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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๑๙

วันที่	๒๑	-	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๐	

ม.ร.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และลงนามถวายพระพร

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ก�าหนดวันสอบไล่ภาค	 1	

ปีการศึกษา	2560	และได้ประกาศใน	ม.ร.30	ภาค	1	ปีการศึกษา	2560	

ไว้ระหว่างวันที่	7-28	ตุลาคม	2560	นั้น

	 เน่ืองจากคณะรฐัมนตรมีีมติให้วนัพฤหสับดีที	่ 26	 ตุลาคม	 2560 

เป็นวนัหยดุราชการ	เพือ่ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	 ซ่ึงวนัดังกล่าวอยูใ่นช่วงการสอบไล่

ภาค	1	ปีการศึกษา	2560	

	 ดังน้ัน	มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจึงให้เปลีย่นแปลงวนัสอบไล่ 

ภาค	1	ปีการศึกษา	2560	จากเดิมวันพฤหัสบดีที่	26	ตุลาคม	2560	

เป็นวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 และก�าหนดให้วันจันทร์ที	่ 

30	ตุลาคม	2560	เป็นวันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ม.ร.เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

   
 
             ม.รามฯ จัด ‘เทศน์มหาชาติ’ เฉลิมพระเกียรติ

 สถาบนัศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรติ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดัโครงการ 

“รามค�าแหงรวมใจแต่งผ้าไทย”	 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 “พระมารดา

แห่งไหมไทย”	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เป็นประธานเปิดงาน	และมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย	์ 

เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	 2560	ณ	 ห้องโถง	 ชั้น	 1	

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

	 โอกาสน้ี	 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข	 รองอธิการบดีฝ่าย-

ศิลปวฒันธรรม	กล่าวว่าตลอดระยะเวลาแห่งรฐัสมัยท่ีผ่านมา	สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ	ทรงเป็นคู่พระบารม	ีปฏบัิติบ�าเพญ็พระราชกรณียกิจนานัปการ	

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท	ทรงรับสนองพระราชประสงค์	 ก่อตั้งโครงการ

ตามแนวพระราชด�าริ	ทรงสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดิน	ทรงน�า

ความเจริญที่ยั่งยืน	 รวมทั้งทรงริเริ่มโครงการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ	

และประชาชน (อ่านต่อหน้า 11)

   
 
             

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เป็นประธานในโครงการเทศน์มหาชาติ	 เนือ่งในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

มหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	65	พรรษา	28	กรกฎาคม	2560	และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลท่ี	9	

ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	85	พรรษา	พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีทรงเจรญิพระชนมาย	ุ5	รอบ	4	กรกฎาคม	2560	โดยมี 

พระปลัดสุรชัย สุรชโย	 และพระครูสังฆรักษ์ละมุล ฐิตธัมโม	 เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกท�านองอีสาน	 2	 ธรรมาสน์	 13	 กัณฑ์	 

และพระอาทรปริยัติกิจ	 เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาน�ากล่าวสัมโมทนียกถา	ทั้งนี้	มีผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	บุคลากรเข้าร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2560	 

ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์		อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

	 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข	 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 กล่าวว่างานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้เป็นท�านองอีสานหรือที่เรียกว่า 

บุญพระเวส	 (บุน-ผะ-เหวด)	 โดยจะแสดงธรรมแบบสองธรรมาสน์	 คงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระของพระมหาเวสสันดรชาดกทั้ง	 13	 กัณฑ์อย่างครบถ้วน	 บุญพระเวส 

หรอืงานบญุมหาชาติ	 คืองานมหากศุลให้ร�าลกึถงึการบ�าเพญ็บญุ	 คือ	ความดีท่ียิง่ยวดเป็นส�าคญั	 ในครัง้นีจั้ดข้ึนเพือ่ให้ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	 ข้าราชการ	 บุคลากร	และ

นักศึกษามหาวทิยาลยัรามค�าแหงและประชาชนท่ัวไปได้แสดงความจงรกัภกัดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	 มหาวชริาลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกรู	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชนินีาถ	 ในรชักาลท่ี	 9	 และ	 สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ	 เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	 อคัรราชกมุาร	ี ท่ีทรงสร้างคุณงามความดีมากมายมหาศาลต่อแผ่นดินไทย 

และเป็นการส่งเสริมความรัก	 ความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ	 รวมทั้ง	 การร่วมกันสร้างคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล	 อานิสงส์จากการ 

ฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายในวันเดียวครบบริบูรณ์	ทั้ง	13	กัณฑ์	จะเป็นเหตุให้ส�าเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

   
 
             

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

  

 ลงนามถวายพระพร อาจารย์ประสิทธ์ิ   

บุญไทย	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

หนองบัวล�าภู	พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาขา-

วิทยบริการฯ	จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ร่วมลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องใน 

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	65	พรรษา		เม่ือวันท่ี	 

28	กรกฎาคม	2560	ณ	อาคารหอประชุมอนาลโย	

ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า	รองอธิการบดีฝ่าย-

วิทยบริการจังหวัดสงขลา	 และบุคลากรเจ้าหน้าที่

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	

ร ่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล	

สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ	 พระบรมราชนินีาถ	 ในรชักาลท่ี	 9 

ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา	 85	 พรรษา	 เพือ่แสดง

ความจงรักภักดี	 และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	 เม่ือวันที่	 31 

กรกฎาคม	 2560	 ณ	 ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน ์

แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา	 อ�าเภอหาดใหญ	่

จังหวัดสงขลา

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า	รองอธิการบดีฝ่าย- 

วทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา	 พร้อมด้วยบุคลากร	 นกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวดัสงขลา	 จดักจิกรรมร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ 

“ดอกดารารัตน์”	 ดอกไม้แทนความรัก	 เพื่อใช้ในพิธี

ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	ในเดือนตุลาคม	2560	โดยมี 

อาจารย์นวพร สุขศิริวัฒน์	เป็นวิทยากร	เม่ือวันที่	 

1	สิงหาคม	2560

 หน่วยวจัิยไลเคน	ภาควชิาชวีวทิยา	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 จัดประชุมสรุปผลงานโครงการวิจัย 

เรื่อง พันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ นเิวศวทิยา และการใช้ประโยชน์ ด้านไลเคน

อย่างยั่งยืนในประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2560	เมื่อ

วนัท่ี	 4	พฤษภาคม	2560	 ซึง่เป็นการเผยแพร่ผลงานวจิยั 

ความก้าวหน้า	 และแผนการด�าเนินงานในอนาคต

ของงานวจิยัด้านไลเคนในประเทศไทย	 ในระยะ	 5	 ปี 

ทีผ่่านมา	 ให้กบัคณาจารย์	 นกัวจิยั	 นกัวชิาการ	 นกัศึกษา 

และผูท้ีส่นใจงานด้านไลเคน	โดยม	ีรองศาสตราจารย์ 

ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ	เป็นประธาน

	 การประชุมดังกล่าวมีผู ้ เข ้าร ่วมประชุม	

จ�านวน	41	คน	จากหน่วยงานภายในและภายนอก	

เช่น	 ภาควิชาชีววิทยา	 ภาควิชาเคมี	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	ภาควิชาชวีวทิยา	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร	และกรมวทิยาศาสตร์-

การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ภายในงานมีกจิกรรมต่างๆ 

เช่น	 การน�าเสนอผลงานวจิยั	 จ�านวน	 8	 โครงการย่อย 

จากนักวิจัยของหน่วยวิจัยไลเคน	 การสรุปผลงาน

และกจิกรรมของหน่วยวจิยัไลเคนตลอดระยะเวลา	5	ปี 

(2555-2560)	ตลอดจนทิศทางและแนวทางการพฒันา

หน่วยวิจัยไลเคนในอนาคต

	 นอกจากน้ียังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้

ด้านวิทยาศาสตร์	 ระหว่างนกัวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ 

เช่น	 เคมี	 พฤกษศาสตร์	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	

เทคโนโลยีชีวภาพ	 ซ่ึงเป็นแนวทางในการท�างาน

ด้านไลเคนร่วมกับแขนงวิชาอื่นๆ	ในรูปแบบ

บรูณาการต่อไป	 นอกจากนีย้งัได้เปิดเวทีรบัฟังค�าแนะน�า 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม	เพื่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์งานวจิยัทีมี่ความหลากหลาย	ม่ันคง	ยัง่ยนื 

และมีคุณภาพ	 พร้อมที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ในอนาคต

หน่วยวิจัยไลเคนจัดประชุม
สรุปการดำาเนินงาน

กิจกรรมรามฯ-สงขลา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	กองงานวิทยาเขตบางนา 

ร่วมกับ	ส�านักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	3 

ขอเชิญนักศึกษา	 ศิษย์เก่าและประชาชน	 เข้าร่วม

โครงการวันแนะแนวอาชีพ	 เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการท�างาน	 ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 

เวลา	08.30-16.00	น.	ณ	ห้องอ่านหนังสือ	อาคาร-

พระบาง	(PBB)	ชั้นล่าง	กองงานวิทยาเขตบางนา	

(รามค�าแหง	2)	

	 ภายในงานมีกิจกรรมทดสอบความสนใจ

และความถนัดทางการศึกษาและอาชีพ	ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการมีงานท�า	

เทคนิคการสมัครงาน	การกรอกใบสมัครงาน	

การสัมภาษณ์งาน	 รับสมัครงาน	 Part	 time	 และ

งานประจ�า	ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอิสระ   
	 กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ	วันที่ 30 สิงหาคม 2560	กาแฟโบราณและ

สังขยาทาขนมปัง	ส้มต�าหลากหลายสูตร(ส้มต�าตีลังกา)	 เบเกอรี่	บราวนี่เค้ก	 เข็มกลัดติดเสื้อ	ร.9	 โมเดล-

จักรยานจากลวด	และผ้ามัดย้อม	 วันท่ี 31 สิงหาคม 2560	ไอศกรีมกะทิ	ไอศกรีมข้าวกล้อง	ก๋วยเต๋ียวไก่มะระ  

เบเกอรี่	เค้กส้ม	เค้กกาแฟ	ช่อบูเก้รับปริญญา	เย็บกระเป๋าด้วยมือ	และเพ้นท์หมวก

	 อบรมหัวข้อละ	2	รอบ	รอบเช้า	ลงทะเบียน	 เวลา	08.30	น.	รอบบ่าย	ลงทะเบียน	 เวลา	13.00	น.	

นอกจากนี้	 ยังมีบริการออกแบบทรงผมและตัดผม	 จากโรงเรียนสอนตัดเสื้อและเสริมสวยนิรันดร์รัตน ์

 หลักฐานสมัครงาน	:	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	ส�าเนาหลักฐานทางการศึกษา 

รูปถ่าย	1	นิ้ว	และหลักฐานทางการทหาร	(ถ้ามี)

	 หลักฐานสมัครฝึกอบรมอาชีพอิสระ	:	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมอาชีพอิสระด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ณ	ห้องอบรมอาชีพ	อาคาร-

พระมาส	(PRB)	ชั้นล่าง	งานกิจการและบริการนักศึกษา	วิทยาเขตบางนา	(รามค�าแหง2)	สอบถาม	 

โทร.0-2397-6314,	 089-133-5406,	 089-892-2538	 และ	 081-902-9550	 หรือดูข้อมูลได้ที่	 www.ru.ac.th,	

www.bangna.ru.ac.th	หรือที่	ID	Line:	ariya1961วันแนะแนวอาชีพ

    

รามฯ 2 จัดวันแนะแนวอาชีพ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉากบังเพลงิ	ประดับพระเมรุมาศในงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช	แสดงเรื่องราวโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	๒๔	โครงการ	

	 แยกตามหมวด	ดิน น�้า ลม	และไฟ

 นายมณเฑียร ชเูสือหงึ	จติรกรเชีย่วชาญ

ส�านักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากร	ผู้ออกแบบ

ภาพร่างลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังท่ีแสดง

เรือ่งราวโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ภายในพระทีน่ัง่ทรงธรรมและฉากบังเพลงิ	

กล่าวว่าขณะนีง้านวาดภาพบางส่วนแล้วเสรจ็ 

แต่ยังไม่สมบูรณ์

	 จะระดมบุคลากรส�านักช่างสบิหมู่มาเขยีน

ภาพจิตรกรรมฉากบังเพลงิให้แล้วเสร็จต่อไป

	 โดยจะเว้นมุมหน่ึงเพื่อให้สมเด็จ- 

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงมีส่วนร่วมในการเขียนภาพ

	 เพือ่เป็นสิรมิงคลแก่ช่าง	 และคณะท�างาน

จิตรกรรมฉากบังเพลิง

	 ส�าหรับรายละเอียดของภาพแสดง

เรือ่งราวโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

๒๔	โครงการ	มีดังนี้

 ด้านทิศเหนือ หมวดน�้า	มี	๖	โครงการ	

อาทิ	 ฝนหลวงแก้ปัญหาความแห้งแล้งภาคอีสาน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	อ�าเภอ-

