
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๗

วันที่	๒๙	พฤษภาคม	-	๔	มิถุนายน	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ	ปลื้ม	ศิษย์เก่ารับรางวัลข้าราชการดีเด่น	81	ราย

   
 
 
ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

ระดับกลางแก่นักศึกษา

 ศูนย์ปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ สถาบนัคอมพวิเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรมคอมพิวเตอร์ 

ส�าหรับนักศึกษา “หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์

ในส�านักงานระดับกลาง” ครั้งที่ 2/60 รุ่นที่ 92 

โปรแกรมที่เปิดอบรม Setting & Maintenance 

Windows System, Working with Microsoft  

Excel 2010 และการใช้งานบริการ Google Apps

 โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตร 

การใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังานระดับต้นมาก่อน

ค่าสมัครพร้อมต�าราเรียน

   
 คณะสื่อสารฯ รับนศ.ภาคพิเศษรุ่นที่ 1

Communication for Leadership

 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดรบันักศึกษาโครงการหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) หลักสูตร 

Communication for Leadership เรยีนวนัเสาร์-

วนัอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นการ 

เรียนรู้เพิ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในการ-

ท�างาน โดยอาจารย์ผูท้รงคณุวฒิุและนักวชิาชีพ

ด้านการสื่อสารมวลชน พร้อมศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ ท้ังน้ีผูส้มัครท่ีมปีระสบการณ์

ในการท�างานต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป

   
 
             ม.ร.ส่งเสริมสังคมแห่งปัญญาจัดงาน RU Book Fair 2017
 ส� า นั ก ห อ ส มุ ด ก ล า ง  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านในงาน 

‘RU BOOK FAIR 2017 : เปิด 

มุมมองใหม่แห่งการเรยีนรู้’ โดยม ี

คุณเอนก นาวิกมูล นักวิชาการ  

และผู ้ ก ่ อ ต้ั งบ ้ านพิพิธภัณฑ ์  

ร่วมเสวนา “เปิดเบ้ืองลึกปรีดิ 

ฉายาลกัษณ์”  พร้อมการจัดกจิกรรม 

ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมท�าได ้

ด้วยสองมือเรา การแลกเปลี่ยนต�าราเรียน บริจาคหนังสือเพื่อน้อง การน�าชมห้องรามค�าแหง-

อนุสรณ์ โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจรับฟังการเสวนาอย่างมาก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 

ณ บริเวณโถงชั้นล่าง ส�านักหอสมุดกลาง

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์ รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง 

ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า โครงการ RU Book Fair 2017 จัดขึ้นตามกลยุทธ์ 

ม.รามฯ เชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เชญิชวนบคุลากร นกัศึกษา  

และประชาชนท่ัวไป ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

เพือ่น้อมถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง- 

พระบรมศพ โดยผูส้นใจสามารถเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ 

ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคารวทิยบรกิาร 

และบริหาร   

 ตามท่ีคณะกรรมการอ�านวยการจดังานพระราชพธีิถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช มีหมายก�าหนดการพระราชพิธีถวายพระ- 

เพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และ

ขอความร่วมมือจากประชาชน (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ศิษย์เก ่ารามค�าแหงรับรางวัล

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 81 ราย  จาก  

615 รายทั่วประเทศ  อธิการบดีภาคภูมิใจ 

ลกูพ่อขนุฯ ใช้ความรูค้วามสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีและอุทิศตนเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม  สมกับที่เป็นบัณฑิตที่มีความรู้- 

คู่คุณธรรม

      ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ได้มีการ

คดัเลอืกและมอบรางวลัแก่ข้าราชการดีเด่นจากส่วนราชการต่างๆ 

ท่ัวประเทศ  เพือ่ประกาศเกียรติคุณและเป็นขวญัก�าลงัใจแก่ข้าราชการ 

ท่ี ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น 

เป็นประโยชน์ยิง่กบัประชาชนผูร้บับรกิาร  โดยมีการมอบ “ครฑุทองค�ำ”  

และเกียรติบัตรในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน  

ของทุกปีนั้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เปิดเผยว่าวันข้าราชการพลเรือนปีน้ี  

เม่ือวนัที ่1 เมษายนทีผ่่านมา  มีผูไ้ด้รบัรางวลัข้าราชการดีเด่น 615 ราย  

ในจ�านวนนี้มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 81 ราย  จึงเป็น

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ได้เห็นความส�าเร็จของบัณฑิต

รามค�าแหงอีกครั้งหนึ่ง

	 “ขอแสดงควำมยินดีกับลูกศิษย์ที่ได้รับรำงวัลในครั้งน้ี 

และขอให้ทกุท่ำนได้ภำคภมิูใจทีท่่ำนได้น�ำควำมรูจ้ำกมหำวทิยำลยั

ไปอุทิศตนรับใช้สังคมด้วยควำมรับผิดชอบ		สมกับที่เป็นบัณฑิต-

รำมค�ำแหงซึ่งเป็นบัณฑิตท่ีมีควำมรู้คู่คุณธรรม		ขอเป็นก�ำลังใจ

ในกำรท�ำงำนของข้ำรำชกำรดีเด่น		และอวยพรให้ทุกท่ำนมีควำม

เจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนต่อไป”



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

และอปุกรณ์ 500 บาท อบรมวนัเสาร์ และวนัอาทติย์ (เช้า) 

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 กันยายน 2560 

 นักศึกษาท่ีสนใจสมคัรได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8800 ต่อ 

2269 และ0-2310-8853 หรือ www.ctc.ru.ac.th และ

นกัศึกษาทีส่อบผ่านการอบรมผลการศึกษาจะบนัทึก

ลงใน Transcript

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามอัธยาศัยได้ ท�าให ้

จบการศึกษาได้เร็วขึ้น

 ผู ้สนใจรับใบสมัครและสมัครได้ท่ีคณะ-

สื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ -  

23 มิถุนายน 2560 (ทุกวัน) สอบถามรายละเอียด 

โทร. 0-2310-8978, 098-250-6515, 083-141-9610, 

081-562-7411, www.mac.ru.ac.th, ID Line :  

rammcs2556, facebook : โครงการภาคพิเศษ  

คณะสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารฯ (ต่อจากหน้า 1)

และหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันด�าเนินการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของประชาชน เพื่อใช้

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อน้อมถวายความอาลัย 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ    

แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอันประเสริฐหาท่ีสุดมิได้ โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธานเปิดโครงการฯ 

และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ  

ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร   

 การจดัโครงการฯครัง้นีมี้หน่วยงานต่างๆภายใน 

มหาวิทยาลัยร่วมจัดฝึกอบรมให้กับจิตอาสา และ 

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อรวบรวมส่งให้ส�านัก-

พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนสิงหาคม 

2560 โดย กองงานวิทยาเขตบางนา จัดกิจกรรมเมื่อ 

วันท่ี 15-19 พฤษภาคมท่ีผ่านมา ณ บริเวณห้องอ่าน- 

หนังสือ อาคารพระบาง ส่วนกองกิจการนักศึกษา 

ได้ร่วมกับส�านักงานเขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมเมื่อ 

วันที่ 17-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 207 

ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งทางส�านักงานเขตฯ 

ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมาช่วย 

สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับผู้มีจิตอาสา และ 

ขณะน้ีมหาวทิยาลยัยงัมีการจดัอบรมและร่วมประดิษฐ์ 

ดอกไม้จนัทน์ให้กบัผูมี้จติอาสา ท่ีบรเิวณห้องโถง ชัน้ 1 

อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

(หัวหมาก) ในวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 09.30 - 16.30 น. 

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ประดิษฐ์และผู้ฝึกสอนให้บริการ

 ขอเชญิชวนบคุลากร นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 

ร่วมเป็นจติอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพือ่น้อมถวาย 

ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ- 

พลอดุลยเดช ในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ โดยผูส้นใจสามารถเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ม.รามฯ เชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ต่อจากหน้า 1)  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ ท�าความด ี

บริจาคโลหิต น้อมจิตร�าลึก ส�านึกในพระมหา- 

กรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดรับ

บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 

31 ธันวาคม 2560 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา  

ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 

2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสโมสร อาคาร-

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือผู้ที่ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีหน่วยกิต

สะสม 50 หน่วยกติขึน้ไป สามารถเรยีน Pre-Master 

degree หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- 

การจัดการงานสาธารณะ (MPM) รุ่นที่ 18 จัด 

การเรียนการสอนระบบ Block Course เรียน 

วันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. และวันอาทิตย์  

เวลา 08.00-17.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม

ศึกษาดูงานในประเทศ 145,000.- บาท คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-  

31 พฤษภาคม 2560

 ผูส้นใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่ www.mpm.ru.ac.th 

หรือสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียด 

ได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304  

โทร. 0-2310-8498, 0-2310-8483-9 ต่อ 36 และ 

081-817-6016

คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับ ป.โท 

สาขาการจัดการงานสาธารณะ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 หนังสือของ ธงทอง จันทรางศุ  

ที่จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต  

อีกเล่มหนึ่ง ก็คือ

 บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น 

 เป็นหนังสอืท่ีอาจารย์ธงทองมิได้เขยีน

ขึ้นใหม่ 

 หากเป ็นบทความที่ เขียนถึง 

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  

พระราชจรยิวตัรและพระมหากรณุาธคิณุ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

 ซึ่งอาจารย ์ธงทองเขียนลงใน

นิตยสาร “สูอ่นาคต” ระหว่างเดือนมิถนุายน 

พทุธศักราช ๒๕๓๐ ถงึเดือนกรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๓๑ 

 ในชือ่ชดุบทความว่า “ขวญัของชาต”ิ 

 “ข่าวรามค�าแหง” อยากต้ังข้อสงัเกต 

หลงัอ่านหนงัสอืเล่มนีจ้บลง ๒ ประการ คอื

 ประการแรก ส�านวนและลีลา

การเขียนของผู้เขียนเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว 

มิได้แตกต่างจากปัจจุบันแม้แต่น้อย

 ประการที่สอง ชื่อหนังสือเล่มนี้ 

มีความหมายและไพเราะเหลือเกิน 

 บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น

 แผ่นดินพระทรงธรรม์รชักาลท่ีเก้า

 พระราชกิจเชิดฉายอยู่พรายเพรา

 คุ้มเกล้าร่มเย็นเป็นนิจมา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา 

ให้กับคนทุกกลุ่มและทุกประเภท  ทั้งผู้พิการ  ผู้อาศัยอยู่ต่างจังหวัด  ต่างประเทศ  รวมถึงนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่สามารถคว้าโอกาสเรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า  พร้อมพาตัวเองไปสู่บันไดแห่งความส�าเร็จ 

และเรียนจบปริญญาตรีได้ก่อนใคร

 “ข่ำวรำมค�ำแหง”	 ได้มีโอกาสพดูคุยกบั 2 ว่าท่ีบณัฑิต Pre-degree จากสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัขอนแก่น ทีป่ระสบความส�าเรจ็  และเตรยีมพร้อมเข้ารบัปรญิญาบัตร รุน่ 42 ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 19-22 

มิถุนายน 2560  ทั้งคู่ต่างเผยเป็นเสียงเดียวกันว่า “รำมค�ำแหง	คือมหำวิทยำลัยแห่งโอกำส		แม้อยู่ต่ำงจังหวัด..

