
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๑๘

วันที่ ๑๕ - ๒๑ 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

   
 
             

ประกาศเกียรติคุณบัณฑิต ม.ร. สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ที่ 1

ม.ร. สอบซ่อมภาค 2,S/2558
25 - 30 สิงหาคม 2559

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ก�าหนดสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดรู้อน 

ปีการศกึษา 2558 ระหว่างวนัที ่25-30 สงิหาคม 2559 รวมท�าการสอบ  

6 วัน โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30 - 12.00 น. 

คาบบ่าย เวลา 14.00 - 16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

รามฯ 2  อาคาร  BNB801- 803, KTB, PBB   

 สถานที่สอบพิเศษ

สถานทีส่อบกรณพิีเศษ  ห้องสโมสรหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร  สอบซ�้าซ้อน  อาคารเวียงค�า101  

(VKB 101) รามค�าแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อ

เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทกุชัน้ปีสามารถตดิต่อขอรบัตาราง-

สอบไล่รายบคุคลด้วยตนเอง โดยน�าบัตรประจ�าตวันกัศึกษา หรอื ใบเสรจ็-

รับเงินลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อรับได้ตามสถานที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่งดังนี้ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามค�าแหง 1          

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา  แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณ

และของทีร่ะลกึเพือ่เชดิชเูกยีรตแิละเป็นขวญัก�าลังใจให้แก่ นายวิรยิะบัณฑิต ครีธีรีกลุ บัณฑติ

คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ผูส้อบได้คะแนนสงูสดุอันดับท่ี 1 ในสนามสอบผูช่้วย- 

ผู้พิพากษา รุ่นที่ 66

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 

ชาวรามคำาแหงรวมใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จดัโครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลายหลกัสตูร 

ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 เพื่อ

บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

โดยผู ้ที่เข้ารับการอบรมและสอบผ่านครบ

ตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร

 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆดังนี้ 

 1) ภาษาอังกฤษท่ัวไป (พูด-ฟัง/ อ่าน-เขยีน)  

  เปิด 27,28 สิงหาคม 2559 

 2) ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ต้องการฟื้นฟู 

 3) ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เริ่มต้น 

   
 

 คณะส่ือสารมวลชน ม.ร.รบัสมคัรนกัศกึษา

ปรญิญาตร ี โครงการพเิศษ หลกัสตูร Communication 

for Leadership รุน่ที ่ 1 ผลตินกัการสือ่สารเพือ่ 

เป็นผู้น�ายุคใหม่ที่จะไปท�างานในหน่วยงาน 

และองค์กรสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. 

โดยรบัผูส้นใจทัง้กลุม่ผูจ้บชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มผู้จบอนุปริญญา (ปวส.) และกลุ่มผู้จบ 

ปรญิญาตรมีาแล้ว ซ่ึงสามารถเทียบโอนหน่วยกติได้ 

รวมทัง้มกีารศกึษาดงูานในกลุม่ประเทศอาเซยีน

 

ม.ร.รับปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน

โครงการพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ รุ่น 1

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดงาน “รามค�าแหง

รวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชนิ”ี ครัง้ที ่ 12 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมร่วมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ในแนวคิด “หนุ่มผ้าไทย 

สาวนุ่งซ่ิน” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ร.  

ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ประกาศเกียรติคุณบัณฑิต ม.ร. สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ที่ 1

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ชาวรามค�าแหงรวมใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี                                      (ต่อจากหน้า 1)

 ช่วงพิธีการเริ่มต้นโดยการวางพานพุ่มถวายราชสักการะจากหน่วยงานต่างๆ  

จากนัน้ ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสกัการะ  

วางพานพุ่มดอกมะลิ และน�าผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชสดุดี และกล่าวค�าอาศิรวาท 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  

84  พรรษา  12 สิงหาคม 2559

 จากนัน้ รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธกิารบดีฝ่ายศลิปวฒันธรรม

กล่าวรายงานว่าสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ ทรงปฏบิติัพระราชกรณยีกจิ

นานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยอุตสาหะ และด้วยพระราชหฤทัยที่ทรง 

เมตตาห่วงใยประชาราษฎร์และแผ่นดนิไทยเป็นส�าคญั ทรงฟ้ืนฟงูานประณตีศลิป์ทกุแขนง 

ด้วยทรงตระหนักในคุณค่าความงดงามของศิลปะ สมดังพระราชสมัญญานาม  

“อัคราภิรักษศิลปิน” พระผู้ทรงรักษาศิลปะแห่งแผ่นดินอันยิ่งใหญ่

 ด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหงจงึได้ด�าเนนิการจดังานเทดิพระเกยีรตอิย่างต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่12 

ภายใต้ชื่อโครงการ “รามค�าแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ระหว่างวันที่ 

9-11 สงิหาคม 2559 เพือ่รณรงค์ให้บคุลากร และนกัศกึษาร่วมกนัแต่งกายด้วยผ้าทอไทย 

ในชีวิตประจ�าวันและโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสนองพระราโชบายและสืบสาน

 ทั้งนี้ นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีรกุล หรือ เคยีว 

เป็นชาวเขาเผ่าม้ง อาศยัอยูห่มูบ้่านมณพีฤกษ์ ต�าบลงอบ 

อ�าเภอทุง่ช้าง จงัหวดัน่าน มุง่มัน่ศกึษาเล่าเรยีนจนส�าเรจ็

การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และจบเนติบัณฑิตยสภา 

โดยใช้เวลาเรียน 1 ปีครึ่ง จากนั้นมุ่งสู่สนามสอบ 

ผูช่้วยผูพ้พิากษา รุน่ที ่66 ได้คะแนนสงูสดุเป็นอนัดบัที ่1 

ถือเป็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ม.ร. ผู้พลิกชีวิตจาก

เด็กชาวดอยสู่อาชีพนักกฎหมาย 

 โอกาสนี้ นายวิริยะบัณฑิต ได้ฝากถึงน้องๆ 

ที่เรียนนิติศาสตร์ว่า “การเรียนคณะนิติศาสตร์ ต้อง

อ่านหนงัสอืให้เยอะมาก ทัง้อ่านต�าราและท่องตวับท 

เพือ่สะสมความรูไ้ปเรือ่ยๆ และต้องตัง้เป้าหมายการสอบ

ทีค่ะแนนเตม็เสมอ ไม่ใช่แค่พอผ่าน เราต้องตัง้เป้าหมาย

ให้สูงๆไว้ก่อนเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเอง 

แล้วจะประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน”

ประกาศเกียรติคุณฯ (ต่อจากหน้า 1) สถาบนัภาษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

  4) ภาษาต่างประเทศ จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี 

ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย 

  5) ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ 

  6) การเขียนภาษาอังกฤษ       

  7) ไวยากรณ์อังกฤษ 

  8) ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้าปริญญาโท 

  9) เตรียมสอบ TOEFL TOEIC                   

  10)ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย 

  11)การแปล 

  12)อังกฤษธุรกิจ 

  13)ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี  

เปิด 30 ตุลาคม 2559 

  14)ภาษาอังกฤษเร่งรัด นักศึกษา ม.ร. และ

บุคคลทั่วไป และ 

  15)รับจัดโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่

บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2559 ณ คณะสื่อสารมวลชน 

อาคารสโุขทยั ชัน้ 10 รายละเอยีด โทร.0-2310-8980, 

091-551-3268 หรือ www.mac.ru.ac.th

ม.ร.รับปริญญาตรีฯ (ต่อจากหน้า 1) 

  หลักฐานการสมัคร ส�าหรับนักศึกษา ม.ร. : 

รปูถ่าย 1 นิว้ 2 รปู  ส�าเนาบตัรประจ�าตวันกัศกึษา 1 ฉบบั

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ และส�าเนา

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ และบุคคลทั่วไป 

: รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และส�าเนาบัตรประจ�าตัว-

ประชาชน 1 ฉบับ

  นักศึกษาและผู ้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดแต่ละหลักสูตร และ 

ค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย 

ชั้น 4 โทร.0-2310-8903-4, 0-2310-8682-3  เว็บไซต์ 

www.ril.ru.ac.th, email : ril_ram@hotmail.com 

ศลิปวฒันธรรมไทยให้คงอยูช่ัว่กาลนาน ภายในงานประกอบด้วยกจิกรรมหลากหลาย 

อาทิเช่น พิธีถวายราชสดุดี การร�าถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การเดินรณรงค์แต่งกายผ้าไทย “หนุ่มผ้าไทย 

สาวนุง่ซิน่” นทิรรศการและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย ของกรมส่งเสริม-

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และร้านค้าภายนอก 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดงาน 

“รามค�าแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 12 อย่างต่อเนื่อง และเนื่องใน

โอกาสส�าคญัของพระบรมวงศานุวงศ์ทกุพระองค์ ม.รามค�าแหงได้จดังานเทดิพระเกยีรติ

มาโดยตลอด เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถ ที่ทรงดูแล

ทุกข์สุขของพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

 “กจิกรรมในวนันี ้ เป็นการสนองพระราชด�ารสิมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ

ในการสนับสนุนการใช้ผ้าไทยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย ส�าหรับชาว-

รามค�าแหง ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง  ขอขอบคุณกรมส่งเสริม-

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มาจัดงานเผยแพร่ผ้าไทย และภูมิปัญญาเรื่อง

ผ้าไทย และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้จัดงานในครั้งน้ีอย่างสวยงาม 

สมพระเกียรติ”    



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 มีนิทรรศการอีกนิทรรศการหนึ่ง

ซึง่จดัขึน้ในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 

ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ-

ราชกุมาร

 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ

เจ้าฟ้านักบิน

 กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

โดยหอจดหมายเหตแุห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 คราวนีจ้ดัขึน้ ณ ศนูย์การค้าแห่งหนึง่

ย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ 

แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและ

พระอัจฉริยภาพใน สมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 ทีท่รงสนพระราชหฤทยัในวทิยาการ 

ด้านการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

 ประกอบกับทรงมีพระวิริยอุตสาหะ 

ในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์

ด้านการบนิทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ

 ทรงมีความช�านาญในการบังคับ

อากาศยานชนิดต่างๆ

 ท้ังยงัทรงอุทิศพระวรกายพระราชทาน

ค�าแนะน�าและความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

 ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินให้แก่

นักบินของกองทัพอากาศไทย และ

 ทรงเป็นองค์อปุถมัภ์งานด้านการบนิ

อย่างต่อเนื่อง

 ก่อให้เกดิประโยชน์แก่กองทพัอากาศ

และกิจการด้านการบินของประเทศ

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“แม่สุจินต์ ลอยชูศักดิ์” วัย 60 กับความมุ่งมั่น
เรียนโท ควบคู่ตรีนิติฯ ย้ำา ‘ไม่มีใครแก่เกินเรียน’  

 “แม่สุจินต์ ลอยชูศักดิ์” แม่นักร้องชื่อดัง ‘เจมส์-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์’ กับวัย 60 ปี  

มุ่งม่ันเรียนปริญญาตรีใบท่ีสอง คณะนิติศาสตร์ ควบคู่ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ยืนยัน “การศึกษาเริ่มต้นได้ทุกวัน...ไม่มีใครแก่เกินเรียน” 

✍ คุณแม่เล่าถึงเส้นทางการศึกษา?
 แม่เข้ามาเรียนรามค�าแหง ด้วยระบบ Pre-degree พอจบ 

