วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

ข่าวรามคำ�แหง

อธิการบดี ม.ร. แนะ นศ.กองทุนฯ เร่งเรียนจบ รักษาวินัยชำ�ระหนี้

๓

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ให้โอวาทแก่นกั ศึกษากูย้ มื เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษากองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 จัดโดยงานแนะแนว
จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมงานจ�ำนวน 900 คน เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
โอกาสนี้ นางนฤมล มนาปี ผูอ้ ำ� นวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวว่ากองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2539 เป็นต้นมา เป็นโครงการของรัฐบาล
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนของชาติให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์กยู้ มื เงินกองทุนเพือ่ การศึกษา
เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และค่าครองชีพระหว่างศึกษา
“งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เห็นความส�ำคัญที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ควรทราบในระเบียบกฎเกณฑ์ที่นักศึกษากองทุนฯ
(อ่านต่อหน้า 2)

จัดนิทรรศการ รำ�ลึก “แสงชัย สุนทรวัฒน์” อธิการบดีฝากอาจารย์ ใหม่เน้นทำ�วิจัยบุคคลต้นแบบวงการสื่อสารมวลชน เร่งขอตำ�แหน่งวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ “ร�ำลึก...แสงชัย สุนทรวัฒน์” บุคคลผู้เป็น
ต้นแบบแสงแห่งพลัง และอุดมการณ์ของคนท�ำงานสื่อสารมวลชน
ด้วยความดี ความกล้าหาญ ตลอดจนผลงานการปฏิวัติด้านการสือ่ สารมวลชน เพือ่ ร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์ที่ ‘แสงชัย สุนทรวัฒน์’
ฝากไว้เป็นมรดกของสังคม
คณะสือ่ สารมวลชน จัดนิทรรศการ “ร�ำลึก...แสงชัย สุนทรวัฒน์”
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 เพือ่ ร�ำลึกถึงการจากไป
ของนายแสงชัย สุนทรวัฒน์ อดีตผูอ้ ำ� นวยการองค์การสือ่ สารมวลชน
แห่งประเทศไทย บุคคลผูเ้ ป็นแบบอย่างทีด่ แี ห่งวงการสือ่ สารมวลชน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
มีนางปัทมา สุนทรวัฒน์ เป็นผูแ้ ทนครอบครัวของ นายแสงชัย สุนทรวัฒน์
คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมในงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 10 อาคารสุโขทัย
โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา มหาวิทยาลัยรามค� ำ แหงได้ ม อบปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(อ่านต่อหน้า 2)

๔๗

๒๓

สภาคณาจารย์ ม.ร. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจด้านพันธกิจ-บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ใหม่จากทุกคณะและอาจารย์ใหม่ของ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เข้าร่วมจ�ำนวนกว่าร้อยคน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์
และห้องประภาศน์ อวยชัย หอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ประธานสภาคณาจารย์ ม.ร.
กล่าวในโอกาสนี้ว่าอาจารย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนานักศึกษา
ให้มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ในการสร้างบัณฑิตให้ก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ทัดเทียมมหาวิทยาลัย
ชัน้ น�ำในระดับสากล และสามารถแข่งขันด้านการศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพ
กับนานาอารยประเทศได้ มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์
ให้ มี ค วามโดดเด่ น ทั้ ง ในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนการวิ จั ย
ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม ด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ
ตลอดจนส่งเสริมการประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กล่าว
ในโอกาสเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ชีวติ การเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง” ว่าอาชีพอาจารย์เป็นอาชีพทีม่ เี กียรติ เป็นทีน่ า่ ศรัทธาแก่คนในสังคม
ดังนั้น เมื่อเลือกเดินบนเส้นทางของครู-อาจารย์ ที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติแล้ว ต้องปฏิบัติ
(อ่านต่อหน้า 2)

เชิญสมัปีคทรเป็
ย์
ี่ นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณี
ฉบับที่

๑. ชำ�ระเงินที่อาคารสำ�นักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
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ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำ�นวนมากบดินทรเดชา
(นางวัฒนา อัติโชติ)

นักประชาสัมพันธ์ ชำ�นาญการ
รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ข่าวรามคำ�แหง