ก็ไม่พลำดที่จะคว้ำควำมส�ำเร็จมำไว้ในก�ำมือ”

 นางสาวภทรกมล  นันตะนะ  ว่าที่บัณฑิต Pre-degree คณะรัฐศาสตร์  หลังจาก 

จบ ม.ปลายสะสมหน่วยกิตได้ 112 หน่วยกิต  เรียนต่ออีก 1 ปี ก็สามารถจบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีได้ด้วยวัยเพียง 20 ปี เปิดเผยว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยั

แห่งโอกาส  ด้วยการเรียนการสอนไม่เฉพาะเจาะจงแค่ด้านวชิาการ  แต่ยังเน้นสร้างวชิาชีวติ

ให้นักศึกษาได้รู้จักขวนขวาย ฝึกตนให้อดทน  และรู้จักวางแผนชีวิต  โดยการเรียน

ระบบ Pre-degree เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเดินทางก้าวหน้าตามอนาคตท่ีวางเป้าหมาย

ไว้ได้เรว็กว่าเพือ่นรุน่เดียวกนั  และอกีหนึง่โอกาสท่ีส�าคัญคือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภมิูภาค  

 “ขณะเป็นนักเรียน	 ม.ปลำย	 ห้องโครงกำร	 gifted	 สำยวิทย์-คณิต	 พร้อมเรียนควบปริญญำตร	ี

มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง		เป็นช่วงเวลำที่ค่อนข้ำงหนัก		ด้วยจ�ำนวนกำรบ้ำน	และฤดูกำลสอบท่ีต้องเต็มท่ี 

ทัง้	2	สถำบัน		จงึต้องมีกำรบรหิำรจดักำรเวลำของตัวเองให้เหมำะสม		โดยจะรบีท�ำกำรบ้ำนของท่ีโรงเรยีนให้เสรจ็		

แล้วอ่ำนหนังสือทบทวนก่อนนอน		เม่ือมีเวลำว่ำงเพิม่เติมจะอ่ำนหนังสือของ	ม.รำมค�ำแหงพร้อมฝึกท�ำข้อสอบเก่ำๆ	 

โดยย�้ำเตือนกับตัวเองเสมอว่ำต้องอดทน	ท�ำให้เต็มที่	และค�ำนึงถึงเป้ำหมำย”

 ภทรกมล  กล่าวต่ออีกว่าหลังจากท่ีเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนสารคามพิทยาคม  

นอกจากจะต่อยอดการเรียน Pre-degree จนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแล้ว  ขณะน้ีตน

ก�าลงัศึกษาต่อระดับปรญิญาโท สาขาวจิยัและประเมินผลทางการศึกษา  พร้อมกบัปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่เริ่มเรียนหลังจบ ม.ปลาย  เพราะการเรียนรู้ไม่มี

ทีส้ิ่นสุด  เมือ่เจอปัญหาชวีติหรอืความยากล�าบากจะนกึอยูเ่สมอว่า “ควำมล�ำบำกทีเ่กนิทน	จะหลอมคนให้ทนทำน	

ควำมสบำยที่ยำวนำนจะร้ำวรำนควำมเป็นคน”

      และอกีหนึง่เสยีงสะท้อนความส�าเรจ็จากการคว้าโอกาสเข้าศึกษาระบบ Pre-degree  

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น  นายปาณัท  โรจน์วัฒนบูล  ว่าที่

บณัฑิตคณะนติิศาสตร์  จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

สะสมหน่วยกติได้ 95 หน่วยกติ  จากน้ันเรยีนต่ออกี 1 ปีกว่า  กส็�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี

ด้วยวยัเพยีง 19 ปี  ปัจจบัุนก�าลงัศึกษาอยูช้ั่นปีท่ี 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ปาณัท  เล่าถึงความประทับใจในระบบ Pre-degree มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่า 

การเรียน Pre-degree เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลายได้มีโอกาสเข้าเรียนในส่ิงท่ีตัวเองชอบก่อน 

เรียนจบก่อน  ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก  บางคนได้งานท�าหลังจากจบ ม.ปลาย  หรือบางคนที่มีคณะหรือ

มหาวทิยาลยัในฝันอยูแ่ล้ว  กม็าเรยีน Pre-degree เพือ่หาความรูเ้พิม่เติม  ซึง่ไม่ว่าจะเป็นคณะหรอืสาขาวชิาอะไร 

ย่อมมีประโยชน์ในภายภาคหน้าแน่นอน

 ปาณัท  กล่าวต่อไปว่าการเรียน Pre-degree เก็บหน่วยกิตล่วงหน้าท่ีส่วนภูมิภาค  ถือเป็นโอกาสท่ีดี 

ของนกัเรยีน ม.ปลายหลายๆ คนท่ีสามารถเรยีนจบปรญิญาตรไีด้รวดเรว็ ก่อนใคร  แม้ไม่ได้อาศัยอยูใ่นกรงุเทพ  ฯ

ทั้งยังเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเอง พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนทางไกล และการสอบ 

รูปแบบใหม่  ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากการเรียนแบบปกติที่โรงเรียนและที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ  

	 “ช่วงท่ีเรยีนควบคู่	2	สถำบัน		ได้รบัก�ำลงัใจและกำรสนับสนุนจำกครอบครวัอยูเ่สมอ		มีเหนือ่ยบ้ำง	ท้อบ้ำง		

จนวนัน้ี	ควำมอดทนทีใ่ช้ไปไม่สูญเปล่ำ		หำกแปรเปลีย่นเป็นควำมภำคภมิูใจและม่ันใจพร้อมรบัแรงกดดันอืน่ๆ 

ที่จะผ่ำนเข้ำมำเป็นบททดสอบในชีวิต	 	ฝำกถึงเพื่อนๆ	นักศึกษำรำมค�ำแหงไม่ประมำท	 	แม้ตอนนี้จะมีเวลำ

เหลืออยู่มำก	 	แต่ก็ไม่รู้ว่ำจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในอนำคต	 	จึงไม่ควรปล่อยเวลำทิ้งไปอย่ำงสูญเปล่ำ	 	และควร

เริม่ลงมือท�ำส่ิงท่ีต้องกำรต้ังแต่ยงัมีโอกำส		อำจจะวนัละนิดวนัละหน่อย		แต่จะเพิม่พนูจนเป็นควำมส�ำเรจ็ในชวีติ”

สองบัณฑิตมุ่งเรียน Pre-degree ม.ร.

ให้โอกาสเรียนเร็ว จบเร็ว ผ่านสาขาฯ จ.ขอนแก่น



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

รามฯ อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
ทำาความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙

 กำบข้ำวโพดแห้ง 

แผ่นบำงๆ	ถกูตัดอย่ำงประณีต 

จับซ ้อนทับเกสรสีขำว 

ร้อยด้วยด้ำยสีสภุำพ	พนัทับ 

อีกชั้นด้วยกระดำษสำสีด�ำ	

กลำยเป็นดอกดำรำรัตน์	... 

ดอกไม้จันทน์ควำมหมำย

สูงค่ำ	สร้ำงจำกจิตอำสำ	จำกหัวใจชำวรำมค�ำแหง

 ตามทีค่ณะกรรมการอ�านวยการจดังานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช มีหมายก�าหนดการพระราชพธีิ 

ถวายพระเพลงิพระบรมศพ ระหว่างวนัที ่ 25-29 ตุลาคม 2560 และขอความร่วมมือ 

จากประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันด�าเนินการจัดฝึกอบรม 

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของประชาชน เพือ่ใช้ในพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” 

เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 มีบุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม 

กจิกรรมอย่างหนาแน่น โดยดอกไม้จนัทน์ท่ีทุกคนร่วมประดิษฐ์ คอื ดอกดารารตัน์ 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส�านักงานเขต-

วังทองหลาง มาเป็นวิทยากรและสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้

 นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา 

ได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวรามค�าแหงว่า ม.ร. ได้ประสานงาน 

กับส�านักงานเขตวังทองหลางจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วม 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด 

นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในชุมชน สนใจเข้าร่วม 

ประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ เพือ่เป็นการแสดงถงึความจงรกัภกัดี 

และรวมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 “เน่ืองจำกนักศึกษำกลุ่มหน่ึงสนใจท่ีจะร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	 แต่

นักศึกษำบำงคน	 รวมถึงนักศึกษำกองทุนบำงส่วน	 ไม่สะดวกเข้ำร่วมกิจกรรม 

ในจดุต่ำงๆได้	 เม่ือได้รบัฟังควำมคิดเหน็เช่นน้ีแล้ว	จงึมีควำมคิดว่ำ	 เรำควรร่วมมือ 

กับชุมชนใกล้เคียง	 เพื่อจัดท�ำตำมวัตถุประสงค์	 และได้ติดต่อเขตน�ำร่อง	 คือ 

เขตวังทองหลำง	 จัดกิจกรรมจิตอำสำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นี้ขึ้นมำ	 ซึ่งได้รับ

กำรตอบรับที่ดีเกินคำด	 ณ	 เวลำนี้	 เรำยังประสำนกับส�ำนักงำนเขตทั้ง	 5	 เขต 

รอบมหำวิทยำลัย	เพื่อจัดท�ำดอกไม้จันทน์ให้ได้มำกที่สุด”

 ด้าน น.ส.อรอนงค์ อรญัญิก เจ้าพนักงานพฒันาสงัคม- 

ปฏบัิติงาน วทิยากรจากส�านักงานเขตวงัทองหลาง ได้กล่าวว่า

“กำรรวมตัวกนั	 เพือ่ท�ำกิจกรรมอำสำในครัง้นีเ้ป็นโครงกำรทีดี่ 

และยงัได้เหน็ถงึควำมต้ังใจของทุกคน	 เรำสอนเพยีงครัง้ถึง 

สองครัง้	 น้องๆกส็ำมำรถประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์แต่ละดอก 

ออกมำอย่ำงสวยงำมและใช้ได้จริง	 ต้องชื่นชมจิตศรัทธำ 

และควำมต้ังใจอย่ำงแรงกล้ำ	 จนตอนน้ีอปุกรณ์ของทำงเขตวังทองหลำงใกล้จะหมด 

แต่เรำยงัมีอุปกรณ์ส�ำรอง	เช่น	ใบตองแห้ง	ผกัตบชวำ	หรอืกระดำษไว้ประดิษฐ์แทน 

ให้เพียงพอต่อแรงอำสำที่ยังคงหลั่งไหลมำอย่ำงมำกมำย”

 ตลอดการจัดกิจกรรม 3 วัน พลังจิตอาสาผลิตดอกไม้จันทน์ได้นับพันดอก 

ทุกดอกเต็มไปด้วยความตั้งใจและพลังแห่งความภักดี ไม่ว่าต้องพันด้ายสักกี่รอบ 

หรือมือจะเลอะกาวสักเพียงใด ทุกคนก็ยินดีที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ออกมา 

ให้สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุด โดยสามารถเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน ์

จากส�านักงานเขตวังทองหลางได้ที่ YouTube ช่อง ส�านักงานเขตวังทองหลาง 

รายการ “น�าความสุขสู่ประชาชน”

 นายธนพงศ์ อรัญ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์

หน่ึงในจติอาสาท่ีร่วมผลติดอกไม้จันทน์ต้ังแต่วนัแรกเปิดใจว่า 

“ครัง้แรกท่ีได้เหน็การประชาสมัพนัธ์ผ่านเพจกองทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก็ตัดสินใจในทันทีว่าจะเข้าร่วม 

กิจกรรมอย่างแน่นอน เพราะครั้งนี้เป็นงานจิตอาสา ทั้งยัง

ได้ท�าความดี จึงตั้งใจผลิตดอกไม้จันทน์ทุกดอกให้สวยงาม 

และยังจะท�าอีกเรื่อยๆถ้ามีโอกาส”

 น.ส.สุทธิดา เต็งสุวรรณ นักศึกษาจากคณะ- 

ศึกษาศาสตร์อกีคนหน่ึง ได้กล่าวว่า “การประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ 

ย่อมประดิษฐ์หลังการสูญเสีย ไม่มีใครยินดีกับการจากไป  

แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ จึงขอเป็นหนึ่งพลังที่จะสร้างความดี 

ด้วยการอาสาเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อย่างน้อยๆที่

ท�าไป ก็สามารถใช้ได้จริง เป็นทั้งการท�าความดี และใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์”

 นอกจากนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยแล้ว 

ยังเชิญชวนประชาชนในเขตชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดย นางพจมาน สุขมาก ได้เห็น 