ม.ปลาย จาก กศน.สะสมหน่วยกิตได้ 19 หน่วยกิต ก็มาเรียน

ปริญญาตรีท่ีคณะมนุษยศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 4 ปี จบปริญญาตรีเม่ือปี 2552 พอปี 2558 

มาลงเรียนปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ คณะนิติศาสตร์ และปี 2559 แม่มาสอบเข้าเรียน

ระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาไทยศึกษา ตอนนี้ก็เรียนควบคู่กันทั้ง

ปริญญาตรีและโทด้วย

✍ ทำาไมคุณแม่ถึงเลือกเรียนปริญญาโทสาขานี้?
 แม่จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เลยอยากมาต่อยอดความรู้ทางศาสตร์น้ี ขณะน้ีก�าลังเรียนสาขาไทยศึกษา กลุ่มวิชาภาษา

และวรรณกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่ชอบอยู่แล้ว 

✍ บรรยากาศในการเรียนปริญญาโทเป็นยังไงบ้าง?
  ตอนนี้เปิดเรียนมาได้ 1 สัปดาห์แล้ว เพื่อนๆในห้องเรียน

ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณครูสอนภาษาไทย บรรยากาศอบอุ่น อาจารย์มี

ความเป็นกันเอง ให้วิชาความรู้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะ รศ.บุปผา บุญทิพย์ 

ส่วนเพื่อนๆมีหลายรุ่น ท�าให้ได้เพื่อนทุกวัย ส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นลูก

กันหมดแล้ว

✍ เรียนปริญญาตรีและโทพร้อมกันแบ่งเวลายังไงบ้าง?
  ต้ังใจว่า วันเสาร์ อาทิตย์ มาเข้าเรียนปริญญาโท ส่วนวันธรรมดา มาเรียนนิติศาสตร์ เทอมน้ีแม่ลงทะเบียนเรียน

แค่ 3 วิชา เพราะอยากเน้นหนักไปที่การเรียนปริญญาโทมากกว่า 

✍ คุณแม่มีมุมมองต่อการศึกษาในช่วงวัยสูงอายุอย่างไรบ้าง?
  แม่เป็นคนที่มีความสุขกับการเรียนและการอ่านหนังสือ การศึกษาเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน เวลาเป็นสิ่งมีค่า  

จะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างสูญเปล่า แม่อยากได้ความรู้ ปริญญารองมาจากความรู้ ไม่ได้ต้องการแค่สอบผ่าน

เพียงอย่างเดียว  แต่ขอให้ได้ความรู้จริงๆทั้งจากครูอาจารย์ หรือจากต�าราก็ตาม

✍ คุณแม่มีเทคนิคการเรียนอย่างไรให้สนุก?
 เวลาแม่เรียนกฎหมาย  แม่จะวางแผนว่าเรียนวิชาไหนบ้าง  แม่จะอ่านหนังสือจากต�าราของอาจารย์เป็นหลัก 

เข้าเรียนสม�่าเสมอและอ่านต�าราเตรียมไว้ก่อน วิชาหนึ่งจะอ่านประมาณ 3 รอบ รอบแรก เรื่องไหนที่ไม่เข้าใจจะโน้ตย่อเอาไว ้

รอบสองจะอ่านส่วนทีย่่อเอาไว้ ซึง่แม่ไม่ได้วางเป้าหมายว่าจะต้องจบกีปี่ แต่จะเตม็ทีก่บัทกุวชิา อ่านทกุวนั อ่านให้เข้าใจ 

เรยีนสบายๆ จะท�าให้ไม่เครียด มีวนิยัในการเรียน เม่ือเราสอบผ่านวชิาไหนแล้วนัน่หมายความว่าเราเข้าใจในวชิานัน้

✍ มีหลักคิดหรือคติประจำาใจอะไรบ้าง?
  แม่เชื่อว่าคนเราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ไม่มีค�าว่าแก่เกินเรียน เรียนจบสาขานี้แล้ว ต่อยอดความรู้ไปสาขาอื่น

ที่อยากรู้ไปเรื่อยๆ อย่างเรียนด้านกฎหมาย เมื่อก่อนรู้แคบๆพอได้มาศึกษาจริงๆมันกว้างขึ้น ได้รู้กว้างขึ้น ทุกวิชา

ล้วนมีประโยชน์กับเราท้ังน้ัน ตอนน้ีแม่ก็ต้ังใจจะเรียนปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีแม่ชอบให้จบตามเกณฑ์ ส่วนปริญญาตรี 

นิติศาสตร์ก็ไม่ทิ้ง จะตั้งใจเรียนเช่นเดิม

✍ คุณแม่คิดยังไงกับการให้โอกาสทางการศึกษาของ ม.รามคำาแหง?
  รามค�าแหงให้โอกาสกับคนทุกระดับ ทุกวัย ทุกอาชีพ ไม่จ�ากัดว่าจะเป็นใครมาจากไหน อย่างรามฯ ให้โอกาส

กับแม่ตั้งแต่ยังไม่จบ ม.ปลาย จนขณะนี้เรียนชั้นปริญญาโทแล้ว การเรียนที่รามฯ ต้องจัดสรรเวลาให้ได้ก็จะจบ 

ตามระยะเวลาที่ต้องการ รามค�าแหงถือเป็นมหาวิทยาลัยระดับต้นๆที่ให้โอกาสกับทุกคนจริงๆ เพราะคนที่จนสุด 

คนที่รวยสุด หรือจบมาจากไหน ทุกคนก็สามารถเข้ามาเรียนรามค�าแหงได้

✍ ฝากอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆหลานๆที่กำาลังศึกษาอยู่?
 ขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มที่กับการเรียน ท้อได้อย่าท้อถอย อ่านต�าราเรียนอย่างสม�่าเสมอ อ่านทบทวน-

บทเรียน เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสอยู่มาก ต้องใช้โอกาสทุกด้านที่ได้รับน�ามาใช้บริหารจัดการให้ประสบความส�าเร็จ 

เพราะการศกึษาไม่มทีีส่ิน้สดุ ไม่จ�าเป็นต้องเรยีนเก่ง ไม่จ�าเป็นต้องเรยีนได้เกยีรตนิยิม ถ้าเรามคีวามตัง้ใจและมคีวามพยายาม 

เชื่อว่าความส�าเร็จย่อมเกิดขึ้นกับทุกคน

   



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ‘ครูลูกกอล์ฟ’ คณาธิป สุนทรรักษ์ ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษสุดแนว

ขวัญใจวัยรุ่น เจ้าของและผู้อ�านวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Angkriz 

แนะเรียนภาษาอังกฤษต้องเรียนให้สนุก เรียนให้บันเทิง ฝึกฝนไปเรื่อยๆ  

เชื่อว่าทุกคนเก่งได้แน่นอน ในโอกาสเป็นแขกรับเชิญในโครงการ “เสริมสร้าง 

ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการประสบความส�าเร็จ ปีที่ 2 ตอน  

SHOWPOW (โชว์พาว)” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 321 ชั้น 3  

อาคารสุโขทัย 

 ครูลูกกอล์ฟ  บอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษ ครูควรสอนให้ออกส�าเนียง 

เหมอืนเจ้าของภาษา เพราะการเรยีนรูอ้ย่างสนกุสนานและออกส�าเนยีงชัดเจน 

เป็นสิง่ส�าคญั การเก่งภาษาองักฤษ ไม่ใช่เรือ่งของโชคชะตา ต้องท�าด้วยความ 

พยายามของตนเอง พี่อยากให้น้องๆเห็นเป็นแบบอย่าง แม้ว่าเราจะไม่ไดเ้ก่ง 

ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิด แต่เราสร้างได้ ฝึกได้ พี่อยากช่วยเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้น้องๆเกิดความรักภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 “วิธีเรียนภาษาอังกฤษ มี 2 ทาง คือ เลือกหนีภาษาอังกฤษไปตลอดชีวิต 

หรอืเผชญิหน้าไปกบัมนั ครตู้องให้ทางเลอืกกบัเดก็ สอนพดูส�าเนยีงให้ใกล้เคยีง 

กับเจ้าของภาษา เพราะปัญหาของเด็กไทย คือ ไม่กล้าพูด กลัวเพื่อนล้อ 

เวลาออกเสียงชัดเจน แต่ถ้ายังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ 

แบบนี้ก็จะแย่ นักศึกษาต้องฟังให้มาก เรียนรู้จากการฟัง พูด อ่าน และ 

เขียนให้ได้”

 ครูลูกกอล์ฟ บอกชัดว่าไม่มีใครเก่งภาษามาแต่เกิด ฉะนั้น เราต้องรู ้ 

รูใ้นทีน่ีค้อื รูภ้าษาองักฤษให้เอาตวัรอดได้เมือ่ไปเมอืงนอก คอื พูดส่ือสารรูเ้รือ่ง 

แม้จะไม่ถูกแกรมมาร์ก็ตาม ฟังให้ถูก แล้วจะอ่านออกเสมอ คือ must know  

รูแ้ล้วเอาตวัรอดได้ should know รูใ้ห้เอาไปใช้งานได้ และ goal to know รูแ้ล้วด ี

น�าไปประกอบอาชีพได้

 I can be wrong, you can be wrong, student of the world. ขอบอกน้องๆว่า  

“ฉันก็สามารถผิดได้ คุณก็สามารถผิดได้ เพราะทุกคนเป็นนักเรียนของโลกนี้”   

ฉะนัน้ ใครจะเก่งภาษาต้องฝึกฝน ยิง่ถ้าพดูเก่งได้เท่าไหร่ ความน่ากลวั ความกงัวล

ทักษะเรื่องอ่ืนๆก็จะง่ายขึ้น ขอเพียงให้มีความมั่นใจในการฝึกฝน พี่เชื่อว่า 

ทุกคนท�าได้ และท�าได้ดี 

 ครูลูกกอล์ฟ  มีหลักคิดว่า ‘การมีอยู่ของปัจจุบัน (Present) คือ ของขวัญ 

(Present) ที่ดีที่สุด เมื่อคุณมีปัจจุบันอยู่ จงใช้มันให้ดีท่ีสุด’ ฝากน้องๆว่า  

Be good  ให้ใฝ่ดี ท�าตัวให้ดี  เมื่อดีแล้ว Be better ท�าตัวให้ดีกว่า เมื่อมีอาชีพ 

Be the best ท�าตัวให้ดีที่สุด เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ในสังคมได้ 

      

‘ครูลูกกอล์ฟ’ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษสุดแนว

สอนเคล็ดลับ ‘ออกเสียงชัด ถูกหลักแกรมมาร์’

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการ “เสรมิสร้างประสบการณ์เรยีนภาษาองักฤษ 

เพือ่การประสบความส�าเรจ็ ปีที ่2 ตอน SHOWPOW  (โชว์พาว)” โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.บญุชาล          ทองประยรู      รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพ เป็นประธาน 

มีครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ครูสอนภาษาอังกฤษสุดแนวขวัญใจวัยรุ่น 

แนะการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ให้สนุกและใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง  

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานจ�านวนกว่าพันคน    

เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสโุขทัย ห้อง 321  ชัน้ 3 จดัโดยองค์การนกัศกึษา 

บริหารงานโดยพรรคพลังราม  

 โอกาสนี้ นายคมสัน บุ้งทอง นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงานว่า 

