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การทดสอบภาษาไทยของผูส้มคัรนกัศึกษา ตปท.

สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐
 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะเจ้าหน้าที ่

และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดยวิทยาลัย- 

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีเครือข่าย 

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง เข้าร่วม 

กิจกรรมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารอำานวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเกิดความร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรังในการพัฒนานักศึกษาตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

 ตามท่ีมหาวทิยาลยักำาหนดรับสมัครนกัศึกษาใหม่ 

ระดับปรญิญาตร ี ประจำาภาค 1 ปีการศึกษา 2560  ครัง้ที ่1 

ระหว่างวนัท่ี 2 - 5 มิถนุายน 2560  และ ครัง้ที ่2 ระหว่าง

วนัท่ี 28 มิถนุายน - 2 กรกฎาคม 2560  เนือ่งจากมีชาวต่างประเทศ 

สนใจสมคัรเข้าเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

ทัง้หลกัสูตรปรญิญาตร ี และผูเ้ข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวชิา 

เพือ่เตรยีมศึกษาระดับปรญิญาตร ี(Pre-degree) ซ่ึงผูส้มคัรดังกล่าว 

จะต้องมาดำาเนินการตามขั้นตอนการทดสอบภาษาไทย 

ก่อนการสมัครเป็นนักศึกษาและคณะมนุษยศาสตร ์

ได้แจ้งกำาหนดการทดสอบภาษาไทยสำาหรับผู ้สมัคร 

ที่เป็นชาวต่างประเทศ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครเขียนคำาร้องขอทดสอบภาษาไทย  

ท่ีฝ่ายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา  อาคาร สวป. ชัน้ 3

 ช่วงที่ 1 ต้ังแต่วนัท่ี 18 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 

(เว้นวันหยุดราชการ)

 ช่วงที่ 2 ต้ังแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม - 6 มถินุายน 2560 

(เว้นวันหยุดราชการ)

 2. เข้าทดสอบภาษาไทยท่ีคณะมนุษยศาสตร ์ 

ห้อง มษ.2507  อาคาร 2  ชั้น 5  ภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก

 นักศึกษาที่เขียนค�าร้องช่วงที่ 1 ให้มาทดสอบ 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.  

สำาหรับการสมัครนักศึกษาใหม่  ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที ่

 2-5 มิถุนายน 2560

 นักศึกษาที่เขียนค�าร้องช่วงที่ 2 ให้มาทดสอบ 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.  

สำาหรับการสมัครนักศึกษาใหม่  ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 

28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

 * หากไม่มาดำาเนินการภายในกำาหนด  จะถือว่า

ไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาน้ี

 *** ติดต่อสอบถามเพิม่เติมทีอ่าคาร สวป. ชัน้ 3 

ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา  หน่วยรับสมัคร  

โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623  ในวนัและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับนักศึกษาหลักสูตรทวิปริญญาโท
 โครงการทวปิรญิญาโททางรฐัประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

รบัสมัครนกัศึกษาใหม่ระดับปรญิญาโท รุน่ท่ี 12 ประจำาภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ตัง้แต่บัดน้ี - 10 มถุินายน 2560 

 หลักสูตร 45 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย ์

เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 170,000 บาท (แบ่งชำาระ 6 งวด) 

 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  ผู้สมัครเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) 

เมื่อสำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 2 ใบ คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) และบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต (M.B.A.)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ท่ีสำานักงานโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ 

และบริหารธุรกิจ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (ชั้นล่าง ตึกหลัง) สอบถามรายละเอียด 

โทร.0-2310-8147-8,  081-696-3930,  081-905-3677 หรือ www.mpa-mba.ru.ac.th  

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่า 

ประเพณีวันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึง 

ความเอื้ออาทรต่อสิ่งต่างๆตามสาระและคุณค่าท่ีบรรพบุรุษถ่ายทอดสืบต่อมาด้วยความภาคภูมิใจ 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง โดยสถาบนัศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรติ ได้จดังานสบืสานศิลปวฒันธรรมประเพณไีทย 

วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย เพื่อแสดงถึงความเอื้ออาทร ความอบอุ่นในสังคมไทย แสดงถึงความกตัญญูกตเวที

ต่อบรรพบุรุษ การให้เกียรติ และการเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความเป็นไทย เกิดความ 

เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ พร้อมสู่การเริ่มชีวิตใหม่ในวันปีใหม่ไทย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัรามคำาแหง โดยคำานงึถงึความสำาคัญของการสืบสานเพือ่การอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม

และประเพณีของไทยให้สืบทอดเป็นมรดกลำา้ค่าทางวฒันธรรมสืบไป สำาหรบังานในวนันีป้ระกอบด้วยพธีิกรรมต่างๆ 

ได้แก่ พธีิสรงนำา้พระพทุธรปู พธีิสืบชะตาไหว้สาพระธาตุเจ้าประจำาปีเกดิ พธีิบังสุกลุแก่ผูท้รงคุณของมหาวทิยาลัย

ที่ล่วงลับไปแล้ว และประเพณีขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน

        จากนัน้ ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์เป็นโอกาสดีท่ีชาวไทย 

ได้ร่วมกนัทำาหน้าท่ีในการสืบสานพธีิสำาคญัทางด้านศิลปวฒันธรรม เป็นภมิูปัญญาท่ีมีค่า ท่ีบรรพบุรษุได้สร้าง

จารตีประเพณน้ีีขึน้มาอย่างแยบยล ทำาให้บุคลากรในรามคำาแหงท่ีไม่เคยร่วมงานกันได้มาพบปะกัน ในปีน้ี รามคำาแหง

ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์  เพือ่สืบสานประเพณอีย่างเรยีบง่าย และปรบัให้เข้ากบัสถานการณ์อย่างเหมาะสม

	 ‘ส�ำหรบัพธีิอทุศิส่วนกศุลให้แก่บคุลำกรผูม้คุีณปูกำรแก่มหำวทิยำลยั	 ท่ำนเหล่ำนีเ้ป็นผูก่้อต้ังมหำวทิยำลยั-

รำมค�ำแหง	อธิกำรบดีท่ำนแรกคือ	ดร.ศักด์ิ	ผำสุขนิรนัต์	ท่ำนได้สร้ำงคุณูปกำรอย่ำงยิง่	 มิใช่เพยีงเป็นประโยชน์

ให้แก่รำมค�ำแหง	 แต่ให้ประเทศชำติบ้ำนเมือง	 ให้รำมค�ำแหงเป็นสถำบันกำรศึกษำเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำ

ให้คนไทย	ดังนั้น	เรำในฐำนะบุคลำกร	ม.ร.	ต้องไม่ย่อท้อที่จะฟันฝ่ำอุปสรรคในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป

								...	มหำวิทยำลัยรู้สึกยินดีที่ได้เห็นควำมรัก	ควำมสำมัคคีของบุคลำกรจำกทุกหน่วยงำนที่ได้มำร่วมงำน 

ในวันนี้	 ขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ำนท่ีช่วยกันปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ	 ร่วมกันดูแลมหำวิทยำลัยมำโดยตลอด		

ขอให้มีพลงัใจ	พลงักำย	พลงัควำมสำมำรถ	ใช้ชวีติอย่ำงมีคุณค่ำ	ช่วยกนัพฒันำมหำวทิยำลยัอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  

ช่วยกันน�ำพำมหำวิทยำลัยให้เกิดควำมเข้มแข็ง	และท้ำยสุดนี้	ให้ทุกคนร่วมกันท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ไว้คู่กบัรำมค�ำแหงและสงัคม	 ในโอกำสน้ีขออวยพรให้ทกุท่ำนประสบแต่ควำมสุขควำมเจรญิ	 สุขภำพแข็งแรง	

จิตใจเบิกบำน	ประสงค์สิ่งใดให้สมหวังในสิ่งนั้น	พบแต่สิ่งที่ดีงำมและมีควำมเจริญงอกงำมในชีวิตต่อไป’	

ม.ร. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2560 (ต่อจากหน้า 1)

 สงกรานต์ปีใหม่ไทย	 เราร่วมใจไปทำาบุญ

ได้ ไปบังสุกุล	 ระลึกคุณผู้ลับลา

	 ได้สรงน้ำาพระสงฆ์	 ได้กราบองค์ปฏิมา

ดำาหัว	พ่อ	แม่	อา	 อีก	ลุง	ป้า	น้า	ของเรา

	 รื่นเริงบันเทิงใจ	 สุขฤทัยพบเพื่อนเก่า

เล่นน้ำาสาดเบา	เบา	 สืบสานเนาประเพณี

	 สงกรานต์สานสืบไว้	 เล่นกันให้แต่พอดี

ครั้งเดียวในหนึ่งปี	 ช่างสุขี	ปีใหม่ไทย

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์-ประพันธ์
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “เสรภีาพสือ่คอืเสรภีาพประชาชน”

 เป็นคำากล่าวของผู้ส่ือข่าวอาวุโส 

ประจำาทำาเนียบรฐับาลคนหนึง่ ซ่ึงทำาให้ 

ท่านนายกรัฐมนตรีถามว่า ใครพูด

 นักข่าวผู้นั้น ตอบว่า “ยุวดี”

 ฝ่ายทีถ่ามจงึบอกว่า “ระวงัตัวด้วย”

 เธอตอบว่า “ไม่เป็นไรค่ะ ระวังอยูแ่ล้ว”

 เธอคือ “ยุวดี ธัญญสิริ” นักข่าว

มืออาชีพทีน้่องๆ นักข่าวเรียกกนัว่า “เจ๊ย”ุ

 “ข่าวรามคำาแหง” กล่าวถึงเธอ 

ในวันน้ีกเ็พือ่แสดงความอาลยั และแสดง- 

ความเสียใจต่อครอบครัว “ธัญญสิริ”