ดอยสะเก็ด	อ่างเก็บน�้าเขาเต่า	อ�าเภอหัวหิน	

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ฯลฯ

	 ส่วนรายละเอียดของหมวดดิน	หมวดไฟ 

และหมวดลม	อีก	๓	หมวด	จะได้กล่าวถึง

ต่อไปในฉบับหน้า

 โปรดติดตาม

MAJIC TEAM คว้าชัย! ประกวดคลิปต้านภัยสิ่งเสพติด

 ทมี MAJIC TEAM นกัศึกษาคณะส่ือสารมวลชน ร่วมกบันกัศกึษาภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง  คว้าแชมป์ประกวดคลปิวดีิโอต้านภยัส่ิงเสพตดิ  หลงัถ่ายทอดสถานการณ์จ�าลองผ่าน

คลปิวดีิโอเรือ่ง		“Don’t	mention	it.		ไม่เป็นไร”		ชนะใจคณะกรรมการตัดสินไปได้อย่างเอกฉนัท์		รบัเงนิรางวลั 

5,000	บาท		พร้อมเกียรติบัตร		จากการประกวดสื่อต้านภัยสิ่งเสพติด		ประเภทคลิปวิดีโอ		ในโครงการรณรงค ์

สร้างเสรมิสุขภาพ	ห่างไกลส่ิงเสพติด		เม่ือวนัท่ี	2	สิงหาคม	2560		ณ	ห้องศักด์ิ	ผาสขุนรินัต์		อาคารหอประชมุ- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 ทั้งนี้		กิจกรรมประกวดสื่อต้านภัยสิ่งเสพติด	ประเภทคลิปวิดีโอ		ในโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ	

ห่างไกลส่ิงเสพติด		จัดข้ึนเพื่อสร้างแนวทางรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด		ซ่ึงเป็นปัญหา 

ที่พบมากสุดในกลุ่มเยาวชน		พร้อมดึงให้เยาวชนในรั้วรามค�าแหงมีส่วนร่วมกับกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน ์

และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด		โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  สระมาลีย์		รองอธิการบดีฝ่ายอ�านวยการ 

เป็นประธาน		และมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยรู 	รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ  

ร่วมชมคลิปวิดีโอที่นักเรียนและนักศึกษาส่งเข้าประกวดทั้งหมด	16	ทีม

	 ด้านคณะกรรมการตัดสิน		ประกอบด้วย	 อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์ 	คณบดีคณะส่ือสารมวลชน		

อาจารย์เอกลกัษณ์  อนันตสมบูรณ์ 	ผูก้�ากบัภาพยนตร์อสิระ		อาจารย์พเิศษคณะส่ือสารมวลชน		นายสขุเดช  บุนนท์  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา		ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา		อาจารย์ประวิทย์  แต่งอักษร		นักวิจารณ์ภาพยนตร์		

อาจารย์พิเศษคณะสื่อสารมวลชน			และ	นายวิชัย  ลิ่มอภิชาต		นักวิชาการโสตทัศนศึกษา		ช�านาญการพิเศษ		

ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา

	 ผลการประกวด		รางวัลชนะเลิศ 	ได้แก่	เรื่อง		“Don’t	mention	it.		ไม่เป็นไร”		ทีม	MAJIC	TEAM		

คณะสื่อสารมวลชน	ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		ม.ร.		รับเงินรางวัล	5,000	บาท 

พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่	 เรื่อง	 “บุหรี่สูบง่ายแต่เลิกยาก”	 ทีม	 Robot	 Official		 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		ม.ร.		รับเงินรางวัล	4,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร		รางวัล- 

รองชนะเลิศอันดับ 2 	ได้แก่	เรื่อง	“การสูญเสียคนท่ีเรารัก..	จากสารเสพติด”		ทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิต-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		รับเงินรางวัล	3,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

	 นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชย		จ�านวน	5	รางวัล		รับเงินรางวัล	2,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร		ได้แก ่

เรือ่ง	“36	RULAW”		ทีม	R.U.LAW		นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	ม.ร.		เรือ่ง	“viral	antidrug”	ทีม	S7ENTH	STUDIO 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	ม.ร.		เรื่อง	“No	Drugs”		ทีมเด็กรามยามเย็น		งานแนะแนวจัดหางานและ 

ทุนการศึกษา		ม.ร.		เรื่อง	“ค�าสารภาพ”		ทีม	ST.RU		งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา		ม.ร.และเรื่อง 

“ความรู้สึกของการสูญเสีย”		ทีม	Twinkle	Brighter		นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		
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บณัฑติสือ่สารมวลชนย�า้! ความส�าเรจ็เกดิจาก
กล้าลงมอืท�า และคว้าโอกาสจากร้ัวรามค�าแหง
	 “ทีม่าของความส�าเรจ็	คอื	ความกล้าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซน”	บณัฑิตหนุ่ม 

นักกิจกรรมดีเด่นของคณะส่ือสารมวลชนได้กล่าวไว้ด้วยน�้าเสียงอันหนักแน่น		 

จากประสบการณ์มากมายหลายเวทีที่ได้ร่วมประกวดแข่งขัน		แม้ไม่ใช่ความส�าเร็จ

ด้านเกียรตินิยม		แต่เป็นความมั่นคงในหน้าที่การงานหลังเรียนจบ		และความภาคภูมิใจ 

ที่ได้ตอบแทนคุณบุพการีผ่านความส�าเร็จทางการศึกษา

 นายจงรกั  กลิน่แก้ว  “ลโีอ” 

บณัฑิตคณะสือ่สารมวลชน		เปิดเผยว่า 

ตนเป็นนกัศึกษารามค�าแหงเหมือน

คนอืน่ๆ	ทัว่ไป		ท่ีไม่ได้เข้าฟังบรรยาย 

ในห้องเรยีน		เน้นอ่านหนังสือแล้ว-

มาสอบ		กระท่ังต้องการร่วมส่งผลงาน 

เข้าประกวดในโครงการสงิห์สร้างสรรค์- 

คนทีว	ี	ช่วงแรกรูส้กึกงัวลใจ		ก่อนจะรวบรวมความกล้าอย่างมากเพือ่เข้าไปขอค�าปรกึษา

กับทางคณะสื่อสารมวลชน		พบเจ้าหน้าที่	คณาจารย์		และคณบดี	

 

	 “การประกวดครั้งน้ันเป็น 

จุดเปลี่ยนในชีวิต		ท้ังค�าพูดของ 

คณบดีท่ีกล่าวย�า้ว่า	 ‘...ต้องการคนแบบคณุทีเ่ข้ามาศกึษาหาความรูด้้วยตนเอง ทางคณะ 

พร้อมต้อนรบัและหยบิยืน่ส่ิงดีๆ ให้เสมอ...’	 จากเด็กเตะฝุน่ทีไ่ม่รูแ้ม้กระทัง่ความต้องการ

ของตัวเอง		กระทั่งได้ปรึกษาคณาจารย์		และคว้าโอกาสที่มหาวิทยาลัยมอบให้		ซึ่งไม่ใช่

แค่ค่าหน่วยกิตราคาถูก	หรืออายุเท่าไรก็เรียนได้	 	 แต่เป็นโอกาสมากมายรอให้ไขว่คว้า

เพือ่พสูิจน์ตัวเองพร้อมค้นหาความฝัน		โดยต้องถีบตัวเองแล้ววิง่เข้าใส่		ไม่ใช่รอให้โอกาส 

ว่ิงเข้ามาหา		มหาวิทยาลัยจัดเตรียมบันไดไว้ให้แล้ว		เหลือแค่ตัวเราจะกล้าปีนขึ้นไป

หรือเปล่า”

 บัณฑิตนกักจิกรรม		กล่าวต่อไปว่าการเข้าห้องเรยีนเป็นวธีิการซึมซับความรูท้ีดี่ทีสุ่ด  

อาจารย์แต่ละท่านมีมุมมองการสอนแตกต่างกัน		พร้อมเติมเต็มความรู้ให้นักศึกษา

อย่างเต็มที	่	การเรยีนกไ็ม่ยากหากรูจ้กัแบ่งเวลาให้เป็น		เลอืกลงทะเบียนเรยีนวชิาหนักเบา

ผสมกัน		เพื่อจะได้มีเวลาไปท�ากิจกรรมท่ีเสริมสร้างทักษะให้กับตนเอง		โดยตนได้

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายเวทีจนได้รับรางวัลมากมาย	 อาทิ	 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1	ประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง	'เธอ'	ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		รางวัล-

รองชนะเลิศอันดับ	 2	 เทศกาลดูหนังสั้น	 “Red	 carpet	Mass	 comm’s	 to	 short	 film” 

และ	 รางวัลดีเด่น	 การแข่งขัน	 “การสร้างสรรค์สารคดีเชิงข่าว”	 โครงการ	 “Academic	

Battle”		ฯลฯ		นอกจากนีย้งัได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการจดักจิกรรมต่างๆ	มากมายทัง้ภายนอก

และภายในมหาวทิยาลยั		ถอืเป็นประสบการณ์ชวีติทีไ่ด้สะสมจนเป็นทักษะความสามารถ		

ได้ผลตอบรับเกินคุ้มจากหลากหลายบริษัทที่เสนอให้ร่วมงานด้วย

 “โอกาสท่ีรามค�าแหงมอบให้มากกว่าการศึกษา  คือโอกาสท่ีได้ฝึกฝนทักษะ

จนช�านาญ  สร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นทักษะ

ส�าคัญส�าหรับชีวิตประจ�าวัน  อีกทั้งความสุขที่ได้เข้าเรียน  เจอเพื่อนหลากหลายและ 

ได้แลกเปลีย่นทัศนคติแก่กันและกัน  เป็นมิตรภาพทีร่่วมทกุข์ร่วมสขุ  ร่วมกนัสร้างสรรค์

ผลงานเข้าประกวดจนกวาดรางวัลพร้อมทั้งทักษะความสามารถมาได้มากมาย”

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 จดัพธีิไหว้ครโูขนรามค�าแหง	

ดนตร	ีนาฏศิลป์ไทย		ประจ�าปี	2560		เพือ่เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบูรพคณาจารย์ 

และครูอาจารย์ด้านนาฏศิลป์	 	โขน	ละครและดนตรีไทย	โดยมี อาจารย์สมศักด์ิ 

เกตุแก่นจันทร์	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 เป็นประธาน	 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์

รงัสรรค์ แสงสุข	 อดีตอธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 และผูก่้อต้ังโขนรามค�าแหง	

รวมท้ังมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ศิษย์เก่า	 นักศึกษาปัจจุบัน	 ตลอดจนนักเรียน	 

จากโรงเรียนต่างๆ	 ร่วมในพิธีเป็นจ�านวนมาก	 เม่ือวันที่	 27	 กรกฎาคม	 ที่ผ่านมา	 

ณ	อาคารสุโขทัย	ชั้น	3	ห้อง	0322	

	 พิธีไหว้ครูครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ครูสมบัติ แก้วสุจริต	 อดีตผู้ตรวจราชการ-

ทางวัฒนธรรม	 มาเป็นผู้ประกอบพิธีในครั้งน้ี	 จากน้ันประธานในพิธี	 ครูผู้สอน	

และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน	ร่วมกันสรงน�้าเพื่อถวายแด่เทวรูป		ถวายเครื่องสังเวย	

ท�าพธีิครอบคร	ู	และการร�าถวายจากคณะนักศึกษาโขนรามค�าแหง		และการท�าพธีิส่งคร ู

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการไหว้ครูและครอบโขนละคร	 เพื่อแสดงความ-

เคารพบูชาครู	เทพเจ้าตามลัทธิพราหมณ์	บูรพคณาจารย์ผู้ล่วงลับและครูในปัจจุบัน	

ซ่ึงเชื่อว่าจะน�ามาซึ่งความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าภยันอันตรายอันเกิดขึ้นต่อการ

แสดงให้ปลาสนาการ	 และยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์

นาฏศิลป์ทีมี่ต่อครบูาอาจารย์ท่ีได้ประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู	้และถือเป็นการขอขมาลาโทษ

ของลูกศิษย์ที่ได้ล่วงเกินต่อครูอาจารย์	

 “พธีิไหว้ครดู้านโขนละครและดนตรไีทย ถอืเป็นวฒันธรรมอนัดีงามท่ีควรจะ

ส่งเสรมิให้ผูท้ีศึ่กษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีการแสดง

ที่ลุ ่มลึกด้วยภูมิปัญญาและร่วมสืบทอดแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เป็น 

ค่านิยมที่ดีแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดความสามัคคีในสังคม 

และเป็นตัวอย่างอันควรแก่การประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม 

ของไทยสืบไป”  