องค์การนักศึกษา บริหารงานโดยพรรคพลังราม  จัดโครงการ “เสริมสร้าง

ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการประสบความส�าเร็จ ปีที่ 2” เพื่อปลูกฝัง

ค่านิยมในการเรียนรู้และสร้างความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และส่งเสริม

ให้นกัศกึษาใช้ภาษาองักฤษในชวีติประจ�าวนั การจดังานครัง้นีไ้ด้รบัความร่วมมอื 

และการตอบรบัด้วยดจีากทกุฝ่าย จึงหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์กับนกัศึกษา 

ส่งเสรมิให้นกัศกึษาใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ สร้างสรรค์ และบรรลวุตัถปุระสงค์ 

ที่วางเป้าหมายไว้ทุกประการ

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้เห็นนักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียน

ภาษาองักฤษ และมารวมตวักนัเพือ่ฝึกเรยีนรูภ้าษาองักฤษในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ 

ต่อไปเมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้ว ตลาดแรงงานก็ต้องการคนที่รู้ภาษาอย่างน้อย  

1 ภาษา  มกีารทดสอบภาษาก่อนเข้าท�างานเกอืบทุกองค์กร และภาษาเป็นตัวชีถึ้ง 

ความก้าวหน้าในอาชีพเกือบทุกอาชีพ ทั้งยังรวมไปถึงเรื่องการประกันคุณภาพ-

การศึกษาท่ีต้องก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนภาษาและใส่ใจจนรู้ภาษาให้น�า

ไปใช้ในชีวิตได้จริง 

 ทั้งนี้ การสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่มีเทคนิคสอนให้นักศึกษาเข้าใจและ 

เก่งภาษาได้เร็วขึ้น ขอให้ก�าลังใจนักศึกษาต้ังใจฝึกเรียนภาษาจนเก่ง จบไปเป็น 

บุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาเข้าไปท�างานในองค์กรได้อย่างไม่มีอุปสรรค 

ขอให้เริ่มฝึกเรียนภาษาตั้งแต่ยังเด็ก ค่อยๆฟัง พูด อ่าน เขียน สั่งสมไปเรื่อยๆ 

จากครผููส้อน จนมคีวามเชีย่วชาญในตนเอง และมแีนวทางต่อยอดการเรยีนภาษา 

ให้มีความได้เปรียบในการเข้าท�างานและออกไปสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจด้วย

นักศึกษารามฯฟิต เร่งพัฒนา

ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำาวัน



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

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

 ตอน ไม่มีขนมจีนที่ตลาดขนมจีน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 

 หลายต่อหลายครัง้เมือ่ชาวต่างชาตสินทนากบัชาวเวยีดนาม มกัจะถกูถามว่า 

อายุเท่าไร หลายคนอาจตกใจว่าท�าไมจึงมาตั้งค�าถามอย่างน้ีต่อกัน ทั้งที่ยังไม่ได้

สนิทสนมกันมากนัก หรือบางครั้งอาจถูกถามต้ังแต่แรกที่เริ่มสนทนากัน คุณจง 

อย่าได้ตกใจ เหตุที่ชาวเวียดนามมักจะถามอายุกัน เน่ืองจากวัฒนธรรมเวียดนาม

เป็นสังคมที่เคารพอาวุโส ดังนั้นการถามอายุจึงเป็นการถามข้อมูลเพ่ือจะเลือกใช ้

ค�าสรรพนามในการเรียกคู่สนทนาได้ถูกต้อง มิใช่การเสียมารยาทแต่ประการใด

 วธีิการถามอาย ุมคี�าส�าคญัค�าหน่ึงทีค่วรรูไ้ว้คอื ค�าว่า “เท่าไร” ในภาษาเวยีดนาม 

อาจใช้ค�าว่า  (เหมย)  (บาย เญียว) ทั้งสองค�าใช้ในการถามจ�านวน  

มีความหมายเดียวกัน แต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้

➣ หากจ�านวนที่ต้องการถาม คาดคะเนว่าค�าตอบน่าจะน้อยกว่าสิบ ใช้ค�าว่า  

 (ใช้ถามอายุกับเด็ก)

 (นัม ไน แอม เหมย ต๋วย)  ปีนี้น้องอายุเท่าไร

 (นัม ไน แอม นัม ต๋วย) ปีนี้น้องอายุห้าขวบ

➣  หากคะเนว่าค�าตอบนั้นมากกว่าสิบ ขึ้นไป ใช้ค�าว่า  (ใช้ถาม

อายุกับผู้ใหญ่)

 (นัม ไน บ่า บาว เญียว ต๋วย) ปีน้ีคุณยายอายุเท่าไร

 (นัม ไน โตย เสา เมือย ต๋วย) ปีนี้ยายอายุหกสิบปี

 การใช้ค�าว่า  (บาว เญียว) ในการถามราคา จะใช้ส�านวนว่า 

 (ส้า บาว เญยีว) ราคาเท่าไร หรือ  (บาว เญยีว เต่ียน) 

หมายถึง เงินเท่าไร (กี่บาท - ในภาษาไทย) ในการถามเวลา จะใช้ส�านวนว่า 

 (บาย เญียว เลิว) นานเท่าไร

 นอกจากนีก้ารถามเกีย่วกบัอาย ุ หากเป็นผูใ้หญ่ซึง่เป็นคูส่นทนากบัเรา  อาจถามว่า

  (อัญ จิ อง บ่า... บาว เญียว ต๋วย)  

   พี่ ตา ยาย... อายุเท่าไร

 (โตย โบ๊น เมือย ต๋วย) ฉันอายุสี่สิบ

 (โตย ฮาย เมือย)  ฉันอายุยี่สิบ

  (อัญ เอ๊ย บาว เญียว ต๋วย)  พี่เขาอายุเท่าไร

 (อัญ เอ๊ย ฮาย ลัม) พี่เขาอายุยี่สิบห้า

 ส่วนการถามอายุกับเด็ก นอกจากจะถามว่า 

(นัม ไน แอม เหมย ต๋วย) แล้ว ยังสามารถถามได้อีกว่า

  (เจ๊า เลน เหมย) หรือ  (เจ๊า เหมย ต๋วย) 

หลานย่างเท่าไร หรือ หลานอายุเท่าไร

  (เจ๊า เลน จี๊น)  หลานย่างเก้าขวบ

หรือ   (เจ๊า จี๊น ต๋วย)  หลานเก้าขวบ

 ในครั้งต่อไป เราจะได้พบกับบทสนทนาที่ถามเกี่ยวกับอายุ ครั้งนี้ขอจบด้วย

ค�าถามว่า 

 เอกสารที่จะใช้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยอยุธยามีไม่มากนัก 

ว่ากนัว่าเอกสารส่วนใหญ่(ถ้าม)ีคงถกูเผาท�าลายไปหมดแล้วตอนเสยีกรงุเมือ่ปีพ.ศ. 2310  

ที่เหลือรอดจากการเผาไปบ้างก็ถูกเผาหรือทิ้งไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดยคนไทย

ชาวบ้านซึง่อ่านหนังสือไม่ออกกม็ ี จะเห็นได้จากชือ่ของหนงัสอืพงศาวดารบางเล่ม

เช่นเล่มที่เรียกกันว่าพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ  นั้นอย่าไปคิดว่าผู้แต่งคือ 

หลวงประเสรฐิฯ นะครับ แต่ตัง้ชือ่เป็นเกียรตใิห้แก่หลวงประเสรฐิอกัษรนติิซึง่ท่าน 

ไปพบคนก�าลงัขนหนงัสือเก่าทีเ่ป็นตวัเขยีนแบบสมุดไทไปเผา เลยไปขอดแูล้วพบว่า

เป็นเอกสารส�าคัญคือพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา

 เน่ืองจากขาดแคลนข้อมูลที่บันทึกโดยคนไทย เร่ืองราวต่าง ๆ ของไทย 

ในสมัยอยุธยาจึงต้องอาศัยการค้นคว้าและแปลมาจากจดหมายเหตุหรือหนังสือ

ของฝรัง่ทีเ่ข้ามาตดิต่อค้าขายในยคุนัน้ ซึง่กไ็ด้เรือ่งราวทีไ่ม่ปะตดิปะต่อ แถมบางเรือ่ง 

กไ็ม่รูว่้าใครไปเล่าให้บนัทกึไว้เพราะไม่ค่อยน่าเชือ่เท่าไหร่ และทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่

ก็คือชื่อคนหรือสถานที่ซึ่งสะกดเขียนจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างชาติ แล้วพอจะ

แปลกลับกเ็ดาไม่ถูกว่าชือ่ภาษาไทยจรงิ ๆ คอือะไร แต่ทีจ่ะได้ประโยชน์ค่อนข้างแน่นอน 

จากข้อเขยีนเหล่านีก้ค็อืข้อมลูการค้า ซึง่กค็วรจะเป็นอย่างนัน้เพราะจดุมุง่หมายส�าคญั

อย่างหนึ่งของฝรั่งที่เข้ามาสมัยอยุธยาก็คือเพื่อหาประโยชน์จากการค้านั่นเอง

 นอกจากข้อมลูจากเอกสารของฝรัง่และคนไทยเองแล้ว ยงัมแีหล่งข้อมลูส�าคญั 

อกีแหล่งหน่ึงก็คือเรือ่งราวทีพ่ม่าจดบนัทกึจากค�าให้การของเชลยจากกรงุศรอียธุยา

ทีก่วาดต้อนกลับไปพม่าด้วยนัน่เอง ค�าให้การนีถ้กูบนัทกึลงในใบลานแบบเดยีวกบั

หนังสืออื่น ๆ ในยุคนั้น โดยใช้ชื่อว่า Yodaya Yazawin แปลว่า “พงศาวดารอยุธยา”  

เอกสารที่ว่านี้มีทั้งที่เป็นภาษามอญและภาษาพม่า เมื่อแปลเป็นไทยจึงมี 2 ส�านวน

ที่แตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่มากนัก และชื่อที่ตั้งส�าหรับเอกสารที่ว่านี้ก็จะมี  2 ชื่อคือ 

“ค�าให้การของขุนหลวงหาวัด” ชื่อหนึ่ง และ “ค�าให้การชาวกรุงเก่า” อีกชื่อหนึ่ง

 ที่ตั้งชื่อว่าค�าให้การชาวกรุงเก่านั้น เพราะคนไทยยุครัตนโกสินทร์จะเรียก

กรุงศรีอยุธยาว่ากรุงเก่า ส่วนที่เรียกว่าค�าให้การของขุนหลวงหาวัดนั้น เพราะตอน

เสียกรุงศรีอยุธยา พม่าได้จับเจ้าฟ้าอุทุมพร ซึ่งมีพระนามที่คนทั่วไปเรียกกันว่า 

ขุนหลวงหาวดัไปด้วย แม้ว่าค�าให้การอาจจะมขีองชาวกรงุเก่าคนอืน่อกี แต่ค�าให้การ

ของเจ้าฟ้าอุทุมพรคงจะเป็นส่วนส�าคัญที่บันทึกไว้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า  

เพราะไม่มีการระบุว่าบันทึกจากค�าให้การของใครกันบ้าง

 เรือ่ง “ไม่มขีนมจนีทีต่ลาดขนมจนี” ทีต่ัง้เป็นชือ่ของตอนนีก้ม็ทีีม่าจากหนงัสอื 

“ค�าให้การชาวกรุงเก่า” นี่แหละครับ ผมอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะอยากจะรู้ข้อมูล

