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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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๖	 ฉบับที่ ๕๒

วันที่	๑๐	-	๑๖	เมษายน	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560
 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตร ี

ภาค 1 ปีการศกึษา 2560 ทัง้ส่วนกลาง (หวัหมาก) และส่วนภมูภิาค 

(23 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน - 2 

กรกฎาคม 2560 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ที ่www.iregis2.ru.ac.th ตัง้แต่วนัที ่27 มนีาคม - 2 กรกฎาคม 2560 

รวมท้ังเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา 

ในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถ

น�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

 ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก)  

ใน 13 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์  

ศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สือ่สารมวลชน 

วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ทศันมาตรศาสตร์ และสาธารณสขุศาสตร์ (สาขาวชิาสาธารณสขุชุมชน)

 ส�าหรับ ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่  

คณะนิติศาสตร ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา-

วิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

และคณะรฐัศาสตร์  กลุม่วชิาเอกการบริหารรัฐกจิ ณ สาขาวทิยบรกิาร

เฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี อุทัยธานี 

นครศรีธรรมราช อ�านาจเจริญ นครพนม นครราชสีมา ขอนแก่น 

ศรีสะเกษ สุโขทัย ตรัง แพร่ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

หนองบัวล�าภู กาญจนบุรี เชียงราย สุรินทร์ อุดรธานี เชียงใหม่ 

สงขลา และพังงา ทั้งนี้ยังมี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เฉพาะ

จังหวัดสุโขทัยและอุทัยธานี และคณะธุรกิจการบริการ เฉพาะ

จังหวัดสุโขทัย ด้วย

  ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดได้ทีฝ่่ายรบัสมคัร อาคาร สวป.ชัน้ 3 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรอื www.ru.ac.th, 

FB : PR Ramkhamhaeng University

   
 
 
ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์  
สำ�หรับนักศึกษ�-บุคคลทั่วไป

  สถาบนัคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Web 

Database Applications with PHP & My SQL 

ครั้งที่ 3/60 รุ่นที่ 29 โดยอบรมระหว่างวันที่ 20 

พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560 (เฉพาะวันเสาร์-

อาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม  

ICB 301 (จ�านวน 39 ชัว่โมง) ค่าลงทะเบยีนเรยีน 

พร้อมเอกสาร นักศึกษา 1,800 บาท และบคุคลทัว่ไป 

2,500 บาท 

   
 ม.ร. ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 20 - 23 เม.ย. น้ี

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดการ

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2559 ของ

นักศึกษาเก่า ส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต 

ระหว่างวันท่ี 3 - 12 เมษายน 2560 ทางไปรษณีย์ 

ระหว่างวันที่ 10 - 17 เมษายน 2560 และ 

ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก) ระหว่างวันท่ี 20 - 23 เมษายน 2560 

ณ อาคารเวียงค�า (VKB) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก) ส�าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 

พฤษภาคม 2560 

   
 
             
นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า คว้ารางวัลชมเชยภาพถ่าย
“ก้าวตาม ร.9 นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำาริ”

นักศึกษารามฯเจ๋งผ่านการอบรมภาพยนตร์สารคดี
คณะสื่อสารฯสุดปลื้มมอบวุฒิบัตรเป็นกำาลังใจ

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 น.ส.ชัชชดา  เกิดบุญ 

นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ 

สมาชิกกลุ่มรามฯรักษ์ป่า 

คว ้ารางวัลชมเชยมาได ้  

2 รางวัล จากการประกวด 

ภาพถ่ายในหวัข้อ “ก้าวตาม 

ร.9 นวัตกรรมเพื่อสังคม 

ตามรอยพระราชด� าริ ”  

ในงาน “จุฬาฯ Expo 2017” 

ภายใต้แนวคิดหลัก “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดท�าเพื่อสังคม” จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และผลงานภาพถ่ายดังกล่าว ได้ร่วมจัดแสดงใน Art Gallery นิทรรศการภาพถ่ายและ 

สื่อวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะสื่อสารมวลชนยินดีกับนักศึกษาผู ้ผ่านการเค่ียวกร�าจาก 

ผูก้�ากบัมอืทอง มุง่มัน่สร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดน่ีาประทบัใจ ‘ปีกทีไ่ร้ป่า’ 

กับ ‘เสียงแห่งปัญญา’ รามค�าแหงการันตีความภูมิใจมอบวุฒิบัตรเป็น 

แรงบันดาลใจให้นักศึกษาผลิตผลงานสู่เวทีระดับประเทศ

 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับกองทุน

ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร มอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา 

แก่ผูเ้ข้าอบรมภาพยนตร์สารคด ีและกลุม่นกัศกึษาทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ 

หนังสั้นจากกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยรู รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพ เป็นประธาน 

มีอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย 

คณาจารย์คณะสื่อสารมวลชน ร่วมยินดี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 สงกรานต์เย็นทั่วหล้า	 น้ำาใส

รดเครียดคลายร้อนใจ	 ร่มแล้ว

แม้ร้อนช่างปะไร	 เลอค่า		น้ำ�ใจ

มีเมตตางามแพร้ว		 โอบเอื้อเกื้อกูล

		 สุขเพิ่มพูนวันปีใหม่	 ดังโบราณ

ที่สิบสามมห�สงกร�นต์	 แรกเฝ้า

ที่สิบสี่วันเน�นาน	 สานสืบ	ประเพณี

ที่สิบห้าเถลิงศกเข้า	 ห่างเศร้าทุกข์หาย

		 ตามสายถนนเล่นน้ำา	 รับเย็น

น้ำาดั่งจริงใจเป็น	 รักให้	

แป้งทาประหน้าเข็ญ	 หมองดับ		

ผุดผ่องจำารัสไว้	 ปากยิ้มยินดี

	 ทำาบุญนี้เข้าวัด	 อธิษฐาน

ขนเม็ดทรายขับขาน	 ก่อให้

เป็นกองเพิ่มบุญปาน	 สร้างก่อ	เจดีย์

น้ำารดผู้ใหญ่ไว	้ นบน้อมขนบมา

	 พาตักบาตรช่วงเช้า	 สวดมนต์

ปัดเป่าสิ่งเลวจน	 ป่นไหม้

มีดีเกิดแก่คน	 ผู้คิด	จิตกุศล

ปีใหม่ไทยมีใช้	 รุ่งขึ้นเจริญงาม

“เย็นน้ำ�ใส เย็นน้ำ�ใจ ในสงกร�นต์”

เนื่องในเทศก�ลสงกร�นต์ 

๑๓-๑๕ เมษ�ยน ๒๕๖๐

อ�จ�รย์สิริศิระ โชคทวีกิจ คณะมนุษยศ�สตร์-ประพันธ์

และหลักสูตรการใช ้คอมพิวเตอร ์ในส�านักงาน

ส�าหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4/60 รุ่นที่ 85 โดยอบรม

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560 

(เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  

ณ ห้องอบรม ICB 303 (จ�านวน 42 ชั่วโมง)  

ค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมเอกสาร 1,800 บาท ทั้งนี ้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ัง 2 หลักสูตรต้องเข้าอบรม 

ไม่น้อยกว่า 80% และผ่านการทดสอบตามหลักสูตร

ที่ก�าหนดจึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการอบรม 

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป ทีส่ถาบนั- 

คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 

0-2310-8851, 0-2310-5583, 0-2310-8800 ต่อ 2269 

หรือที่ www.ctc.ru.ac.th

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด- 

ทั่วประเทศ

 ทัง้นี ้นกัศกึษาตรวจสอบรายละเอยีดวชิาทีเ่ปิดสอน 

พร้อมวนั-เวลาบรรยาย และวนัเวลาสอบได้จาก ม.ร. 30 

ภาคฤดูร้อน/2559 หรอืท่ี www.ru.ac.th นอกจากนี้  

สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ฝ่ายลงทะเบยีน ส�านกับรกิาร-

ทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล โทร. 0-2310-8610, 

0-2310-8616

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนฯ (ต่อจากหน้า 1)

นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า คว้าฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ส�าหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้ เป็น

ผลงานภาพถ่ายในโครงการ “สร้างฝายถวายในหลวง” 

และโครงการ “การเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชีวิต 

พอเพียง” ของกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง โดยใช้ชื่อผลงาน “สร้างฝายถวาย

ในหลวง” พร้อมค�าบรรยายใต้ภาพว่า ‘ด้วยหัวใจของ 

เยาวชนจิตอาสากลุ่มรามฯ รักษ์ป่าและด้วยหัวใจ 

ศรัทธาแห่งขุนเขาจึงก่อให้เกิดกิจกรรมสร้างฝาย

ถวายในหลวงเพื่อตอบแทนพระองค์ท่าน ตอบแทน 

ผืนป่าในด้านการอนุรักษ์ เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ร่วม 

กับนักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า ก�าลังรวมตัวกันเพื่อ 

ไปสร้างฝายบนภเูขา ณ วนอุทยานถ�า้เขาวง อ�าเภอบ้านไร่ 

จงัหวดัอุทัยธาน’ี ท้ังนีไ้ด้ส่งเข้าประกวดท้ังสิน้ 6 ภาพ 

และคว้ารางวลัชมเชยมาได้จ�านวน 2 ภาพ ได้รบัเงนิรางวลั

จ�านวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 น.ส.ชัชชดา เกิดบุญ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ 

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และนางผ่องศร ี

เสียมไหม ท่ีปรึกษากลุ่ม ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ  

กลุม่รามฯรกัษ์ป่า ท่ีเป็นก�าลังแรงใจช่วยเหลือ แนะน�า 

และสนบัสนนุให้ส่งผลงานเข้าประกวดครัง้นี ้ ตนเอง 

ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นครั้งแรก และสามารถคว้า 

รางวลัชมเชยมาได้ถึง 2 รางวลั ถือเป็นความภาคภูมใิจ 

และเป็นก�าลังใจให้มุ่งมั่นที่จะฝึกฝนในการถ่ายภาพ

ต่อไป และนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ สิ่งที่ส�าคัญ 

ทีสุ่ดคอื มติรภาพและการได้ท�างานจติอาสาเพ่ือสงัคม 

และประเทศชาต ิท�าให้ได้รูจ้กัการท�าประโยชน์ให้ส่วนรวม

เรียนรู ้การท�างานเป ็นทีมและอีกหลายอย ่างท่ี 

ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน แต่ตนเองก็ไม่ท้ิง 

การเรียน แบ่งเวลาในการทบทวนหนังสืออยู่ตลอด  

และอยากเชญิชวนเพือ่นๆทีส่นใจท�ากจิกรรมจติอาสา

สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรามฯ รักษ์ป่า และ

ร่วมท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ไปด้วยกนั”

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง จดัโครงการบดัดี ้ปีการศกึษา 2559-2560

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของ 

สถาบนั และนกัศกึษาแลกเปลีย่นจากมหาวทิยาลยั- 

ต่างประเทศ Lect. Joey Cano และเจ้าหน้าที่จาก

สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 

2560 ณ อ�าเภอเมือง และอ�าเภอหางดง จังหวัด-

เชียงใหม่ 

 กิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้เยี่ยมชมสถานที่- 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญและร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน- 

วัดจอมทอง เพื่อบริจาคเครื่องเขียนและสิ่งของ 

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการศกึษา และจดัการเรยีนการสอน 

วชิาภาษาองักฤษให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนวดัจอมทอง 

เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายและโฮงเฮียน  

เพ่ือเรียนรู ้การทาทองและติดกระจกสีขันโตก  

การตกแต่งร่มด้วยมือ การสานตะกร้า และการท�า

ขนมพื้นบ้านของภาคเหนือจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น 

กิจกรรมที่ช ่วยสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 

แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศและนักศึกษาของ

สถาบันฯ ท�าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจ 

และคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของประเทศไทย 

 นอกจากนี ้นกัศกึษายงัได้เดนิทางไปสกัการะ 

พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และเข้าชมอุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ อกีทัง้ นกัศกึษาทกุกลุม่ได้เข้าร่วม 

