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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 ๔๗	 ฉบับที่ ๕

วันที่	๑๕	-	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 10)

ผู้บริหารการศึกษา	“คิดแบบไทย	หัวใจสากล”

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการ

พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 “คิดแบบไทย หัวใจสากล”  เรียนรู้การ

เข้าสังคมแบบผู้บริหาร การสังสรรค์ และการรับประทานอาหาร

แบบ Gala Dinner & Canape

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

“คดิแบบไทย หัวใจสากล” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

เรงิรณ  ล้อมลาย  รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน ผู้อ�านวยการ

บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นกัศึกษาโครงการการศึกษาภาคพเิศษ หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 7 ร่วมงาน จัดโดย 

ภาควชิาบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2560 

ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ ราชนาวิกสภา 

 โอกาสน้ี รศ.พ.ต.ท. ดร.ศิรพิงษ์  เศาภายน  

ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า โครงการ

พัฒนาบุคลิกภาพ “คิดแบบไทย หัวใจสากล” 

จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ 

   
 
 
ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโท	

สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เปิดรบัผูส้�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี

ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการ

หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันา-

ทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 13 ประจ�าภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต 

(สามารถเลือกเรียนแผน ก ท�าวิทยานิพนธ์ หรือ

แผน  ข ไม่ท�าวทิยานพินธ์) ศึกษาระบบ Block Course 

เรยีนนอกเวลาราชการ วนัศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 

   
 อบรมดนตรีไทยสำ�หรับ นศ.-บุคคลท่ัวไป

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง จัดอบรมดนตรีประกอบการแสดง 

ส�าหรบับุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

ได้แก่ วงปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์ วงปี่พาทย์

ส�าหรับโขน โดยอบรมระหว่างวันท่ี 16 

พฤษภาคม - 24 สิงหาคม 2560 (เฉพาะวนัองัคาร 

และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 19.00 น.) 

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1311/13-15 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมและ

ผ่านการแสดงผลงานจะได้รับเกียรติบัตร

รับรองการอบรม

   
 
             อธิการบดี ยินดี นร.สาธิต ม.ร.คว้าแชมป์ Jazz Big Band
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง แสดงความยนิดีกบันกัเรยีน 

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

ท่ีคว้ารางวลัชนะเลศิการประกวดดนตรี 

ชงิแชมป์ประเทศไทย รายการ Thailand 

Jazz Competition ครัง้ที ่12 ประเภท 

Jazz Big Band ได้รับเงินรางวัล 

100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี 

คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั และผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์  หาสาสน์ศร ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ร่วมยินดี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี ้ผศ.ทพิย์  หาสาสน์ศร ีคณบดคีณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่าโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ได้ส่งนักเรยีน จ�านวน 18 คน ในชือ่ทีม Satitram Jazz Big Band เข้าประกวดดนตรี

ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ Thailand Jazz Competition #12 

ม.รามฯ จับมือมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และมหาวิทยาลัย 11 แห่ง 
ขยายเครือข่ายต้านคอร์รัปชันภาคการศึกษา

 มูลนิธิต่อต้านการทุจรติ จดัพธีิลงนามความร่วมมือขยายเครอืข่าย 

ต้านคอร์รัปชันภาคการศึกษากับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ 11 แห่ง โดยม ีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ 

ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และผู้แทน

มหาวิทยาลัยเครือข่าย 11 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยั-

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

พระจอมเกล้าธนบุร ีสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร- 

ลาดกระบงั มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 10)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ประเภท Jazz Big Band Competition 

ซ่ึงเป็นการแข่งขันวงดนตรีแจ๊ส 

ขนาดใหญ่ ของนกัเรยีนระดับชัน้ 

มัธยมศึกษาท่ีบรรเลงเพลงบังคับ- 

เลือก โดยแสดงถึงความสามารถ 

ของผูแ้ข่งขนัในลกัษณะการบรรเลง 

กลุ ่มใหญ ่และความสามารถ 

ในการโซโล่ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส ภายใต้ส�าเนียงของดนตรีแจ๊สในระดับ

มาตรฐานสากลโดยได้รับการฝึกสอน-ซ้อม และดูแลควบคุมวงเป็นอย่างดี  

จาก อาจารย์กิติภัทร  ภวูะปัจฉมิ และอาจารย์ประพันธ์พงศ์  มณวีงษ์  อาจารย์ประจ�า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรีสากล ท�าให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ

มาครองได้ส�าเร็จ

 ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า 

“ชื่นชมและขอบคุณนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รวมท้ัง

อาจารย์ผูฝึ้กซ้อมและดูแลควบคมุทมี ทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลยัในครัง้นี้ 

การท�ากิจกรรมระหว่างเรียนก็ถือเป็นส่ิงส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียน

ได้เรยีนรู้และพฒันาความสามารถในด้านต่างๆท่ีตนเองสนใจ เพราะการเรยีนหนงัสอื

ภายในห้องเรยีนเพยีงอย่างเดียวไม่เพยีงพออกีต่อไป แต่ต้องไม่ละทิง้เรือ่งการเรยีน 

ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้ส�าเร็จการศึกษาโดยเร็วด้วย”

 และในโอกาสเดียวกันนี ้ ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย ์

ผู้ควบคุมทีมและนักเรียนถึงความรู้สึกและการฝึกซ้อมที่ผ่านมา

 อาจารย์กิติภัทร  ภูวะปัจฉิม  อาจารย์ประจ�ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรีสากล ผู้ควบคุมทีม 

กล่าวว่าตนเองชื่นชอบแนวเพลงแจ๊สมาตลอด และเม่ือ 

ทราบว่าเพลงแจ๊สเป็นเพลงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดอย่างยิ่ง จึงได้หันมาศึกษา

อย่างจริงจัง รวมทั้งรวบรวมนักเรียนที่มีความสามารถ 

มาต้ังวงดนตรีและพัฒนาการเล่นดนตรีแจ๊สต้ังแต่เริ่มต้น 

ซ่ึงพบอุปสรรคเป็นระยะๆ เพราะนักเรียนจะชินกับการเล่นเพลงในรูปแบบ 

วงโยธวาทิต ไม่มีทักษะของอารมณ์ร่วมในการแสดงออกตามแบบของเพลงแจ๊ส 

อกีทัง้การฝึกซ้อมกต้็องอาศัยช่วยหลงัเลกิเรยีนไม่กีช่ั่วโมงต่อวนั และการฝึกซ้อม

กต้็องอาศยัความพร้อมเพรยีงกนั ขาดสมาชกิคนใดคนหน่ึงไปก็จะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

 “ใช้เวลาฝึกซ้อมมานานกว่า 6 เดือน โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 2 ส่วน คือ 

นักร้อง กับนักดนตรี เมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัวก็จับให้มาเล่นคู่กัน ตลอดระยะเวลา

การฝึกซ้อมถือว่าหนักมากส�าหรับเด็กๆ เพราะต้องฝึกตั้งแต่ 16.30 - 20.00 น. 

หรือมากกว่าน้ัน แต่นักเรียนทุกคนก็เต็มท่ี รวมท้ังผู้ปกครองก็เข้าใจและคอย 

ส่งเสริมตลอด จึงท�าให้ทุกคนมีก�าลังใจในการรวมทีมมากขึ้น”

 อาจารย์กติภิทัร กล่าวต่อไปว่ารูสึ้กดีใจทีผ่ลงานผ่านการคดัเลอืกเหลอื 5 ทมีสดุท้าย 

นกัเรยีนต่ืนเต้นดีใจมาก เพราะโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ถอืเป็นน้องใหม่ 

ในวงการเพลงแจ๊ส เม่ือเทียบกับอีก 4 โรงเรียน ซ่ึงเป็นแชมป์เมื่อปีที่ผ่านมา 

อกีทัง้ยงัเป็นโรงเรยีนทีมี่ชือ่ทางด้านดนตร ีและมีผลงานรางวลัต่างๆ การนัตีมากมาย 

และเม่ือผลออกมาว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุกคนปลื้มใจและภูมิใจมากท่ีสุด 

รางวัลน้ีจะเป็นก�าลังใจและแรงผลักดันให้นักเรียน ครูอาจารย์ ทุกคนในทีม  

มุ่งมั่นและพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไป

 ด้าน อาจารย์ประพันธ์พงศ์  มณีวงษ์ กล่าวว่ารู้สึก

ภูมิใจและหายเหนื่อย ได้เห็นนักเรียนมีความสุข ประสบ-

ความส�าเรจ็ ผูเ้ป็นอาจารย์กสุ็ขใจยิง่กว่า ความส�าเรจ็ครัง้น้ี

ไม่ใช่แค่ของอาจารย์ผู้สอน แต่เป็นของนักเรียน โรงเรียน 

และมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ปกครองทุกคน ขอขอบคุณ

ทุกความร่วมมือ และการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

 “รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ยังไม่ถือเป็นท่ีสุดของการเล่นดนตรี 

เพราะการร้องและเล่นดนตรจีรงิๆ แล้ว เป็นการท�าให้คนทุกคนท่ีได้รบัฟังมีความสุข 

การประสบความส�าเรจ็ท่ีแท้จรงิกค็อื ท�าให้คนท่ัวประเทศและท่ัวโลกได้รบัรู ้ รบัฟัง 

และชื่นชอบผลงานของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องพัฒนากันต่อไป”

 ในส่วนของหัวหน้าวง Satitram Jazz Big Band 

นายธนาวจุน์  ชืน่เกษม นักเรยีนชัน้ ม.6 ได้บอกถงึความรูส้กึว่า 

ภูมิใจมากเพราะเป็นเวทแีรกท่ีสามารถคว้ารางวลัชนะเลศิ 

ระดับประเทศมาได้ ตนเองเป็นหวัหน้าวง ท�าหน้าท่ีเป็นแรงผลกัดัน 

และก�าลงัใจให้น้องๆ ในวงที่มีต้ังแต่นักเรียนชั้น ม.1-6 

มาฝึกซ้อมร่วมกัน ยากบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่เมื่อประสบ-

ความส�าเร็จและได้เห็นทั้งรอยยิ้มและน�้าตาแห่งความดีใจ

ของทุกคน ถือว่าคุ้มค่ากับการฝึกซ้อมจริงๆ

 “ดนตรีแจ๊ส เป็นดนตรีที่หลายคนอาจบอกว่าฟังยาก และไม่ค่อยเป็นที่

ชื่นชอบเท่าไรในสังคมไทย แต่ผมกลับมองว่าหากตั้งใจฟังและเข้าถึงให้มากขึ้น 

กจ็ะรูว่้าดนตรแีนวนีช่้วยให้เกดิการผ่อนคลายมากท่ีสุด รวมท้ังหากผูใ้หญ่ให้การสนับสนุน 

และจัดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกทางด้านดนตรแีจ๊สมากขึน้ กจ็ะท�าให้ดนตรแีจ๊ส 

กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในอนาคต”

 ด้าน น.ส.สิริยากร  ศรีสวัสดิ์  นักร้องน�า นักเรียน

ชั้น ม.6 กล่าวว่าดีใจและภาคภูมิใจมากเพราะเป็นเวท ี

แรกที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ส�าเร็จ ครอบครัว

สนบัสนนุและส่งเสรมิให้ตนเองท�ากิจกรรมด้านการร้องเพลง

มาต้ังแต่อายุ 5 ขวบ ท�าให้ชอบการร้องเพลงและใฝ่ฝัน

อยากเป็นนักร้อง รวมทั้งเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงด้วย 

เม่ือทางโรงเรยีนให้โอกาสมารวมทมีกับเพือ่นๆ กดี็ใจมาก 

และต้ังใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที ่แม้จะเป็นแนวเพลงท่ีไม่ถนดั ไม่เคยฟังและร้องมาก่อน 

