูปแบบการอยู่อาศัยของชุมชน 

ท�าให้สิ่งเสพติดแพร่ระบาดง่าย ขอให้รามค�าแหงจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น 

การย�้าเตือนในการระวังถึงภัยสิ่งเสพติด ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมโครงการน้ีในครั้งต่อไป  

เพื่อหาแนวทางป้องกันสิ่งเสพติดในชุมชนให้ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

 นางสาววชัราภรณ์  แก้ววงศ์ อาจารย์ กศน. เขตบางกะปิ กล่าวว่า 

ได้เข้าร่วมโครงการต้านภัยสิ่งเสพติดกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นครัง้ที ่ 3 แล้ว โดยทางเขตบางกะปิได้แจ้งข่าวและชวนเข้าร่วมกจิกรรม 

กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรจัดต่อเนื่อง เพราะการกระตุ้นเตือน 

เร่ืองภยัส่ิงเสพตดิต้องจดับ่อยเป็นระยะ โดย กศน.บางกะปิ มกีจิกรรม 

ลดละเลกิสิง่เสพติดอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ เพราะต้องดแูลนกัเรยีนกลุม่วยัรุน่ ม.ร.จดักจิกรรมนี ้

ได้ด ีอาจมกีารเพิม่ช่องทางให้นกัเรยีนเข้าร่วมเพิม่ด้วยเพราะปัจจบุนัครมูหีน้าทีใ่นการ

บอกกล่าว ห้ามปราม ให้เข้าใจถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

 นางสาวรุ่งทิวา ชนะค้า นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 3 

กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ทีเ่ข้าไปยุ่งเกีย่วกบัสิง่เสพตดิ มกัเป็นกลุม่เยาวชน

ซึง่อยูใ่นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของชวีติ และอาจหลงผดิไปกบัสิง่เสพตดิ 

ได้ง่าย และกิจกรรมนีก้ไ็ด้รวมพลงักบัทกุภาคส่วนเพือ่ต่อต้านสิง่เสพตดิ 

และน�าเยาวชนมาร่วมกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 “หลงัจากทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมครัง้นีแ้ล้วคดิว่าครอบครวั ชมุชนและมหาวทิยาลยั

ควรท�ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหน่ึงต้องรู้สึกโดดเดี่ยวจนต้อง

เข้าไปมัว่สมุกบัเพือ่นทีไ่ม่ด ี และน�าพาไปสูก่ารพึง่พาสิง่เสพตดิในทีส่ดุ เพราะสิง่เสพตดิ

นอกจากจะมีโทษต่อตัวเราแล้วยังมีโทษต่อคนที่เรารักและคนที่รักเราด้วย”

 นางสาวสทุศิา ปานทอง นกัศกึษาปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ ม.ร. 

กล่าวว่าทราบข่าวกจิกรรมจากเฟสบคุแฟนเพจ: PR Ramkhamhaeng 

University ได้ร่วมกจิกรรมของโครงการนีค้รัง้แรกเป็นกจิกรรมทีด่มีาก 

ได้เหน็คนทกุภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกนัต่อต้านสิง่เสพตดิอย่างจรงิจงั 

รามคำาแหงรวมพลทุกภาคส่วน

ผนึกกำาลังป้องปรามสิ่งเสพติด

(อ่านต่อหน้า 11)
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   ข้อควรรู้จาก สวป.

 นักศึกษาส่วนกลางและนักศึกษาส่วนภูมิภาค  

ด�าเนนิการด้วยตนเองทีฝ่่ายทะเบยีนประวตันิกัศกึษา  

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.)  ชัน้ 2  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ  10240  ในวัน 

และเวลาราชการ

         ➣	กรณศีกึษายังไม่ครบหลกัสูตร  ให้น�าหลกัฐาน

ต่อไปนี้ไปติดต่อ

 1. ใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล, ค�าน�าหน้านาม, ยศ  

(ส�าเนา 2 ฉบับ เขียนรหัสประจ�าตัวนักศึกษาที ่

มุมด้านขวา  พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง)

 2.  บตัรประจ�าตวัประชาชน  (ส�าเนา 2 ฉบบั 

เขียนรหัสประจ�าตัวนักศึกษาที่มุมด ้านขวา   

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง)

 3.  บัตรประจ�าตัวนักศึกษา  (ตัวจริง)

 4. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน  

(ฉบับจริง)

 5. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม จ�านวน 60 บาท   

(ช�าระที่กองคลัง  ส�านักงานอธิการบดี  ชั้น 1 )

 ➣	กรณศีกึษาครบหลกัสตูร (จบการศกึษา)  