เกีย่วกบัเศรษฐกจิสมยัอยธุยา  กเ็ลยเน้นดเูฉพาะตรงส่วนทีต้่องการโดยเฉพาะเรือ่งตลาด 

 ตามค�าให้การของชาวกรุงเก่าบอกไว้ว่า กรุงศรีอยุธยาในยุคบ้านเมืองดี  

“ในก�าแพงพระนครนั้น มีตลาดหกสิบเอ็ดตลาด” ตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดสด 

ขายเช้า-เยน็ แต่มหีลายตลาดทีข่ายสนิค้าเฉพาะอย่างซึง่มกัตัง้ชือ่ตลาดตามสนิค้าทีข่าย 

เช่นตลาดป่ามะพร้าว เห็นชื่อก็เดาได้เลยว่าขายมะพร้าวแน่ๆ ซ่ึงก็จริงเพราะของ 

ทีข่ายในตลาดนีค้อื มะพร้าวห้าวปอกเปลอืก มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา อกีตลาดหนึง่ 

ซึง่ชือ่ตลาดบอกชดัเจนว่าขายอะไรคอื ตลาดผ้าเหลืองซึง่ขายผ้าไตร จีวร นอกจากนัน้ 

ตลาดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ก็จะตั้งชื่อ (หรือชาวบ้านยุคนั้นคงเรียกกันเอง) ตามชื่อ 

ของสินค้าที่ขายในตลาด

 ถ้าชือ่ตลาดบอกให้รูว่้าตลาดนัน้ขายอะไรจรงิ ตลาดขนมจนีซึง่เป็นตลาดหนึง่

ในก�าแพงพระนครก็ควรขายขนมจีนใช่ไหมครับ ซึ่งพออ่านดูก็ขายขนมจีนจริง ๆ 

แต่ไม่ใช่ขนมจีนอย่างที่ผมเข้าใจ เพราะขนมจีนที่ขายคือขนมของคนจีนที่คนจีน

ท�ากินท�าขายคือขนมเปี๊ยะ ขนมโก๋ เครื่องจันอับ ไม่ใช่ขนมจีนท่ีเป็นเส้นขาว ๆ  

ที่เรากินกับน�้ายา น�้าพริกหรือแกงเผ็ดแต่อย่างใด

 คนกรุงเก่าเขาต้ังช่ือตลาดถูกแล้วครับตลาดขนมจีนก็ขายขนมของคนจีน 

เพราะทีจ่รงิขนมจีนทีเ่รยีกกนัในปัจจบุนันัน้ไม่ใช่ทัง้ “ขนม” และกไ็ม่ได้เป็นของ “จนี” 

ด้วย ว่ากันว่าชื่อนี้เพี้ยนมาจาก “คนอมจิน” ในภาษามอญ ซึ่งคนอม หมายความว่า 

จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน จินแปลว่าท�าให้สุก และคนอมจินนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อ 

อย่างหนึ่งของชาวมอญในเมืองไทยด้วย 

 สรุปได้ว่าตลาดขนมจีนขายขนมของคนจนีแต่ไม่ได้ขายขนมจนี อย่างงครบั อย่างง

     



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 แต่ละปีบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 

แต ่ละมหาวิทยาลัยทั้ ง ในประเทศ 

และต่างประเทศ จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โดยการสมัครเข้าท�างานทั้งในกลุ ่ม

บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ 

ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ต้องทราบ 

คอื แนวโน้มการสมคัรงาน เพือ่ให้ทราบ

อัตราการแข่งขันในสาขาอาชีพที่ต้องการ พร้อมทั้งข้อมูลช่วงเงินเดือนในแต่ละ

สาขาอาชพีเพือ่เป็นข้อมลูประกอบการสมคัรงาน ข้อมลูทีน่�าเสนอในตารางต่อไปนี ้

เป็นสถิติข้อมูลการสมัครงานของบัณฑิตใหม่ที่เข้าสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์

ประเภทสมัครงาน ประกอบด้วย

 1. สาขาอาชีพที่บัณฑิตจบใหม่สมัครมากที่สุด 10 อันดับ เรียงล�าดับตาม

ร้อยละการสมัครเข้าท�างาน

 2. สาขาอาชีพที่บัณฑิตจบใหม่สมัครมากที่สุด 10 อันดับ เรียงล�าดับตาม

เงินเดือนที่ต้องการ

 3. สาขาอาชีพที่บัณฑิตจบใหม่สมัครมากที่สุด 10 อันดับ เรียงล�าดับตาม

อัตราแข่ง (1 ต่อจ�านวนผู้สมัคร)

 4. ทักษะการท�างานที่บัณฑิตจบใหม่ คิดว่าตัวเองถนัดที่สุด

 5. ทักษะการท�างานที่บัณฑิตจบใหม่ คิดว่าตัวเองไม่ถนัดที่สุด

 ตารางที ่1 สาขาอาชีพทีบ่ณัฑิตจบใหม่

สมัครมากที่สุด 10  อันดับ เรียงล�าดับตาม

ร้อยละการสมัครเข้าท�างาน

ล�าดับ สาขาอาชีพ ร้อยละการสมัครเข้าท�างาน

1 วิศวกรรม 16.96

2 จัดซื้อ / ธุรการ 11.49

3 การผลิต / ควบคุมคุณภาพ 10.58

4 วิทยาศาสตร์ / วิจัยและพัฒนา 10.26

5 งานขาย 6.41

6 บัญชี / การเงิน 6.40

7 บริการลูกค้า 6.16

8 ทรัพยากรบุคคล 5.15

9 สิ่งแวดล้อม / ควบคุมมาตรฐาน ISO 3.53

10 โปรแกรมเมอร์ 3.45

 ข้อมูลจากตารางที่ 1 จะเห็นถึงแนวโน้มการสมัครงานของบัณฑิตจบใหม่ 

อันดับที่ 1 คือ สาขาอาชีพวิศวกรรม ยังเป็นอาชีพยอดนิยมของตลาดแรงงาน

ในปัจจุบัน รองลงมาคือสาขาอาชีพด้านการจัดซื้อ หรือธุรการ รั้งอันดับท้ายคือ 

สาขาอาชีพทางคอมพิวเตอร์เป็นงานโปรแกรมเมอร์ (นักพัฒนาโปรแกรม) 

  ตารางที่ 2 สาขาอาชีพที่บัณฑิตจบใหม่สมัครมากที่สุด 10 อันดับ  

เรียงล�าดับตามเงินเดือนที่ต้องการ       

ล�าดับ สาขาอาชีพ ช่วงเงินเดือนที่บัณฑิตจบใหม่ต้องการ

1 วิศวกรรม 17,600 28,000

2 โปรแกรมเมอร์ 14,800 25,000

3 สิง่แวดล้อม / ควบคุมมาตรฐาน ISO 16,000 22,000

4 วิทยาศาสตร์ / วิจัยและพัฒนา 14,700 20,000

5 การผลิต / ควบคุมคุณภาพ 14,500 20,000

6 บัญชี / การเงิน 13,500 18,000

7 ทรัพยากรบุคคล 13,500 17,000

สาขาอาชีพยอดนิยมของบัณฑิตจบใหม่ ปี 2559
นายประหยัด เลวัน  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

➣  ทักษะการท�างานที่บัณฑิตจบใหม่ คิดว่าตัวเองถนัดที่สุด 

รูปท่ี 1 (แหล่งท่ีมา www.google.com ค้นวันท่ี 4 ส.ค. 2559)

คำาค้นอาชีพยอดนิยม

8 งานขาย 13,000 16,500

9 จัดซื้อ / ธุรการ 13,000 16,000

10 บริการลูกค้า 13,000 16,000

 สาขาอาชีพที่มีช่วงเงินเดือนเริ่มต้นสูงที่สุดอันดับ 1 ยังเป็นอาชีพวิศวกร 

รองลงมาคือโปรแกรมเมอร์ เป็นที่น่าแปลกใจว่าข้อมูลตารางท่ี 1 โปรแกรมเมอร์

เป็นสาขาอาชีพที่สถิติร้อยละการสมัครงานน้อยที่สุดเพียงแค่ 3.45 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเทียบจาก 10 สาขาอาชีพ ส�าหรับสาขาอาชีพที่ช่วงเงินเดือนน้อยที่สุดคือ 

อาชีพจัดซื้อ / ธุรการ และบริการลูกค้า 

 ตารางที่ 3 สาขาอาชีพที่บัณฑิตจบใหม่สมัครมากที่สุด 10 อันดับ  

เรียงล�าดับตามอัตราแข่ง (ต�าแหน่งงาน 1 ต�าแหน่งต่อจ�านวนผู้สมัคร)

ล�าดับ สาขาอาชีพ
อัตราแข่ง (ต�าแหน่งงาน 1 ต�าแหน่ง

ต่อจ�านวนผูส้มคัร:คน)

1 วิทยาศาสตร์ / วิจัยและพัฒนา 32

2 ทรัพยากรบุคคล 15.5

3 อาจารย์ / งานวิชาการ 15

4 น�าเข้า-ส่งออกสินค้า (Shipping) 12

5 การผลิต / ควบคุมคุณภาพ 11.5

6 สิ่งแวดล้อม / ควบคุมมาตรฐาน ISO  10

7 วิศวกรรม 9

8 ขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 8.5

9 เลขานุการ 8

10 จัดซื้อ / ธุรการ 7.5

 ส�าหรับอัตราการแข่งขันเป็นข้อมูลท่ีส�าคัญส�าหรับตัดสินใจวางแผน 

การสมัครงาน ข้อมูลจากตารางที่ 3 จะเห็นว่าสาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขัน 

สูงที่สุดคือ วิทยาศาสตร์ / วิจัยและพัฒนา เนื่องจากจ�านวนต�าแหน่งที่รับสมัคร

ในตลาดแรงงานของสาขาอาชีพนี้มีจ�านวนน้อยกว่าสาขาอาชีพอื่น ซึ่งมีอัตรา

การแข่งขนัต่อต�าแหน่งสงูถงึ 32 ต่อ 1 แสดงว่าต�าแหน่งงาน 1 ต�าแหน่งท่ีรบัสมคัร

จะมผีูส้มคัรเข้าท�างานเฉลีย่สงูถงึ 32 คน เป็นอตัราการแข่งขนัทีส่งูมาก รองลงมาคอื 

สาขาอาชีพทรัพยากรบุคคล (งานบุคคล) มีอัตราแข่ง 1 ต่อ 15.5 น้อยกว่าสาขา

อาชีพวิทยาศาสตร์ / วิจัยและพัฒนาที่เป็นอันดับ 1

 

 1. การสืบค้นข้อมูลและข่าวสาร  2. การท�างานเป็นทีม

 3. การประสานงาน  4. การบริหารเวลา

 5. การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

 

 1. การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  2. การน�าเสนองาน

 3. ความเป็นผู้น�า   4. การเขียนรายงาน

 5. การย่อความ หรือสรุปใจความส�าคัญ

 บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาต้องเตรียมตัวเพื่อให้การเข้าสู่ต�าแหน่งงาน- 

ทีต้่องการ ต้องค้นหาข้อมลูเพ่ือสร้างสรรค์โอกาสให้กบัตัวเอง ข้อมลูข้างต้นเป็น

สถิติส�าหรับการวางแผนการสมัครงาน บัณฑิตต้องเตรียมตัวทั้งในด้านทักษะ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับการสมัครงานและเตรียมพร้อมทักษะท่ีส�าคัญกับการท�างาน

เพื่อสร้างความก้าวหน้าและโอกาสส�าหรับงานในสาขาอาชีพที่ชื่นชอบต่อไป

เว็บไซต์ยูทูป. (2 ส.ค. 2559).ข่าวมติชนทีวี, ข่าวเรื่อง “สาขาและอาชีพยอด- 

 นิยมของบัณฑิตจบใหม่.” แหล่งข่าว เว็บไซต์ jobthai.com, (https://www. 

 youtube.com/watch?v=1fXA01BUUOY ค้นวันที่ 4 ส.ค. 2559).  