แต่พอได้ฝึกฝนและฟังอย่างจริงจังก็ชื่นชอบมากๆ 

 “การเป็นนักร้องต้องฝึกซ้อมโดยการใช้เสียงทุกวนั ท�าให้เครยีดและป่วยบ่อย 

แต่ก็ได้ก�าลังใจท่ีดีท้ังจากครอบครัว ครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ในทีม ท�าให้รู้สึก

ผ่อนคลายและดีข้ึน ในวันแข่งขันก็ได้บอกกับตัวเองว่า ฝึกซ้อมมากว่าครึ่งปี  

มีโอกาสแค่วนัน้ีวนัเดียวต้องท�าให้เต็มท่ีท่ีสุด พยายามไม่กดดันตัวเอง ไม่คาดหวงั 

จนเกินไป เมื่อผลการตัดสินออกมาว่าชนะเลิศ รู้สึกดีใจมาก เป็นความส�าเร็จที่

ยิ่งใหญ่ของทุกคนที่ฝึกซ้อมกันมา จากนี้ตั้งใจจะพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

อธิการบดี ยินดี นร.สาธิตฯ (ต่อจากหน้า 1)    
  
รามฯ	-หนองบัวลำาภูร่วมงาน	135	ปีศาลยุติธรรม	

 อาจารย์ประสิทธิ์ 

บุญไทย รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัด

หนองบัวล�าภู พร้อม- 

คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทย- 

บริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมกิจกรรม 135 ปีศาลยุติธรรมน้อมน�า 

ธรรมพระราชา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ศาลจังหวัดหนองบัวล�าภู 

 ศาลยุติธรรม เป็นองค์กรของอ�านาจตุลาการมีอ�านาจสูงสุดหนึ่งในสาม 

ของอ�านาจอธิปไตยที่ใช้ในการปกครองประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ผู้ใช้อ�านาจเพื่อความยุติธรรมของประชาชน พัฒนาการของศาลยุติธรรมไทย

มมีากว่า 700 ปี เริ่มจากสมัยสุโขทัยโดยมีพ่อเมืองเป็นผู้ใช้อ�านาจตุลาการจวบจน 

สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูปการศาล 

โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นก�าลังส�าคัญ และ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2425 ทรงเสด็จพระราชด�าเนินวางศิลาก่อพระฤกษ์

อาคารศาลสถิตยุติธรรมและต่อมาทรงรวบรวมศาลต่างๆมาอยู่ในสังกัดเดียวกันโดย 

ตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ไปงานสัปดาห์

หนังสือแห่งชาติครั้งที่ ๔๕ และสัปดาห์

หนังสือนานาชาติครัง้ที ่๑๕ ณ ศูนย์การประชมุ

แห่งชาติสิริกิติ์มา และได้หนังสือมาอ่าน

หลายเล่ม

 หนึ่งในหนังสือหลายๆ เล่มนั้น ชื่อ

 “ความสุข ความทรงจ�า ในรชักาลที ่๙” 

คนเขียนชื่อ

 ธงทอง  จันทรางศุ

 ธงทอง จันทรางศุ คือ ศาสตราจารย์

ธงทอง จันทรางศ ุ อาจารย์สอนวชิากฎหมาย 

ท่ีคณะนติิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 อาจารย์ธงทองเล่าว่า อาจารย์เกิด 

เม่ือวนัที ่ ๘ มิถนุายน พทุธศักราช ๒๔๙๘  

 วันท่ีท่านเกิดนั้น พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงด�ารงอยู่ในสิริราชสมบัติเกือบบรรจบ 

๙ ปีบริบรูรณ์ ขาดไปเพียง ๑ วันเท่านั้น

 ในหนังสือนี ้ อาจารย์ธงทองได้เขียน

บันทึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวของท่าน 

โดยย ้อนความทรงจ�า ต้ังแต ่ เ ม่ือครั้ง 

ยังเป็นเด็ก เป็นนิสิตและข้าราชการ

 ทีไ่ด้สัมผสัความสุขจากพระองค์ท่าน 

ซึ่ งในแต ่ละช ่วงนั้นก็จะสอดแทรก

เหตุการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง

 ประกอบกับการที่อาจารย์เป็นผู  ้

มีความรู้และเช่ียวชาญประเพณีในราช-

ส�านัก

 ท�าให ้บันทึกเรื่องนี้ เ ต็มไปด ้วย

เกรด็ประวติัศาสตร์ ในแผ่นดินรชักาลที ่ ๙ 

จึงเป็น

 ความสุข ความทรงจ�า ในรชักาลที ่๙ 

ที่น่าอ่านอย่างยิ่ง

 ใกล้เข้ามาทุกทีกับการรับปริญญาของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ความส�าเร็จท่ีทุกคนใฝ่ฝัน

จะคว้ามาอย่างสมเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจให้

กับตัวเองและครอบครัว

 “ข่าวรามค�าแหง” ฉบับนีข้อน�าเสนอ 2 บัณฑิต 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีไ่ด้รบัเกียรตินิยมอนัดับ 1 

ซ่ึงเป็นผูท้ีมี่ความเพยีรพยายาม ไขว้คว้าตามความฝัน

จนกระทัง่ส�าเรจ็การศกึษา ทัง้ยงัเป็นแรงผลกัดันให้รุน่น้อง

มีความตั้งใจมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าการเรียน ม.ร. ไม่ได้จบยากอย่างที่ใครเคยกล่าวไว้ 

 หากจะเอ่ยถงึคณะวิศวกรรมในหมู่นักศึกษาด้วยกนั คงปฏเิสธไม่ได้ว่าเป็นอกีหนึง่คณะท่ีหลายคนใฝ่ฝัน 

จะเข้าเรียน ด้วยปัจจัยทางตลาดแรงงาน ที่ยังคงต้องการวิศวกรมือดีไปช่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน ม.ร.ได้ผลติวศิวกรส่งตลาดแรงงานไปมากมายกว่า 20 ปี ปีน้ีกเ็ป็นอีกปีหน่ึงทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.ร. 

สร้างเหล่าบณัฑติท่ีพร้อมจะท�างานอย่างสดุความสามารถ  และก้าวออกจากมหาวทิยาลัยด้วยความภาคภมิูใจ

 นายปวนิทร์ สว่างนวตัรกลุ บณัฑิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา ผูมุ่้งม่ันจนจบการศึกษา

ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ภายในเวลาเพียง 3 ปีครึ่ง และยังนับเป็นปริญญาใบที่ 2 ต่อจากใบแรกที่จบจาก 

คณะสื่อสารมวลชน ม.ร. เช่นเดียวกัน ปัจจุบันอายุ 26 ปี ก�าลังท�างานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต�าแหน่ง

วิศวะโยธา ตามสายงานที่ตั้งใจไว้

 ปวินทร์  เอ่ยว่า “ผมใช้เวลาเพียงสามปีครึ่ง ในการเรียนวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ไม่ใช่

เพราะคณะนีง่้ายกว่าคณะอืน่ แต่เพราะความต้ังใจและความพยายามของเราจึงผ่านมาได้ส�าเรจ็ อย่างทีท่ราบกนั

ว่าวิศวะเรียนยาก แต่ถ้าเราตั้งใจเรียนอย่างสม�่าเสมอและทบทวนบทเรียนซ�้าๆ ปลายทางในการจบการศึกษา

ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถ 

 ในครั้งแรกที่ทราบว่าผลการเรียนออกมาเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 ก็ตกใจเล็กน้อย เพราะสิ่งนี ้

เกินความคาดหมายของผม จากตอนแรกท่ีต้ังใจเพียงสอบผ่านเท่านั้น แต่สิ่งนี้เหมือนเป็นรางวัลส�าหรับ

ความต้ังใจของผม คุณพ่อ คุณแม่ รวมทั้งครอบครัวมีรอยยิ้มและความภาคภูมิใจ ท�าให้ผมมีความสุขกับ

ท้ังหมดที่ผมได้ท�าไป ท้ังยังเป็นตัวก�าหนดหน้าที่การงานของผมได้ดี ขณะนี้ผมมีงานท�าในบริษัทท่ีหวังไว้ 

และคงต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต”

 ค�ากล่าวที่เต็มไปด้วยรอยย้ิมของ ปวินทร์ ท�าให้เรารับรู้ถึงส่ิงส�าคัญของปริญญาบัตร ท่ีไม่ใช่เพียง

กระดาษรองรับผลการศึกษา แต่นี่เป็นความภาคภูมิใจของเขาเองและครอบครัว

 อีกหนึ่งสาวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นางสาวเขมสรณ์ งามมณี เธอคว้าใบปริญญาด้วยอายุ 32 ปี ปัจจุบันก�าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา

สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ร. พร้อมกับท�าธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านไปด้วย เธอเริ่มเรียนตอนอายุ 27 ปี 

ใช้เวลาเกือบ 5 ปี ในการคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 มาครอง ด้วยทริคที่ เขมสรณ์ ยินดีบอกโดยไม่มีความลับว่า

 “ในการเรียนทุกวิชา ไม่ว่าจะวันไหน สิ่งที่เราจะต้องมีติดตัวไปด้วย คือความตั้งใจและความใส่ใจ 

กบัสิง่ท่ีก�าลงัรบัฟังอยู ่ทุกครัง้ท่ีเข้าเรยีนจะได้รบัความรูจ้ากอาจารย์ผูส้อนอย่างเต็มที ่เราต้ังใจฟังส่ิงทีท่่านสอน 

กลับไปก็ทบทวนสิ่งที่เรียนในแต่ละวัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนหรือติวหนังสือกันในช่วงเวลา

ที่ว่างจากการเรียน

 เป็นเหมือนโชคดี ที่ในคณะเต็มไปด้วยความใส่ใจ การได้พบกับเพื่อนที่ดี และอาจารย์ที่ห่วงใย ท�าให้

เรามีก�าลงัใจ และเข้าเรยีนอย่างมีความสขุ บางครัง้กไ็ถ่ถามความเป็นอยู ่ เป็นส่ิงหน่ึงทีท่�าให้เราผกูพนักนัยิง่ข้ึน 

อกีหน่ึงคติท่ีได้ยนิมาต้ังแต่เด็ก คือคติท่ีว่า ท�าวนันี ้ ให้ดีทีส่ดุ เป็นคติท่ียดึถอืจนจบภาคเรยีน และยงัคงใช้คติน้ี 

ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน หากเรามีความต้ังใจมีสติจดจ�าในเร่ืองท่ีก�าลังท�าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือ 

การแก้ปัญหา เราก็จะสามารถจดจ�าและผ่านทุกปัญหาได้โดยง่าย”

 สุดท้าย ปวินทร์ และ เขมสรณ์ ได้แนะน�าการเตรียมตัวสอบไว้ด้วยว่า การช็อตโน้ตในชั่วโมงเรียน 

หรอืการสรปุความรูใ้นแต่ละวนั จะง่ายต่อการทบทวนบทเรยีนก่อนสอบ แต่กระนัน้ เรากย็งัต้องอ่านหนังสือ

เพิ่มเติมและท�าแบบฝึกหัดเยอะ ๆ ไม่ว่าจะวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือภาษาอังกฤษ เราก็ผ่านไปได้โดยง่าย 

เพียงแค่ตั้งใจและมีความพยายาม

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิศวะ...