ประกวด Buddy Program VDO Presentation  

ซึ่งจัดโดยสถาบันฯ หลังจากประกาศผลการตัดสิน 

ผู้ชนะการประกวดประกาศมอบเงินรางวัลให้กับ 

ผู้ยากไร้ น�ามาซึ่งความปลาบปลื้มใจแก่ทุกฝ่ายด้วย

สถาบันการศึกษานานาชาต ิ

จัดโครงการบัดดี้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง ร�มคำ�แหงให้ท�ง

 ฉบบัทีแ่ล้ว “ข่าวรามค�าแหง” ได้แสดง 

ความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 

แห่งการประดษิฐานจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 มหาวทิยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย

 ในโอกาสอนัเป็นมงคลนี ้ จฬุาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมอันควรแก่

การยกย่องอย่างยิ่ง  คือ

 การเปิดอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย

 เป็นอทุยานขนาดใหญ่พืน้ทีป่ระมาณ 

๒๘ ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

บริเวณสวนหลวง  สามย่าน

 ให้เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรงุเทพฯ  

และเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรู้

 ระหว่างนิสติกับชมุชน  คนกับธรรมชาติ

 ภายในอุทยานมีพืชพรรณพื้นถิ่น

หลากหลายชนดิ  ภายใต้แนวคดิ “ป่าในเมอืง”

 มีถนน ๑๐๐ ปี จฬุาฯ เป็นถนนสเีขยีว 

ส�าหรบัเดนิเท้า  ขีจ่กัรยานและการใช้รถโดยสาร

ทีเ่น้นการรกัษาสิง่แวดล้อม  ถนนน้ีทอดยาว

เชื่อมถนนพระราม ๑  กับถนนพระราม ๔

 อุทยานบนพืน้ที ่๒๘ ไร่น้ี  จะอยูร่ะหว่าง

จุฬาฯ ซอย ๙ ไปจนถึงถนนบรรทัดทอง

 ในพื้นที่อุทยานยังมีการออกแบบ 

ให้เป็นที่หน่วงน�้าของเมือง  มีพ้ืนท่ีรับน�้า

และระบบระบายน�้าใต้ดิน  และ

 มีอาคารท่ีจัดเป็นพิพิธภัณฑ์  ซึ่งจะ

กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งใหม่

 เป็นการจดังานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี  

ที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

 “ข่าวรามค�าแหง”  ขอแสดงความยนิดี

อย่างยิ่งต่อ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะทัศนมาตรศาสตร์  จัดโครงการสานปลาตะเพียนเพื่อการมองเห็นของเด็ก  เพื่อบูรณาการ 

ภมูปัิญญาท้องถิน่ไทยเข้ากบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน  และเป็นการอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย  ห่วงเดก็ไทย 

มีปัญหาสายตาเพิ่มขึ้นจากการใช้สมาร์ทโฟน

 คณะทศันมาตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง “การสานปลาตะเพียนเพื่อการมองเห็นของเด็ก” ให้แก่นักศึกษาของคณะ โดยมี  

อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล  คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการ  

และมผีูช่้วยศาสตราจารย์ พญ.สชุาดา  กมัปนาทแสนยากร  อาจารย์ประจ�าคณะทศันมาตรศาสตร์  

บรรยายเรือ่ง “การมองเหน็และการรบัรูท้างสายตาเดก็”  พร้อมมกีารสาธติและฝึกปฏบิตั ิ“วธิกีารสานปลาตะเพยีน”  

โดย นางสาวชลวภิา  สงวนน้อย  ผูเ้ชีย่วชาญภมูปัิญญาชาวบ้านด้านการสานปลาตะเพียนจากจังหวัดอยุธยา  

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560  ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

    โอกาสนี ้คณบดคีณะทศันมาตรศาสตร์ กล่าวว่าคณะทัศนมาตรศาสตร์  

มีการจัดการเรียนการสอนด้านการตรวจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหา

ของระบบการมองเห็นและการรับรู้ของเด็ก  ซึ่งมีการเรียนการสอน 

กระบวนวิชากุมารทัศนมาตรศาสตร์ (OPT 5805) และกระบวน-

วิชาการรับรู้ทางสายตาและความผิดปกติในการเรียนรู้ (OPT5806) 

ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาการวินิจฉัย ตรวจดูแลสายตาส�าหรับทารกและ

เดก็ท่ีมภีาวะผดิปกตทิางสายตา  ความผดิปกติในการใช้สองตาร่วมกนั และโรคตาในเดก็  อกีทัง้ยงัศกึษาบทบาทของนกัทศันมาตร

ในการวเิคราะห์และจดัการระบบการรบัรูท้างสายตา การไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้ รวมถงึปัญหาในการอ่านหนังสือ

 “ประเทศไทยมภีมูปัิญญาท้องถิน่มากมายทีส่ามารถน�ามาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้  ซึง่ปลาตะเพยีนสาน 

เป็นงานประดษิฐ์ทีเ่กดิจากภมูปัิญญาของคนไทย  มกัแขวนไว้เหนอืเตยีงเดก็  เพ่ือเป็นการพัฒนาการมองเห็น

ของเด็ก  นับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้  และยังสามารถน�ามาบูรณาการร่วมกับความรู้ด้าน

ทัศนมาตรศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้”

 ผศ.พญ.สุชาดา  กัมปนาทแสนยากร  กล่าวว่าการมองเห็นเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี 

ของการเรียนรู้และสติปัญญาของเด็ก  ในบรรดาประสาทสัมผัสทั้ง 5  โดยประสาทตา 

ของเด็กจะเป็นส่วนที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ที่สุดในเด็กวัยแรกเกิด - 3 เดือน การมองเห็น

ยังพัฒนาไม่เต็มที่  มีทักษะในการเพ่งมองจ�ากัด สามารถมองเห็นได้ในระยะ 1 ฟุตเท่านั้น  

มองวตัถุท่ีเคล่ือนไหวมากกว่าวัตถทุีอ่ยูน่ิง่ๆ ซึง่เคลด็ลบัส�าคญัในการกระตุน้การมองเหน็

ของเดก็ คอื การน�าแผ่นกระตุน้สายตา หรอืโมบายล์ห้อยให้เดก็ดเูหนอืเตยีงนอนในระยะ 

ประมาณ 1 ฟุต  เพ่ือกระตุ้นการมองของเด็ก  ซึ่งการใช้สายตาของทารกลักษณะนี้จะส่งผลโดยตรงต่อ

ระดบัสตปัิญญาและสมอง  เพราะระหว่างทีท่ารกก�าลงัจ้องมองวตัถ ุ เซลล์สมองจะเตบิโต  และสร้างเซลล์ประสาท

เชื่อมต่อจุดต่างๆ เพื่อเตรียมสมองให้พร้อมส�าหรับการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ  นอกจากนี้ผู้ปกครองควรสังเกต 

หากเดก็อาย ุ6 เดอืนขึน้ไปไม่มกีารจบัจ้องหรอืไขว่คว้าหาของเล่นทีอ่ยูต่รงหน้า  กลบัมสีายตาเหม่อลอย  ควรรบี 

พาเด็กพบแพทย์ทันทีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาพัฒนาการด้านสายตาต่อไป

 “ของเล่นมคีวามส�าคญัในการปพูืน้ฐานด้านพฒันาการของเดก็  โดยเฉพาะของเล่นท่ีมสีีเขียว สีน�า้เงิน 

และสีแดง จะได้รับความสนใจจากเด็กเป็นพิเศษ  ปัจจุบันน่าเป็นห่วงเด็กไทยมีปัญหาสายตาเพ่ิมมากขึ้น  

เนือ่งจากการใช้สมาร์ทโฟน  ซึง่เป็นตวัการท�าให้สายตาผดิปกตเิพิม่ขึน้ ทัง้สายตาสัน้ ยาว และเอยีง  เป็นปัญหา

ที่ควรให้ความส�าคัญและเริ่มแก้ไขอย่างจริงจัง”  

 นางสาวชลวภิา  สงวนน้อย  กล่าวว่างานหตัถกรรมปลาตะเพยีนสานเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ที่

มีมาตั้งแต่โบราณ  โดยความคุ้นเคยของชาวอยุธยาที่มีสภาพแวดล้อมแบบ “ในน�้ามีปลา 

ในนามีข้าว”  เมือ่เว้นว่างจากการท�างานจะหยบิจบัวสัดรุอบตวัทีอ่ยูต่ามธรรมชาตมิาประดดิ-

ประดอยเป็นผลติภณัฑ์เพือ่ประโยชน์ใช้สอยในครวัเรอืน  จนปัจจบุนักลายเป็นสนิค้าโอทอ็ป 

ประจ�าจังหวัดมากมาย เช่น มีดอรัญญิก เครื่องจักสานต่างๆ รวมถึงปลาตะเพียนสาน 

ซึ่งมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์   นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อส่งเสริม 

การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย 

 “ปลาตะเพยีนสานถอืเป็นของเล่นยอดนยิมส�าหรบัเดก็ไทยสมยัโบราณ  มีประโยชน์ช่วยฝึกฝนพัฒนาการ

ด้านสายตาให้กับเด็กทารก  และใช้ตกแต่งบ้านเรือนตามความเชื่อของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล 

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าการมีปลาแขวนไว้หน้าบ้านจะช่วยเรียกเงินทอง ทรัพย์สิน (อ่านต่อหน้า 10)

คณะทัศนมาตรฯ ใช้ “ปลาตะเพียน”
เสริมพัฒนาการด้านสายตาเด็ก
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M.B.A. สมุทรสาคร ฝากน้องใหม่ ยึดหลัก
‘เศรษฐกิจพอเพียง’ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุ่งหว้า ประธานกรรมการบริหารโครงการ

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นประธานเปิดกจิกรรม “สานสัมพนัธ์

รับขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8” จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 7 โครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับ 

นกัศกึษาใหม่ พร้อมทัง้สกัการะพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช เพ่ือความเป็นสิรมิงคล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร 

จากนั้นได้เดินทางสู่โรงแรมเอเชียชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

 ค�า่คนืเดยีวกนันีค้ณะนกัศึกษารุน่ท่ี 7 จัดพิธีบายศรสีูข่วญัสบืสานประเพณไีทย 

รบัขวญัน้องใหม่ ด้วยบรรยากาศอบอุน่ระหว่างพีน้่องคนดศีรรีามค�าแหง น�าโดย

ขบวนแห่เคร่ืองท�าพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยคณะนักศึกษารุ่นพี่ตามขบวน

เข้าสู่พิธี ร่วมขับร้องเพลงรับขวัญน้องใหม่ จากนั้นเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

ผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคล ตามแบบอย่างประเพณีไทย

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่ายินดีต้อนรับ

นกัศกึษาใหม่ทุกคน เข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑิต 

จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นอกีโครงการหนึง่ทีม่หาวทิยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศกึษา 

มาให้ความรู ้ด้านการบริหารธุรกิจแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและ

จงัหวัดใกล้เคยีง โดยก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี  2552  ใช้มาตรฐานการศกึษาเดยีวกบัส่วนกลาง 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก) และเน้นความรู้คู่คุณธรรม ตามปรัชญา

ของมหาวทิยาลยั รวมทัง้การให้โอกาสทางการศกึษาแก่ทกุเพศ ทกุวยั ทีต้่องการ 

ใฝ่หาความรูไ้ด้เรยีนใกล้บ้านด้วย ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ด้านประสบการณ์