 

➣  ทักษะการท�างานที่บัณฑิตจบใหม่ คิดว่าตัวเองไม่ถนัดที่สุด

สรุป

แหล่งอ้างอิง

รูปท่ี 2 (แหล่งท่ีมา www.google.com ค้นวันท่ี 4 ส.ค. 2559)

คำาค้นอาชีพยอดนิยม      



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 กาแฟแคปซูลแบบใช้คร้ังเดียวแล้วท้ิง แม้จะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบ 

การต้มกาแฟสดดื่มเองท่ีบ้าน เพราะให้ความสะดวกสบาย ไม่ต้องตวง ไม่ต้องวัด  

เพยีงแคปซลูเดยีวน�าเข้าเครือ่งชงกาแฟ รอแค่อดึใจกไ็ด้กาแฟอร่อยรสชาติคงทีม่าดืม่แล้ว 

แต่กม็ข้ีอเสยีตรงทีต่วัแคปซลูซึง่ส่วนใหญ่ท�าจากพลาสตกิผสมกบัอะลมูเินยีม เมือ่ใช้แล้ว 

ท้ิงทุกวนัและวนัละหลายแคปซลู กจ็ะก่อเกดิเป็นขยะปรมิาณ ถงึกบัมผีูท้�าวดิโีอล้อเลยีน

ชื่อว่า Kill the K-Cup® ลงใน youtube เพื่อสร้างความตระหนักอีกด้วย

 The Atlantic รายงานว่า ยอดจ�าหน่าย K-Cup® นั้นมหาศาล เพราะปริมาณ 

ที่ขายได้ในปี ค.ศ. 2014 หากน�ามาเรียงต่อกันจะยาวจนวนรอบโลกได้ถึง 10 รอบ

 ซลิแวนขายหุน้ของเขาในบริษัทออกไปตัง้แต่ปี 1997 ในราคา 50,000 เหรยีญ  

แต่อย่างไรเขายังเสียใจในฐานะส่วนหนึ่งที่ได้สร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อมจากถ้วย 

K-Cup® ทีไ่ม่สามารถน�ากลับมารีไซเคลิได้เลย ซ่ึงเขาเปรยีบเทยีบว่า “ท�าให้การชงกาแฟ

เป็นเหมือนกับการจุดบุหรี่สูบที่ละมวน” 

     ขณะที่บริษัทผู้ผลิตเริ่มตระหนักถึงความไม่พอใจของฝ่ายอนุรักษ์ และกระแส 

ต่อต้านที่สร้างปริมาณขยะเพิ่มให้โลก จนต้องประกาศว่าจะท�าให้แคปซูล K-Cup®

รไีซเคลิได้สมบรูณ์ 100% ภายในปี 2020 นอกจากนีบ้ริษทัยงัมแีผนเกบ็คนืกากพลาสติก

ทีใ่ช้แล้วเพ่ือน�ามารไีซเคลิ รวมทัง้ลงทนุเสรมิสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านการหมนุเวยีน

ทรัพยากรของแต่ละท้องท่ีด้วย พร้อมท้ังชี้แจงว่าซิลแวนไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ  

กับบริษัทอีกแล้ว

  แต่ซลิแวนกล่าวว่า เขาเคยมไีอเดยีทีจ่ะท�าให้ผลติภัณฑ์ชิน้นีเ้ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

มากขึ้นแต่กลับไม่มีใครใส่ใจใคร่รู้

 สุดท้ายแล้ว เขายังสารภาพอีกว่าไม่เคยใช้สิ่งที่เขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเลย 

“เพราะมันแพงเกินไปที่จะใช้ และรสชาติยังไม่เหมือนกับกาแฟดริปที่ชงอย่างยุ่งยาก” 

 เมื่อไม่นานมานี้ทางการเมืองฮัมบูร์ก ของเยอรมนี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง 

ของประเทศเยอรมน ีรองจากเมอืงหลวงเบอร์ลนิ โดยประกาศของกระทรวงสิง่แวดล้อม

และพลงังาน จงึได้สัง่ห้ามการใช้กาแฟแคปซลูในทกุๆ อาคารทีเ่ป็นของหน่วยงานรัฐบาล 

เป้าหมายเพื่อเป็นแบบอย่างในการลดปริมาณขยะที่เป็นถ้วยแคปซูลดังกล่าว

 การสัง่ห้ามของหน่วยงานในสงักดัซือ้กาแฟบรรจแุคปซลูมาใช้ในทีท่�าการของรฐั 

ตามแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายลดปริมาณขยะ คริส สโตเกล-วอล์เกอร ์

(Chris Stokel-Walker) ผู้สื่อข่าวบีบีซี บอกว่าตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ก�าลัง

เตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง ขณะเดยีวกนักถ็กูวจิารณ์ว่าเป็นสนิค้าทีส่่งผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม 

ท�าให้ผู้ผลิตพยายามคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 ส่วนทางการเมืองฮัมบูร์กระบุว่า การออกกฎห้ามซ้ือกาแฟแคปซูลมาใช้ตาม

หน่วยงานในสงักดั เป็นส่วนหนึง่ในแผนการจัดซือ้สเีขยีวขององค์กร ชีว่้าแคปซลูเหล่านี้

เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ทั้งยังก่อให้เกิดขยะ และยังน�าไปเข้ากระบวนการ

รีไซเคิลได้ยากเพราะมักท�าจากวัสดุที่มีส่วนประกอบเป็นพลาสติกผสมอะลูมิเนียม 

และมักมีกากกาแฟติดอยู่ที่ก้นผลิตภัณฑ์ 

 ทางด้านโฆษกเนสเพรสโซ่ ระบวุ่าทีผ่่านมาบรษิทัสามารถรไีซเคลิแคปซลูกาแฟ

ได้กว่า 80% และจัดจุดรับรีไซเคิล 14,000 จุดใน 31 ประเทศ 

 แต่ ปีเตอร์ บาร์คซัค (Piotr Barczak) เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายขยะของส�านัก- 

สิ่งแวดล้อมยุโรป (European Environmental Bureau) บอกว่าประเด็นส�าคัญเรื่องนี ้

ไม่ได้เกีย่วกบัการรไีซเคลิ ทว่าเก่ียวกับการลดปริมาณขยะทีจ่ะต้องทิง้หรอืน�าไปรไีซเคลิ 

และการรีไซเคิลควรเป็นสิ่งสุดท้ายในการจัดการขยะ

 นอกจากนี ้ ยาน ดเูบ เจ้าหน้าทีก่ระทรวงสิง่แวดล้อมและพลงังานแห่งนครฮมับร์ูก 

กล่าวว่า “ถ้วยแคปซูลที่ใช้แล้วเป็นวัสดุที่น�ามารีไซเคิลได้ยากเพราะมันเป็นวัสดุผสม 

ตัวผลิตภัณฑ์กาแฟแคปซูลนั้น มีผงกาแฟ 6 กรัม นอกนั้นเป็นภาชนะ (แคปซูล)  

กาแฟบรรจุแคปซูลกับสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ)
อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ

3 กรัม ดังนั้น หน่วยงานรัฐบาลในฮัมบูร์กจึงไม่ควรน�าภาษีประชาชนมาซื้อสินค้า

แบบนี้” 

     ด้วยเหตุนี้ท�าให้บรรดาผู้ผลิตพยายามคิดหาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหานี้ 

โดยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์บางคนเสนอให้ใช้น�้าตาลแบบที่ใช้เคลือบหมากฝรั่ง 

มาทดแทนถ้วยพลาสติก บ้างก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพที่สามารถ

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ รวมทั้งแคปซูลกาแฟที่ผลิตจากเส้นใยพืชที่ย่อยสลายได ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้มักไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ โคลเบิร์ต บอกว่าตราบใดที่

ตลาดยังคงเติบโตไปในทิศทางนี้ ก็คาดว่าแรงกดดันให้มีทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าในตลาด

กาแฟแบบแคปซูลอาจไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าใดนัก

 ปัจจุบัน เครื่องชงกาแฟแบบใช้กับกาแฟแคปซูลมียอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

ทั้งในประเทศแถบยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา จากสถิติชี้ว่ายอดจ�าหน่าย 

เครื่องชงกาแฟแบบใช้กับกาแฟแคปซูลวิ่งแซงหน้าเครื่องชงกาแฟแบบหยด 

ไปเรียบร้อยแล้วในประเทศยุโรปตะวันตก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 และบริษัท คอยริก  

ผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟแบบใช้แคปซูลรายใหญ่ของยุโรป เปิดเผยว่าบริษัทมียอดขาย 

กาแฟแคปซูลราว 9.8 พันล้านชิ้นในปี ค.ศ. 2014 และในจ�านวนน้ีเป็นชิ้นส่วน 

ที่สามารถรีไซเคิลเพียง 5%

 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้าง เพราะทางฝั่งอเมริกาเหนือ 

มบีริษัทผู้ผลิตกาแฟแคปซูลอกีรายคอื บรษิทั แคนเทอเบอร ี คอฟฟีฯ จากประเทศแคนาดา 

ที่ออกมาประกาศว่าถ้วยแคปซูลของบริษัทสามารถรีไซเคิลได้ถึง 90% เรียกว่า 

ถ้วยแคปซูลรุ่น วันคอฟฟี คัพ (OneCoffee Cup) โดยวัสดุที่ใช้นั้นเป็นโพลิเมอร์ 

ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ส่วน 10 % ที่เหลือที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นั้น

เป็นไนลอน แต่บริษัทก็ก�าลังคิดหาวัสดุอื่นที่ย่อยสลายได้มาใช้แทนในอนาคต หรือ 

Keurig ก็ตั้งเป้าว่า K-Cup® ของตนจะสามารถรีไซเคิลได้ถึง 100% ในปี ค.ศ. 2020

 โดยส่วนตัวของผู้เขียนเอง ซึ่งชอบดื่มกาแฟสดเป็นประจ�าอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ใช้

กาแฟแบบแคปซูล แต่เป็นเครื่องชงกาแฟสดแบบธรรมดา เนื่องจากผู้เขียนอยากที่จะ

สร้างความสขุด้วยมอืของตวัเอง เพยีงแค่ชงกลิน่หอมอนัเย้ายวนของกาแฟกห็อมกรุน่

ในห้องท�างานแล้ว 

 ดังนั้น แม้ต้องการชงกาแฟสดต้องผ่านกรรมวิธีอันละเอียดอ่อนและพิถีพิถัน

อย่างสงู เพือ่ให้กาแฟทีอ่อกมานัน้ หอมกรุน่และรสชาตลิะมนุ ท�าให้กาแฟไม่ใช่เป็นเพยีง

แค่เครือ่งดืม่ในทีท่�างานเท่านัน้ แต่เป็นงานศลิปะทีส่มัผสัได้ถงึความสนุทรย์ีแห่งรสชาติ

อันล�้าลึก และสัมผัสเข้าไปถึงจิตใจระหว่างผู้ที่ดื่มกาแฟด้วยกัน
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ก้าวที่สำาคัญของเมืองฮัมบูร์ก ของเยอรมนี

กาแฟแคปซูล VS สิ่งแวดล้อม

อนาคต

บทสรุป

ภาพจาก



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

คณะนิติศาสตร์จัดงานสัปดาห์รพี ’59 รำาลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 รองศาสตราจารย์ร�าไพ สิริมนกุล รองอธิการบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้การ

ต้อนรับ อาจารย์นาซีบะห์ กามารุดดิน และนักศึกษา 

จาก Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพ่ือแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นด้านวิชาการและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

ระหว่างกัน เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องรับรอง 2  

ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

นักศึกษา Universiti Putra Malaysia เยือน ม.ร. 

