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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 ๒๓

วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน 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

   
 
             

2 ศิษย์เก่าม.ร.นั่งเก้าอี้อธิบดี ก.แรงงาน

	 ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่30	สงิหาคม	ทีผ่่านมา	มมีติ 

แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงาน	 เพื่อทดแทน

ต�าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559

	 ในจ�านวนผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ครัง้นี	้ เป็นทีน่่ายนิดว่ีามศีษิย์เก่า

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบด	ี

กระทรวงแรงงานจ�านวน	2	ราย	ได้แก่

 1. นายธีรพล  ขุนเมือง	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	ได้รับการ 

แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอธบิดีกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน	 โดยนายธรีพล 

ขนุเมอืง	ส�าเรจ็การศกึษาจากคณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 2. นายสงิหเดช  ชอู�านาจ	ผูต้รวจราชการกระทรวง	ได้รบัการ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน	โดยนายสิงหเดช 

ชอู�านาจ	ส�าเรจ็การศกึษาจากคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ จัดรณรงค์สร้างจิตสำานึกสาธารณะ
 พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 

เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตส�านึก-

สาธารณะ	 จัดโดยศูนย์จิตสาธารณะ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ให้การต้อนรับ	และม ีอาจารย์คฑาวุธ  

ทองไทย	 (อ.ไข่	 	มาลีฮวนน่า)	และ	อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี  

พร้อมด้วยศลิปินรบัเชญิ	 ตลอดจนคณะผูบ้รหิาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที ่

และนักศึกษา	 ม.ร.	 ร่วมในงาน	 เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	 2559	 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ที่ให้โอกาสทุกคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เรียนหนังสืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ	

 “มหาวิทยาลัยแห่งนี้นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาแล้ว	 ยังส่งเสริมด้านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 พร้อมทั้งปลูกจิตส�านึก 

จิตสาธารณะ	 รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นแบบอย่างท่ีดีของนักศึกษาและเยาวชน	 ท้ังยังให้การสนับสนุนนักศึกษากลุ่มต่างๆ	 ได้ออกไปช่วยกัน 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท	และพัฒนาประเทศชาติต่อไป”	

รามฯ 2 ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์

   
 
 
ม.ร.เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี เพื่อความเป็นเลิศ

 
 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต	 เพ่ือความเป็นเลิศ 

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา 

2559	 สาขาวิชาการจัดการ	 รุ่นท่ี	 6/1	 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา	 17.30	 -	 21.30	 น.	 (หลักสูตร	 135	 หน่วยกิต)	

สามารถใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตได้	 จัดระบบการศึกษา

แบบ	Block	Course	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

	 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 24 ตุลาคม 2559 

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง	 www.excbba.ru.ac.th	

สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานโครงการพิเศษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต	เพื่อความเป็นเลิศ	ชั้น	2	คณะ-

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

081-831-1399,	081-423-5069

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	พร้อมด้วย	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต	น�าบุคลากรและนักศึกษา 

กลุ่มรามฯรักษ์ป่า	ร่วมปลูกต้นไม้	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น	และ 

เพื่อปลูกฝัง	ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา	มีจิตสาธารณะ	พร้อมบ�าเพ็ญตนเพื่อสร้างสรรค์

ประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมต่อไป	 เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	2559	ณ	บริเวณอาคารอ�านวยการ	

วิทยาเขตบางนา

นายธีรพล  ขุนเมือง

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 ขยายเวลารับนักศึกษา M.B.A.

Smart Managers รุ่นที่ 12

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขยายเวลา 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา 

ในระดับปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต	 Smart	 Managers	 รุ่นที่	 12 

สาขาวิชาการจัดการ	 และสาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตร	 39	หน่วยกิต	 แผน	ก	ท�าวิทยานิพนธ์ 

และ	แผน	ข	ไม่ท�าวิทยานิพนธ์		คัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์ 

✶กลุม่ที ่1	เรยีนวนัศกุร์เวลา	18.00	-	21.00	น. 

และวันเสาร์เวลา	08.00-17.00	น.

นายสิงหเดช  ชูอำานาจ



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ม.รามฯ จัดรณรงค์สร้างจิตส�านึกสาธารณะ (ต่อจากหน้า 1)

 อธิการบด	ี กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันนี้เรื่องจิตสาธารณะเป็นสิ่งส�าคัญ	การเรียนหนังสือภายในห้องเรียน

เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป	 นักศึกษาต้องมีจิตส�านึก	 รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมืองด้วย	 เพราะ

สิ่งนี้จะเป็นพลังส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้า	 และเชื่อว่ารามค�าแหงในฐานะสถาบันการ-

ศึกษาที่มีลูกศิษย์จ�านวนมากที่สุดในประเทศ	 จะเป็นพลังส�าคัญสร้างจิตส�านึกสาธารณะให้กับทุกคน	 และ

จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนและตอบแทนคุณแผ่นดินไทยตลอดไป

 พลเอกกมัปนาท  รดุดษิฐ์ 	ผูช่้วยผูบ้ญัชา- 

การทหารบก	 กล่าวว่าโครงการรณรงค์เสริมสร้าง 

จิตส�านึกสาธารณะที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จดัขึน้	 ถอืเป็นนมิติหมายทีด่ใีนการสนับสนุน

และรณรงค์ให้ทกุภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการรณรงค์สร้างจิตส�านึกสาธารณะ	

และปลูกฝังการท�าความดีให้กับเยาวชน	

ซ่ึงจะเป็นก�าลงัส�าคัญและเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนกลุ่มต่างๆ	ในสังคม	เพื่อร่วมกันสร้างประเทศให้น่าอยู่อย่างแท้จริง

 “เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญยิ่ง เพราะอนาคตของประเทศชาติจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 

กข็ึน้อยูก่บัเยาวชนในวนันี ้ หากได้รบัโอกาสและพฒันา

อย่างถกูต้องครบถ้วน ทัง้ทางร่างกาย จติใจ และจติวญิญาณ 

พวกเขาก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ในสงัคม การมุง่เน้นให้เยาวชนได้กล้าคดิกล้าแสดงออก

ในทางทีถ่กูต้อง โดยผ่านกิจกรรมท่ีจัดขึน้ในรปูแบบต่างๆ 

ท�าให้เยาวชนได้เรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่ๆ ตามความสามารถ

ของตนเอง ท�าให้เป็นคนดเีหน็คณุค่าของตนเองและส่วนรวม 

อันจะน�ามาซึ่งสติปัญญาที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ และท�าให้ได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองในอนาคต”

 พลเอกกัมปนาท	 กล่าวต่อไปว่าการจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและประเทศชาติให้มั่นคงได้อย่างแท้จริง 

จ�าเป็นต้องสร้างแนวทางแห่งการรูร้กัสถาบนัมุง่มัน่ในหน้าที	่ และมจีติสาธารณะ	 โดยเริม่จากการสร้างแนวคดิ

ทีด่งีาม	 มคีวามรูรั้กสามคัคี	 เข้าใจ	 และศรทัธาในสถาบนัชาต	ิ ศาสนา	 พระมหากษตัรย์ิ	 เพือ่เป็นรากฐานทางจติใจ

ในการฟันฝ่าปัญหาต่างๆ	 และมีจิตส�านึกสาธารณะ	 คือ	 มีจิตใจที่มุ่งสร้างสรรค์และท�าประโยชน์เพื่อสังคม	

ทั้งน้ีขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 คณาจารย์	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม

สนบัสนนุการจดังาน	 เพือ่รณรงค์เสรมิสร้างจติส�านกึสาธารณะให้กบัเยาวชน	 ซึง่จะเป็นแบบอย่างทีด่แีก่เยาวชน

โดยทั่วไป	และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต

 จากนัน้	พลเอกกมัปนาท  รดุดษิฐ์ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบกพร้อมด้วย 

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	ได้มอบโล่เกยีรตคิณุ 

ให้แก่ผูใ้ห้การสนบัสนนุการจดักจิกรรมสร้างจติส�านกึสาธารณะ 

ต่อจากนั้นเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของวงมาลีฮวนน่า	 และ

อาจารย์ธนิสร์	 ศรีกลิ่นดี	 พร้อมทั้งศิลปินรับเชิญมากมายอาท	ิ

ราเชนทร์		กิง่ทอง	เจีย๊บ		เบญจพร	ป๋อง	ณ	ปะเหลีย่น		และ	ชัย	สานุวฒัน์

 ตามที่ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ได้ส่งส�าเนา- 

หนงัสอืส�าคญัแสดงคณุวฒุขิองนกัศกึษาไปตรวจสอบ

ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานที่ออก

หลักฐานการศึกษาดังกล่าว  ปรากฏผลการตรวจสอบ

หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือส�าคัญ

แสดงคณุวฒุขิองนกัศกึษามปัีญหาบางประการ  ซึง่จะต้อง 

ท�าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 ดังน้ัน  จึงให้นักศึกษาที่มีรายช่ือตามประกาศ

น�าต้นฉบบัวฒุกิารศกึษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าทีง่านตรวจสอบ-

วฒิุบตัร  ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร  ส�านกับรกิาร

ทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (อาคาร สวป. ชัน้ 3) 

ตัง้แต่วนัประกาศ ถงึวนัที ่ 28 ตลุาคม 2559 จ�านวน 33 ราย   

ตามรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจ�าตัว

นายปริสัญญ์  ตั้งตระหง่าน

น.ส.ปริฉัตร  บุญโยธา

น.ส.ศิริรัตน์  นานค�า

น.ส.จิราพัชร  นิลบล

น.ส.กัญนฐายานีย์  ศรีษะเนตร

นายนัฐภูมิ  โล่กันภัย

นายญาณภัทร  ไทยพูล

นายโคจีโร่  มูราคามิ

นายสิทธิ์พัฒน์  เจริญยศ

น.ส.วิมลนันท์  ชมภูวรณ์

น.ส.เฌอนารี  เคนนิคม

น.ส.สุพรรณี  กีสุริยา

นายธนา  ชินะพงศ์ไพศาล

นายณัฐกิจ  จันทร์เพชร

น.ส.ศิราณี  ศรีวรษา

นายพิสิษฐ์  ห่วงวชิรนนท์

นายศตพัฒน์  เสาธงทอง

นางสุวิมล  เพิ่มดี

นางจันทร์เพ็ญ  มูลมณี

นายสมยศ  สุขเกษม

น.ส.กฤษณา  ฉิมวงศ์

น.ส.เกษร  ภมร

จ.ส.อ.สมคิด  ทองเปราะ

น.ส.วราพร  โตคีรี

นางพิทักษ์  วิเศษสิงห์

นายนิชินนทน์  ภิรมย์ศักดิ์

นายณัฐรัฐ  เดือนจ�ารูญ

น.ส.นฤมล  รัตนเดชา

นายอันเครส-ศิวนาถ  ไดเนส

นายศฤงคาร  บุญลาภ

นายเจสัน  คิลรอย

นายธนวินท์  สง่ากุล

น.ส.ภัควิภา  จ�าใบรักษ์

570150927 4

570250414 2

570251006 5

570251012 3

570251239 2

570251539 5

570251581 7

570251762 3

570251819 1

570251864 7

570251942 1

570350121 2

570404001 2

570404698 5

570450209 4

570611814 7

570650061 7

570650493 2

570650538 4

570650794 3

570651884 1

570651915 3

570650222 5

570650336 3

570652345 2

570653416 0

570670137 1

571360045 9

571360060 8

575450626 8

579052156 0

579052441 6

579050317 0

 ทั้งนี้  หากพ้นก�าหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษา

ไม่ปฏบิตัติาม  มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจะถอนสถานภาพ

การเป็นนกัศกึษา  ถอืว่าผลการสอบทีผ่่านมาเป็นโมฆะ 

และจะด�าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

ให้นำ�ต้นฉบับหนังสือสำ�คัญ 
แสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้�หน้�ที่

 
การทดสอบภาษาไทยของผู้สมัครนักศึกษา ตปท.

	 ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่	ระดับปริญญาตรี	ประจ�าภาค	2	ปีการศึกษา	2559 

	ระหว่างวันที่	18-21	พฤศจิกายน	2559	เนื่องจากมีชาวต่างประเทศสนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงท้ังหลักสตูรปรญิญาตร	ีและผูเ้ข้าศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี (Pre-degree) 

ซึง่ผูส้มคัรดงักล่าวจะต้องมาด�าเนนิการตามขัน้ตอนการทดสอบภาษาไทยก่อนการสมัครเป็นนกัศกึษา	 และคณะมนษุยศาสตร์

ได้แจ้งก�าหนดการทดสอบภาษาไทยส�าหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ	ภาค	2	ปีการศึกษา	2559	ดังนี้

	 1.	 ให้ผู้สมัครเขียนค�าร้องขอทดสอบภาษาไทยที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	อาคาร	สวป.	ชั้น	3 

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 25 ตุลาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

	 2.	 เข้ารับการทดสอบภาษาไทยที่คณะมนุษยศาสตร์	ห้อง	มษ.	 2507	อาคาร	 2	ชั้น	 5	ภาควิชาภาษาไทย 

และภาษาตะวันออก		ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30  - 12.00 น.	โทร.	0-2310-8278

	 3.	 ให้มาด�าเนนิการสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่	ระหว่างวนัที	่18-21	พฤศจกิายน	2559		(ไม่เว้นวนัหยดุราชการ) 

 **	หากไม่ด�าเนินการภายในก�าหนด	จะถือว่าไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษานี้** 

	 ***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานรับสมัคร	ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร		อาคาร	สวป.	 