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมผ่านทางเพจ 

ประชาสัมพันธ์ ม.ร. และได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันท่ี 18  

พฤษภาคม 2560 ต้ังใจท�าตามวิทยากรจนสามารถท�าเอง 

ได้ในดอกที่สอง จากนั้นก็ตั้งใจประดิษฐ์เรื่อยๆตามความสามารถ 

	 “ในตอนเช้ำได้เห็นข้อควำมประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนมำร่วม 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	 ฉันมีควำมสนใจอยำกท�ำอยู่แล้ว	 จึงตัดสินใจเข้ำร่วม 

กิจกรรมของรำมค�ำแหง	 ท้ังยังเดินทำงสะดวก	 ประหยัดเวลำ	 ท�ำให้ประดิษฐ ์

ดอกไม้จนัทน์ได้มำกขึน้	 และให้กำรอำสำในคร้ังนีเ้ป็นกำรท�ำควำมดีถวำยในหลวง 

รชักำลท่ี	๙	ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมดีๆของทำงมหำวิทยำลัย”

 ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา ได้กล่าวอีกว่า “กำรตอบรับที่เกินควำม-

คำดหมำย	 อำจมีกำรเพิ่มรอบกิจกรรมในเร็วๆนี้	 ยังมีนักศึกษำและผู้ที่สนใจอีก

หลำยคน	 ไม่สะดวกเข้ำร่วมงำนตำมวันและเวลำที่จัดกิจกรรมไป	 หำกเขตต่ำงๆ

มีวัสดุที่เพียงพอ	ทำงมหำวิทยำลัยก็พร้อมจัดกิจกรรม (อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ตอน เรื่องเก่าเราลืม (2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ความเดิมเมื่อตอนที่แล้ว ค่าเงินบาทที่เคยใช้ 8 บาทก็แลกได้ 1 ปอนด ์

ในสมัยรัชกาลที ่4 ตกต�า่ลงจนเป็นว่าต้องใช้เงินถงึ 21 บาทจงึจะแลกได้ 1 ปอนด์

ในปีพ.ศ. 2445 ซ่ึงเป็นสมัยรชักาลท่ี 5 โดยสาเหตุเป็นเพราะเราผกูพนัค่าเงินบาท

ไว้กับค่าของโลหะเงินในขณะที่เงินปอนด์ของอังกฤษผูกพันกับค่าของทองค�า 

เมื่อราคาโลหะเงินในตลาดโลกตกต�่าลงต่อเนื่องเม่ือเทียบกับราคาทองค�า  

ค่าเงินบาทจึงตกต�่าไปเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับค่าของเงินปอนด์ การที่ค่าเงินบาท 

ตกต�่าลงอย่างนี้เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะตอนนั้นเราไปกู้เงินอังกฤษมาสร้างรถไฟ 

เม่ือเงินบาทอ่อนค่าลงจึงแปลว่าภาระหนี้เป็นเงินบาทจะยิ่งพอกพูนข้ึน  

ลองคิดดูสิครับถ้าอัตราแลกเปลี่ยน 8 บาทต่อ 1 ปอนด์ เรากู้ 1 ล้านปอนด์

ภาระหนีเ้ป็นเงนิบาทกจ็ะเท่ากบั 8 ล้านบาท แต่ถ้าอตัราแลกเปลีย่นเป็น 21 บาท

ต่อ 1 ปอนด์กแ็ปลว่าหน้ีเงินกู้ 1 ล้านปอนด์เท่าเดิมนัน้จะมีภาระหน้ีเป็นเงินบาท

ถึง 21 ล้านบาททีเดียว

 เม่ือสาเหตุของปัญหาเป็นเพราะราคาโลหะเงินตกต�า่ ทางแก้ซึง่ท่ีปรกึษา

เศรษฐกจิยคุนัน้เสนอ (เราจ้างผูเ้ชีย่วชาญชาวองักฤษเป็นทีป่รกึษา) กค็อืออกจาก 

มาตรฐานโลหะเงินซ่ึงหมายถงึเลกิผกูพนัค่าเงินบาทกบัโลหะเงนิ แต่เน่ืองจาก

ค่าเงินต้องก�าหนดให้ผกูพนักับโลหะมีค่าอย่างใดอย่างหน่ึง เม่ือออกจากมาตรฐาน-

โลหะเงนิกแ็ปลว่าเราต้องเปลีย่นไปใช้มาตรฐานทองค�า ปัญหามอียู่ว่าการจะใช้ 

มาตรฐานทองค�าจะต้องยอมให้แลกเงนิบาทเป็นทองค�าและน�าออกนอกประเทศ

ได้เสรด้ีวยซ่ึงไทยเราไม่มีทองค�ามากขนาดจะก�าหนดอย่างน้ันได้ ดังน้ันทีป่รกึษา

จึงแนะให้เราเลี่ยงไปใช้วิธีผูกค่าเงินบาทตายตัวไว้กับค่าเงินปอนด์ซ่ึงอยู่ใน

มาตรฐานทองค�าแทน (เรียกว่าใช้มาตราปริวรรตทองค�าหรือ gold exchange 

standard) ซึ่งก็คล้าย ๆ กับที่เราผูกค่าเงินบาทไว้กับดอลลาร์อเมริกันช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 มาจนถึงก่อนที่เราจะปล่อยลอยตัวค่าเงินบาทในปี 2540 

นั่นแหละครับ

 เราผูกค่าเงินบาทไว้ท่ีอัตราแลกเปลี่ยน 20 บาทต่อ 1 ปอนด์ตายตัว 

ในปลายปี 2445 โดยมีหลกัการว่าแม้ราคาโลหะเงนิจะตกต�า่ลงไปอีก ค่าเงินบาท

ก็จะคงเดิมเทียบกับเงินปอนด์ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าหากราคาโลหะเงินสูงขึ้น

ก็จะมีการประกาศก�าหนดค่าเงินบาทใหม่ให้สูงขึ้นตาม (เทียบกับเงินปอนด์)

เป็นครั้งคราว หลังจากเราออกจากมาตรฐานโลหะเงินไม่นาน ราคาโลหะเงิน 

ที่เคยตกต�่ามีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้น เราก็เลยประกาศเพิ่มค่าเงินบาทเป็นระยะ 

จนในปีพ.ศ. 2551 อัตราแลกเปลีย่นกอ็ยูท่ี ่13 บาทต่อ 1 ปอนด์และหลงัสงครามโลก-

ครั้งที่ 1 ก็แข็งค่าขึ้นอีกเป็น 11 บาทต่อปอนด์อยู่ค่อนข้างยาวนาน และตั้งแต่

ปี 2461 เรากเ็ข้าสูม่าตรฐานทองค�าอย่างแท้จรงิโดยก�าหนดค่าเงนิบาทไว้เทยีบเท่ากับ

ทองค�าหนัก 0.6627 กรมั (ตอนน้ีเปลีย่นมาใช้มาตราเมตรกิแล้วจงึไม่ใช้หน่วยเป็นออนซ์)

 พอมาถงึช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นีสิ่ครบั สงครามเริม่ค่าเงินบาทกล็ดไปทนัที

เพราะตามหลักนั้นแต่ละประเทศใช้ทุนส�ารอง (ทองค�า หรือเหรียญทองเช่น

เงินปอนด์ยุคน้ัน) หนุนหลังค่าเงิน พอไทยประกาศสงครามอยู่ฝ่ายอักษะ

(เยอรมนั ญีปุ่น่ อติาล)ี เพราะจ�าใจต้องร่วมวงศ์ไพบูลย์กบัญ่ีปุน่ ทุนส�ารองกว่าครึง่

ท่ีเราฝากไว้ทีธ่นาคารในองักฤษและสหรฐัฯ กถ็กูยดึไป เพราะเป็นคู่สงครามกนั 

เม่ือทนุส�ารองหายไปเยอะเงนิบาทกล็ดค่าไปด้วย นอกจากน้ันการท่ีเราต้องตามใจญีปุ่น่

โดยประกาศค่าเสมอภาคเงินบาทกับเงินเยน (แปลว่าเงินบาทท่ีมีค่ามากกว่า

ต้องลดค่าลงมาเป็น 1 บาทเท่ากบั 1 เยน) กย็ิง่ท�าให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปอกีราว 36%  

 เม่ือสงครามยติุลง แม้เงนิบาทจะมค่ีากระเต้ืองข้ึนบ้างแต่กไ็ม่เคยแข็งแกร่ง

เทียบเท่ากับช่วงก่อนสงครามได้อีกเลย เป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้อ่าน

 หมายเหตุ : หน่วยที่ผมพิมพ์เป็นไทยว่า “ออนซ์” นั้นภาษาอังกฤษคือ 

ounce ซึ่งต้องอ่านออกเสียงเป็นอาวซ์ เช่นเดียวกับหน่วย “ปอนด์” จากภาษา

อังกฤษ Pound นั้นก็ต้องอ่านให้ถูกว่า “พาวด์” ในที่นี้ก็อ่านแบบไทยๆ ไปก่อน

เดี๋ยวจะสับสนมากไป

การจองตั๋วเครื่องบิน
อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ aseanlang_ram@yahoo.co.th

     

 Selamat bertemu kembali  ขอต้อนรบัเข้าสู่การเรยีนภาษามลายอูกีครัง้หนึง่

นะครบั เม่ือเราได้เรยีนรูก้ารจองโรงแรมทางโทรศัพท์ไปแล้ว เราลองมาจองต๋ัวเครือ่งบิน 

ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้   

 Pegawai : Selamat pagi.Boleh saya bantu?    (เปอกาวัย  : เซอลามัต ปากี. 

โบเละ ซายา บันตู)

 เจ้าหน้าที่ :   สวัสดีตอนเช้า มีอะไรให้ช่วยไหม

 En.Anas: Selamat pagi. Saya mahu tempah tiket kapal terbang dari  

Bangkok ke Johor baru. (เอินชิกอนัส : เซอลามัต ปากี. ซายา มาฮู เติมปะฮ์  

ตีเกต กาปัล เติรบัง ดารี แบงกอก เกอ โยโฮร บารู)

 คุณอนัส  :  สวัสดีตอนเช้า  ผมต้องการจองตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพฯ

ไปโยโฮร บารู

 Pegawi : Untuk bila, tuan?      (เปอกาวัย  :อุนตุก บีลา,ต่วน?)

 เจ้าหน้าที่ : เมื่อไหร่ครับท่าน  

 En.Anas :  Pada hari Jumaat 30 Jun 2017. (เอินชิกอนัส : ปาดาฮารี  

ยุมอัต 30 มิถุนายน 2017)

 คุณอนัส  :  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017

 Pegwai: Tuan mahu penerbangan tambang murah atau penerbangan biasa? 

(เปอกาวัย: ต่วน มาฮู เปอเนิรบางัน ตัมบังมูเราะห์ อาเตา เปอเนิรบางัน บียาซา)

 เจ้าหน้าที่ : ท่านต้องการสายการบินราคาถูกหรือสายการบินปกติครับ

 En.Anas: Penerbangan tambang murah sahajalah. (เอินชิกอนัส : 

เปอเนิรบางัน ตัมบังมูเราะห์ ซาฮายาละห์)

 คุณอนัส  :  ผมขอสายการบินราคาถูกเท่านั้นนะครับ

 Pegawai: Sebentar, ya saya semak. Hmm, penerbangan pada hari 

itu sudah penuh, kecuali penerbangan  yang berlepas pada jam 10 malam. 

(เปอกาวัย: เซอเบินตัร ยา ซายา เซมัก. ฮืม เปอเนิรบางัน ปาดาฮารีอีตู  

ซูดะฮ์เปอนูฮ์ เกอชูวาลี เปอเนิรบางัน ยัง เบิรเลอปัส ปาดายัม เซอปูโละ มาลัม)

 เจ้าหน้าที่ : รอสักครู่นะครับ ผมตรวจสอบ. ครับ สายการบินในวันนั้น

เต็มหมดยกเว้นสายการบินที่ออกเวลาสี่ทุ่ม

 En.Anas: Sepuluh malam? Malamnya! Ada penerbangan pada hari 

lain tak? Sebelum hari Jumaat,kalau boleh. (เอินชิกอนัส :เซอปูโละห์มาลัม? 