 เนื่องเพราะเธอถึงแก่กรรมแล้ว

เม่ือวนัท่ี ๑๐ มนีาคม พทุธศักราช ๒๕๖๐

 หลังจากที่ปฏิบัติหน้าท่ีนักข่าว 

ที่ทำามาทั้งชีวิต ๔๙ ปี

 ปิดตำานานคนหนังสือพิมพ์ท่ีทำา 

หน้าท่ีจนวันสุดท้ายของชวิีตอกีคนหนึง่

 “ข่าวรามคำาแหง” ขอร่วมรำาลกึถงึ 

เธอในโอกาสนี้อย่างสั้นๆ ว่า

 ยุวดี ธัญญสิริ ประกอบอาชีพ 

นักข่าวหนังสือพิมพ์ต้ังแต่ยังเรียน 

ไม ่สำาเร็จจากคณะวารสารศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ด ้วยการเป็นนักข่าวฝึกงานที่ 

หนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์

 ในทีสุ่ด ได้เป็นนักข่าวทีห่นังสือพมิพ์ 

ฉบับนี้

 ต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑  

และทำาเ ร่ือยมาจนกระทั่งปลายปี-

พุทธศักราช ๒๕๕๙

 “ข่าวรามคำาแหง” เชือ่อย่างท่ีเธอเชือ่

 เสรภีาพส่ือคอืเสรภีาพประชาชน

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เดินหน้าผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านทัศนมาตรศาสตร ์

เพือ่รักษาและแก้ไขปัญหาสายตาของประชาชน พร้อมยกระดับทางวชิาการเตรยีมเปิดหลกัสูตรระดับปรญิญาโท 

และปริญญาเอก ในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ

 อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ เปิดเผยว่าหลักสูตร- 

ทัศนมาตรศาสตรบณัฑิต จัดการเรยีนการสอนมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นหลกัสูตรแรก 

ของประเทศไทยที่ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศ-

สหรัฐอเมริกา ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี คณะทัศนมาตรศาสตร์ได้พัฒนาผู้ประกอบ

โรคศิลปะของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและความชำานาญในการดูแลรักษา 

และแก้ไขปัญหาสายตาของประชาชนโดยวิธีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชั้นสูง 

อย่างครบถ้วนและเป็นสากล 

รามคำาแหงเดินหน้าผลิตนักทัศนมาตรศาสตร์
เป็น ‘หมอตา’ ดูแลสุขภาพสายตาประชาชน

 “สำขำวิชำทัศนมำตรศำสตร์	 เป็นสำขำวิชำ 

กำรประกอบโรคศิลปะ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำ 

ของระบบกำรเห็นท่ีท�ำให้เกิดอำกำรทำงด้ำนสำยตำ 

นกัทศันมำตรศำสตร์จงึมีส่วนเกีย่วข้องต้ังแต่กำรตรวจ 

จนถึงกำรแก้ไขปัญหำอำกำรทำงด้ำนสำยตำ	 ผู้ที่สนใจ 

เข้ำมำเรยีน	 เม่ือเข้ำมำเรยีนในหลกัสูตรฯแล้วจะได้รบั 

กำรปพูืน้ฐำนควำมรูใ้หม่	 ซ่ึงนักศึกษำจะได้รบัควำมรู้ 

ด้ำนทัศนมำตรศำสตร์จนสำมำรถประกอบอำชีพ 

ได้จรงิ	 โดยเน้นกำรปฏบัิติคลนิิกและกำรปฏบัิติงำนด้ำนสำยตำรอบด้ำน	 อกีท้ัง	 ยังจะได้มีโอกำสรูจ้กับุคลำกร 

ที่อยู่ในแวดวงทัศนมำตรศำสตร์ในระดับประเทศและระดับโลกที่กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น

 ท่ีส�ำคัญ	 นักศึกษำหลำยรุน่ท่ีจบไปแล้วได้ท�ำงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรบรหิำรหรอืผูป้ฏบิติังำนในศูนย์สำยตำ 

ศูนย์เลเซอร์ตำท้ังในโรงพยำบำลของรัฐ	 เอกชน	 หรือศูนย์บริกำรด้ำนสำยตำ	 บำงส่วนเข้ำท�ำงำนบริษัทท่ี 

ผลิตเลนส์สำยตำหลำยแห่ง	 และประกอบธุรกิจด้ำนสำยตำ	 ฉะนั้น	 บุคลำกรสำขำนี้จึงเป็นอำชีพที่ต้องกำร

ของสังคมอย่ำงแน่นอน”  

 สำาหรับจุดเด่นของหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ม.ร. นั้น 1) เป็นหลักสูตรสำาหรับผู้ประกอบ 

โรคศิลปะด้านทัศนมาตรศาสตร์หลักสูตรแรกของประเทศไทย 2) เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยร่วมมือ 

กับสถาบันการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา คือ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการใน

การเรียนการสอนต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มต้นการร่างหลักสูตรจนถึงการดำาเนินการเรียนการสอนในปัจจุบัน  

3) ปัจจุบันเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวด้านทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองของ 

ก.พ. และ 4) เป็นหลกัสูตรท่ีผ่านการรบัรองการเป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลติบัณฑิตปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร 

เทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำาหนดจากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กองการ-

ประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

 คณบดีคณะทศันมาตรศาสตร์ กล่าวถงึทศิทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ว่า เพือ่เป็นการรองรบัต่อสถานการณ์ 

ปัจจุบันและการเข้าสู่ AEC ของวิชาชีพทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ นอกจากการเรียนตามหลักสูตรแล้ว  

ทางคณะยังให้บริการวิชาการแก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันในโครงการช่าง- 

วดัสายตา  จัดโครงการค่ายหมอสายตาให้กบันักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  จดัอบรมวธีิการตรวจคัดกรอง 

การมองเห็นในเด็กเบื้องต้นให้กับครูในจังหวัดต่างๆ โดยร่วมมือกับสโมสรไลออนส์สากลและ บริษัท- 

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำากัด อีกทั้ง ยังเปิดคลินิกสายตาทัศนมาตรศาสตร์ ให้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาและให้บริการตรวจสุขภาพสายตาแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเต็มรูปแบบด้วย (อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

 นักศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหงสุดภาคภมูิ 

คว้ารางวลัชนะเลศิจากโครงการประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

6+6 ลกูไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน จากผลงาน 

เรื่อง “สาหัด” โดยสร้างจากชีวิตจริงของบุคคล 

ต้นแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็จากการแข่งขนัฝีมือ 

แรงงานระดับสากล กลุ่มนักศึกษาเผยเคล็ดลับ 

‘ตั้งใจ ฝึกฝน สะสมประสบการณ์ มุ่งมั่นพร้อม

ลุยประกวดต่อไป’

        อาจารย์เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ ์ อาจารย์พิเศษ 

ด้านภาพยนตร์ คณะส่ือสารมวลชน ม.ร.กล่าวว่าโครงการ 

ประกวดภาพยนตร์ส้ันของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   

ถือเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาจากหลายสถาบันได้แสดง

ศักยภาพของตนเอง ซ่ึงครัง้น้ีทีมนักศึกษา ม.ร.กส็ามารถ 

คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ เป็นเพราะความสามัคคีและ 

ความสนใจทีแ่ตกต่างกนั เม่ือทกุคนมคีวามต้ังใจเดียวกนั 

จึงสามารถประสานงานกันและสร้างผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม  หลังจากนี ้

ต้ังใจว่าจะผลกัดันนักศึกษาได้พฒันาศักยภาพของตนเองมากข้ึน และช่วยหาโครงการ 

ประกวดมาให้นักศึกษาลองประชันฝีมือต่อไป

  “กำรประกวดภำพยนตร์สั้นครั้งนี้ไม่เป็นเพียงกำรแข่งขันระหว่ำงสถำบัน 

เท่ำน้ัน	 แต่ยงัเป็นสนำมฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีทีเ่น้นควำมคิดอย่ำงมคีอนเซปต์ 

ให้กับนักศึกษำ		เมื่อคอนเซปต์แน่นก็จะท�ำให้สำมำรถต่อยอดไปสู่กระบวนกำร 

อื่นๆ	ได้		ปัจจุบันกำรศึกษำข้อมูลต่ำงๆ	ท�ำได้ง่ำยมำกขึ้นเพียงปลำยนิ้ว		แต่ทักษะ 

ควำมคิดซ่ึงเป็นเรื่องเฉพำะบุคคลต่ำงหำกที่ต้องฝึกฝนพัฒนำฝีมืออยู่ตลอด		

ฝำกนักศึกษำอย่ำหยุดพัฒนำตัวเองเพื่อก้ำวสู่อำชีพคนท�ำหนังท่ีดีมีคุณภำพ 

ในอนำคต”

  นายวรนันท์ จันทร์สว ี นกัศึกษาคณะสือ่สารมวลชน 

 กล่าวว่าโดยปกติเป็นคนชอบดูภาพยนตร์  เพราะชอบ 

ศิลปะในการเล่าเรือ่ง  การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาพและเสียง 

ซ่ึงสามารถทำาให้คนดูรูสึ้กคล้อยตามไปด้วย เมือ่ชอบดูก ็

กลายเป็นชอบทำาไปโดยปรยิาย  ทันทีท่ีทราบข่าวโครงการฯน้ี 

จงึสมัครเข้าร่วมประกวด เพราะต้องการสะสมประสบการณ์ 

 และอยากเปิดโอกาสในการลองทำาส่ิงใหม่ๆ ให้กับตนเอง

 “เมื่อได้โจทย์ในกำรสร้ำงภำพยนตร์สั้น	 ช่วงแรกยังจับต้นชนปลำยไม่ถูก		 

ไม่รูจ้ะส่ือสำร	หรอืสร้ำงภำพยนตร์อย่ำงไรดีให้คนดูเข้ำใจและประทับใจ	 	 เช่ือว่ำ 

ทุกกำรท�ำงำนย่อมมีอปุสรรค	 กำรร่วมกนัถ่ำยท�ำภำพยนตร์ส้ันครัง้น้ีก็เช่นเดียวกัน

แต่สุดท้ำยทุกคนกช่็วยกนัฟันฝ่ำปัญหำมำได้จนประสบควำมส�ำเรจ็		รำงวลัชนะเลศิ

ครั้งนี้เป็นเกียรติแก่มหำวิทยำลัยท่ีช่วยประสำทวิชำควำมรู้ให้	 	หลังจำกน้ีต้ังใจ 

จะท�ำผลงำนที่จะส่งเข้ำประกวดหนังสั้น	“ศำสตร์พระรำชำ	ศำสตร์แห่งแผ่นดิน” 