ชั้น	3		โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623		ในวันเวลาราชการ	***



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 สมาคมศษิย์เก่ารฐัศาสตร์	 มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง	ที่มคีุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

เป็นนายกสมาคม	และคณุบญุชอบ  ล้ออไุร 

เป็นเลขาธิการสมาคม	ได้จัดงาน

 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและ 

โล่เชิดชูเกียรติ	 ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น 

(สิงห์ทอง)	ขึ้นเมื่อเร็วๆ	นี้

 แน่นอน	 งานนี้มีชาวรามค�าแหง 

ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง	นับแต่

	 ท่านอธกิารบด	ี ผูช่้วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	ท่านคณบดี

คณะรฐัศาสตร์	รองศาสตราจารย์อนงค์ทพิย์ 

เอกแสงศรี 

	 ท่านรองอธกิารบดฝ่ีายศษิย์เก่าและ 

ชมุชนสมัพนัธ์	 อาจารย์ปรชีา ประยรูพฒัน์ 

ท่านรองอธกิารบดฝ่ีายอ�านวยการ ผูช่้วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลย์ี ท่านรอง-

อธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต ฯลฯ

	 ในส่วนของศิษย์เก่าที่สมาคมระบุ 

ว่าเป็นผูป้ระสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๕๙	นีม้	ี๑๕	คน	

ได้แก่	

	 ท่านนายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่ง

ประเทศไทย คุณกนกศักดิ์  ปิ่นแสง 

	 ท ่านผู ้ว ่ าราชการจังหวัดภู เก็ต	 

คุณจ�าเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา

	 ท่านรองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

คุณจิรชัย  มูลทองโร่ย

	 “ข่าวรามค�าแหง”	จะเสนอชือ่ต่อไป 

ในฉบับหน้า	

	 กองกจิการนกัศกึษา	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	 “การพฒันาศกัยภาพ

นกักฬีาเพือ่เข้าร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่ 44”	 โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ให้โอวาทและบรรยายพเิศษเรือ่ง		“บทบาทผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

กับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ”	 เมื่อวันที่	 5	กันยายน	2559	ณ	ห้อประชุมประภาศน์	อวยชัย	

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสน้ี	 นางนฤมล มนาปี	 ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา	 กล่าวว่าปัจจุบันการแข่งขันกีฬา	 

น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้พัฒนากีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อ

การแข่งขนั	 รวมทัง้กฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ	 การพฒันาด้านกฬีาของมหาวทิยาลยักเ็ช่นเดยีวกนั	 จ�าเป็นต้องอาศยั

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ	 โดยเฉพาะด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	 เช่น	ผู้จัดการทีม 

ผูฝึ้กสอน	 และผูช่้วยผูฝึ้กสอน	 และด้านนกักฬีา	 มหาวทิยาลยัได้ส่งเสรมิและพฒันาโดยสนบัสนนุงบประมาณ	

สถานทีฝึ่กซ้อม	 อปุกรณ์กฬีา	 และสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เพ่ือส่งเสรมินักกีฬาให้มีความพร้อมเข้าแข่งขนั

ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 การจดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	 “การพฒันาศักยภาพนักกฬีาเพือ่เข้าร่วมการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัฯ 

ครัง้ที ่ 44” จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถน�าประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมทั้งในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการกีฬาไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยฯ	ครั้งที่	44	“สุรนารีเกมส์”	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	โดยมีนักกีฬา		

ผู้จัดการทีม	ผู้ฝึกสอน	และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	ร่วมโครงการ	จ�านวน	100	คน

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง	กล่าวว่ามหาวทิยาลัย 

รามค�าแหง	มนีโยบายสนบัสนนุทัง้ด้านการศกึษาเล่าเรยีน	และกจิกรรมภายนอกห้องเรยีนทีจ่ะช่วยพฒันาศกัยภาพ

ของนกัศกึษาให้มคีวามรู	้ ความสามารถ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านกฬีา	 มหาวทิยาลยัได้สนบัสนนุทัง้ทางด้าน

งบประมาณ	 สถานที่ฝึกซ้อม	 อุปกรณ์กีฬา	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 พร้อมทั้งจัดหาผู้ฝึกสอนที่มี

คุณภาพมาช่วยฝึกฝนและแนะน�าเทคนิคต่างๆที่จ�าเป็นด้วย	 ท้ังนี้ขอขอบคุณท่ีช่วยดูแลและสร้างชื่อเสียง 

ให้กับมหาวิทยาลัย	และขอให้รักษาชื่อเสียงที่ดีนี้ไว้ให้คงอยู่	และต้องไม่ละทิ้งการเรียน	ตั้งใจศึกษาให้ส�าเร็จ

เป็นบัณฑิต	และออกไปรับใช้ประเทศชาติต่อไป	

 “ขอให้ตัง้ใจฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนักนัอย่างเตม็ที ่ เตม็ก�าลงัความสามารถ และน�าความรู้ 

ที่ได้รับทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการฝึกฝนพัฒนาตนเอง 

ให้แข็งแกร่ง พร้อมที่จะไปแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยฯ และสนามอื่นๆต่อไป”

อธิการบดี ให้โอวาททัพนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ
“พัฒนาฝีมือ-สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย”

  38 ปี วาทีสัมพันธ์ ชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดงานสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์ 

ศิษย์น้อง-พ่ีชมรมฯ “38 ปี วาทีสัมพันธ์ สัญญาใจท่ีมีต่อกัน”  เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 บริจาคโลหิต  ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ให้ก�าลังใจ 

นักศึกษาที่ร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศล	 เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเจริญพระชนมพรรษา

ครบ	89	พรรษา	ณ	ห้องศักด์ิ	ผาสุขนิรันต์	หอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช		เม่ือวันท่ี		5		กันยายน		2559

 ปฐมนิเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช 

ส�าราญจิตต์	 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร	์

พร้อมคณาจารย์	 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 หลักสูตร- 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 (เทียบโอน) 

รุ่นที่	 1	 เมื่อวันที่	 21	สิงหาคม	2559	ณ	ห้อง	322	

ชั้น	3	คณะรัฐศาสตร์

 บรรยายพิเศษ Professor	Dr.Behnam	Taidi 

จาก	University	de	Paris-Saclay	ประเทศฝรั่งเศส	

บรรยายพิเศษเรื่อง	 “Industrial	Biotechnology	 to 

the	 Circular	 Economy”	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 1	

อาคาร	SCL	 	 เมื่อวันที่	 7	กันยายน	2559	 	จัดโดย 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร	คณะวิทยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ตอบปัญหากฎหมาย	 นักศึกษาปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี	

ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก	

เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 2559	ณ	 โรงแรมเทา-ทอง	

มหาวิทยาลัยบูรพา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี

 พิธีไหว้ “อาจารย์ใหญ่” คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

จัดพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ	 “อาจารย์ใหญ่” 

ซ่ึงเป็นผู้มีพระคุณท่ีอุทิศร่างกายให้เป็นวิทยาทาน	

โดยมอีาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะ-

ทัศนมาตรศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วย 

คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 เข้าร่วมงาน 

จ�านวน	100	คน	ณ	ห้อง	315	คณะทัศนมาตรศาสตร์	

อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 3	 เมื่อวันที่	 28	 กรกฎาคม	 

ที่ผ่านมา	เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม

แก่นักศึกษา

      

      

การเรียนการสอนข้ามตึก

ผ่านโทรทัศน์เครื่องใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
   จารุวรรณ ตันวิจิตร

บรรณานุกรม

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นสถาบนัการศกึษา 

แบบตลาดวชิา	 ทีไ่ม่จ�ากดัจ�านวนนกัศกึษา	 เปิดด�าเนนิการ

เมื่อวันที่	 	2	สิงหาคม	2514	 	จ�านวนนักศึกษาสมัคร

เข้าเรียนในปีแรก	มีจ�านวน	36,000	คนเศษ		จึงจ�าเป็น

ต้องน�าเอาเทคโนโลยกีารศกึษามาใช้ในการเรยีนการสอน   

เพือ่ให้สามารถรองรบัจ�านวนนกัศกึษาทีม่จี�านวนมากได้ 

เทคโนโลยีแรกที่มหาวิทยาลัยน�ามาใช้นั้น	 คือ 

โทรทัศน์วงจรปิด	อันเป็นที่มาของต�านาน	“การเรียน 

ผ่านทีวีข้ามตึก”

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงน�าระบบโทรทัศน์

วงจรปิดมาใช้เพื่อท�าหน้าที่ถ่ายทอดการบรรยาย

ของอาจารย์เป็นการเรยีนรวมพร้อม	ๆ	 กนัหลายอาคาร		

ส�าหรบัให้นกัศกึษาทีม่จี�านวนมาก	 เรยีนได้พร้อมกนั

ในเวลาเดยีวกนั	 แม้ว่าจะนัง่เรยีนอยูค่นละอาคารกนักต็าม  

อาคารแรกที่ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด	 	 มีชื่อว่าอาคาร	

NB	 (New	 Building)	 	 มหาวิทยาลัยติดตั้งโทรทัศน์

ด้วยการแขวน		ดงัทีเ่หน็ในห้องเรยีนตามอาคารต่าง	ๆ 

ในปัจจบุนั	 	 แต่ละอาคารจะแขวนโทรทศัน์ไว้ประมาณ	

40	เครื่อง	โทรทัศน์ที่น�ามาใช้น้ีเป็นโทรทัศน์ขาว	ด�า	 

ยีห้่อฟิลิปส์	 มีขนาดใหญ่	 24	 น้ิว	 ซึง่ถอืว่าเป็นขนาด 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในขณะนัน้		และบรษิทัฟิลปิส์ยงัเป็นผูผ้ลติ 

โทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดออกจ�าหน่ายเป็นเจ้าแรก 

ของโลกอกีด้วย	ส�าหรบัผูท้ีน่�าเทคโนโลยกีารถ่ายทอด 

การบรรยายของอาจารย์ผ่านโทรทัศน์วงจรปิด	 คือ 

อาจารย์ธนกาญจน์		ภัทรากาญจน์		โดยได้น�ารูปแบบ 

มาจากคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์	

ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ใช้การบรรยายผ่านระบบ

โทรทัศน์วงจรปิด	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงเป็น 

แห่งทีส่องทีใ่ช้ระบบนี	้ 	แต่ได้เพิม่เตมิวธิกีารถ่ายทอด 

ค�าบรรยายข้ามจากอาคารเรียนที่อาจารย์ผู ้สอน 

ก�าลงับรรยายสดไปยงัอาคารอืน่	ๆ 			เพราะมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงมีนักศึกษาจ�านวนมาก	 ไม่สามารถเรียน

รวมกันภายในอาคารเดียวได้	การสอนผ่านระบบ

โทรทัศน์วงจรปิดนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

แก่นักศึกษาที่พลาดการฟังบรรยายสด	 หรือเข้าฟัง

บรรยายไม่ทัน		ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถจัดบรรยาย

รอบสอง	 หรือน�าเทปบันทึกการสอนมาเปิดซ�้า		

      
ระบบการเรยีนการสอนแบบโทรทศัน์วงจรปิดข้ามตกึ 

ช่วยแก้ปัญหากระบวนวิชาท่ีมีผู ้เรียนจ�านวนมาก	

และที่นั่งบรรยายไม่เพียงพอ	 สามารถถ่ายทอดไปยัง

ตึกอื่น	ๆ	ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์คนเดียวกัน	

เรียนไปพร้อม	ๆ 	กัน	เพื่อเป็นการประหยัด	และสร้าง

ความเสมอภาคในการเรียนการสอน	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง,	คณะกรรมการฝ่ายจดัท�าหนังสอื 

 ทีร่ะลกึ.	(2543).	พฒันาการ	การใช้เทคโนโลย ี

 ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง.	 ใน	 29	 ปี	 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง.	กรงุเทพมหานคร	:	ผูแ้ต่ง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	คณะมนุษยศาสตร์	ภาควิชา 
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การเล่นของเด็กชาวลาว
 ตอน ย่าอุบลเฝ้าทรัพย์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ตอนนี้ผมขอเกาะกระแสละครทีวีเรื่อง	 “พิษสวาท”	 สักหน่อย	 แต่ถ้าใคร 