มาลัมญา อาดาเปอเนิรบางัน ปาดา ฮารีลาอิน ตะก์? เซอเบอลูม ฮารี ยุมอัต  

กาเลาโบเละฮ์)

 คณุอนัส  :  สีทุ่มเลยหรอื ดึกนะ  มีสายการบินในวนัอืน่ไหม ก่อนวนัศุกร์นะครบั 

ถ้าเป็นไปได้นะ

 Pegawai: Semua sudah penuh. (เปอกาวัย: เซอมูวา ซูดะฮ์ เปอนูฮ์)

 เจ้าหน้าที่ :เต็มหมดครับ

 En.Anas: Yang mahal pun sudah penuh ke? (เอินชิกอนัส : ยังมาฮัล ปูน 

ซูดะห์เปอนุฮ์เกอ?)

 คุณอนัส  :  สายการบินราคาแพงก็เต็มใช่ไหม?

 Pegawai: Tidak, ada syarikat penerbangan biasa sahaja  ada yang  

kosong. Anda mahu yang itu ke? (เปอกาวัย: ตีดะก์ อาดาชารีกัต เปอเนิรบางัน 

บียาซา ซาฮายา. อาดา ยังโกซง.อันดามาฮู ยังอีตู เกอ?)

 เจ้าหน้าที่ :ไม่หรอกครับ มีบริษัทสายการบินปกติเท่าน้ัน ที่ยังมีที่ว่าง. 

คุณต้องการอย่างนั้นใช่ไหมครับ. (อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 10)

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware) ภัยคุกคามใหม่ที่ต้องระวัง
 อาจารย์ประหยัด เลวัน       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

 ไวรัส (Virus) ม้าโทรจัน (Trojan) และหนอนอินเทอร์เน็ต (Worm) คือ 

กลุม่ของมัลแวร์ (Mulware) ท่ีใช้โจมตีระบบและเครือ่งคอมพวิเตอร์ ท�าให้เครือ่งช้า 

และไม่สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันพบว่ามีคนไทยไม่น้อยท่ีติดมัลแวร์เรียกค่าไถ ่

(Ransomeware) โดยเป็นมัลแวร์ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ใช้งาน Windows  (โดยล่าสุด 

เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท vast ได้ออกค�าเตือนการแพร่ระบาด 

ของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry โดยมัลแวร์ดังกล่าวมีจุดประสงค์หลัก 

เพื่อเข้ารหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ หากไม่จ่ายเงินตามท่ีเรียก 

จะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ แม้ว่าบริษัทไมโครซอฟท์รีบอุดช่องโหว่เรียบร้อยแล้ว 

แต่พบว่าคอมพิวเตอร์จ�านวนมากท่ีไม่ได้รับอัปเดท ท�าให้ช่องโหว่นี้ยังเปิดอยู ่

ระยะเวลาไม่ถงึ 1 วนั มีคอมพวิเตอร์ติดมลัแวร์ WannaCry มากกว่า 100,000 เครือ่ง) 

และแพร่กระจายผ่านการส่งอีเมลขยะ (spam email) ไปยังผู้ใช้งานด้วยหัวข้อ 

หรือค�าพูดที่น่าสนใจหรือดึงดูดให้งานกดเข้าไปเพื่ออ่านหรือโหลดแฟ้ม  

(download file) ที่แนบกับอีเมลเหล่านั้นมา โดยเม่ือเครื่องผู้ใช้งานติดมัลแวร์

เรียกค่าไถ่ประเภทน้ีแล้วจะไม่สามารถอ่านเอกสารเหล่าน้ันได้ หรือในบางครั้ง

ถึงกับล็อก (Lock) เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ ท�าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้เลยทีเดียว จากนั้นมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ก็จะแสดง

ข้อความขู่ผู้ใช้งานให้โอนเงิน (โดยปัจจุบันมักจะให้จ่ายในรูปแบบของ Bitcoin) 

ให้กับแฮกเกอร์ (Hacker) ก่อนท่ีข้อมูลเหล่าน้ันจะถูกลบทิ้งไป โดยมัลแวร ์

เรียกค่าไถ่ตัวที่แพร่หลายมากในปัจจุบันคือ CryptoLocker และ Cryptowall 

 

✥ รายละเอียดการด�าเนินการของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware)

 1. พยายามแพร่กระจายผ่านเว็บไซต์ (WebSite) หรือติดมากับแฟ้ม 

ที่แนบมากับอีเมล (e-mail)

 2. มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ติดต่อกลับไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์

สัง่การและควบคุม (Command and Control Server: C&C Server) ของนกัเจาะระบบ 

(Hacker) เพื่อดาวน์โหลดกุญแจรหัส (key) ส�าหรับการเข้ารหัสและก�าหนด

ค่าด�าเนินการ (configuration key) ต่างๆของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) 

พร้อมทั้งลงทะเบียนกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์สั่งการและควบคุม (C&C Server) เพื่อ

ระบุต�าแหน่งว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดแล้ว ว่าอยู่ที่ไหน?

 3. กุญแจรหัส (key) และค่าด�าเนินการ (configuration key) ท่ีได้รับ

จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่ังการและควบคุม (C&C Server) มาด�าเนินการเข้ารหัส

เอกสารต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติด

 4. แสดงข้อความข่มขู่ผูใ้ช้งานพร้อมกบับอก link ส�าหรบัวธีิการโอนเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (Bitcoin) ไปเข้าบัญชีของนักเจาะระบบ (Hacker)

✥ สถานการณ์ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่

 ปัจจุบัน (12 พ.ค. 2560) เริ่มพบมัลแวร์ที่ชื่อ Wcry หรือ WannaCrypt0r 

แพร่กระจายท่ัวโลกด้วยความรวดเร็ว โดยการเข้ารหัสของแฟ้มข้อมูลท่ีส�าคัญ

ในเครื่องโดยเฉพาะแฟ้มนามสกุล .docx, pttx, mpeg, .zip, backup แล้วเรียก 

ค่าไถ่เป็นเงิน 300 ดอลลาร์สหรัฐผ่านทางระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อ

ว่า Bitcoin โดยมลัแวร์ตัวนีจ้ะมีตัวเลขบอกเวลาแฟ้มท้ังหมดจะถกูลบท้ิง (รปูท่ี 2 (ซ้าย) 

ก�าหนดจ�านวนวนัทีต้่องจ่ายเงนิภายใน 3 วนัถ้าไม่จ่ายข้อมูลจะถกูลบท้ิงใน 5 วนั) 

สถานการณ์ท่ีรนุแรงทีสุ่ด เม่ือหน่วยงานระบบประกนัสุขภาพของประเทศองักฤษ 

ชื่อ NHS (National Health Service) ถูกมัลแวร์ WannCry เข้ารหัสข้อมูลผู้ป่วย

จ�านวนมากในระบบ มีผลท�าให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดในวันดังกล่าว (12 

พ.ค. 2560) ไม่มีข้อมูลส�าหรบัประกอบการผ่าตัดในวนันัน้ ท�าให้หน่วยงาน NHS 

ต้องยอมจ่ายค่าไถ่ส�าหรบัน�าข้อมูลผูป่้วยทีก่ลบัมา จงึสามารถด�าเนนิการผ่าตัดได้ 

ส่วนหน่วยงานในประเทศไทยทีโ่ดนมัลแวร์ WannaCry โจมตีในวนัท่ี 13 พ.ค. 2560 

คือ เซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ได้ออกประกาศ 

ให้กลุ่มลูกค้าทราบถึงสถานการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทในวันเดียวกันว่าทางบริษัท

ได้ด�าเนินแก้ไขการบริการออนไลน์ของบริษัทจนกลับมาใช้ได้ ข้อมูลไม่สูญหาย 

✥  ค้นพบวิธีการหยุดการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry

 นักวิจัยที่ใช้นามแฝงชื่อว่า MalwareTech ค้นพบว่ามัลแวร์ชื่อ WannaCry 

ก�าลังจะแพร่ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จะต้องตรวจสอบไปยังชื่อเว็บไซต์ 

(URL: Uniform Resource Locator) หนึ่งในอินเทอร์เน็ตเสนอชื่อ iuqerfsodp9 

ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com นักวิจัยท่านนี้จึงลงทะเบียนเปิดโดเมน

ใหม่ตัวนี้ แล้วการแพร่กระจายของมัลแวร์ชื่อ WannaCry ก็หยุดลง โดยจ่ายเงิน

ลงทะเบียนเว็บใหม่ไป £10 หยุด WannaCry ทั้งโลก คาดว่าแฮกเกอร์ตั้งกฎนี้ขึ้น

มาเพื่อเป็น Kill Switch หยุดการท�างานของ WannaCry แต่ก็ถูกนักวิจัยภายนอก

ค้นพบเสียก่อน

✥ วิธีการป้องกันไม่ให้ติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware)

 1. ไม่โหลดแฟ้ม (download file) ที่แนบมากับ อีเมล (e-mail) หรือเว็บไซต์ 

ที่ไม่น่าเชื่อถือ

 2. ตรวจสอบแฟ้ม (Scan file) ทุกแฟ้มที่ถูกส่งแนบมากับอีเมล (e-mail) 

หรือแฟ้มท่ีโหลด (download) จากเว็บไซต์ใดๆ ด้วยโปรแกรมค้นหาและก�าจัด

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ก่อนใช้งาน หรือหากไม่สะดวกในการใช้งาน

โปรแกรมค้นหาและก�าจดัไวรสัให้ท�าการส่งแฟ้มเหล่าน้ันข้ึนไปยงัเวบ็ไซต์ (upload) 

ส�าหรับการตรวจสอบมัลแวร์ (malware) เช่น www.virustotal.com, analysis.

avira.com เป็นต้น

 3. ปิดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่ีเป็นอันตรายหรือเว็บไซต์ท่ีสงสัยหรือ

ทราบว่าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สั่งการและควบคุม (C&C Server) ของมัลแวร์ เพื่อ

ปิดการรบัค�าสัง่หรอืหยดุการท�างานในช่วงเริม่ต้นของมัลแวร์เรยีกค่าไถ่ โดยคณุสมบัติ 

บทนำา

รูปที่ 2 (ขวา)ข้อความเรียกค่าไถ่เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 

ให้โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Bitcoin) (ซ้าย) ตรงวงกลมเส้นปะแสดงจำานวนวันให้จ่ายเงินค่าไถ่ภายใน 3 วัน 

(แหล่งที่มา www.google.com ค้นวันที่ 19 พ.ค. 2560)

รูปที่ 1 (ขวา)สื่อสารถึงลักษณะและตัวตนของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomeware) 

(ซ้าย) หน้าต่างของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry 

(แหล่งที่มา www.google.com ค้นวันที่ 19 พ.ค. 2560)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ในวันที่ฟ้าใส: กระชับสัมพันธ์กลไกคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 นับต้ังแต่มีความขัดแย ้งกันระหว่างไทย 

และกมัพชูาอนัเน่ืองมาจากคดีปราสาทเขาพระวหิาร 

จนน�าไปสู่การลดระดับความสัมพันธ์กัน และกลาย 

ไปสู ่การร้องให้มีการตีความผลของค�าพิพากษา  

ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ปราสาทขอมโบราณ

แห่งน้ีได้สร้างความร้าวฉานและขุ่นมัวให้กับประชาชน

ทั้งสองประเทศท้ังในระดับรากหญ้าจนไปถึงผู้น�ารัฐ 

เมฆหมอกของความขดัแย้งยังแพร่ขยายไปยังอาเซียน 

เพราะต่างก็มิได้แสวงหากลไกการระงับข้อพิพาท

ทางด้านการเมืองภายใต้กรอบข้อตกลงอาเซียนเลย 

ไม่ว่าจะเป็นไทยท่ียืนยันว่าจะเจรจาทวิภาคีเท่านั้น 

ส่วนกัมพูชาก็มุ่งไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

เพียงอย่างเดียว 

 ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับ

กมัพชูานัน้ อาศัยกลไกการเจรจาหารอืทวภิาคีทีส่�าคัญ 

ผ่านทางคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

ทวภิาคไีทย-กมัพชูา (Joint Commission on Bilateral 

Cooperation: JC) ซึ่งเป็นเวทีส�าหรับการเจรจาและ

ตกลงเกีย่วกบัความร่วมมือในทกุๆ ด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกจิ 

สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว เป็นต้น 

โดยได้มีการประชุมครั้งแรก ต้ังแต่เม่ือปี 2538  

ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

 ส�าหรับการเจรจาหารือเรื่องเขตแดน มีกลไก

การประชมุคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กมัพชูา 

(Joint Boundary Commission: JBC) เป็นเวทีหลัก 

 นอกจากนี ้ ยงัมีกลไกความร่วมมือด้านการทหาร 

โดยมีคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา 

(General Border Committee: GBC) ซึ่งมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมของท้ังสองประเทศเป็นประธาน 

และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา  

(Regional Border Committee: RBC) ซึ่งมีแม่ทัพ 

ของแต่ละภมิูภาคทหารของท้ังสองฝ่ายเป็นประธาน

 ปัจจบัุน ความสัมพนัธ์ไทย-กมัพชูามีพฒันาการ

ที่ดีข้ึนมากอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายกัมพูชาก็ได้แสดง

ความพร้อมทีจ่ะปรบัปรุงความสัมพนัธ์กบัไทยอย่างชดัเจน 

ซ่ึงท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องกันท่ีจะส่งเสริมและขยาย

ความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกัน และจ�ากดัประเด็น

ที่ยังเป็นปัญหา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์

และความร่วมมือที่ดีในด้านอื่นๆ 

 จนกระทัง้ เม่ือวนัที ่30 มี.ค. 2560 พล.อ.ประวติร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงกลาโหม ได้น�าคณะประกอบด้วย ผูบั้ญชาการ

หน่วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม ผูบั้ญชาการเหล่าทัพ 

และผูบ้ญัชาการต�ารวจ เข้าพบและหารอืกบั พล.อ.เตียบันห์ 

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

กัมพูชา พร้อมคณะ ณ โรงแรมสุขขา แองกอร์ 

จังหวัดเสียมราฐ ด้วยบรรยากาศการพูดคุยที่อบอุ่น

และมีมิตรไมตรี

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงกลาโหม ไทย - กัมพูชา กระชับสัมพันธ์

กลไกคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สู่การ

ด�ารงความมุ่งมั่นเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เป็นพื้นที่

แห่งสันติภาพ ท่ีมเีสถยีรภาพความม่ันคงและความสงบสขุ 

ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 ทางฝ่ายไทยได้กล่าวยืนยันถึงความต้ังใจและ

ความปรารถนาดีของไทย ที่จะร่วมพัฒนาชายแดน

ของทัง้สองประเทศ ให้มีความสงบ มัน่คงและอยูร่่วมกนั 

อย่างสันติสุข โดยร่วมพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไป 

เพือ่พฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชนท้ังสองประเทศ

อย่างเท่าเทียมกัน และย�้าว่าไทยพร้อมสนับสนุน 

การแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละการศึกษา รวมท้ังกจิกรรม

ระหว่างกันในทุกระดับที่สามารถท�าได้ พร้อมทั้ง

เสนอให้มีฮอทไลน์  (Hotline) ในการติดต่อประสานงานกนั 

ระดับต่างๆ เพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิข้ึนทนัทแีละลดความเข้าใจ 

ที่อาจคลาดเคลื่อนระหว่างกัน

 ขณะเดียวกนั ทางฝ่ายกมัพชูาได้กล่าวขอบคณุ

รฐับาลไทย ทีส่นบัสนนุช่วยเหลอืแก้ปัญหาและดูแล

การจัดระเบียบแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทย ให้ได้รับ

ความสะดวกและได้รบัความคุ้มครองสวสัดิภาพแรงงาน 

ส�าหรับการท�างานของเจ้าหน้าท่ีตามแนวชายแดน

ระดับต่างๆ ขอให้มีการประสานงานกันโดยตรง

อย่างใกล้ชิด พร้อมกล่าวย�้าว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 

ไทย - กัมพชูา ในปัจจบัุนถอืว่าอยูใ่นจดุทีดี่ทีสุ่ดทีผ่่านมา 

และขอให้ร่วมกนัรกัษาความสัมพนัธ์ท่ีดเีช่นนีต้ลอดไป

 หลงัจากนัน้ทัง้สองฝ่ายได้ร่วมประชมุคณะกรรมการ-

ชายแดนทั่วไปไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 12 ทั้งสองฝ่าย 

ร่วมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์

และความร่วมมือของหน่วยงานความม่ันคงและ

กองทพัท้ังสองประเทศ ทีมี่ความแน่นแฟ้นใกล้ชดิกนั 

รวมท้ังความก้าวหน้าของการปฏบิติังานในการรกัษา 

ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงปลอดภัยพื้นท่ี

ชายแดนร่วมกัน ในด้านต่างๆ เช่น จุดผ่านแดน

และการสัญจรข้ามแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน 

ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

การเสรมิสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความม่ันคง

ของไทย กับหน่วยทหารและต�ารวจของกัมพูชาใน

พืน้ท่ีชายแดน ความร่วมมือด้านการเกษตร ความร่วมมือ

ด้านสาธารณสุขและความร่วมมือด้านการพัฒนา

คณุภาพชีวติ การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงภาพรวม

มีพัฒนาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 พร้อมทัง้เหน็ชอบร่วมกนัให้มีการแลกเปลีย่น 

ศิลปวฒันธรรมและกฬีาระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง ร่วมกนั 

ฝึกบรรเทาสาธารณภยัในพืน้ทีช่ายแดน แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

และหลักปรัชญาพอเพียง รวมท้ังเพิ่มความร่วมมือ

โครงการหมู่บ้านสีขาว เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตาม

แนวชายแดน ทั้งสองฝ่ายเสนอให้จัดการประชุม

คณะกรรมการร่วมมือรกัษาความสงบเรยีบร้อยบรเิวณ 

ชายแดนไทย - กมัพชูา ( Border Peacekeeping Committee) 

โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของท้ังสองประเทศ 

เป็นประธานร่วม และฝ่ายกมัพชูาเสนอให้มกีารติดต่อ

ประสานงานระหว่างส�านักงานประสานงานทางทะเล 

กมัพชูา - ไทย ผ่านกรมกจิการชายแดนของทัง้สองประเทศ

 ทัง้นี ้ ในภาพรวมของการประชุมคณะกรรมการ

ชายแดนท่ัวไป ไทย - กัมพชูา ครัง้นี้ (อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

คณะสื่อสารมวลชนแนะเรียน MCเส้นทางที่ใช่..ของนักศึกษาหลายคน
 คณะสื่อสารมวลชน  จัดกิจกรรมแนะแนวทางเรียน MC ให้นักศึกษา

ชัน้ปีที ่1 เพ่ือพชิติความส�าเรจ็ด้านการเรยีน  ต่อยอดสู่ความส�าเรจ็ในวชิาชพี  วทิยากร

รุน่พ่ีสือ่สารมวลชนห่วงน้อง  แนะหากไม่มเีวลาเข้าเรยีน  ต้องหมัน่เข้าพบอาจารย์  

ด้านนักศึกษาเผย คณะสื่อสารมวลชน คือคณะที่ใช่

 คณะส่ือสารมวลชน  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จัดโครงการ “เรยีน	MC	อย่ำงไร

ให้ประสบควำมส�ำเร็จ”  เพื่อแนะน�าการเลือกกระบวนวิชาในการลงทะเบียนเรียน 

แนะน�าการเขียนข้อสอบอัตนัย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความส�าคัญและ 

ขอบข่ายของศาสตร์ด้านส่ือสารมวลชนให้กบันักศึกษาชัน้ปีที ่1 (นักศึกษารหสั 59) 

โดยมี นายสเุทพ  นุตมะหะหมดั  ศิษย์เก่าคณะมนษุยศาสตร์ สาขาวชิาสือ่สารมวลชน 

รุ่นที่ 36 เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ “เขียนอย่ำงเซียน	 เรียนอย่ำงกูรู”		

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ณ ห้อง 702 อาคารสุโขทัย

 ภายในงานยงัมีการเสวนาเรือ่ง ‘เลอืกวชิำเรยีนอย่ำงไร...ให้ประสบควำมส�ำเรจ็’  

โดยอาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์  คณบดีคณะสื่อสารมวลชน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุระชยั  ชผูกา  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั  และนางสาวจันจิรา  สร้อยมาลา  

เจ้าหน้าทีบ่รกิารการศึกษา คณะสือ่สารมวลชน  นอกจากนี ้มีการประกวดสุนทรพจน์

ชิงรางวัล ‘เรียน	MC	 ...เส้นทำงนี้ที่ใช่’  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา

ในการเรียนสื่อสารมวลชน  และยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยมี

นักศึกษาให้ความสนใจร่วมงานจ�านวนมาก  

  โอกาสนี ้ อาจารย์จเลศิ  คณบดีคณะสือ่สารมวลชน 

กล่าวว่านักศึกษาส่วนหนึ่งของคณะส่ือสารมวลชน  

โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มักจะลงทะเบียนเรียน

ไม่ตรงตามหลักสูตร เลือกตามความนิยม สนใจ หรือ

ตามเพือ่น ซึง่อาจไม่สอดคล้องกับความถนดัของตนเอง 

  อีกท้ังยังขาดทักษะการเขียนค�าตอบข้อสอบอัตนัย   

โครงการน้ีจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อม 

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีการแนะแนวการเลือก

วิชาลงทะเบียนเรียน การเขียนค�าตอบข้อสอบอัตนัย 

และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

	 “นักศึกษำส่วนมำกไม่ค่อยให้ควำมสนใจกับกิจกรรมเชิงบรรยำยให้ควำมรู้

จำกวิทยำกรโดยตรง		แต่จะสนใจกิจกรรมท่ีมีควำมสนุกสนำนปะปนอยู่ด้วย		

โดยโครงกำรฯนี้ได้รับควำมสนใจจำกนักศึกษำหลำยคน	 ไม่เฉพำะนักศึกษำปี	 1 

ซ่ึงเน้ือหำของโครงกำรฯ	จะช่วยให้นักศึกษำมีทัศนคติที่ดี		มีควำมมุ่งมั่นและ

เป้ำหมำยชัดเจนส�ำหรับอนำคต		ส่งผลดีให้นักศึกษำมีโอกำสส�ำเร็จกำรศึกษำ 

ได้ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก�ำหนด		นอกจำกนี้ทำงคณะยังได้เตรียมกิจกรรมดีๆ 

พร้อมฝึกฝนทักษะของนักศึกษำให้เข้มข้นขึ้นอีก		เมื่อจบเป็นบัณฑิตออกไปแล้ว 

จะเป็นคนมีคุณภำพ		สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมได้”	

 นายสเุทพ  นตุมะหะหมดั  กล่าวว่าการเรยีนส่ือสารฯ 

ให้ประสบความส�าเรจ็  ต้องเป็นคนกระตือรอืร้นอยูต่ลอดเวลา  

หมัน่ติดตามข่าวสารท่ีไม่เคยหยดุน่ิงในสงัคม  เม่ือก้าวเข้ามา

ในรั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหงแล้ว  ควรท�าความรู้จักกับ

มหาวิทยาลัย  ต้องรู้ที่ตั้งของอาคารเรียนต่างๆ  และรู้จัก

อาจารย์ผู้สอนประจ�าแต่ละวิชา  รวมถึงการคบหาเพื่อนฝูงเพื่อจะช่วยเหลือกัน 

พร้อมฝึกสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  อกีท้ังการลงทะเบยีนเรียนควรลงด้วยความสนใจ