๒
อธิการบดี ม.ร. แนะ นศ.ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ต้องปฏิบตั ิ ตลอดจนการสร้างส�ำนึกในการช�ำระหนีค้ นื
ตามนโยบายรัฐบาล
ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีแนวคิดเพื่อให้
ผู ้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ กู ้ ยื ม ในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น
รวมถึงเป็นค่าครองชีพระหว่างศึกษา ในสังคมไทยมีคนจ�ำนวนมากทีไ่ ม่มโี อกาสเรียนหนังสือ เนือ่ งจาก
ต้องแบ่งเบาภาระครอบครัว บางคนต้องหยุดเรียน
หลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่บางคนต้อง
หยุดเรียนกลางคัน ออกมาช่วยพ่อแม่ท�ำมาหากิน
อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ากองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษามีกฎระเบียบเคร่งครัด ที่นักศึกษาต้อง
ประพฤติตาม หากเรียนจบและท�ำงานแล้วแต่ละเลย
การช�ำระหนี้ อาจถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลได้ ดังนั้น
ขอให้ มีจิต ส� ำ นึ ก ในความรับ ผิดชอบช�ำระหนี้คืน
เพื่อให้เงินกองทุนฯ กลับคืนสู่รุ่นน้องได้กู้ยืมต่อไป
“ขอให้นักศึกษากองทุนฯ ไม่ท้อแท้ใจในชีวิต
คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตให้ประสบความส�ำเร็จได้ เพราะการศึกษาเป็นกุญแจส�ำคัญ
ให้มีแรงต่อสู้และคว้าความส�ำเร็จ ที่ผ่านมานักศึกษา
กูย้ มื เงินฯ รามค�ำแหงหลายคนประสบความส�ำเร็จในชีวติ
สร้างชือ่ ให้มหาวิทยาลัย สร้างคุณประโยชน์ให้กบั สังคม
ฉะนัน้ นักศึกษาทีก่ า้ วเข้ามาในรามค�ำแหงแล้ว ทุกคนคือลูกพ่อขุนฯ เมือ่ ตัดสินใจกูย้ มื เงินเพือ่ ศึกษาเล่าเรียนแล้ว
ขอให้มงุ่ มัน่ ตัง้ หน้าตัง้ ตาเรียนให้จบ รักษาวินยั ช�ำระหนี้คืนกองทุนฯ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”
อธิการบดีฝากอาจารย์ใหม่ฯ

(ต่อจากหน้า 1)

วันวัทีน่ ที๑๘
๒๔กรกฎาคม
กันยายน ๒๕๕๖
๒๕๖๐
่๑-๗

จัดนิทรรศการ รำ�ลึก “แสงชัย สุนทรวัฒน์” บุคคลต้นแบบวงการสือ่ สารมวลชน

(ต่อจากหน้า 1)