ให้ดทีีส่ดุเพือ่พฒันำตนเองต่อไป”

  นายจามิกร วงชมพู นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี- 

การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่าตนชอบดูภาพยนตร์ 

 เพราะฝันอยากเป็นผูก้ำากบั  และอยากส่งผลงานประกวด 

อยูบ่่อยครัง้  แต่ขาดทุนสนบัสนุน  เม่ือทราบข่าวโครงการ 

ประกวดภาพยนตร์ส้ันคร้ังนี้จากอาจารย์เอกลักษณ์   

จึงสมัครเข้าร่วมทันที และต้ังใจทำาอย่างเต็มท่ีที่สุด   

โดยภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคล

ต้นแบบนางสาวอรสา  นาคนวล  ที่สื่อถึงความตั้งใจ มุมานะ พยายาม ผลักดัน

นักศึกษารามฯสุดปลื้ม!!คว้าชนะเลิศประกวดหนังสั้นจาก กพร.

ตัวเองให้หลุดพ้นจากกรอบของสาวโรงงานเย็บผ้า  

 “กำรประกวดครั้งน้ีเป็นกำรสร้ำงภำพยนตร์จำกโจทย์ท่ีกรมพัฒนำฝีมือ-

แรงงำนก�ำหนดให้		ซึ่งยำกกว่ำกำรก�ำหนดเอง		โดยตอนที่ได้รับโจทย์อยำกสร้ำง 

ควำมประทับใจให้คนดู	รับชมแล้วมีก�ำลังใจ		จึงท�ำให้กดดันและอยำกท�ำออกมำ 

ให้ดีที่สุด	เมื่อผลกำรประกวดประกำศว่ำ	ทีมนักศึกษำ	ม.ร.ได้รับรำงวัลชนะเลิศ		 

น�้ำตำแห่งควำมภำคภูมิใจของทุกคนในทีมก็ไหลออกมำทันที		พร้อมบอกกับ 

ตัวเองว่ำจะตั้งใจพัฒนำต่อไปให้ดียิ่งขึ้น”

  นางสาวอันนา สุวรรณวิโรจน์ นักศึกษาคณะ- 

ส่ือสารมวลชน  กล่าวว่าโครงการประกวดภาพยนตร์สัน้ 

ครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมประกวดจาก 12 สถาบัน ไม่คาดฝัน 

มาก่อนว่าทีมของเราจะสามารถคว้ารางวลัชนะเลศิมาได้ 

 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “สาหัด” ใช้เวลาเตรียมงานพัฒนาบท 

พร้อมถ่ายทำารวม 4 เดือน เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อย  กดดัน 

 และท้าทายมาก โดยเทคนิคต่างๆ ที่ใช้จะนำามาจาก

การเรียนการสอนของคณะส่ือสารมวลชน ทั้งการเขียนบท และการผลิต- 

ภาพยนตร์สั้น เป็นต้น

 “ดิฉันชอบกำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์	 ก่อนหน้ำน้ีเคยฝึกฝนตัวเองอยู่บ่อยๆ   

จนกระท่ังได้ก้ำวสู่กำรประกวดเป็นครั้งแรก		ซ่ึงหลังจำกที่ได้รับโจทย์		ส่ิงแรก

ที่ท�ำ	คือ	ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลต้นแบบก่อน		แล้วน�ำมำดัดแปลง

เป็นบทภำพยนตร์	 	 ยอมรับว่ำค่อนข้ำงยำก	 เพรำะทีมงำนถ่ำยท�ำแต่ละคนไม่เคย 

เย็บผ้ำและไม่เคยเป็นสำวโรงงำนมำก่อน	 เม่ือผลงำนออกมำแล้วก็ภูมิใจ	 และ 

หวังว่ำภำพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะสื่อให้คนดูมีแรงใจ	 ไม่หยุดอยู่กับที่	 ไม่ดูถูกตัวเอง		

และรู้จักที่จะก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง”

  นางสาวดรณุ ี จินากลุ นกัศึกษาคณะสือ่สารมวลชน 

กล่าวว่าคณะส่ือสารมวลชนมีหลักสตูรการเรยีนการสอน 

เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น  ทำาให้ตนมีประสบการณ ์

จากภาคทฤษฎีและปฏบัิติ ซ่ึงครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีท่ำาหน้าท่ี 

ผู้กำากับ อาจจะมีความกังวลบ้าง แต่ทันทีที่ได้โจทย์สร้าง 

ภาพยนตร์สัน้จากเส้นทางชวิีตของนางสาวอรสา นาคนวล 

  ก็ระดมความคิดกับเพื่อนร่วมทีม  แม้ระหว่างทางจะเจอ 

ปัญหาอุปสรรคบ้าง เพราะต่างคน ต่างคิด ต่างมุมมอง แต่เมื่อทุกคนหวังให ้

ผลงานออกมาดีที่สุด  จึงใส่ความตั้งใจลงไป ผลงานจึงออกมาได้อย่างน่าภูมิใจ  

	 “กำรเข้ำร่วมประกวดครั้งนี้	 ได้รับประโยชน์ทั้งกำรจัดระบบควำมคิดที่ม ี

ระเบยีบแบบแผน		ได้ส�ำรวจตัวเองเพือ่พฒันำสู่ควำมเป็นมืออำชพีมำกขึน้		และได้รบั 

ประสบกำรณ์ทีดี่ด้วย	 ขณะน้ีก�ำลงัรวมทีมกบัเพือ่นๆ	 ท�ำผลงำนเพือ่ส่งเข้ำประกวด 

ในโครงกำรประกวดสื่อป้องกันกำรทุจริต	 ประจ�ำปี	 2560	 ของส�ำนักงำนคณะ- 

กรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ		ขอฝำกเพือ่นๆว่ำ	ไม่ว่ำอะไร 

ที่อยำกท�ำ	ขอให้ลงมือท�ำทันที		อย่ำกังวลว่ำผลจะเป็นอย่ำงไร		เพรำะสิ่งที่ได้รับ

อย่ำงแน่นอนคือ	ประสบกำรณ์ชีวิต”

ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ 
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

พล.อ.ศิริชยั ดิิษฐกลุ รมว.กระทรวงแรงงานมอบโล่รางวลัและเกยีรติบัตร 
แก่นกัศึกษารามคำาแหงทีช่นะเลิศการประกวดภาพยนตร์สัน้



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

ตอน  ไปบริษัท

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 บริษัท เป็นรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจ โดยมีลักษณะสำาคัญ 

คือแบ่งจำานวนเงินที่ต้องการนำาไปลงทุนออกเป็นหุ้นย่อย ๆ ขายให้กับบุคคล

ต่าง ๆ ที่ประสงค์จะลงทุนร่วมกัน โดยผู้ถือหุ้นเป็นสัดส่วนสูงกว่าคนอื่น ๆ  

จะมีสิทธิในการบริหารเพราะเวลาลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินในเรื่องใด ๆ  หรือ 

เพื่อตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท เขานับว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ใครมี

หุ้นมากจึงมีคะแนนเสียงโหวตมากตามไปด้วย

 บริษัทแรก ๆ  ที่มาตั้งในเมืองไทยคงจะเป็นบริษัทของต่างด้าวก่อน และ

โดยท่ัวไปน่าจะเป็นบริษัทท่ีทำาการค้านำาเข้าหรือส่งออกรวมท้ังเป็นตัวแทน 

จำาหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ส่วนบริษัทท่ีต้ังข้ึนเพื่อธุรกิจการผลิตข้ึนน้ัน  

แม้ว่าจะไม่สามารถฟันธงว่าบริษัทแรก ๆ เป็นบริษัทอะไร ของชาติไหน แต่ที ่

แน่นอนจะต้องมีบริษัทที่ผมจะเขียนถึงต่อไปนี้ก่อต้ังขึ้นในยุคแรก ๆ ของ 

กรงุรตันโกสินทร์อย่างแน่นอน เพราะเป็นทีม่าของการทีค่นไทยพดูกนัติดปาก 

ในยุคหนึ่งว่า “ไปบริษัท” ตามที่ผมนำามาใช้เป็นชื่อของตอนนี้นั่นแหละครับ

 คนไทยที่อยู่ในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งก็คือเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 

ในปัจจุบันนั้น เม่ือบอกว่าจะ “ไปบริษัท” ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไป 

ทำางานบริษัทแต่อย่างใด เพราะคนท่ีพูดคำานี้บ้างก็เป็นข้าราชการ แม่บ้าน  

หรือคนในครอบครัวท่ีไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท แต่ที่บอกว่าไปบริษัทน้ัน 