ท�างานและการใช้ชีวิต เกิดเป็นเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องลูกพ่อขุนฯที่เข้มแข็ง

 “ขอให้นกัศกึษาตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน รูจั้กแบ่งเวลาให้ถกูต้องทัง้การด�าเนนิชวีติ 

การท�างาน และการเรียน รวมทั้งเคารพครูอาจารย์ รุ่นพี่ และรู้รักสามัคคีระหว่าง

เพือ่นร่วมชัน้ คอยดแูลช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 

อกีทัง้ขอให้สบืสานประเพณบีายศรสีูข่วญั ซึง่มมีาตัง้แต่อดตีให้คงอยูต่่อไป และ 

ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ที่เสียสละเวลา คอยให้ความ

ช่วยเหลอืในเรือ่งต่างๆ เป็นอย่างด ี และร่วมกนัท�าให้กิจกรรมในครัง้น้ีให้ประสบ- 

ความส�าเร็จ ขอรับขวัญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน และขอให้ความภาคภูมิใจท่ีได ้

เข้ามาเป็นลูกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยจะคอยเป็นเปลวเทียน

ที่ให้แสงสว่างน�าทางทุกท่านไปสู่ความส�าเร็จเป็นมหาบัณฑิตดังที่ได้ตั้งใจไว้” 

 รศ.ดร.สมพล กล่าวต่อไปว่าปัจจบุนัประเทศไทยก�าลงัเข้าสูย่คุ Thailand 4.0  

ทีมุ่ง่เน้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการท�างานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

  รุ่นพี่คนเก่ง ‘อนุพงษ์  ทิพย์ปัญญา’ บัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เผยเส้นทางเรยีนรามฯ จะยากหรอืง่าย 

จะท้อหรอืไม่ อยูท่ี่ความพยายาม เพราะเขาคดิเสมอว่า 

“ทุกความพยายาม อาจจะไม่ประสบความส�าเร็จ  

แต่ทุกความส�าเร็จ ต้องเกิดจากความพยายาม”

  อนุพงษ์ เล่าถึงเส้นทางการเรียนว่า เมื่อวันที่

ผมตดัสนิใจมาสมคัรเรยีนรามฯ ผมได้เจอกบัคณุลงุท่านหน่ึงอายรุาว 50 กว่า ท่าน

เรยีนรามฯ มาแล้ว 8 ปี แต่มวีชิาทีส่อบไม่ผ่านจงึมาเทยีบโอนหน่วยกติเรยีนใหม่

อีกครั้ง ผมได้เห็นความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมของคุณลุงที่จะประสบความส�าเร็จ 

ให้ได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายไฟในการเรียนครั้งนั้น

 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นการสอบครั้งแรก ผมลงทะเบียนเรียนไป 

8 วิชา เพราะอยากเรียนให้จบเร็วที่สุด ตอนนั้นผมก�าลังเกณฑ์ทหาร

การจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือค่อนข้างล�าบากแต่ก็อ่านเรื่อยๆ ตั้งแต ่

วันท่ีสมัครเรียน แม้ว่าช่วงแรกผลสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สอบผ่าน 

แค่ 3 วิชาก็คิดว่าท�าไมถึงสอบไม่ผ่านแล้ววิชาที่ผ่านคะแนนได้แค่เกรด C 

จากนัน้กเ็ริม่ปรบัตวัไปเข้าฟังบรรยายท่ีสาขาวทิยบรกิารฯ และปรกึษากบัรุน่พ่ี

ที่เรียนอยู่มากขึ้น 

 “การเรียนสาขาบริหารธุรกิจไม่ยากหรือง่ายเกินไป ขอให้ตั้งใจเรียน

และอ่านหนงัสอืในรายวชิานัน้ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นวชิาเขยีนอธิบายและเชือ่มโยง

ไปสูก่ารใช้ในชวีติจรงิ การเขยีนค�าตอบต้องตรงประเดน็ เขยีนลายมอืทีอ่่านง่าย 

แล้วสรุปค�าตอบที่เขียนให้กระชับชัดเจน 

 ส่วนการเตรียมตัวสอบนั้น วันแรกที่เริ่มอ่าน เขียนสรุปเนื้อหาและหา

ข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต สรุปให้เป็นความคิดของตนเอง หรือท�าเป็น

แผนผังความคิด พอถึงช่วงใกล้สอบก็ไม่ต้องมาเปิดหนังสือเล่มโตๆ แค่มีชีท

ที่เราสรุปไว้ก็จะท�าให้เราอ่านทบทวนได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกเคล็ดลับ คือ การย้อน

ไปดูแนวข้อสอบในวิชานั้นอย่างน้อย 5 ปี จะท�าให้รู้ว่าข้อสอบแนวใดออก

บ่อยที่สุด” 

 อนพุงษ์ บอกด้วยว่าหลงัจากทีเ่คยท้อแท้ในช่วงเรยีนแรกๆ ในใจกค็ดิอยูว่่า

จะยอมแพ้ดไีหมหรอืไปต่อด ีภาวะกดดันอะไรหลายๆ อย่าง แต่มเีพ่ือนคนหนึง่

พูดกับผมว่า “รุ่นพี่ยังเรียนจบกันได้ บางคนท�างาน บางคนเรียน Pre-degree 

เขายังสามารถรับปริญญาได้ ท�าไมเราจะท�าไม่ได้ละ” ท�าให้ผมฮึดสู้และ 

เกิดความพยายามอีกครั้ง แล้วใช้เทคนิคการสอบในแบบฉบับตนเอง ท�าให้

สอบผ่านในวิชาที่เหลือในเทอมนั้น และเทอมต่อไปก็มีก�าลังใจมากยิ่งขึ้น  

 ผมเช่ือว่า “ทกุความพยายาม อาจจะไม่ประสบความส�าเรจ็ แต่ทกุความส�าเรจ็

ต้องเกิดจากความพยายาม” ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น 

เป็นวลคีลาสสกิทีผ่่านมากีย่คุกีส่มยักย็งัใช้ได้อยูเ่รือ่ยไป ถ้ารูไ้ม่เก่งต้องพยายาม

มากกว่าผู้อื่น โชคดีและตั้งใจเรียนที่ ม.รามค�าแหงจนจบได้ในที่สุด

ดังนั้นเพื่อความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ จ�าเป็นต้องอยู่บนรากฐาน แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพราะการพฒันาตามหลกัแนวคดินี ้ เป็นการพฒันาทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง

และความไม่ประมาท โดยค�านึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับตนเอง ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 

ในการวางแผน ตัดสินใจ และลงมือท�าในทุกๆ เรื่อง ซึ่งทุกอย่างนี้เป็นพื้นฐาน
(อ่านต่อหน้า 10)

รุ่นพี่คนเก่งจบรามฯเชียงใหม่
เผย‘ความพยายามชนะทุกสิ่ง’



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

ตอน  pool

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ค�าว่า pool ที่น�ามาเป็นช่ือของตอนนี้นั้นมีหลากหลายความหมาย คือ 

จะแปลว่าสระน�้าก็ได้ หรือจะหมายถึงกีฬาคล้ายบิลเลียดหรือสนุกเกอร์

ประเภทหนึ่งก็ได้ นอกจากนั้นค�าว่า pool ถ้าจะให้เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ

ก็คือในความหมายว่าเข้ามารวมกัน เช่น car pool ซึ่งหมายถึงการที่คน 

ซ่ึงต้องเดินทางไปเส้นทางเดียวกันก็เลยหาทางประหยัดด้วยการใช้รถร่วมกัน 

ตัวอย่างก็คือคนที่ท�างานอยู่ที่เดียวกันและมีบ้านอยู่ตามแนวเส้นทางเดียวกัน

ก็อาจมีคนหนึ่งขับรถตระเวนรับเพื่อนร่วมงานมาด้วยกัน โดยคนที่ไม่ได้ขับรถ 

ก็ต้องมายืนรอตามเวลาที่นัดหมาย car pool แบบนี้เป็นที่นิยมกันในบางเมือง 

ของสหรัฐฯ เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�างานได้ไม่น้อย

เลยทเีดยีว แต่ pool ในความหมายว่าเข้ามารวมกนันัน้ไม่ได้มแีค่ car pool เท่านัน้ 

การรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างอ�านาจผูกขาดก็ถูกเรียกว่า pool เหมือนกัน และ

เรือ่งของ pool ท่ีผมจะเขยีนถงึในตอนน้ีกเ็ป็นในความหมายอย่างหลงันีแ่หละครบั

 แม้ว่า “การแข่งขนั” กบั “การผกูขาด” จะเป็นเรือ่งตรงข้ามกนัคนละขัว้  

แต่แปลกทีว่่าการแข่งขนัมาก ๆ มกัจะน�าไปสูก่ารผกูขาดในทีส่ดุ สาเหตกุเ็พราะ

เมื่อแข่งขันกันหนัก ๆ ก็ต้องมีฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะ โดยฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็มัก 

ต้องเลิกกิจการไปหรือขายกิจการให้ฝ่ายชนะควบรวมเข้าเป็นกิจการเดียวกัน 

เมือ่กจิการทีเ่คยแข่งขนักนัล้มหายตายจากไปเรือ่ย ๆ ในทีสุ่ดก็จะเหลือแต่กิจการ

รายใหญ่อยู่ไม่กี่บริษัท

 การแข่งขันระหว่างรายใหญ่ด้วยกันนั้นต่างจากการแข่งขันระหว่าง

รายย่อย ๆ ซึ่งเป็นเพราะตัวใหญ่ล้มดังน่ะซิครับ ถ้ากิจการใหญ่ล้มผลกระทบ

ทีต่ามมาย่อมรนุแรงกว่าการล้มของกจิการเลก็ ๆ ดงันัน้เมือ่เหลอืแต่กจิการใหญ่ 

แข่งกนัจงึมักเกดิแนวโน้มทีก่จิการเหล่านีจ้ะมาร่วมมอืกนัผูกขาด หรอืทีภ่าษาอังกฤษ

ใช้ค�าว่า collusion และคนมักแปลเป็นไทย (หรือจีนก็ไม่รู้) ว่า “ฮั้ว”

 ข้อตกลงที่ส�าคัญเพื่อลดการแข่งขันซึ่งเท่ากับสร้างอ�านาจผูกขาด 

ให้แก่ผู้เข้าร่วมก็คือการตกลงที่จะไม่แข่งขันตัดราคากัน เพราะการขายถูกลง

ก็เท่ากับลดก�าไรลง และโดยทั่วไปมักจะร่วมกันก�าหนดราคาให้สูงกว่าปกต ิ

ด้วยเพือ่ประโยชน์หรอืก�าไรมาก ๆ ร่วมกนั นอกจากนัน้กอ็าจจะเป็นการตกลง 

ก�าหนดปริมาณผลิต ซึ่งก็คือการลดปริมาณผลิตลงเพื่อให้สินค้ามีน้อยและ

ราคาแพงข้ึน (กลุม่โอเป็กกใ็ช้วธินีีเ้วลาทีต้่องการให้ราคาน�า้มนัสงูขึน้) การตกลงกนั

อีกแบบหนึ่งคือแบ่งเขตการขายกันไปเลยว่าใครจะขายเขตไหน โดยจะไม่ขาย 

ข้ามเขตกัน ซึ่งกรณีหลังนี้ก็เหมือนกับข้อตกลงของพวกมาเฟียที่แบ่งเขต

อิทธิพลกันนั่นเอง

 ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นการรวมกลุ่มกันผูกขาดมีได้หลายรูปแบบ 

ไม่ใช่มแีต่ pool แบบเดยีว โดยถ้าหากเป็นการตกลงท�าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ซึ่งท�าให้การละเมิดข้อตกลงท�าได้ยากเพราะมีสัญญาบังคับ ก็จะเรียกการ