ไม่ได้ดูละครก็ขอเล่านิดหนึ่งเป็นการปูพื้นว่าเป็นเรื่องของ	นางร�าชื่ออุบลในสมัย 

กรุงศรีอยุธยาช่วงใกล้จะเสียกรุงฯ	 ครั้งที่	 2	 ในปีพ.ศ.	 2310	 เธอถูกสามีท่ีเป็น 

ขนุทหารสมยันัน้ตดัศรีษะเพือ่ให้วญิญาณอยูเ่ฝ้าสมบติัแผ่นดนิซึง่กค็อืพระราชทรพัย์

ของกษตัรย์ิสมัยอยุธยา		ว่ากนัว่าเรือ่งนีท่้านผู้แต่งยมืเค้าเรือ่งมาจากนยิายเรือ่ง	Ziska	

ของแมร	ีคอเรลล	ีเพราะเรือ่งนัน้นางระบ�าสาวถกูฆ่าเพือ่ให้ดวงวญิญาณคอยเฝ้าสมบตัิ

เหมือนกันแต่ในปิรามิดที่อียิปต์

	 เรื่องให้วิญญาณภูตสาวคอยเฝ้าขุมทรัพย์นี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติถ้าเป็น

นยิายแบบไทย	ๆ	เพราะต�านานท�านองนีท้ีเ่ล่ากันต่อ	ๆ	มาคอืพระเจ้าเอกทศัน์ก่อนจะ 

เสดจ็หนีออกมาตอนกรุงแตกได้น�าสมบตัไิปซ่อนไว้แล้วประหารนายทหารผูติ้ดตาม	

สั่งให้คอยดูแลทรัพย์แผ่นดินไว้ให้	 นายทหารผู้นั้นชื่อโสมซึ่งก็เป็นที่มาของต�านาน

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เคยได้ฟังมาบ่อยๆ	นั่นเอง	แต่ผมก็คิดว่าเปลี่ยนเป็นย่าอุบลแทน 

ปู่โสมก็คงดีเหมือนกัน	 เพราะจะได้มีดราม่าเวลาที่คุณพระอรรค	 (สามีแม่อุบล)	 

มาเกิดใหม่ท�าให้เกิดชิงรักหักสวาทกันแบบนิยายไทยได้อีกยาว

 ความจริงผมก็เขียนตามกระแสไปอย่างนั้นเอง	 ผมไม่ได้ดูเร่ืองพิษสวาท 

ที่เขาสร้างใหม่เป็นละครทีวียุคนี้หรอกครับ	 เคยดูตั้งแต่สมัยสร้างเป็นภาพยนตร์

ฉายตามโรงตั้งแต่ปี	 2517	 โน่น	 ซึ่งพระเอก-นางเอกคือสมบัติ-อรัญญา	 คนที่เคยดู

ดาราคู่นี้บอกได้เลยว่าอายุคงจะ	 50	 ขึ้นไปทั้งนั้น	 ความที่ดูมานานมากแล้วท�าให้จ�า

อะไรไม่ได้มากกว่าเท่าที่เขียนไปแล้วข้างต้นนั่นเอง

	 สาเหตุที่หยิบยกเรื่องนี้มาเขียนในคอลัมน์เศรษฐศาสตร์ก็เพราะผมเห็น 

คนเถยีงกนัอยูท่าง	 Facebook	 ว่าทรัพย์สมบตัสิมัยอยุธยาทีซ่กุซ่อนไว้จะยงัหลงเหลอื

อยูอ่กีไหม	ถ้าถามผมซึง่เคยกนินอนอยูใ่นหอพักท่ีสร้างในบรเิวณทีเ่คยเป็นพระราชฐาน

ชั้นนอกมา	 2	 ปีแล้วละก็	 ผมคงตอบว่าน่าจะมีหลงเหลืออยู่บ้าง	 เพราะบริเวณนั้น

เป็นท่ีของทางราชการซึง่ไม่ใช่จะบกุรกุเข้าไปท�าอะไรได้	 แต่ถ้าเป็นเขตทีค่นสร้างบ้าน

ไปแล้วกค็งไม่มอีะไรเหลือ	 (ผมเคยเรียนทีว่ทิยาลัยเกษตรอยธุยา	 หอพกัอยูห่ลงัวหิาร

พระมงคลบพิตร	ห่างไปไม่ไกลเท่าไร	แต่ปัจจุบันสถาบันนี้ย้ายออกไปแล้ว)

	 ความจริงภายในตัวเมืองนั้นได้ถูกขุดค้นหลายซ�้าหลายซ้อนมาตั้งแต  ่

หลังกรุงแตกใหม่	ๆ	มาแล้ว	แต่ท่ียังหลงหูหลงตาอยู่ก็น่าจะมี	โดยเฉพาะถ้าหาก 

ใช้เครือ่งตรวจจบัโลหะทีท่นัสมยัมาช่วย	เพราะสมบตัส่ิวนใหญ่เป็นทองค�าและเงนิ	สมบติั-

ส่วนที่ดูเหมือนจะสาบสูญเพราะไม่เคยมีการกล่าวถึงว่าพม่ายึดเอาไปก็คือสมบัติ

ในท้องพระคลังซึง่ผมคดิว่าช่วงใกล้จะกรงุแตกกค็งมกีารยกัย้ายถ่ายเทไปซกุซ่อนไว้	 

ณ	ทีใ่ดทีห่นึง่	 โดยอาจจะท�าพิธใีห้มีปูโ่สมหรือ	 ย่าอุบลไว้คอยเฝ้าทรพัย์สมบติัเหล่านี ้

ไม่ให้ใครมาเอาไปด้วย	 แต่ใจผมคิดว่าน่าจะเป็นปู่โสมมากกว่าซึ่งก็คงเป็นคนแบบ

คุณพระอรรค	(ในเรื่องพิษสวาท)	มากกว่าที่จะเป็นแม่อุบล

	 สมบตัทิีผ่มคดิว่ายงัไม่มใีครพบกค็อืพระราชทรพัย์ทีฝ่รัง่ทีเ่ข้ามาสมยัอยธุยา

บันทึกไว้ว่ามีอยู่	 8	หรือ	10	ท้องพระคลัง	แต่ละแห่งมีไหบรรจุด้วยเงินและทองค�า

ตั้งเรียงซ้อนขึ้นไปถึงหลังคา	นอกจากนั้นก็ยังมีทรัพย์สมบัติอื่นอีกตามบันทึก	อาทิ	

เพชรและอญัมณทีีป่ระดบัเครือ่งทรง	พระเก้าอีท้�าด้วยทองค�าและประดบัทบัทมิน�า้งาม 

นอกจากน้ันยงัมีพระพุทธรปูทองค�าแท้องค์ใหญ่แบบทีว่ดัไตรมติรซึง่เป็นปางสมาธิ		

ไม่ใช่พระศรีสรรเพชญที่ว่าพม่าสุมลอกทองไปนะครับ	 เพราะพระศรีสรรเพชญ

เป็นพระพุทธรูปยืน	

  ก๋านหลิ่นเสื่องผ้า		หมายถึงการเล่นซ่อนผ้า		การเล่น
จะใช้ผ้าเช็ดหน้าขมวดชาย		1		ผืน		วิธีการเล่นจะจัดคนเล่น		ให้เลือกผู้เล่นคนหนึ่ง 

เป็นคนซ่อนผ้า	 คนอ่ืนๆ	 จะน่ังล้อมวง	 จ�านวนผู้ร่วมเล่นต้ังแต่สามคนข้ึนไปไม่จ�ากัดจ�านวน- 

การเล่น		คนซ่อนผ้าถือผ้าเช็ดหน้าที่ขมวดชายไว้แล้วซุกไว้ข้างตัวอย่างมิดชิด		 

ขณะเดินไปข้างหลังคนเล่นรอบๆ	วง		แล้ววางผ้าเช็ดหน้าไว้ข้างหลังคนน่ังเล่นด้วยกัน		

คนใดคนหน่ึงในวงท่ีน่ังอยู่			แล้วเดินหรือว่ิงต่อไป			เม่ือวนมาถึงคนท่ีซ่อนผ้า			คนซ่อนผ้า

ก็จะก้มลงหยิบผ้า		แล้วใช้ผ้านั้นฟาดหลังคนนั่ง		คนนั่งต้องลุกขึ้นโดยเร็ว		แล้ววิ่ง

ไปรอบๆ	วง		คนซ่อนผ้าก็วิ่งไล่กวดตามไป		ถ้าไล่ทันก็จะใช้ผ้าฟาดหลัง		จนกระทั่ง 

คนที่ถูกวางผ้าไว้ข้างหลังมานั่งลงในที่ของตัวตามเดิม		แล้วคนซ่อนผ้าก็ออกเดิน		

เพ่ือท�าการซ่อนผ้าต่อไป		ถ้าหากคนน่ังรู้ว่าตัวเองถูกซ่อนผ้าข้างหลัง		ให้รีบฉวยหยิบผ้า

แล้วลุกข้ึนไล่ฟาดหลังคนซ่อนผ้า		จนกว่าคนซ่อนผ้าจะน่ังลงในท่ีของตน		ต่อจากน้ัน

คนท่ีถือผ้าจะเป็นคนซ่อนผ้าแทน			คนน่ังทุกคนจะเหลียวหลังหรือให้สัญญาณคนอ่ืนไม่ได้ 

แต่ผู้เล่นสามารถใช้มือควานหาผ้าข้างหลังตัวเอง				หากคิดว่าตัวเองถูกซ่อนผ้า			ผู้วางผ้า 

จะต้องวางในระยะที่ผู้เล่นใช้มือควานหาถึงได้ด้วย

 		ก๋านหลิน่งกูิน๋หาง			หมายถงึการเล่นงกูนิหาง			การเล่น 

เพื่อความสนุกสนาน		ไม่มีอุปกรณ์ในการเล่น		การจัดคนเล่น		คนเล่นจะมีประมาณ

ไม่น้อยกว่า			5		คน	ส่วนมากจะไม่ก�าหนดจ�านวนผู้เล่น	ใครสมคัรเล่นก็ไปเข้าแถวยนืเรยีงหน่ึง

หนัหน้าไปทางหวัแถวมอืเกาะบัน้เอวคนทีอ่ยูต่ดิกบัผูเ้ล่น		คนสงูจะอยูห่วัแถวเป็นหวัง ู 

คนหางแถว	3	-	4		คน	จะเป็นหางแถวคอืหางง	ู	นอกน้ันเป็นล�าตวัง	ู		การเล่นคนเป็นหวังู

เคลื่อนย้ายไปทางไหน		ผู้เล่นทุกคนจะต้องเคลื่อนตามไป		และต้องเกาะติดไม่ให้มือ

หลุดจากเอวคนข้างหน้าเรา			หัวงูพยายามจับหางงูทั้ง		3	-	4		คน		ซึ่งมีชื่อว่า				บ่อทราย	 

บ่อพลอย			บ่อทอง			บ่อดนิ			ฯลฯ			สดุแท้แต่ผูเ้ป็นหวังจูะเป็นผูน้�าเปล่งเสยีงชือ่อะไรกไ็ด้	 

เวลาเริ่มเล่น		งูจะเลื้อยไปเลื้อยมา		ครั้งแรกจะเลื้อยช้าๆ		และค่อยเร็วขึ้น		แล้วผ่อน 

ให้ช้าลงอีก		คนสุดท้าย				(คือบ่อทราย)		จึงร้องถามขึ้นว่า			แม่งูเอ๋ย		จะกินน�้าบ่อไหน	? 