เพราะคนไทยเป็นคนสุภาพจะบอกว่าไปส้วมหรือไปถ่ายอุจจาระก็รู้สึกขัดเขิน 

เลยเลี่ยงไปใช้คำาว่าไปบริษัทแทน ก็เหมือนกับฝรั่งที่จะพูดแบบสุภาพเวลาไป 

ห้องนำ้าจะใช้คำาว่า “go to powder my nose” หรือแปลเป็นไทยว่าจะไปทาแป้ง

ให้จมูกหายมันเสียหน่อย คำานี้คงผูกขาดสำาหรับสุภาพสตรีแน่ เพราะคงไม่มี

สุภาพบุรุษคนไหนพกตลับแป้งติดตัวมาด้วย.....แต่เอ...อาจมีบางคนพกมา

ก็ได้ชักไม่แน่ใจเหมือนกัน 

 ที่มาของคำาว่าไปบริษัทน้ันเป็นเพราะในยุคที่ยังไม่มีส้วมซึม คนเมือง 

ช้ันในซ่ึงไม่สามารถ “ไปทุ่ง” ได้จึงต้องขับถ่ายของเสียจากร่างกายลงใน 

ส้วมหลมุ ซ่ึงแปลว่าของท่ีขับถ่ายกส็ะสมกนัอยูท่ี่ก้นหลมุนัน่เอง เพราะฉะนัน้ 

การจะตามหาว่าส้วมอยู่ที่ไหนไม่จำาเป็นต้องติดป้ายบอกเพราะกลิ่นจะเป็น 

ตัวชี้ทางให้เอง ส้วมแบบนี้ทำาให้เกิดปัญหาที่ปัจจุบันต้องเรียกว่ามลภาวะทาง

อากาศคือกลิ่นของส้วมที่มีกันทุกบ้านนั่นเอง ปัญหานี้ทำาให้มีคนหัวใสคิดหา

รายได้จากการแก้ไขข้ึน ซึ่งก็คือต้ังบริษัทข้ึนรับนำาของเสียจากการขับถ่ายไป 

กำาจดัให้ บรษัิทท่ีว่านีม้ชีือ่ว่าบรษัิท “ออนเหวง็” ซ่ึงจากชือ่กค็งเดาได้ใช่ไหมครบั

ว่าเป็นบริษัทของชนชาติใด

 เม่ือของเสียในส้วมได้รับบริการกำาจัดโดยบริษัทออนเหว็ง เวลาท่ีใคร 

จะไปส้วมจึงพูดได้อย่างสุภาพว่าจะไปบริษัท ผมเคยได้ฟังจากคนที่เกิดทันอยู ่

ในยุคนั้น (อย่ามองผมอย่างนั้นสิครับ ถึงผมจะแก่แต่ก็เกิดไม่ทันยุคบริษัท 

ออนเหวง็แน่) ว่าบรษัิทจะมีถงัมาวางรองไว้ท่ีส้วมของแต่ละบ้านทีเ่ป็นสมาชกิ 

รับบริการ เวลาตอนเช้ามืดก็จะมาเก็บเอาถังไปแล้วเปลี่ยนถังใหม่มาวางแทน  

ส่วนของที่อยู่ในถังน้ันบริษัทก็ไม่ได้เอาไปท้ิง ซ่ึงไม่ใช่เพราะรักส่ิงแวดล้อม 

อะไรอย่างนั้นหรอกครับ ท่ีเขาไม่ท้ิงเพราะสามารถนำาไปสร้างมูลค่าเพิ่มได ้

อีกนั่นเอง นั่นก็คือนำาไปเป็นปุ๋ยปลูกผัก 

 ปุ๋ยประเภทที่ว่านี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ปุ๋ยดินคำ่า” ซึ่งแปลมาจาก

ภาษาอังกฤษว่า night soil ที่เรียกอย่างนี้เดาเอาว่าคงเป็นเพราะต้องแอบเอาไป

ใส่ตอนกลางคนื เนือ่งจากถ้าใส่ให้ชาวบ้านเหน็กลางวนัแสก ๆ คงไม่น่าดูเท่าไหร่ 

เผลอ ๆ จะไม่มีใครกล้าซื้อผักที่ปลูกเสียด้วย

 ปุ๋ยดินคำ่าน้ีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (แหวะ) ราคาถูก หรือบางทีไม่ต้องลงทุน 

     

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

ที่โรงแรม Ở  khách  sạn  (เอ๋อ คัก ส่าน) 

 การสนทนาเกีย่วกบัการเช่าห้องพกัท่ีโรงแรมนี ้มีคำาศัพท์เฉพาะทีจ่ะต้อง 

จดจำาเป็นพิเศษ ดังนี้

(บ่วง) ว่าง

(ฝ่อง) ห้อง

(ฝ่อง เดิน) ห้องเดี่ยว

(ฝ่อง โดย) ห้องคู่

(เทว) เช่า

(เดี่ยน หว่าว) กรอก

(เฟียว) เอกสาร ใบเข้าพัก

(เจี่ย คว้า) กุญแจ

(ฮั่ญ หลี) กระเป๋าเดินทาง

(กึ๋ย) ฝาก

(อัน อ๊วง) กินอยู่

J:  

 (จ่าว จ ิคกั ส่าน ก่อน บ่วง คง จ)ิ  สวสัดีคุณ โรงแรมยงัมีห้อง (ว่าง) ไหมคุณ

NV: 

 
 (ก่อน จิ อะ จุ๊ง โตย ก่อน ก๋า ฝ่อง เดิน เหลิน ฝ่อง โดย เอ๋อ เติ่ง บา หว่า  

 เติ่ง โบ๊น จิ ม้วน เทว ลหว่าย หน่าว)

 ยังมีค่ะคุณ พวกฉันยังมีทั้งห้องเด่ียวและห้องคู่ ท่ีชั้น 3 และชั้น 4  

 คุณต้องการเช่าห้องชนิดไหน

J: 

 (ฝ่อง เดิน สา บาว เญียว จิ)  ห้องเดี่ยวราคาเท่าไรคุณ

NV:  

 (โหมต จัม หงิ่น โด่ง โหมต โต๋ย จิ อะ) คืนละหนึ่งแสนโด่งค่ะคุณ

J:  

 (เหว่ย จิ จอ โตย เทว โหมต ฝ่อง เดิน เอ๋อ ก๊าก บา) 

 ถ้าเช่นนั้น คุณให้ฉันเช่าห้องเดี่ยวหนึ่งห้องที่ชั้น 3

NV:  

 (ซิน จิ เดี่ยน หว่าว เฟียว ไหน่)  เชิญคุณกรอกเอกสารนี้

  

 (เดย หล่า เจี่ย ขวา ฝ่อง จิ ฝ่อง โส บา โหมต นัม) 

 นี่คือกุญแจห้องคุณ ห้องหมายเลข 315

การใช้ค�าว่า  (ก่อน)
 คำาว่า  (ก่อน) หมายถึง ยังคง ยังมี ยังเหลือ เช่น

 

 

 (โตย ก๊อ โหมต หงิ่น โด ลา โตย มัว โหมต เจี๊ยก โว ตเหวียน เห้ต ต๊าม  

 จำา โด ลา โตย ก่อน ฮาย เมือย โด ลา)

 ฉันมี 1,000 ดอลลาร์ ฉันซื้อทีวีหนึ่งเครื่องหมดไป 800 ดอลลาร์  

 ฉันยังเหลือ 200 ดอลลาร์

เลยก็ได้ สมัยที่ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้วนั้น ไม่มีนักเรียน 

คนไหนใช้ปุ๋ยเคมีเลย ทำาเกษตรอนิทรย์ีกนัทุกคนโดยปุ๋ยทีใ่ช้ตักมาจากบ่อ (เซน็เซอร์) 

ของวิทยาลัยนั่นเอง ถ้าวันไหนโรงอาหารมีผักที่ซ้ือมาจากนักศึกษา มาทำาให ้

รับประทานจะพบว่าไม่มีใครกินผักกันสักคน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

 เทศกาลปีใหม่ตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวเมียนมาฉลองกันมาต้ังแต่ 

สมัยพุกาม มีมาร่วมพันกว่าปีแล้ว เล่นนำ้า สาดนำ้าซึ่งกันและกันในการฉลอง

ต้อนรับปีใหม่ ในภาษาเมียนมาเรียกเทศกาลปีใหม่น้ี คือ   

[ตะ จาน ปแว้ ต่อ] 

 กำาหนดวนัปีใหม่ของเมียนมาโดยตามปฏทินิเมียนมาท่ีใช้ระบบการนบัวัน 

และเดือนแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมียนมา แต่ปัจจุบันนี้กำาหนดโดย 

วนัเดือนปฏทิินของตะวนัตก (Gregorian) เพือ่กำาหนดวนัหยดุปีใหม่อย่างสะดวกข้ึน

และเดือนแรกของเมียนมา  [ดะ คู้ ละ] ตรงกับเดือนเมษายนของไทย 

ต้ังแต่วันท่ี 12 เมษายนถึง 16 เมษายน เล่นนำ้าต้อนรับปีใหม่ แล้ววันท่ี 17  

เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวเมียนมาที่เรียกว่า  [นิ ซ่าน แยะ] 

สมัยก่อนวันหยุดปีใหม่เป็นแค่วันที่ 12 เมษายนถึง 17 เมษายน แต่ปัจจุบันนี้

รัฐบาลกำาหนดวันหยุดปีใหม่ถึง 22 เมษายนเป็นทางการ และทั้งงานเอกชน

ทั่วประเทศ กิจการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าท้ังหมดท่ัวท้ังประเทศเมียนมา 

ก็หยุดด้วยเหมือนกัน ในบรรดาเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีของเมียนมา ไม่มี 

เทศกาลไหนหยุดอย่างนี้ 

 ความเช่ือเกี่ยวกับสงกรานต์ของเมียนมามีมาต้ังแต่สมัยโบราณ น้ัน คือ  

ท่ีเรยีกว่า  [ตะ จาน ซา] แปลว่า ประกาศสงกรานต์ เป็นคำาทำานายรายปี 

ที่คณะโหรพราหมณ์ในวังเขียนไว้จากการคำานวณจักรราศี ใน “ตะจานซา” 

เขียนเรื่องสถานภาพเศรษฐกิจ ฤดูกาล การเกษตรของประเทศ แล้วถ้าจะว่าถึง 

เรือ่งความเชือ่ตามประเพณขีองเมียนมา ช่วงเวลาสงกรานต์เป็นเวลาท่ีพระอนิทร์ 

เสด็จลงมาสูโ่ลกมนุษย์จากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เพือ่มาตรวจบนัทึกความประพฤติ 