รวมหัวกันผูกขาดแบบนี้ว่า cartel แต่เนื่องจากการรวมหัวกันผูกขาดอย่าง 

เอาจรงิเอาจงัแบบนีท้�าให้ผูบ้รโิภคเสยีประโยชน์เพราะต้องซือ้สนิค้าราคาแพงขึน้ 

และบางครั้งก็ไม่มีของให้เลือกด้วยเพราะเขาแบ่งเขตการขายกันไปแล้ว ดังนั้น 

รฐับาลของประเทศต่าง ๆ จงึออกกฎหมายห้ามไม่ให้มกีารรวมกลุม่ในลกัษณะ 

cartel นี้ ซึ่งแปลว่าถึงจะมีการแอบตกลงกันลับ ๆ แต่ถ้าใครละเมิดไม่ท�าตาม 

ข้อตกลงขึน้มา อกีฝ่ายกไ็ม่สามารถฟ้องร้องได้เนือ่งจากข้อตกลงนัน้เป็นโมฆะ 

มาตั้งแต่ต้นแล้ว

 การตกลงรวมหัวกันผูกขาดด้วยการตกลงกันโดยวาจาไม่มีสัญญา 

เป็นลายลักษณ์อักษร (เพราะท�าไม่ได้เนื่องจากผิดกฎหมาย) นี่เองที่ถูกเรียกว่า

     

อาจารย์ตูซาร์ นวย aseanlang_ram@yahoo.co.th

การจราจร

  ค�าเรียกการจราจรต่างๆ ในภาษาเมียนมามีดังนี้

เลี้ยวซ้าย แบ กเว่

เลี้ยวขวา ญา กเว่

ตรงไป แต่ แต่ ตว้า

ถอยหลงั เน่า โซ่

(ที)่ กลบัรถ ก้า ปยนั แล่ ยา เนยา

สะพาน ดะ ด้า

สีแ่ยก ล้าน เล่ ควะ โซน

สามแยก ล้าน โต้น ควะ โซน

วงเวยีน อไว้

ไฟจราจร มี ้ปไว่

ไฟเขยีว มี ้เซ้น

ไฟเหลอืง มี ้วา

ไฟแดง มี ้นี

สะพานลอย ล้าน กู้ ดะ ด้า

เกาะกลางถนน ล้าน แล จนู

ทางรถไฟ มี ้ยะ ท้า ล้าน

ทางม้าลาย ล้าน กู้ มยีน้ จ้า

เป็นการรวมกลุม่แบบ pool ซึง่ในทางทฤษฎบีอกว่าการรวมกลุม่แบบนีไ้ม่น่ากลวั

เท่าไหร่ เพราะโอกาสจะละเมิดข้อตกลงเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากไม่สามารถฟ้อง

ร้องกนัได้ การรวมหวักนัผกูขาดถ้าหากจะเกดิขึน้กจ็ะเกดิแค่ช่วงสัน้ ๆ แล้วข้อตกลง

ก็จะถูกล้มเลิกไปเองเพราะเกิดการหักหลังคือละเมิดข้อตกลงขึ้น

 เมื่อเขียนถึง pool แล้ว ก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องเขียนถึงด้วยคือ TV pool ซึ่ง

ไม่ใช่ชื่อของนิตยสารหรือช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะครับ แต่เป็น

ความหมายที่ต่อมาแปลว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเวลาจะถ่ายทอดกิจกรรม

ส�าคัญต่าง ๆ  ทีวีพูลนี้มีท่ีมาสมัยเมื่อ 40 กว่าปีมาแล้วที่ประเทศเรายังจนอยู่  

เวลาจะถ่ายทอดกีฬาโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศนัดส�าคัญ ๆ ก็จะ 

มีทีวีบางช่องไปแย่งกันซื้อรายการ ท�าให้ต้องซื้อมาแพง ๆ เป็นการสูญเสีย 

เงินตราต่างประเทศมากไปโดยไม่สมควร ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีข้อตกลงระหว่าง 

ทวีช่ีองต่าง ๆ ว่าต่อแต่นีไ้ปจะไม่ไปแย่งกนัประมลูซือ้รายการถ่ายทอดสดต่างประเทศแพง ๆ 

อีกแล้ว แต่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันซ้ือรายการมาถ่ายทอดซ่ึงมักจัดล�าดับ

เรียงตามเลขช่องสมัยนั้น ซึ่งคนละเลขกับทีวีดิจิตอลสมัยนี้นะครับ 

 ตอนนี้ทีวีพูลไม่มีแล้ว มีแต่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเวลาจะถ่ายทอด

กีฬาอย่างเช่นโอลิมปิก แต่ถ้าถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากอังกฤษนั้นไม่ pool 

แล้วนะครับ กลับไปแย่งกันซื้อรายการเหมือนเดิม



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 เรื่องเล่าต่อไปน้ีเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนจริงในประวัติศาสตร์เยอรมนี  

เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้มากนัก นอกจากผู้ที่เรียนภาษาเยอรมันหรือสนใจ

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็น

อย่างดี ผู้เขยีนเห็นว่าเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจและเป็นเรือ่งทีเ่ราทกุคนควรเรยีนรู้

จากประวัติศาสตร์โลกที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดซ�้าขึ้นอีก เราลองมา

เรียนรู้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงดังกล่าวและลองมาดูซิว่าเราได้บทเรียน

อะไรบ้างจากเหตุการณ์นั้น

Die weiße Rose (กลุ่มกุหลาบขาว)

 กลุ่มกุหลาบขาวเป็นกลุ ่มที่ก่อตั้ง 

ขึน้โดยกลุม่นกัศกึษากลุม่หนึง่ทีเ่หน็คณุค่า 

ของความเป็นมนษุยชน สทิธ ิเสรภีาพทีท่กุคน 

พึงมีและต ่อต ้านระบบเผด็จการของ

รัฐบาลนาซี กลุ่มกุหลาบขาวก่อตั้งขึ้น 

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่เดือน

มิถุนายน ค.ศ. 1942 ในกรุงมิวนิค ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และ

เดือนเมษายน ค.ศ. 1943 สมาชิกกลุ่มนี้ถูกจับได้และถูกด�าเนินคดี ท้ายสุด

ถูกตัดสินประหารชีวิต

 กลุม่กหุลาบขาวได้เขยีนใบปลวิและแจกจ่ายไปทัว่เมอืงมวินคิด้วยตนเอง 

และยังส่งผ่านต่อให้สมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มไปแจกจ่ายในเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะ 

ทางใต้ของเยอรมนี ใบปลิวที่เขียนมีหกฉบับ และถูกพิมพ์แจกจ่ายรวม 

เก้าพันแผ่น ในใบปลิวแต่ละฉบับจะบรรยายถึงสิ่งที่รัฐบาลของฮิตเลอร ์

อันเป็นรัฐบาลเผด็จการที่กระท�าตามอ�าเภอใจ ไร้ซึ่งกฎหมายที่เป็นธรรม 

และได้เรียกร้องให้ประชาชนออกมาต่อต้านการกระท�าดังกล่าวของรัฐบาล 

นอกจากนีก้ลุ่มกหุลาบขาวยงัได้พยายามตดิต่อกบักลุม่ต่อต้านลทัธนิาซีอืน่ๆ  

ในเยอรมน ีถอืได้ว่าการกระท�าดงักล่าวของกลุม่กหุลาบขาวเป็นการกระจายข่าว

และเปิดโปงการกระท�าของรัฐบาลไปจนถึงเมืองหลวงเบอร์ลิน

 สมาชิกหลักของกลุ ่ม

ประกอบด้วยพี่น ้องตระกูล 

Scholl ที่ชื่อ Hans  และ Sophie 

Scholl1 พร้อมเพื่อนนักศึกษา

ช่ือ Christoph Probst, Willi Graf, 

Alexander Schmorell และ

ศาสตราจารย์ Kurt Huber นอกจากน้ี 

ยังมีกลุ่มแนวร่วมท่ีมีความคิดเห็น

และทัศนคติคล้ายๆกัน ที่มาจากหลายอาชีพ และกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น เบอร์ลิน ฮัมบูกร์ รวมทั้งมีการติดต่อสร้างเครือข่ายต่อๆ กันไป

ในเมืองอื่นๆ อีกหลายเมือง (อ่านต่อหน้า 7)

 แรงจูงใจมาจากกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสต์ พี่น้องตระกูล Scholl 

ถูกส่ังสอนและอบรมมาจากครอบครัวที่เคร่งศาสนาคริสต์ ส่วนหนึ่งของ

การอบรมส่ังสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสระ เสรีภาพ ความถูกต้อง ยุติธรรม 

ความเป็นตัวของตัวเอง และเมื่อพวกเขาได้รู้เห็นเกี่ยวกับการกระท�าของ 

รัฐบาลเผด็จการนาซีที่ท�าการจับกุมชาวยิวและลดทอนสิทธิเสรีภาพ 

ของคนเหล่านัน้ พร้อมกบัการกกัขงั ทรมานและฆ่าชาวยวิรวมท้ังผูท่ี้ต่อต้าน-

รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นใครกต็ามเป็นจ�านวนมหาศาล กลุม่กหุลาบขาวจงึไม่สามารถ

นิ่งดูดายได้ นอกจากนี้ พี่น้องตระกูล Scholl ยังได้รับการอบรมบ่มนิสัย 

จากมารดาตั้งแต่ยังเยาว์วัยในเรื่อง การอ่าน ศิลปะ ดนตรี ค�าสอนศาสนา  

ซ่ึงท�าให้พวกเขาสามารถแยกแยะความถกูผดิ สิง่ใดดสีิง่ใดชัว่ ความถกูต้อง-

ในสังคม การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ส�าคัญ  

ทั้ง Hans Scholl, Alexander Schmorell และ Willi Graf ได้มีโอกาสรู้เห็น

เกีย่วกบัเหตกุารณ์การฆ่าหมูช่าวยวิในโปแลนด์ และได้เหน็ชวีติความเป็นอยู ่

ของชาวยิวที่ถูกกักขังในค่ายกักกันเม่ือคร้ังท่ีพวกเขาไปเป็นอาสาสมัคร 

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสงครามแนวหน้าในโปแลนด์และรัสเซีย และเมื่อ 

กลับมายังเยอรมนีพวกเขาจึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านการกระท�าของ

รัฐบาลนาซี

 จากการที่พวกเขาได้ล่วงรู้ถึงการกระท�าของรัฐบาลนาซี พวกเขาจึง

คิดว่าแค่การพูดคุยสนทนาและถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวจากปากต่อปาก 

คงไม่เพียงพอและไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงได้เขียนใบปลิว

ขึ้นมาจ�านวนส่ีฉบับในช่วงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1942 โดยไม่ลงชื่อ และ 

ส่งใบปลิวไปยังบุคคลที่มีการศึกษาทั่วเมืองมิวนิคเพื่อให้คนเหล่านั้น 

รับทราบเรื่องราวความโหดร้ายดังกล่าว

 ในวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่  30 ตุลาคม ค.ศ. 1942 ทั้ง Graf,  

Scholl และSchmorell รบัอาสาไปท�าหน้าท่ีช่วยปฐมพยาบาลทหารท่ีบาดเจบ็ 

ในแนวหน้า และหลังจากกลับมา พวกเขาก็คิดต่อต้านการท�าสงคราม

ของรัฐบาลนาซี ใบปลิวฉบับที่ห้า ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้คนเยอรมันทุกคน 

ได้ทราบถึงการกระท�าของรัฐบาลต่อชาวยิวจึงถูกพิมพ์และแจกจ่าย 

ไปทั่วเยอรมนีทางตอนใต้และในออสเตรีย ซึ่งกลุ่มกุหลาบขาวต้องการ 

ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการกระท�าที่ไม่ถูกต้องของรัฐบาลให้ได้มากที่สุด