แต่ยงัไม่ยืน่เรือ่งจบหลกัสตูรทีค่ณะ  ให้น�าหลกัฐาน

ต่อไปนี้ไปด�าเนินการ

 1. ส�าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล, ค�าน�าหน้า

นาม, ยศ  (ส�าเนาเขียนรหัสประจ�าตัวนักศึกษาที่

มุมด้านขวาพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

 2.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  (ส�าเนา 

2 ฉบบั  เขยีนรหสัประจ�าตวันกัศกึษาทีม่มุด้านขวา

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

 3.  บัตรประจ�าตัวนักศึกษา (ตัวจริง)

 4.  ค่าส�าเนาเอกสาร  ม.ร. 2  จ�านวน 5 บาท  

ช�าระ ณ จุดบริการ

 หมายเหตุ นักศึกษาที่ยื่นเรื่องครบหลักสูตร

จบการศกึษาทีค่ณะแล้ว  ไม่อนุญาตให้เปลีย่นช่ือ  สกลุ  

ค�าน�าหน้านาม  ยศ  และอื่นๆ

 นักศึกษาส่วนภูมิภาค  สามารถด�าเนินการ 

ขอเปลีย่นชือ่  สกลุ  ค�าน�าหน้านาม  ยศ  ทางไปรษณย์ีได้  

โดยส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล, ค�าน�าหน้านาม, ยศ 

(ส�าเนาเขียนรหัสประจ�าตัวนักศึกษาที่มุมด้านขวา

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง)

 2.  บตัรประจ�าตวัประชาชน  (ส�าเนา 2 ฉบบั 

เขียนรหัสประจ�าตัวนักศึกษาที่มุมด ้านขวา   

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง)

 3. ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค-

ปัจจุบัน  (รับรองส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

การยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนชื่อ  สกุล  คำานำาหน้านาม  ยศ

      
          4.  ธนาณตัไิปรษณย์ี  จ�านวน 60 บาท  สัง่จ่าย 

“มหาวิทยาลัยรามค�าแหง”

 5. ส�าเนาทะเบยีนบ้าน  (ส�าเนา 1 ฉบบั  รบัรอง

ส�าเนาถูกต้อง)

 6. รปูถ่ายสขีนาด 2 น้ิว  1 รปู  เขยีนช่ือ  นามสกลุ  

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา

         ส่งเอกสาร  1 - 6  ไปที่  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน-

ประวัตินักศึกษา  ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมนิผล  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

 หมายเหต ุ   การท�าเรือ่งเปลีย่นชือ่  เปลีย่นชือ่สกลุ 

ค�าน�าหน้านาม  ยศ  ให้ด�าเนินการทางไปรษณย์ีได้เฉพาะ

นกัศกึษาในส่วนภมูภิาคเท่านัน้ ส่วนนกัศกึษาส่วนกลาง 

ต้องไปด�าเนินการด้วยตนเองเท่านั้น

คณะมนุษยศาสตร์อบรมปลูกฝัง 

แนวคิดด้านจริยธรรมให้คนรุ่นใหม่

 คณะมนุษยศาสตร์เดินหน้าอบรมการนำาหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำาวันต่อเป็นปีท่ี 13   

หวังปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมในคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมสันติสุขในอนาคต

 รองศาสตราจารย์ ดร. ธญัญรตัน ปาณะกลุ อาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาอังกฤษ กล่าวในการอบรม 

การน�าพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ว่าคณะมนุษยศาสตร์จัดฝึกอบรม 

การน�าพุทธธรรมมาใช้ในชวีติประจ�าวนั  อย่างต่อเน่ืองมาเป็นปีที ่13 โดยได้รับการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั

เพือ่ปลกูฝังแนวคดิด้านศลีธรรม จรยิธรรมทีถ่กูต้องแก่สงัคม โดยเน้นการให้ความรูท่ี้ถูกต้องตามพระธรรม

ค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แนะน�าให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา 

บุคลากรและชาวชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ด�าเนินชีวิตอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม ทั้งนี้ หากทุกคน 

ได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน จะส่งผลให้สังคมมีสันติสุข  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าโครงการอบรมพุทธ-

ธรรมเป็นโครงการหนึง่ทีส่นองตอบนโยบายของรฐับาลในการปลูกฝังความรกัชาติ ศาสน์ กษัตรย์ิ ให้ยัง่ยนื 

และเป็นโครงการที่นับได้ว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจ�านวนมากขึ้น

ทกุครัง้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุม่นักศกึษาและบคุลากรทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ รวมทัง้ผูส้นใจภายนอก จากชมุชนรอบ ๆ 

มหาวิทยาลัย 

 “ทุกท่านที่เข้าอบรมนับว่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพุทธศาสนา ให้อยู่คู่ชาวพุทธผู้ใฝ่ธรรม

ทุกท่านจะได้ศกึษาและท�าความเข้าใจในค�าสอนของสมัมาสมัพทุธเจ้านัน่เองและน�าไปปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั 