ของมนุษย์ว่าดีหรือไม่ดี โดยเขียนชื่อของคนท่ีนิสัยดีบันทึกไว้บนแผ่นทองคำาที ่

เรียกเป็นภาษาเมียนมาว่า  [ชเว เป ลวา] เขียนชื่อของคนที่นิสัยไม่ด ี

บันทึกไว้บนแผ่นหนังสุนัขที่เรียกเป็นภาษาเมียนมาว่า  [คเว้ ตะ เย] 

และชาวเมียนมาทุกคนรูเ้รือ่งน้ีกนั เพราะยงัง้ัน ตามสมัยเวลาในช่วงปีใหม่ ผูใ้หญ่ 

เขาจะสั่งสอนเด็กๆ ให้รักษาศีล 5 อย่างสมำ่าเสมอ  

 แล้วช่วงเวลาสงกรานต์ท่ีหน้าบ้านทุกบ้านจะมีหม้อดินที่ใส่ใบไม้หลาก

หลายชนิดเอาไว้ทีเ่รยีกว่า  [ตา โอ้] ใบไม้ท่ีใส่เอาไว้ท้ังหลายนัน้แทนราศี 

ของวันทั้ง 7 เพื่อต้อนรับการเสด็จลงมาของพระอินทร์ แล้วจะต้องเอา “ตาโอ้” 

ไปไว้ในพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ที่วัดในวันที่ 1 ของปี เสร็จแล้วจะต้องเอานำ้าใน

หม้อตาโอ้ ไปเทที่หน้าบ้าน หรือไม่ก็ที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้ในบ้าน  แล้วพวก

ใบไม้ที่ใส่ไว้ในหม้อตาโอ้จะต้องเอาไปผูกเอาไว้รอบบ้านทั้ง 4 ทิศ พอเหี่ยวแห้ง

แล้วค่อยโยนทิ้ง 

 ในเทศกาลฉลองปีใหม่ของเมยีนมา ในช่วงสงกรานต์ท่ัวทัง้ประเทศเมยีนมา 

ไม่ว่าจะที่ไหน ก็เล่นนำ้ากัน เพื่อจะได้เย็นสบายในช่วงที่สภาพอากาศที่ร้อน เพื่อ

จะลบล้างส่ิงสกปรกจากปีเก่า เพื่อมีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน ในช่วงเวลา 

ฉลองปีใหม่ของเมียนมาทั่วประเทศทุกพื้นที่ ทุกวัย ทุกชนชั้นจะเล่นนำ้ากัน   

สมัยโบราณเล่นนำ้า สาดนำ้ากันอย่างเบาๆ โดยใช้ยอดหว้าอ่อน   

[ตะ ปเย ญุน] ชบุในนำา้หอมแล้วแตะเบา ๆ บนไหล่ของคนท่ีเราอยากจะเล่นนำา้ด้วย

แต่สมัยนีบ้างส่วนต้ังเวทสีาดนำา้ท่ีติดสายนำา้เพือ่เล่นนำา้ บางส่วนก็ขับรถเล่นนำา้ด้วย

ตามเมืองใหญ่ทกุเมืองในประเทศสร้างเวทีแสดงความสวยงาม เวทีเล่นนำา้ จดักนั 

อย่างคึกคกัแข่งกัน ทีเ่วทีแสดงความสวยงามนัน้ แข่งขันเต้นรำาสงกรานต์ แข่งขัน

ร้องเพลงกันอยู่เป็นประจำา พวกนักร้องชื่อดังก็ยังคงมาร้องเพลงตามเวทีต่างๆ  

ทุกเวที และสร้างความบนัเทิงด้วยการร้องรำาตามประเพณีดูเพลนิดีด้วย ตามย่าน 

ชุมชนก็มักจะสร้างเวทีเล่นนำ้าส่วนตัวเล็กๆ ด้วยก้านมะพร้าวที่ปากทางเข้าบ้าน

เป็นธรรมชาติ  สำาหรับเล่นนำ้าชาวต่างประเทศทุกคนมากันอย่างมาก เพื่อให้ได้

เคยเล่นนำ้าที่เทศกาลสงกรานต์ของเมียนมา  

 แม้ว่าเล่นนำ้าสนุกสนานกันแต่ก็ไม่ลืมการทำาบุญเพื่อเป็นสิริมงคลใน 

การข้ามปีใหม่ด้วยเหมือนกัน ชาวเมียนมาทั้งหลายไปที่เจดีย์ พระพุทธรูป  

กับวัด แล้วทำาบุญ สรงนำ้าพระพุทธรูป ถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำาความสะอาด 

วัดอาราม เช่น กวาดพื้น ถูพื้น เติมนำ้าด่ืม เก็บกวาดเศษเทียนก้านธูป  

เกบ็ขยะ แล้วกย็งัทำาความสะอาดหิง้พระท่ีบ้านของตัวเอง กบัสรงนำา้พระกนัด้วย 

นอกเหนือจากนี้สระผมและอาบนำ้าทำาความสะอาดให้กับคนชราที่ไร้ญาติ 

และผู้ใหญ่ในครอบครัว ปล่อยสัตว์ เช่น ปลา วัว ควาย ทำาบุญกุศลกันเพื่อเป็น 

สิริมงคลในการข้ามปีใหม่  

 ปกติแล้วชาวเมียนมาฉลองปีใหม่แบบย่ิงใหญ่ และชาวเมียนมาทุกคน 

ให้ความสำาคัญมากในช่วงเวลานี้ เช่น ทำาบุญบ้าน จัดทำากิจกรรมครอบครัว เช่น 

จัดทำาทานเป็นการส่วนตัว และที่วัด ฯลฯ ในวันขึ้นปีใหม่ของเมียนมาเพื่อเป็น

สิริมงคลในปีใหม่ที่จะมาถึง ลูกหลานไหว้ผู้ใหญ่ในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า

ตา ยาย ลุง ป้า อา น้า ฯลฯ   

 ในช่วงเวลาปีใหม่ของเมียนมานี้ มักจัดงานเลี้ยงที่ทำาอาหารเลี้ยงแก่ทุกคน 

ที่สัญจรไปมาที่เรียกว่า  [งานซะตุดีตา] โดยมีอาหารพิเศษหลายอย่าง

เพื่อฉลองปีใหม่ด้วยเหมือนกัน  [โม่น โล่น เย บอ] เป็นขนมที่ทำา

กินกันในช่วงนี้ ลักษณะคล้ายขนมต้มขาวของไทย เพื่อบ่งบอกถึงความสามัคคี   

ส่วนใหญ่ตอนเมื่อทำาขนมนี้หลาย ๆ  คนช่วยกันทำา และแจกให้กับคนที่ผ่านไปมา 

ผูอ่้านท้ังหลายคงไม่เคยเจอธรรมเนยีมประเพณีทีน่่ารกัอย่างน้ีทีไ่หนเลย แล้วยงัมี 

 [ตะจาน ทะ ม้ีน] เป็นอีกอาหารชนิดหนึ่งที่ทำากินพิเศษใน

ช่วงเวลานี้ คือ ข้าวสวยแช่ในนำ้าที่มีกลิ่นหอมเทียนกินด้วยกันกับเคร่ืองเขียง  

เช่น ปลาช่อนแห้งผัดกับหอมเจียว  [งะ ย่าน เช่า จ่อ]  และ

ยำามะม่วงดอง  [ตะแยะ ชีน โตะ] ซึ่งคล้ายข้าวแช่ของไทย  

 ผู้เขียนอยากจะให้ผู้อ่านท้ังหลายมีประสบการณ์ในการฉลองปีใหม่ของ

เมียนมาแบบวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีฉลองอย่างเป็นพิเศษแตกต่างไปจากวัฒนธรรม

อื่น ๆ    อย่างไรก็ตามในช่วงปีใหม่แบบวัฒนธรรมดั้งเดิมเมียนมานี้ ไม่มีใครอวยพร 

โดยคำาว่า Happy New Year

 วันหยุดปีใหม่แบบประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมน้ีเป็นวันสำาคัญที่สุดเพื่อ

ชาวเมียนมา และสนุกกันที่สุดทั่วประเทศเมียนมา

วันปีใหม่ของชาวเมียนมา
อาจารย์ ตูซาร์ นวย                    คณะมนุษยศาสตร์ 



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วันน้ีผู้เขียน 

ขอเปล่ียนบรรยายกาศจากการเสนอแง่มุม 

กฎหมายประชาคมอาเซียน มาเป็นการเล่าเรือ่ง 

จากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนท่ีมีพื้นท่ี 

และประชากรน้อยทีส่ดุ คือ บรไูน โดยผูเ้ขยีน 

ได้รบัมอบหมายเป็นผูแ้ทน ผูช่้วยศาสตราจารย์- 

ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์  

ในการเข้าร่วมประชุมสมาคมนักกฎหมาย

อาเซียน (ASEAN Law Association) ซึ่งเป็น 

การประชุมประจำาปีของผู้แทนนักกฎหมาย

จากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ

อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 39

 เพือ่ไม่ให้ผูอ่้านรบีพลิกหน้ากระดาษหนีไปซะก่อน ผูเ้ขยีนจะไม่ขอทรมาน 

ด้วยการเล่าเนือ้หาการประชมุ แต่จะขอเล่าเรือ่งน่าสนใจท่ีผูเ้ขียนได้รบัทราบจาก 

การมาเยือนบรูไนครั้งแรก

 บรไูน (Brunei) หรือ เนการาบรไูนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) 

เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่ง 

ทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกท่ีเหลือจากน้ันถูกล้อมรอบด้วย 

รัฐซาราวะก์ มาเลเซียตะวันออก แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara  

เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong มีพื้นที่ 5,770 ตารางกิโลเมตร 

โดยร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อนในบริเวณด้านใต้ของประเทศ ซึ่งพื้นที่ในทะเล