 ข้อความในใบปลวิเป็นข้อความท่ีใช้ภาษาง่ายๆ อ่านเข้าใจเร็ว ท�าให้รู้ 

ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในสงคราม และทั้งสามคนที่ได้รู้เรื่องสงคราม

ด้วยตัวเองสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ว่าสงครามคงยืดเยื้อ และเยอรมน ี

ไม่สามารถชนะสงครามได้ดงัทีร่ฐับาลโฆษณาชวนเชือ่ไว้ ในใบปลวิพวกเขา 

ได้เรยีกร้องให้ประชาชนเปิดหเูปิดตารบัรูข้้อมลูใหม่ๆ และเลกิสนบัสนนุรฐับาล 

เพราะส่ิงที่รัฐบาลก�าลังท�านั้นเป็นการพยายามรวมยุโรปให้เป็นหนึ่งเดียว

ภายใต้การครองอ�านาจแบบเผด็จการนาซีโดยเยอรมนีแต่เพียงผู้เดียว

1 Hans Scholl เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ส่วนน้องสาวของเขา Sophie Scholl ศึกษาวิชาชีววิทยาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมิวนิค

เรื่องเล่าจากเยอรมนี
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๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 1943 เยอรมนีแพ้สงครามที่ Leningrad 

ทหารเยอรมันกว่าเก้าหมื่นคนถูกจับเป็นเชลยในสงคราม และเสียชีวิต 

ในสงครามกว่าแสนคน ส่วนทหารรสัเซยีล้มตายเป็นสองเท่าของทหารเยอรมัน 

ข่าวทหารเยอรมันรบแพ้ดังกล่าวท�าให้ประชาชนไม่แน่ใจในการท�าสงคราม 

นักศึกษาในเมืองมิวนิคเริ่มประท้วงรัฐบาล เหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให ้

กลุ ่มกุหลาบขาวได้โอกาสเคลื่อนไหวในการออกใบปลิวฉบับที่หก  

ซึ่งใบปลิวดังกล่าวได้ถูกส่งไปถึงแถบประเทศสแกนดิเนียเวียและอังกฤษ 

ใบปลิวเหล่าน้ันถูกโปรยลงมากระจายอยู ่ทั่วท้องฟ้าของเยอรมนีโดย 

เครื่องบินอังกฤษในปลายปี ค.ศ. 1943 ส่วนในเมืองอื่นๆ ก็ได้มีการแจกจ่าย 

ใบปลิวต่อต้านรัฐบาลโดยสมาชิกที่เป็นเพื่อนๆของกลุ่มกุหลาบขาวด้วย 

และท่ีก�าแพงของอาคารเรียนใน

มหาวทิยาลยัมิวนคิ ปรากฏข้อความว่า 

Nieder mit Hitler (ฮิตเลอร์จงพินาศ) 

และข้อความว่า Freiheit (เสรีภาพ) 

ข้อความเหล่านี ้ Schmorell, Hans Scholl 

และ Willi Graf ได้ลักลอบเขียน 

ในยามค�่ าคืนด ้วยสีน�้ ามันสี เขียว  

และเขียนด้วยยางมะตอยสีด�าเพื่อ 

ให้ลบออกได้ยาก ขณะเดยีวกนั ทางการ

ก็พยายามสืบหาผู้กระท�าการดังกล่าว

แต่ก็ไร้ร่องรอย ในที่สุดทางการได้

มอบหมายให้ศาสตราจารย์ Richard 

Harrer เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสืบหา 

ผู้กระท�าการดังกล่าว

 ในคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1943 กลุม่กหุลาบขาวได้พยายาม

แจกใบปลิวฉบับที่หก ที่เขียนโดย 

ศาสตราจารย์ Kurt Huber จ�านวน 1200 

ในมหาวทิยาลยัมวินคิ แต่ใบปลิวเหลือ 

สองพ่ีน้องตระกูล Scholl จงึได้น�าเอา

ส่วนที่เหลือไปแจกในมหาวิทยาลัย

ในวนัที ่ 18 กมุภาพนัธ์ โดยทีส่องพีน้่อง

ได้บรรจุใบปลิวลงในกระเป๋าสีเลือดหมู และน�าใบปลิวไปวางตามทางเดิน

ของอาคารทุกชั้น ตามหน้าห้องบรรยาย และโยนใบปลิวจากตึกให้ปลิว 

ลงมาบนพื้น จนท�าให้สองพี่น้องถูกจับได้โดยเจ้าหน้าที่ดูแลห้องบรรยาย 

ชื่อ Jakob Schmid โดยถูกน�าตัวส่งต�ารวจลับ Gestapo

 สองพี่น้องตระกูล Scholl และสมาชิกกุหลาบขาวถูกจับและถูกแยก

กันสอบสวน การสอบสวนด�าเนินไปจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1943 

สองพีน้่องตระกลู Scholl ถูกตดัสินให้ประหารชวีติโดยการตดัคอด้วยเครือ่งกโิยตนี 

การสอบสวนและการขึน้ศาลไม่ได้เปิดโอกาสให้สองพีน้่องได้ให้ความแก้ต่าง

ได้เลย พวกเขาได้มีโอกาสเห็นหน้าบิดามารดาเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1943 และก่อนตาย Hans Scholl ได้ตะโกนออกมาดังๆ ว่า 

เรื่องเล่าจากเยอรมนี (ต่อจากหน้า 6)

ขอให้อิสรเสรีภาพจงอยู่ชั่วนิรันดร์  ส่วนศาสตราจารย์ Kurt Huber, Willi 

Graf และ Aleander Schmorell ถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตเช่นเดียวกับ

สองพี่น้องตระกูล Scholl 

 ที่มาของชื่อกลุ่มกุหลาบขาวมีที่มาที่ไม่แน่นอน อาจมาจากชื่อของ

หนังสือ Die weiße Rose ของ 

B. Traven หรืออาจมาจาก

ไปรษณียบัตรของโรงพิมพ์ 

Max Baur ที่มีรูปดอกกุหลาบ

สีขาวปรากฏให้เห็นก็เป็นได้ 

หรือเป็นไปได้ว่าดอกกุหลาบ

สีขาว เป ็นสัญลักษณ ์ของ

ความเป็นประชาธิปไตยและ

เสรีภาพ

 ปัจจุบัน หากใครได้มี

โอกาสเข้าไปในมหาวิทยาลัย- 

มิวนิค ก็จะเห็นอนุสาวรีย์รูปดอกกุหลาบขาวท�าด้วยหินและบนพื้นปรากฏ

อนุสรณ์รูปหล่อโลหะเป็นรูปใบปลิวฉบับต่างๆ กระจายอยู่ให้เห็น และ

ในมหาวิทยาลัยยังมีการตั้งชื่อสถานที่ตามชื่อของศาสตราจารย์ Kurt Huber 

และ สองพ่ีน้องตระกลู Scholl นอกจากนีส้ถาบนัส่งเสรมิความรูด้้านการเมอืง

ยังมีชื่อตามชื่อของสองพี่น้องว่า  Geschwister Scholl Institut เพื่อเป็นการ

ยกย่องและเป็นเกียรติแก่สองพี่น้องท่ีต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความเป็น

ประชาธิปไตย

 อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มกุหลาบขาวเป็นกลุ่มท่ีเป็นนักศึกษาท่ีต่อต้าน

การปกครองแบบเผด็จการของฮิตเลอร์ที่มีชื่อเสียงและอ�านาจมากที่สุด 

ในเยอรมนี กลุม่นักศกึษากลุม่นีไ้ม่ใช่กลุม่หวัรนุแรงแต่อย่างใด แต่เป็นกลุม่ 

ที่ต้องการต่อสู้เพื่อความถูกต้องท่ีไม่ต้องการใช้ความรุนแรงโดยใช้หลัก

ประชาธิปไตย ความถูกต้อง ทั้งยังยึดถือในเรื่องสิทธิมนุษยชน การไม่นิ่ง-

ดูดายต่อสิ่งที่ผิดศีลธรรมจรรยา และไร้ซึ่งมนุษยธรรม

การถูกจับและถูกลงโทษ

การขึ้นศาล

ที่มาของชื่อกลุ่มกุหลาบขาว

แหล่งอ้างอิง 

Franz, Cornelia / Strohm, Leo H. (2012): Deutsche Geschichte. Von den

 Anfängen bis zur Gegenwart. Leichlingen: Krone.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/hitler. 
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๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับก�รลงทะเบียนเรียน
สำ�หรับนักศึกษ� (Pre-degree) คณะมนุษยศ�สตร์

 ด้วยในปีการศกึษา  2560  คณะมนษุยศาสตร์ได้เริม่ใช้หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2555  ซึ่งเป็น

หลักสูตรส�าหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึง 

ปีการศึกษา 2559  การเริ่มใช้หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้  ส่งผล 

โดยตรงต่อนักศึกษาที่ เข ้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดบัปรญิญาตร ี (Pre-degree) ท่ีจะมคีณุวฒิุเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (มธัยมศกึษาตอนปลาย) หรอืเทยีบเท่าตัง้แต่ปีการศกึษา 2560 

เป็นต้นไป  ซึง่ได้ลงทะเบยีนเรยีนและมผีลการสอบกระบวนวชิาในสาขาวชิาต่างๆ 

ของหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ไปแล้ว

 ส�าหรบัรายละเอยีดในการปรบัปรงุหลกัสตูร พ.ศ. 2560 นัน้  ประเดน็ส�าคญั

ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา Pre-degree  มีดังนี้

 1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

เดิม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ฉบับ พ.ศ. 2555

(นักศึกษา Pre-degree รหัส

ประจ�าตัว 55 - 59)

ใหม่
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

(ส�าหรับนักศึกษาที่สมัคร

เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2560 เป็นต้นไป)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42  หน่วยกิต 40  หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก 63  หน่วยกิต 72  หน่วยกิต

หมวดวิชาโท 24  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 15  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 144  หน่วยกิต 139  หน่วยกิต

  2) กระบวนวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร ฉบบั พ.ศ. 2555 บางกระบวนวชิา 

ได้ยกเลกิการสอนในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560  การยกเลิกการสอนดังกล่าว 

ส่งผลให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและมีผลการสอบแล้วไม่สามารถ 

น�ามาเทียบโอนผลการเรียนได้  ด้วยข้อจ�ากัดที่ว่าการเทียบโอนผลการเรียน 

จะเทียบโอนได้ทุกกระบวนวิชาที่ตรงกับกระบวนวิชาในหลักสูตรของ 

คณะมนษุยศาสตร์ทีป่ระกาศใช้ตามปีการศกึษาท่ีนกัศกึษาประสงค์จะเข้าศกึษา

 ดงันัน้  คณะมนษุยศาสตร์ขอให้นกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 

เพือ่เตรยีมศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี(Pre-degree) รหสัประจ�าตวั 55 - 59  ตดิต่อ 

หน่วยทะเบยีนและประเมนิผลการศกึษา ขอรบัโครงสร้างหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2560  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 กองกจิการนกัศกึษา จดัเวทนี�าเสนอผลงานของนกัศกึษาฝึกงาน กระบวนวชิา

RAM 3000 สหกิจศึกษา รุ่นที่ 16 สุดปล้ืม ! นักศึกษาหลายคนได้งานท�าใน 

หน่วยงานที่ไปฝึกงาน ฝากนักศึกษาชวนเพื่อนฝึกงานแบบคิดหน่วยกิต เพ่ือ

เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมก่อนท�างานจริง 

 กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กระบวนวิชา  

RAM 3000 สหกิจศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 16 ประจ�าภาค 2/2559 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 

โดยมีนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์และผู้ประสานงานเข้าร่วมงาน จ�านวน 80 คน 