ถ้าหวังตูอบว่าจะกนิน�า้บ่อทราย			ผูเ้ล่นในแถว	ยกเว้นผูเ้ป็นหวัง	ู	กจ็ะร้องพร้อมกนัว่า 

ย้ายไปก็ย้ายมา		ถ้าหัวงูเลือกจะเอาบ่อพลอย		ทุกๆ	คนจะร้องว่า		ลอยไปก็ลอยมา			 

ถ้าหัวงูเลอืกเอาบ่อทอง		ทกุคนกร้็องว่าย่องไปกย่็องมา					ถ้าเลอืกบ่อดนิ		กร้็องพร้อมกนัว่า 

บินไปก็บินมา		ฯลฯ					เมื่อร้องจบหัวงูพยายามหันไปจะกินน�้าบ่อที่ตนบอก		หางงูที่จะ 

ถูกกินก็คอยหลบหลีกโดยการเคลื่อนที่ห้ามปล่อยมือที่เกาะอยู่		ไม่ให้หัวงูจับได	้	 

ถ้ามือหลุด		หรือปล่อยมือ		หรือถูกหัวงูจับได้ถือว่าแพ้จะถูกคัดออก		ผู้ที่ชมการเล่น

อยูน่อกขบวนเล่นกจ็ะเข้ามาแทนทีไ่ด้			ส่วนหวังนูัน้ถ้าจบัใครไม่ได้ภายในเวลาทีผู่เ้ล่น

ก�าหนดไว้			กจ็ะมกีารปรบัโดยให้คนอืน่ทีร่่วมเล่นมาเป็นหวังแูทน			แล้วด�าเนนิการเล่น 

เหมือนเดิม

 	ก๋านหลิน้ซบุไถ่เข้า		หมายถงึวิง่สวมกระสอบ

ข้าวสาร		(ทีไ่ม่มข้ีาว)	วธิเีล่นต้องเตรยีมหาอุปกรณ์คือกระสอบเปล่าประมาณ			5	-	10		กระสอบ   

ก�าหนดเส้นเร่ิมต้น			และเส้นชัยปลายทางเอาไว้ก่อนเล่น			การจัดคนเล่น		คนเล่น 

ยนืท่ีเส้นต้นทาง			ส่วนกระสอบจะวางไว้ตรงหน้าของผูเ้ข้าแข่งขนั			เลยเส้นต้นทางออกไป			1		เมตร 

เมื่อกรรมการให้สัญญาณ		ผู้เล่นทุกคนวิ่งไปหยิบกระสอบรีบกลับมาที่เส้นต้นทาง 

เพื่อสวมกระสอบ		แล้วออกวิ่งไปสู่เส้นหลักชัย		ผู้ที่ล้มระหว่างการวิ่งก็สามารถ 

ลกุขึน้มาวิง่ต่อไปได้		ใครถงึเส้นปลายทางคอืเส้นหลกัชยัก่อนจะเป็นผูช้นะในการเล่น

 		ก๋านหลิ้นค�่าส้าว				หมายถึงการเล่นไม้ค�้าเส้า		วิธีการเล่น 

เตรยีมไม้ไผ่ขนาดไม้พลองลกูเสอื		1.5	-	3			เมตร		แล้วเขยีนเส้นขนาน		2		เส้น		ให้อยูห่่างกนั

ประมาณ		1.5		เมตร			จัดคนเล่นโดยแบ่งคนเล่นออกเป็น		2		ฝ่าย		จ�านวนเท่าๆกัน 

ขนาดผู้เข้าเล่นก็จะมีร่างกายไร่เรี่ยกัน	 	 อายุประมาณ	 	 5	 -	 12	 	 ปี	 	 จัดให้เหมาะสม 

แก่การประลองก�าลัง			ให้ผู้แข่งขันที่จับกันไว้ยืนตรงกลาง			ระหว่างเส้นขนาน   

สองมอืยนัไม้พลอง		เมือ่ได้ยนิสญัญาณด้วยธงผ้าสแีดง		หรอืเสยีงนกหวดี		ทัง้สองฝ่าย

ต่างออกแรงดนัคูแ่ข่งให้ถอยหลงั		คนใดเหยียบเส้นทีข่ดีไว้เป็นฝ่ายแพ้		ผูเ้ล่นของฝ่ายใด

ชนะมากกว่าแพ้			ฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในการเล่น(อ่านต่อหน้า 11)

รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

มารู้จักกับอาการหลอนว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สั่น 
(Phantom Vibration Syndrome:PVS) กันเถอะ

 รูปที่ 1	 อาการหลอนว่ามีเหมือนสายเรียกเข้า

โทรศพัท์เคลือ่นที	่ ทัง้ทีจ่รงิแล้วคดิไปเอง	 (ค้นจากเวบ็ไซต์ 

www.google.com	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	2559)

บทนำา
	 อาการหลอนว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สั่น	 (Phantom	

Vibration	 Syndrome:PVS)	 คือ	 ความรู้สึกที่หลอนว่ามี

สายเรียกเข้ามาในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรา	ซึ่งเป็นดัชนี

ที่บ่งบอกว่าเทคโนโลยีก�าลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตเรา

มากเกินไป

                 

                                  

  รูปที่ 2	 Phantom	 Vibration	 Syndrome:PVS	

เป ็นความกลัวหรือกังวลว ่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สั่น	 

เป็นเพราะรอคอยสายเรียกเข้าจากบุคคลส�าคัญ	(ค้นจาก

เว็บไซต์	www.google.com	เมื่อวันที่	30	มี.ค.	2559)

	 	 	 	 	 เชื่อว่าเกือบทุกท่านอาจเคยรู้สึกคลับคล้ายคลับคลา

ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สั่น	 เหมือนมีสายเรียกเข้าหรือการ

แจ้งเตือนจากแอพพลิเคชั่นต่าง	ๆ	ทว่าพอหยิบโทรศัพท์

เคลือ่นทีข่ึน้มาดกูลบัพบแต่ความว่างเปล่า	 และเป็นเช่นนี ้

อยู่บ่อยครั้ง	 ซึ่งอาการหลอนว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สั่น 

ไม่ใช่โรคหรือความผิดปกติทางร่างกายแต่อย่างใด	 

แค่เป็นสัญญาณชี้ว ่าท่านกับเทคโนโลยีอยู ่ใกล้กัน 

เกินความพอดี

	 นายโรเบร์ิต	 โรเซนเบร์ิก	 (Robert	 Rosenberger) 

นักวิจัย	 เรื่องผลกระทบจากเทคโนโลยีกับพฤติกรรม

แห่งสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย	 (Georgia	 Institute	 of 

Technology)	 อยูใ่นรฐัแอตแลนต้า	 ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

กล่าวว่าอาการหลอนว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สั่นบ่อย	 ๆ 

แทบจะกลายเป็นพฤตกิรรมตดิตวัทัว่ไปของคนยคุปัจจบุนั	

เพราะจากการส�ารวจกับนักเรียนอาสาสมัครจ�านวน

หนึ่งก็พบว่า	 อาสาสมัครเหล่านี้มีอาการคิดว่าโทรศัพท์

เคลื่อนที่สั่นทั้งที่ไม่มีการแจ้งเตือนใดถึง	90%	เลยทีเดียว 

	 แม้ว ่าอาการหลอนว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่ัน	

(Phantom	 Vibration	 Syndrome:PVS)	 จะไม่ใช่เร่ืองใหม่	

เพราะเกดิมาตัง้แต่ยคุทีใ่ช้เพจเจอร์กนัแล้ว	ทว่าในปัจจบุนั

นักวิจัยกลับพบว่าอาการนี้แพร่ไปในวงกว้างได้อย่าง

รวดเรว็ขึน้ทกุวนั	 ซึง่กน่็าตกใจไม่น้อยนะคะทีเ่ราปล่อยให้ 

เทคโนโลยเีข้ามาเป็นเหมอืนอวยัวะส่วนหนึง่ของร่างกาย

ที่ขาดแทบไม่ได้	 อีกทั้งบางคนอาจถล�าลึกไปถึงมีอาการ

ติดโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ข้าขัน้วกิฤติ	 เพราะอาการหลอนว่า

โทรศัพท์สั่นหรือดังอยู่บ่อย	ๆ	ก็เป็นหนึ่งใน	6	สัญญาณ

ทีบ่อกว่าคณุเสพตดิเทคโนโลยมีากเกนิไป	ลองตรวจสอบโดยด่วน	!

ต้นสายปลายเหตุของอาการ
	 อ าการนี้ เ กิ ดขึ้ นมาพร ้ อมกับยุ คแรกของ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่เฟื่องฟู	 แต่เพิ่งมารู้จักกันอย่างจริงจัง

เมื่อประมาณ	 5	 ปีที่แล้ว	 ว่าอาการนี้มีอยู่	 เมื่อสื่อและ

องค์กรข่าวหลายส�านักได้น�าเสนอเก่ียวกับเร่ืองนี้มาเล่น

ประเด็นในหัวข้อ	“syndrome”	อาการอันเป็นสัญลักษณ์

ที่บ่งบอกว่าสื่อดิจิตอลได้รุกล�้าเข้ามีผลต่อการใช้ชีวิต

ของท่านแล้ว	 ปัจจุบันนักวิจัยหลายกลุ่มให้ความสนใจ

ศึกษาอาการเหล่านี้อย่างจริงจัง

	 นักวิ จัยได ้ท�าการต้ังช่ือเล ่นของอาการนี้ว ่า	 

ไฮโปไวโบคอนเดรีย	 (hypovibochondria)	 หรือริงซีต้ี 

(ring-xiety)	 คนส่วนใหญ่ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ต้อง 

เจออาการแบบนี้มาแล้ว	 ตัวอย่างการส�ารวจนักศึกษา

จ�านวน	 290	 คนเมื่อปี	 2012	 พบว่ามีนักศึกษาถึง	 90%	 

ที่บอกว ่ามีอาการหลอนว ่าโทรศัพท ์ เคลื่อนที่สั่น	 

(Phantom	 Vibration	 Syndrome:PVS)	 แม้นักศึกษา

จะบอกว่าความรู้สึกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สั่นนั้นไม่ได้

รบกวนหรือกวนใจแค่นิดหน่อย	แต่หลายคนก็หยิบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ึนมาดูเพื่อให้ระดับความกังวลใจ

ลดลง	 ส่วนงานวิจัยอีกงานแสดงให้เห็นว่า	 คนที่ท�างาน

ในโรงพยาบาลมีอาการหลอนว่ามีเหมือนสายเรียกเข้า

โทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นประจ�าทกุๆสปัดาห์หรอืทกุๆเดอืน	

ส่ิงเหล่านีช้ี้ให้เห็นว่านีไ่ม่ใช่ปรากฏการณ์ทีค่วรมองข้ามเลย

 Dr.	Larry	Rosen	นกัวจิยัด้านจติวทิยาทีท่�าการศกึษา 

เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต ่อจิตใจบอกว่า	 

“บางอย่างในสมองของเราเร่ิมส่ังการให้เราหันไปดู

โทรศัพท์เคลื่อนที่	 ซึ่งถ้าเป็นเมื่อ	 5	 หรือ	 10	 ปีก่อน	 

ถ้าผมรู้สึกคันตรงกระเป๋ากางเกงที่ใส่โทรศัพท์เคลื่อนที่	

สิ่งท่ีท�าก็คือเอื้อมมือลงไปเกา	 แต่ถ้าเป็นตอนนี้สมอง

จะสั่งให้ล้วงโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นมาดูหน้าจอก่อน	 

นี่คือตัวอย่างว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง 

วิธีการท่ีสมองของเราประมวลผลข้อมูล	 พฤติกรรม

แบบนี้เหมือนการถูกครอบง�าจากโทรศัพท์เคลื่อนที่	

หลายคนมักจะหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นมาดูบ่อยๆ	

เหมอืนมอีาการหมกมุน่กบัมนัมากจนเกินไป	 ซึง่คนเหล่านี้

ไม่ต่างกบัคนทีม่อีาการย�า้คดิย�า้ท�า	 ยิง่สมยันีค้นเราอยูก่บั

โทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดเวลาจึงท�าให้เกิดอาการแบบนี้

ได้ง่ายๆ

 ทางการแพทย์ว่าอาการหลอนว่าโทรศัพท์

เคลื่อนที่ส่ัน	 ที่ว่านี้เป็นอาการหนึ่งที่มีสาเหตุมาจาก

ความเครียด	 ความกดดันที่อยู่ลึกๆข้างในจิตใจ	 ส่งผล

ให้ผู้ป่วยมักจะมีอาการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเดิมๆ	วนลูบ 

ไปเรือ่ยๆ	ซึง่คล้ายกบัอาการของโรคย�า้คดิย�า้ท�า	(Obsessive-

Compulsive	Disorder)	แบบหนึ่ง

	 อาการย�้าคิด	 (Obsessive)	 คือการมีความคิดหรือ

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองซ�้าๆ	อย่างไร้เหตุผล

 อาการย�้าท�า	(Compulsive)	คือการกระท�าการ

อย่างใดอย่างหนึ่งซ�้าๆ	 เพื่อเป็นการลดความไม่สบายใจ	

จากอาการย�้าคิด

 โดยทัว่ไปโรคย�า้คดิย�า้ท�า	 (Obsessive-Compulsive 

Disorder)	 สอดคล้องไปกบัอาการหลอนโทรศพัท์เคลือ่นที่

สัน่ได้เป็นอย่างด	ีกคื็อ	รูส้กึว่าโทรศพัท์ตวัเองสัน่	(อาการย�า้คิด) 

จึงหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาดู	 (อาการย�้าท�า)	 แล้วก็ 

วนไปลูบไปเรื่อยๆ	ให้ปวดหัวเล่น

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น
	 วธิกีารแก้อาการเหล่าน้ีเบือ้งต้นก็คอื	ลดการใช้งาน 

โทรศพัท์เคลือ่นทีล่งบ้าง	 สร้างสมดลุในการใช้งานโทรศพัท์-

เคลื่อนที่และชีวิตส่วนตัว	 แล้วก็ลองพยายามอยู่ห่าง 

โทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นเวลาสัน้ๆดบู้าง	วนัหน่ึงสกัประมาณ	

30	นาท	ี ถงึหนึง่ชัว่โมงก�าลงัดค่ีะ	 (อนันีไ้ม่นบัตอนนอนนะ) 

ดังนั้นหากเป็นไปได้	ลองเว้นระยะห่างจากเครื่องสื่อสาร 

เพ่ิมขึน้อกีนิด	 ยกตวัอย่างเช่น	 ตอนเข้านอนกปิ็ดโทรศพัท์-

เคลือ่นที	่ หรอืในระหว่างวนัหากไม่มธีรุะด่วนอะไร	 ลองวาง

เครื่องมือสื่อสารไว้ห่างตัว	 ชัตดาวน์เทคโนโลยีมาใช ้

ชีวิตสโลว์ไลฟ์		(Slow	Life)	อย่างจริงจังดูสักที

ข้อสรุป
	 	 	 	 	 ข้อสรุปที่มีตอนนี้คือ	 ทางการแพทย์ถือว่าอาการ

หลอนว่าโทรศัพท์เคล่ือนที่สั่น	 เป็นอาการอย่างหน่ึง

ของความเครยีด	 ซึง่เป็นผลมาจากความกดดันทีอ่ยูข้่างในลึกๆ	

ท�าให้คนคนนั้นหมกมุ่นและคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิม

ซ�้าๆ	คล้ายๆ	กับโรคย�้าคิดย�้าท�า	(Obsessive-Compulsive	

Disorder-OCD)	แบบหนึง่	แต่หากคณุมอีาการแบบนีจ้รงิ	ๆ 

ก่อนที่คุณจะไปปรึกษาหมอจริง	 วิธีการทดสอบว่าคุณ

เข้าขั้นเครียดอย่างนั้นจริงหรือเปล่า	 คือ	 ให้ลองเปลี่ยน

การเตือนสายเรียกเข้ามาเป็นแบบเสียงเพียงอย่างเดียว	

ปิดระบบสั่นซะ	 ลองดูสักสองสามสัปดาห์	 แม้ว่ามัน

อาจจะสร้างความร�าคาญให้กับคนอื่นบ้าง	 แต่เชื่อว่า

ถ้าคุณบอกเพื่อนร่วมโต๊ะประชุมว่าก�าลังอยู่ในระหว่าง

การรกัษาเพือ่นร่วมงานคงพอจะเข้าใจ		หรอือาจร่วมด้วยกเ็ป็นได้

แหล่งอ้างอิง (ออนไลน์)
1.	 เว็บไซต์	 k@pook.com.	 “ยกมือขึ้น!! ถ้าคุณเคย 

 อปุาทานไปเองว่ามอืถอืคณุสัน่”	(ค้นวนัที	่30	ม.ีค. 