อุดมด้วยนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ

  ประชากรชาวบรูไนประกอบด้วยชาวมาเลย์ 68.8 % ชาวจีน 18.3 %  

ชนเผ่าต่างๆ 5.0 % (บางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในป่า) ชาวอินเดียและอื่นๆ 7.9 % 

นับถอืศาสนาอสิลาม 67 % ศาสนาพทุธ 13 % ศาสนาครสิต์ 10 % และฮนิดู10 % 

แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีวัดไทย มีแต่วัดจีน

 ด้วยประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ ภาษามาเลย์ (Malay หรือ  

Bahasa Melayu) จึงเป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเป็นภาษา 

ที่ใช้สื่อสารแพร่หลาย

 บรูไนมิได้เป็นรัฐสมาชิกก่อต้ังอาเซียน เพราะในขณะน้ันยังมีสถานภาพ 

เป็นเพยีงอาณานคิมของเครอืจกัรภพองักฤษ ตามปฏญิญากรงุเทพได้กำาหนดการ 

เป็นสมาชิกอาเซียนได้จะต้องมีสถานภาพเป็นรัฐเท่านั้น 

 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของบรูไนจึงเกิดหลังจากท่ีมีการจัดต้ัง 

อาเซยีนแล้ว โดยเริม่ต้นจากการประชมุรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 

ของอาเซยีน ในปี พ.ศ. 2524 บรไูนได้รบัการเชญิให้เข้ามาสังเกตการณ์ในอาเซียน 

โดยผูแ้ทนของบรไูน คือ เจ้าชายโมฮาเหม็ด 

โบลเกียห์ (Prince Mohamed Bolkiah)  

ได้คาดหวงัว่าจะได้รบัการตอบรบัให้เข้าร่วม 

เป็นรฐัสมาชกิเม่ือบรไูนได้รบัเอกราชอย่าง- 

เต็มตัว โดยได้รบัการสนบัสนุนจากมาเลเซีย 

และสิงคโปร์ในการช่วยอบรมเจ้าหน้าท่ีรฐั 

ไทยกป็ระกาศให้การสนบัสนนุด้วยเช่นกนั 

จนกระท่ังบรูไนประกาศเอกราชเม่ือวันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2527 บรูไนจึงได้เข้าร่วม

เป็นรัฐสมาชิกที่หก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 

พ.ศ. 2527 พร้อมกับประกาศรับตราสาร 

ทุกฉบับท่ีผ่านมาของอาเซียน จงึเป็นกระบวนการเข้าร่วมเป็นรฐัสมาชกิอาเซียน 

ที่ไร้ปัญหาใดๆ

 ปัจจบัุนบรไูนปกครองระบบสมบูรณาญาสทิธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชา- 

ธิบดีฮัจญีฮัสซานัลโบลเกียห์มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan Haji  

HassanalBolkiahMu’izzaddinWaddaulah) ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศ 

เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 นอกจากทรงเป็นพระประมุข- 

แห่งรฐั แล้วยงัทรงดำารงตำาแหน่งนายกรฐัมนตร ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้นำาทางศาสนาอิสลาม แห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 จนถึง

ปัจจุบัน

 เงินตราใช้สกุลเงินดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND) ซึ่งเงินดอลลาร ์

บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้ การแลกเงิน 

บรูไนหายากมาก ธนาคารในสนามบินดอนเมืองก็ไม่มีแลก ดังนั้น ควรแลกเงิน

ดอลลาร์สิงคโปร์แทน

  บรูไนมีการประกาศให้นำาหลักกฎหมายอิสลาม  (ชารีอะห์) เข้ามารวมอยู่

ในระบบกฎหมายด้วย โดยแบ่งแผนการออกเป็น 3 ระยะ คือ 

 โดยระยะแรกจะเริม่จากกฎข้อกำาหนดพืน้ฐานในชวีติท่ัวไปก่อน การกำาหนด

วชิาศาสนาเป็นวชิาบังคับ ต้ังระวางโทษปรบัหรอืจำาคกุสำาหรบัการกระทำาผดิหลกัศาสนา

เช่น พฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม การที่ชายมุสลิมไม่ไปละหมาดวันศุกร์ หรือ

การตั้งครรภ์นอกสมรส เป็นต้น

 กฎหมายระยะท่ี 2 คือ การเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงข้ึนสำาหรับผู้ก่อ-

อาชญากรรม เช่น การปล้นหรือลักขโมยทรัพย์สิน ซึ่งมีระวางโทษตัดมือตัดเท้า

หรือโบย ซึ่งกฎหมายนี้จะบังคับใช้เฉพาะกับชาวมุสลิมบรูไนเท่านั้น ไม่นับรวม

ไปถึงชนกลุ่มน้อย และนักท่องเที่ยว 

 กฎหมายระยะท่ี 3 คือ การลงโทษ ผู้ที่กระทำาความผิดทางเพศ การม ี

ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน การข่มขืน และการรักร่วมเพศที่มักเกิดจาก

กลุ่มเพศทางเลือก โดยใช้การเฆี่ยนตี หรืออาจมีโทษถึงชีวิต

 ดังน้ัน สิ่งท่ีน่าสนใจสำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีจะต้องใส่ใจคือ วันศุกร์เป็น 

วนัหยดุราชการตามกฎหมายชารอีะห์ และมีวนัทำาการคอืวนัจันทร์ถงึวนัพฤหสับดี 

และวนัเสาร์ครึง่วนั นอกจากน้ี ในวนัศุกร์สุภาพบุรษุมุสลิม เวลาเท่ียงถึงบ่ายสอง 

จะต้องไปสวดมนต์ (ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม แต่สุภาพสตรียัง 

สามารถทำางานได้อยู่ รวมไปถึงผู้ท่ีนับถือศาสนาอ่ืน) และช่วงเวลานั้นเองจะมี 

การปิดร้านอาหารและบริการในโรงแรมด้วย

เก็บตกจากบรูไน: อาณาจักรแห่งสมบัติเหนือความคาดหวัง

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม- 

การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำารุงการศึกษา 

พ.ศ. 2560 ดังน้ัน เพ่ือให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกประกาศ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เร่ือง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ฉบับลงวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.  2560 

และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหงฉบับน้ี

แทน ดังนี้

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับช้ันปริญญาตรี ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์   

คณะส่ือสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

ประจำาภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

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

 1.1  จ�าหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้ 

สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต) ต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน 2560 

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ. 

รามคำาแหง 10241 ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง   

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนว-

การศึกษา ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ.รามคำาแหง กรุงเทพฯ 

10241 (ชุดสมคัรทางไปรษณีย)์ หากไปซือ้ด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ 140 บาท  จำาหน่ายที่ฝ่าย- 

รับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3

 1.2 จ�าหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย (รามฯ 1) ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง จำาหน่ายตั้งแตว่ันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เว้นวันท่ี 19-22 มิถุนายน 2560) ท่ีอาคาร สวป. ชั้น 1  

ราคาชุดละ 120 บาท

 1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง 

ซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่ 

www.iregis2.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้มีสิทธ์ิสมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี

 2.1 จ บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พื้ น ฐ า น 

(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.ศ.5 

หรือ ม.6)  หรือ

 2.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า (ม.3 หรือ ม.ศ.3 

หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

  2.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงมี 

ตำาแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป  หรือ

  2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได ้

ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ          

  2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก- 

สภาตำาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล หรือกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

 2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. ก�รรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

 3.1 รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะผู้ท่ี 

ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 27 

มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 สมัครได้ที่

เว็บไซต์  www.iregis2.ru.ac.th

 3.2 รับสมัครทางไปรษณีย ์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้ 

สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 

2560 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธ์ิรับเทียบโอน- 

หน่วยกิต สำาหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ- 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจำาคณะที่รับเข้าศึกษากำาหนด ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เท่านั้น

 3.3 รับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (รามฯ 1) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 5 

มิถุนายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 

2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. 

ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  

โดยดำาเนินการสมัครได้ 2 กรณี ดังนี้

  3.3.1 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร 

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการ-

รับสมัครฯ) แล้วนำามาสมัคร

  3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามคำาแหงออกมา แล้วนำามาสมัคร

 4.1 ใ บ ส มั ค ร แ ล ะ ใ บ ข้ึ น ท ะ เ บี ย น เ ป็ น

นักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

 4.2 สำาเนาคุณวุฒิท่ีจบหลักสูตร จำานวน 2 ฉบับ 

(กรณีใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องถ่ายสำาเนาคุณวุฒิ จำานวน  

4 ฉบับ)

 4.3 สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 2 ฉบับ และ

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน จำานวน 3 ฉบับ 

ส�าหรับผู้สมัครท่ีเป็นผู้พิการให้ใช้ส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

คนพิการ  จ�านวน 2 ฉบับ

 4.4 เอกสารอื่น ๆ 

  4.4.1 หากมีการเปล่ียนแปลง ช่ือตัว หรือ 

นามสกุล หรือกรณีสมรส หรือกรณีหย่า ให้ถ่ายสำาเนา 

เท่ากับสำาเนาคุณวุฒิ นั้น

  4.4.2  แผ่นระบาย (ม.ร. 25 ) จำานวน 1 แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

  4.4.3 ใบรับรองแพทย์ จำานวน 1 ฉบับ  

(ขอได้ท่ีงานแพทย์และอนามัย ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 

20 บาท)

  4.4.4 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหง  

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

  4.4.5 กรณีคุณวุฒิท่ีจบหลักสูตรเป็น

คุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร  

โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ส�านักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับ- 

อุดมศึกษา (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักมาตรฐาน 

(อ่านต่อหน้า 11)

4. หลักฐ�นที่ใช้ในก�รสมัคร  
(ถ่�ยสำ�เน�ขน�ด A4 เท่�นั้น)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