จะเป็นหลักในการตรวจสอบการกระท�าของตนทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ท่ีจะส่งเสริมด้านการบริการวิชาการท่ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ชุมชน สามารถ 

น�าความรู้ความเข้าใจธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน จะเห็นได้ว่าพระธรรมค�าสอนนั้นจะช่วยให้พลเมือง 

อยู่อย่างสันติสุข ถ้าน�ามาปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างมีสติ” 

 ส�าหรับโครงการในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 อบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม  - 13 กันยายน 2559 

ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น.  ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น 6 ห้อง 602 ผู้สนใจสามารถ 

เลอืกวนั-เวลาและหัวข้อการอบรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

การงดสอนกระบวนวิชา 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

 ด้วยคณะนติศิาสตร์ คณะบรหิารธรุกจิ คณะ-

มนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ 

และคณะเศรษฐศาสตร์ มคีวามจ�าเป็นบางประการ

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา ECO3005,  

ECO3404, ECO3503, ECO3903, ECO4503,  

ECO4505, ECO4602, EDF3118, EDF4103, 

EDS3204, JPN4103, LAW4060, POL4187, 

TOM4201 และ TOM4202 ที่ประกาศเปิดสอน 

ใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ได้ 

 ดงันัน้ มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอนกระบวนวชิา

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 นี้
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ถาม 1. ถ้าผมซ่อมได้ F ในวชิาใดวชิาหนึง่ผ่านแล้ว 

เกรด F จะยังขึ้นใน Transcript อยู่หรือไม่

 2. รีเกรดสามารถน�าไปสอบภาคฤดูร้อน 

ได้ไหม แล้วลงซ�้านี้เหมือนการรีเกรดไหม

 3. ถ้าเกรดก่อนรีเกรดได้ D แล้วถ้ารีเกรด

แล้วได้เป็น B เกรดเฉลี่ยจะเพิ่มหรือไม่

ตอบ 1. จะข้ึนในTranscript แบบไม่จบการศกึษา

แต่ Transcript แบบจบการศึกษาจะไม่ขึ้นวิชาที่ได้

เกรด F

 2. น�าไปสอบในภาคฤดูร้อนได้ การลงซ�้า 

ในวิชาที่ได้เกรด D หรือD+ และผลสอบวิชาที่ 

ลงซ�า้ได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+ หรอื D จะเป็นการ 

รเีกรด แต่ถ้าได้เกรด F หรอืไม่เข้าสอบจะไม่เป็นการ

รีเกรด

 3. เกรดเฉล่ียจะเพิ่มขึ้นเพราะเกรดที่ได้ 

D จะหายไปจะเหลือเฉพาะเกรดที่ได้ B น�าไปรวม

เพื่อคิดเฉลี่ยเท่านั้น

ถาม อาตมามีความสงสัยว่าเป็นภิกษุสามารถ

เรียนสาขาอะไรได้บ้าง

ตอบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่อง 

การอนุญาตให้ภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดับ-

ปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนโยบาย 

ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนต่างๆอย่าง

กว้างขวางและทัว่ถงึยิง่ขึน้ เพือ่เป็นการตอบสนอง

ปรัชญาการศึกษาการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและ 

การเรยีนรูสู้ส่งัคม จงึอนญุาตให้ภกิษสุามเณรเข้าศกึษา 

ในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร

ปกติได้ทุกคณะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่มหาวิทยาลัย

มีการเปิดรับสมัครโดยเห็นควรให้ยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่องไม่อนุญาตให้ภิกษุ

สามเณรสมคัรเข้าศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนและเข้าสอบไล่ 

เมือ่วนัท่ี 23 กนัยายน 2542 และก�าหนดแนวปฏบิตัิ

ต่างๆ ดังนี้

 1. ให้ส่ังซือ้ใบสมคัรทางไปรษณีย์ทัง้ระบบ

สมัครสอบส่วนกลาง  และสอบส่วนภูมิภาค โดย

ระบมุมุซองว่า “ชดุรบัสมคัรส�าหรบัพระภกิษสุามเณร” 

ซ่ึงรายละเอียดและก�าหนดเวลาตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม  ่

ทั้งระบบส่วนกลางและภูมิภาค

 2. การสมัครและการลงทะเบียนเรียน 

ให้ยื่นทางไปรษณีย์เท่านั้น ตามวิธีการ ขั้นตอน 

และเวลาที่ก�าหนดตามปฏิทินการศึกษา

 3. การเรียนไม ่อนุญาตให ้ เข ้ ารับฟ ัง กองบรรณาธิการ

ค�าบรรยายในห้องเรยีนปะปนกบัคฤหสัถ์ ชาย - หญงิ 

แต่มหาวิทยาลัยจะใช้สื่อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีบริการ

จัดการเรียนการสอน

 4. การสอบจะจดัห้องสอบให้เฉพาะพระภกิษุ 

สามเณร ไม่รวมกับนักศึกษาทั่วไป

 5. ไม่เสนอชือ่ให้เข้าพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 

เว้นแต่ได้ลาสิกขาบทจากการเป็นบรรพชิตก่อนวัน

ซ้อมรับปริญญาบัตร

 ดั งนั้นจากประกาศมหาวิทยาลั ยแล ้ว

ไม่อนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าเรียนรวมกับ

นกัศกึษาทัว่ไป  แต่สามารถสมคัรเรยีนได้ทกุคณะ สาขา 

เพียงแต่จะเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียนไม่ได้เท่านั้น 

 พระภกิษสุามเณรท่ีสมคัรเข้าศกึษาท่ีมหาวทิยาลยั-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
สุพัตรา ศิริวัฒน์

 พระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ได้สร้างตามแบบของกรมศิลปากร เป็นโลหะทองเหลือง

ผสมทองแดงและรมด�า ความสูงจากพื้นฐานถึงยอดพระมาลา 115 เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาทรงถือ

หนงัสอืและประทบับนพระแท่นมนงัคศลิาบาตร โดยทางมหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้รบัมอบพระบรมรปูไว้

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2514 แต่เนื่องจากที่ประดิษฐานอันเป็นการถาวรยังสร้างไม่แล้วเสร็จ 

พระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชจึงประดิษฐานชั่วคราว อยู่ที่หน้าอาคารหอประชุม (A.D.1) 

     สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงในการประชุมครั้งที่ 4/2515 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2515  

ได้อนุมัติเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าก่อสร้างท่ีประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

และให้มีห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยไว้ข้างใต้ด้วย เป็นเงิน 1 ล้านบาท ได้ประกวดราคาด�าเนินการ

ก่อสร้างในราคา 829,000 บาท และมีรายการปูหินอ่อนที่บันไดขึ้นลงที่ชานวงกลมตอนบนและตรงฐาน

ที่ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชอีกเป็นเงิน 923,000 บาท การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2516 เมื่อการก่อสร้างที่ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหง- 

มหาราชได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ ทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงได้อัญเชิญพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหง- 

มหาราช มาประดิษฐานเป็นการถาวร

บรรณานุกรม
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รามค�าแหง ควรเลือกสาขาที่ไม่จ�าเป็นต้องเข้าเรียน 

เพราะลกัษณะวชิาของบางวชิา ถ้าไม่เข้าเรยีนอาจจะ 

ท�าให้ไม่มคีวามเข้าใจในเนือ้หาวชิาได้ด ีจนท�าข้อสอบ-

ไม่ได้  การใช้ส่ือต่างๆทีม่หาวทิยาลยัอ�านวยความสะดวก

ในการศกึษาหาความรู ้ กเ็ป็นทางหนึง่ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รยีน 

สามารถศกึษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าฟังค�าบรรยาย

ในห้องเรียน

 อนึ่ง ส�าหรับพระภิกษุสามเณร ที่จะสมัคร

เรยีนในคณะ สาขาของวชิาศกึษาศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี  

(ทีต้่องการใบประกอบวชิาชพีครู) เนือ่งจากกระบวนวชิา 

ในหลกัสตูรส่วนใหญ่ต้องเข้าเรยีน ดงันัน้จงึไม่สามารถ 

สมัครเรียนในฐานะพระภิกษุสามเณรได้



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ตามหลกัเศรษฐศาสตร์การศกึษานัน้ การจ่ายเงนิ 

เพ่ือให้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของ

นกัเรียนและผู้ปกครองท้ังหลายนัน้ถือเป็นการลงทุน

อย่างหนึง่ และเมือ่เข้าศกึษาต่อได้แล้วกจ็ะต้องลงทนุ

ต่อเนื่องไปอีกหลายปีเป็นค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิต 

ค่าต�ารา ฯลฯ  การลงทุนทางการศึกษานี้ก็เหมือนกับ

การลงทุนท่ัวไปคือบางส่วนอาจล้มเหลว ซึ่งถ้าคิด 

มาตั้งแต่ต้นก็คือส่วนหนึ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ไม่ได้ และคนที่สอบเข้าได้ก็มีบางส่วนที่เรียนไม่จบ

 เมือ่ลงทนุแล้วกต้็องหวงัผลตอบแทน ในกรณี

การลงทุนทางการศึกษานั้นผลตอบแทนก็คือรายรับ

ท่ีจะได้จากการท�างานโดยใช้คุณวฒุจิากการศกึษานัน้

ไปจนกว่าจะต้องออกจากงานด้วยสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ง