	 2559:	http://men.kapook.com/view40014.html).

2.	 เว็บไซต์	 DailyGizmo.	 “อาการ Phantom vibration  

 syndrome ของผูใ้ช้มอืถอื”	 (ค้นวนัที	่30	ม.ีค.2559:	 

	 h t tp: / /www.dai lygizmo.tv/2013/10/03/ 

	 phantom-vibration-ของผู้ใช้มือถือ.

3.	 เว็บไซต์วิกิพีเดีย.	 “Phantom vibration syndrome”  

	 (ค้นวันที่	 30	 มี.ค.	 2559:	 https://en.wikipedia. 

	 org/wiki/Phantom_vibration_syndrome)

ประหยัด เลวัน   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

  

 1.  ก�าหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจ�าสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558	 จัดสอบระหว่าง 

วันเสาร์-วันอาทิตย์	ที่	1-2	และ	8-9	ตุลาคม	2559

 2. คาบเวลาสอบปกติและซ�า้ซ้อน

	 	 (ปกติ)	 	 คาบเช้า	 09.00	-	11.30		น.	 	 คาบบ่าย		13.00	-	15.30		น.

	 	 (ซ�้าซ้อน)	 คาบเช้า	 09.00	-	12.30		น.	 	 คาบบ่าย		13.00	-	16.30		น.

 3. กระบวนวิชาที่จัดสอบ		มีจ�านวนแห่งละ		211	วิชา

  ✎ เป็นข้อสอบปรนัย 	จ�านวน	75	วิชา

	 	 ANT3057,APR2101,	ART1003,	BUS3103,	BUS3104,	ECO1003,	ECO1101,	ECO1102,		ENG1001,		
ENG1002,	ENG2001,	ENG2002,		HIS1001,	HIS1003,	HIS1201,	HPR1001,	HPR2101,	HRM3206,	HRM3207,	
INT1004,	LAW1004,	LIS1001,	LIS1003,	MCS1100,	MCS1101,	MCS1150,	MCS1151,	MCS1250,	MCS1300,	
MCS1350,	 MCS1400,	 	 MCS1450,	 MCS2100,	 MCS2106,	 MCS2108,	 MCS2150,	 MCS2160,	 MCS2162,	
MCS2200,	 MCS2203,	 MCS2390,	 MCS2603,	 MCS3100,	 MCS3151,	 MCS3183,	 MCS3204,	 MCS3300,	
MCS3301,	 MCS3403,	 MCS3460,	 MCS4403,	 MCS4481,	 MGT2101,	 MGT2102,	 MGT2202,	 MGT3203,	
MGT3205,	 MGT3301,	 MKT2101,	 MTH1003,	 MTH1103,	 MTH1104,	 PHI1003,	 POL1100,	 POL1101,	 
PSY1001,	RAM1000,	SCI1003,	SOC1003,	SOC2033,	SOC2043,	STA2016,	THA1001,	THA1002,	THA1003

  ✎ เป็นข้อสอบอัตนัย		จ�านวน	136	วิชา

	 	 ACC1001,	ACC1002,	ACC2134,	ANT1013,	ANT4078,	APR3107,	BIO2202,	FIN2101,	FIN2203,	
GAS2802,	 LAW1001,	 LAW1002,	 LAW1003,	 LAW2001,	 LAW2002,	 LAW2003,	 LAW2004,	 LAW2005,	
LAW2006,	 LAW2007,	 LAW2008,	 LAW2009,	 LAW2010,	 LAW2011,	 LAW2012,	 LAW2013,	 LAW2015,	
LAW2032,	 LAW3001,	 LAW3002,	 LAW3003,	 LAW3004,	 LAW3005,	 LAW3006,	 LAW3007,	 LAW3008,	
LAW3009,	 LAW3010,	 LAW3011,	 LAW3012,	 LAW3015,	 LAW3033,	 LAW3035,	 LAW3038,	 	 LAW3054,	
LAW4001,	 LAW4002,	 LAW4003,	 LAW4004,	 LAW4005,	 LAW4006,	 LAW4007,	 LAW4008,	 LAW4009,	
LAW4010,	 LAW4011,	 LAW4012,	 LAW4013,	 LAW4017,	 MCS2170,	 MCS2201,	 MCS2260,	 MCS2460,	
MCS3104,	 MCS3152,	 MCS3190,	 MCS3205,	 MCS3206,	 MCS3208,	 MCS3281,	 MCS3282,	 MCS3309,	
MCS3380,	 MCS3400,	 MCS4103,	 MCS4106,	 MCS4150,	 MCS4151,	 MCS4160,	 MCS4170,	 MCS4201, 
MCS4304,	 MCS4601,	 MCS4602,	 MCS4603,	 MGT1001,	 MGT2201,	 MGT3101,	 MGT3102,	 MGT3204,	
MGT3401,	 MGT3402,	 MGT3403,	 MGT3404,	 MGT3405,	 MGT3408,	 MGT3409,	 MGT4004,	 MGT4006, 
MGT4007,	MGT4206,	MGT4207,		MGT4208,		MGT4209,			PHI1000,		POL2100,	POL2102,		POL2103,	POL2200	, 
POL2203,	POL2300,	POL2301,	POL2302,	POL2303,	POL3300,	POL3301,	POL3302,	POL3311,	POL3313,	
POL3316	,	POL3329,	POL3330,	POL4100,	POL4128,	POL4310,		POL4312,	POL4348,	POL4349,	POL4350, 
SOC2065,	SOC2091,	SOC4074,	SOC4077,	SOC4083,	STA1003,	STA2003		

 4. สถานท่ีสอบ	ประจ�าศูนย์สอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2558		และสาขาวิทยบริการฯ		จ�านวน		26		แห่ง		คือ

 ล�าดับ    ชื่อศูนย์        CODE      ชื่อโรงเรียน      ชื่อย่อ

 1	 เชียงใหม่	 01	 โรงเรียนพุทธิโศภน					 PT

	 2	 เชียงราย	 02	 โรงเรียนด�ารงราษฎร์-	 DS

																					 	 สงเคราะห์	 							

	 3	 แพร่		 03	 โรงเรียนนารีรัตน์	 NR

	 4	 อุดรธานี	 06	 สถาบันการพลศึกษา	 ED

	 5	 นครพนม	 07	 โรงเรียนนาแก-	 NS

	 	 	 	 	 สามัคคีวิทยา	

	 6	 ขอนแก่น	 08	 สาขาฯ	ขอนแก่น	 RK

	 7	 สุรินทร์	 09	 โรงเรียนสิรินธร	 ST

	 8	 นครราชสีมา	 10	 โรงเรียนสุขานารี	 SN

	 9	 สุราษฎร์ธาน	ี 17	 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	 SR

	 10	 นครศรีธรรมราช	 18	 วิทยาลัยเทคนิค-	 NT

	 	 	 	 นครศรีธรรมราช	

	 11	 ตรัง	 19	 โรงเรียนสภาราชินี	 SP

	 12	 สงขลา	 20	 โรงเรียนวรนารีเฉลิม	 VC

	 13	 เพชรบูรณ์	 21	 สาขาฯเพชรบูรณ์	 NSB

 

การสอบส่วนภูมิภาคประจำาสอบซ่อมภาค 2

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ล�าดับ      ชื่อศูนย์      CODE         ชื่อโรงเรียน             ชื่อย่อ

 14	 ปราจีนบุรี								22	 สาขาฯปราจีนบุรี	 PB

	 15	 อุทัยธานี										23	 สาขาฯอุทัยธานี	 UT

	 16	 อ�านาจเจริญ						24	 สาขาฯ	อ�านาจเจริญ	 AM

	 17	 สุโขทัย													26	 สาขาฯสุโขทัย	 SU

	 18	 ศรีสะเกษ									27	 โรงเรียนสตรีสิริเกศ	 SK

	 19	 ลพบุรี														28	 โรงเรียนเทศบาล-	 DL

	 		 	 	 	 เมืองลพบุรี	

	 20	 หนองบัวล�าภู					29		 โรงเรียนหนองบัว-	 NP

	 		 	 	 	 พิทยาคาร	

	 21	 นครปฐม									30		 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	 PA

	 22	 ชัยภูมิ														32		 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร	 CK

	 23	 บุรีรัมย์												34		 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย	์ BT

	 24	 กาญจนบุรี						 36		 โรงเรียนบ่อพลอย-	 BC

	 		 	 	 	 รัชดาภิเษก	

	 25	 น่าน																37		 วิทยาลัยเทคนิคน่าน	 TN

	 26	 พังงา															39		 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา	 TW

วันชัย เทียบพุฒ               สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 5. จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น		6,671		คน	คิดเป็นที่นั่งสอบ		27,547		ที่นั่งสอบ

 6. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์	 ก่อนการสอบประมาณ	 1	 อาทิตย์	 และนักศึกษา 

สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	 INTERNET	 ท่ี	 WEBSITE WWW.RU.AC.TH หัวข้อ 

สารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนภูมิภาค)	 ซึ่งนักศึกษาสามารถ	 download	 ออกดูสถานที่สอบและหมายเลขห้องสอบ 

แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

 ในกรณีที่มีปัญหา	 เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่	 ฝ่ายจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โทร.  0-2310-8611

❀ นักศึกษาส่วนภูมิภาค

	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษา	 

Pre-degree	 ทุกชั้นปี	 สามารถทราบรายละเอียดของ

ตารางสอบไล่	รวมทั้งทราบหมายเลขแถว	ที่นั่งสอบ

ของตนเองได้อย่างถูกต้อง	 โดยนักศึกษาสามารถ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล

ได้ดังนี้

	 1.	 ฝ่ายจัดสอบ	สวป.	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จะจัดส่งตารางสอบไล่รายบุคคลให้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 และนักศึกษา	 Pre-degree	 (ส่วนภูมิภาค)	

ทุกชั้นปีทางไปรษณีย์	ตามที่อยู่ของนักศึกษาที่ได้แจ้ง

ไว้กับทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคล	จากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ	ท่ีหมายเลข	0-2310-6000	และ	0-2310-6100	

ก่อนมีการสอบ	2	สัปดาห์

	 3.	นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง-

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	internet	 ท่ีเว็บไซต์	www.

ru.ac.th	หัวข้อ	ปริญญาตรี	 (ส่วนภูมิภาค)	ตั้งแต่ก่อน

วันที่มีการสอบไล่	2	สัปดาห์

 การย้ายคณะ, สาขาวิชา

❀ นักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		ด�าเนินการ 

ด้วยตนเอง	ใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

	 1.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

	 2.	ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน

	 3.	ค่าธรรมเนียม	200	บาท

	 ติดต่อที่งาน	 One	 Stop	 Service	 อาคาร	 KLB		

(กงไกรลาศ)	ช้ัน	1	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 ในวันเวลาราชการ	 และ 

ในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยมีการลงทะเบียนเรียนหรือการสอบ

❀ คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทำาเรื่อง 

 ย้ายคณะ, สาขา

 1.	 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ซ่ึงลงทะเบียนเรียน 

ภาคปกติครบ	2	ภาคปกติแล้ว

	 2.	 นักศึกษา	Pre-degree	ไม่มีสิทธ์ิย้ายคณะ,	สาขา	

(นักศึกษา	 Pre-degree	 ที่ประสงค์จะย้ายคณะ,	 สาขา	

ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในคณะ,	 สาขาที่ประสงค์

จะย้ายได้เลย)

 ด�าเนินการทางไปรษณีย์	ให้นักศึกษาส่งเอกสาร

ดังต่อไปนี้

	 1.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	(รับรองส�าเนาถูกต้อง)	

	 2.		ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน

	 3.	 ธนาณัติ	 200	 บาท	 สั่งจ่าย	 “มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง”

	 4.	จ่าหน้าซอง	ชื่อ	นามสกุล	ที่อยู่ของนักศึกษา

ให้ชัดเจน	ติดแสตมป์ส่งมาพร้อมกับธนาณัติ	

 ส่งเอกสารข้อ	 1	 ถึงข้อ	 4	 ไปที่	 “หัวหน้า- 

ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา”	 ส�านักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	2	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	10240

ข้อควรรู้จาก สวป.