 นางเพชราวรรณ ช่วยอนิทร์ หวัหน้างานศนูย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้อนุมัติให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

จดัโครงการปัจฉมินเิทศนกัศกึษา กระบวนวชิา RAM 3000 สหกจิศกึษา ประจ�าปี- 

การศกึษา 2559 รุน่ที ่16 เพือ่ให้นักศกึษาได้แลกเปลีย่นประสบการณ์การปฏบิตังิาน 

ในองค์กรผูใ้ช้บณัฑติ ให้ผูบ้รหิาร อาจารย์นเิทศก์ และผูป้ระสานงานสหกจิศกึษา 

ได้รบัทราบ เพือ่เป็นข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ พฒันากระบวนวชิา RAM 3000 

สหกจิศกึษา และพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนของสาขาวชิาต่างๆ ให้สอดคล้อง 

กบัความต้องการของตลาดแรงงาน การปัจฉมินเิทศนกัศกึษาในวนันี ้ มนีกัศกึษา 

ที่ผ่านการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน ครบตามระยะ-

เวลาที่ก�าหนดคือ 4 เดือน 

 นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวว่าปัจจุบัน

การแข่งขันในตลาดแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ลักษณะบัณฑิตท่ีตลาดแรงงาน 

ต้องการเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากทักษะทางด้านวิชาการแล้ว นายจ้างหรือ 

ผูใ้ช้บณัฑติยงัต้องการให้พนักงานมทีกัษะวชิาชพี และมคีวามสามารถในการพฒันา 

ตนเอง ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้เร็วเมื่อนักศึกษามีโอกาสได ้

ปฏิบัติงานจริง ในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างที่นักศึกษา จ�านวน 49 คน  

ทีเ่ข้าร่วมฝึกงานกบัสถาบนักว่า 40 แห่ง ได้ปฏบิตัมิาตลอดระยะเวลา 4 เดอืนมานี ้

ในภาพรวมแล้ว ถือว่านักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 

ได้เป็นอย่างดี และถือว่านักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ระบบการท�างานทันทีที ่

จบการศกึษา ส�าหรบัการปัจฉมินเิทศนกัศกึษาในวนันี ้ เป็นกจิกรรมส�าคญัทีจ่ะได้ 

น�าประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละคนที่ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีลักษณะ

งานที่แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อน ๆ ได้รับทราบ 

 “การได้ฝึกงานกบัสถานประกอบการทีร่่วมมอืกบัรามค�าแหงจ�านวนกว่า 50 แห่ง 

นับเป็นใบเบิกทางที่ดี หลายคนได้เข้าท�างานในองค์กรที่ไปฝึกงาน ดังนั้น  

นักศึกษาที่ได้ร่วมฝึกงาน RAM 3000 รุ่นที่ 16 นับว่าได้ตัดสินใจได้ถูกต้อง และ 

ขอให้บอกต่อไปถงึเพือ่นถงึประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการท�างานตลอดระยะเวลา 4 เดอืน

และหากเหน็ว่ามสีถานประกอบการท่ีมคีณุสมบตัหิรอืศกัยภาพโดดเด่น เหมาะสม- 

ส�าหรบัการฝึกงาน และยงัไม่ได้เป็นเครอืข่ายกบั ม.รามค�าแหง สามารถแจ้งข้อมลู 

ได้ทีศ่นูย์สหกจิฯ เพือ่เป็นแนวทางสร้างโอกาสให้นกัศกึษาฝึกงานรุน่ท่ี 17 ต่อไป

 ...การน�าเสนอผลงานในวนันีจ้ะเป็นการเสรมิและเติมเต็ม เพือ่ให้กระบวนวชิา- 

RAM 3000 บรรลุเป้าหมายได้จริง ขอขอบคุณนักศึกษาที่ฝึกงานจนครบก�าหนด

ระยะเวลาการฝึกอาชีพ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์กับรุ่นใหม่ต่อไป การแบ่งปันข้อมูล

ในวันนี้แสดงออกถึงความรับผิดชอบของนักศึกษาเป็นการฝึกความรับผิดชอบ  

และการตรงต่อเวลา ซึ่งนักศึกษาต้องเริ่มดูแลตัวเองให้มีความพร้อมก่อนออก 

ไปสู่สังคมการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความ- 

ส�าเร็จในการเรียน ส�าเร็จการศึกษาได้เร็ววันตามที่มุ่งหวัง และได้ท�างานใน 

องค์กรที่ดีในอนาคต”

กองกิจฯ จัดปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษ�ฝึกง�น RAM 3000 รุ่นที่ 16
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จากสาวโรงงาน สู่ผู้พิพากษา ผลิตผลจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

สีไพ  ประดิษฐ์ภูมิ

  “ลัดดาวรรณ หลวงอาจ” จากชีวิตเด็กสาวอีสาน จบการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา 

เธอจึงต้องหยุดเรียนแล้วออกมาช่วยพ่อแม่ท�าไร่ ท�านา ซึ่งสวนทางกับ 

ความต้องการของเธอที่ต้องการศึกษาต่อ “ฉันไม่ชอบท�าเกษตรกรรม 

เพราะมนัเหนือ่ย แต่ฉนัชอบอ่านหนงัสอื ฉนัอยากเรยีนหนงัสอืสงู ๆ ท�างานด ีๆ 

จะได้มีเงินส่งให้พ่อแม่” (ส�านักข่าวทีนิวส์!, 26 กรกฎาคม 2559) นี่คือ 

สิง่ทีเ่ธอใฝ่ฝัน เธอจงึขวนขวายท่ีจะเรยีนหนงัสอืให้ได้ เริม่จากไปสมคัรเรยีน

การศกึษานอกโรงเรยีน หรือ กศน. (ปัจจบัุนคอื ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) ห่างจากหมูบ้่านประมาณ 30 กโิลเมตร 

จะล�าบากอย่างไรก็ตาม เธอมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อให้ได้ พอจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่ออายุ 15 ปี  

จงึตดัสินใจขอพ่อแม่ เดนิทางเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือท�างานและหาทีเ่รยีนต่อ โดยมเีงือ่นไขว่าจะส่งเงนิกลบัมา

ให้ทีบ้่านทกุเดอืน เริม่จากเป็นสาวโรงงานปลากระป๋อง สูโ่รงงานทอผ้า โรงงานผลไม้กระป๋อง คนงานก่อสร้าง 

โรงงานผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้า คนรบัจ้างปรบมอื และแล้วเธอกจ็บชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จากนัน้เธอได้สมคัรเรยีน

ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อปีพ.ศ. 2539

  ชวีตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง มสีิง่ทีเ่ธอได้เรยีนรูม้มีากมาย เธอรูส้กึโชคดีมากท่ีมโีอกาส

ได้เข้าเรียนฟังค�าบรรยาย ซึ่งอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เธอได้น�ามาปรับใช ้

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของตนเอง นอกจากนั้นเธอได้ฝึกอบรมในด้านการพูดที่ ศพร. (ศูนย์พัฒนา- 

การพูดรามค�าแหง) และการได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท�าให้เธอได้รับประสบการณ์ดี ๆ  มากมาย จากนักศึกษา 

ที่เรียนและท�างานไปพร้อม ๆ กัน โดยเธอท�างานเป็นพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในปีการศึกษาแรก  

แต่ในปีการศึกษาที่ 2 เธอลาออกจากงาน และกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อที่จะตั้งใจเรียน 

ให้จบโดยเรว็ จากน้ันชวีติประจ�าวนัของเธอก็คอื “ออกจากหอพกัไปอ่านหนงัสอืทีห้่องสมดุแต่เช้า ไปยนืรอ 

ห้องสมดุเปิดท�าการ เมือ่เจ้าหน้าทีเ่ปิดประตหู้องสมดุ พวกเรากจ็ะวิง่เข้าไปในห้องสมดุ เพ่ือจองท่ีนัง่เด่ียว” 

(ลดัดาวรรณ หลวงอาจ, 2559, หน้า 41) โดยสิง่ทีเ่ธอได้จากห้องสมดุทัง้เอกสาร ต�าราเรียน หนงัสือด้านกฎหมาย

ของอาจารย์รุ่นเก่า ที่อ่านเข้าใจง่าย ท�าให้ทราบถึงหลักคิด ทฤษฎีของการเรียนกฎหมายมากขึ้น และเธอ 

ก็ฝึกท�าข้อสอบไปด้วย ท�าให้สามารถจับประเด็นได้ดี เธอเข้าห้องสมุดทั้งเช้า และบ่าย แต่เมื่อถึงเวลาเรียน 

ก็จะเข้าเรียน ฟังอาจารย์บรรยาย เธอใช้เวลา 3 ปีในการศึกษา ในที่สุดก็จบการศึกษา ได้รับพระราชทาน

ปริญญาบัตร นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 25 ในปี พ.ศ. 2541 หลังจากเรียนจบจึงสมัครเรียนเนติบัณฑิต  

และสมัครอบรมวิชาว่าความ (ตั๋วทนาย) ไปพร้อม ๆ กัน สอบได้ตั๋วทนายรุ่นที่ 16 และจบเนติบัณฑิต 

ได้อย่างสมภาคภูมิ  จากนั้นเธอก็สอบได้ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 49 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 คือวันที่เธอ 

ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ “ผู้พิพากษา” นับเป็นสิ่งที่เธอ 

ภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเธอตั้งใจว่า “จะปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยการท�าหน้าที่

ของตนเองให้สมบรูณ์ทีส่ดุเพือ่ประโยชน์ของมหาชน” (ลดัดาวรรณ หลวงอาจ, 2559, หน้า 67)

ถาม 1.ถ้าผมลงทะเบียนและผลสอบในวิชา 

ที่ลงทะเบียนได้เกรด D และได้น�าวิชาดังกล่าว 

มาลงทะเบยีนเรยีนในเทอมถดัไป และสมัครสอบ 

e-Testing ด้วย  เมือ่ได้เข้าสอบ e-Testing วชิาดังกล่าว

ได้เกรด B ในกรณีนี้ผมจะได้ทั้ง 2 เกรดหรือ 

ได้เกรดเดียว

 2. ถ้าสอบได้เกรด D หรือ D+ สามารถ 

รีเกรดได้หรือไม่

ตอบ 1.ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปรญิญาตร ี (ฉบบัที ่ 3 ) พ.ศ.2555  

ข้อ 16.5.3 นกัศกึษามสีทิธิป์รบัอกัษรระดบัคะแนน 

ได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต�่ากว่า

อักษรระดับคะแนน C ทั้งนี้ ให้นับวิชาที่สอบได้

อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

 ในกรณีของนักศึกษา สอบได้เกรด D แล้ว 

และน�ามาลงทะเบียนใหม่และได้เข้าสอบ แม้จะ 

เป็นการสอบ e- Testing ก็ตาม เมื่อผลสอบได้

ระดับคะแนนเป็นผู้สอบผ่าน จึงถือว่านักศึกษา

ได้ท�าการรีเกรดวิชาดังกล่าว ตามข้อบังคับของ

มหาวทิยาลยัแล้ว มหาวทิยาลยัจะนบัวชิาทีไ่ด้เกรด

ที่ได้สูงสุดคือเกรด B ส่วนเกรด D จะถูกตัดทิ้งไป 

จึงถือว่านักศึกษาได้เกรดเดียวคือ B เท่านั้น

 2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ตามข้อ 1 

เกรดที่นักศึกษาสอบได้ต้องต�่ากว่า C  จึงจะมีสิทธิ์ 

ลงทะเบียนเพื่อรีเกรดได้ ดังนั้นเมื่อได้เกรด D 

หรอื D+ แล้วนกัศกึษาจงึมสีทิธิท์ีจ่ะน�าวชิาดงักล่าว 

ลงทะเบียนเพื่อสอบใหม่ได้ในภาคปกติ (ภาค 1 

หรือ 2) หรือภาคฤดูร้อน

ถาม	1. เวลาจะย้ายคณะ วิชาที่สอบผ่านแล้ว

จะย้ายตามไปคณะที่ย้ายไหม 

 2. การย้ายคณะต้องย้ายตอนปี 2 เท่านั้น

หรือย้ายตอนเรียนจบการศึกษา

ตอบ 1. ทุกกระบวนวิชาที่สอบผ่านจะย้ายตาม 

ไปโดยอัตโนมัต ิ ดงันัน้กระบวนวชิาทีไ่ม่ใช่วชิาเดยีว

กับวิชาในคณะที่ย้ายหรือกระบวนวิชาที่จะใช  ้

ในหลักสูตรของคณะที่ย้ายไปใช้ในคณะไม่ได้  

ก็จะต้องย้ายตามไปด้วย ซึ่งมีผลว่าเมื่อนักศึกษา

เรียนครบหลักสูตรวิชาเหล่านั้น ต้องน�าไปรวม

เพือ่คดิเกรดเฉลีย่ด้วย ไม่สามารถท�าเรือ่งบอกเลกิได้

 2. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551  ข้อ 18.1 

นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะย้ายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวชิา กองบรรณาธิการ