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ไหว้ครูโขน ดนตรีไทย

 บัณฑิตจงรกั 	กล่าวต่อไปอกีด้วยความปลาบปลืม้ใจในความส�าเรจ็ของตนท่ีถอืเป็น 

ความส�าเรจ็ของครอบครวัว่า		ชีวติท่ีท�าตามความฝัน		ยงัไม่ส�าคัญเท่ากบัท�าเพือ่ให้พ่อแม่

ภาคภูมิใจ		ระยะเวลาเพียง	3	ปีท่ีเพียรพยายามจนจบการศึกษา		ต้ังใจให้พ่อได้เห็นตน

ใส่ชุดครุยเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก่อนที่จะมองไม่เห็น		เน่ืองจากอาการป่วย 

ทางสายตาที่นับวันเริ่มหรี่แสงลงเรื่อยๆ			

 “ผมเคยเป็นเด็กเกเร  หยดุเรยีนไปถงึ 2 ปี  เป็นลกูชายคนสุดท้องทีพ่่อแม่คาดหวงั 

ให้เรยีนจบเหมือนพี่ๆ   จงึตัดสนิใจเข้าเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  บางช่วงเวลาทีเ่หนือ่ย  

ได้รบัก�าลงัใจจากพ่อทีเ่ฝ้าถามไถ่อยูต่ลอด  ด้วยความต้ังใจอยากเหน็ลกูชายส�าเรจ็การศึกษา

ก่อนที่จะมองไม่เห็น  วันนี้ท�าส�าเร็จแล้ว  พ่อได้เห็นผมใส่ชุดครุยเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแล้ว  ความปลื้มปีติเกิดขึ้นในหน่วยตาของพ่อ  ซ่ึงเป็นความภูมิใจท่ีผม

สามารถท�าให้ท่านยินดีได้” 

	 ในท้ายที่สุด		บัณฑิตรุ่นพี่รามค�าแหง		ฝากข้อคิดถึงรุ่นน้องรามค�าแหงให้เรียน

อย่างสนุก		เช่ือมสัมพันธไมตรีกับเพื่อนร่วมห้อง		และท่ีส�าคัญคือมีความกล้าที่จะท�า

สิ่งต่างๆ	เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิต		ไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตาม		ควรหาเวที

เพื่อท้าทายตัวเอง		ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วคว้าความส�าเร็จที่จะเป็นผลลัพธ์

ในอนาคต		



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ตอน กำ�ไลม�ศช�ตินพคุณแท้

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 วันน้ีผมต้ังใจจะเขยีนเรือ่งเทีย่วเมืองไทยทีเ่ขาโฆษณาว่าปีน้ีจะเน้นเป็นท่องเทีย่ว

วถิไีทย	 เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้ึง	 คอืเข้าถงึวถิชีวีติชมุชน	 เช่นท�าสปาสุ่มไก่	 (ไม่ทราบเหมอืนกัน 

ว่าเป็นอย่างไร)	 และได้ข่าวว่า	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาประจวบคีรีขันธ ์

จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และประชาชนในพื้นที่จัดหาสถานที่รองรับ	

นักท่องเที่ยวให้เข้าไปร่อนทองท่ีบางสะพานโดยถือเป็นจุดขายการท่องเท่ียวในปีนี	้

เรือ่งร่อนทองนีค้งเป็นจดุเด่นข้ึนมาเพราะเม่ือปลายปีท่ีแล้ว	(พ.ศ.	2559)	มีคนไปร่อนทอง

แล้วพบทอง	1	ก้อนหนักราว	ๆ	2	บาท	(ทองค�า)	ท�าให้คนแตกตื่นกันไปร่อนหาทอง

อยู่พักหนึ่งเพราะออกข่าวทีวีเสียจนคิดว่าน่าจะหาทองกันได้ง่าย	ๆ	

	 ก่อนจะไปถงึเร่ืองร่อนทองท่ีบางสะพาน	ผมกค็งจะต้องขอเขียนเรือ่งต�านานทอง

บางสะพานเสียหน่อยตามระเบียบ	 โดยเฉพาะเรือ่งชือ่ของตอนน้ีทีข่ออญัเชญิพระราชนพินธ์

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สลักไว้บนก�าไลทองค�าบางสะพาน	

ท�าเป็นรูปตาปูสองดอกไขว้กันที่พระราชทานให้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับว่า

  “ก�าไลมาศชาตินพคุณแท้ ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสี

 เหมือนใจตรงคงค�าร�่าพาที จะร้ายดีขอให้เห็นเช่นเสี่ยงทาย

 ตาปูทองสองดอกตอกสลัก ตรึงความรักรัดไว้อย่าให้หาย

 แม้รักร่วมสวมใส่ไว้ติดกาย เมื่อใดวายสวาสดิ์วอดจึงถอดเอย”

	 ซ่ึงเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับท่านก็สวมก�าไลน้ีไว้ติดกายจนส้ินชีวติของท่าน	

	 ก�าไลมาศชาตินพคุณแท้ในพระราชนิพนธ์น้ีกคื็อทองค�าเน้ือเก้า	 (นพคุณแปลว่า 

ทองเนื้อเก้า)	 ส่วนที่ว่าท�าไมถึงเรียกว่าทองเนื้อเก้านั้นผมขออ้างจากประกาศ

รชักาลท่ี	4	ซ่ึงอธิบายไว้ดังนี	้“ทองค�าทีเ่นือ้ต�า่” ซ้ือขายกนัหนักบาทหน่ึงเป็นเงินส่ีบาท 

จงึเรยีกว่าทอง	 “เนือ้ส่ี”	 ทีเ่นือ้สูงไปกว่าน้ันทองหนกับาทหน่ึงเป็นเงินห้าบาทเรียกว่าเป็น	

“เนือ้ห้า”........ทองเนือ้สกุสงูอย่างเอกเช่นทองบางสะพานขายกนัหนักเป็นราคาเก้าบาท

เรียกว่า	“นพคุณเก้าน�้า”

	 ค�าประกาศนี้แปลง่ายๆว่า	 สมัยก่อนเขาตีราคาทองเป็นเกรดคือเกรดต�่าสุด

จะราคา	 4	บาทต่อน�้าหนักทอง	 1	บาท	 เกรดสูงขึ้นมาก็จะราคาทองบาทละ	 5	บาท	 

6	บาท	7	บาท	และ	8	บาทตามล�าดับ	โดยทองเกรดสูงสุดจะราคาบาทละ	9	บาทจงึเรยีกว่า 

เน้ือเก้าหรอืทองนพคุณ	แต่ค�าประกาศนีต้้องการเพยีงอธิบายความหมายของทองเน้ือเก้า

เท่าน้ันเพราะเวลาท่ีมปีระกาศทีว่่านีอ้อกมา	ทองค�าเนือ้เก้านัน้ราคาขึน้ไปเป็นบาทละ	

19-20	บาทเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช่ราคา	9	บาทแต่อย่างใด

	 ทองเนือ้เก้าซ่ึงเป็นลักษณะเด่นของทองบางสะพานย่อมอยูท่ีอ่�าเภอบางสะพาน

แน่นอน	แต่อ�าเภอนี้มีหลายต�าบล	จะไปหาทองที่ต�าบลไหน	เรื่องนี้ต้องระวังอย่าให ้

ชื่อหลอกเราได้เพราะเม่ือเห็นชื่อต�าบล	 “ก�าเนิดนพคุณ”	 ก็อาจคิดว่าทองเนื้อเก้า 

ต้องมาจากต�าบลนี้แน่	 แต่ไม่ใช่ครับ	ลองไล่ดูชื่อต�าบลไปเรื่อย	ๆ	แล้วจะสะดุดที่ชื่อ

ต�าบลร่อนทอง	น่ีแหละครับเป็นที	่ๆ	 เราจะไปร่อนหาทองค�ากนัได้	และเม่ือไปถงึแล้ว

หมู่บ้านที่จะต้องไปก็คือหมู่บ้านป่าร่อน

	 เกือบลืมไปว่าจะเล่าต�านานทองค�าบางสะพานเสียหน่อย	ซึ่งท่านผู้อ่านกรุณา 

ใช้วิจารณญาณในการรับชม...เอ๊ยอ่านด้วย	 ต�านานน้ีเป็นเรื่องถ�้าที่ต�าบลร่อนทอง 

น่ันแหละครบัชือ่ถ�า้ตาหมวก	 ต�านานมีอยูว่่าในถ�า้น้ันสมัยโบราณมวีวัทองค�าอาศัยอยู	่

วัวตัวนี้เมื่อออกมาจากถ�้าก็จะถ่ายมูลเป็นทองค�าออกมา	 ซึ่งก็คือทองค�าที่มีอยู่ทั่วไป

บริเวณน้ัน	ต่อมาวัวทองค�าก็หายไปไม่ออกมาอีกและปากถ�้าก็ปิดไปด้วยจนกระทั่ง

มีผูมี้วชิาอาคมมาจุดเทยีนระเบิดปากถ�า้เข้าไปน�าทองค�าออกมาได้	 ตอนทีก่ลบัออกมานัน้

บังเอิญตาหมวกเดินผ่านมาพอดีจึงขอแบ่งทองค�าบ้าง	 ผู้มีวิชาอาคมนั้นบอกให ้

แกเดินเข้าไปเอาเองเพราะเทียนยังจุดอยู่	 ตาหมวกเข้าไปในถ�้าเห็นทองค�าแต่ไม่รู้จะ

ใช้อะไรใส่มีแต่กะลาจงึขนทองมาได้	 2	 กะลาเท่านัน้	 แต่พอออกมานอกถ�า้กไ็ปเจอเพือ่น	

ซ่ึงพอเห็นทองค�า	2	กะลาก็เลยเอากระบุงมาขอแลกทองนั้น	 ซ่ึงตาหมวกก็ยอม 

     

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

ฝ่ายต้อนรับลูกค้า
                       (บ่าน เหล เติน) ตอนท่ี 2

	 บทสนทนานี้เป็นสถานการณ์	เมื่อแขกที่เข้าพักไปถึงที่ห้องพัก	จะมีพนักงาน

ฝ่ายต้อนรับไปอธิบายข้าวของเครื่องใช้ต่าง	ๆ	ภายในห้อง	

E:	

	 (เดย	หล่า	ฝ่อง	กั๋ว	อง	เทือ	อง)	 คุณครับ	นี่คือห้องของคุณ

F:	 	 (เวิง)	 ครับ

E:	  

	 (เจื๊อก	คี	ซา	หว่าย	อง	เอิ๊น	คว้า	ไหน่)	 	

	 ก่อนออกไปข้างนอก	คุณกดล็อกกุญแจนี้

  

	 (เดย	หล่า	กง	ตั๊ก	แด่น	เอ๋อ	จอง	ฝ่อง	ตวา	แล้ต)	

	 นี่คือสวิตช์ไฟของห้องน�้า

  

	 (ก๊าก	ถือ	เนื้อก	อ๊วง	เอ๋อ	จอง	ตู๋	แล่ญ)	น�้าดื่มอยู่ในตู้เย็น

 

	 (เดย	หล่า	เดี่ยว	ฮว่า	เหญี่ยต	โดะ)	 นี่คือเครื่องปรับอากาศ

  

	 (อง	ก๊อ	เถ	เดี๋ยว	จี๋ญ	เสิ้ต	เส	ส่าง)	 คุณสามารถปรับได้อย่างง่ายดาย

 

	 (เกีย	หล่า	เดี่ยน	ถว่าย	ตึ	ดง	ก๊วก	เต๊)	 โน่นคือโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

 

	 (อง	ก๊อ	เถ	ก่อย	ดี	เบิ๊ต	กื๋อ	เนย	หน่าว	เจน	เถ	เส้ย)	

	 คุณสามารถโทรไปได้ทุกที่ในโลก

F:	 	 (ก๋าม	เดิน	อัญ)	 	 ขอบคุณคุณ

E:	  

	 (เนิ้ว	ก๊อ	เหวิน	เด่	สี่	ซิน	อง	ก่อย	โตย)		

	 ถ้าคุณมีปัญหาอะไร	ให้คุณโทรหาผมได้

F:	 	 (เวิง	ก๋าม	เอิน	อัญ)		 ครับ	ขอบคุณคุณ

ไวยากรณ์ การใช้ค�าว่า  (เหม่ย) หมายถึง เชิญ หรือได้โปรด เช่น

 	 (เหม่ย	อัญ	โหง่ย)	 	 เชิญคุณนั่ง

	 หรืออาจใช้ร่วมกับค�าว่า	xin	(ซิน)	เพื่อเพิ่มความสุภาพมากยิ่งขึ้น	เช่น

 	 (ซิน	เหม่ย	หว่าว)	 	 ขอเชิญเข้ามา

	 นอกจากนี้แล้ว	ค�าว่า	 	(เหม่ย)	ยังใช้ในรูปแบบของค�ากริยา	เช่น

  