ค่าเฉลี่ยก็จะท�างานไปจนถึงอายุ 60 และก็เหมือนกับ 

การลงทนุทัว่ไปนัน่แหละครับถ้าผลตอบแทนได้น้อย 

การลงทุนก็อาจจะไม่คุ้มค่าได้

 เวลาคนจะลงทุนเก็งก�าไรในหุ้นเขายังมีคน

แนะน�าว่าลงทุนในหุ้นตัวไหนถึงจะดี เพราะฉะนั้น

ถ้าถามว่าจะลงทุน (ในการศึกษา) อย่างไรถึงจะด ี

ผมกข็อแนะน�าว่าลงทนุเรยีนรามค�าแหงนัน่แหละดทีีส่ดุ 

เพราะลงทนุน้อย ผลตอบแทนสูง ประสบการณ์สอนราม 

(ไม่ใช่ศรราม) มา 40 กว่าปีเป็นเครื่องรับประกัน

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 ทั้งนี้ การแสดงครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุน

เป็นอย่างดีจากส�านกัการสงัคตี กรมศลิปากร เอ้ือเฟ้ือ

ในการใช้สถานท่ีโรงละครแห่งชาต ิ พร้อมท้ังในงานนี้

จะได้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะ-

ครูโขนรามค�าแหงที่ได้สร้างศิษย์โขนรามค�าแหง

ที่มีจิตส�านึกรักในศิลปวัฒนธรรมของชาติไปแล้ว

มากกว่า 1,000 คน ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา 

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง กล่าวว่าการจดัมหกรรมศลิปะการแสดงโขน

รามค�าแหง ครบรอบ 12 ปีครัง้นี ้ เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงครองสริริาชสมบตั ิ

ครบ 70 ปี และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 84 พรรษา นบัเป็นวโรกาส

มหามิง่มงคล ท่ีเวยีนมาบรรจบพร้อมกนัในปี 2559 นี ้

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ท�าหน้าทีเ่ผยแพร่และแลกเปลีย่น

ศิลปวฒันธรรมไทยท้ังภายในและภายนอกในระดับชาต ิ

และนานาชาติตามพันธกิจหลักด ้านหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยแล้ว

 “ขอขอบคุณคณะครูโขนรามค�าแหง สมาชิก-

โขนรามค�าแหง คณะนกัแสดง นกัดนตร ี และกรมศลิปากร 

ท่ีท�าให้โครงการดีๆ เช่นนีเ้กดิขึน้ หวงัอย่างยิง่ว่าผูช้ม

ทุกท่านจะได้รับประโยชน์และความสุขจากการ 

ชมการแสดงโขนในครั้งนี้”

 ส�าหรบั รายการแสดง ประกอบด้วย  การบรรเลง

เพลงหน้าพาทย์ “ตระพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” 

ประพันธ์โดยอาจารย์พีรศิษย์  บัวทั่ง  ร�าถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การแสดง 

เบกิโรง ชุด “จบัลงิหวัค�า่” น�าแสดงโดย รองศาสตราจารย์

รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้งโขนรามค�าแหง การแสดง

อตัลกัษณ์โขนรามค�าแหง เพลงหน้าพาทย์ “วานรด�าเนนิ” 

ซึ่งออกแบบท่าร�าโดยอาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 

ศลิปินแห่งชาต ิ การแสดงระบ�ามฤคระเรงิ โดยสมาชกิ

โขนรามค�าแหง รุ่นจิ๋ว และการแสดงโขนรามค�าแหง

ชดุยิง่ใหญ่ “ศึกแสงอาทิตย์-พรหมาสตร์” ซ่ึงการแสดง

ทุกชุดนั้นบรรเลงประกอบการแสดงโดยวงปี่พาทย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหกรรมครบรอบ 12 ปีฯ (ต่อจากหน้า 3)

ENS 4201 (EN 411)

ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ ์

English in Interviewing

ภาค 1/2559 

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน  

   วนัจนัทร์ เวลา 07.30 - 09.20 น.ห้อง SWB 503

 	อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 

 	เอกสารประกอบค�าบรรยาย 

 กระบวนวชิาน้ียงัไม่มตี�ารา แต่นกัศกึษาสามารถ

ซ้ือเอกสารประกอบค�าบรรยายได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร 

ชัน้ 1 อาคาร 1 คณะมนษุยศาสตร์

 	ค�าอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี แบบแผนและ 

การเตรียมตัวของผู ้สัมภาษณ์และผู ้ให้สัมภาษณ  ์

ในสถานการณ์ต่าง ๆ

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจค�าถามชนิดต่าง ๆ และ

ประโยชน์ของค�าถามชนิดนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์

 4. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างค�าถาม

แบบต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์

 5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

หาข้อมูล

 6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การท�าวิจัย

 7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

รับคนเข้าท�างาน

 8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การสมัครงาน

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

Power Point      

 	เน้ือหาวิชา  ส่วนประกอบส�าคัญต่าง ๆ 

ของการสัมภาษณ์ ลักษณะส�าคัญของกระบวนการ

สื่อสารระหว่างผู ้สัมภาษณ์และผู ้ถูกสัมภาษณ์  

ลักษณะของค�าถามประเภทต่าง ๆ และประโยชน์

ของค�าถามประเภทนัน้ ๆ  ในการสมัภาษณ์ โครงสร้าง-

ของการสมัภาษณ์ การสัมภาษณ์เพือ่หาข้อมูล การสมัภาษณ์- 

เพื่อการท�าวิจัย การสัมภาษณ์เพ่ือรับคนเข้าท�างาน 

และการสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน

 	วัน เวลา และสถานที่สอบ   

   สอบวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 

   เวลา 14.00 - 16.30 น. 