จ�กคว�มพย�ย�มสู่คว�มสำ�เร็จที่เกินค�ด

นายปวินทร์  สว่างนวัตรกุล นางสาวเขมสรณ์  งามมณี

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

Open Seminar สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

หลักสูตรใหม่สร้างแนวป้องกันโลกไซเบอร์

 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดอบรม “กฎหมายความปลอดภัยและวิชาชีพในการก่อสร้าง” รุ่นท่ี 1 โดยม ี

ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์  แสง-ชโูต คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และวิศวกร ร่วมรับฟัง  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 303 อาคารลายสือไท

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ แสดงปัญญา ผู้อ�านวยการศูนย์-

บรกิารวชิาการ กล่าวว่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ผ่านการรบัรอง

ให้เป็นองค์กรแม่ข่าย CPD จากสภาวิศวกร รหัสองค์กรแม่ข่าย 3022 ได้รับ

มอบอ�านาจจากสภาวิศวกรในการรับรองกิจกรรมและจ�านวนชั่วโมง PDU ของ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาการวิศวกรรมอย่างต่อเน่ืองและออกประกาศนียบัตร

รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ืองให้กับ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยหลักเกณฑ์การนับจ�านวนชั่วโมงของหลักสูตรนี้จะนับ

ตามจ�านวนชั่วโมงที่เรียนรู้คูณการให้น�้าหนัก 1.5 คิดเป็น 12 PDU 

 ปัจจุบันในการก่อสร้างใดๆ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง มีความจ�าเป็น

ต้องทราบถงึกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปลกูสร้างอาคาร 

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว 

จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้มีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยง

ความผิดพลาดจากการท�างานที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นการเพิ่มพูนข้อกฎหมาย

ใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ด�าเนนิการตามพนัธกจิหลกัเช่นเดียวกับมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีจาก 

ในห้องเรยีน และเสรมิสร้างประสบการณ์การท�างานจรงิ การวจัิย ทางคณะเน้นการ

วจิยั ส่งเสรมิและสนับสนนุให้อาจารย์ท�างานวจิยัท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

เพื่อพัฒนาชุมชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมท้ังส่งเสริมและเผยแพร ่

ผลงานวิจัยเพื่อน�าไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ การบริการวิชาการแก่สังคม 

เน้นการเข้าถึงชุมชนและการบริการวิชาชีพ โดยการร่วมมือกันกับสภาวิชาชีพ 

สมาคมวชิาชพี หน่วยงานภาครฐัและเอกชนผ่านเครอืข่ายความร่วมมือ เพือ่ช่วยกนั 

เสรมิสร้างความรูใ้ห้กับชมุชน และพฒันาความรู ้ รวมทัง้ให้ความรูใ้หม่ท่ีเก่ียวข้อง

กับศิษย์เก่า และวิศวกร เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและการประกอบวิชาชีพอีกด้วย 

และด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ

บ�าเพญ็ประโยชน์ของนกัศึกษาต่อชมุชน สังคม และปลกูฝังคุณธรรม จรยิธรรมทีดี่ 

รวมทั้งจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้วย

 “ยอมรับว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้ประกอบอาชีพวิศวกร 

จะไม่ถนัดและมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมากนัก การจัดอบรมในครั้งนี้ก็จะช่วย

ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายท่ีมีความจ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ

วศิวกรมากขึน้ และหวงัอย่างยิง่ว่าจะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตต่อไป”

 ส�าหรบั การอบรมครัง้น้ีมีการบรรยายพเิศษ เรือ่ง “กฎหมายความปลอดภยั

ในการก่อสร้าง” โดย นายประสงค์  ธาราไชย ท่ีปรกึษาวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

และบรรยายพเิศษเรือ่ง “กฎหมายวชิาชพี” โดย รองศาสตราจารย์สริวิฒัน์  ไชยชนะ 

อดีตเลขาธิการ วสท. รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่าง 

ผู้เข้าอบรมอีกด้วย

 สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง  จัด สัมมนา Open Seminar on Forensic Informatics Science   

โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน  ปิ่นเงิน  ผู้อ�านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์  

ประธานโครงการศึกษาภาคพเิศษสารสนเทศนติิวทิยาศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน  

มีบคุลากร นกัศึกษา และผูส้นใจร่วมงานจ�านวนมาก  เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2560  

ณ ห้องประชุม 213  ชั้น 2  อาคารท่าชัย

 ภายในงานมีการอภปิรายและบรรยายพเิศษจาก ทนายชยธวชั  อติแพทย์  

ประธานนกัศึกษาโครงการศึกษาภาคพเิศษฯ รุน่ 1  Mr. Andrew  Smith  Director 

of Computer Forensics Service  Orion Investigation Co., Ltd.  นายธงชยั  แสงศริิ 

รองผูอ้�านวยการส�านักความมัน่คงปลอดภยั  ส�านักพฒันาธุรกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 

(องค์กรมหาชน)  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วมิล  แสนอุม้  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  และด�าเนินการอภปิรายโดย  ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.สุรพงษ์  พงษ์ยุพินพาณิชย ์ กรรมการโครงการฯ

 โอกาสนี้ รศ.ดร.เอื้อน  ประธานโครงการศึกษาภาคพิเศษฯ  กล่าวว่า

ขณะที่ภาคพื้นดินมีทหาร และต�ารวจคอยดูแลความปลอดภัยให้กับสังคม  

โลกไซเบอร์หรือโลกสารสนเทศก็ต้องการแนวก�าแพงป้องกันด้วยเช่นกัน   

จงึเป็นเรือ่งน่าหวัน่วติกท่ีประเทศไทยไม่มกีารเรยีนการสอนอย่างจรงิจงัเกีย่วกบั

การสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถในการปกป้องคุม้กนัโลกไซเบอร์ของประเทศ  

ซ่ึงการละเลยเช่นนีจ้ะเป็นอนัตรายต่อประเทศอย่างมหาศาล  หากข้อมูลส�าคญั

ถูกล้วงลับออกไป

 รศ.ดร.เอือ้น  กล่าวต่อไปว่าหลกัสูตรสารสนเทศนติิวทิยาศาสตร์  เป็นความรูใ้หม่

ของสงัคมไทย  เป็นการสร้างบุคลากรทีมี่ความรู้ข้ันสูงในการจัดการ  การวเิคราะห์  

การสังเคราะห์  และการพิสูจน์หลักฐานทางการส่ือสารสารสนเทศ  ซึ่งจะ 

ช่วยเพิม่ศักยภาพและเสถยีรภาพของกระบวนการยติุธรรม  และความม่ันคงปลอดภยั 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เล็งเหน็ถงึความขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ทางสารสนเทศนิติวทิยาศาสตร์  และได้เลง็เหน็ถงึศักยภาพในการเปิดสอนหลกัสตูร

ระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์  

โดยเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการท่ีมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์  

พฤติกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน

 “การปูความรู้เพื่อสร้างแนวก�าแพงป้องกันโลกไซเบอร์ให้กับประเทศ  

เป็นส่ิงจ�าเป็นและส�าคัญ  ไม่ควรรอให้ภัยเข้ามาถึงตัวก่อนจึงจะเหน็ความส�าคัญ  

ทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนา Open Seminar on Forensic Informatics Science ถือ

เป็นหัวหอกส�าคัญท่ีจะสร้างความต่ืนตัวให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  

และขอให้หลักสูตรนี้มีคุณภาพและประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด”

คณะวิศวะจัดอบรม กม. 

“ความปลอดภัยในการก่อสร้าง”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ตอน ราคาขยะ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ค�าว่า “ขยะ” ถ้าเปิดพจนานุกรมดู ท่านให้ความหมายไว้ว่า “หยากเยื่อ 

มูลฝอย” ซึ่งพอจะไปหาว่ามูลฝอย ก็พบว่าหมายถึงเศษของที่ทิ้งแล้วซึ่งก็เป็น

ความจริงตามน้ัน เพราะสิ่งของท่ีเราไม่ต้องการแล้วก็เป็นขยะท้ังนั้น แต่ท่ี

ต้องน�ามาเขียนในเชงิเศรษฐศาสตร์กเ็พราะส่ิงของท่ีเราไม่ต้องการนัน้อาจมีค่า

เพราะเป็นที่ต้องการของคนอื่นก็ได้

 ที่จริงแล้วส่ิงของที่คนเราท้ิงหรือไม่ต้องการบางอย่างไม่ควรตีความ

รวมเป็น “ขยะ” ไปด้วย ซ่ึงของประเภทน้ีทีส่�าคัญกคื็ออาหารเหลอืซึง่ไม่ใช่อาหาร

ทีค่นกนิเหลอืนะครบั แต่ส่วนหนึง่หมายถงึอาหารท่ีปรงุมาแล้วแต่ขายไม่หมด 

ร้านอาหารที่ปรุงส�าเร็จรูปเพื่อขายและมีการควบคุมคุณภาพจะมีข้อก�าหนด

ว่าอาหารที่เหลือขายในแต่ละวันต้องทิ้งให้หมดอย่าน�ากลับมาขายใหม่ หรือ 

แม้แต่วตัถดิุบในการปรงุท่ีใช้ไม่หมดกต้็องท้ิงเช่นกนั จนเคยมีเรือ่งว่าร้านอาหาร

มีชื่อไล่พนักงานออกเพราะน�าของที่จะต้องทิ้งนั้นกลับไปท�ากินที่บ้าน 

 เนื่องจากมีอาหารที่ยังกินได้จ�านวนมากถูกน�าไปท้ิงทุกวันในขณะที่ 

ยังมีคนอดอยากหวิโหยอยูม่ากมาย จงึท�าให้ในหลายประเทศมีองค์กรการกศุล 

จดัต้ังขึน้รบับรจิาคอาหารทีเ่หลอืกินเหลอืใช้เหล่าน้ีไปปรงุเป็นอาหารให้คนเร่ร่อน 

หรือบางแห่งก็ต้ังเป็นร้านค้าขายราคาถูก ๆ  ให้แก่คนรายได้น้อย แต่เพราะว่า 

องค์กรการกุศลเหล่าน้ีต้ังอยู่ในประเทศร�่ารวยหรือพัฒนาแล้ว คนที่ได้รับ

ความช่วยเหลอืส่วนใหญ่จงึมีเฉพาะคนจนในประเทศเหล่านัน้ ในขณะทีค่นอดอยาก 

หวิโหยในประเทศด้อยพฒันาอกีหลายสิบล้านคนไม่มีโอกาสได้รบั ส่วนในกรณ ี

ประเทศไทยซ่ึงติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางอยูคื่อจะว่ารวยแล้วกย็งัไม่ใช่ 

แต่ก็ไม่ใช่ประเทศยากจนน้ัน แม้ว่าอาจจะไม่มีองค์กรการกุศลมารับบริจาค 

แต่จากประสบการณ์ท่ีผมเห็นมาจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเบเกอรี่ตามโรงแรมชั้นดี 

ซ่ึงอาหารหรอืขนมบางอย่างทีข่ายไม่หมดในวนันัน้เขาจะไม่น�ามาขายในวนัรุง่ขึน้อกี 

ร้านเหล่านี้จะลดราคาลงถูกมากเพราะดีกว่าทิ้งเสียเปล่า ซึ่งก็มีคนรอเวลาที่จะ 

ซื้ออยู่เพราะเขาจะปิดป้ายราคาใหม่ที่ลดหั่นแหลกราว ๆ 2 ทุ่ม 

 ขอย้อนกลับมาทีห่วัข้อของเร่ืองคือราคาขยะกนัใหม่ เพราะอาหารเหลอืกนิ

เหลือใช้ที่เขียนไปตอนต้นนั้นยังไม่ค่อยมีราคาเท่าไรเพราะเขาให้ฟรีหรือขาย

ราคาถูก ๆ ขยะที่เป็นเงินเป็นทองคือมีราคาจริง ๆ นั้นจะเป็นขยะรีไซเคิลคือ

เป็นขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเฉพาะพวกเศษโลหะเช่น ทองแดง 