	 (โตย	เหม่ย	โก	เอ๊ย	ดี	แซม	ฟิม)	 	 ผมเชิญเธอไปดูภาพยนตร์

เพราะเอากระบงุไปใส่ทองจะได้มากกว่า	 2	 กะลาหลายเท่า	 แต่พอกลบัเข้าไปในถ�า้	 เทียนวเิศษ 

กห็มดเล่มพอดีปากถ�า้เลยปิดและตาหมวกกติ็ดอยูใ่นถ�า้น้ันเอง	 จนเป็นต�านานว่าถ้าใคร 

จะมาหาทองท่ีนี่ต้องบนบานศาลกล่าวตาหมวกเสียก่อนจึงจะส�าเร็จตามประสงค	์ 

ซึ่งก็ไม่แน่เสมอไปเพราะหลายคนไม่ได้กลับไปแม้แต่เศษทอง

	 ตามพงศาวดารมีบอกไว้ว่าสมัยพระเจ้าบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา	ซ่ึงตรงกับ 

	พ.ศ.2291	นั้นได้มีการเกณฑ์ไพร่	2	พันคนมาร่อนทองที่บางสะพานนี้	ใช้เวลาปีกว่า	ๆ	

ได้ทองไป	90	ชั่งเศษ	ก็คงราว	ๆ	7,200	บาท	(น�้าหนักทองนะครับ)	และหลังจากนั้นก็มี

การขดุหากนัมาตลอดจนทีแ่ถวนัน้มีหลุมท่ีคนขดุท้ิงไว้หลายพนัหลุม	 เพราะฉะน้ันถ้าใคร

จะไปท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ร่อนทองแถวนั้นก็ควรท�าใจไว้สักหน่อย
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10  สาขาปริญญาที่นายจ้างต้องการจ้างเข้าทำางาน
 เน่ืองจากปัจจุบันสภาวะ- 

เศรษฐกิจไม่ค่อยจะแจ่มใส		จะเห็น 

ได้จากห้างสรรพสินค้าต่างๆ	พากัน 

ลดราคาสินค้า		แต่กย็งัไม่ค่อยจะมีคนซือ้ 

นอกจากนี้ผู ้ประกอบการธุรกิจ 

ทั้ งขนาดกลางและขนาดเล็กที่

ทยอยกันปิดกิจการ		ดังน้ันเม่ือเรา

จะลงทุนท�าอะไรจะต้องตระหนักให้ดี		แม้แต่การเลือกเรียนสาขาปริญญาก็ควร 

เลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง

 The National Association of Colleges and Employers (NACE)	ได้ท�าการ

ส�ารวจข้อมูลความต้องการของนายจ้างในปีคริสต์ศักราช		2017		เกี่ยวกับวิชาเอก

หรือสาขาปริญญาท่ีต้องการจะจ้างงานมากท่ีสุดโดยท�าการส�ารวจจากนายจ้าง 

ในต่างประเทศของบริษัทท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักทั่วโลกมากกว่า		86		บริษัท 

ผลสรุปออกมามีทั้งหมด		10		อันดับ		เรียงจากอันดับสุดท้ายไป		คือ

 อนัดับที ่10 เศรษฐศาสตร์ (Economics) 	NACE		พบว่าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์	

เป็นสาขาวิชาท่ีนายจ้างต้องการมากคิดเป็นร้อยละ	38.9		ต้ังแต่อดีตมาจนถงึปัจจบุนั

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์มีความจ�าเป็นและส�าคัญมาก		ในการจัดการทรพัยากรท่ีมีอยู ่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 	โดยศึกษาทางด้านการผลิต	 	การกระจายสินค้า	 	การเงิน 

การบรโิภคสินค้าและบรกิาร		รวมไปถงึการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์		จงึถอืเป็นศาสตร์ 

ทีมี่ความจ�าเป็นมากต่อธุรกิจต่างๆ		ในมหาวทิยาลัยและวทิยาลยัธุรกจิของประเทศ- 

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะนิยมสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักท่ีเรียกว่า	

“Neo-Classical Economics” 

 อันดับที่ 9  วิศวกรรมไฟฟ้า  (Electrical Engineering)		สายงานด้าน 

วศิวกรรมไฟฟ้าเม่ือเรียนจบออกมาแล้ว		สามารถท�างานได้หลากหลายสายงานด้วยกนั 

เช่น		วิศวกรควบคุมการออกอากาศ			วิศวกรควบคุมอุปกรณ์	ฯลฯ		โดยสายงานหลัก 

ของสาขานีจ้ะเน้นอยูท่ี	่	สายงานด้านยานยนต์		อวกาศ		เครือ่งมือส่ือสารเทคโนโลย-ี 

สารสนเทศ				เครื่องมือแพทย์		และอุตสาหกรรมการผลิต

 อันดับที่ 8 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics/ Supply Chain)   

โลกแห่งการแข่งขนัทางธุรกจิไม่ใช่เพยีงแค่มีการด�าเนนิงานให้เกดิการซือ้ขายและ

บรกิารเท่านัน้		แต่ยงัต้องเข้าใจในเรือ่งของการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนด้วย		

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็ว		พร้อมท้ังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีกว่าคู่แข่งขัน		

ดังน้ันผู้ที่จบการศึกษาทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงยังเป็นท่ีต้องการ

มากในตลาดแรงงาน	

 อนัดับที ่7  สารสนเทศศาสตร์ (Information Science & System)		วทิยาการ 

สารสนเทศเป็นการศึกษาเกีย่วกบัทฤษฎีสารสนเทศ		ต้ังแต่การรบัรู	้	การท�าความเข้าใจ		

การวิเคราะห์		การสังเคราะห์		การเก็บ		การค้นคืนและการส่ือสารสารสนเทศ

อย่างเป็นระบบ		ในการศึกษาด้านวทิยาการสารสนเทศนัน้มีความจ�าเป็นต้องศึกษาวชิา

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย		เน่ืองจากต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 

ในการประมวลผลสารสนเทศนั่นเอง

 อนัดับที ่6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information & 

Systems หรือ MIS) ปัจจุบันขอบเขตของการท�างานของระบบสารสนเทศได้ม ี

การขยายตัว		การรวบรวมข้อมูลที่มาจากภายในองค์การไปสู่การเชื่อมโยงกับ 

แหล่งข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก		ทั้งจากภายในท้องถิ่น		ประเทศ		และระดับ 

วิมล  ชีวะธรรม สำานักหอสมุดกลาง 

นานาชาติ		ธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยี- 

สารสนเทศท่ี มี ศักยภาพสูง ข้ึน 

เพือ่สร้าง		MIS	ให้สามารถปฏบิติัหน้าที ่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			ในการวิเคราะห ์

และน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีด-

ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารให้ดียิ่งข้ึน

 อนัดับที ่5  วศิวกรรมเครือ่งกล  (Mechanical Engineering) 	สาขาฮติตลอดกาล

คงจะหนีไม่พ้นหลักสูตรด้านวศิวกรรมศาสตร์	 ท่ีมคีวามส�าคญัเป็นอย่างมากต่อการ 

พฒันาประเทศ		โดยเฉพาะวศิวกรรมเครือ่งกลท่ีนายจ้างต้องการตัวมากท่ีสุดคดิเป็น 

ร้อยละ	48.6		เมือ่เรยีนจบไปแล้วสามารถเลอืกท�างานในสายวศิวกรรมได้หลายด้าน 

ทั้งด้านการผลิต		ด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคหรือจะท�างานในสาย- 

อตุสาหกรรมรถยนต์		น�า้มัน		อตุสาหกรรมรไีซเคิล		เทคโนโลย	ี	เทคโนโลยทีางดนตร ี 

หรือวิศวกรรมการแพทย์

 อันดับที่ 4  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  สาขาวิชาเอกที่

นายจ้างต้องการมากท่ีสุดอนัดับท่ี	4		คือ	วทิยาการคอมพวิเตอร์	คิดเป็นร้อยละ	50.7 

ผูท้ีจ่บปรญิญาสาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์		จะมีความรูท่ี้หลากหลายและเหมาะสม

กับหลายอาชีพ		เช่น	วิศวกรซอฟต์แวร์		โปรแกรมเมอร์		นักพัฒนาเว็บไซต์	และ

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์

 อนัดับที ่ 3  บรหิารธรุกจิ  (Business  Administration) 	การเงนิและการบรหิารธุรกจิ 

เป็นอกีหนึง่สาขาวชิาท่ีนายจ้างต้องการจ้างงานมากทีสุ่ด		ในการประกอบธุรกจิน้ัน 

เรือ่งของการบรหิารงานจัดได้ว่ามีความส�าคญัมาก		สาขาบรหิารธุรกิจจงึมีความส�าคญั 

กบัธุรกจิในหลายประเทศท่ัวโลก		ท้ังเรือ่งของทักษะการวางแผน		การบรหิารเงนิทนุ 

การวิเคราะห์ทางการเงิน		นอกจากนี้ยังเป็นสาขาที่หลายคนนิยมเรียนกันมาก 

ในระดับปริญญาโทอีกด้วย

 อนัดับที ่ 2  บัญช ี(Accounting)		เป็นสาขายอดนิยมท่ีการนัตีได้ว่าจบมาแล้ว 

มีงานท�าอย่างแน่นอน			ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้		ในต่างประเทศกฮ็อ็ตไม่แพ้กนั 

การประกอบกิจการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่	 	การท�าธุรกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการ

บรหิารธุรกิจ		การจดัการ		ต้องใช้บคุลากรทางด้านบัญชีทัง้ส้ิน		จากการส�ารวจของ  

NACE		บริษัทและนายจ้างต้องการผู้ที่จบสาขาบัญชีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ		59.7	 

 อนัดับที ่1  การเงนิ (Finance) 	หวัใจส�าคญัของสาขาวชิาการเงิน	คอื	การบรหิาร

และจัดการเงนิให้เกดิประโยชน์สูงสุด		เรยีนจบมาแล้วสามารถไปท�างานได้หลายด้าน 

เช่น	โบรกเกอร์		งานธนาคาร	หรอืบรษิทัทัว่ไป		นายจ้างและบรษัิทต่างๆ	ย่อมต้องการ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารองค์กร		จึงไม่น่าแปลกใจเลยที ่

สาขาวิชาการเงินจะเป็นสาขาฮ็อตติดอยู่ในอันดับที่	1	จากผลการส�ารวจที่คิดเป็น

ร้อยละ	60.4	ของการส�ารวจทั้งหมด

	 เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ควรเลือกเรียนสาขาให้ตรงกับท่ีนายจ้างต้องการ 

รบัเข้าท�างาน		เพราะจบมาแล้วจะได้มีงานท�าทันที		แต่ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกเรยีน

ต้องค�านึงถงึความสามารถของตัวเองด้วยว่ามีความพร้อมท้ังด้านความรู	้	ความมานะ 

และความอดทนพอที่จะเรียนได้หรือไม่		เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้

10		อันดับสาขาปริญญาตรี		ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี	2017		สืบค้นเม่ือ		 

 2		มถินุายน	2560,		จาก	http://campus.campus-star.com/variety/23119.html		

รูปภาพจาก	https://www.google.co.th/search?

บรรณานุกรม
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     สาวมั่นจาก จ.แพร่ จบ ป.ตรี อายุ 20
เผยเรียนPre-degreeเพราะอยากเรียนจบไว-ได้ทำางานเร็ว

พลิกชะตาตัวเอง จากเด็กเกเรมาเป็น
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

 นางสาวธัญญาเรศ กีรติกาลกุล บัณฑิตคณะ-

ส่ือสารมวลชน	 สาขาวชิาสือ่สารมวลชน	 ให้สัมภาษณ์ว่า 

การที่ตนตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพราะต้องการเพิม่โอกาสให้แก่ตนเอง	โดยต้ังใจเข้าเรยีน 

ในระบบ	 Pre-degree	 เพราะต้องการเรยีนให้จบโดยเรว็ทีสุ่ด 

เพื่อให้ได้ท�างานเร็วขึ้น	หรืออาจจะเรียนต่อปริญญาโท	

กจ็ะสามารถท�าได้เรว็กว่าคนอืน่	ตนเองเริม่เรยีน	Pre-degree 

พร้อมกบัเรยีนมัธยมปลายท่ีโรงเรยีนวทิยานุกลูนาร	ี จงัหวัดเพชรบูรณ์	หลงัจาก 

จบมัธยมปลาย	เก็บหน่วยกิตได้	132	หน่วยกิต	เม่ือจบ	ม.6	เรียนต่ออีก	1	ปี 

ก็ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี	ด้วยอายุ	20	ปี	

 “ส�าหรบัเทคนิคการเรยีน คือ จะใช้เวลาว่างจากการเรยีนท่ีโรงเรยีนมัธยม 

ทบทวนหนังสือและฝึกท�าข้อสอบเก่าๆ รู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถเรียนระดับ

ปรญิญาตรคีวบคู่กับการเรยีน ม.ปลาย จนจบหลกัสตูร การเรยีนระบบ Pre-degree 

เป็นการเปิดโอกาสให้กบัชีวติในการศึกษาหาความรูเ้พิม่เติมเป็นการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ ท�าให้เรามีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ และฝึก

ความมีระเบียบวินัย...