 	ลกัษณะข้อสอบ 

   ข้อสอบเป็นอตันยัผสมปรนยั 100 คะแนน 

 	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ   ข้อสอบ 

ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 part ดังนี้

 Part 1: Choose the correct answer.  

 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการ

ตอบค�าถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 

 Part 2: Identify the following questions in 

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

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing  

game and bipolar.  Be sure to use each of them 

only once.

 ข้อสอบ part นีม้ ี10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ 

ชุดนี้จะมีค�าถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด นักศึกษา 

ต้องตอบว่าค�าถามน้ัน ๆ เป็นชนิดใด เช่น เป็นค�าถาม

แบบ open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing 

game หรือ bipolar และในการตอบให้เลือกตอบได้

ค�าตอบละครั้งเดียวเท่านั้น

 Part 3:  Answer the following questions in detail.  

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  

ในการตอบให้ตอบเป็นภาษาองักฤษ        โดยมภีาษาไทย 

สลบัได้บ้าง ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน ถ้าตอบเป็น

ภาษาไทยล้วน คะแนนของข้อนั้นๆ จะถูกหารสอง

ทันที
อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม 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

 โอกาสนี้ นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการ 

กองกิจการนักศึกษา กล่าวว่ากองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา เป็นกองทุนรัฐบาลท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อ 

ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนโดย

ทัดเทียมกันและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา 

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู ้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู ้ยืม

เพื่อการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

และค่าครองชพีระหว่างศึกษา โครงการน้ีได้เริม่ต้นขึน้ 

ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี ดังนั้น 

กองกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปฏบัิตงิานเกีย่วกบัเงินกองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศกึษา 

เห็นถึงความส�าคัญท่ีต้องสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ด้วยการสร้างจิตส�านึกในการช�าระหนี้คืนกองทุนฯ 

ความรับผิดชอบการช�าระหนี้คืน และเพื่อให้ทราบ

ถึงวิธีการ ขั้นตอนการช�าระหนี้เมื่อจบการศึกษา 

และประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษากองทุนฯ  

จึงจัดปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษากองทุนฯ ที่คาดว่า 

จะจบในปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ขึ้น

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

ขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาทีใ่กล้จะส�าเรจ็การศกึษา 

ซ่ึงในอนาคตต้ังใจไว้ว่ารามค�าแหงจะจัดโครงการ 

“ต้นกล้าปัญญาชน” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและรู้

แนวทางในการเตรียมตัวสอบแข่งขันในแต่ละสาขา

วชิาชีพ เช่น การสอบเป็นพนักงานปกครองของนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ การสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น ขอให้นักศึกษา

มคีวามภาคภมูใิจและพร้อมทีจ่ะออกไปสูต่ลาดแรงงาน 

ไม่ว่าจะเข้าท�างานหน้าท่ีใดก็ตามขอให้มีความมั่นใจ

ในคุณภาพการศึกษาท่ีครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนและ

มอบความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ารามค�าแหง 

มีแบบอย่างความส�าเร็จของศิษย์เก่าที่ก้าวสู่ต�าแหน่ง

สงูสดุของข้าราชการประจ�า เป็นปลดักระทรวง 6 แห่ง 

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า 40 แห่ง เป็นรองผู้ว่า-

ราชการจงัหวดัอยูท่กุจงัหวดั ล่าสดุบณัฑิตคณะรฐัศาสตร์ 

สอบเป็นเจ้าพนกังานปกครองปฏบิตักิาร (ปลดัอ�าเภอ) 

ปี 2559 ได้ถึง 34 คนจากจ�านวนที่เปิดรับ 100 คน  

อีกทั้ง ในสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66 สอบได้ 

43 คน และผู้ที่สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 คือ บัณฑิต

คณะนิตศิาสตร์ นายวริยิะบณัฑติ ครีธีรีกลุ เป็นชาวม้ง 

อ�าเภอทุง่ช้าง จงัหวดัน่าน ทีม่คีวามมุง่มัน่ฟันฝ่าชวีติ

ทีล่�าบากก้าวมาเป็นนักกฎหมาย และยงัม ีนางสาวมนสนีิ 

ชูสุวรรณ บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ อายุเพียง 19 ปี  

เป็น 1 ใน 5 คน จากจ�านวนผู้เข้าสอบกว่า 5,000 คน 

สอบได้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 

ที่อายุน้อยที่สุด

 “เมือ่ได้เหน็ความส�าเรจ็ของรุน่พีห่ลายคนแล้ว 

ขอบอกว่ามีหลายคนที่เกิดมาบนความยากล�าบาก 

แม้ว่าพวกเขาเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตได้ 

ถ้ามคีวามมุง่มัน่ท�าความดี ไม่มสีิง่ใดเกนิเอ้ือม ขอให้ 

นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีสติ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง 