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559    

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า  เดอะมอลล์ บางกะป ิ

10.30	น.	 Work	Shop	ภาพยนตร์อาเซียน	 

  โดย	 อาจารย์ณัฏฐพล	 อมรทตั	 และ 

  อาจารย์เอกลกัษณ์		อนนัตสมบรูณ์		

13.00	น.	 ภาพยนตร์เรื่อง	ครูของข้อย	โดย 

 รศ.ดร.	 นิยม	วงศ์พงษ์ค�า	 (ความร่วมมอื 

  ไทย-ลาว)	พร้อมสมัภาษณ์ผูก้�ากบั

15.30	น.			ภาพยนตร์เรือ่ง	THE	CRESCENT	MOON 

 โดย	Ismail	Basbeth	(อนิโดนเีซยี)	พร้อมเสวนา 

		 โดย	Ismail	Basbeth,	คุณภาณุ	อารี		และ	 

	 คุณก้อง	ฤทธิ์ดี			

19.00	น.	 พิธีเปิดเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน	 ครั้งท่ี	 1 

 กล่าวต้อนรบั	โดย	ผศ.	วฒุศิกัดิ	์	ลาภเจรญิทรพัย์			อธกิารบดมีหาวทิยาลยั- 

 รามค�าแหง	กล่าวเปิดงานโดย	คณุกฤษศญพงษ์		ศิร	ิปลดักระทรวงวฒันธรรม	

20.00	น.	 ตัวอย่างภาพยนตร์	9	เรื่อง	จาก	9	ประเทศ		ภาพยนตร์เปิดเทศกาล	 

	 เรื่อง	OLA	BOLA	โดย	Chiu	Keng	Guan		(มาเลเซีย)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559    

ห้อง 322  อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

10.00	น.	 พิธีเปิดประชุมทางวิชาการภาพยนตร ์

 อาเซียนศึกษา	 โดย	 ผศ.วุฒิศักดิ์		 

 ลาภเจรญิทรัพย์	อธกิารบดมีหาวทิยาลัย- 

 รามค�าแหง		เป็นประธานและ 

	 กล่าวเปิดงาน

10.30	น.	 ปาฐกถาพเิศษ	โดย	ผศ.	สกลุ		บณุยทตั	

13.00	น.	 ภาพยนตร์เรื่อง	THE	CRESCENT 

 MOON	 โดย	 Ismail	 Basbeth		 

 (อินโดนีเซีย)		

15.30	น.				เสวนา	:	ทศิทางอตุสาหกรรมภาพยนตร์- 

 อาเซยีน	วทิยากร	:	Ismail	Basbeth, 

 คุณภาณุ	อารี	และ	คุณก้อง		ฤทธิ์ดี	

18.00	น.	 ภาพยนตร์เรือ่ง	GOLDEN	SLUMBERS 

  โดย	Davy	Chou	(กัมพูชา)

20.00	น.	 เสวนา	:	มองอดีตกัมพูชาผ่านภาพยนตร์	

	 วิทยากร	:		ผศ.สกุล	บุณยทัต		และ	คุณวิริยะ	สว่างโชติ	

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559    

ห้อง 322  อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

10.00	น.	 ภาพยนตร์เรื่อง	ครูของข้อย	โดย	รศ.ดร.นิยม	วงศ์พงษ์ค�า	

	 (ความร่วมมือ	ไทย-ลาว)	

13.00	น.	 การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	“ฮูปเงาลาว:	พัฒนาการและการปรับ 

 ปรนในบรบิทของยคุจนิตนาการใหม่”	 	 โดย	 ผศ.ปรชีา	 	 สาคร,	 รศ.ดร.นยิม 

			 วงศ์พงษ์ค�า	และ		คุณกัลป์วีร์		จันทร์ดี	

15.30	น.	 ภาพยนตร์เรื่อง	 2030	 โดย	 Nghiem-Minh	 

	 Nguyen-Vo	(เวียดนาม)

17.00	น.	 เสวนาภาพยนตร์	“2030”

  วทิยากร	:		Nghiem-Minh	Nguyen-Vo,	อาจารย์สชุพี 

	 กรรณสูต		และอาจารย์ประวิทย์		แต่งอักษร	

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559    

ห้อง 322  อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

10.00	น.	 ภาพยนตร์เรื่อง	SWAP	โดย	Remton 

  Siega	 Zuasola	 (ฟิลปิปินส์)พร้อมเสวนา 

  โดย	 Remton	 Siega	 Zuasola,	 คณุอภนินัท์ 

	 ธรรมเสนา,	อาจารย์ณัฏฐพล		อมรทัต 

	 และ	คุณศิโรตม์	คล้ามไพบูลย์	

13.30	น.	 ภาพยนตร์เรื่อง	 UNLUCKY	 PLAZA	 โดย 

 Ken	 Kwek	 (สงิคโปร์)	 พร้อมเสวนา	 โดย	 Jeffrey 

 Epy	Quizon	(นกัแสดง),	คณุอภนัินท์		ธรรมเสนา 

		 และ	คุณธิดา	ผลิตผลการพิมพ์	

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559    

ห้อง 322  อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

10.00	น.	 ภาพยนตร์เร่ือง	 ธุดงควัตร	 โดย	 คุณบุญส่ง	 นาคภู่	 (ประเทศไทย) 

	 พร้อมเสวนา	 โดย	 คุณบุญส่ง	 นาคภู่,	 อาจารย์สุชีพ	 	 กรรณสูต	 และ	 

	 อาจารย์เอกลักษณ์		อนันตสมบูรณ์	

13.00	น.	 ภาพยนตร์เรือ่ง	 ถงึคน...ไม่คดิถงึ	 (Test	 Screening)	 โดย	 คณุชาตชิาย	 เกษนสั 

	 (ความร่วมมือ	ไทย-เมียนมา)	

13.30	น.	 เสวนา	 “ทศิทางภาพยนตร์ใหม่ของอาเซยีน”	 โดย	 คณุชาติชาย	 เกษนสั, 

	 คุณพวัสส์		สวัสดิ์ชัยเมธ,		คุณบุญส่ง		นาคภู่	และ	คุณภาณุ		อารี	

16.00	น.	 พิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน		โดย	คณบดีคณะสื่อสารมวลชน						

เทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1

(The 1st RU ASEAN Film Festival and Conference 2016)

“ยุคใหม่แห่งภาพยนตร์อาเซียน” (New Wave Films) 

จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ระหว่างวันท่ี  25 - 29 กันยายน 2559 

ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema City และ อาคารสุโขทัย



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

ถาม ครบก�าหนดจ่ายค่าเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว  

แต่ยังไม่ท�าเรื่องเทียบโอนหน่วยกิต	 จะถูกตัดสิทธิ์

การเทยีบโอน	 แล้วถ้ายงัไม่ไปจ่ายจะขอผ่อนผนัไปได้

ถึงภาคไหน

ตอบ ระยะเวลาการช�าระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติ

	 1.	 นักศึกษาที่สมัครในภาค	 1	 ต้องช�าระ 

ค่าเทยีบโอนทัง้หมดให้เสรจ็สิน้ภายในเดอืนมถุินายน

ของปีถัดไป

 2.		นักศึกษาที่สมัครในภาค	 2	 ต้องช�าระ 

ค่าเทียบโอนทั้งหมดให้ เสร็จสิ้นภายในเดือน

มิถุนายนของปีถัดไป

	 3.	 นกัศกึษาทีไ่ม่สามารถช�าระค่าเทยีบโอน

ในระยะเวลาที่ก�าหนด	 ตามข้อ1	 หรือ	 2	 นักศึกษา 

จะต้องช�าระค่าเทียบโอนล่าช้า	เป็นรายภาคในอัตรา

ภาคละ	300	(หรือ	600	บาท/ปี)	

	 ทัง้นีน้กัศกึษาควรช�าระค่าเทยีบโอนทัง้หมด

ก่อนการลงทะเบียนภาคสดุท้าย	เพราะอาจจะเป็นปัญหา

เรื่องการกากบาทขอจบในการลงทะเบียนเรียนได้

ถาม	 1.	 อยากทราบว่าถ้าลงทะเบียนรีเกรดแล้ว

ไม่ได้ไปสอบหรือสอบตกในภาคที่มีการขอจบ 

เป็นภาคสดุท้าย	จะมผีลต่อการขอจบไหม	วชิาทีร่เีกรด

เคยสอบผ่านไปแล้ว

	 2.	 รเีกรดแล้วไม่ได้ไปสอบหรอืสอบไม่ผ่าน	

ไม่สามารถลงทะเบียนซ่อมใช่ไหม

	 3.	 การรีเกรดท�าให ้หน่วยกิตเพิ่มหรือ 

หน่วยกิตเกินใน	Transcript		ต้องท�าอย่างไร

ตอบ	1.	 ไม่มผีลอะไร	นกัศกึษาสามารถท�าเรือ่งจบ 

ได้ตามปกติถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	2.00

	 2.	 ถ้าลงทะเบียนรีเกรดแล้วสอบไม่ผ่าน	

สามารถน�าไปลงซ่อมได้	ถ้าสอบซ่อมผ่าน	สามารถ

ปรบัเกรดได้ตามหลกัเกณฑ์การรเีกรด	 เว้นแต่สอบผ่าน

ในภาค	2	แล้วลงรเีกรดในภาคฤดรู้อน	แต่ผลการสอบ

ในภาคฤดูร้อนเป็นตก	 กรณีนี้จะลงซ่อมไม่ได้แต่ถ้า 

สอบผ่านในภาค	 1	 แล้ว	 ลงรีเกรดในภาค	 2	 หรือ	 

ภาคฤดรู้อน	แล้วตกสามารถลงซ่อมภาค	2,	ฤดรู้อนได้

	 3.	 การรีเกรดจะไม่ท�าให้หน่วยกิตเกินจาก

หลกัสตูร	เพราะเกรดจะถกูปรบัให้เหลอืเกรดทีด่ทีีส่ดุ 

เกรดเดียวเท่านั้น

ถาม	 ตอนนี้เรียน	ปวส.	ปี	2	สาขาบัญชี	อยากจะ 

เข้าเรียนระบบ	 Pre-degree	 มีสาขาวิชาบัญชีไหม	 

จะต้องท�าอย่างไร	และถ้าจบ	ปวส.	แล้วสามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ไหม	 เทียบโอนได้กี่หน่วยกิต	

ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตต้องท�าอย่างไร กองบรรณาธิการ

ตอบ	 นักศึกษา	 Pre-degree	 สามารถลงทะเบียน

เรียนวิชาในสาขาบัญชีได้ทุกวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตรของสาขาบัญชี	 โดยสมัครเป็นนักศึกษาใหม ่

แบบ	 Pre-degree	 โดยใช้วุฒิ	 ม.3	 หรือ	 ปวช.	 ก็ได้	 

แต่เวลาลงทะเบียนเรยีนให้ลงเฉพาะวชิาแกนทางธรุกจิ

ท่ีเทียบโอนไม่ได้	 และวิชาเอกทางบัญชี	 ส�าหรับ 

การเทยีบโอนวชิาจาก	 ปวส.นกัศกึษาต้องลาออกจาก

นักศึกษา	 Pre-degree	 แล้วสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

โดยใช้วุฒิ	 ปวส.	 สมัครเรียน	 และใช้สิทธิ์เทียบโอน

ทั้ง	2	ทาง	คือจากวุฒิ	ปวส.	และจากที่สอบได้จากที่

เป็นนักศึกษา	Pre-	degree	สามารถเทียบโอนเฉพาะ

จากวฒุ	ิปวส.	จากสาขาบญัช	ีได้	52	หน่วยกติ	แบ่งเป็น	

วิชาศึกษาทั่วไป	 31	 หน่วยกิต	 วิชาแกนทางธุรกิจ	 

12	 หน่วยกิต	 วิชาเลือกเสรี	 9	 หน่วยกิต	 ในส่วน- 

ข้ันตอนเทยีบโอนอยูใ่นขัน้ตอนการสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