 ...เชื่อว่าทุกคนท่ีก้าวเข้ามาเรียนท่ีรามค�าแหงต่างก็หวังที่จะส�าเร็จ 

การศึกษากนัทุกคน แต่บางครัง้ส�าหรบับางคนอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอืน่ 

เพราะมีความจ�าเป็นและความพร้อมแตกต่างกัน อยากให้ทุกๆคน มุ่งมั่น 

ตั้งใจเรียน เรามีความเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งไหนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ท�าไม่ได้ และส่ิงท่ีท�านัน้ไม่ยากเกนิความสามารถของทุกคน ถ้าทุกคนต้ังใจจรงิ 

เชื่อมั่นว่าทุกคนจะประสบความส�าเร็จในการเรียนได้เหมือนกัน”

 ชวีติเหมอืนฝัน จากเด็กเกเร-ท�างานกลางคนื-เคยพักการเรยีน มาเป็นบัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หนุ่มเผยภูมิใจในตัวเอง 

อย่างท่ีสุดท่ีได้น่ังรับปริญญาเป็นคนแรกแถวหน้าสุด เผยเคล็ดลับในการเรียน

ภาษาอังกฤษ คือการฝึกทักษะ ดูหนัง ฟังเพลงภาษาอังกฤษ 

 นายสุเทพ กองมล บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร	์ 

เอกภาษาอังกฤษ	 วิชาโทการท่องเที่ยว	 คว้าเกียรตินิยม

อันดับ	 1	 เหรียญทอง	 ด้วยเกรดเฉลี่ย	 3.83	 เผยว่าในอดีต	

งานที่ท�ามีเวลาไม่แน่นอน	งานหนักและเหนื่อยมาก	และ

เคยมีปัญหาด้านการเงนิจนต้องพกัการเรยีนไป	1	ปี		ส่ิงเดียว

ที่คิดอยู่เสมอคือต้องเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้	 เพื่อเป็น

ใบเบิกทางให้ก้าวไปสู่บันไดพาชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม

 “ผมมีปัญหาด้านการเงินหลังจากเรียนชั้นปี 1 จึงตัดสินใจดรอปเรียน 1 ป ี

เพือ่ว่าหากท�างานอย่างเต็มท่ีอาจจะท�าให้เกบ็เงินได้มากข้ึน แต่โชคไม่ดีทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่ 

งานที่ท�าได้ทิปเท่าเดิมและสุขภาพเริ่มไม่ดี เพราะท�างานกลางคืน จึงคิดว่าควร 

ต้องกลบัมาเรยีนต่อให้จบระดับปรญิญาตร ี เพือ่เปลีย่นอาชพีไปใช้ความรูท้ีเ่ราถนัด 

มากกว่า ในขณะเดียวกันจะได้รักษาสุขภาพ ผมจึงกลับมาใช้เวลาเรียนอีก 2 ป ี

ก็ส�าเร็จการศึกษา”

	 ...	ตอนเด็ก	ผมเกเร	ประกอบกับท่ีบ้านฐานะไม่ดี	ต้องหาเงนิเรยีนเองมาตลอด 

เรียนไปด้วยท�างานไปด้วย	 มีปัญหาต้องหมุนเงินมาเรียน	 มีหลายเรื่องท่ีบ้าน 

ต้องกงัวลตลอด	โชคดีทีบ่างเทอมได้เกรดเฉลีย่ดี	ทางรามค�าแหงมีโครงการทนุ	5G 

ได้ช่วยแบ่งเบาได้บ้าง	 ที่ผ่านมาผมไม่เคยสอบตกเลย	 แต่มีบ้างที่ไม่เข้าสอบ	 และ

ปล่อยซ่อมในบางเทอม	แต่ไม่คิดว่าจะเรยีนได้ดีอยูใ่นเกณฑ์ได้เกียรตินยิมอนัดับหน่ึง 

เหรียญทอง	เพราะพื้นฐานภาษาอยู่ในระดับปานกลาง	บวกกับต้องท�างานไปด้วย 

จึงเรียนไม่ได้เต็มที่	 ในวันนี้จึงเป็นความปลาบปลื้มและภูมิใจในตัวเองอย่างที่สุด

ที่ได้นั่งรับปริญญาเป็นคนแรกแถวหน้าสุด

 นายสเุทพ	 กล่าวย�า้เคลด็ลบัในการเรยีนว่า	 สิง่ส�าคัญคอืการวางแผนการลงทะเบียน

และการสอบจะช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น	ต้องไม่เรียนข้ามขั้น	ลงวิชายากคละกับ 

วิชาที่ง่าย	 เน้นวิชาพื้นฐานที่ยากให้ดี	 เพราะเมื่อพื้นฐานแน่น	 จะท�าให้การเรียน

วิชาสูงขึ้นไปนั้นไม่ยากจนเกินไป	 เหมือนเดินขึ้นบันไดเหนื่อยในช่วงแรก	 จนถึง

ระดับหนึ่งเมื่อพื้นฐานแน่นแล้วจะไม่รู้สึกยากมากนัก		ส�าหรับตนเองต้องท�างาน

ไปด้วย	และแบ่งเวลามาเข้าห้องเรยีนบ้างในบางวชิา	 อ่านหนงัสือแบบทุม่เทจรงิจงั

อย่างน้อย	1	เดือนก่อนการสอบ	แม้จะท�างานกลางคืน		เลิกดึกมาก	แต่จะพยายาม

ตื่นเช้ามาเข้าห้องเรียน	และเรียนพิเศษเพิ่มในบางวันด้วย

 “ก่อนเข้ามาเรยีนทีร่ามค�าแหง เพือ่นหลายคนทกัว่าเราจะเรยีนจบหรอืเปล่า 

เพราะผมไม่ใช่คนเรยีนเก่ง แต่ด้วยความถนดัทางภาษาองักฤษ ผมเลอืกรามค�าแหง 

เพราะได้เรยีนในส่ิงทีช่อบมากท่ีสดุ และสามารถแบ่งเวลาท�างานไปด้วย เคลด็ลบั

ในการเรยีนคอืการฝึกทกัษะ ต้องดูหนัง ฟังเพลงภาษาองักฤษ ย�า้ว่าต้องฝึกฟังเยอะๆ 

อ่านบ่อยๆ ฝึกเขียน ท�าความเข้าใจรูปแบบการเขียน ต้องมีไอเดียและเก็บ 

รายละเอียดของไวยากรณ์ ฝึกจ�าเป็นประโยคว่า ส�านวน / ค�าไหนใช้คู่กับค�าไหน 

การเรยีนต้องค่อยเป็นค่อยไป เริม่จากง่ายไปหายาก การวางแผนลงทะเบียนส�าคัญมาก 

เพราะถ้าลงทะเบียนแล้ว เราอ่านหนงัสอืสอบไม่ทัน และสอบตก เท่ากบัเป็นการ

บั่นทอนก�าลังใจเราเอง 

 ...มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแห่งนี้ เป็นที่ที่ให้โอกาสแก่ผมและอีกหลายคน 

ค่าใช้จ่ายถูกท่ีสุดในประเทศไทย มีระบบที่เรียนเองได้ มีต�ารา มีสื่อออนไลน์  

ท�าให้เราสามารถบริหารจัดการเวลาของเราเองได้   ถ้าไม่มีรามฯ ในวันนี้คงไม่มีผม 

ในวันนี้พร้อมความส�าเร็จนี้เช่นกัน”  

 กองกิจการนักศึกษา  จัดอบรมผู้น�านันทนาการ รุ่น 2 เน้นสร้างความรู้

ที่ดีสู่รุ่นพ่ี  ก่อนเตรียมส่งต่อความสุขให้กับรุ่นน้อง  ภายใต้กิจกรรมกลุ่ม

เชิงสร้างสรรค์

						งานกฬีา	กองกจิการนักศึกษา		มหาวทิยาลัยรามค�าแหง		จดัโครงการอบรม

ผู้น�านันทนาการ	ประจ�าปี	2560		รุ่นที่	2	โดยมี	นางสาวบุญเรือน  วิเชียรโชติ 

หัวหน้างานกีฬา	กองกิจการนักศึกษา		เป็นประธาน		และมอีาจารย์พงษ์ปณต 

คอนทอง		ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรเขมภัทร		และคณะ		เป็นวิทยากร 

บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติกิจกรรม	โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมด้วย

บรรยากาศสนุกสนานจ�านวนมาก		เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560		ณ	ห้องสโมสร		

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้		นางสาวบุญเรือน  วิเชียรโชติ 	กล่าวว่าโครงการอบรมผู้น�า 

นันทนาการครั้งนี้		จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่		รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 

ได้รบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่องการเป็นผูน้�านนัทนาการ		

และเพือ่ปลกูฝังทศันคติทีดี่		กระทัง่สามารถน�าทักษะ		เทคนิคการด�าเนนิกจิกรรม-

นันทนาการไปปรับใช้ได้ด้วยตนเอง		

     ม.ร.จัดอบรมผู้นำ�นันทน�ก�ร รุ่น 2
เตรียมพร้อมรุ่นพี่ ส่งคว�มสุขสู่รุ่นน้อง

(อ่านต่อหน้า 9)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ม.รามฯ จัดสัมมนา “บทบาทและ 
ทิศทางการพัฒนาสาขาวิทยบริการฯ”

	 คณะกรรมการอ�านวยการปริญญาโท	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง “บทบาทและทิศทางการพัฒนาสาขา 

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต”ิ โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดงาน	 และมีคณะผู้บริหาร	

หัวหน้าสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดต่างๆ	ร่วมสัมมนา	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560	

ณ	ห้องประมวล	กุลมาตย์	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

 โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 	อธิการบดีมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	 กล่าวว่าปีการศึกษา	 2560	 นี	้ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเปิดรบันกัศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษาภมิูภาคใน	2	สาขา	ได้แก่	สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ	และสาขาวชิารฐัศาสตร์ 

โดยเปิดการเรียนการสอนใน	4	แห่ง	 คือ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จงัหวดัเชยีงใหม่	 จงัหวดันครราชสมีา	 จงัหวดันครศรธีรรมราช	 และจังหวดัสงขลา 

ซ่ึงแต่ละสาขาวิชารับนักศึกษาได้จ�ากัดจ�านวนตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการ-

การอุดมศึกษา	(สกอ.)	ก�าหนด

 “ในแต่ละสาขาวทิยบรกิารฯ มีนักศึกษาจ�านวนมากท่ีสมัครเข้ามา จงึจ�าเป็น

ต้องท�าความเข้าใจกับผู้สมัคร โดยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จงัหวดัต่างๆ เข้าพดูคยุและชีแ้จงข้อมูลกบัผูส้มคัรเรยีบร้อยแล้วและเป็นไปด้วยดี 

ทั้งนี้ในปีการศึกษาหน้า หาก สกอ. ได้รับทราบหลักสูตรเรียบร้อยก็จะด�าเนินการ 

เปิดสอนในหลกัสูตรนัน้ๆต่อไป และขอเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีสาขาวทิยบริการฯ- 

ทุกคน ขอให้ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้ช่วยกันคิด 

วางแผนพฒันาสาขา ท้ังในด้านการเปิดหลกัสตูรใหม่ๆ และโครงการอบรมระยะสัน้ต่างๆ 

ที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป”

	 ส�าหรับ	 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้	 ยังมีการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง 

“กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ทีค่วรรูแ้ละวนิยั การรกัษาวนิยั” โดย	นายนรรถพล แสงข�า 

หัวหน้างานวินัยและนิติการ	 และการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเรื่อง 

“ทิศทางการพัฒนาสาขาวิทยบริการฯ”	และ	“การวางแผนเพ่ือพัฒนาองค์กร 

การลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้”	โดย	รองศาสตราจารย์นพคณุ  คณุาชวีะ	รองอธิการบดี-

ฝ่ายนโยบายและแผน	พร้อมทั้งสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันด้วย

 กองกจิการนักศึกษา	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดัอบรมเชงิปฏบัิติการเรือ่ง 

“การประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษา”		เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา	 และกระบวนการ 

จัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา	โดยมี	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รชัน ี ภวูพัฒนะพันธุ	์ ผูอ้�านวยการส�านักประกนัคณุภาพ- 

การศึกษา	เป็นประธานเปิดงาน	และมีคณะกรรมการบริหารองค์กรกิจกรรม-

นักศึกษา	สภานกัศึกษา	องค์การนักศึกษา	ชมรม	และพรรคนักศึกษา	ร่วมอบรม 

จ�านวน	120	คน	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชุมประภาศน์	อวยชัย	

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ผศ. ดร.รชันี ภวูพัฒนะพันธุ	์ กล่าวว่ากจิกรรมนกัศึกษา	 เป็นกระบวนการเรยีนรู ้