ถาม 1. ถ้าเคยลงวิชา ENG 1001 แล้วได้ F  

ยังสามารถเรียนวิชา ENG 1002 ต่อเลยได้หรือไม่ 

แล้วค่อยไปลงทะเบียนเรียนซ่อมตัวเก่า หรือต้อง

ลงเรียนซำ้าวิชาเดิม  

 2. ถ้าสอบผ่านเก็บหน่วยกติได้ครบขอจบ 

ได้แล้ว แต่เคยลงวิชาเลือกอื่นที่ลงเกินหน่วยกิตที่

ต้องเรียนไป แล้ววิชานั้นติด F อยู่ แต่เรียนจบแล้ว  

ขอจบแล้วในใบทรานสครปิต์ท่ีได้มาจะมีวชิาท่ีติด 

F ระบุไว้หรือไม่ และจะต้องสอบวิชาที่ได้ F ให้

ผ่านด้วยหรือไม่

ตอบ 1. วิชา ENG 1002 ไม่เป็นวิชาที่ต้องมี

วิชา ENG 1001 เป็นวิชา PR ดังนั้นจึงสามารถ

ลงทะเบียนเรียนวิชา ENG 1002 ได้ แม้ว่ายังสอบ

วิชา ENG 1001 ไม่ผ่าน ส่วนนักศึกษาจะลงสอบ

ซ่อมวิชา ENG 1001 หรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของ

นักศึกษาหรือนักศึกษาจะนำาไปลงทะเบียนใน

ภาคต่อๆไปก็ได้

 2. วชิาทีไ่ด้ F จะไม่แสดงผลใน Transcript จบ 

และไม่นำาไปคิดเกรดเฉลี่ย ส่วนวิชาที่ได้ F ซึ่ง 

ไม่ได้เป็นวิชาในหลักสูตร นักศึกษาไม่จำาเป็นต้อง 

ลงทะเบียนสอบให้ผ่านก็ได้ เพราะเม่ือทำาเรื่อง

จบการศึกษาคณะจะตรวจสอบเฉพาะวิชาที่สอบ

ผ่านในหลักสูตรเท่านั้น

ถาม 1. ถ้าสอบตกจะแสดงผลในใบ Transcript 

จะแสดงเกรดอะไร  

    2. ในกรณีท่ีสอบผ่านแล้วในใบ Transcript 

ไม่จบการศึกษาจะแสดงเกรดอะไร   

        3. ถ ้ า มีวิชา เ ดียวกันทั้ งสอบตกและ 

สอบผ่าน ใน Transcript  จะแสดงเกรดอะไร 

        4. มีวิธีใดที่ใน Transcript แบบไม่จบ- 

การศึกษา จะไม่แสดงผลเกรด F ในวชิาท่ีตกหรอืไม่

        5. ถ้ามีเกรด F จะยังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม

หรือไม่

ตอบ 1. ในใบ Transcript แบบไม่จบการศึกษา

วิชาที่ตกจะได้เกรด F แต่ใน Transcript  แบบจบ- 

การศึกษา วชิาทีต่กจะไม่ปรากฏเกรด F ใน Transcript 

จะมีเกรดเฉพาะวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น

   2.  เกรดที่สอบผ่านจะแสดงเกรด A B+ 

B C+ C D+ และ D เท่านั้น ยกเว้น RAM 1000  

ผลสอบผ่านจะเป็นอักษร S 

        3. ใน Transcript แบบไม่จบการศึกษา  

จะแสดงเกรดที่ตกและเกรดที่สอบได้ทั้ง 2 เกรด กองบรรณาธิการ

 4. ใน Transcript แบบไม่จบการศึกษาจะ 

แสดงเกรดทุกวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีที่

นักศึกษาไม่เข้าสอบวิชานั้น จะได้เกรดเป็นตก ก็จะ

แสดงใน Transcript แบบไม่จบการศึกษาเช่นกัน

  5. นักศึกษาทีไ่ด้เกรด F ยงัมีสทิธ์ได้เกยีรตินยิม 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 พื้นฐานของสังคมบรูไนในอดีตจะเป็นการใช ้

ชวีติในนำา้ แม้แต่วงัของสุลต่านในอดีตกย็งัต้ังอยูใ่นแม่นำา้ 

ดังน้ัน แม้ในปัจจุบันหมู่บ้านนำ้าก็ยังมีอยู่ โดยม ี

ประชากรอยูอ่าศัย ราว 30,000 คน แต่ด้วยงานค้าขาย 

เป็นหลกั ความเจรญิพฒันาข้ึนมาจงึย้ายขึน้มาอยู่บนบก

 ด้วยความท่ีบรูไนเป็นประเทศผู ้ผลิตนำ้ามัน  

ราคานำา้มันเบนซินราคาประมาณแกลลอนละ 17 บาท

ราคารถยนต์ซีดานราว 2-3 แสนบาท จงึทำาให้คนบรไูน

ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำาทาง

มีจำานวนน้อย แท๊กซี่ทั้งประเทศมีเพียง 40 กว่าคัน 

เท่านั้น ดังนั้น (คาดการณ์ว่าบรูไนมีนำ้ามันสำารอง

สามารถใช้ได้อีกราว 50 ปี) 

 การท่ีจะมาเท่ียวและคาดหวังว่าจะไปเรียก

แท๊กซี่ริมถนน จึงเป็นส่ิงที่ท้าทายอย่างยิ่ง ทางออก 

จึงจะต้องทำาการนัดหมายกับคนขับรถให้ดีว่าจะ 

มารับมาส่งกี่โมง และค่าโดยสารแท๊กซี่ที่บรูไนราคา

ค่อนข้างสูง

 รัฐสวัสดิการท่ีบรูไนค่อนข้างดี อาทิเช่น  

โครงการบ้านของรัฐบาล รัฐบาลบรูไนจะเปิดให ้

ประชาชนสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซ้ือบ้านเป็นระยะ 

เวลาถงึ 30 ปีโดยปลอดดอกเบีย้ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้- 

ส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลฟรี และการศึกษารัฐ 

ให้เล่าเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นต้น

 ด้วยข้อจำากัดของเน้ือท่ีกระดาษ บทความ

ฉบับหน้าจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 7)

 ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับทางวิชาการ 

ของสาขาทัศนมาตรศาสตร์ ทางคณะไดร้ิเริ่มในการ 

ร่างหลักสูตรปริญญาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  

ในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเน้นการทำาวิจัย 

ในต่างประเทศ เพือ่เพิม่ศักยภาพและองค์ความรูใ้หม่ 

ด้านทฤษฎี ด้านคลินิก เลนส์สายตา กายวิภาค และ

ระบบการเหน็ และเพือ่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์และสาขาวิชาด้าน

สายตาชั้นสูงต่อไป

  ในปีการศึกษา 2560 คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสตูรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี สำาหรับ 

ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) 

หรือใช้สิทธ์ิเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

ด้านวิทยาศาสตร์

  ผู ้สนใจสมัครและยื่นผลคะแนนทดสอบ 

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อ 

ผูมี้สิทธ์ิเข้ารบัการทดสอบจิตวทิยาและสอบสมัภาษณ์ 

วนัที ่ 1 มถินุายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูมี้สิทธ์ิเข้าศึกษา 

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำาแหง (หัวหมาก) 

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 212 โทร. 0-2310-8906-8 

หรือ www.opto.ru.ac.th 

รามค�าแหงเดินหน้าฯ (ต่อจากหน้า 3)

 แนะแนวการศกึษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร ์

เข้าร่วมโครงการจงัหวดัสุรนิทร์สร้างสุข สร้างรอยยิม้ และบ้านธารนำา้ใจ ร่วมกับจงัหวดัสุรนิทร์เพือ่ให้ความรู ้

แนะแนวการศึกษระบบ Pre-degree ในระดับปรญิญาตร ี เมือ่วนัที ่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงเรยีนบ้านบวัโคก 

ตำาบลบัวโคก อำาเภอท่าตูม โดยมนีายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธ ี

และ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร ์

ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและการเรียนระบบ 

Pre-degree แก่นกัเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำาเภอเมือง จงัหวดัสุรนิทร์



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม- 

การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำารุงการศึกษา 

พ.ศ. 2560 ดังน้ัน เพ่ือให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกประกาศ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เร่ือง การรับสมัครผู้เข้าศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree) ฉบับลงวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.  2560 และ 

ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหงฉบับน้ีแทน 

ดังนี้

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียม 

ศึกษาระดับปริญญาตรี   เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา 

พัฒนาความรู้  ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตแก ่

ประชาชนทั่วไปและเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีมีความประสงค์จะให้การศึกษา 

เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร  อันเป็นการส่งเสริมและ 

พัฒนาบุคลากรให้ได้รับความสำาเร็จในอาชีพและ

หน้าที่การงานยิ่งขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.	กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

 1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์  ต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน 

2560-31 พฤษภาคม 2560 ราคาชุดละ 140 บาท โดยส่ง 

เงินเป็นธนาณัติธรรมดา ส่ังจ่ายเงินท่ี ปณฝ.รามคำาแหง 

10241 ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จ่าหน้าซองถึง 

หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1002 

ปณฝ. รามคำาแหง กรุงเทพฯ 10241 โดยระบุที่ซอง 

จดหมายว่า  “ชุดสมัครรายวิชาทางไปรษณีย์”  (หากไปซ้ือ 

ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ราคาชุดละ 140 บาท 

จำาหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 

อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง)   

 1.2 จ�าหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย (รามฯ 1) ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง จำาหน่ายต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

เว้นวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560)  ที่อาคาร สวป. ชั้น 1  

ชุดละ 120 บาท

 1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง 

ซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่  

www.iregis2.ru.ac.th

2.	คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 2.1 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3) ขึ้นไป หรือ  

 2.2 เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน- 

ส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ  

 2.3 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเห็นสมควร หรือ

 2.4 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว  

เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

 ท้ังน้ี ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.2, 2.3 และข้อ 2.4 

ต้องจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.	การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน        