เหลก็ และอลมิูเนียม บรษัิทท่ีต้ังขึน้รบัซ้ือขยะรไีซเคลิพวกน้ีท�ารายได้เป็นกอบ 

เป็นก�าร�า่รวยกนัไปไม่น้อย แต่เวลาเราจะขายเศษของเหลอืใช้มักจะขายผ่านซาเล้ง

ที่รับซื้อของเก่าซึ่งซาเล้งพวกนี้จะเอาไปขายต่อบริษัทรีไซเคิลขยะอีกต่อหนึ่ง

 นอกจากขยะทีม่รีาคาเพราะน�าไปรไีซเคิลกลบัมาใช้ใหม่ได้แล้ว ก็ยงัมีขยะ 

อีกอย่างหนึ่งท่ีบางครั้งราคาดีกว่าขยะรีไซเคิลเสียอีก ซ่ึงก็คือของเก่าที่เป็น

ของโบราณหายากเช่นหนังสือ แสตมป์ เหรียญกษาปณ์หรือสิ่งของเครื่องใช ้

ท่ีนกัเล่นของเก่าเขาตามหาซือ้กนัอยู ่ ของพวกนีมี้ราคากจ็รงิแต่คนจะทิง้มักไม่รู้ 

บางคนท้ิงเป็นขยะกองไว้หน้าบ้าน บางคนกข็ายให้พวกซาเล้งไปถกู ๆ   ของโบราณ 

ตามร้านขายของเก่าจ�านวนไม่น้อยก็ได้มาจากการคัดเลือกหาจากขยะท่ีคนท้ิง

หรือขายถูก ๆ นี้แหละครับ

 ขยะประเภทสุดท้ายที่ผมจะเขียนถึงก็คือขยะที่เป็นขยะจริง ๆ ประเภท

ส่งกลิน่ให้รูม้าแต่ไกลว่าน่ีคอืขยะ ของเน่าเสียเหล่านีก็้ยงัมีราคาข้ึนมาได้ถ้าหากมี 

การน�าไปผลิตเป็นปุ๋ยหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า แต่เท่าท่ีเป็นอยู่ขณะนี้ขีด

ความสามารถโดยเฉพาะของ กทม. ในการน�าขยะไปผลติไฟฟ้าน้ันยงัไม่เพยีงพอ 

เพราะเตาเผาก�าจดัขยะของ กทม. ทีห่นองแขมรบัได้แค่ประมาณ 500 ตันต่อวนั 

ที่เหลือ 2,500 ตัน ต้องจ้างบริษัทเอกชนไปฝังกลบที่บ่อดินก�าแพงแสน

     

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

ถามทางไปจังหวัดดานัง
Hỏi đường đi thành phố Ðà Nẵng    (หอย เดื่อง ดี ท่าญ โฝ ด่า หนัง)

 บทสนทนาน้ีเป็นสถานการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวขับรถยนต์เพื่อไปยังจังหวัดดานัง 

โดยข้ึนมาจากทางใต้ของประเทศเวยีดนาม เขาได้แวะเพือ่ถามทางทีจ่ะขับรถไปให้แน่ใจ

E:  (จิ เอย ซิน โหลย จิ) คุณครับ ขอโทษครับคุณ

F:  (อัญ เกิ่น สี่ อะ) คุณต้องการอะไรคะ

E:  

 (จ ิก๊อ เบ๊ียต เด่ือง หน่าว ดี ด่า หนงั คง อะ) คุณทราบไหมว่าถนนไหนไปดานังครบั 

F:  

 (เดื่อง หน่าว ดี ด่า หนัง อ่า) ถนนไหนไปดานังเหรอ

  

 (เดย หล่า หงา บา ด่ง โหล่ก) นี่คือสามแยกโด่ง โหล่ก

 

 (อญั ดี แทว โหลย ไหน่ แทว เด่ือง โหมต อา) คณุไปตามทางนี ้ตามถนน 1A

E:  (ก๊อ ซา คง จิ) ไกลไหมครับคุณ

F:  

 (อัญ ฝาย กวา ถิ สา ด่ง เฮ้ย ถิ ซา ดง ห่า หว่า ทั่ญ โฝ เฮว้)

 คุณต้องผ่านเมืองด่งเฮ้ย เมืองดงห่า(ดองฮา) และจังหวัดเว้

  (ก่อน ซา ลั้ม) ยังอีกไกลมาก

E:  

 (ก๊อ ก๊าก จ่าม ซัง เจน เดื่อง เด๊น ด๊อ คง จิ)  

 มีปั๊มน�้ามันระหว่างทางไปถึงที่นั่นไหมคุณ

F:  (เสิ้ต เหญี่ยว) เยอะมาก

E:  (ก๋าม เอิน จิ) ขอบคุณคุณ

F:  (ก๊อ สี่ เดิว อะ) ไม่เป็นไรค่ะ

 การใช้รูปแบบประโยค  (ก๊อ เบี๊ยต... คง) หมายถึง 

รู้จัก...ไหม หรือ รู้ไหม เช่น ประโยคที่ปรากฏในบทสนทนาคือ

  

 (จิ ก๊อ เบี๊ยต เดื่อง หน่าว ดี ด่า หนัง คง อะ) 

 คุณทราบไหมว่าถนนไหนไปดานงัครบั

 ข้อสังเกต เมื่อคุณต้องการจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ  ไม่ว่าจะ 

เป็นเรื่องใดก็ตาม ควรจะเริ่มต้นการสนทนาด้วยการกล่าวค�า ขอโทษ ซึ่งแสดง

ความสุภาพ และเป็นมารยาทในการสนทนา ในภาษาเวยีดนาม สามารถกล่าวว่า 

 (ซิน โหลย) ขอโทษ หรือ เรียกขานคู่สนทนาด้วยความสุภาพ ก่อน-

กล่าวขอโทษ เช่น  (จิ เอย ซิน โหลย จิ) พี่คะ ขอโทษพี่ หรือ 

เริ่มด้วยการบอกว่าขอถามค�าถามบางประการ เช่น  (ซิน โหลย 

หอย จิ) ขอโทษ ขอถามคุณ แล้วจึงเริ่มการสนทนา เพื่อขอความช่วยเหลือ 

ของตนเอง คู่สนทนาจะรู้ได้ทันทีว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ

 เตาเผาก�าจดัขยะซึง่ผลติไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฯ ได้ด้วยนีย้งัไม่ใช่ของ กทม.

โดยตรงเพราะท�าสัญญาให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ลงทุนเองท้ังหมดโดยได้สัมปทาน 

20 ปี แล้วโอนสิทธ์ิให้ กทม. หลังระยะเวลาสัมปทานหมดลง ตามข้อมูลของ 

กทม.เองเขาว่าบริษัทนี้ (ไม่ใช่กทม.) มีรายได้ตกประมาณเดือนละ 40 ล้านทีเดียว

นะครบั ผมถึงต้ังชือ่ตอนน้ีว่าราคาขยะ กเ็พราะขนาดขยะเน่าเหม็นยงัมีราคาได้เลย 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 จากบทความฉบับที่แล้ว ในตอนเก็บตกจากบรูไน: อาณาจักรแห่งสมบัติ

เหนือความคาดหวัง วันนี้ผู้เขียนจะขอน�าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในบรูไน พร้อม

เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้เขียนได้รับทราบมา

 บรูไนมีชื่อประเทศอย่างเป็นทางการว่า เนการา บรูไน ดารุสซาลาม  

(Negara Brunei Darussalam) ซึ่งหมายความว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข 

 โดยก่อนหน้าทีผู่เ้ขียนจะไปเยอืนบรไูนน้ัน กนึ็กถงึบรไูนแต่เพยีงด้านเศรษฐกจิ 

ที่โด่งดังในเรื่องการส่งออกน�้ามัน แต่ในความจริงแล้ว นอกจากบรูไนจะมีความ 

มั่งคั่งแล้ว ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ

อันสวยงามอีกด้วย 

 โดยสถานทีท่ีนั่กท่องเท่ียวทกุคนต้องไปแวะเยีย่มชม คือ มัสยดิขนาดใหญ่

อยู่ 2 แห่ง คือ มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดินกับมัสยิดทองค�า

 มัสยดิสลุต่าน โอมาร์ อาล ี

ไซฟุดดิน (Sultan Omar Ali 

Saifuddien Mosque) เป็นมัสยดิ

ใจกลางเมืองหลวง บันดาร์เสรี- 

เบกาวัน และเป็นมัสยดิขนาดใหญ่

แห่งแรกของบรูไน ส�าหรับ

ชือ่มัสยดินัน้ต้ังเพือ่เป็นเกยีรติแก่ 

สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน 

ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 28 ของบรูไน ต้ังอยู่ติดกับแม่น�้าบรูไน  

มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสวยงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ภายนอก

มีสญัลกัษณ์ท่ีเด่นชดัมาก คือ โดมทองค�า ทีต้ั่งตระหง่านอยูบ่นยอดสงูสดุของมัสยดิ 

หออะซานหินอ่อน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบ้ืองส ี

อย่างเรียบง่าย เหมาะสมส�าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็น

เวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ความอลังการภายในมัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาล ี 

ไซฟุดดิน แสดงถึงความงดงามที่ผสมผสานตามแบบอย่างของศาสนาอิสลาม

และสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีอย่างลงตัว

 บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ�าลองเรือ

พระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มัสยิดแห่งนี้ภายนอก

แวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่ง 

สรวงสวรรค์ มีสะพานข้ามแม่น�้าจากมัสยิดไปถึงหมู่บ้านน�้า กัมปง ไอเยอร ์

มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวมุสลิมในบรูไน ซ่ึงจะเข้ามา

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและในเดือนรอมฎอน เดือนส�าคัญของการปฏิบัติ

ตามหลักค�าสอนของศาสนาท่ีจะให้ผู้ท่ีเป็นมุสลิมทุกคนเข้าใจถึงความอดอยาก

ของผู้อื่น จึงให้ชาวมุสลิมถือศีลอด คือ การถือศีลอดนั้นเป็นการละ การงด  

การยับยั้ง ส่วนความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเว้นการบริโภคอาหาร 

เครื่องดื่ม ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตก และไม่เกี่ยวข้องกับ

อบายมุขใดๆ จะมีระยะเวลา 29 วัน หรือ 30 วัน ชาวมุสลิมประเทศบรูไนจะ

ใหค้วามส�าคัญกบัประเพณีทางศาสนานี ้ท�าให้มัสยดิสุลต่าน โอมาร์ อาล ี ไซฟดุดิน 

คลาคล�่าไปด้วยผู้คนที่มาปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนกันอย่างหนาแน่น 

กล่าวได้ว่า มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณ 

ของชาวมุสลิมชาวบรูไน 

 มัสยิดทองค�า (Jame Ar' 

Hassanil Bolkiah Mosque)  

ถกูสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1988 และ 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 

ค.ศ. 1994 เพื่อเป็นสัญลักษณ์

ส�าคัญท่ีแสดงถงึการครองราชย์

ครบ 25 ปี ขององค์สุลต่าน 

และมัสยดิแห่งนีย้งัยิง่ใหญ่และอลังการท่ีสดุในประเทศบรไูนด้วย โดยน�าเข้าวสัดุ 

ของเด่นของดีจากทุกมุมโลกมาตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนจากประเทศอิตาล ี

พรมจากเบลเยยีมและซาอดิุอาระเบีย แกรนติจากเซ่ียงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้าต่าง

จากประเทศองักฤษ ห้องละหมาดท่ีตกแต่งอย่างวจิติรด้วยพรมสีเหลืองทองอร่าม 

กลางห้องมีเชนเดอเลียร์ขนาดยักษ์จากออสเตรเลีย ยังไม่รวมรายละเอียดอื่นๆ 

ยิบย่อยจึงใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 7 ปี จุดเด่นของมัสยิดทองค�า คือ 