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดงานสัปดาห์รพี ’59 เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึง 

พระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  “พระบิดาแห่ง- 

กฎหมายไทย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน 

และมีรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ลานชั้น 1  

อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้ ผศ.ดร. วิณัฏฐา  แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าโครงการสัปดาห์รพี เป็นกิจกรรม  

ท่ีคณะนิติศาสตร์จัดข้ึนต่อเน่ืองมาทุกปี เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ขอให้นักศึกษาและ

บุคลากรทุกคนร่วมร�าลึกถึงพระคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ รวมไปถึงรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยดูแลกิจการด้านกฎหมายของประเทศไทยให้ลูกหลานชาวนิติศาสตร์ ได้มีวันเวลานี้เช่นเดียวกัน

 ส�าหรับ กิจกรรมงานสัปดาห์รพี ’59  จัดข้ึนระหว่างวันท่ี  1 - 7 สิงหาคม  2559  โดยมีการจัดนิทรรศการ

วิชาการและพระราชประวัติบิดากฎหมายไทย จัดจ�าหน่ายหนังสือกฎหมายราคาถูก และของที่ระลึก

หลายรายการ รวมทั้งมีการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย อบรมวิธีการเขียนค�าตอบข้อสอบแบบอัตนัย

ส�าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ การอภิปรายทางวิชาการเร่ือง “การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : 

การป้องกันและปราบปรามทุจริต”  โดย พลต�ารวจเอก ดร.วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. และ

นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ตลอดจนมีพิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ประจ�าปี 2559 

และ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ส�านักงานศาลยุติธรรม 

สนามหลวง ด้วย

 

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัด-

หนองบัวล�าภู ร่วมโครงการ “ร่วมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์-  

สักสยามินทร์” จังหวัดหนองบัวล�าภู เพื่อร่วม 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2559  

   ณ สวน “มเหสักข์ - สักสยามินทร์” จังหวัดหนองบัวล�าภู

  เสวนา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จัดเสวนา

เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพและแนะแนวทางนักศึกษา

เพ่ือเข้าสู่ดนตรีสายอาชีพ”  โดย อาจารย์ณัฐพล  เฟ่ืองอักษร 

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  นายมุรธา ร่วมรักษ์ โปรดิวเซอร์อิสระ  

นายธนพล มหธร นักร้องมืออาชีพ  นายต่อยศ จงแจ่ม 

นักดนตรีมืออาชีพ และ อาจารย์เมธาดา ดามาพงษ์ 

อาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่ เป็นผู้ด�าเนินรายการ เมื่อ 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 17 

อาคารสุโขทัย 

  ปฐมนิเทศ นศ.ป.โท      รศ.ช�านาญ   เต็มเมืองปัก 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี       น�านักศึกษา 

ปริญญาโท เข้าร่วม ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 

ปีการศึกษา 2559 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดปราจีนบุรี โดยรับฟังการปฐมนิเทศจาก ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

ผ่านสัญญาณทางไกล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

	 	มอบรางวัล อาจารย์ประยูร เขียนด ี

อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมฟุตซอลรามค�าแหง เป็นประธาน

ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันสานแสงทองฟุตซอลคัพ 

2016 ครั้งที่ 2 ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมเจนเทิลแมน, 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมชิโนทัย, รองชนะเลิศ-

อันดับ 2 ได้แก่ทีมเสเพ  และรองชนะเลิศอันดับ 3 

ได้แก่ทีมทิศบูรพา  ณ โรงยิม 2 (GB 2) มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ร่วมเทิดพระเกียรติ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ถาม ขอทราบหลักเกณฑ์การขอสอบซ�้าซ้อน 

ผมเป็นนักศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค

ตอบ คณุสมบตัแิละหลักเกณฑ์การขอสอบซ�า้ซ้อน

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

 ✎ คุณสมบัติ
 1. เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคที่คาดว่าจะจบ

การศึกษาในภาคนี ้ โดยมหีน่วยกติทีเ่หลอืไม่เกนิ 30 หน่วยกติ 

(ไม่นับกระบวนวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนไว้ก่อน 

และยังไม่ทราบผลสอบ)

 2. กรณีใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไว้ แต่ยัง

ไม่ได้ช�าระเงนิค่าเทยีบโอนส่วนทีเ่หลอื ให้แนบหลกัฐาน

ที่คณะรับรองจ�านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ไปด้วย 

มิฉะนั้นจะยกเลิกค�าร้องขอสอบซ�้าซ้อน

 ✎ หลักเกณฑ์
 1. เป็นนกัศกึษาทีข่อจบการศกึษา (ลงทะเบยีนเรยีน 

ได้สงูสดุ 30 หน่วยกติ) ในภาคนัน้ๆ โดยต้องท�าเครือ่งหมาย

ขอจบการศกึษา (X) ในบตัรลงทะเบยีนเรยีนใน ม.ร.34) ด้วย

 2. ขอสอบซ�้าซ้อนได้สูงสุด 4 กระบวนวิชา 

ในวันและคาบสอบเวลาเดียวกัน

 3. นกัศกึษาทีข่อสอบซ�า้ซ้อนห้ามย้ายศนูย์สอบ

 4. ในกรณีที่นักศึกษาขอแจ้งสอบซ�้าซ้อน 

โดยไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์ทีม่สีทิธิซ์�า้ซ้อนได้ มหาวทิยาลยั

จะตดักระบวนวชิาสอบซ�า้ซ้อนออกให้เหลือ 8 กระบวนวชิา 

(ไม่เกิน 24 หน่วยกิต) โดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตของ

กระบวนวิชาที่ตัดออก

 5. การสอบซ�า้ซ้อน จะต้องเข้าห้องสอบซ�า้ซ้อน 

ซึ่งจัดแยกต่างหากจากห้องสอบปกติ

 6. กรณีนักศึกษาสอบซ�้าซ้อนไว้แล้วและ

ปรากฏวชิาใดวชิาหนึง่สอบผ่านแล้ว ท�าให้วชิาทีเ่หลือ

ไม่ต้องสอบซ�้าซ้อน ให้นักศึกษาไปเข้าห้องสอบปกติ

ตามตารางสอบไล่รายบุคคล

ถาม ผมเป็นนกัศกึษา Pre-degree ปีหน้าผมจะจบ  

ม.6 แล้ว หลงัจากนัน้ผมต้องท�าอย่างไรบ้าง  

ตอบ ถ้านักศึกษาจะศึกษาต่อเพื่อจะเรียนให้จบ

ปริญญาตรี นักศึกษาต้อง

 1.  ลาออกจากการเป็นนกัศึกษา Pre-degree

 2.  สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โดยใช้วุฒิ ม.6 

ในการสมัครนักศึกษาใหม่

 3. สมคัรนกัศกึษาใหม่ตามวนัเวลาทีม่หาวทิยาลยั

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 4. เตรยีมหลกัฐานการสมคัรนกัศกึษาใหม่  คอื 

  -  ส�าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

  -  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 3 ฉบับ

  -  ส�าเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

  -  ส�าเนา Transcript (ไม่จบ) 2 ฉบับ 

   (ขอที่One Stop Service)

  -  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

  - ใบรบัรองแพทย์ (ขอได้ทีง่านแพทย์และ 

   อนามยั หรือ สถานทีรั่บสมคัร ค่าธรรมเนียม  

   20 บาท) กองบรรณาธิการ

    

 เมือ่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สร้างทีป่ระดษิฐาน

พระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ได้ใส่ค�าจารึก 

ซึ่งศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ  มัลลิกะมาส  

เป็นผู้ประพันธ์ค�าจารึกไว้ดังนี้

 พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงเป็นพระราชโอรส 

ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์และพระนางเสือง 

เป็นพระมหากษัตริย์องค์ท่ี 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง 

เสวยราชย์ประมาณพุทธศักราช 1820 และสวรรคต

ประมาณพุทธศักราช 1860 

 พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงเป็นนักรบเก่งกล้า 

ทรงเป็นนักปกครองที่สามารถ ทรงเป็นนักปราชญ์ 

คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1826 

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อัญเชิญพระนามาภิไธย 

ของพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มาเป็นพระนามมหาวทิยาลยั 

ทั้งได้สร้างพระบรมรูปประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเกียรติ 

และเป็นทีเ่คารพสกัการะของนกัศกึษาและคณาจารย์ 

แห่งมหาวิทยาลัยนี้ ขอสถาบันแห่งนี้จงสถิตสถาพร

ตั้งมั่นอยู่คู่กับประเทศไทย เป็นที่ประสิทธิ์ประสาท

ศลิปวทิยการแก่ประชาชนถ้วนทัว่ทกุหมูเ่หล่าตลอดไป

     

พระบรมรปูพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช. (มปป.). ค้นเมือ่  

 20 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.info. 

 ru.ac.th/province/Sukhotai/Phorkhunram.htm

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง. ( 2518). มหาวทิยาลยัรามค�าแหง:  

 พิธเีปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

 พธิทีลูเกล้าฯ ถวายปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

 และพิธพีระราชทานปรญิญาบัตร. กรงุเทพมหานคร: 

  มหาวิทยาลัย. 

คำาจารึกพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช
สุพัตรา  ศิริวัฒน์

บรรณานุกรม

  - ค่าธรรมเนียมการสมัครนักศึกษาใหม่ 

   พร้อมลงทะเบียนไม่เกิน 3,000 บาท

 5. ซือ้ใบสมคัร และกรอกรายละเอียดในใบสมคัร 

ให้ครบถ้วน

 6. ยื่นเอกสารตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิด

รบัสมคัร (เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ในภาค 1 หรอื ภาค 2 

ของทกุปีการศกึษา)

คำาแนะนำาการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559กรณีนักศึกษาเก่า

ที่ลงทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และทางไปรษณีย์

    

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา   

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559  สามารถมาขอแก้ไข

ข้อมลูการลงทะเบียนเรยีนได้เพียง 1 ครัง้เท่านัน้  

โดยการสบัเปลีย่นกระบวนวชิา  หรอืลงกระบวนวชิา 

เพ่ิมเติม  ซึง่เมือ่แก้ไขแล้วหน่วยกติรวมต้องไม่เกนิ 

24 หน่วยกิต  ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิต

แล้วต้องไม่เกนิ 30 หน่วยกติ  ส�าหรบันกัศกึษาทกุคณะ  

ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี  

หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต โดยน�า

เอกสารมาด�าเนินการดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 1 

ปีการศึกษา 2559 ฉบับจริง  พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)  พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียนหรือ

เพิม่กระบวนวชิา  หรอืปริน้บาร์โค้ดจาก  www.ru.ac.th

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการบอก

เลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 50 บาท  ช�าระเงิน 

ท่ีกองคลัง  ส�านกังานอธิการบดี  หรอืจดุช�าระเงนิ 

ทีอ่าคารกงไกรลาศ (KLB) (กรณลีงกระบวนวชิาเพิม่  

ต้องช�าระค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วย  นักศึกษาปกติ  

หน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4 ไปติดต่อที่หน่วย 

บอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวชิา  อาคารกงไกรลาศ 

(KLB) ชั้น 1  เคาน์เตอร์ที่ 11 - 13  ระหว่างวันที่ 

12 - 28 กันยายน 2559  (เว้นวันหยุดราชการ)  

นักศึกษาที่มาเพิ่มกระบวนวิชาในช่วงนี้  จะต้อง

สอบที่นั่งสอบเสริม

 ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบกระบวนวชิาทีบ่อกเลกิ

ไปแล้วโดยเด็ดขาด วิชาที่ลงทะเบียน e-Testing 

หากเข้าสอบ หรอื เลยวนัเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถ

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหต ุ ให้นักศกึษาเข้าเรยีนกระบวนวชิา 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า  ติดต่อสอบถามได้ที่

หน่วยบอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา  โทร. 0-2310-8616 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

ANT 2078

ครอบครัวและเครือญาติ

(FAMILY AND KINSHIPS)

ภาค 1/2559 

 ✎ แนวสังเขปวิชา วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะ 

เป็นหน่วยทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ 

อิทธิพลท่ีมีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษา 

ระบบครอบครัวในประเทศต่างๆ ในแง่ชาติพันธ์ุวิทยา

และประวัติศาสตร์โดยเน้นสังคมไทยและศึกษา

ระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย

 ✎ เอกสารการเรียน ต�ารา AN 278 ครอบครัว 

และเครือญาติ โดย รศ.ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (จ�าหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือ)

 ✎ วันเวลาและสถานท่ีติดต่ออาจารย์ นักศึกษา

สามารถศึกษาบทเรียนจากวิดีโอค�าบรรยายย้อนหลัง

ในภาค 2/56 จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

ไม่มีการบรรยายสดในภาค 1 (วิชานี้เปิดบรรยาย

ทุกภาค 2) ส�าหรับนักศึกษาท่ีต้องการสอบถามเพ่ิมเติม 

หลังจากการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์แล้ว 

สามารถเข้าพบอาจารย์ได้ตามเวลาน้ี TU 10:00-12:00  

HOB 1204 

 ✎ หัวข้อหลัก ครอบครัว การเลือกคู่สมรส 

การสมรส ระบบเครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่างๆ 

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

 ✎ แนวทางการวัดผล

  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ  

 ✎ วันและเวลาสอบ

  TH 3 NOV. 2016 A (09:30-11:30)

 ✎ ข้อแนะน�า

  - นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อ

หลักๆ และท�าความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ 

  - เนื่องจากอัตราอาจารย์ประจ�าภาควิชา 

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละ

ภาคการศึกษา  ทางภาควิชาฯจึงต้องมีการบริหาร

จัดการการเปิดสอนและสอบในแต่ละวิชา สลับกัน 

ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

นักศึกษาจึงควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้าตาม

แผนการบรรยายและสอบดังนี้

 ✎ ภาค 1 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด  (นักศึกษา

สามารถศึกษาได้จากวิดีโอค�าบรรยายย้อนหลังภาค 2/56) 

 ✎ ภาค 2 เปิดให้สอบและบรรยายสด (วัดผล 

ปลายภาคเป็นปรนัย 40 คะแนนและอัตนัย 60 คะแนน)

 ENS 3403 (EN323) 

ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ (English for Guides) 

 ✎ เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟัง การตอบค�าถาม 

การพรรณนาลักษณะและความส�าคัญ การบรรยาย-

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระส�าคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การปกครอง และการเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

 ✎ ต�าราเรียน 

 (1)  EN 323: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจ�าหน่ายที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร ชั้นล่าง คณะมนุษยศาสตร์ 1

 ✎ ข้อแนะน�าในการเรียน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีก�ากับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎ แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎ ข้อแนะน�าในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในต�าราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

 ✎ วันเวลาและสถานที่เรียน  

  วันอังคาร09:30-11:20  ห้อง SLB 605

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญินกัศกึษาท�าประกันภยัอบัุติเหตุส่วนบุคคล 

โดยเสยีค่าเบีย้ประกนัในอตัรา 150 บาทต่อปี คุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมง กรณไีด้รบัอบุตัเิหตเุบกิค่ารกัษาพยาบาลได้ 

ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย 150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามค�าแหง 10240) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2559 โดยจะได้รับความคุ้มครอง วันที่ 30 

กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมหลักฐานดังนี้

1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบบั 

2. ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ 1 ฉบบั  3. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง 2 ซอง (ส�าหรับ

ส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน) ส่งมาที่: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

         2.  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 
(PRB) ชั้น 1 รามค�าแหง 2
 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล
ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 
จัดท�าให้  ดังนี้
 1. จากระบบข้อมลูข่าวสารทางโทรศพัท์หมายเลข 
0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตัง้แต่วนัที ่15 สงิหาคม  2559
  2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 
ตามจดุบริการของมหาวทิยาลัย  คือ อาคารเวยีงผาชัน้ 1  
สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 3. จากระบบ INTERNET  ทีเ่วบ็ไซต์  www.ru.ac.th 
หวัข้อสารสนเทศปรญิญาตร ี (ส่วนกลาง) ซึง่นกัศกึษา
สามารถ download  ออกดสูถานทีส่อบ  หมายเลขแถว 
และทีน่ัง่สอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการ 
เข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดู
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 
 4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข ้อมูล
กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตาราง-
สอบไล่รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่งานจัดสอบ 
ฝ่ายจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามค�าแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 
15  สิงหาคม 2559     
 บญัชตีดิทีน่ัง่สอบ    เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีด
เกีย่วกบัชือ่กระบวนวชิา  หมายเลขแถว  หมายเลขทีน่ัง่สอบ 
รหสัประจ�าตวั  ชือ่ - นามสกลุ  เป็นภาษาไทย  ซึง่มรีอยปรุ
ทกุระยะ  1  นิว้   สามารถฉีกออกเป็นรายชือ่ของนกัศกึษา
แต่ละคน  และน�าไปตดิทีน่ัง่สอบได้   เป็นกระดาษสชีมพู                                                     
    บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา    เป็นเอกสาร
ทีแ่สดงรายละเอยีดเก่ียวกับแถว ทีน่ัง่ วชิา ช่ือ-นามสกุล
ซึง่เป็นเอกสารทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้องลงลายมอืชือ่
ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 
เพื่อแสดงว่าได ้ เข ้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง  
ก่อนลงลายมอืชือ่ให้นกัศกึษาตรวจสอบกระบวนวชิา
ที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง
หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว
 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน
ตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรยีน 
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ฝ่ายจัดตารางสอน
และลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
10240 โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ

ม.ร. สอบซ่อมฯ (ต่อจากหน้า 1) 



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ 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

อธิการบดีฝาก นศ.ฯ                         (ต่อจากหน้า 12) 

ม.รามฯ เปิดสถานีวิทยุฯ               (ต่อจากหน้า 12) 

 จัดสัมมนาทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกนัคณุภาพ เป็นประธาน เปิดโครงการสมัมนา

ทางวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และปัญหาการขอต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ ชั้น 2 อาคารหอประชุม

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช จดัโดยกองบรกิารการศกึษา 

เพ่ือให้คณาจารย์ท่ีเตรียมตัวท�าผลงานทางวิชาการ

ได้รับรู้ถึงหลักเกณฑ์ในการขอต�าแหน่งทางวิชาการ

และการกระตุ้นให้คณาจารย์มีความตื่นตัวในการ

พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

   
 ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Smart Managers รุ่นที่ 12 สาขาวิชาการจัดการ  

และสาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก 

ท�าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ ์

 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

✶กลุ่มที่ 1 เรียนวันศุกร์เวลา 18.00 - 21.00 น. 

และวันเสาร์เวลา 08.00-17.00 น.

✶กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์เวลา 08.00 - 21.30 น. 

เรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก)

 ค่าธรรมเนยีมตลอดหลกัสตูรรวมค่าใช้จ่าย  

ศึกษาดูงานเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 155,000 บาท 

 ศกึษาดงูานประเทศญีปุ่น่ 175,000 บาท (แบ่งช�าระ 7 งวด) 

ผูส้นใจขอรบัใบสมัครและสมัครด้วยตนเองตัง้แต่ 

บดันี ้- 31 สงิหาคม 2559  ทีอ่าคารสโุขทยั ชัน้ 5 ห้อง 506 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (หวัหมาก) เวลา 09.00 - 19.00 น. 

หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://3ms.ru.ac.th,  

www.mba-smartmanagers.com สอบถามรายละเอยีด 

เพิ่มเติมโทร. 0-2310-8686, 081-826-2030 และ  

081-920-2595

   
 

 ผศ.ดร.บญุชาล   ทองประยรู  กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง มภีารกจิหลกัในการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

โดยสถานวีทิย ุRU Easy Radio ถอืเป็นช่องทางหนึง่

ทีจ่ะให้บริการแก่ประชาชนทัง้เรือ่งความรูด้้านวชิาการ 

วิชาชีพ และบริการด้านการจราจร รวมทั้งข่าวสาร

ส�าคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในย่าน

รามค�าแหง อีกทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังได ้

ฝึกปฏบิตังิานจรงิในด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดั- 

รายการวิทยุตลอดทุกขั้นตอน ซึ่งจะท�าให้นักศึกษา

จบออกไปเป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพ พร้อมเข้าสูต่ลาดแรงงาน

ด้านสื่อสารมวลชนต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอมอบสถานีวิทยุ 

แห่งนี้เป็นของขวัญให้แก่สังคมเพื่อตอบแทนสังคมไทย 

มหาวิทยาลัยจะน�าความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ของทุกคณะ 

ทกุหน่วยงานออกบรกิารแก่สงัคมผ่านสถานวีทิยแุห่งนี ้

และทีส่�าคญัมหาวทิยาลยัขอมอบให้คณะสือ่สารมวลชน

จัดอบรมนักศึกษาจิตอาสาเพื่อสังคมมาเป็นผู้ผลิต

รายการต่อไป หวังอย่างยิ่งว่าในอนาคต สถานีวิทยุ 

RU Easy Radio จะขยายเวลาออกอากาศและมรีายการ

ทีห่ลากหลายด้านมากยิง่ขึน้ รวมทัง้มผีูต้ดิตามรบัฟัง

รายการเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ยังเป็นช่องทางที่ท�าให้

สังคมได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้กว้างขวาง

และก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป”