นอกห้องเรียนทีเ่กดิจากการปฏบิติัจรงิ	ประสบการณ์ในการท�ากจิกรรมนักศึกษา

จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นอกห้องเรียน	เกิดทักษะด้าน

การคิดวเิคราะห์	 เกดิความสัมพนัธ์กบับคุคลอืน่ในการท�างาน	 เกดิการพฒันาจิตใจ 

ให้เป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	สร้างความเป็นผู้น�าของสังคม		ดังนั้นกิจกรรม-

นกัศึกษา	 จงึเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีส�าคัญควบคูก่บัการเรยีนการสอน	 เพือ่ให้ได้

บัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 และสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับ

ความเป็นจริงและน�าไปปฏิบัติได้	

 “การประกันคุณภาพนักศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา ถือเป็นเรื่องใหม่

ส�าหรบันักศึกษาท่ีเพิง่เข้ามาท�ากจิกรรม ซึง่นักศึกษาจ�าเป็นจะต้องเข้าใจเกีย่วกบั

การประกนัคุณภาพการศึกษาให้มากขึน้ เพือ่ให้การด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามภารกจิ

ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ต้องการ”

 ผอ.ส�านักประกันคุณภาพการศึกษา	กล่าวต่อไปว่าการประกันคุณภาพ-

การศึกษา	 หมายถงึการพฒันาคุณภาพของการบรหิารจดัการและด�าเนินกจิกรรม 

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย		เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ

สร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา	เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย 

ต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อยืนยันว่าคุณภาพของนักศึกษาท่ีผลิต

สอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิต	 โดยการประกนัคุณภาพการศึกษา 

แบ่งเป็น	 2	 ส่วนคือ	 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ซ่ึงเป็นบทบาท

โดยตรงของมหาวทิยาลยั	 ก�าหนดเกณฑ์เพือ่มาดูแลเรือ่งของคณุภาพการศึกษา 

โดยขณะนี้ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของส�านักงานคณะกรรมการ-

การอดุมศึกษา	(สกอ.)	การประกนัคณุภาพการศกึษาภายนอก	ถอืเป็นภาพรวม

ระดับประเทศ	 หน่วยงานท่ีดูแลคือส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	(สมศ.)	ซ่ึงจะดูภาพรวมว่ามหาวทิยาลยัต่างๆ 

มีผลของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประเทศสนองตามนโยบายของ

รัฐบาลหรือไม่		

	 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	

ประกอบด้วย	 1)	 การก�ากับมาตรฐาน	 2)	 บัณฑิต	 3)	 นักศึกษา	 4)	 อาจารย์	 

5)	หลกัสตูร	การเรยีนการสอน	การประเมินผูเ้รียน	และ6)	ส่ิงสนับสนนุการเรยีนรู ้

โดยแต่ละองค์ประกอบนักศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการจัดกิจกรรม	 

โดยการให้ข้อมูล	 ส�ารวจ	 ตอบแบบประเมิน	 และการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ	ด้วย

 “การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คือ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” เพราะฉะนั้น

ระหว่างการศึกษาเล่าเรยีน นักศึกษาควรหาความรูท้ั้งในหลกัสูตรและท�ากิจกรรมอืน่ๆ 

เพิม่เติมตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่ กจิกรรมกฬีา บ�าเพญ็ประโยชน์   

ส่งเสรมิส่ิงแวดล้อม เสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรม และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประโยชน์ และน�าไปประยุกต์ใช้เสริมสร้างและ

พัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป”

ม.รามฯ จัดอบรม “การประกันคุณภาพ
กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

   

ถาม 1.	ถ้าจะขอจบ	ลงทะเบียนแบบ	e-Testing	

ได้กี่วิชา	 ได้	 10	 วิชาเหมือนลงแบบสอบปกติ 

ได้หรือไม่

	 	 2.		แล้วถ้าลง	e-Testing	แต่ไม่ได้ไปสอบ	

จะไปสอบภาคปกติได้ไหม	

	 	 3.	ถ้าสอบไม่ผ่านก็กากบาทขอจบไปได้เรือ่ยๆ

ใช่หรือไม่	ทั้งภาคซัมเมอร์และภาคซ่อม

ตอบ  1.	 วชิาท่ีนกัศึกษาจะลงทะเบยีนสอบ	e-Testing 

ถ้ามีเปิดให้สอบทุกกระบวนวิชาตามที่นักศึกษา

ลงทะเบียน	 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบได้

ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเช่นกัน		

	 	 2.	ในกรณีสอบ	e-Testing	ตกหรอืไม่ได้เข้าสอบ 

นักศึกษาเข้าสอบได้ในปลายภาคตามปกติ	

	 	 3.	เม่ือนกัศึกษามสิีทธ์ิกากบาทขอจบในภาคท่ี

นักศึกษาลงทะเบียน	ถ้านักศึกษาไม่จบการศึกษา

ในภาคนั้น	 ในการลงทะเบียนภาคต่างๆ	 นักศึกษา

ก็ต้องกากบาทขอจบด้วย	แต่ในภาคซ่อมนักศึกษา

ไม่ต้องกากบาทขอจบ	เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไม่ให้ใช้

การกากบาทขอจบในภาคทีนั่กศึกษาใช้สทิธ์ิสอบซ่อม

ถาม	 ถ้าลงสอบ	 e-Testing	 และเข้าสอบผ่าน- 

เรียบร้อยแล้วได้เกรด	D	ต่อมาก็ได้เข้าสอบอีกครั้ง 

ในวันสอบปกติด้วย	 และสามารถเข้าสอบได้ตามปกต ิ

ถ้าผลสอบออกมาได้มากกว่าทีส่อบ	e-Testing		ระบบ 

จะค�านวณผลสอบเป็นอย่างไร	คิดตามผลครั้งแรก

หรอืครัง้ที	่2	และจะมีผลอย่างไรกับนักศึกษาหรอืไม่

ตอบ ในการสอบ	e-Testing	เป็นการสอบก่อนเวลา 

ท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนดให้สอบตอนปลายภาค	 ดังนัน้ 

ผลสอบที่ได้จากการสอบ	e-Testing	จึงเป็นผลสอบ

ทีเ่ป็นทางการ	 นกัศึกษาสอบได้เกรดใดนักศึกษากจ็ะ

ได้เกรดวิชานั้นตามที่ได้ผลสอบ	e-Testing	เพียงแต ่

มหาวิทยาลยัให้สิทธ์ิท่ีนกัศึกษาสอบ	e-Testing	ได้ผลสอบ 

เป็นเกรด	 F	 หรือ	 ตก	 สามารถเข้าสอบปลายภาค

ตามตารางสอบไล่รายบุคคลได้	 ไม่ใช่ได้ผลท่ีสอบผ่านแล้ว 

เข้าสอบตอนปลายภาคอีก	 ดังนั้นเกรดที่นักศึกษา

ได้ตอนปลายภาค	 จงึไม่มีผลอะไรกบัเกรดทีนั่กศึกษา

สอบได้จากการสอบ	e-Testing	นกัศึกษาคงได้เกรด	D	

ตามท่ีสอบได้	 ไม่ใช่ได้เกรดทีสู่งกว่าเม่ือสอบปลายภาค 

การค�านวณเกรดจึงค�านวณเฉพาะท่ีได้เกรดจาก

การสอบ	 e-Testing	 (เกรด	 D)	 เท่านั้น	 ส่วนผลที่

เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคือผลสอบปลายภาคไม่มี

การน�ามาคิดเกรดเฉล่ียแต่อย่างใด		(ในวิชาท่ีสอบ	

e-Testing	ผ่าน)

กองบรรณาธิการ

✴สถานที่ให้บริการ

	 อาคารเวียงค�า	(VKB)	ชั้น	1	

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 แขวงหวัหมาก	 เขตบางกะปิ  

	 กรุงเทพฯ	10240

	 โทรศัพท์	0-2310-8616

✴ระยะเวลาเปิดให้บริการ

 วนัจันทร์ถงึวนัศุกร์	(เว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก�าหนด)

✴เวลาเปิดให้บริการ

	 เวลา	08.30-16.00	น.

✴ขั้นตอนของนักศึกษา (ส่วนกลาง) ที่ขอรับบริการ 

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ปฏิบัติดังนี้

	 1.	 รับแบบค�าร้องได้ท่ีอาคารเวยีงค�า	(VKB)	ช้ัน	1	

พร้อมยืน่แบบค�าร้องกรณีต่างๆ	พร้อมบตัรประจ�าตัวนกัศึกษา 

ดังกรณีต่อไปนี้

	 -	นักศึกษาสมัครใหม่	ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม

	 -	มหาวิทยาลัยประกาศงดสอน

	 -	มหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนเพิ่มเติม

	 -	นักศึกษาจบการศึกษา

	 -	ช�าระเงินเกิน

	 -	ได้รับทุนการศึกษา

	 -	นักศึกษาลงทะเบียนผิดพลาด

 2.	รับแบบค�าร้องที่คณะในกรณีต่างๆ	 พร้อม-

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา	ให้ด�าเนินการก่อนการสอบ

กระบวนวชิานัน้ๆ	นกัศึกษาสามารถด�าเนนิการได้	2	กรณี	

ดังนี้

	 -	 กรณีนักศึกษาขอรับเงินคืน	 (ใช้ได้ทัง้นักศึกษา

ขอจบและไม่ขอจบ)	 ใช้ค�าร้อง	 ม.ร.50	 เจ้าหน้าที่คณะ

รับรองผลสอบ	พร้อมประทับตราประจ�าคณะ

	 -	 กรณีนักศึกษาขอจบ	ต้องการสับเปลี่ยน

กระบวนวชิา	 ใช้ค�าร้อง	ม.ร.51	 เจ้าหน้าทีค่ณะรบัรองผลสอบ 

พร้อมประทับตราประจ�าคณะ

	 3.	 นักศึกษาน�าค�าร้องท่ีคณะรับรองผลแล้ว	

พร้อมเอกสารต่อไปนี	้ไปยืน่ทีอ่าคารเวยีงค�า	(VKB)	ชัน้	1

	 -		 ใบเสรจ็รบัเงินภาคปัจจบัุน	พร้อมส�าเนา	1	ฉบับ

	 -	 สมดุลงทะเบยีนเรยีน	 (ม.ร.36)	 และแถบรหัส

กระบวนวชิา	(ม.ร.37)	ท่ีบอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา	 

ใส่ลงในสมุดลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง

	 -		 กรณีที่นักศึกษาต้องช�าระเงินค่าหน่วยกิต

เพิม่หรอืค่าธรรมเนยีมฯ	ให้นกัศึกษาไปช�าระเงินท่ีกองคลงั 

ส�านักงานอธิการบดี	ชั้น	1

	 -	 รอรั บ เ อกสาร ใบบอก เลิ ก -บอก เพิ่ ม

กระบวนวิชาและตรวจสอบความถูกต้อง

 หมายเหตุ:	เพือ่ประโยชน์ของนกัศึกษาโปรดดูประกาศ 

การบอกเลกิ-บอกเพิม่	จากทางมหาวทิยาลยัผ่านทางเวบ็ไซต์ 

สวป.	www.regis.ru.ac.th	 หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	

www.ru.ac.th

บริการการศึกษา สวป.

✴สถานทีใ่ห้บรกิาร

	 อาคาร	สวป.	ชัน้	6	

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ  

	 กรงุเทพฯ	10240	โทรศัพท์	0-2310-8610,	0-2310-8626

✴ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร

 วนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์	(เว้นวนัหยดุทีท่างราชการก�าหนด)

✴เวลาเปิดให้บรกิาร

	 เวลา	08.30-16.00	น.