ของตัวเอง  อย่าลงเรยีนตามเพือ่น  ต้องตอบตัวเองให้ชดัเจนว่าชอบหรอืต้องการอะไร

แล้วมุ่งหน้าไปหาสิ่งนั้น  นอกจากน้ีการเข้าเรียนเมื่อมีโอกาสยังเป็นตัวช่วยที่ดี

ในการประสบความส�าเรจ็ด้านการเรยีน  รวมถึงการตอบข้อสอบอตันยัท่ีหลายคน

มองว่ายากเยน็แสนเขญ็  แนะน�าให้พจิารณาค�าส่ังของข้อสอบและต้ังใจอย่างถ่ีถ้วน 

ตอบให้ครบ จบทุกประเด็น  ใส่หลกัการ ข้อเสนอแนะ พร้อมยกตัวอย่าง  เทคนิคง่ายๆ 

ที่ใช้ได้กับทุกวิชาจะช่วยให้นักศึกษาสอบผ่านได้

	 “ปัจจุบันผมเป็นจิตอำสำคอยช่วยติวและแนะน�ำกำรเรียนให้กับรุ่นน้อง		

แต่ถึงแม้จะมีรุ่นพี่คอยช่วยติว	 ช่วยแนะแนวทำง	 ก็ขอให้น้องๆ	 เข้ำห้องเรียน

พบกับอำจำรย์ผูส้อนจะดีท่ีสุด	 	 เพรำะควำมรูท้ีแ่ท้จรงิอยูใ่นห้องเรยีน	 	หำกไม่มีเวลำ

เข้ำห้องเรียน		ขอให้เข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำหรืออำจำรย์ประจ�ำวิชำเพื่อท่ำน 

จะช่วยแนะน�ำให้สำมำรถเรียนจบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ		ในฐำนะรุ่นพี่คนหนึ่ง 

อยำกเหน็รุน่น้องเรยีนอย่ำงมีควำมสขุ		ขอให้มัน่ใจแล้วท�ำในสิง่ท่ีอยำกท�ำ		รำมค�ำแหง

มีของดีหลำยอย่ำงรอให้ค้นคว้ำ		เหลือแค่น้องๆ	เปิดโอกำสให้ตัวเอง”

 ด้านนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ  นายอนุศกัด์ิ  กญุแจทอง  

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  กล่าวว่าตอนแรกยงัไม่รูเ้ป้าหมาย

ชวีติของตัวเอง  เคยสอบเข้าคณะวศิวกรรมศาสตร์ ของมหาวทิยาลยั-

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง  แต่ก็ต้องย้ายมาเรียน

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เพราะยังไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบ   

พอมาเรียนท่ีรามค�าแหงก็ย้ายอีกหลายคณะจนมาเจอคณะ- 

ส่ือสารมวลชน  เป็นคณะท่ีใช่ส�าหรับตัวเรามากที่สุด  ซึ่งคณะส่ือสารมวลชน

คอืพืน้ท่ีในการสร้างโอกาส เราได้ท�าในสิง่ทีอ่ยากท�า  เรยีนแล้วมคีวามสุข  อกีทัง้โครงการฯ นี ้

ท�าให้รูจั้กวธีิวางแผนการเรียน  เข้าใจการสอน  “ขอฝำกเพือ่นๆ	นกัศึกษำรำมค�ำแหง	

ถ้ำรูว่้ำชอบและต้องกำรอะไร		ขอให้ซ่ือสตัย์กับตัวเอง		อย่ำมัวแต่คิดหรือวำงแผน	

หรอืรอเวลำเรยีนจบ		เพรำะโอกำสไม่ได้มำหำบ่อยๆ	จงรบีคว้ำไว้แล้วท�ำให้เต็มท่ีท่ีสดุ”

 นางสาวปฐมภรณ์  จันทรังษี  นักศึกษาคณะ-

สื่อสารมวลชน (โครงการพิเศษ) กล่าวว่าตนชอบเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์ ละครเวท ี ต้ังใจจะเรยีนต่อเกีย่วกบัด้านนี ้ แต่ครอบครวั

ไม่สนับสนุน   จึงเลือกทิ้งความฝันของตัวเองและเข้าเรียน

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ มศว.  แต่เส้นทางที่เดิน 

ไม่ตรงกบัความต้องการ  จึงปล่อยท้ิงแล้วหนัมาท�าตามความฝัน  

โดยตนเริ่มท�ากิจกรรมเกี่ยวกับละครเวทีมาตั้งแต่สมัยมัธยม  จนปัจจุบันสามารถ

ท�าให้ครอบครัวยอมรับได้  ต้ังใจจะน�าความรู้ที่ได้รับจากคณะส่ือสารมวลชน 

ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ตนชอบ  

	 “ที่รำมค�ำแหงสอนเบื้องหลังมำกกว่ำเบ้ืองหน้ำ		สอนให้คิดนอกกรอบ

อย่ำงมีขอบเขต		สอดคล้องกับควำมต้องกำรในสังคมไทย		เพื่อนๆ	ที่มีควำมฝัน	

มีสิ่งที่อยำกท�ำ	 	 ขอให้เริ่มลงมือท�ำ	 	 ครั้งแรกอำจจะพลำด	 แต่ยังมีครั้งที่	 2	 หำก 

ยังพลำดอีก	ให้ท�ำต่อไป	สักวันจำกควำมพยำยำมจะกลำยเป็นควำมส�ำเร็จ	

Choose	your	way,	choose	your	heart	and	write	your	destination”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยมี  

นายวริชั  ชนิวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

       - ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮุนตระกูล  ด�ารงต�าแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสโุขทยั  ต้ังแต่ 

วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2560

 2.  แต่งตั้งคณบดี  

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มุสิก ด�ารงต�าแหน่ง

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ ต้ังแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

เป็นต้นไป

 3. แต่งตั้งรองคณบดี

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  ตู้ประกาย  ด�ารงต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 4.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์ณฐัวรรณ  ชัง่ใจ  ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 

1 กันยายน 2559 

 5.  ร่างระเบียบ

   - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการจ้างลกูจ้างปฏบัิติงาน

ชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.................

     6.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

            - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ภูมิภาค      

(ครั้งที่ 3)  ดังนี้

✥โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) 

 แบบ 1 (เทียบโอน)

 - นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์   รหัสประจ�าตัว  

5429475401  (บุรรีมัย์)  ต้ังแต่วนัที ่11 พฤษภาคม 2560

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยการศึกษา)  แบบ 1 

  - นางสาวปนัดดา หัสปราบ  รหัสประจ�าตัว 

5329540001  (นครศรีธรรมราช)   ต้ังแต่วันที่  11 

พฤษภาคม 2560

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญา

ดุษฎบัีณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2559  (ครัง้ท่ี 10)  ดังน้ี

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาคฤดูร้อน/2559

 ❇ ก�าหนดการสอบไล่ ประจ�าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - วันอาทิตย์  

ที่ 10 - 11 และ 17 - 18 มิถุนายน 2560 ส�าหรับการสอบไล่ส่วนภูมิภาค ประจ�าภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559 

มีศูนย์สอบภูมิภาคทั้งหมด 39 ศูนย์สอบ 

 ❇ คาบเวลาสอบปกติและซ�้าซ้อน

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

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

 ❇ กระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจ�านวนศูนย์ละ  211 วิชา

   ➣ ข้อสอบปรนัย จ�านวน 74 วิชา

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

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

HPR1001, HRM2101, HRM3206, HRM3207, INT1004, LAW1004, LIS1001, LIS1003,

MCS1100, MCS1101, MCS1150, MCS1151, MCS1250,  MCS1300, MCS1350, MCS1400,

MCS1450, MCS2100, MCS2106, MCS2108, MCS2150, MCS2160, MCS2162, MCS2200,

MCS2203, MCS2390, MCS2603, MCS3100, MCS3151, MCS3183, MCS3204, MCS3300,

MCS3301, MCS4403, MCS4481, MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, MGT3205,

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

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

THA1002, THA1003

   ➣ ข้อสอบอัตนัย จ�านวน 137 วิชา

ACC1101, ACC1102, ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR3107, BIO2202,  FIN2203 ,

GAS2802, LAW1001, LAW1002, LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003, LAW2004,  

LAW2005, LAW2006, LAW2007, LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011, LAW2012,  

LAW2013, LAW2015, LAW2032, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004, LAW3005,  

LAW3006, LAW3007, LAW3008, LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012, LAW3015,  

LAW3033, LAW3035, LAW3038, LAW3054, LAW4001, LAW4002, LAW4003, LAW4004, 

LAW4005, LAW4006, LAW4007, LAW4008, LAW4009, LAW4010, LAW4011, LAW4012,

LAW4013, LAW4017, MCS2170, MCS2201, MCS2260, MCS2460, MCS3104, MCS3152,

MCS3190, MCS3205, MCS3206, MCS3208, MCS3281, MCS3282, MCS3309, MCS3380,  

MCS3400, MCS3403, MCS3460, MCS4103, MCS4106, MCS4150, MCS4151, MCS4160,

MCS4170, MCS4201, MCS4304, MCS4601, MCS4602,  MCS4603, MGT1001, MGT2201, 

MGT3101, MGT3102, MGT3204, MGT3401, MGT3402, MGT3403, MGT3404, MGT3405,  

MGT3408,  MGT3409,  MGT4004,  MGT4006,  MGT4007,  MGT4206,  MGT4207,  MGT4208, 

MGT4209, PHI1000, POL2100, POL2102, POL2103, POL2200, POL2203, POL2300, 

POL2301, POL2302, POL2303, POL3300, POL3301, POL3302, POL3311, POL3313, 

POL3316, POL3329, POL3330, POL4100, POL4128, POL4310, POL4312, POL4348, 

POL4349, POL4350,  SOC2033,  SOC2043,  SOC2065, SOC2091, SOC4074, SOC4083,  

STA2003 

 ❇ จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  11,038  คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 49,691 ที่นั่งสอบ

 ❇   ตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จดัส่งไปให้นกัศึกษาทางไปรษณย์ี  ก่อนการสอบประมาณ 2 สปัดาห์ และ

นกัศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE WWW.RU.AC.TH 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานท่ีสอบและ

หมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้  

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล่ ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายลงทะเบีียนและจัดสอบ ส�านัก- 

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

นายวันชัย  เทียบพุฒ        สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

(อ่านต่อหน้า 10)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 En.Anas: Berapa harga tiketnya? (เอนิชิกอนัส :  

เบอราปาฮัรกาตีเกตญา?)

 คุณอนัส  :  ราคาค่าตั๋วเท่าไหร่?

 Pegawai: Masa terbangnya jam 7 malam 

hari  Khamis, harganya dua ribu lapan ratus baht. 

Harga ini termasuk cukai dan yuran lapangan  

terbang. (เปอกาวยั: มาซา เติรบงัญา ยมั ตูยห์ู มาลมั-

ฮาร ีคามิส  ฮรักาญา ดูวารบี ูลาปันราตุส บาท.ฮรักา- 

อีนี่เติรมาซุกชูกัย ดัน ยูรัน ลาปางันเติรบัง.)

 เจ้าหน้าที ่ : เวลาเครือ่งออกหนึง่ทุม่ วนัพฤหสับดี 

ราคาต๋ัว 2,800 บาท  ราคาน่ีรวมค่าภาษีและค่าธรรมเนยีม

สนามบินแล้วครับ 

 En.Anas : Ok. Saya mahu yang itu. Berapa 

harga semuanya. (เอนิชกิอนัส :โอเค ซายามาฮ ูยงัอตูี 

เบอราปาฮัรกาเซมูวาญา.)

 คุณอนสั  :  ตกลง ผมต้องการอย่างนัน้รวมราคา

ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ

 Pegawai: Harganya tiga ribu seratus baht.  