มีหลงัคาสีฟ้าน�า้ทะเลท่ีมีโดมทองขนาดยกัษ์ต้ังตระหง่านอยูต่รงกลาง โดยด้านหน้า 

ของตัวมัสยิดน้ันจะมีสระน�้าอยู่ ซ่ึงดูคล้ายกับทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย  

ท�าให้ได้รับชื่อว่า มินิทัชมาฮาล

 สถานที่ต ้องไปต่อมา 

คือ พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย 

(Royal Regalia Museum) เป็นท่ี 

ซ่ึงรวบรวมข้าวของเครื่องใช ้

ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน ท้ัง 

ฉลองพระองค์ เครือ่งทรงทองค�า 

อาวธุ และเครือ่งราชบรรณาการ

จากประเทศต่างๆ ที่มีความวิจิตรงดงาม เช่น คริสตัล หยก งาช้าง เป็นต้น โดย 

ในห้องแสดงมีดาบพร้อมแท่นวางประดับมุกแบบโบราณจากประเทศไทย จดุเด่น 

ของพิพิธภัณฑ์นี้ คือ ห้องท่ีจัดจ�าลองขบวนพาเหรดอันเนื่องในวโรกาสฉลอง

ครบรอบ 25 ปี การครองราชย์ขององค์สุลต่านองค์ปัจจุบัน และการตกแต่ง 

อนัสวยงามรายรอบไปด้วยบรรยากาศของขบวนในช่วงเวลานัน้ แต่พพิธิภณัฑ์นี ้

จะต้องถอดรองเท้าเอาไว้ด้านนอกและใส่รองเท้าแตะทีจั่ดเตรียมเอาไว้ให้ เจ้าหน้าที ่

จะไม่อนญุาตให้ถ่ายรปูภายใน เว้นแต่ห้องโถงชัน้ล่างสามารถถ่ายรปูได้ พพิธิภณัฑ์

ยังมีมุมให้สามารถซื้อหาของพื้นเมืองและของฝาก

 ถัดจากพิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลยี

ไปไม่ไกลน้ัน คอื หมู่บ้านกมัปงไอเยอร์ 

(Kampong Ayer) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ

ปากแม่น�้าบรูไน เป็นความภาคภูมิใจ

ของชาวบรูไน ในช่วงที่เจริญรุ่งเรือง

ที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1482 ถึงปี ค.ศ. 1524 เป็นศูนย์ราชการ เป็นอดีตนครหลวง

ของจักรวรรด์ิบรูไน เป็นท่าเรือที่ส�าคัญของภูมิภาคและเป็นจุดรวมของพ่อค้า

แม่ค้าจากตะวันตก จนี กมัพชูาและประเทศเพือ่นบ้านอืน่ๆ เม่ือความเจรญิเข้ามา 

เมืองจึงขยายตัวขึ้นไปบนบก ปัจจุบันหมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ถือเป็นความเรียบง่าย 

ท่ีน่าหลงใหล โดยจะมีการแบ่งเป็นหมู่บ้านย่อย ๆ อีกกว่า 42 หมู่บ้าน และ 

มีจ�านวนประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คนเลยทีเดียว

เก็บตกจากบรูไน: อาณาจักรที่มั่งคั่งด้วยอารยธรรม

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

   
  

   
  

   
  

คิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของจ�านวนประชากรบรไูน และยงัคงเป็นสถานท่ีทีแ่สดง

ให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน�้าของประเทศนี้อย่างชัดเจนท่ีสุด อาชีพหลักของ

คนในหมู่บ้าน คือ การประมงและการเลี้ยงสัตว์ ทางด้านสถาปัตยกรรมหมู่บ้าน

นี้มีจุดเด่น คือ ศิลปะการสร้างบ้านเรือนแบบพื้นนับพันหลัง ปลูกสร้างอยู่บน

เสาค�้ายันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน โดยทางเดินของสะพานนั้นทอดยาวกว่า 

เกือบสามสิบกิโลเมตร บริเวณหมู่บ้านยังประกอบไปด้วยมัสยิด โรงเรียน  

สถานีอนามัย สถานีต�ารวจ ร้านค้า ร้านอาหาร แม้จะดูพื้นบ้านแต่ชีวิตใน 

ก�าปงไอเยอร์ก็นับว่าสะดวกสบาย มีทั้งเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ดาวเทียม 

อินเทอร์เน็ต พื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงไก่ มีแม้กระทั่งเรือแท็กซี่ไว้บริการ 

 โดยนักท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านกลางน�้ากัมปงไอเยอร์ได้โดย

การเดินลัดเลาะตามทางเดินที่เชื่อมต่อกัน รวมทั้งการนั่งเรือแท็กซี่พร้อมๆ กับ 

การสัมผัสละอองน�้าบางๆ พร้อมกับชมทัศนียภาพโดยรอบของหมู่บ้าน ซึ่งโดย

ส่วนตัวแล้วคล้ายกับการนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเลย

 พระราชวังอิสตาน ่ า  

นรูลู อมิาน (The Istana Nurul 

Iman Palace) พระราชวงัแห่งน้ี 

ถกูสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1987 และ 

มีมูลค่ากว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ซ่ึงเป็นที่ประทับขององค์สุลต่าน 

และพระราชวงศ์ เป็นพระราชวงั

ท่ีหลงัคาท�าด้วยทองค�า อกีทัง้ยงัเป็นท�าเนยีบรฐับาลด้วย ในพืน้ท่ีใช้สอยท้ังหมด 

200,000 ตารางเมตร โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึก

สถิติโลกกินเนสส์ (Guinness Book of World Records) ให้เป็นที่พักอาศัยที่ใหญ่

ท่ีสดุในโลก และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศัยส�าหรบัครอบครวัเด่ียวทีใ่หญ่ทีสุ่ดอกีด้วย ภายใน

ของพระราชวงัถกูตกแต่งอย่างประณตีด้วยวสัดุชัน้ดี และประกอบไปด้วย 1,788 ห้อง 

ห้องน�้า 257 ห้อง และ 5 สระน�้า คอกม้าติดแอร์ส�าหรับม้าที่ใช้แข่งโปโล จ�านวน 

200 ตัว ที่จอดรถในอาคารส�าหรับรองรับรถได้ 110 คัน มัสยิดท่ีรองรับคน

จ�านวน 1,500 คน โคมไฟระย้า 564 โคม หลอดไฟ 51,000 ดวง และลิฟต์อีก  

18 ตัว นอกจากนี้ยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุได้ถึง 5,000 คนเลยทีเดียว 

 โดยส่วนตัวแล้ว เป็นสถานท่ีที่น่าสนใจมาก เพราะนักท่องเที่ยวจะมา 

ถ่ายรปูกนัด้านหน้าประตูวงัทีมี่ตราสัญลกัษณ์ราชวงศ์และธงชาติบรไูนทัง้กลางวนั

และกลางคืน มีประตูเข้า 3 ประตู ด้านขวาจะเป็นประตูส�าหรับข้าราชการทั่วไป 

ประตูกลางจะส�าหรับราชวงศ์ และประตูซ้ายจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 นอกจากน้ี พระราชวังจะเปิดให้สาธารณชนทุกศาสนาสามารถเข้ามาได ้

วนัฮาร ีรายอ อด้ิิลฟิตตร ีซ่ึงเป็นวนัเฉลมิฉลองเทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ของชาวมุสลิม 

เป็นระยะเวลา 3 วัน จะสามารถเข้าไปรบัประทานอาหารได้ฟร ี และเข้าไปแสดงความเคารพ

องค์สุลต่านและพระราชวงศ์ด้วยการจับมือทักทาย โดยจะแยกเป็นชายกับหญิง 

ในช่วงเวลา 10 โมงเช้าถงึเทีย่ง และบ่าย 2 ถงึ 4 โมงเยน็ พร้อมกนันัน้ ทกุคนยงัได้รบั

ของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย

 สถานท่ีท่องเท่ียงของบรูไน นอกเหนือจากน้ี คือ สวนสนุกเจรูดง  

(Jerudong Park) อุทยานแห่งชาติอูลู เต็มบูรง (Ulu Temburong National Park) 

อนุสาวรีย์น�้ามันหนึ่งล้านบาร์เรล (Billionth Barrel Monument) พิพิธภัณฑ์-

บรูไน (Brunei Museum) ท่ีผู้เขียนยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมในคราวน้ี โดยหวังว่า 

ครั้งหน้าจะมาเก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่เหลือ

 ดังน้ัน แม้ว่าบรไูนจะเป็นประเทศเลก็ ๆ แต่บรไูนกเ็ป็นส่วนส�าคญัในอาเซยีน 

นับเป็นอีกหน่ึงประเทศที่น่าแวะเวียนไปสักครั้ง เพราะเป็นต้นแบบของเมือง

แห่งความสงบ ทั้งผู้คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนที่เคารพซึ่งกันและกัน ส�าหรับ

ของฝากในรอบเก็บตกที่สนามบิน จะมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของบรูไน คือ 

น�้ามันดิบใส่ในก้อนอะคริลิค รับรองว่าผลิตในบรูไนแน่ๆ ไม่ใช่จากเมืองจีน

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 6)

 ศูนย์ปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ สถาบนัคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร PHP & MySQL ครั้งที่ 3/60 รุ่นที่ 29 อบรม

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. จัดอบรม 39 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 

พฤษภาคม ถงึวนัท่ี 10 มถินุายน 2560 ท่ีห้องอบรม ICB 301 ค่าลงทะเบยีนเรยีน

พร้อมเอกสาร บคุคลท่ัวไป 2,500 บาท นักศึกษารามฯ 1,800 บาท รายละเอยีด ดังนี้

 หัวข้ออบรม  วันอบรม

Introduction and Service Installation 20 พ.ค. 60 (บ่าย)

Getting Start to PHP 21 พ.ค. 60 (ทั้งวัน)

Getting Start to MySQL 27 พ.ค. 60 (ทั้งวัน)

Beginning to first step to Web-Form 28 พ.ค. 60 (เช้า)

Web Database Applications with PHP & MySQL
28 พ.ค. 60 (บ่าย)

3 มิ.ย. 60 (เช้า)

Authentiation and security 3 มิ.ย. 60 (บ่าย)

Tips & Trick to Develop 4 มิ.ย. 60 (ทั้งวัน)

Work Shop 10 มิ.ย. 60 (ทั้งวัน)

 ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป ท่ีสถาบันคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ชั้น 1 โทร. 0-2310-8851, 0-2310-8853, ห้องรับสมัคร 0-2310-8800 

ต่อ 2269, www.ctc.ru.ac.th

 อนึ่ง ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% และผ่านการทดสอบตามหลักสูตร 

ที่ก�าหนดจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการอบรมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ด้วย คณะบรหิารธุรกจิ  คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  

คณะรฐัศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะส่ือสารมวลชน  และคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

มีความจ�าเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวชิา APR3301, APR3306, 

CMS4204, ECO3602, ECO3805, ECO3902, ECO4803, ECO4813, FIN2203, 

GAS2711, GAS2712, GEO3303, HIS4005, HRD3404, HRD4309, MCS3404, 

MCS3461, MCS3480, MCS4108, MGT3307, PED3301, PHY2101, PHY3302, 

PHY3401, PHY4302, POL2128, POL3174, POL3175, POL4147, POL4185, 

POL4264, SBM3200, SBM4243 และ SBM4247  ท่ีประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 นี้ได้

 ฉะน้ันนักศึกษาทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนในกระบวนวชิาดังกล่าว  สามารถสบัเปลีย่น 

เป็นกระบวนวิชาอื่นได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชาท่ีจะสับเปลี่ยนน้ัน 

หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้  ภายในวันสุดท้ายของการสอบไล่ที่ฝ่าย 