โดยนักศึกษาต้องขอ	 Transcript	 ในรหัสนักศึกษา	

Pre-degree	(ขอทีม่หาวทิยาลยั)	เพือ่เทยีบโอนพร้อมกบั

วุฒิ	ปวส.	ของนักศึกษาที่ใช้สมัครเรียน

 ส�านักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม	2559	จ�านวน 18	วิชา	ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง                   ชื่อวิชา               ชื่อผู้แต่ง

	 59064	 ANT	2029	 64/25	 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ	 รศ.ดร.จงจติต์		โศภณคณาภรณ์

 59106	 BUS	7100	 256/25	 การจัดการทุนมนุษย์	 รศ.ดร.แก้วตา		ผู้พัฒนพงศ์

	 59051	 CHI	2002	 145/25	 ภาษาจีน	4	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

	 			 	 (CN	202)

	 59006	 CHI	3107	 96/25	 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

	 			 	 (CN	344)	 	 	 และคณะ

	 59070	 CTL	2001	 51/25	 หลักสูตรและการจัดการ	 รศ.ดร.ศักดิ์ศรี		ปาณะกุล

	 			 	 (CU	204)	 	 เรียนรู้

	 59076	 GRK	1001	 57/25	 ภาษากรีกพื้นฐาน	1	 รศ.ดร.อุษา		กรทับทิม

	 59062	 JAN	1001	 98/25	 ภาษาญี่ปุ่น	1	 ผศ.ปรีดา		เมธีภาคยางกูร

	 59083	 KOR	2002	(H)	 49/25	 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี	4	 ผศ.บุญมา		พิพิธธนา

	 59084	 MCS	3180	 57/25	 การอ่านตามนัยเนื้อหา	 รศ.ฐาปะนะ		วงษ์สาธติศาสตร์

 			 	 (MCS	3304)

	 59087	 MGT	3102	 50/25	 การภาษีอากร	 ผศ.มนตร	ี	จงัธนสมบตั	ิและคณะ

     (GM	306)

 	59068	 PED	4203	(H)	 34/25	 ลูกเสือ	เนตรนารี	และ	 รศ.สุนทร		แม้นสงวน

	 			 	 	 	 ยุวกาชาด

	 59043	 POL	4351	(S)	 85/25	 การเมืองและการบริหาร	 รศ.ศิริพร		เชาวลิต

	 			 	 	 	 รัฐกิจกับการพัฒนา

	 59074	 PSY	2005	 34/25	 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น	 รศ.ดร.นวลศิริ		เปาโรหิตย์

	 			 	 (PC	263)	 	 	 และคณะ

	 59105	 SOC	1003	 71/25	 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	 อ.อัญชลา		โภชนสมบูรณ์

	 			 	 (SO	103)	 	 เบื้องต้น

	 59085	 STA	3101	 63/25	 ทฤษฎีความน่าจะเป็น	1	 อ.ดร.อรไท		ชั้วเจริญ

	 59071	 TEN	6403	 71/25	 การวิจัยในชั้นเรียน	 รศ.ดร.มาลินี		บุณยรัตพันธุ์

	 59081	 THA	1002	 35/25	 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย	 ศ.คุณหญิง	กุหลาบ		มลัลิกะมาส

 59069	 TOM	2101	 68/25	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 รศ.ทิพวรรณ		พุ่มมณี

	 			 	 (TO	201)

    นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

0-2310-8757-9	ต่อ	1306	(ฝ่ายขาย)	

ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะ เข้ าศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี			เพื่อเปิดโอกาส 

ทางการศึกษา		พัฒนาความรู้		ส่งเสริมและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของหน่วยงานต่าง	ๆ	 ท่ีมีความประสงค์ 

จะให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร	 	 อันเป็นการ 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความส�าเร็จ 

ในอาชีพและหน้าท่ีการงานย่ิงข้ึน		ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

1. กำ�หนดก�รจำ�หน่�ยระเบียบก�รรับสมัคร

   1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์ 	ตั้งแต่วันที่	 	12 

กันยายน	2559	-	7	ตุลาคม	2559	ราคาชุดละ	140	บาท 

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา	 สั่งจ่ายเงินที่	 ปณฝ. 

รามค�าแหง	 10241	 ผู้รับเงิน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร	ตู้	 ปณ.	 1002	ปณฝ.	 รามค�าแหง	กรุงเทพฯ 

10241	โดยระบุที่ซองจดหมายว่า		“ชุดสมัครรายวิชา 

ทางไปรษณีย์”	 	 หากไปซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

ราคาชุดละ	 140	 บาท	 	 จ�าหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร		อาคาร	สวป.	ชั้น	3		 	 	

   1.2 จ�าหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย  (รามฯ 1)		ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง	 จ�าหน่ายตั้งแต่วันท่ี	 17	 ตุลาคม	 2559	 

ถึงวันที่	21	พฤศจิกายน	2559		ที่อาคาร	สวป.	ชั้น	1	

ชุดละ	120	บาท

   1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง 

ซื้อระเบียบการรับสมัคร	 สามารถ	 Download	 ได้ที่		

www.iregis.ru.ac.th

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้�ศึกษ�

	 		 2.1	จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3))	ขึ้นไป	หรือ

	 		 2.2	 เป็นข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ	องค์การรัฐวิสาหกิจ	หรือ

	 		 2.3	 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร	หรือ

	 		 2.4	 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว		

เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

 ท้ังน้ี	ผู้มีคุณสมบัติตาม	ข้อ	2.2,	2.3	และข้อ	2.4 

ต้องจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.3))	หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. ก�รรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

             3.1 รบัสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์นต็  ระหวา่ง 

วันที่		1		กันยายน	2559	-	21	พฤศจิกายน	2559	ที ่

www.iregis.ru.ac.th  

   3.2 สมัครทางไปรษณีย ์	 	ระหว่างวันที ่

12	 กันยายน	 2559	 -	 21	 ตุลาคม	 2559	 ให้ผู้สมัคร 

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ 

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

   3.3 รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  

(รามฯ 1)	 ระหว่างวันที่	 18	 -	 21	พฤศจิกายน	 2559 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	15.30	น. 

ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยด�าเนินการสมัครได้	2	กรณี	ดังนี้

	 		 		 3.3.1	 ก ร ณี ซ้ื อ เ ล่ ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร 

รับสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการสมัครฯ)	แล้วน�ามาสมัคร

	 		 		 3.3.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร	ให้กรอก 

ข้ อมู ลก ารสมั ครล่ ว งหน้ าทา งอิน เทอร์ เ น็ ต 

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	www.ru.ac.th		ผู้สมัคร 

ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัคร 

สมาชิกข่าวรามค�าแหงออกมา	แล้วน�ามาสมัคร

4.อัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� ค่�ลงทะเบียนเรียน 
และค่�บำ�รุงก�รศึกษ� มีดังนี้

   4.1	ค่าสมัครเข้าศึกษา			 500.-บาท

	 		 4.2	ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา	 300.-บาท

	 		 4.3	 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	ภาคปกติ	 300.-	บาท 

	 		 4.4	 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	ภาคฤดูร้อน	200.-			บาท 

	 		 4.5	ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต		

	 		 		 หน่วยกิตละ															 		50.-บาท

	 		 4.6	ค่าบัตรประจ�าตัวผู้เข้าศึกษา	 	 60.-บาท 

	 		 4.7	 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง	 

	 		 		 ภาคเรียนปกติละ			 100.-บาท

5. หลักฐ�นท่ีใช้ในก�รสมัคร (ถ่�ยสำ�เน�ขน�ด A4 เท่�น้ัน)

   5.1		ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2)	จ�านวน		1		ฉบับ 

	 		 5.2	ส�าเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษา 

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป	จ�านวน		2		ฉบับ

	 		 5.3	ส�าเนาทะเบียนบ้าน		จ�านวน		2		ฉบับ

	 		 5.4	ส� า เน าบั ตรประจ� าตั วประชาชน	 

(หน้า	-หลัง)	จ�านวน			3		ฉบับ

	 ส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้ส�าเนาบัตร 

ประจ�าตัวคนพิการ		 จ�านวน		2		ฉบับ

	 		 5.5	รูปถ่ายสีหน้าตรง	ขนาด	2	นิ้ว	 เท่านั้น   

จ�านวน			1		รูป

	 		 5.6	แผ่นระบาย	ม.ร.	25	 (อยู่ในเล่มระเบียบการ 

รับสมัครฯ)	 จ�านวน		1	ฉบับ   

	 		 5.7	 ใบสมัครสมาชิ กข่ า วรามค� าแหง	 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)	จ�านวน		1		ฉบับ

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณร 

ให้ด�าเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ 

เท่านั้น ที่ www.iregis.ru.ac.th

6. ก�รเรียนก�รสอนที่มห�วิทย�ลัย

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษาได้ 

ด้วยตนเองจากส่ือการสอนต่าง	ๆ 	ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

อาทิ	เช่น	ต�ารา	การบรรยายทางสถานีวิทยุ	โทรทัศน ์

และการบริการบันทึกเทปค�าบรรยาย	ฯลฯ		โดยไม่ต้อง 

เข้าชั้นเรียน		หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัย 

รามค�าแหงจัดให้		แต่ให้มาสอบตามวัน	เวลา	และสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ทั้งนี้ จะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพ 

นักศึกษาในคณะหรือหลักสูตร เดียวกันของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้ 

	 นอกเหนือจากประกาศนี้	ให้เป็นไปตามเกณฑ ์

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม	 ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ- 

วุฒิบัตร		ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	10240	หรือ	

โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623		

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre - degree) ภาค  2  ปีการศึกษา  2559

เสวนา “เอเชียกับ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนไหม่”

 ศนูย์ศกึษาเอเชยี	คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 จดัโครงการเสวนาทางวชิาการเกีย่วกบั 

สถานการณ์ปัจจบัุน	 เรือ่ง	“เอเชยีกบัประธานาธิบดี

สหรัฐฯคนใหม่”	 เม่ือวันที่	 6	 กันยายน	 2559	

ณ	 ห้องประชุมศิลปาชีพ	 ชั้น	 4	 คณะรัฐศาสตร	์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		 	  

	 โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.กติต ิ ประเสรฐิสขุ 

ผู ้อ� านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัชนะ 

องิคะวตั	 อดตีอาจารย์ประจ�าคณะรฐัศาสตร์	 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 คณุบญุรตัน์ อภชิาตไิตรสรณ์	 ผูจ้ดัรายการ	 

โกลบอลอาเซยีนให้กบัวทิยเุนช่ัน	 อดตีบรรณาธิการ

ข่าวต่างประเทศ	 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	 และม ี

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทพิรตัน์ บบุผะศริ	ิ ผูอ้�านวยการ

ศูนย์ศึกษาเอเชีย	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	เป็นผู้ด�าเนินรายการ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน 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

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 สมบตัเิหล่านีอ้าจถกูน�าไปซ่อนอยู่ยังสถานทีล้ี่ลับ

ทีใ่ดทีห่นึง่	 รอให้ถกูค้นพบ	 เพยีงแต่ว่าถ้ามปีูโ่สม	 (หรอื	 ย่าอบุล) 

เฝ้าทรัพย์อยู่	 ท่านจะยอมให้น�าสมบัติออกมาหรือไม่

ผมจ�าได้ว่าเมือ่ตอนเดก็	ๆ 	หนงัสอืพมิพ์เคยลงข่าวใหญ่โตว่า 

ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งน�าเครื่องตรวจจับโลหะมาค้นหาสมบัติ 

ในเกาะเมืองอยธุยา	 พบโลหะอยู่รวมกนัเป็นจ�านวนมาก 

แต่ตามข่าวบอกว่าพอจะลงมอืขดุ	โลหะเหล่านัน้กเ็ลือ่นหนี

ไปเรือ่ย	ๆ	 ดังน้ันจึงเป็นไปได้ว่าสมบตัน่ิะยงัมอียู	่ แต่คนเฝ้า

ท่านไม่ยอมให้เอาไป

 ป.ล.เรือ่งนีโ้ปรดใช้วจิารณญาณในการอ่านนะครบั

	 “ในส่วนของการเป็นนกัศกึษากองทนุฯ	ซึง่เป็น

นกัศกึษาผูกู้ร้ายใหม่	 และผูกู้ร้ายต่อเน่ืองย้ายสถานศกึษา 

ควรมคีวามรูค้วามเข้าใจในการประพฤติปฏบิติัตามกฎ 

ระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่างๆ	ทีน่กัศกึษาผูกู้ย้มืเงนิกองทนุฯ 

ควรรู้	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีจิตส�านึกที่ดีงาม	มีจิต-

สาธารณะและจติส�านกึความรบัผดิชอบในการใช้เงนิ

อย่างถูกต้องและค�านึงถึงการช�าระหนี้คืนเพื่อให้เงิน

กองทุนฯกลับคืนมาสู่รุ่นน้องได้กู้ยืมต่อไป”