✴ขั้นตอนของนักศึกษา (ส่วนภูมิภาค) ที่ขอรับบริการ 

บอกเลกิ-บอกเพ่ิมกระบวนวชิา ปฏบัิติดังน้ี

	 1.	 กรอกแบบค�าร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชา

กรณพีเิศษส�าหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค	 (ม.ร.50/1)	 ซ่ึงมี

อยูใ่นคู่มือการลงทะเบียนเรยีนทกุภาคเรยีน	พร้อมลงนาม

	 2.		แนบส�าเนาใบเสรจ็รบัเงิน	(ม.ร.18)	ภาคทีส่อบผ่าน 

1	ฉบับ

	 3.	 แนบใบเสรจ็รบัเงิน	ฉบับจรงิ	 ของภาคทีล่งซ�า้

ไว้พร้อมส�าเนา	1	ฉบบั	(ถ่ายส�าเนาไว้ส�าหรบัเข้าสอบ	1	ฉบับ)

	 4.		แนบส�าเนาบตัรประจ�าตัวนักศึกษา	และลงนาม

ส�าเนาถกูต้อง	1	ฉบบั

	 5.	 ใช้ซองจดหมายติดแสตมป์	 จ่าหน้าซองถงึตนเอง 

ให้ชดัเจน	เพือ่ส่งเอกสารทีด่�าเนินการแล้วเสรจ็ให้นักศึกษา

	 6.		น�าเอกสาร	ข้อ	1	 -	5	ใส่ซอง	ส่งถึงหัวหน้า 

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนเรียน	

อาคาร	สวป.	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	หวัหมาก	บางกะปิ 

กรุงเทพฯ	10240

 หมายเหต ุ:		เพือ่ประโยชน์ของนกัศึกษาโปรดดูประกาศ 

การบอกเลกิ-บอกเพิม่	จากทางมหาวทิยาลยัผ่านทางเวบ็ไซต์	สวป.	

www.regis.ru.ac.th		หรอืเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั	www.ru.ac.th

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา

ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา

ระดับปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)

 “ภายในรัว้มหาวิทยาลัย  ความสมัพนัธ์ระหว่าง

รุ่นพี่และรุ่นน้องมีความใกล้ชิดกันมากที่สุด  ในด้าน

การเสริมสร้างทัศนคติและมุมมองท่ีดีในการใช้ชีวิต  

การเป็นแบบอย่างที่ดี  การถ่ายทอดความรู้  การสร้าง 

ความสามัคคีในหมู่คณะ  รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจ 

ต่อสถาบัน  โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นตัวเชื่อม- 

ความสัมพนัธ์  ส่งเสรมิการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

น�าไปสูค่วามประทบัใจต่อชวีตินกัศึกษาในรัว้มหาวทิยาลยั  

จนกระทั่งส�าเร็จการศึกษาในที่สุด”

ม.ร.จัดอบรมผู้น�านันทนาการฯ (ต่อจากหน้า 7)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 		อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สิริศิระ	โชคทวีกิจ		

 		ลกัษณะเน้ือหาและแนวทางการเรยีนการสอน

ศึกษาภาษาถิ่นของไทยอย่างเป็นระบบ	 โดยวิธีการ 

ทางภาษาไทยเปรยีบเทยีบ	ซึง่เน้นเสียงปฏภิาค	การศกึษา- 

เสียงวรรณยกุต์	และเรยีนรูร้ะบบเสยีง	(พยญัชนะ	สระ 

วรรณยุกต์)	 ระบบค�า	 และระบบประโยคของภาษา

ถ่ินต่างๆ	 โดยศึกษาตามท้องถิน่ระดับภมูภิาคเป็นส�าคัญ

เพื่อเป็นตัวแทนของความเป็นถ่ินให้ได้มากท่ีสุด	

ได้แก่	 ภาษาไทยถิน่กลาง	 (กรงุเทพฯ)	 ภาษาไทยถิน่เหนอื 

(เชยีงใหม่)	ภาษาไทยถิน่อสีาน	(ขอนแก่น,	อบุลราชธาน)ี	

ภาษาไทยถิ่นใต้	 (สงขลา)	 และฝึกการออกเสียง	

(เฉพาะในชั้นเรียน)	 เพราะอาศัยนักศึกษาเป็นผู้บอก

ภาษาที่มีภาษาถิ่นของตน	 เช่น	 ถ่ินสุพรรณบุรี	 ถ่ิน-

นครศรีธรรมราช	ถิ่นชุมพร	ถิ่นพัทลุง	เป็นต้น

 	หนังสือต�าราเรียน

	 	 1.	FOL	3101	ภาษาถิ่นของไทย	โดย	ผศ.	ดร.	

พจนี	ศิริอักษรสาสน์	(วางจ�าหน่ายที่ส�านักพิมพ์)

 	 2.	เอกสารประกอบการสอน	ภาษาไทยถิ่น:	 

การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา	

ของอาจารย์สิรศิิระ	โชคทวกีจิ	(ติดต่ออาจารย์ผูส้อน)

 	วันเวลาและสถานที่บรรยาย

	 	 วันอังคาร	 เวลา	 11.30-13.20	 น.	 อาคารเรียน	

HUB	1302	(LAB.	2)

 	แนวข้อสอบเบื้องต้น

  1	.	ข้อสอบเป็นอัตนัย	4	ข้อ	(โปรดติดตาม 

การเรียนการสอน)

  2.	 ข้อสอบเป็นไปตามรายวชิา	 เช่น	 ความหมายของ 

ภาษาไทย	 ภาษาถิ่น	 ภาษาไทยถิ่น	 นักภาษาและ

ภาษาศาสตร์ส�าคัญท่ีมีแนวคิด	 ทฤษฎีต่อการศึกษา

ภาษาไทยถ่ิน	 กล่องทดสอบเสียงวรรณยุกต์ของ	

William	J.	Gedney	ในบทท่ี	1	และหน้า	67-73	การศึกษา

อธิบายวเิคราะห์เปรยีบเทียบระหว่างภาษาไทยถิน่กลางกับ 

ภาษาไทยถิน่เหนือ	 ภาษาไทยถิน่อสีาน	 ภาษาไทยถิน่ใต้ 

ทางระบบเสียงพยัญชนะ	 สระ	 วรรณยุกต์	 พยางค์	

หน่วยค�า/ค�า	ส�านวน	การใช้ค�าศัพท์	ประโยค

อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

(English Listening for Comprehension I)

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาค 1/2560 

			วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1 วันอังคาร		 09:30	-	11:20	 ห้อง	SLL	601

Section 2	 วนัพฤหสับดี	11:30	-	13:20	ห้อง	 SBB	 301 

			อาจารย์ผูส้อน 

Section1   อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล

Section 2  อาจารย์	Rick	Whisenand

  	ต�าราทีใ่ช้		ENG	3201	(EN	309)	การฟังเพือ่ 

ความเข้าใจ	1	แต่งโดย	รศ.จารุพรรณ	เพ็งศรีทอง

			ค�าอธบิายกระบวนวชิา		ศึกษาวธีิและฝึกฟัง 

โดยการเน้นการจ�าแนกเสียงของค�าท่ีมีการออกเสียง

คล้ายกัน	 ค�าท่ีมีการลงเสียงเน้นหนัก	 พร้อมท้ังจับ

ท�านองเสียง	ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น	ๆ	ได้แก่	

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	บทโฆษณา			ฝึกเขียน-

ตามค�าบอก	และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน	

			จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

	 	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก	

และท�านองเสียงซ่ึงเป็นลกัษณะส�าคัญของภาษาองักฤษ

	 	 3.	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น	ๆ	 เช่น	

บทสนทนา	บทสัมภาษณ์	ข่าว	และบทโฆษณา	

	 	 4.	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามค�าบอก

	 	 5.	 เพื่อให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

			แนวทางการเรยีน	การบรรยายและฝึกฟังจาก	CD 

ซ่ึงมีจ�าหน่ายพร้อม	 script	 และตัวอย่างข้อสอบ	 2	 ชดุ 

พร้อมค�าเฉลยทีภ่าควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์

			เน้ือหาวิชา  	ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ความส�าคัญของเสียงท้ายค�าและเสียงซ่ึงเกิดจาก 

การลดพยางค์	 ความส�าคัญในการเน้นพยางค์	 และ 

ท�านองเสียง	 การเชื่อมเสียงระหว่างค�า	 การตัดเสียง 

และการกลมกลืนเสียง	 ค�าบอกลักษณะคน	 สิ่งของ 

รูปร่าง	ทิศทางและ	ค�าแนะน�าต่าง	ๆ 	บทสนทนาทาง-

โทรศัพท์	 Active	Voice	 และ	 Passive	Voice	 และ 

การละคุณศัพท์	กรยิา	สรรพนาม	ท่ีคูส่นทนาเคยกล่าว

			ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ	อตันยัผสมปรนยั100	ข้อ

ภาควชิาฯจดัสอบเอง	เวลาและสถานท่ีสอบจะประกาศ 

ให้ทราบในภายหลังทาง	web	site		ของมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงท่ี	 www.ru.ac.th	 ประกาศท่ีภาควชิาภาษาองักฤษ 

และภาษาศาสตร์และ	Fanpage	Facebook	ของภาควชิาฯ 

   				:	Department	of	English	and	Linguistics,	Ramkhamhaeng	

University

 		รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ		ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น	6	part	ดังนี้

  Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc. you hear. 	ข้อสอบ	part	นีมี้	10	ข้อ	10	คะแนน 

ข้อสอบ	part	นี	้เป็นการเขยีนจากการบอกตัวเลขต่าง	ๆ 

วัน	 เดือน	 ปี	 เวลาและตัวเลขอืน่	 ๆ	 เช่น	 ถ้านกัศึกษา 

ได้ยนิว่า	 “January	 the	 seventh	 nineteen-eighty”	

นักศึกษาต้องเขียน	January	7,	1980	หรือถ้าได้ยินว่า	 

“two-hundred		thousand	nine-hundred	forty”	นกัศึกษา 

ต้องเขียน	200,940	หรอืถ้าได้ยนิว่า	“sixty-three	dollars	

forty-nine	cents”	นักศึกษาต้องเขียน	$63.49	เป็นต้น

  Part 2 Word Differentiation.  

  Each of the sentences-spoken twice-will contain 

one of the four words in  A to D.  Choose the word 

that you hear. ข้อสอบ	part	นี้มี	15	ข้อ	15	คะแนน 

นักศึกษาจะได้ยนิเสียงอ่านประโยคครัง้ละหนึง่ประโยค 

สิ่งที่นักศึกษาต้องท�าใน	part	นี้คือ	ตัวเลือกที่ถูกต้อง 

จากบรรดาตัวเลือกที่ออกเสียงคล้าย	 ๆ	 กันจาก 

ตัวเลอืก	A	ถงึ	D	ว่าตัวเลอืกใดเป็นค�าท่ีมีอยูใ่นประโยค 

ที่นักศึกษาได้ยิน

  Part 3 Contractions. 

  Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If 

you hear: “At last I’ve found a boy friend” -you 

can write either “I have” or just “have.”  In the 

case of “won’t” you write “will not.” 	ข้อสอบ	part	นี ้

มี	 15	 ข้อ	 15	 คะแนน	 นักศึกษาจะได้ยินประโยค

ครัง้ละหน่ึงประโยค	 โดยท่ีประโยคทุกประโยคท่ีได้ยนิ 

จะมีค�าที่มีการลดเสียงหรือการย่อให้สั้นลง	 ส่ิงที ่

นักศึกษาต้องท�าคือเขียนรูปเต็มของค�าที่มีการลดเสียง 

เช่น	ถ้าประโยคทีไ่ด้ยนิเป็น	“He’ll	go	with	you	tomorrow 

morning.”	 ค�าท่ีมกีารลดเสยีงคือค�าว่า	 ’ll	 ให้นกัศึกษา 

เขียนรูปเต็มค�าเสียงทีล่ดนี	้ คอื	 will	 นัน่เอง	 ถ้าเสยีง 

ทีล่ดคอื	 “We	 won’t	 ...”	 ให้นักศึกษาเขียน	 will	 not 

ถ้าเป็น	“I’m	not	...”	ให้นักศึกษาเขียน	I	am	เป็นต้น

  Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. ข้อสอบ	part	นี้

เป็นการตอบค�าถามจากการฟังบทสนทนาสองบท	

20	คะแนน	นักศึกษามีเวลาอ่านค�าถามของแต่ละบท 

สนทนาก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน 

และนักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบส้ัน	ๆ 	ให้ได้ใจความ 

ไม่จ�าเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์	

  Part 5 Listening Comprehension

  Look at the questions below, then listen to 

each passage-spoken twice-and write short answers. 

ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 20	 คะแนน	 นักศึกษาจะมีเวลา 

อ่านค�าถามก่อนการฟังเรือ่งอ่านท่ียาวขึน้	 ซ่ึงจะคล้าย 

กับข้อสอบใน	 part	 4	 ต่างกันที่ข้อสอบ	 part	 นี้ 

ไม่ใช่บทสนทนาเท่าน้ันเอง	การตอบกต็อบแบบส้ัน	ๆ 

ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบค�าถามใน	part	4

  Part 6 Cloze Dictation 

  Fill in the blanks in the following passage, 

spoken twice, with the words that you hear.  

ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 20	 คะแนน	 ให้นักศึกษาฟังแล้ว 

เติมค�าที่หายไปในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

 FOL 3101 

 ภาษาถิ่นของไทย (Thai Dialects)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม 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

ม.ร. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (ต่อจากหน้า 1)

 พระราชกรณยีกจิทัง้ปวง	ท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญนับแต่ทรง

ด�ารงพระอสิรยิยศ	สมเดจ็พระบรมราชนินีาถของชาวไทย 

ท้ังการโดยเสด็จพระราชด�าเนินตามพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว	ไปยังภูมิภาคต่างๆ	ทั่วราชอาณาจักร	

การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรี

กบัต่างประเทศ	ตลอดจนอนุรกัษ์เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ	 ล้วนเป็นที่ประจักษ์แจ้ง 

แก่ปวงชนในทุกโครงการท่ีทรงพระราชด�ารไิด้รบัการ 

แซ่ซ้องสรรเสริญ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

น�าความภาคภูมิอันย่ิงใหญ่มาสู่ประเทศชาติและ

ประชาชนชาวไทย

	 “ด ้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	

ที่มีต่อพสกนิกร	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดงาน 

เทิดพระเกยีรติอย่างต่อเนือ่ง	 และในปีนีไ้ด้จดันิทรรศการ

เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนีินาถ 

“พระมารดาแห่งไหมไทย”	และได้เชิญชวนผู้บริหาร	

คณาจารย์	 พนักงาน	 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	

หันมานิยมการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยทั้งในที่ท�างาน

และชีวิตประจ�าวัน”

 จากนัน้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 น�าคณะผู้บริหาร	

คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่และนกัศึกษา	ร่วมลงนามถวายพระพร- 

ชยัมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ 

ในรชักาลท่ี	 9	 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	

85	พรรษา	12	สงิหาคม	2560	เพือ่แสดงความจงรกัภกัดี

และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย	

 ขออญัเชญิคณุพระศรรีตันตรยั	และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ท้ังหลาย	 รวมท้ังอานุภาพแห่งองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ได้โปรดรวมเป็นพละปัจจัยอ�านวยพระพรชัยมงคล	

ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกรู	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม-

ราชนินีาถ	 ในรชักาลท่ี	 9	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	 อคัรราชกมุาร	ี ขอให้	 3	พระองค์ 

มีพระพลานามยัแข็งแรง	 ปราศจากโรคาพาธ	 ภยนัตราย มีพระราชหฤทัยเกษมสุขส�าราญ	 และทรงแผ่พระบารมี-

ปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรชาวไทยตลอดไป	

 จากน้ัน	 ประธานในพธีิ	 จุดธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยั และพระอปุคุตเถรเจ้า	 เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสกัการะ

พระบรมฉายาลักษณ์ทั้ง	 3	 พระองค์	 จากนั้น	 เจ้าภาพจุดเทียนบูชากัณฑ์เทศน์	 13	 กัณฑ์	 พระสงฆ์แสดง- 

พระธรรมเทศนามหาเวสสนัดรชาดกท�านองอสีาน	ต่อด้วย	อธิการบดีถวายเครื่องไทยธรรม	พระสงฆ์กล่าว-

สัมโมทนียกถา	และประพรมน�้าพระพุทธมนต์	

ม.รามฯ จัด ‘เทศน์มหาชาติ’ เฉลิมพระเกียรติ (ต่อจากหน้า 1)

ระหว่างสถาบันการศกึษา	 นกัเรยีน	 นกัศึกษาในลกัษณะ

เครือข่ายระหว่างกันท้ังในเชิงป้องกันและจัดการกับ

ปัญหาความรุนแรงได้

 ท้ังนี้	 การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรือ่ง	“New Gen Say No - คนรุน่ใหม่ ไร้ความรนุแรง” 

จะจัดอบรม	 จ�านวน	 6	 สถาบัน	 ได้แก่	 โรงเรียน- 

สตรวีทิยา		โรงเรยีนทวธีาภเิศก		มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

มหาวิทยาลัยรังสิต	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 โดย	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จะจดัข้ึนในวนัที ่22 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชมุชัน้ 12 อาคารคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง 

 ส�าหรับ	กิจกรรมภายในงาน	ประกอบด้วย	

การบรรยายเรื่อง	“สังคมไทย VS ความรุนแรง” โดย	

นางสุวรรณ ี สิรเิวชชะพันธ์	 รองประธานคณะกรรมาธิการ-

การสังคมฯ	และประธานคณะอนุกรรมาธิการกจิการสตร ี

การเสวนาเรื่อง	“New Gen Say No - คนรุ่นใหม่  

ไร้ความรนุแรง” โดย	พันเอกวนัชนะ  สวสัดี  พ.ต.อ.ดร.

อภิรัฐ พุ่มกุมาร นางสาวหริวรรณ อยู่สุข	 และ 

นายวรินทร  จตุรภุช ด�าเนินรายการโดย	ดร.สุธาดา  

คณะส่ือสารมวลชนฯ (ต่อจากหน้า 12)
 

	 ส�านักกีฬา	 จัดโครงการอบรมทางวิชาการ	

เรือ่ง	“การดูแลสขุภาพด้วยหลกั	3	อ	(อาหาร	อารมณ์	

ออกก�าลังกาย)”	ในวันที่	23	สิงหาคม	2560	ตั้งแต่

เวลา	 08.30-16.30	 น.	 ณ	 อาคารคณะรัฐศาสตร์	 2	

ชัน้	12	โดยมี	อาจารย์สง่า ดามาพงษ์  ทีป่รกึษากรมอนามัย	

ผูท้รงคุณวฒุ	ิส.ส.ส.	ผูเ้ชีย่วชาญด้านโภชนาการอสิระ 

นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ด้านอาหารและ

โภชนาการ	เป็นวิทยากร

สำ�นักกีฬ�จัดอบรมก�รดูแลสุขภ�พ

เมฆรุ่งเรืองกุล อนุกรรมาธิการฯ	การอภิปราย/สาธิต	

เรือ่ง	“ศลิปะการป้องกนัตัว” โดย		นายจารกึ  ศรวลัเพ็ง 

และนายณัฐวุฒิ พูลทรัพย์	 และกิจกรรมรณรงค	์

“New Gen Say No - คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง”  

โดยทีมวทิยากรและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	 รวมทัง้ 

มีการน�าเสนอสือ่วดิีทศัน์	 และแลกเปลีย่นประสบการณ์	

ความคิดเห็นระหว่างกัน

	 ขอเชิญชวน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้สนใจ

ร่วมอบรมเชงิปฏบัิติการ	เรือ่ง	“New  Gen  Say  No -  

คนรุน่ใหม่ ไร้ความรนุแรง”  ตามก�าหนดวนั	เวลา	และ

สถานท่ีดังกล่าว	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

คณะสื่อสารมวลชน	โทร.	0-2310-8980



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๙) วันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 คณะส่ือสารมวลชน	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เชิญชวนนักเรียน	นักศึกษา	และผู้สนใจร่วมอบรม

เชงิปฏบัิติการ	เรือ่ง	“New Gen Say No - คนรุน่ใหม่

ไร้ความรุนแรง”	 ในวันที่	 22	สิงหาคม	 2560	 

เวลา	12.00	-	16.30	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	12	 

อาคารคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

 อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวลัย์ 

คณบดีคณะส่ือสารมวลชน	

เปิดเผยว่า	ตามที	่ทมี	“9	Shades” 

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน	

ได้เข้าร่วมประกวดมวิสคิวดีิโอ 

ประกอบเพลง	‘เธอ’	ของอนุกรรมการ- 

กิจการสตรี	 เพื่อเสริมสร้างพลังสตรีไทย	ซึ่งจัดโดย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และสามารถคว้ารางวัล

รองชนะเลิศอันดับ	1	มาได้	นั้น	คณะกรรมาธิการ-

การสังคม	 เด็ก	 เยาวชน	สตรี	ผูสู้งอาย	ุคนพกิาร	และ

ผูด้้อยโอกาส	สภานติิบญัญติัแห่งชาติ	ด�าเนินการโดย 

คณะอนุกรรมาธิการกจิการสตร	ี ร่วมกบักรมกจิการสตรี

และสถาบันครอบครัว	 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

ในเรื่องปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม	 และ

เห็นว่าควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง	 โดยเริ่มจาก 

เครือข่ายสถาบันการศึกษา	 นักเรียน	 นักศึกษา	 

ทีไ่ด้รบัรางวัลจากการประกวด	 มิวสคิวดีิโอประกอบเพลง 

‘เธอ’	 ทีผ่่านมาก่อน	 จงึได้จดัโครงการอบรมเชงิปฏบัิติการ 

เรือ่ง “New Gen Say No - คนรุน่ใหม่ ไร้ความรนุแรง”  

เพื่อให ้ เกิดความร ่วมมือในลักษณะเครือข ่าย

ระหว่างกันเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความรนุแรงท่ีเกดิขึน้ในสังคม	 สร้างความตระหนกั

เกีย่วกับปัญหาความรนุแรงให้กบันักเรยีน	 นักศึกษา	

และเพื่อให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 รวมทั้งสามารถ

ป้องกนัตนเองจากความรนุแรง	 และเกิดความร่วมมือ 

คณะส่ือสารมวลชน เชญิร่วมอบรมเชงิปฏิบตักิาร 
“New Gen Say No - คนรุน่ใหม่ ไร้ความรนุแรง”

	 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	

และสภาคณาจารย์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดัโครงการ

ส่งเสริมด้านศาสนา	 และการท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วฒันธรรมไทย	 “ประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ถวายพ่อหลวง 

รัชกาลที่	9”	โดยมี	รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ  

แสงสขุ	รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	พร้อมด้วย 

อาจารย์ ดร.สบืพงษ์  ปราบใหญ่		ประธานสภาคณาจารย์  

คณาจารย์	 เจ้าหน้าที	่ ศิษย์เก่า	และนกัศึกษา	ตลอดจน

ประชาชนท่ัวไป	ร่วมส่งมอบดอกไม้จนัทน์	จ�านวน	1,102	ดอก 

แก่ฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดิการสังคม	 เขตบางกะปิ 

เม่ือวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2560	 ณ	 สภาคณาจารย์ 

ม.ร. ส่งมอบดอกไม้จนัทน์
   

	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ในรชักาลท่ี	 9	 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯให้	 พระเจ้า- 

วรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ 

เสด็จแทนพระองค์	 ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ 

ประจ�าปี	2560	พร้อมประทานโล่เกียรติคุณ	“ลูกที่มี 

ความกตัญญูกตเวทอีย่างสงูต่อแม่”	 ในการนีน้างสาวกชกร 

เรืองนุ้ย	 นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 คณะบริหารธุรกิจ	

สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	ได้รับประทานโล่เกียรติคุณดังกล่าวด้วย	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมเซ็นทรา- 

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	จัดโดย	สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง-

ประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

นศ.รามฯ	รับรางวัล	“ลูกกตัญญูฯ”	ในวันแม่แห่งชาติ

 ศูนย์ศึกษาเอเชีย	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ประเด็นเร่ือง	“พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก”  

ในวันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. 

ณ อาคารรัฐศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เพื่อ

เป็นเวทีน�าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

สู่สาธารณะ	 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

ท่ีมีคุณภาพ	 อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรภายใน	

นักวิชาการ	ศิษย์เก่า		นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป

	 ส�าหรับการจัดงานครั้งนี้	 ในช่วงเช้า มีการ

ปาฐกถาพิเศษ	โดย	นายสุริยา จินดาวงษ ์	อธิบดี

กรมอาเซียน	 ประจ�ากระทรวงการต่างประเทศ	 และ 

การเสวนาในหัวข้อเรื่อง	“กว่าจะมาเป็นมิตรภาพ

ประชาคมอาเซียน : ประสบการณ์ทางการทูต” โดย 

ดร.ฐากูร  พานิช 	อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

และนายอิศร ปกมนตร ี	เอกอัครราชทูตประจ�า

กระทรวงการต่างประเทศ	และในช่วงบ่าย	เป็นการ

น�าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ	3	 เสาหลักของ

ประชาคมอาเซียน	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	ห้อง	 ได้แก่	 

ห้องท่ี 1 ประชาคมการเมืองและความม่ันคง	 ห้องท่ี 2 

ประชาคมเศรษฐกิจ	และห้องที่ 3	ประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรม	 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประสบการณ์และความช�านาญในด้านการวิจัย

ระหว่างกัน	

		 	 ขอเชิญชวนนักวิชาการ	นักวิจัย	คณาจารย์	

นักศึกษา	 และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุม

วิชาการระดับชาติ	 ได้ตามก�าหนดวัน	 เวลา	 และ

สถานท่ีดังกล่าว	 โดยสามารถลงทะเบียนส�ารองท่ีน่ัง

ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	(ฟรี)	สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 ศูนย์ศึกษาเอเชีย	 คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โทร.0-2310-8483-89	ต่อ	127 

   

ม.ร.	ตรวจสายตาฟรี	ถวายเป็นพระราชกุศล

(อ่านต่อหน้า 11)

	 คณะทัศนมาตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ร่วมกับคณะแพทย์ของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา	 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ออกหน่วยให้บริการ 

ทางการแพทย์แก่ประชาชน	เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลท่ี	 9 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ครบรอบ	85	พรรษา 

โดยมี	อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล		คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

พร้อมด้วยคณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษาช้ันคลินิก	

ร่วมให้บริการ	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2560	ณ	คลินิก-

ศูนย์แพทย์พัฒนา	 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

คณะรัฐศาสตร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติ

พร้อมถก ‘พลวัตประชาคมอาเซียนกบัพลวัตโลก’