ให้ด�าเนินการขอย้ายโดยยื่นค�าขอตามแบบพิมพ  ์

ของมหาวทิยาลยั ตามหลกัเกณฑ์วธิกีารและสถานที ่

ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด ข้อ 18.2 นกัศกึษาประสงค์ 

จะย้ายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวชิา ต้องเคยลงทะเบยีนเรียน 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศกึษาปกต ิ ข้อ 18.3 การย้าย- 

คณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องยื่นค�าขอย้าย

ก่อนการเรียนจบหลักสูตร

 ตามข้อบังคับ ฯ ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่ได้ม ี

ก�าหนดให้นักศึกษาย้ายคณะเพียงแต่ก�าหนดว่า  

ต้องลงทะเบยีนในภาคปกตแิละไม่น้อยกว่า 2 ภาคปกต ิ

ซึง่เมือ่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบ 2 ภาคการศกึษา

ปกติแล้ว จะท�าเรือ่งย้ายคณะเลยหรอืไม่กไ็ด้ แต่ท้ังนี้

นักศึกษาต้องย้ายก่อนเรียนจบการศึกษา เพราะถ้า 

นกัศกึษาไม่ท�าเรือ่งย้าย นักศกึษาจะท�าเรือ่งจบหลกัสตูร

ไม่ได้ การท�าเรื่องจบหลักสูตรต้องแจ้งจบหลักสูตร

ให้ตรงกบัคณะหรอืสาขาทีน่กัศกึษาเรยีนกระบวนวชิา

ในหลักสูตรนั้นๆ

(อ่านต่อหน้า 11)
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M.B.A. สมุทรสาครฯ (ต่อจากหน้า 4)

คณะทัศนมาตรฯ (ต่อจากหน้า 3)

เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์  ปัจจุบัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มจางหายไปจากสังคม  คนเริ่ม

ให้ความสนใจกับของเล่นใหม่ๆ และเทคโนโลยมีากขึน้ 

ขอฝากให้เยาวชนรุ่นใหม่หนัมาใส่ใจวฒันธรรม  ช่วยกัน 

สบืสานศลิปหตัถกรรมของไทยท่ีถกูคิดค้นโดยคนไทย

ตัง้แต่สมยัโบราณ  เพือ่ไม่ให้จางหายไปตามกาลเวลา”

 นางสาวโศภษิฐา  ตระกลูสนัตไิมตรี 

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

กล่าวว่าโครงการสานปลาตะเพียน 

เพ่ือการมองเห็นของเด็ก  เป็น

โครงการทีด่ ี เพราะนอกจากจะได้ 

ความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการด้านสายตา 

ท่ีเป็นจดุเริม่ต้นของพัฒนาการส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย  

ซึง่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการเรยีน การดแูลผูอ้ืน่ 

และการท�างานในอนาคตแล้ว  ยังได้รู้จักภูมิปัญญา

ท้องถ่ินของไทย  รวมถึงได้ร่วมสบืสานงานหตัถกรรม

ที่ดีงามของบ้านเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

 นายประมขุมนตร ี ไชยมาดี 

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

กล่าวว่าความรูท้ีไ่ด้รบัจากโครงการนี้ 

สามารถน�าไปประยกุต์ได้หลากหลาย 

เช่นน�าไปปรับใช้กับการเรียน

การสอนเกี่ยวกับการตรวจและ 

ดูแลสายตาเด็ก  การดูแลคนรอบข้าง  ท้ังยงัได้อนรุกัษ์ 

งานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีช่วยส่งเสริม

พัฒนาการด้านสายตาของเด็กๆ ดีกว่าให้เด็กเล่นกับ

อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เพราะ

เป็นการท�าร้ายสายตา  และยังท�าให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์

กับคนรอบข้างน้อยลงด้วย

จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และน�ามาประยุกต์

ใช้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการมองโลกเชิงระบบ 

ทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุง่เน้นการรอดพ้น 

จากวิกฤตต่างๆเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในการ

พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 “นักศึกษาต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ มุ่งมั่น

สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการท�างาน พร้อมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยี

และภาษาต่างประเทศด้วย อีกทั้งต้องไม่ลืมน�าหลัก

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู ่กันไปด้วย 

และในฐานะครู อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จะต้ังใจสอนนักศึกษาอย่างเต็มก�าลังความสามารถ  

ให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ�าเป็น

ส�าหรับการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต

ต่อไป”   

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาค 2/2559

 ❇ ก�าหนดการสอบไล่ ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2559 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - วันอาทิตย์  

ที่ 22 - 23 และ 29 - 30 เมษายน 2560 ส�าหรับการสอบไล่ส่วนภูมิภาค ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2559 

มีศูนย์สอบภูมิภาคทั้งหมด 39 ศูนย์สอบ 

 ❇ คาบเวลาสอบปกติและซ�้าซ้อน

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

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

 ❇ กระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจ�านวนศูนย์ละ  211 วิชา

   ➣ ข้อสอบปรนัย จ�านวน 74 วิชา

ANT3057, APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102, 

ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, FIN2101, HIS1001, HIS1003, HIS1201,

HPR1001, HRM2101, 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, MCS4403, MCS4481, MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, MGT3205,

MGT3301, MKT2101,  MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101,

PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, SOC4077, STA1003, STA2016, THA1001,

THA1002, THA1003

   ➣	ข้อสอบอัตนัย จ�านวน 137 วิชา

ACC1101, ACC1102, ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR3107, BI02202,  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, MCS3403, MCS3460, 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,  SOC2033,  SOC2043,  SOC2065, SOC2091, SOC4074, SOC4083,  

STA2003 

 ❇	จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  17,885  คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 98,494 ที่นั่งสอบ

 ❇			ตารางสอบไล่รายบคุคล ได้จดัส่งไปให้นกัศกึษาทางไปรษณย์ี  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทติย์  และ

นกัศึกษาสามารถทราบข้อมลูตารางสอบไล่รายบคุคลได้จากระบบ INTERNET ที ่WEBSITE WWW.RU.AC.TH 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซ่ึงนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานท่ีสอบและ

หมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้  

 ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัตารางสอบไล่ ให้นกัศกึษาตดิต่อไปที ่ ฝ่ายจดัสอบ ส�านกับรกิารทางวชิาการ 

และทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 10240 โทร. 0-2310-8611

นายวันชัย  เทียบพุฒ        สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

 จากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่หญิงสาวคนหนึ่ง

ได้พากเพียรศึกษา  เล่าเรียนด้วยตนเอง  ประกอบกับ 

มีมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา ดั่งเช่น 

“มหาวิทยาลัยรามค�าแหง” ซึ่งได้ด�าเนินตามปรัชญา 

(Philosophy) ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ส่งเสริมความ

เสมอภาคทางการศกึษา ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม” 

หากไม่ม ี“มหาวทิยาลยัตลาดวชิา” แบบ “รามค�าแหง” 

ผู้ที่ได้ชื่อว่า “ด้อยโอกาส” ทางการศึกษา คงไม่ได้เป็น 

“ผูไ้ด้โอกาส” ทางการศกึษา จนส�าเรจ็มาเป็นผูม้ ี “คณุวฒุ”ิ 

และมี “คุณธรรม” ที่จะด�ารงต�าแหน่งอันทรงเกียรติ

ในการรักษาความ “ยุติธรรม” และบ�าเพ็ญประโยชน์

ให้กับประเทศชาต ิดงัเช่น “ท่านผูพ้พิากษาลดัดาวรรณ 

หลวงอาจ”

ตัว๋ทนาย.com. (2557). เส้นทางชวีติ “กว่าจะมาเป็น... 

 ผู้พิพากษา” ของศิษย์รามฯ. ค้นเมื่อ 4 ตุลาคม  

 2559, จาก http://ตัว๋ทนาย.com/เส้นทางผู้พพิากษา/ 

ลัดดาวรรณ หลวงอาจ. (2559). จากสาวโรงงานสู่ 

 ต�าแหน่งผูพ้พิากษา (ปรบัปรงุใหม่). กรงุเทพฯ :  

 อมรินทร์

ส�านกัข่าวทนีวิส์!. (2559). สดุยอดจรงิๆๆ...สาวโรงงาน 

 ผู้พิพากษา พอรู้ว่ามาจากจุดไหนยิ่งสุดยอด  

 นี่แหละคนตัวอย่างที่ต้องเอาอย่าง. ค้นเมื่อ 4  

 ตุลาคม 2559, จาก http://headshot.tnews. 

 co.th/contents/197606/

ร้อยเรื่องรามฯ (ต่อจากหน้า 9)

บรรณานุกรม

1 ปี 6 เดือน  จ�านวน 36 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตรและดู งานประเทศ 

เกาหลีใต้ จ�านวน 149,000 บาท ประเทศญี่ปุ่น  

จ�านวน 179,000 บาท ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

และอิตาลี จ�านวน 209,000 บาท แบ่งช�าระ 7 งวด 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.mbaindustrial.ru.ac.th  

 ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมที่ส�านักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 

ห้อง 1501 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) หรือที่

อาคาร สวป. ชั้น 5 และชั้น 7 (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 

09.00-17.00 น.)  หรือที่อาคารอ�านวยการใหม่ ชั้น 1  

วิทยาเขตบางนา (ทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.)  