ลงทะเบียนเรยีนและจดัสอบ  ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.ชัน้ 6 )  หากนกัศึกษาผูใ้ดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้  ให้มอบฉนัทะ

ให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน  พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว  ในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2559

 ด้วย คณะมนษุยศาสตร์  มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอเปล่ียนแปลงการจดั

สอบของบางกระบวนวิชา  ในการสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

             เดิม     แก้ไขเป็น

 JPN1102 S 27 MAY. 2017 B  คณะจัดสอบเอง

 JPN2101 W 24 MAY. 2017 B  คณะจัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559

การงดสอนกระบวนวิชา  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ม.ร.จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร PHP & MySQL



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม-

การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนแ ละค่าบ�ารุงการศึกษา 

พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาใหม ่

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เร่ือง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ฉบับลงวันท่ี 17 มกราคม 

พ.ศ. 2560 และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ฉบับนี้แทน ดังนี้

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทเทียบโอน- 

หน่วยกิต  ประจ�าภาค  1  ปีการศึกษา  2560  ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

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

และรับสมัครนักศึกษ�ใหม่

  1.1 จ�าหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย (รามฯ 1) ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  

2 กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว้นวันที ่

19 - 22 มิถุนายน 2560) ราคาชุดละ 120.- บาท  

ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 

  1.2  สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  2 - 5 มิถุนายน 2560 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 28 มิถุนายน 2560- 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 

โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังนี้

    1.2.1 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร 

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

 แล้วน�ามาสมัคร

              1.2.2 กรณไีมเ่สียคา่ใบสมคัร  ใหก้รอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามค�าแหงออกมา แล้วน�ามาสมัคร

2. ประเภทของนักศึกษ�ที่ ได้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

  2.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครบ  8  ปีการศึกษาแล้ว  แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ตามข้อ 14 วรรค 3 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560     

  2.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา 

การศึกษา  8  ปี  หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

และค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา  

2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ตามข้อ  9  แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม- 

การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบ�ารุงการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560  หรือหมดสถานภาพจากการเป็น 

นักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว 

หรือหมดสถานภาพกรณีอื่น ๆ

  2.3 เป็นผู้สมัครท่ีเคยมีหน่วยกิตสะสม 

เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับท่ี 2   

พ.ศ. 2560 ข้อ 8 วรรค  2  และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

  2.4 เป็นผูส้มัครทีเ่คยเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงทีห่มดสถานภาพนกัศึกษา ตามข้อ 2.1 และ 

ข้อ 2.2 แต่ได้ส�าเรจ็การศึกษาจาสถาบันอืน่ในระดับอนปุรญิญา

หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่ส�าเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่สมัครใหม่และใช้สิทธ์ิ 

เทียบโอนหน่วยกิต รวมกบัผลการเรยีนของมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงได้  โดยให้เทียบโอนกระบวนวิชาของ

สถาบันการศึกษาอื่นก่อน แล้วจึงน�าวิชาที่สอบผ่าน

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไปเทียบโอนหน่วยกิต

เพิ่มเพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อนกัน

  2.5 เ ป็ น ผู้ ส มั ค ร ที่ ใ ช้ คุ ณ วุ ฒิ สู ง ก ว่ า 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หรือสถาบันการศึกษาอื่น

3. ก�รกำ�หนดอัตร�ค่�เทียบโอนหน่วยกิต

  3.1 ผู้สมัครท่ีใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต 

ตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3  ประสงค์จะสมัคร 

กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่  จะต้องเป็นหน่วยกิต 

สะสมเดิมที่เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะ 

ที่รับเข้าศึกษาก�าหนดไว้  และต้องช�าระค่าเทียบโอน

หน่วยกิต ๆ ละ  50.- บาท

ก�รรับสมัครนักศึกษ�ใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ภ�ค 1 ปีก�รศึกษ� 2560 

  3.2 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญาหรือ 

ปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ต้องช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50.- บาท

  3.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอื่น ต้องช�าระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิต ๆ ละ100.- บาท

4. ข้อปฏิบัติในก�รเทียบโอนหน่วยกิต และ 

ก�รชำ�ระค่�เทียบโอนหน่วยกิต

  4.1 ให้ผู้สมัครน�าส�าเนาคุณวุฒิ หรือ 

ส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) แล้วแต่กรณี 

หรือเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา ไปขอด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิต 

และช�าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจ�านวน 

ท่ีได้สิทธ์ิเทียบโอนท้ังหมด  ในวันเดียวกับท่ีย่ืนสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา 

  4.2 ในกรณีผู้สมัครท่ีได้สมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาไว้แล้วนั้น ไม่อาจด�าเนินการตามข้อ 4.1 

ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีย่ืนสมัคร มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผัน 

ให้มาด�าเนินการภายหลังได้  โดยเฉพาะผู้สมัครท่ียังรอผลสอบ 

ในภาคสุดท้าย  หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา 

(Transcript) ของภาคสุดท้ายเพ่ือน�ามาเทียบโอนหน่วยกิต 

จะต้องรีบไปด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะ 

ท่ีสมัครทันทีท่ีได้รับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเสร็จส้ิน 

การสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร หากพ้นก�าหนด 

ไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ 300 บาท 

  4.3 ผู้สมัครท่ีไม่ได้ด�าเนินการให้ครบข้ันตอน

ตามข้อ  4.1  และข้อ  4.2  มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา 

ผู้น้ันสละสิทธ์ิการเทียบโอนหน่วยกิต  และมหาวิทยาลัย 

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

  4.4 ผู้สมัครท่ีด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไว้แล้ว  แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหต ุ

จากกรณีใด ๆ   มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอน- 

หน่วยกิตให้

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ฝ่ายรับสมัครและ 

แนะแนวการศึกษา ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล (อาคาร สวป. ช้ัน 3)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  โทร. 

0-2310-8615, 0-2310-8623



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถาม ผมจะย้ายไปสอบทีต่่างจงัหวดั โดยผมได้สมัครไว้ 

ทีส่่วนกลาง กรงุเทพฯและต้องการน�าเอาวฒุปิริญญาตร ี

จากสถาบันอื่น (เพิ่งเรียนจบการศึกษาครับ) มา

ใช้เทียบโอนด้วย ผมต้องท�าอย่างไรบ้าง

ตอบ  ขอชี้แจงให้นักศึกษาทราบ ดังนี้

 1. เกณฑ์การโอนย้ายจากส่วนกลางไป

ส่วนภมิูภาค ต้องเป็นผูท่ี้มีสถานภาพการเป็นนกัศึกษา

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคปกติ (ภาค 1, 2) และปัจจุบัน 

ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

 2. นักศึกษาจากส่วนกลางท่ีโอนย้าย

ส่วนภูมิภาค ต้องศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา คือ  

 คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์   

 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ   

 คณะรฐัศาสตร์ กลุม่วชิาเอกบรหิารรฐักจิ 

 คณะส่ือสารมวลชน สาขาวชิาส่ือสารมวลชน 

ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษา/สาขาดังกล่าว ต้องท�าการ

ย้ายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวชิาก่อนท่ี ศูนย์ One Stop 

Service  อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1

          3. กรณีของนักศึกษาต้องการใช้วุฒิ- 

ปรญิญาตรเีทียบโอน ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

ให้ด�าเนินการ ดังนี้

  3.1 ลาออกจากการเป ็นนักศึกษา 

ส่วนกลางที่ อาคาร สวป. ชั้น 2 ฝ่ายทะเบียน

ประวัตินักศึกษาก่อนการสมัคร

  3.2 สมคัรโดยใช้วฒุปิรญิญาตรคีวบคูก่บั 

ผลการเรยีนท่ีสอบผ่านจากมหาวิทยาลยัรามค�าแหง 

โดยนกัศึกษาต้องช�าระค่าเทียบโอนแบ่งเป็น 2 ประเภท 

คอื ช�าระค่าเทยีบโอนจากวฒุปิรญิญาตรจีากสถาบันอืน่ 

หน่วยกติละ 100 บาท และช�าระค่าเทยีบโอนกระบวนวชิา 

ท่ีสอบได้จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง หน่วยกิตละ 

50 บาท (ในกรณีที่นักศึกษาไม่ช�าระค่าเทียบโอน 

ในวันสมัครนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษาช�าระ 

ค่าเทียบโอนล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นจ�านวน 100 บาท 

ส่วนท่ีเหลือให้ไปด�าเนินการท�าเรื่องเทียบโอนต่อ

ท่ีคณะของนกัศึกษา ทัง้นี ้ถ้านักศึกษาไม่ด�าเนินการ

ช�าระค่าเทียบโอนทั้งหมดภายใน 1 ปีการศึกษา

นับต้ังแต่วันสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาต้อง

ช�าระค่าปรบัเพิม่อกีเป็นภาคละ 300 บาท แต่ท้ังนี้

นกัศึกษาควรช�าระก่อนการลงทะเบยีนเทอมสุดท้าย

ที่จะจบการศึกษา)

กองบรรณาธิการ

ภ�คฤดูร้อน/2559 

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์SOC 4083 
SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

	 	 ✎	แนวสังเขปวิชา ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎี

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีส�าคัญต้ังแต่

ศตวรรษท่ี 18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวความคิด 

ทฤษฎีท่ีมีต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม 

(PR. SOC 1003 & SOC 2033 นักศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ี 

ควรผ่านวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาก่อน)

  ✎	เอกสารการเรียน

- ต�ารา  SOC 4083 (SO 483) โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

-  หนังสือ SO 499 (S) โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ  

 และ รศ. ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ

- เอกสาร SO 483 ประวัติแนวคิดทางสังคมวิทยา  

 โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

   นักศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาเอกสารได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์ ช้ัน 1

  ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน

  ตาม ม.ร. 30 --> MWF 07:30 - 09:20 (SLB 301)  

อาคารศรีจุฬาลักษณ์

  เปลีย่นเปน็ --> MWF 09:30 - 11:20 (HUB 1519)  

คณะมนุษยศาสตร์ (เน่ืองจากอาคารศรีจุฬาลักษณ์ปิดซ่อมแซม)

  ✎	หัวข้อหลัก

  - ศัพท์ควรรู้

  - ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

  - ประโยชน์ของแนวความคิด

  ✎	แนวทางการวัดผล (ส�าหรับนักศึกษาส่วนกลาง)

  -  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ (มีจัดสอบ e-Testing)

  ✎	ข้อแนะน�า

  - วิชาน้ีเหมาะส�าหรับนักศึกษาปี 4 ข้ึนไปซ่ึงต้อง 

ผ่านวิชาบังคับอ่ืนๆทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาก่อน 

  - ตามหลักสูตรก�าหนดให้วิชานี้เปิดบรรยาย

ในภาค 1 โดยจัดการเรียนการสอน (มีการเก็บคะแนน

ในช้ันเรียน เป็นทางเลือก) ส�าหรับภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

เปิดให้สอบส�าหรับผู้ท่ีจะขอจบการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

ซึ่งแนวทางการวัดผลจะแตกต่างจากภาค 1 ที่เป็น

ข้อสอบผสม

  - นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนย้อนหลัง

จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และต้องศึกษาหนังสือและ

เอกสารทั้ง 3 ส่วนอย่างละเอียด

  ✎	วันและเวลาสอบ

  TU 30 MAY 2017 B นอกจากนี้นักศึกษา

สามารถเลือกสอบแบบ e-Testing ซึ่งอ�านวยความ

สะดวกให้นักศึกษาที่ขอจบสามารถเลือก วันเวลา 

 ENS 3403 (EN323) 

ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ (English for Guides) 

	 ✎	เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟัง การตอบค�าถาม 

การพรรณนาลักษณะและความส�าคัญ การบรรยาย-

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระส�าคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การปกครอง และการเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