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่าเมื่อนักศึกษา

ได้รับเงินจากกองทุนฯแล้วขอให้จัดสรรการใช้เงิน

ให้ลงตวั	 ใช้เงนิอย่างประหยดั	รวมทัง้	ตัง้ใจเรยีนให้จบ 

โดยเร็ว	การกู้ยืมเงินก็จะได้น้อยลง	ภาระหนี้สินก็จะ 

ลดลงด้วย	 ทีส่�าคญั	 ในช่วงวยัเรยีนถ้ามสีิง่ใดขอให้ปรกึษา 

กบัอาจารย์ท่ีปรกึษา	 ทีแ่ต่ละคณะมหาวทิยาลยัได้ก�าหนด

ช่วงรหัสนักศึกษากับชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไว้แล้ว	

ส่วนการเรียนในรามฯไม่มีใครบังคับเข้าห้องเรียน	

นักศึกษาต้องแบ่งเวลา	วางแผนการเรียนให้สามารถ

สอบผ่านให้ได้ด้วยความซือ่สตัย์	 ไม่ทจุรติในการสอบ	

ให้สมกับที่ตั้งใจมาเรียนรามฯ	และจบไปเป็นบัณฑิต

ที่มีความรู้คู่คุณธรรมด้วย		

ม.ร.ปฐมนเิทศนกัศกึษา กยศ. (ต่อจากหน้า 12)

และปณิธานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน	 อีกทั้ง

จะได้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรม 

ท่ีจะได้ร่วมส่งเสริม	อนุรักษ์และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม

ของชาติสืบไป

	 วัตถุประสงค์ของความตกลงร่วมมือในคร้ังน้ี

มีเจตนาท่ีจะร่วมมือกันท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้งานมีการสอน	 ศึกษา	 วิจัย 

เผยแพร่	ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร	งบประมาณ

และการด�าเนินการด้านอื่นๆ	 ร่วมกัน	 เพื่อให้งาน

วัฒนธรรมของชาติมีความวัฒนาถาวร	โดยแต่ละฝ่าย 

จะให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลอนุเคราะห์ในทุกประการ

ต่อกันในขอบเขตภายใต้กฎหมายและระเบียบของ

แต่ละหน่วยงานเท่าที่จะสามารถท�าได้

	 โอกาสนี้	รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 กล่าวว่า 

พันธกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ได้ด�าเนินการ 

มาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน	คอืการทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง

ได้แสดงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่ท�าหน้าที่

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติเฉกเช่นเดียวกัน

กับภารกิจของส�านักการสังคีต	 กรมศิลปากร	 โดย

ได้เน้นย�้าถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ในเรื่อง	 “การรักษาวัฒนธรรมคือ

การรักษาชาติ” จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ควรจะ 

ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั	 “ต้นศลิปวฒันธรรมของชาต ิ

ต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่มีรากแข็งแรงจึงจะสามารถ

ด�ารงความเป็นชาติเอาไว้ได้”	 ดังนั้น	 การลงนาม

ความตกลงในครั้งน้ีจึงเป็นนิมิตหมายที่ทั้งสองหน่วยงาน

จะได้ด�าเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป

คณะศลิปกรรมฯ (ต่อจากหน้า 12)ขยายเวลารับนักศึกษา M.B.A.ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

✶กลุ่มที่ 2	 เรียนวันอาทิตย์เวลา	 08.00	 -	 21.30	 น. 

เรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(หัวหมาก)

	 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย	

ศึกษาดูงานเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	155,000	บาท	

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

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 

บดันี ้- 30 กนัยายน 2559 ทีอ่าคารสโุขทยั	ชัน้	5	ห้อง	506 

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

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

www.mba-smartmanagers.com	 สอบถามรายละเอียด 

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

081-920-2595

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เม่ือวันท่ี	7	กันยายน 

ท่ีผ่านมา	ณ	ห้องรับรอง	1	อาคารวิทยบริการและบริหาร	

เพื่อบริจาคเงินและดอกผลจากการบ�าเพ็ญกุศลศพ 

ศาสตราจารย์	 คุณหญิงจินตนา	ยศสุนทร	แก่คณะส่ือสารมวลชน	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จ�านวน	 1,500,000	 บาท	

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	โดยมีวัตถุประสงค ์

จะให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรี	 และ

รางวัลแก่คณาจารย์	 นักศึกษาปริญญาโทที่มีผลงาน

วิจัยดีเด่น		และจัดประกวดผลงานนักศึกษาด้าน 

สื่อสารมวลชน	 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ของคณะสื่อสารมวลชน	 รวมทั้งเชิดชูบุคคลดีเด่น

ในแวดวงสื่อสารมวลชน	

 นายสมเจตน์ ยศสุนทร	กล่าวว่าศาสตราจารย์	

คุณหญิงจินตนา	 ยศสุนทร	 รักมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมาก 

ระหว่างมีชีวิตได้สนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงหลายคน	และท่านรักงานด้านสื่อสาร-

มวลชนมาก	ได้ร่วมเป็นกรรมการพิจารณารางวัล

ด้านสื่อสารมวลชนตลอดชีวิตของการท�างาน		 

จึงอยากสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนส่ือสารมวลชน	และผลิตผลงานต่างๆ	ระหว่าง

ศึกษาให้มีคุณภาพก่อนส�าเร็จการศึกษา	 รวมท้ังเชิดชู 

นักสื่อสารมวลชนที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย

	 ระหว่างท่ีทายาทศาสตราจารย์	 คุณหญิงจินตนา	

ยศสุนทร	ชมห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนของ 

คณะส่ือสารมวลชน	 ทายาทท้ังสองยังด�าริท่ีจะสนับสนุน

การต้ังห้องสมุด	ศาสตราจารย์	คุณหญิงจินตนา	ยศสุนทร	 

แก่คณะอีกด้วย	 รวมท้ังจะบริจาคหนังสือท่ีทรงคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ต้ังแต่	 ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา 

เป็นเสรีไทยสายอเมริกาแก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย

ทายาท ศ.คณุหญงิจนิตนาฯ (ต่อจากหน้า 12)

 อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์	คณบดีคณะส่ือสารมวลชน

กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณท่ีทายาทศาสตราจารย์	 คุณหญิงจินตนา 

ยศสุนทร	 ไว้วางใจให้ดูแลกองทุนศาสตราจารย์	 คุณหญิงจินตนา 

ยศสุนทร	ที่คณะสื่อสารมวลชน	คณะจะท�าหน้าที ่

สานแนวความคิดของศาสตราจารย์	คุณหญิงจินตนา 

ยศสุนทร	ในการผลิตบัณฑิตส่ือสารมวลชนท่ีมีคุณภาพ 

สู่สังคม	 และเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของศาสตราจารย์ 

คุณหญิงจินตนา	 ยศสุนทร	 แก่คนรุ่นใหม่	 โดยจะจัดงานวัน 

ศาสตราจารย์	 คุณหญิงจินตนา	 ยศสุนทร	 เพื่อร�าลึก

พระคุณของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และ 

มอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลศาสตราจารย์	 

คุณหญิงจินตนา	 ยศสุนทร	แก่นักสื่อสารมวลชนดีเด่น

และนักศึกษาทุกระดับตามเจตนารมณ์ของทายาทท่านต่อไป

 ระดมความคิดเห็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร	 เพ่ือระดม

ความคิดเห็นเพ่ือการปรับและทบทวนเป้าหมาย	

ตัวชี้วัด	 เพื่อผลักดันสู่แผนปฏิบัติราชการประจ�า-

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2560	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2559	

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	12	คณะรัฐศาสตร์



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๓) วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

	 งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จัดปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ่ือ-

การศกึษา	 ประจ�าปีการศกึษา	 2559	 และร่วมบรจิาค 

โลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องในวโรกาส 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	

89	พรรษา	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	

เป็นประธาน	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2559	ณ	อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

	 โอกาสนี้	 นางนฤมล มนาป	ี ผู้อ�านวยการ 

กองกิจการนักศึกษา	 กล่าวรายงานว่ากองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	เป็นโครงการของรัฐบาล 

ทีจ่ดัต้ังขึน้เพือ่ส่งเสรมิเยาวชนของชาติให้มโีอกาส

ทางการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู ้ยืมเงิน

กองทุนเพื่อการศึกษา	 เป็นค่าเล่าเรียน	 ค่าใช้จ่าย 

ในการศกึษา	และค่าครองชพีระหว่างศกึษา	โครงการนี้

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี	 2539	 เป็นต้นมา	 งานแนะแนว

จัดหางานและทุนการศึกษา	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่

รับผดิชอบเกีย่วกบักองทุนเงนิให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา	

เหน็ถงึความส�าคญัทีต้่องสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง

ในระเบียบ	กฎเกณฑ์ท่ีนกัศกึษากองทนุฯต้องปฏบัิต ิ

ขั้นตอนการกู้ยืม	และการช�าระหนี้คืนตามนโยบาย 

ของรัฐบาล	 โดยมีนักศึกษาจ�านวน	 1,400	 คน 

เข้าร่วมงาน

	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ขอชื่นชมนักศึกษาที่แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย		และภูมิใจที่ได้เห็น 

บรรยากาศของการเรียนที่นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 

เข้าฟังค�าบรรยายจากอาจารย์เป็นจ�านวนมาก	 

ซึ่งมหาวิทยาลัยต้ังใจปรับปรุงภูมิทัศน์ของรามฯ2 

ให้น่าอยู่	 สร้างห้องเรียนใหม่เพื่อจูงใจให้นักศึกษา

มาเข้าเรียนมากขึ้น	

คณะศิลปกรรมฯ ลงนามร่วมมือ

ทางวิชาการกับสำานักการสังคีต กรมศิลปากร

 นกัศกึษาวชิาเอกภาษาเยอรมนั	 คณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 คว้ารางวลัชนะเลศิการประกวด 

พดูสรปุ	 เรือ่งโครงการในพระราชด�ารเิป็นภาษาเยอรมนั 

ในงาน	“Deutscher	Tag”	เมือ่วนัที	่26	สงิหาคม	2559 

ณ	หอประชุม	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

	 งาน	 “Deutscher	 Tag”	 จัดกิจกรรมวิชาการ

ประจ�าปีของสมาคมครูเยอรมันในประเทศไทย	

ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันหลายประเภททั้งใน

ระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอดุมศกึษา	 ส�าหรบัปีนี ้

สาขาวิชาภาษาเยอรมันได้ส่ง	 นางสาวนันทวรรณ 

เชื้อนาค	 นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน	 เข้าร่วม 

แข่งขนัในการประกวดพดูสรปุใจความจากคลปิวดิโีอ 

เกี่ยวกับโครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาษาเยอรมัน 

ผลการแข่งขันคือ	 นางสาวนันทวรรณ เชื้อนาค 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ	 ส�าหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

และอันดับสองได้แก่	ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร	ส่วนผู้ที่ 

ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่	 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย- 

ธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 11)

นักศึกษา ม.ร. ชนะเลิศ
การประกวดพูดภาษาเยอรมัน

ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.

 คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือ	 (MOU)	 กับ 

ส�านักการสังคีต	 กรมศิลปากร	 ในด้านการท�านุบ�ารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม	 เม่ือวันท่ี	5	 กันยายน	2559	 เวลา	10.00	น.	 

ณ	ห้องปฏิบัติการดนตรี	ชั้น	17	อาคารสุโขทัย	โดยม ี

ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา 

จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

	 โอกาสนี้	อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	ได้กล่าวต้อนรับและ

แถลงถึงวัตถุประสงค์ในความร่วมมือท่ีได้ด�าเนินงาน 

ร่วมกันในรูปแบบกิจกรรม	 โครงการ	 การให้ความ

สนับสนุนในด้านต่างๆ	ที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีความ 

สัมพันธ์อันดีตลอดช่วงระยะเวลา	 10	 กว่าปีที่ผ่านมา	

เช่น	โครงการดนตรีไทยสานสายใยชุมชน	โครงการ

โขนรามค�าแหงสัญจร	 โครงการวัฒนธรรมสัญจรสู ่

สถานศึกษา	และในงานมหกรรมศิลปะการแสดง

โขนรามค�าแหงครบรอบ	 12	 ปี	 เมื่อเดือนกรกฎาคม

ที่ผ่านมา	 ที่ส�านักการสังคีต	 กรมศิลปากร	 ได้ให้การ

สนับสนุนการจัดแสดงจนประสบความส�าเร็จด้วยดี (อ่านต่อหน้า 11)

 ด้าน	นายปกรณ์  พรพิสุทธิ์	 	ผู้อ�านวยการ

ส�านักการสังคีต	กรมศิลปากร	กล่าวแสดงความยินดี

ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เล็งเห็นคุณค่าในการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 ซึ่งเป็นหน้าที่

	 ทายาท	ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร บริจาคเงิน	1.5		ล้านบาท	ตั้งกองทุน	ศาสตราจารย์	

คุณหญิงจินตนา		ยศสุนทร		แก่คณะสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 นายสมเจตน์ ยศสุนทร และนางสมนา ศิกษมัต (ยศสุนทร)	 บุตรชายและบุตรสาว	 ศาสตราจารย์	 

คุณหญิงจินตนา	ยศสุนทรได้เข้าพบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

ทายาท ศ.คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร มอบทุนให ้ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)