โทร.085-246-6665, 095-245-5196, 082-345-9491 

และ 0-2310-8941

คณะบริหารธุรกิจ รับ ป.โทฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ภายในงานมีการฉายภาพยนตร์สารคดี ผลงาน

ของนักศึกษา 2 เรื่อง คือ ปีกที่ไร้ป่า (Wing without 

Woods) และเสียงแห่งปัญญา (Sound of Wisdom) 

โดยมี ดร.นฤมล ศรียานนท ์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย

ระดับฮอลลีวูด เจ้าของผลงาน 'Elephants in Motion'  

สารคดีช้างไทยสู่เวทีโลก ที่คว้ารางวัลในเวทีระดับโลก 

กว่า 10 รางวลั พร้อมด้วยทมีผูเ้ชีย่วชาญด้านภาพยนตร์ 

ระดบัประเทศ อาท ิ นายผดงุศกัดิ ์ วยัวฒัน์ นายชยัวฒัน์ 

ผดุงชัย นายเอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์ ร่วมชื่นชม 

ความส�าเร็จของนักศึกษา

 โอกาสนี ้อาจารย์จเลศิ คณบด-ี 

คณะสือ่สารมวลชน กล่าวว่าการจดั 

อบรมภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้ เป็น 

โอกาสดีของนักศึกษา ม.ร. ที่ได้ 

ไขว่คว้าความรู ้ด ้านภาพยนตร์

เพื่อเติมเต็มให้กับสิ่งที่ต ้องการ 

ในช่วงวยัเรยีน และจะได้น�าความรูไ้ปผลติสือ่แนวคดิใหม่

ท่ีสะท้อนสงัคมให้เกดิจุดเปล่ียน ซึง่นกัศึกษารามค�าแหง

จะต้องเป็นความหวังของประเทศและขับเคลื่อน

ประเทศให้ได้ในอนาคต 

 กิจกรรมนี้นักศึกษาได้ผ่านการอบรมมาอย่าง-

เข้มข้นจนสามารถผลิตภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อน 

เรื่องราวชีวิตจริงจากสิ่งมีชีวิตในมหาวิทยาลัย และ 

จากชีวิตจริงของนักสู้ผู ้พิการโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน-

ภาพยนตร์ระดับประเทศและมีผลงานระดับโลก  

มาให้ความรูแ้ละควบคมุการผลติตลอดระยะเวลาอบรม 

คณะฯจึงมคีวามภาคภูมใิจในตวัลูกศิษย์ท่ีฟันฝ่าอุปสรรค 

สู้อดทน ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการผลิตผลงานอย่าง- 

เต็มท่ี ซ่ึงเชื่อว่านักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและ 

เทคนิควิธีการที่ทันสมัยจากผู้ก�ากับมืออาชีพมาเป็น

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงานสู่เวทีระดับประเทศ

ด้วย 

 ด้าน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ กล่าวว่าในนาม

ของมหาวิทยาลั ยรามค� าแหง  

มีความภาคภูมิใจท่ีได้เห็นความ- 

สามารถของนกัศกึษาสร้างผลงาน 

ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความเสียสละจากครูที่ม ี

ความเชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ระดับโลก คือ ดร.นฤมล 

ศรียานนท์ ที่ได้ทุ่มเทถ่ายทอดกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ 

ให้กับนักศึกษารามค�าแหง ซ่ึงวงการภาพยนตร์เป็น

ส่วนหนึ่งที่ถ ่ายทอดเรื่องราวในอดีตและปัจจุบัน 

สะท้อนสภาพสังคมไทยและมุมมองท่ีลึกซ้ึงต่างไป

นักศึกษารามฯ เจ๋งผ่านการอบรมภาพยนตร์สารคดีฯ (ต่อจากหน้า 1)

จากมุมมองอื่น จึงขอชื่นชมคณะท�างาน และอาจารย์- 

คณะสือ่สารมวลชน ทีช่่วยผลกัดนันกัศกึษารามฯ ให้ได้ 

มีโอกาสสัมผัสกับการท�างานจริงและได ้ เรียนรู ้

ประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียน ขอให้นักศึกษามุ่งพัฒนา 

ฝีมือของตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีโอกาสให้คิดค้น 

ผลติภาพยนตร์อยูเ่สมอเพือ่จะได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ 

ใหม่ๆเข้าสู่วงการบันเทิงไทยด้วย

  ขณะที่ ดร.นฤมล ศรียานนท์ 

ผู้ก�ากบัภาพยนตร์ไทยระดบัฮอลลวีดู 

กล่าวถึงผลงานของนักศึกษาว่า 

หลงัจากทีไ่ด้ขบัเคีย่วกลุม่นกัศกึษา 

ที่มีความตั้งใจอบรมภาพยนตร์

หนังสั้นแล้ว ในเร่ือง         ‘ปีกท่ีไร้ป่า’ 

ท�าให้เห็นถึงความเป็นครีเอทีฟของพวกเขา แต่ละคน

มีความสามารถที่ต่างกัน บางคนถนัดบริหารจัดการ  

บางคนถนัดเขียนบท บางคนถนัดพากย์ ซึ่งก็สามารถ 

บรรยายบทท�าให้คนดอูนิไปกบัตวัละคร เสนอเรือ่งราว 

แบบมศีลิปะ เล่าเรือ่งด้วยภาพประกอบเรือ่งราว ไม่เน้น- 

บทพูด เน้นความรู้สึกของมนุษยชาติ เสนอแก่นแท ้

ของวัฒนธรรมออกไปด้วยความคิดและจินตนาการ

จากนักศึกษา

 ส่วนเรื่อง ‘เสียงแห่งปัญญา’ เสนอเรื่องราว 

เป็นSocial documentary สร้างเรื่องด้วยเทคนิคของ 

การสัมภาษณ์ เรียนรู้ศิลปะการสัมภาษณ์ว่าสัมภาษณ ์

อย่างไรให้ผูถ้กูสมัภาษณ์ไว้ใจ เราถงึจะเล่าเรือ่งราวต่างๆ 

จากประสบการณ์ของตัวละครได้จริง ด้วยการน�าบท 

สัมภาษณ์มาเรียงร้อยใหม่แล้วเล่าชีวิตของเขาใน 

ช่วงเวลาเพียงแค่ 5 นาที ซึ่งนักศึกษาก็สร้างผลงาน

ได้ดี เพราะเรื่องยิ่งสั้นยิ่งยาก ต้องเน้นไปที่จุดเด่นของ 

ตัวละครและเนื้อหาการด�าเนินเรื่องที่กระชับชัดเจน

 การอบรมภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้ สอนให ้

นกัศกึษาได้ใช้โอกาสทีม่หาวทิยาลยัมอบให้อย่างคุม้ค่า 

สอนให้เชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในสิ่งที่ท�า และตั้งใจ 

ในทุกวินาที ครูเชื่อว่านักศึกษาที่เข้าอบรมทุกคนจะได ้

น�าการเรียนรู้และประสบการณ์ในการท�างานร่วมกัน

ไปต่อยอดความคิด และขอเป็นก�าลังใจให้สร้างผลงาน 

ภาพยนตร์สารคดีชั้นดีที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไป



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๒) วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ชมนิทรรศการ 

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง 

“จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์ด้วยจงรักและภักดี” 

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 

ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 ทั้งนี้ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. 

เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ และชมการแสดง 

หุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก  

องก์ความเพียร” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

ซ่ึงแฝงไว้ด้วยคติธรรมด้านความเพียร โดยการแสดง 

ดังกล่าว ด�าเนินการแสดงโดยบุคลากรของส�านัก- 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหงทั้งหมด

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านัก- 

หอสมุดกลาง โทร. 0-2310-8647 หรือที่  

https://www.facebook.com/events/795318213969020/

ม.ร. เชิญชมนิทรรศการ 
“จากปากกาสู่พู่กันฯ”

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 2) จ�านวน  

3 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเรียนแบบ Block Course 

System แผน ข ไม่ต้องท�าวิทยานิพนธ์ โดยสอบ

ประมวลความรู้ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

ตั้งแต่บัดนี้ - 23 เมษายน 2560

 ✎	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

จัดการการเงินและการธนาคาร หัวหมาก รุ่นที่ 2 

หลักสูตร 1 ปี 8 เดือน จ�านวน 39 หน่วยกิต  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรและดูงาน

ภายในประเทศ จ�านวน 129,000 บาท  หรือประเทศ

ญ่ีปุ่น/เทียบเท่า จ�านวน 179,000 บาท แบ่งช�าระ 7 งวด 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.mbafinru.com

 ✎	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการ One Day Program วิทยาเขตบางนา  

รุ่นที่ 4 หลักสูตร 1 ปี 8 เดือน จ�านวน 39 หน่วยกิต  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรและดูงาน

ภายในประเทศ จ�านวน 129,000 บาท  หรือประเทศ 

ญ่ีปุ่น/เทียบเท่า จ�านวน 179,000 บาท แบ่งช�าระ 7 งวด 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mbaoneday.ru.ac.th 

 ✎	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรม หัวหมาก รุ่นที่ 12 และ

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9 หลักสูตร-

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดโครงการอบรม “ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ส�าหรับ 

นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 (อายุ 8-11 ปี)” 

ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้าน- 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เด็ก

และเยาวชน และเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดจน 

เป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีการจัดอบรม 

จ�านวน 2 รุ่น รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 25 - 28 เมษายน 2560 

และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560  

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์

  ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 20 เมษายน 2560 

ที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (ห้อง 405)  

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8816 -18 

รามคำาแหงสืบสานวัฒนธรรมไทย

วันสงกรานต์	11	เมษายนนี้

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เชิญชาวรามค�าแหง 

ร่วมงาน “สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

วันสงกรานต์ ประจ�าปี 2560” ในวันที่ 11 เมษายน 

2560 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช พร้อมสั่งจองบูชาเทียน 

สืบชะตาแบบล้านนาของวดัดอนชัย จังหวดัเชียงใหม่ 

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตามประเพณีโบราณ

ที่สืบต่อกันมากว่า 1,000 ปี

  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ 

ดร.นวลละออ แสงสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลป-

วัฒนธรรม เปิดเผยว่า 

สถาบันศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ จะจัดงาน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม-

ประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2560  

ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เพื่อให้ชาวรามค�าแหง 

เหน็ถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย 

ให ้สืบทอดเป ็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

โดยเฉพาะเทศกาลวันสงกรานต์            ที่ถือเป็นประเพณี 

วันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ และเป็นโอกาส

ที่คนไทยจะได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต ่อ

บรรพบุรุษและบุพการี รวมทั้ง สะท้อนถึงเอกลักษณ ์

ของความเป็นไทยที่เป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและ

ครอบครัว 

 กิจกรรมภายในงานเริ่มต้ังแตเ่วลา 08.30 น. 

พธิสีรงน�า้พระพทุธรปู บรเิวณหน้าอาคารหอประชมุฯ 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน  

เวลา 08.39 น. พธิสีบืชะตาไหว้สาพระธาตเุจ้าประจ�าปีเกดิ 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เวลา 10.00 น. พิธีบังสุกุล 

ส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 

ผูล่้วงลบัของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง และปิดท้ายด้วย 

อธกิารบดีกล่าวให้พรแก่ผูเ้ข้าร่วมงาน เนือ่งในโอกาส 

วันสงกรานต์ไทย ปี 2560

 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และ 

เจ้าหน้าท่ี ร่วมสัง่จองบูชาเทียนสบืชะตาแบบล้านนา 

ของวดัดอนชยั จงัหวดัเชยีงใหม่ (น�าไปจดุบชูาทีบ้่าน)

พร้อมพระเจ้าทันใจ เนื้อผงพุทธคุณ จ�านวน 1 องค์ 

ชุดละ 199 บาท (มีเพียงจ�านวน 300 ชุด) โดย 

สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สถาบัน- 

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สอบถามรายละเอียด  

โทร.0-2310-8885

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมมือกับส�านักงาน 

ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 3 กรมการขนส่งทางบก 

จัดอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ประชาชนท่ีต้องการ

ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือต่อใบอนุญาตขับรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เป็นประจ�าทุกเดือน  

เดือนละ 1 รุ่นๆ ละ 220 คน โดยในเดือนเมษายน- 

พฤษภาคม 2560 จะจัดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 23  

เมษายน 2560 และวันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2560  

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 2 วิทยาเขตบางนา

   ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคาร-

อ�านวยการ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา 

โทร. 0-2397-6308 ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ 

หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยเพ่ือน�าไปใช้ท�า 

ใบขับขี่ต่อไป

ม.ร.เชิญชวนนักเรียน 
เข้าค่ายคอมพิวเตอร์ (ฟรี)

วิทยาเขตบางนา เปิดอบรมภาคทฤษฎี
ขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตขับรถ

คณะบริหารธุรกิจ  
รับ ป.โท M.B.A. 3 หลักสูตร 
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