 จากนัน้  ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้โทรศัพท ์

ให้สัมภาษณ์สดในรายการกบั  คณุศวิพร  ญาณวทิยากลุ 

ผูด้�าเนนิรายการสถานวีทิย ุ จส.100 พธิกีรด�าเนนิรายการ

ในสถานการณ์พิเศษของสถานีข่าวสารการจราจร 

RU Easy Radio ว่าขอแสดงความยินดีกับคณะ-

สือ่สารมวลชน และคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการ

ชีน้�า ป้องกนั และแก้ไขปัญหาของสงัคม ซึง่ได้ร่วมกนั 

ท�าโครงการนีข้ึน้มา ขณะนีส้งัคมไทยมคีวามก้าวหน้า

มากขึน้ในการน�าสญัญาณอนิเทอร์เนต็มาใช้ประโยชน์

ในด้านต่างๆ โดยวันนี้ถือเป็นปฐมฤกษ์ของคณะ- 

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่น�าเอา 

ทรพัยากรนีม้าใช้ท�าเป็นรายการสดทางวทิย ุ เพือ่เผยแพร่ 

ทั้งนี้ยังพยายามที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนเพื่ออ�านวย- 

ความสะดวกให้กบันกัศกึษามากขึน้ อาทิ การแต่งกาย 

ตามจารีตประเพณีของตนเองเข้าห้องสอบได้

 “นกัศกึษาทีอ่ยู ่ 5 จงัหวดัชายแดนใต้ เมือ่เข้ามา 

อยูใ่นกรงุเทพมหานคร สิง่แวดล้อมย่อมเปล่ียนแปลง

และแตกต่างไป ทั้งด้านอาหารและสถานที่ ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยได้อ�านวยความสะดวกทั้งเรื่องร้าน-

อาหารอสิลาม มจี�าหน่ายทีโ่รงอาหารหลายร้านให้นกัศกึษา

เลือกรับประทาน และพยายามปรับปรุงสถานที่ให้

นักศึกษาได้ประกอบศาสนพิธีได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย”

 อธิการบดี กล่าวอีกด้วยว่าขอบคุณนักศึกษา

ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนหนังสือที่รามค�าแหง แม้จะอยู่

ไกลบ้านอาจเหงา กข็อให้พยายามติดต่อกลับทางบ้าน

ให้บ่อยๆ อยูห่อพกักอ็ย่าเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในห้องตลอดเวลา 

ขอให้มาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย มาพบปะครู

อาจารย์และเพื่อนๆ มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

การเรียนขอให้สอบถามอาจารย์ผู้สอนโดยตรง เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และต้องขยันอย่างหนังสือ  

เข้าห้องสมดุเพือ่เพิม่พนูความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง และทีส่�าคญั

ขอให้เลือกคบเพื่อนที่ดีพากันเรียนหนังสือให้ส�าเร็จ 

เป็นบัณฑิตอย่างที่ตั้งใจ

ข่าวสารต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ไปสูส่งัคมทีก่ว้างขึน้ โดยผูส้นใจ 

สามารถเข้ารบัฟังผ่านทาง www.masscomradio.com  

 “สถานีวิทยุ RU Easy Radio ในช่วงแรกจะ

เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เกี่ยวกับ 

เรือ่งของการจราจร บรเิวณโดยรอบ ม.ร. แต่ในอนาคต

จะอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน น�าเรือ่งราวทีเ่ป็นประโยชน์

ทัง้เรือ่งการเรยีนการสอน และงานวชิาการต่อชมุชน 

รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในสังคม น�ามาพูดคุยในรายการ 

มากขึน้เพือ่ประโยชน์ต่อผูฟั้งทีห่ลากหลาย นอกจากนี้

สถานีวิทยุแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของ

นกัศกึษา ท�าให้ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการผลิต

รายการและจัดรายการวิทยุด้วย ขอให้สถานีแห่งนี้ 

เป็นที่พึ่งของชุมชนรามค�าแหง และชุมชนใกล้เคียง 

และขอให้ใช้ทรัพยากรนี้ไปในเชิงสร้างสรรค์และ

เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป” 

 ทัง้นี ้ ผูส้นใจตดิตามรบัฟังรายการจาก RU Easy 

Radio ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00  - 19.00 น. 

โดยรบัฟังทางอนิเทอร์เนต็ที ่ www.masscomradio.com 

หรอืแอปพลเิคชัน่ RU Easy Radio และมส่ีวนในการ

แจ้งข้อมูลข่าวสารการจราจรและข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ 

0-2310-8977



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๘) วันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

    

 คณะบริหารธุรกิจ  จัดพิธีไหว้ครูประจ�าปี ’59  

นกัศกึษาร่วมแสดงความกตญัญูต่อครูอาจารย์อย่างล้นหลาม  

โดยคณบดฯี ฝากลกูศษิย์ตัง้ใจ  คว้าใบปรญิญามาให้ได้  

ย�้าไม่ยากเกินไขว่คว้า

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “วันไหว้ครู” ประจ�าปี-

การศึกษา 2559  โดยมีรองศาสตราจารย์เริงรัก  จ�าปาเงิน 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานให้โอวาท  และ 

มีคณาจารย์ร่วมในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์จ�านวนมาก 

เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.ไพบูลย์  

สุวรรณโพธิ์ศรี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

 โอกาสนี้ รศ.เริงรัก จ�าปาเงิน กล่าวว่าความ

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี  ตามที่อธิการบดีได้

กล่าวไว้ว่า “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงดูแลลูกศิษย์ทุกคน 

เหมือนลูกหลาน”  ซึ่งการแสดงความกตัญญูต่อคร ู

อาจารย์ของนักศึกษา  จะยิ่งท�าให้มหาวิทยาลัยรักและ 

ดูแลนักศึกษาเหมือนกับลูกหลานมากขึ้นไปอีก  โดย 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

หากมีปัญหาใดๆให้เข้ามาปรึกษาครูอาจารย์ อย่าท�าลาย

อนาคตของตนเอง  

 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย

รามค�าแหง  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสให้กับทุกคน 

อย่างเต็มที่  สามารถท�างานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ กรณีที ่

ไม่มีโอกาสเข้าเรียน ก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อให้สอบผ่าน 

เ มื่ อ นั บ ตั้ ง แ ต่ เ ปิ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าม ค� า แ ห ง ม า   

มีนักศึกษาสมัครเรียนประมาณเกือบ 4 ล้านคน  และ

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้การต้อนรับ

พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ

กับ Assoc. Prof. Dr. Yee Yee Thu จาก 

มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 

ในโอกาสที่มาร่วมท�างานวิจัยเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สุขส�าราญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นเวลา 1 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรอง 1 

ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

คณะบริหารฯ จัดพิธีไหว้ครู 

คณบดีฝากลูกศิษย์ตั้งใจเรียน

ต้อนรับอาจารย์จากเมียนมา 

ส�าเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 940,000 คน ขอให้ลูกศิษย ์

คณะบริหารธุรกิจมุ่งม่ันจนประสบความส�าเร็จเป็นบัณฑิต

อย่างที่ตั้งใจไว้  ถึงแม้จะเป็นแค่ใบปริญญาแต่ก็เป็น 

ปริญญาใบเดียวที่มีความส�าคัญส�าหรับสังคมไทยมาก 

 “หากวันไหนท่ีนักศึกษารู้สึกเหนื่อยหรือท้อ  

ให้นึกถึงผู้ปกครองที่รอคอยวันส�าเร็จของนักศึกษา 

คือวันรับปริญญา  โดยในวันนั้นจะเป็นวันที่นักศึกษา

และผู้ปกครองมีความสุขมากที่สุด  อีกทั้งเป็นวันที ่

ครูอาจารย์มีความภาคภูมิใจมากท่ีได้ส่งลูกศิษย์ถึงฝ่ังแล้ว  

และยังได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของนักศึกษาอีกด้วย”

 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการชี้น�า 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม ร่วมกับคณะ-

สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค�าแหง เปิดสถานีวิทยุ 

อินเทอร์เน็ต RU Easy Radio เพื่อเป็นช่องทาง 

ในการให้บริการการจราจรแก่ประชาชนย่านรามค�าแหง 

และเผยแพร่ความรูส้าขาวชิาต่างๆ จากมหาวทิยาลยั

สู่สาธารณชน 

 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน

เปิดสถานวีทิยอุนิเทอร์เนต็ RU Easy Radio โดยมผีูช่้วย-

ศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่าย-

ประชาสมัพันธ์ ประธานคณะกรรมการด�าเนนิงาน 

โครงการชี้น�าฯ  อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์ คณบดี

คณะสือ่สารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  

ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง

อนิเทอร์เนต็ คณะสือ่สารมวลชน ชัน้ 10 อาคารสโุขทยั

 โอกาสนี ้ ผศ.ลนีา  ลิม่อภชิาต รองอธกิารบด ี

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กล่าวว่าโครงการวทิยอุนิเทอร์เนต็ 

RU Easy Radio จัดขึ้นเพื่อเป็นบริการสาธารณะ

แก่ประชาคมย่านรามค�าแหง โดยเน้นการรายงาน 

ข่าวสารการจราจรบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบมหาวทิยาลยั

ในช่วงเวลาเร่งด่วน และเพื่อเป็นช่องทางในการ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวทิยาลยั แก่ประชาชน-

ผูส้นใจ รวมท้ังเป็นเวทีท่ีให้โอกาสนกัศกึษาท่ีสนใจ

การท�ารายการวิทยุได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ 

ท�าหน้าท่ีผู ้สื่อข่าวจราจรและผู ้จัดรายการวิทยุ 

เพื่อเป็นประสบการณ์เข้าสู่วิชาชีพต่อไป 

 การด�าเนินการโครงการฯ คณะกรรมการ

ได้รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ามารับการอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร” 

เมื่อวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษา

มคีวามรูค้วามเข้าใจในการท�าหน้าทีผู่ส้ือ่ข่าวจราจร 

และผูผ้ลติรายการวทิย ุโดยวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์

จากสถานีวิทยุ จส.100 สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย และสถานีต�ารวจนครบาลหวัหมาก 

จากนัน้เริม่ทดลองออกอากาศ ตัง้แต่วนัที ่ 1 สงิหาคม 

2559 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 16.00 - 19.00 น. 

หวังอย่างยิ่งว่าวิทยุอินเทอร์เน็ต RU Easy Radio 

จะสามารถให้บรกิารข่าวสารการจราจร และวชิาการต่างๆ 

แก่สงัคมตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย และยงัเป็น 

การร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแก้ไข

ปัญหาของสังคมและชุมชนอีกด้วย

ม.รามฯ เปิดสถานีวิทยุ RU Easy Radio

บริการข่าวจราจร-วิชาการ สู่สาธารณชน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศัิกด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน

ให้โอวาทนักศึกษาจากเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 5 จงัหวดั ได้แก่  จงัหวดัสตลู 

ยะลา ปัตตาน ี นาราธวิาส และจงัหวดัสงขลา จ�านวน  

100 คน ในพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

จัดโดยงานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา โดยมีคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักศึกษาใหม ่

ร่วมในพธิ ีเมือ่วนัที ่ 27 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องศกัดิ์   

ผาสขุนรินัต์ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี ผศ.วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่า 

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่จากจังหวัดชายแดน-

ภาคใต ้ เข ้าสู ่รั้วของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ

หลากหลายทัง้เชือ้ชาต ิ ภาษา และศาสนา ซึง่สามารถ 

อยู่รวมกนัได้อย่างมคีวามสขุ และพร้อมทีจ่ะสนับสนุน 

ทัง้ด้านการศกึษา กจิกรรม และศาสนพธิต่ีางๆ โดยไม่ปิดกัน้ 

    

อธิการบดีฝาก นศ.ชายแดนใต้
ตั้งใจศึกษา-เลือกคบเพื่อนที่ดี
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