เลือกทางเดินที่ถูกต้อง เช่น เร่ืองกองทุน กยศ. 

ก็เช่นเดียวกัน ขอให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและ

ปฏบิติัตามข้อบงัคบัของกองทนุให้ครบถ้วน หลงัจาก

ท่ีเรียนจบไปแล้ว ขอให้ประกอบอาชีพอย่างสุจริต 

ไม่คดโกงคนอื่น และดูแลตัวเองให้ดี ในทุกๆป ี

ครูบาอาจารย์ทุกคน มีความปลาบปล้ืมท่ีได้เห็น

นักศึกษาจบเป็นบัณฑิต ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม ่

ผู้ปกครองที่มาร่วมยินดี ขอให้ก�าลังใจกับทุกคน

ให้เรียนจบได้เร็วและเข้าท�างานในอาชีพที่ตั้งใจได้

ส�าเร็จด้วย” 

ม.ร.ปัจฉิมนิเทศฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้ช่วย ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาฯ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่

ในการประสานงานการเรียนการสอน แนะน�าการศึกษา 

ให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการวางแผนการเรียนตามหลักสูตร

ที่นักศึกษาเรียน ดูแลการเข้าชั้นเรียน และควบคุม

การสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและระมัดระวังเอาใจใส่ไม่ให้มีการฝ่าฝืน

ข้อปฏิบัติในการสอบ ซ่ึงในการปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละคร้ัง

ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานประจ�าหรือภาระงาน 

อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย

 

ม.ร.ชี้แจงแนวปฏิบัติฯ (ต่อจากหน้า 12)

โดยไม่ปล่อยให้เยาวชนหมกมุ่นอยู่แต่ในความคิดของตัวเอง 

หรือเพื่อนที่อาจชักน�าให้หลงผิดไป และได้น�าเยาวชน

เหล่าน้ันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมท�ากจิกรรมดีๆ  

ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 “การเฝ้าระวงัสิง่เสพตดิต้องเริม่จากครอบครวัก่อน 

ถ้าครอบครัวรักและใส่ใจกันมากพอ ปัญหาสิ่งเสพติด

ก็จะไม่เกิดขึ้นในครอบครัวของท่าน ชุมชนที่อยู่อาศัย

ก็ส�าคัญเช่นกัน ถ้าชุมชนปลอดภัย ตัวเราก็จะปลอดภัย 

ฝากถึงทุกคนว่าให้หันมาออกก�าลังกาย อย่าเอาเวลา 

ไปหมกมุ่นหรือยุ ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเพราะขึ้นชื่อว่า 

‘สิ่งเสพติด’ แล้ว ไม่มีสิ่งดีปะปนอยู่แน่นอน”

 ด.ญ.นลพรรณ  รกัษาพล  นกัเรยีน 

ชั้น ม. 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง กล่าวว่ามาร่วมกิจกรรม-

แอโรบกินีเ้ป็นคร้ังแรก แต่ได้เคยรับฟัง

ความรู้เรื่องภัยของสิ่งเสพติดจากครู

แนะแนวทีโ่รงเรยีนแล้ว ซึง่กจิกรรมในวนันีเ้ป็นการย�า้เตอืน

ให้ระวงัและหลกีเลีย่งการเข้าใกล้สิง่เสพตดิ ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บั

เราทีต้่องไม่เข้าไปยุง่ โดยเฉพาะกลุม่เพ่ือนมผีลอย่างมาก 

ต้องมีครอบครัวที่คอยตักเตือนด้วย 

  ด.ญ.กาญนกิา  ดวงทะนา นกัเรยีน 

ชัน้ ม. 3 โรงเรียนบ้านบางกะปิ กล่าวว่า 

อาจารย์ชวนให้มาร่วมในโครงการนี ้

เป็นครั้งแรก มองว่าดีกับสังคม และ

ป้องกนัไม่ให้นกัเรยีน เยาวชนไปยุง่เกีย่ว

กับสิ่งเสพติด อาจารย์ประจ�าชั้นจะให้ค�าแนะน�าทุกเช้า 

ก่อนเริม่ชัว่โมงเรยีน กจิกรรมในวนันีเ้ป็นแนวทางให้วยัรุน่ 

หันมาออกก�าลังกาย เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ไม่หมกมุ่นกลุ่มเพื่อนที่น�าไปสู่สิ่งเสพติด 