ให้แก่นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ จากคอลัมน์ “ฟุดฟิดฟอไฟ” ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่เคยเขียนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประโยชน์ทางด้านภาษา ด้วยเทคนิคการเขียนที่ท�ำให้ชาวไทยทุกระดับการศึกษาเข้าใจได้อย่างง่ายๆ
รวมถึงผลงานอืน่ ๆอีกมากมายทีเ่ ป็นคุณประโยชน์ตอ่ สังคม โดยเฉพาะบทบาทผูพ้ ลิกโฉมวงการสือ่ สารมวลชน
ให้เกิดความตื่นตัว ในฐานะผู้อ�ำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ที่ก้าวหน้า
จวบจนปัจจุบัน
“มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เชิดชูคนดี แม้คนดีทพี่ ดู ถึงจะไม่ได้อยูใ่ นทีน่ แี้ ล้ว แต่บนั ไดขัน้ ส�ำคัญ
ทีท่ า่ นปูรากฐานไว้จะยังคงสืบต่อไป ชือ่ “แสงชัย สุนทรวัฒน์” จะยังคงปรากฏในวงการ โดยมีคณะสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง รวมถึงสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวสุนทรวัฒน์ และ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ที่จะผูกพันกันตลอดไป”
อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสือ่ สารมวลชน กล่าวว่านายแสงชัย สุนทรวัฒน์ ใช้ชวี ติ ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ ี ได้รบั รางวัลมากมายจากการท�ำงานเพือ่ ส่วนรวมและประเทศชาติ เข้าสูว่ งการสือ่ สารมวลชน
โดยเริ่มต้นเขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยคอลัมน์ที่ได้รับความ
นิยมอย่างสูงคือ คอลัมน์ “ฟุดฟิดฟอไฟ” ซึ่งต่อมาถูกตีพิมพ์เป็นหนังสืออย่างต่อเนื่อง
เมื่อด�ำรงต�ำแหน่ง ผอ. อสมท. นายแสงชัยเริ่มปฏิวัติ พลิกโฉมองค์การจากแดนสนธยา เป็นแดนแห่งรุง่ อรุณ ให้ความส�ำคัญแก่รายการและข่าวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีสาระ กระตุน้ ให้สงั คมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา
พร้อมผลักดัน อสมท. ให้เป็นหลักของการสื่อสารมวลชน โดยพัฒนาทั้งเทคโนโลยี วิชาการ และบุคลากร
ท�ำให้ อสมท. ก้าวสู่การเป็นองค์การระดับโลก ด้วยอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
“ภายหลังการเสียชีวติ ของคุณแสงชัย ได้มกี ารก่อตัง้ มูลนิธแิ สงชัย สุนทรวัฒน์ขนึ้ โดยทุกปีทางมูลนิธิ
จะจัดโครงการประกวดข่าวสาร สารคดีวทิ ยุและโทรทัศน์ พร้อมมอบรางวัลแสงชัยฯ ให้กบั คนข่าว เพือ่ เป็น
ก�ำลังใจให้ผลิตผลงานที่ดี มีคุณภาพสู่สายตาของผู้ชมผู้ฟังทั่วประเทศ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารมวลชน และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน เพื่อระลึกถึงพร้อม
สืบสานเจตนารมณ์ของแสงชัย สุนทรวัฒน์ ผู้ริเริ่มการปฏิรูปการท�ำข่าวและรายการด้านวิทยุและโทรทัศน์
อย่างแท้จริง”
ด้าน นางปัทมา สุนทรวัฒน์ ภรรยานายอิสราซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวของนายแสงชัย สุนทรวัฒน์
เปิดเผยว่าแม้ไม่ได้เข้ามาอยูใ่ นครอบครัวสุนทรวัฒน์ขณะทีค่ ณ
ุ พ่อแสงชัยยังมีชวี ติ อยู่ แต่บรรยากาศภายในบ้าน
ยังคงอบอวลด้วยจิตวิญญาณทีท่ า่ นได้ปลูกฝังไว้ คุณอิสราเล่าว่าทุกเย็นหลังเลิกงาน จะเป็นช่วง “ฟุดฟิดฟอไฟ”
ระหว่างพ่อลูก ช่วงเวลาความอบอุ่นในครอบครัวที่พูดคุยถ่ายทอดถึงกันและกัน คนภายนอกมองว่าคุณพ่อ
แสงชัยเป็นคนฉลาดมาก เป็นคนซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา แต่ในครอบครัวท่านเป็นคนตลก มีอารมณ์ขัน
และมักจะสร้างความครื้นเครงในครอบครัว
“ครอบครัวสุนทรวัฒน์เติบโตที่อเมริกา แต่มีหัวใจรักประเทศไทยมาก คุณพ่อแสงชัยกล่าวอยู่เสมอ
ว่า ‘ประเทศไทยมีสิ่งดีๆ น่าหวงแหน เราควรรู้จักประเทศไทยในสิ่งที่เป็น ไม่ใช่จากที่เคยรับรู้มา’ ดังนั้น
ในการท�ำงาน ท่านจะค�ำนึงถึงประโยชน์ของคนหมูม่ ากเป็นหลัก โดยมีคณ
ุ แม่วชั รี สุนทรวัฒน์เป็นผูผ้ ลักดัน
อยู่เบื้องหลัง
ตอนทีค่ ณ
ุ พ่อแสงชัยเสียชีวติ เป็นเรือ่ งดังระดับประเทศ ความเศร้าท�ำให้สงั คมไทยรูส้ กึ เสียใจทีส่ ญ
ู เสีย
คนดีไป แต่กระนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรมที่ท่านสร้างไว้ไม่จางหาย คงเป็นพื้นฐานให้เรียนรู้ ศึกษา และ
ปรับใช้ในอนาคตกับทุกๆ ด้านของชีวติ การท�ำงานเพือ่ คนหมูม่ ากพร้อมตัง้ มัน่ อยูใ่ นความดี มันยาก แต่นทิ รรศการ
“ร�ำลึก...แสงชัย สุนทรวัฒน์” ครั้งนี้ จะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ได้คิดต่อ ตัดสินใจ เพื่อท�ำหน้าที่สื่อมวลชน
และงานอื่นๆ พร้อมกันนี้ สิ่งที่คุณพ่อแสงชัยมุ่งหวังจะยังคงอยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ตลอดไป”