 ✎	ต�าราเรียน 

 (1)  EN 323: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจ�าหน่ายที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร ชั้นล่าง คณะมนุษยศาสตร์ 1

 ✎	ข้อแนะน�าในการเรียน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีก�ากับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎	แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎	ข้อแนะน�าในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในต�าราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน  

  วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ 

เวลา 13.30-15.20 น. (SWB 504)

รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

ภ�คฤดูร้อน/2559 

ที่ต้องการสอบได้ และสามารถทราบผลได้ทันที 

หลังการสอบ ถ้าสอบไม่ผ่านนักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบ 

ปลายภาคตามปกติ แต่หากนักศึกษาสอบ e-Testing 

ผ่านแล้ว นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ส่วน

การสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อนนั้นจะจัดสอบ

ตามตาราง ม.ร. 30 คือ SUN 20 AUG. 2017 A



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1ฯ (ต่อจากหน้า 3)

ตัวอย่างบัณฑิตคนเก่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  

แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความใส่ใจใน 

การเรยีนการสอน ม.ร.ไม่ได้มอบเพยีงใบปรญิญาบตัร 

แต่ให้ท้ังความรูแ้ละประสบการณ์ สร้างคนให้ก้าวไปอยูใ่นสังคม 

ได้อย่างไม่อายใคร สามารถน�าความรูจ้ากคณะท่ีเรยีน

ไปใช้ประโยชน์ในการท�างาน และต่อยอดอนาคตได ้

เหมือนด่ัง ปวินทร์ และ เขมสรณ์ ท่ีน�ามาเสนอ 

ให้เห็นอย่างชัดเจน

 ไม่ว่าจะเป็นวนันีห้รอืวนัข้างหน้า คณะวศิวกรรมศาสตร์

และมหาวทิยาลยัรามค�าแหง จะมุ่งพฒันาและสร้างบณัฑติ

ทีมี่คุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงานอย่างสุดความสามารถ 

เพือ่เป็นอกีหน่ึงแรงผลกัดันให้ประชาชนมีคุณภาพชวีติ

ที่ดีขึ้น สังคมน่าอยู่ และประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ขึ้นไป ดั่งปรัญชาที่ว่า

“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”                                               

ให้นำ�ต้นฉบับหนังสือสำ�คัญแสดงคุณวุฒิ
ไปแสดงต่อเจ้�หน้�ที่ ครั้งที่ 1/2560

  ตามท่ีส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ส่งส�าเนา

หนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบ

ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงาน 

ท่ีออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการตรวจสอบ

หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือส�าคัญ

แสดงคุณวุฒิของนักศึกษามีปัญหาบางประการ  

ซึ่งจะต้องท�าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

  ดังน้ัน จึงให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศ

น�าต้นฉบับวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 

งานตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนว

การศึกษา ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล (อาคาร สวป.ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 21 

เมษายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จ�านวน 

30 ราย ตามรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-สกุล   รหัสประจ�าตัว

น.ส.ละออง อัมพะวา 5801052449

นายธวัช ด�ารงรถการ 5801503649

นายสุรพงษ์ ชูมณี 5801505651

นายวิรัลวิชญ์ ไชยชิต 5802071125

น.ส.เจนจิรา อ�ามาตย์เอก 5802406545

น.ส.สกุลรัตน์ ถิ่นมะรุ่ย 5802426774

น.ส.บุญชรัศมิ์ สังวาลย์ทิณากุล 5802502210

นายจิรายุทธ (รุชดี) สะมาลา 5802514942

น.ส.กรีตรีพร ทับทวี 5803040434

น.ส.นุชนาฏ ระยา 5803502060

นายพันธ์เลิศ วันชัย 5804022365

นายณัฐวุฒิ คนึงสัตย์ธรรม 5804500758

นายภูเบศ ชาวปลายนา 5805500740

นายวิศิษฐ์ สุยังกุล 5806069794

นายวรเดช เดชบุญช่วย 5806413737

นายพงษ์พันธ์ แก้วสี 5806415468

น.ส.ญาดา มากผล 5806502380

นายณัฐกิตติ์ จันทร์ปาน 5806504451

นายสิริราช อุ่นเสียม 5806512603

นายฉัตรชนก ทัศนา 5806523121

นายสุนาถ บุญเป็ง 5806523311

น.ส.กรณ์รักษ์ มงคลศิระพัชร์ 5806525043

น.ส.เทียนทิพย์ มธุพจน์ 5806700083

นายเลอสรรค์ โลหชลิตานนท์ 5806701099

นายธเนศ แซ่โง้ว 5832600596

นายไตรภูมิ แก้วแสงศรี 5851000660

น.ส.นาฏนภา ลัมยศ 5854504353

นายสัตยา มากเจริญ 5855600648

น.ส.อิสรา อยู่ภักดี 5890435760

น.ส.นิศาชล พงศ์สุวรรณ 5890436156

 ทั้งนี้ หากพ้นก�าหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษา 

ไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษา ถือว่าผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ

และจะด�าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

ม.รามฯ จับมือมูลนิธิฯ (ต่อจากหน้า 1)

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ีและมหาวทิยาลยัราชภฏั-

นครปฐม ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  

ณ อาคารสิง่แวดล้อมพฒันดล คณะพฒันาส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ 

ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่ามูลนิธิ-

ต่อต้านการทุจรติได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรม 

ในการไม่ทนต่อการทุจริตโดยผ่านสถาบันหลักทางสังคม

และกลุม่เยาวชน ท้ังนีเ้พือ่เป็นการสร้างเสรมิ สนบัสนุน 

เผยแพร่ ให้เกิดความร่วมมอืในการเสรมิสร้างทศันคติ 

ค่านิยม ในความซือ่สตัย์สุจรติในมหาวทิยาลัย ภาคประชาชน

และชมุชน เพือ่สร้างเครอืข่ายการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา 

ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และสร้าง

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบ 

 “ประเทศไทยในตอนนี้ต้องการคนดีที่มีความ

จรงิจังและจรงิใจ เพือ่ร่วมป้องกนัการทุจรติในทุกรปูแบบ 

การจดัหาเครอืข่ายในภาคส่วนต่างๆ จงึเป็นเรือ่งท่ีส�าคัญมาก 

ทัง้น้ีกเ็พือ่สร้างความตระหนกัรูใ้ห้เกดิแก่องค์กรเครอืข่าย 

ภาคประชาสงัคม ทัง้ภาคการศึกษาและภาคส่วนต่างๆ 

รวมท้ังประชาชนทีร่วมกนัเป็นกลุม่องค์กร ตลอดจน 

สร้างโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน 

เพือ่ร่วมกนัสร้างเครอืข่ายการต่อต้านทจุรติอย่างจรงิจงั

และเข้มแข็งต่อไป”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่าการลงนามบันทึก

ข้อตกครัง้นี ้ เป็นการขยายเครอืข่ายต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั 

ของภาคการศึกษา และร่วมพดูคุยเกีย่วกบัการให้การศึกษา

กบัเยาวชนของชาติได้รบัรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการทจุรติต่างๆ

ในประเทศไทย ในลกัษณะของการบรรจเุน้ือหาเกีย่วกบั

การต่อต้านทุจริตเข้าไปในหลักสูตรทางการศึกษา 

ซ่ึงปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมุ่งเน้นด้านการ

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั เพราะฉะนัน้ถอืเป็นสิง่ทีดี่ 

ท่ีจะได้จัดองค์ความรู้เหล่าน้ีให้เป็นระบบมากข้ึน

และถ่ายทอดให้กับเยาวชนต่อไป

  ในส่วนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขณะนี ้

ได้ท�าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) เข้าสู่รอบที่ 3 แล้ว 

ทัง้การจัดท�าเอกสาร การท�าความตกลงกบัหน่วยงานต่างๆ

ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และ

ปลกูจติส�านึกบุคลากรคนในองค์กรร่วมต่อต้านการทุจรติ 

และเกดิการขบัเคลือ่นอย่างจรงิจัง รวมท้ังเปิดโอกาส 

ให้หน่วยงานท่ีจะเข้ามาตรวจสอบและภาคประชาชน 

ได้มีส่วนร่วมกันท�าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป ็น

มหาวิทยาลัยที่สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

  ทั้ ง น้ีภายในงานมีการน�าเสนอหลักสูตร

และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล  

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรม 

ของมหาวทิยาลยัต่างๆ ท่ีเข้าร่วมจัดท�าบันทึกข้อตกลง 

ในครั้งนี้ รวมท้ังการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ 

“เยาวชนกบับทเรยีนต้านโกง” และการแสดงจากยวุทตู- 

ช่อสะอาด และการประชาสัมพนัธ์การประกวด MV 

ช่อสะอาด ของศิลปินนักร้องจาก ทรูอะคาเดมี  

แฟนเทเซีย (AF 10-12) ด้วย

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1510 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8295 และ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการได้ที ่

 https://www.facebook.com/patayasom

อบรมดนตรีไทยฯ (ต่อจากหน้า 1)

และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอด

หลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 140,000 บาท 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ผู ้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต ์

www.hrd.ru.ac.th หรือรับใบสมัครและสมัครด้วย

ตนเองไดต้ั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2560  สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานโครงการฯ อาคาร

สุโขทัย ชั้น 9 ห้อง 902 โทร. 0-2310-8547 โทรสาร 

0-2310-8548 หรอืท่ี www.hrd.ru.ac.th, www.ru.ac.th , 

www.grad.ru.ac.th

ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโทฯ (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม 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

ผูุ้บริหารการศึกษา “คิดแบบไทย หัวใจสากล” (ต่อจากหน้า 1)

ความเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันาบุคลกิภาพ ออกงานสงัคม 

และการรับประทานอาหารในรูปแบบ Gala Dinner 

& Canape รวมท้ังเพื่อร่วมฉลองความส�าเร็จให้กับ

ว่าทีม่หาบัณฑิต สาขาบรหิารการศึกษา และสานสัมพนัธ์

ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและคณาจารย์ด้วย

 ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวว่าขอแสดง- 

ความยนิดีกบัว่าท่ีมหาบณัฑิตทุกท่าน การจดักจิกรรม

ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองและพัฒนา

บคุลกิภาพในการเข้าสังคมแล้ว ยังถอืเป็นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้กับนักศึกษาด้วย 

 บุคลิกภาพเป็นเรื่องของภาพรวมท่ีแสดงออก 

โดยมีบุคคลอื่นมองหรือรู้สึกกัน สิ่งที่แสดงออกนั้น 

จึงต้องมีการระมัดระวังและตกแต่งเสริมเติมให้

บุคลิกภาพของเรายิ่งน่ามอง และเป็นที่ประทับใจ 

ของคนรอบตัว ดงันัน้ การท่ีบคุคลจะได้รบัการยอมรบั 

นบัถอื สนบัสนนุ และไว้วางใจ กต้็องแสดงบคุลกิภาพ

ทีดี่และเหมาะสมให้กับผูอ้ืน่ได้เหน็ ซ่ึงประกอบไปด้วย

รอยยิม้ท่ีอบอุน่ จติวทิยาดี อารมณ์คงที ่ค�าพดูทีจ่รงิใจ  

การยนื การเดิน การน่ัง การวางท่าทีให้ดูเป็นธรรมชาติ 

เพราะบุคลกิภาพมีอทิธิพลต่อความรูส้กึของผูท่ี้พบเหน็

เป็นอย่างยิ่ง อีกท้ัง ยังต้องพัฒนาเรื่องมารยาท 

การเข้าสังคม การวางตัวอย่างเหมาะสมในการ 

เข้าปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐาน 

ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัการพฒันาบคุลกิภาพใหเ้หมาะสม