(เปอกาวัย: ฮัรกาญา ตีการีบู เซอราตุส บาท.)

 เจ้าหน้าที่ : ราคาทั้งหมด 3,100 บาท ครับ.

 En.Anas: Boleh saya tahu tentang tiket itu ? 

(เอินชิกอนัส :โบเละห์ซายา ตาฮูเตินตังตีเกต อีตู)

 คุณอนัส  :  ช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋ว

ด้วยครับ

 Pegawai: Encik Anas bin Ali. Tempahan  

sudah selesai. Nombor penerbangan MAS 8811 

dari Bangkok ke  Johor baru, bertolak  pada jam 

tujuh malam hari Khamis, 30 Jun 2017, dan sampai 

ke Johor baru pada jam sepuluh  malam waktu  

tempatan. (เปอกาวัย: เอินชิกอนัส บินอาลี เติม-

ปะห์ฮันซูดะห์เซอเลอซัย นูมบูร เปเนิรบางัน ดารี 

แบงกอก เกอ โยโฮรบาร ูเบิรโตลกั ปาดา ยมั ตูยห์ูมาลมั 

ฮารคีามิส 30 มิถนุายน 2017 ดัน ซัมปัยเกอ โยโฮรบาร ู

ปาดายัมเซอปูโละห์มาลัมวักตูเติมปาตัน)

 เจ้าหน้าที่ :คุณอนัสบินอาลี. การจองของคุณ

เสร็จแล้วครับ. หมายเลขการจอง คือ MAS 8811 

จาก กรงุเทพฯไปโยโฮรบาร ู ออกเดินทางเวลาหน่ึงทุ่ม 

ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 มิถนุายน 2017 และถงึโยโฮรบารู

ในเวลาสี่ทุ่มเวลาท้องถิ่น

 En.Anas : Ok. Ini  wangnya. (เอินชิกอนัส :  

โอเค อีนี่วังญา.

 คุณอนัส  :  ตกลงครับ นี่เงินครับ

 Pegawai: Terima kasih. Lain kali sila datang lagi. 

(เปอกาวัย: เตอรีมากาซิฮ์.ลาอินกาลี ซีลาดาตังลากี.)

 คุณอนัส  : ขอบพระคุณมากครับ โอกาสหน้า

ขอเชิญอีกนะครับ

 En. Anas: sama-sama. (เอนิชกิอนัส :  ซามา-ซามา.)

 คุณอนัส  :  เช่นเดียวกันครับ

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้ (ต่อจากหน้า 5)

การใช้งานลักษณะนี้มีอยู่ในโปรแกรมท่ีท�าหน้าท่ี

เป็นก�าแพงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Next Generation 

Firewall) และเครื่องมือตรวจจับการบุกรุก (Advance 

Persistence Threat : APT) ดังน้ันควรติดต้ังโปรแกรม

ดังกล่าวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 4. คอยสอดส่องและปิดการใช้งาน Tor Network 

เพือ่ป้องกนัการเช่ือมต่อจากเครือ่งทีติ่ดมัลแวร์ (Malware) 

ไปยงัเครือ่งเซร์ิฟเวอร์สัง่การและควบคุม (C&C Server) 

ของนกัเจาะระบบ (Hacker) ทีใ่ห้บรกิารอยูใ่น Tor Network

✥ วธิกีารแก้ไขเมือ่ตดิมลัแวร์เรยีกค่าไถ่ (Ransomeware)

 1. สามารถใช้โปรแกรมกู้คืนระบบ (System 

Restore) เพื่อกู้คืนระบบ (Restore) กลับไปยังวันก่อน 

ท่ีจะติดมัลแวร์เรยีกค่าไถ่ได้ เม่ือกูค้นืระบบ (Restore) 

เรียบร้อยแล้วจะพบว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่เหล่านั้น  

จะไม่ได้ถูกติดตั้งในเครื่องของเราแต่อย่างใด

 2.  บูต (Boot) เข้าแผ่นซีดีกู้ภัย (Rescue CD) 

ของโปรแกรมค้นหาและก�าจัดไวรัส (Antivirus) แล้ว 

ท�าการลบ file ต่างๆที่เกี่ยวกับมัลแวร์ (Malware) 

เหล่าน้ันได้ โดยใช้โปรแกรมค้นหาและก�าจัดไวรัส 

(Antivirus) เช่น Kaspersky, MalwareBytes เป็นต้น

 3.  หากเครือ่งคอมพวิเตอร์ของท่านติดมัลแวร์

เรียกค่าไถ่ (Ransomeware) ที่มีชื่อว่า CryptoLocker 

สามารถน�าไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสเหล่านั้นไปถอดรหัส

ด้วยบริการในเว็บไซต์ท่ีถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ 

เป็นบริการแบบใช้งานได้ฟรี โดยเป็นการร่วมมือกัน 

ระหว่าง 2 บรษัิทยกัษ์ใหญ่ทางด้านต่อต้านภยัคุกคาม  

ทีมี่ชือ่ว่า FireEye และ Fox-IT โดยสร้างเวบ็ไซต์ส�าหรบับรกิาร- 

ถอดรหสัแฟ้ม ชือ่ดวบ็ไชต์คอื decryptcryptolocker.com 

แหล่งอ้างอิง (ออนไลน์)

1. เว็บไซต์ ไอซีเคียว. “Ransomware	ภัยคุกคำมใหม ่

	 ในไทย”	( http://www.i-secure.co.th/2014/08/ 

 ransomware/ ค้นวันที่ 1 เม.ย. 2559)

2. เว็บไซต์ เครบซันซีเคียวริตี้. “New	Site	Recovers 

	 Files	 Locked	 by	 Cryptolocker	 Ransomware.” 

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ฯ (ต่อจากหน้า 6)

 (http://krebsonsecurity.com/2014/08/new- 

 site-recovers-files-locked-by-cryptolocker- 

 ransomware/ ค้นวันที่ 1 เม.ย. 2559)

3. เว็บไซต์ เทคทอล์กไทย “เตรียมรับมือกับญำติๆ	 

	 ของ	WannaCry	Ransomware	พบแฮกเกอร์ไทย 

 อำจเป็นหนึง่ในผูพ้ฒันำ.” (https://www.techtalkthai. 

 com/wannacry-imitations-are-quickly-in- 

 development/ ค้นวันที่ 19 พ.ค. 2560) 

4. เวบ็ไซต์ โอเคเนชัน่. “วธีิรบัมือ	WannaCry	 มัลแวร์ 

 เรยีกค่ำไถ่คอมพวิเตอร์” บทความวนัท่ี 15 พ.ค. 

 2560. (http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/ 

 2017/05/15/entry-1 ค้นวันที่ 19 พ.ค. 2560).

เป็นการยืนยันถึงมิตรภาพท่ีแน่นแฟ้นของรัฐบาล

ทั้งสองประเทศในปัจจุบัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์

ท่ีแน่นแฟ้นใกล้ชิดกันและจริงใจระหว่างหน่วยงาน 

ความมั่นคงและกองทัพของทั้งสองประเทศ ที่ด�ารง 

ความมุ่งม่ันเปลีย่นพืน้ท่ีชายแดนให้เป็นพืน้ท่ีแห่งสนัติภาพ 

ทีมี่เสถยีรภาพความม่ันคงและสงบสขุร่วมกนัอย่างเท่าเทียม 

เมฆหมอกของความขัดแย้งก็ย่อมหลีกทางให้กับ

ความจริงใจที่ทั้งสองฝ่ายมุ่งท่ีจะสานสายสัมพันธ์

ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

      แหล่งท่ีมาของภาพ:  ส�านกัข่าว  กรมประชาสมัพนัธ์

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 7) รามฯ อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ (ต่อจากหน้า 4)

จิตอำสำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อีกรอบ	 เพรำะ 

ชำวรำมค�ำแหงเต็มเปี่ยมไปด้วยก�ำลังจิตอำสำ	พร้อม 

จะท�ำควำมดีให้กบัสงัคมเสมอ	โดยจะแจ้งผ่ำนช่องทำง 

ข่ำวสำรแฟนเพจเฟซบุ๊ก	:	กองทุนกำรศึกษำมหำวิทยำลยั- 

รำมค�ำแหง	หรือ	www.ru.ac.th/sholurship/”

 ครั้งนี้ คุณอาจจะพลาดกิจกรรมจิตอาสา  

แต่การท�าความดีไม่ใช่เพียงแค่การเข้าร่วมกิจกรรม 

เท่านั้น เราสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีได ้

ทุกเวลา ดั่งพระบรมราโชวาทที่ว่า

	 “กำรท�ำดีน้ันท�ำยำกและเหน็ผลช้ำ	แต่กจ็�ำเป็น 

ต้องท�ำ	 เพรำะหำไม่	 ควำมชั่วซ่ึงท�ำได้ง่ำยจะเข้ำมำ 

แทนท่ี	และจะพอกพนูขึน้อย่ำงรวดเรว็	โดยไม่ทันรูตั้ว 

แต่ละคนจึงต้องต้ังใจและเพียรพยำยำมให้สุดก�ำลัง	

ในกำรสร้ำงเสริมและสะสมควำมดี”

 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช พระราชทานแก่ผูส้�าเรจ็ 

การศึกษาท่ีโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ สวนอัมพร  

14 สิงหาคม 2525 (ที่มา www.news.mthai.com)

✥โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สังคมวิทยา) แบบ 1

 - นางณิชาภัทร  ปฎิทัศน์  รหัสประจ�าตัว 

5319260004  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์)  

วิชาเอกจิตวิทยา (แบบ 1)  เทียบโอน

 - นางสาวชญานษิฎ์  สุระเสนา  รหสัประจ�าตัว 

5919431002  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ทางสังคมศาสตร์)  

วิชาเอกรัฐศาสตร์ (แบบ 1) 

 - นางสุพัน  แก้วค�าเพชร  รหัสประจ�าตัว 

5719801008  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

✥โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา- 

วิชาการเมือง 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การเมือง) แบบ 2

 - นายฉัตรชัย  ธนาวุฒิ  รหัสประจ�าตัว 

5519860002 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ผลการประชุมสภาฯ (ต่อจากหน้า 9)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน 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

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ลีนา 

ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่าย- 

ประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าการอบรม 

ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใน 

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ได้มีความรู ้ ความเข้าใจ 

และพัฒนาทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่มากข้ึน  

เพราะปัจจบัุนมีการใช้สือ่สมัยใหม่ท่ีเรยีกว่า “ส่ือสงัคม” 

(Social Media) กนัอย่างแพร่หลาย เพราะมีการรบัสาร 

และส่งสารได้พร้อมกนั เป็นการสือ่สารสองทางและ 

ส่ือยังท�าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างไปพร้อมกัน 

คือ ภาพ เสียง และข้อความ โดยผ่านระบบเครือข่าย 

เป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมอย่างมากทั้งด้าน 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ทั้งยังสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผู้รับสารและประสบ- 

ความส�าเรจ็ในการเผยแพร่ได้มากกว่าส่ือด้ังเดิม การจดั 

อบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ เน้นเป้าหมายอบรม 

การใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ใน 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม ่

อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรม 

การรับสื่อของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงหวังว่าจะท�าให้ข่าวสารการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ สามารถส่ือสารได้ตรงกับความต้องการ 

ของกลุม่เป้าหมายและกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายสนใจ 

มากยิง่ข้ึน นอกจากนีบุ้คลากรด้านการประชาสมัพนัธ์ 

ของมหาวิทยาลัยจะสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

  ส�าหรับการอบรมคร้ังนีป้ระกอบด้วย การบรรยาย 

เรื่อง “New Marketing, New Media New Consumer” 