 3.1 รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ระหว่าง 

วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 2 กรกฎาคม 2560 ที ่

www.iregis2.ru.ac.th  

 3.2 รับสมัครทางไปรษณีย ์ ระหว่างวันที่ 18 

เมษายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560 ให้ผู้สมัครส่ง 

ใบสมัครและเอกสาร ประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามท่ีได้กำาหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ 

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

 3.3 รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  

(รามฯ 1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2560 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 

มิถุนายน 2560 - 2 กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่อาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดยดำาเนินการสมัครได ้

2 กรณี ดังนี้

  3.3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร 

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการ 

สมัครฯ) แล้วนำามาสมัคร

  3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตผ่าน 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th 

ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและ 

ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหงออกมา แล้วนำามาสมัคร

4.	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา	ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบำารุงการศึกษา	มีดังนี้

 4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา   800.-บาท

 4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 500.-บาท

 4.3 ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 500.-บาท 

 4.4 ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 300.-บาท

 4.5 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต  

   หน่วยกิตละ 50.-บาท

 4.6 ค่าบัตรประจำาตัวผู้เข้าศึกษา 100.-บาท

 4.7 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

   ภาคเรียนปกติละ   100.-บาท

5.	หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร		

(ถ่ายสำาเนาขนาด	A4	เท่านั้น)

 5.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) จำานวน  1  ฉบับ

 5.2 สำาเนาคุณวุฒิ ท่ีระบุวันจบการศึกษา 

ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป จำานวน  2  ฉบับ

 5.3 สำาเนาทะเบียนบ้าน  จำานวน  2  ฉบับ

 5.4 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (หน้า-หลัง) 

จำานวน   3  ฉบับ

  สำาหรับผู้สมัครท่ีเป็นผู้พิการให้ใช้สำาเนา- 

บัตรประจำาตัวคนพิการ จำานวน  2  ฉบับ

 5.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น   

จำานวน 1 รูป

 5.6 แผ่นระบาย ม.ร. 25 (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัครฯ) จำานวน 1 ฉบับ

 5.7 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหง (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการรับสมัครฯ) จำานวน  1  ฉบับ

 กรณีท่ีผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณร ให้ด�าเนิน 

การสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่าน้ัน 

ที่ www.iregis2.ru.ac.th

6.	การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษาได้ 

ด้วยตนเองจากส่ือการสอนต่าง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

อาทิ เช่น ตำารา การบรรยายทางสถานีวิทยุโทรทัศน ์

และการบริการบันทึกเทปคำาบรรยาย ฯลฯ  โดยไม่ต้อง 

เข้าชั้นเรียน  หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงจัดให้ แต่ให้มาสอบตามวัน เวลา และ 

สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ทั้งนี้ จะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพ 

นักศึกษาในคณะหรือหลักสูตร เ ดียวกันของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้ 

 นอกเหนือจากประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ 

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายรับสมัครและแนะแนว- 

การศึกษา  สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 หรือ 

โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ภาค 1 ปีการศึกษา 2560



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ 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

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ (ต่อจากหน้า 8)

ม.ร.จัดประชุมวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 12)

      ดูงาน ม.อ. ภูเก็ต มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา ศึกษา 

ดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน 

ด้ านต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิทยาเขตภูเก็ต นำาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพล 

ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

และมีอาจารย์อาคม วังเมือง รองอธิการบดีฝ่าย- 

กิจการพิเศษ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัย 

ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

      

 อาสาร่วมใจคืนความสุขให้เต่าทะเล 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา 

ร่วมกับโครงการอาสาร่วมใจคืนความสุขให้เต่าทะเล 

ร่วมเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลบริเวณริมชายหาดและ 

แนวปะการังท้ายเหมือง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำาปี- 

หาดท้ายเหมือง โดยมี นายธวัช หงษ์บิน นายอำาเภอ- 

ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน 

มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 

กิจกรรมรามฯ-พังงา

 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวลำาภู จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากร  

ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยม ี

อาจารย์ประสิทธ์ิ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดหนองบัวลำาภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

และนายนรรถพล แสงข�า นิติกรปฏิบัติการ รักษา-

ราชการแทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการ- 

เจ้าหน้าท่ี สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นวิทยากร ให้ความรู้เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กฎหมายท่ีบุคลากร 

ควรทราบ โดยมีเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัด- 

หนองบัวลำาภู เข้าร่วมสัมมนา 14 คน 

➺

➺

➺

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา ให้บริการฝากประวัติการสมัครงาน 

ทั้งงาน Part-time และ Full - time สำาหรับนักศึกษา

ที่กำาลังศึกษาอยู่ และผู้ที่สำาเร็จการศึกษา

 นักศึกษาท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด 

และฝากประวัติการสมัครงานได้ที่ งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย 

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือทาง 

เว็บไซต์ www.rujob.ru.ac.th

 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอผ่อนผัน 

การชำาระเงินลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำาปีการศึกษา- 

2559 ให้มาดำาเนินการย่ืนขอผ่อนผันได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง 

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ  

13.00-16.00 น. ณ งานแนะแนวจัดหางานและ 

ทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีงานแนะแนวจัดหางาน

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)

ม.ร.ให้บริการฝากประวัติการสมัครงานแก่ นศ.

นศ.ขอผ่อนผันการชำาระค่าลงทะเบียน
ภาคฤดูร้อน /2559 ได้ถึง 18 เม.ย.60

 Dr. Michael J. Marquardt ผู้เชี่ยวชาญใน 

สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ปัจจบัุนดำารงตำาแหน่ง

ผูอ้ำานวยการศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยจอร์จ 

วอชงิตัน มงีานเขียนตำาราท่ีได้รับการตีพมิพ์มากกว่า 20 เล่ม 

ที่ได้สละเวลามีค่ามาบรรยาย และยังมีผู้เข้าร่วม 

การประชุมวิชาการในครั้งนี้กว่า 17 สถาบันจาก 

ท่ัวประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการประชุม 

ในครั้งน้ีจะเป็นโอกาสสำาคัญโอกาสหนึ่งที่สร้าง 

ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัย ให้กับ 

วงวิชาการของไทย

และประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องช�าระ 

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยัง 

สถานศึกษาต้นสังกัดรายละ 1,000 บาท ในวันที ่

สมัครด้วย

  4.4.6 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี   ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 

ระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ด�าเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis2.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้  

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีฝ่ายรับสมัคร 

และแนะแนวการศึกษา  สำานักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

ส่วนกลาง วันที่ 20 - 23 เมษายน 2560
ส่วนภูมิภาค วันที่ 29 เมษายน  - 1 พฤษภาคม 2560

ม.ร.ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑) วันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

 อธิการบดี ม.ร. เป็นประธานเปิดงานบรรยายในการประชมุวชิาการระดับชาติ 

เรือ่ง “Building the Learning Organization for Human Resource Development 

among ASEAN Countries” โดยมี Professor Dr. Michael J. Marquardt 

นักวิชาการ ชื่อดังจาก George Washington University เป็นวิทยากรบรรยาย  

มีผูบ้รหิาร คณาจารย์ นักวชิาการ นกัศึกษาคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ร่วมฟัง-

การบรรยาย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจรญิ คณบดีคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

กล่าวรายงานว่าการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 

มุ่งให้นกัศึกษาท่ีเข้าร่วมงานได้มีโอกาสรบัฟังประสบการณ์ตรงจาก Dr. Michael 

J. Marquardt นกัวชิาการชือ่ดังจากมหาวทิยาลยัจอร์จ วอชงิตัน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ในฐานะวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ บรรยายหวัข้อ 

“การสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูส้ำาหรบัการพฒันาด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน” การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในครั้งนี้จะเป็น 

ประโยชน์แก่นักศึกษาคณะทรพัยากรมนษุย์ท้ังในระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และนักวิชาการภายนอก 

 จากน้ัน ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี กล่าวว่า 

มหาวทิยาลัยรามคำาแหงให้ความสำาคัญกบัพนัธกจิด้านการวจิยัและได้สนบัสนนุ 

การเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและวิจัยของอาจารย์มาตลอดระยะเวลา 46 ป ี

ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเช่นครั้งนี ้

จะช่วยให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยได้มีเวทีในการนำาเสนอผลงาน

สู่สาธารณะมากยิ่งขึ้น 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.ร่วมกับ 5 สถาบันการศึกษา
จัดประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานทางจิตวิทยา

 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ร่วมกับ  

5 สถาบันการศึกษาทางจิตวิทยา ได้แก่ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชา-

จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชาจิตวิทยา ภูมิศาสตร์  

และบรรณารกัษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จดัประชมุ 

วิชาการและน�าเสนอผลงานทางจิตวิทยา ประจ�าปี 2560 เรื่อง “ชีวิตดี  

เปล่ียนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ : Enabling Change and Quality of life  

through Psychology” ระหว่างวันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา 

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 การจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่อาจารย์  

นักวิจัยและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็น 

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Susan E. Walch, 

University of West Florida, U.S.A. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “Health  

Disparities : Understanding and Explain Difference in Health Status  

Using Psychology” อีกทั้ง ยังมีการนำาเสนอบทความวิจัยหัวข้อทางจิตวิทยา

และการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ น�าเสนอผลงานทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2560 

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง โทร.095-964-9572 หรือ www.tncp2017.com, Facebook :  

RU.TNCP2017, e-mail : RU.TNCP2017@gmail.com

ม.ร.จัดประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

(อ่านต่อหน้า 11)

  ก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานเปิดการเสวนา 

เร่ือง “ก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการไทยจะปรับตัวอย่างไร”  

จัดโดยโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ม.ร. 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ อาคารสุโขทัย ห้อง 321 โดยมี นายเจน น�าชัยศิริ  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ- 

บริษัทบ้านปูพาวเวอร์ จำากัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และ น.ส.สินิดา เพชรวีระกุล 

พิธีกรจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และ Money Channel เป็นผู้ดำาเนินรายการ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ผศ. ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญDr. Michael J. Marquardt