กับวาระและโอกาสต่างๆ เช่น มารยาทในการร่วม

รับประทานอาหาร การจัดงานเลี้ยงและการเป็น

เจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพที่ดี

 ผศ.ดร.บุญชาล  กล่าวต่อไปว่า ขอเป็นก�าลังใจ

ให้ว่าที่มหาบัณฑิตทุกคน เมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาไปแล้ว ขอให้คงความเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 

และกลบัไปศึกษาถงึพืน้ฐานอกีครัง้ ทบทวน วเิคราะห์

กจ็ะได้พืน้ฐานการศึกษาท่ีดี เพือ่ต่อยอดความรูต่้อไป 

 รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ปฏิบัติ  

ขยนั และอดทน มุ่งม่ันท�าหน้าท่ีต่างๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย

ให้ส�าเร็จ และที่ส�าคัญต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกปัจจุบัน สามารถน�าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนา

ท�าให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท�างาน 

สังคม และประเทศชาติ 

 “ขอให้ว่าท่ีมหาบัณฑิตเป็นผูท่ี้มีความรูคู้ค่ณุธรรม 

คิดแยกแยะสิ่งใดถูกส่ิงใดผิด รู้จักทดแทนบุญคุณ

ต่อผู้มีพระคุณ และหากมีโอกาสขอให้เชิญชวนคน

มาเรียนหนังสือ ให้พวกเขาได้มีความรู้และได้ยืนอยู่

ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักด์ิศรี และขอให้ช่วยกัน

รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ให้คงอยู่ต่อไป”

 ด้าน  ผศ. ทพิย์  หาสาสน์ศร ี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ 

กล่าวว่าการเป็นผูบ้รหิารทางด้าน

การศึกษาทีดี่ จะต้องมีความรู ้

ความเข้าใจในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา สามารถปกครอง 

บังคับบัญชาผู ้ร ่วมงานได ้  

มีความสุจริตโปร่งใสและเท่ียงธรรม ตัดสินใจได้

อย่างถกูต้องรวดเรว็ และวางแผนพฒันาองค์กรไปสู่ 

เป้าหมาย รวมท้ังวางคนได้เหมาะสมกับงานและ

สร้างทีมงานท่ีเข้มแข็งด้วย ท้ังน้ียงัต้องมีบคุลกิภาพท่ีดี 

อารมณ์ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง แต่งกายสุภาพ 

เรยีบร้อย เหมาะสม และรูจั้กการวางตัวในการเข้าสังคม

ในทุกรูปแบบ

 “การจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในครั้งนี้ 

ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้นักศึกษา 

ได้เรยีนรูก้ารวางตัว การเข้าสังคม และอกีหลายอย่าง

ท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน-

ชีวิตประจ�าวันและการท�างานได้เป็นอย่างดีต่อไป” 

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ 1 นิ้ว สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อของนักศึกษาแต่ละคน และน�าไปติดท่ีนั่งสอบได้ 

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา  เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ชื่อ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา  

เพือ่แสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวชิานัน้ๆจรงิ ก่อนลงลายมือชือ่ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวชิาท่ีจะสอบ

และชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาในตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ หน่วยลงทะเบียนเรียน ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารกงไกรลาศ 

(KLB) ชั้น 1 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

ม.ร. สอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2560 (ต่อจากหน้า 12)

 ว�งพวงม�ล� คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เพ่ือถวายความจงรักภักดี และร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองค์ เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 ณ ศาลสมเด็จ-

พระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวล�าภู

 

 จัดการความรู้ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงสาขา- 

วิทยบริการฯจังหวัดตรัง จัดโครงการจัดการความรู ้

ประเด็นความรู้ “การเขียนหนังสือราชการและ

การเขียนโครงการ” เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้แก่กนัและ

พฒันาบุคลากรให้สามารถเขียนหนงัสือราชการและ

เขียนโครงการได้ถกูต้องตามรปูแบบ มีบุคลากรสาขา

วทิยบรกิารฯ จงัหวดัตรงั เข้าร่วมโครงการจ�านวน 19 คน 

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 2  

สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัตรงั

 จดัอบรมร�ำวงมำตรฐำน สถาบันศิลปวฒันธรรม -

เฉลมิพระเกยีรติ  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จัดโครงการ 

“ศิลปวัฒนธรรมร�าวงมาตรฐาน ประจ�าปี 2560” 

เพือ่สบืสานวฒันธรรมไทยสูเ่ยาวชน  โดยจดัการอบรม 

และฝึกปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 

เวลา 16.30-18.30 น.  ณ ห้องประชุม 207  อาคาร-

กจิกรรมนักศึกษา  (ผูผ่้านการอบรมได้รบัวฒิุบัตรด้วย)  

ผูส้นใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ฟร)ี ได้ท่ีสถาบัน-

ศิลปวฒันธรรมฯ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  โทร. 0-2310-8885



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ม.ร. สอบไล่ภาคฤดรู้อน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2560

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดสอบไล่

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-30 

พฤษภาคม 2560 รวมท�าการสอบ 8 วนัโดยสอบวนัละ 

2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30-12.00 น. คาบบ่าย 

เวลา 14.00 16.30 น. โดยใช้สถานที่สอบ เฉพาะ 

ม.ร. (หัวหมาก) อาคาร  KLB, NMB, POB, SBB, 

SWB, VKB, VPB และสถานท่ีสอบกรณีพิเศษ  

ห้องสโมสรหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

สถานท่ีสอบพระภิกษุ-สามเณร สอบซ�้าซ้อน  

อาคารเวียงค�า 101  (VKB 101) รามค�าแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล
 1. นกัศึกษาทกุชัน้ปี และ ผูเ้ข้าศึกษารายกระบวนวชิา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre - degree) 

ทุกชัน้ปี สามารถติดต่อขอรบัตารางสอบไล่รายบคุคล 

ด้วยตัวเอง โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือ 

ใบเสรจ็ลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

ท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนด ตัง้แต่วนัที ่15 - 30 พฤษภาคม 

2560 (เว้นวนัที ่20 , 21 พฤษภาคม 2560) ซ่ึงแบ่งเป็น 

2 แห่ง ดังนี้

   1.1  งานบรกิารจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

            1.2  กองงานวทิยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

( PRB ) ชั้น 1 รามฯ 2  

              นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากส่ือที่มหาวิทยาลัย

จัดท�าให้  ดังนี้

  1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่

วันที่ 15 พฤษภาคม  2560

   2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพวิเตอร์ 

ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั  คอื อาคารเวยีงผาช้ัน 1 

สถาบันคอมพวิเตอร์ ต้ังแต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2560

  3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www. 

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึง่นกัศึกษาสามารถ download  ออกดสูถานทีส่อบ  

หมายเลขแถวและท่ีนั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้

เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้ 

และสามารถเข้าไปดูได้ต้ังแต่วนัที ่ 15  พฤษภาคม 2560 

   4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา 

ทีล่งทะเบียน ให้ติดต่อขอรบัตารางสอบไล่รายบคุคล

ฉบับเปลีย่นแปลงได้ที ่ หน่วยจดัสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรยีน

และจัดสอบ อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามค�าแหง 1 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560     

  บัญชตีดิทีน่ัง่สอบ  เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีด

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ท่ีนัง่สอบ  รหสัประจ�าตัว  ชือ่ - นามสกลุ เป็นภาษาไทย 

 ส�านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จดังาน “RU BOOK FAIR 2017 : เปิดมมุมองใหม่

แห่งการเรยีนรู”้ ระหว่างวนัที ่17-19 พฤษภาคม 2560 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 1 ชัน้ 1 ส�านกัหอสมุดกลาง 

 ภายในงานพบกับร้านหนังสือท่ีจะเปิดมุมมองใหม่

แห่งการอ่าน การเสวนา หวัข้อ “เปิดเบ้ืองลกึปรดิีฉายาลกัษณ์” 

โดย คุณอเนก  นาวิกมูล นักเขียนสารคดีชื่อดัง และ

สาธิตการซ่อมหนังสือ สาธิตการท�า “มะกรดูหอมใบเตย” 

และเทคนิคการท�าก๋วยเต๋ียวลยุสวน รวมท้ังแลกเปลีย่น 

ต�าราเรยีน และบรกิารหนังสือพมิพ์ (เสด็จสูส่วรรคาลยั

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช) 

ตลอดจนการนวดแผนไทยไล่ความเครยีด และน�าชม 

ห้องรามค�าแหงอนุสรณ์ 

 ขอเชญิชวนบคุลากร นกัศึกษา และประชาชน

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม “RU BOOK FAIR 2017 : 

เปิดมมุมองใหม่แห่งการเรยีนรู”้ ตามก�าหนดวนัเวลา 

และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-2310-8632-34 หรอืที ่https://www.facebook.

com/events/1664583170512697/

 กองงานวทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

ร่วมเป็นจติอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพือ่ใช้ในงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท-

สมเ ด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลย เดช 

ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 

- 15.00 น. ณ บรเิวณห้องอ่านหนงัสือ อาคารพระบาง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 2 วิทยาเขตบางนา

 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานกจิการและบรกิารนักศึกษา กองงานวทิยาเขตบางนา 

โทร. 0-2397-6314 , 0-2297-6331

เชิญร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 NHK World เยี่ยมชมคณะสื่อสารฯ อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสือ่สารมวลชน 

ต้อนรบั Ms. Mari Xu Kitaizumi ผูผ้ลติรายการอาวโุส และ Mr. Kuriki Suiichi ผูจ้ดัการฝ่ายการผลติรายการ 

จากสถานีวิทยุ NHK World Radio Japan ภาคภาษาไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุ RU Easy Radio 

และหาแนวทางร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสื่อสารมวลชนกับ NHK World ในการสร้างเครือข่าย 

ถ่ายทอดรายการวิทยุของ NHK โดยทางคณะสื่อสารมวลชนมีโครงการเผยแพร่การเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ให้แก่นักศึกษาได้รับฟังในรายการทางวิทยุอินเทอร์เน็ต RU Easy Radio  ณ ห้องสตูดิโอ  ชั้น  10  อาคารสุโขทัย 

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ม.ร. จัดกิจกรรม Book Fair 2017 

 คณะส่ือสารมวลชน จดัโครงการ “เรยีน MC 

อย่างไร...ให้ประสบความส�าเรจ็” เพือ่เตรยีมความพร้อม 

แก่นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 (รหสั59) ในวนัที ่16 พฤษภาคม 

2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 702 อาคารสุโขทัย 

โดยมีการเสวนาและบรรยายพิเศษ จากคณาจารย์

และศิษย์เก่า รวมทั้งการประกวดสุนทรพจน์ “เรียน MC ...เส้นทางนี้ที่ใช่”

 ขอเชิญนักศึกษาสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 1 (รหัส59) เข้าร่วมโครงการ (ฟรี) ตามก�าหนดการ ดังนี้

 08.30 น.  ลงทะเบียน

 08.45-09.00 น. พิธีเปิดโดยคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

 09.00-11.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ “เขียนอย่างเซียน เรียนอย่างกูรู”

   โดย นายสุเทพ มุตมะหะหมัด (ศิษย์เก่า)

 11.00-12.00 น. ประกวดสุนทรพจน์ “เรียน MC...เส้นทางนี้ที่ใช่”

 13.00-16.00 น. เสวนา เรื่อง “เลือกวิชาเรียนอย่างไร...ให้ประสบความส�าเร็จ”

  โดย อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน 

  และผศ.ดร.สุระชัย ชูผกา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ผูส้นใจแจ้งความจ�านงเข้าร่วมโครงการได้ท่ี คณะสือ่สารมวลชน โทร. 0-2310-8980

เตรียมความพร้อม

นศ.สื่อสารมวลชน