โดย คณุมาล ีกติตพิงศ์ไพศาล CEO บรษัิทอนิชิิเอทีฟ 

ประเทศไทย (เอเจนซี-โฆษณา) และการบรรยาย

เรื่อง “Digital Content for PR” โดย ผศ.สมเกียรติ  

รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร  

มหาวทิยาลยัรงัสิต รวมทัง้ตอบปัญหาและแลกเปลีย่น 

ข้อคิดเห็นระหว่างกันด้วย 

 ทัง้นี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้

เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้า

รับการอบรม

ม.รามค�าแหงฯ (ต่อจากหน้า 12)

สวัสดิการต่างๆท่ีพนักงานควรจะได้รับ ผู้เข้ารับ 

การปฐมนิเทศรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 15-19  

และ 22 พฤษภาคม 2560 และจะมีการทดสอบความรู ้

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 

   การปฐมนิเทศครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้รับความ-

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

เป็นวิทยากร ได้แก่ รศ.สุวรรณี เดชวรชยั ผูอ้�านวยการ 

สวป. ผศ.ดร.รัชนี ภูวะพัฒนะพันธุ์ ผู้อ�านวยการ 

ส�านกัประกนัคณุภาพการศึกษา นายวรีชนั พันธุน์รา 

ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสุรดี เขียวหวาน  

อดีตผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางปาริชาต  

ปุษยะนาวิน หัวหน้างานสารบรรณ นายนรรถพล  

แสงข�า หวัหน้างานวนิยัและนติิการ และ น.ส.พัชรณัฐ 

วัชรเปรมพันธ์ จากสถาบันคอมพิวเตอร์ เม่ือผ่าน 

การปฐมนเิทศแล้วคาดหวงัว่าพนักงานมหาวทิยาลัย 

จะสามารถน�าความรู ้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ  

ไปปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ 

  จากนั้น อธิการบดี กล่าวว่าขอขอบคุณคณะ-

กรรมการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ที่จัดเนื้อหาหัวข้อ

การอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการที่

จะทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพราะ

องค์ความรู้ในการท�างานราชการจ�าเป็นต้องมีการ 

ถ่ายทอด เพื่อให้ทราบระเบียบราชการ การเสนอ- 

หนังสือต้องเป็นไปถูกต้องตามข้ันตอน เพิ่มความ- 

ระมัดระวัง กฎระเบียบต่างๆ อันจะเป็นการป้องกัน

การผิดพลาดหรือการทุจริต ดังนั้น ขอให้บุคลากร 

ต้ังใจและเก็บเกี่ยวส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยกัน 

ดูแลหน่วยงาน ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง 

และเป็นก�าลังช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัยต่อไป

    

ม.ร. ปฐมนิเทศพนักงานฯ (ต่อจากหน้า 12)ม.ร.ส่งเสริมสังคมฯ (ต่อจากหน้า 1)

พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย์ และภักด ี

ต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม 

ความสนใจปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพิ่มพูนความรู ้

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ด้วยตนเองแก่นักเรยีน นสิิต 

นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป  

ด้วยการเพิ่มโอกาสในการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ้

กบันกัเขยีนระดับประเทศ เพิม่โอกาสในการเป็นเจ้าของ 

หนังสือและสื่อการศึกษาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 

ในราคาพเิศษ เสรมิสร้างบรรยากาศการเรยีนรูภ้ายใน 

มหาวทิยาลยั ขบัเคล่ือนให้มหาวทิยาลยัเป็นสงัคมแห่ง 

การอ่าน น�าไปสู่การสร้างสังคมอุดมปัญญา โดยมี 

ระยะเวลาจดัโครงการระหว่างวนัท่ี 17-19 พฤษภาคม 

2560 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เปิดมุมมองใหม ่

แห่งการอ่านจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งจะเป็น 

การส่งเสรมิให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รบัความรู ้ และใช้ 

ประโยชน์จากห้องสมุดในการอ่านและศึกษาค้นคว้า 

เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

 จากนั้น รองศาสตราจารย์ทศพร  คล้ายอุดม  

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง กล่าวว่าหนังสือ

มีความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการศึกษาและพฒันาประเทศ 

เนือ่งจากการอ่านถอืเป็นกระบวนการในการสะสมทนุ 

ความรู้ที่มีความส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะในยุคของสังคม

แห่งปัญญา ซึ่งการพัฒนาความรู้ของคนในชาติเป็น

เรื่องส�าคัญยิ่ง และจากผลส�ารวจของส�านักงานสถิต ิ

แห่งชาติปี พ.ศ. 2558 คนไทยใช้เวลาอ่านนอกเวลาเรยีน 

หรือเวลาท�างาน เฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน แม้ว่าจะเพิ่มขึ้น 

จากผลส�ารวจในปี พ.ศ. 2556 แต่จากผลการศึกษา

อัตราการรู ้หนังสือและการอ่านของประชากรใน  

61 ประเทศท่ัวโลกโดยมหาวทิยาลยั Central Connecticut 

State in New Britain สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ในปี 

พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศในแถบนอร์ดิก ติด 1 ใน  

5 ประเทศท่ีมีอตัราการรูห้นงัสือและการอ่านมากทีส่ดุ 

ในโลก โดยอันดับ 1 เป็นของฟินแลนด์ ส่วนประเทศ 

ในโซนเอเชียที่อยู่ในการส�ารวจ 61 ประเทศน้ัน มี 

เกาหลีใต้อยู่อันดับที่ 22 ญี่ปุ่นอันดับที่ 32 สิงคโปร ์

อนัดับท่ี 36 ส่วนประเทศไทยร้ังท้ายอยูอ่นัดับท่ี 50 กว่า 

ท้ังที่การอ่านหนังสือเป็นการเสริมสร้างความรู ้  

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ท่ีจะน�าไปสู่การพฒันาตนเอง 

และประเทศชาติให้เจรญิก้าวหน้า ดังน้ัน ทุกภาคส่วน 

ควรส่งเสรมิการอ่านให้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่กบั 

เยาวชนที่จะต้องพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

	 “ส�ำนักหอสมุดกลำง	 เป็นแหล่งรวมทรพัยำกร 

สำรสนเทศท่ีหลำกหลำย	 และเลง็เหน็ถงึควำมส�ำคัญ 

ของกำรอ่ำน	 จึงจัดให้มีกิจกรรมแสดงหนังสือของ 

ส�ำนักพิมพ์	 และผู้จัดจ�ำหน่ำยหนังสือ	 และสื่อเสริม 

กำรศึกษำต่ำงๆ	รวมถงึกจิกรรมส่งเสรมิกำรอ่ำน	 เพือ่ 

เปิดโอกำสให้นักเรียน	 นักศึกษำ	 อำจำรย์	 บุคลำกร	

ได้เข้ำถึงหนังสือดีมีคุณภำพ	 ในรำคำยุติธรรม	 และ 

เหมำะสมกบัควำมสนใจในกำรอ่ำนของแต่ละบุคคล 

รวมท้ังเป็นกำรส่งเสริมกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำ

ห ้องสมุดตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของ

มหำวิทยำลัย	เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรต่อไป”

        



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๗) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ม.รามคำาแหงเสริมความรู้บุคลากร

จัดอบรม “ประชาสัมพันธ์ ม.ร.ยุคไทยแลนด์ 4.0”

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมกับงาน 

ประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จัดโครงการ 

อบรม “การประชาสัมพันธ์มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  

ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็น

ประธานเปิดงานและมีบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ด้านการประชาสัมพันธ์จากคณะและหน่วยงาน 

ต่างๆ ร่วมอบรม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารท่าชัย 

  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วาริศา  พลายบัว  

รองประธานคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ กล่าวว่า 

ปัจจบัุนการสือ่สารและการประชาสัมพนัธ์ มกีารใช้ 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน 

กระบวนการและมีการเช่ือมต่อข้อมูลกันอย่างรวดเรว็ 

ดังน้ันทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจึงมี

ความจ�าเป็นท่ีต้องปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร 

และการประชาสัมพนัธ์ เพือ่รองรับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ซ่ึงเป็นนโยบายที่ใช้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วย 

นวัตกรรม และปรับปรุงรูปแบบการส่ือสารการ 

ประชาสัมพันธ์มาใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักใน 

การขับเคลื่อน

  คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์ จงึจดัอบรมเรือ่ง 

การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยุค

ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากร

ระดับบริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากคณะ ส�านัก สถาบัน 

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเรียนรู ้

เทคนิคการใช้ส่ือต่างๆ อย่างถูกต้องรวมท้ังสามารถ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่าน

นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

 งานแพทย์และอนามัย ได้จดัหน่วยปฐมพยาบาล 

ในช่วงการฝึกซ้อมและพธีิพระราชทานปรญิญาบัตร 

รุ่นที่ 42 เพื่อให้บริการตรวจรักษา และให้การ 

ปฐมพยาบาลส�าหรับบัณฑิต ญาติบัณฑิต นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป โดยตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ตาม

สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

  การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 (12-15 มิถุนายน 2560)

 ✣ หน่วยปฐมพยาบาลท่ี 1 :  

  ทีอ่าคารกงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 2 

 ✣ หน่วยปฐมพยาบาลท่ี 2 : 

  ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช ชัน้ 1 (ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรนัต์) 

 ✣ หน่วยปฐมพยาบาลท่ี 3 : 

  ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช ชัน้ 2 (ด้านหลงัห้องประชมุใหญ่)

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 (19-22 มิถุนายน 2560)

 ✣ หน่วยปฐมพยาบาลท่ี 1 : 

  ทีอ่าคารกงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 2 

 ✣ หน่วยปฐมพยาบาลท่ี 2 : 

  ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช ชัน้ 1 (ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรนัต์) 

 ✣ หน่วยปฐมพยาบาลท่ี 3 : 

  ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช ชัน้ 2 

 ✣ หน่วยปฐมพยาบาลท่ี 4 : 

  ทีห้่องอ่านหนังสือศรอีกัษร

 ✣ หน่วยปฐมพยาบาลท่ี 5 : 

  ทีง่านแพทย์และอนามัย  

 ในวันฝึกซ้อม งานแพทย์และอนามัยเปิดให ้

บรกิารตรวจรกัษาโรคท่ัวไปตามปกติ    

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน 

เ ป ิ ด ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

สายปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง รุ่นที่ 1 โดยมี 

พนักงานจากสถาบัน/คณะ/ส�านักเข้าร่วมรับฟัง 

โอวาท จ�านวน 164 คน ณ ห้องประชมุชัน้ 5 อาคาร 2 

คณะรัฐศาสตร์  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

   โอกาสน้ี อาจารย์ ดร.มนตร ีกวนัีฏธยานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่าเนื่องจาก 

มหาวิทยาลัยได้บรรจุพนักงานเข้ามาปฏิบัติหน้าที ่

และยังไม่ได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบความรู้ 

เกีย่วกบัองค์การกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทีเ่ก่ียวข้อง 

ตลอดจนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ฝ่ายบรหิารจึงร่วมกบักองการเจ้าหน้าท่ี จดัโครงการ 

ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยจ�านวน 4 รุ่น  

เพือ่ให้บุคลากรมีความรูเ้กีย่วกบัประวติั อตัลกัษณ์ 

โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ทราบบทบาท หน้าที ่

ความรบัผดิชอบในการปฏบิติังาน ทราบกฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการ การปฏิบัติงาน 

ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชพี สทิธิประโยชน์ 

ม.ร.ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1

ที่ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลงานพิธีซ้อม
และรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ม.ร.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ผู้ช่วยศาสตารจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานใน 

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 

2558-2559 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ-

และบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมใน 

การด�าเนินการของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับงานพิธีฯ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่  

19-22 มิถุนายน 2560 ให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย

 การประชุมคร้ังน้ี มี น.อ.วินัย พุ่มไพจิตร ราชองครักษ์ประจ�าพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองพระราชพิธ ี

กองบัญชาการต�ารวจสันติบาล กองบังคับการต�ารวจจราจร กองบังคับการต�ารวจนครบาล 4 สน.หัวหมาก  

กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น โดยมีประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในงานพิธีฯเข้าร่วมประชุมด้วย

(อ่านต่อหน้า 11)