        

รามค�าแหงรวมพลังทุกภาคส่วนฯ  (ต่อจากหน้า 7)
อบรมบุคลิกภาพและการพูด

 ศูนย์พัฒนาการพูดรามค�าแหงร่วมกับ

สมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย รับสมัคร 

นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปเข้าฝึกอบรมในโครงการ

พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 74 ในระหว่าง

วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559 ซึ่งการอบรมนี้

ประกอบด้วยหลักสูตรการพูดและการพัฒนา

บุคลิกภาพ อาทิ หลักการพูดเบื้องต้น การสร้าง

โครงเรื่องและกลวิธีการเตรียมตัวเพื่อการพูด  

การสร้างความเช่ือม่ันและขจัดอาการความประหม่า 

การสร้างบรรยากาศในการพูด หลักการพูดในท่ีชุมชน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ หลักการพูดในโอกาสต่างๆ 

ศิลปะการพูดจูงใจ คุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับ

นักพูด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สมชาย 

หนองฮี อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกุล และวิทยากร 

ผู้มีช่ือเสียงอีกหลายท่าน พร้อมชิงโล่รางวัลการพูด 

ดีเด่นจากนายกสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย

 ผู้สนใจสมัครได้ ณ ที่ท�าการศูนย์พัฒนา- 

การพูดรามค�าแหง อาคารศิลาบาตร ชั้น 1 ตั้งแต่

บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-20.00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-269-1503 

(คุณศักด์ิสิทธ์ิ  โรมไธสง) 090-052-6612 (คุณณภัทร  

สวัสดิ์มูล) 085-946-7695 (คุณกชกร  สาคร) และ 

084-535-4111 (คุณระพีพร  พิลุน)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๖) วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ถวายพระพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

น�าคณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา-

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่  

5 กรกฎาคม 2559

 แสดงความยินดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. ท่ีได้รับรางวัล 

“นักบริหารดีเด่นแห่งปี” สาขาบริหารจัดการองค์กร

การศึกษา โดยมูลนิธิสังคมไทย ในการประชุม ก.บ.ม.ร. 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

 ดูงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป็นประธานเปิดโครงการพาน้องชม ม. เมื่อวันที ่

22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสโมสร อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช จัดโดยองค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เพื่อแนะน�าน้องใหม่  

ปีการศึกษา 2559 ให้รู้จักสถานที่ต่างๆใน ม.ร. 

และน�าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของคณะ ส�านัก 

และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก)

 อบรมศิลปะการพูด ดร.ประดิษฐ์  

กิตติฤดีกุล ศิษย์เก่า ม.ร. คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการตลาด อดีตสมาชิกชมรมปาฐกถาและ 

โต้วาที มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน 

เปิดโครงการอบรมศิลปะการพูดต่อท่ีชุมชนระยะส้ัน 

รุ่นท่ี 1/2559 ปีท่ี 38   เพ่ือเผยแพร่วิชาการด้านการพูด 

ต่อสาธารณชน พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างทักษะ

ในการพูด และบรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการพูด 

ต่อท่ีชุมชน”  เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม-

สภานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยมีการอบรมระหว่าง

วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2559 จัดโดยชมรมปาฐกถา

และโต้วาที มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 เปิดนิทรรศการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดนิทรรศการต้านภัย-

สิ่งเสพติด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้นล่าง 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมี 

พล.ต.ท. เรวัช  กลิ่นเกษร ผู้บัญชาการต�ารวจปราบ

ปรามยาเสพติด และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี

 นิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” 

ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการชี้น�า

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม

ม.ร.ชี้แจงแนวปฏิบัติ

การเรียนการสอนปริญญาโท

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ชี้แจงนโยบาย

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2559  

ให้แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้สมัครเป็นอาจารย์ผู้ช่วยและ 

ผู้ช่วยอาจารย์ เพือ่รบัทราบแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่

ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า 

การด�าเนินการประสานงานระดับปริญญาโท  

ส่วนภูมิภาค มีคณะกรรมการอ�านวยการปริญญาโท 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ท�าหน้าที่เพื่อให้ 

การบริหารจัดการโดยภาพรวมให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยตั้งใจเพิ่มกลยุทธ ์

ในการบริหารจัดการ เช่น เพิ่มจุดจ�าหน่ายต�ารา 

และอุปกรณ์การเรียนให้นักศึกษา รวมถึงความพร้อม

ด้านเทคโนโลยี และเข้มงวดเร่ืองการควบคุมการสอบ

ในทุกภาคการศึกษา ทุกหลักสูตร ทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค  (อ่านต่อหน้า 11)