ให้สมกับที่ได้รับเกียรตินั้น หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิด
ความเสือ่ มเสีย อย่าวางตัวเหนือผูอ้ นื่ ให้คดิ ถึงใจเขาใจเรา
ต้องวางตัวให้เป็นที่น่าเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ทั้งในกลุ่มคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
อาจารย์ควรลดอัตตา รักและสามัคคี ช่วยกันต้าน
สิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสม นอกจากนี้ อาจารย์ใหม่ต้อง
ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ กติกา พ.ร.บ. และ
ระเบียบราชการ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบการเบิกจ่าย เป็นต้น
“ในช่วง 2-3 ปีแรก ขอให้อาจารย์เร่งผลิตผลงานวิชาการ งานวิจยั งานบทความวิชาการตามกฎเกณฑ์
ของ สกอ. เมือ่ ถึงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมจะได้ขอก�ำหนด
ต�ำแหน่งวิชาการ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
เพื่อเพิ่มสัดส่วนต�ำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะ
และมหาวิทยาลัย สิง่ ส�ำคัญ คือ ขอฝากให้อาจารย์ใหม่
ศึกษารายละเอียดของระเบียบกฎเกณฑ์ของการประเมินผลงานทางวิชาการ และขอให้มงุ่ ผลิตผลงานทางวิชาการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ นี้เพือ่ ให้กรรมการผูป้ ระเมินผลงานจากภายนอกได้เห็นถึงความตัง้ ใจและคุณภาพของอาจารย์รามค�ำแหงอันจะเป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือให้มหาวิทยาลัย
อีกทางหนึง่ ด้วย พลังของอาจารย์มคี วามส�ำคัญต่อมหาวิทยาลัยมาก ขอให้ทกุ คนร่วมกันสร้างสปิรติ ให้กบั คณะ และมหาวิทยาลัย เรียนรูแ้ ละซึมซับวัฒนธรรมขององค์กร
เพื่อเป็นหนึ่งในก�ำลังส�ำคัญ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยต่อไป”

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

ข่าวรามคำ�แหง

๓

เด็กรามฯ เจ๋ง ประกวดหนังสั้น เข้า 15 ทีม
เผยภูมิใจได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
ภาคภูมใิ จ..นักศึกษารามค�ำแหง ผลิตภาพยนตร์สนั้ “ศูนย์พนั ธุ”์ ในโครงการประกวดหนังสัน้ “ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” จัดโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) คว้ารางวัล 15 ทีมสุดท้าย
จากทัง้ หมด 117 ทีมทัว่ ประเทศ เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา เผยขอบคุณคณะสือ่ สารมวลชนให้การสนับสนุน
ฝากข้อคิดถึงคนดู ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานจากเรื่องใกล้ตัว ตระหนักถึงคุณค่าที่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9
อนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นหลัง
โอกาสนี้ อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า
ในการผลิตภาพยนตร์สั้นต้องใช้ทรัพยากรมาก ทั้งเวลา ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และ
การประสานงานท�ำงานเป็นทีม โดยคณะสื่อสารมวลชนได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์
การถ่ายท�ำและงบประมาณ ถึงแม้ไม่ได้รบั รางวัลชนะเลิศ แต่ผลส�ำเร็จทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่า
คือนักศึกษาเกิดจิตส�ำนึก ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงท�ำเพื่อประเทศ
กับโครงการในพระราชด�ำริกว่า 4,000 โครงการ และได้เดินตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท
ผ่านการผลิตหนังสั้นเรื่องนี้
“คณะสื่อสารมวลชนก�ำลังเริ่มต้นมิติใหม่ของการเรียนรู้ศาสตร์ภาพยนตร์ โดยบรรจุอาจารย์ใหม่
ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาด้านภาพยนตร์โดยตรง และมีงบประมาณทีม่ หาวิทยาลัยสนับสนุนให้การเรียนคณะสือ่ สารมวลชน
มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงการปรับหลักสูตรใหม่ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษากว้างขวางมากขึ้น
เป็นอีกระดับที่จะพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และจะส่งเสริมให้มีเวทีออกไปแสดงผลงาน
มากกว่าเดิม พร้อมเป็นก�ำลังใจให้นักศึกษาไม่หยุดเรียนรู้ และไม่หยุดค้นหาความฝันของตัวเอง”
ด้าน นายธนกร อาจารยางกูร นักศึกษาคณะสือ่ สารมวลชน ผูก้ ำ� กับภาพยนตร์สนั้
“ศูนย์พนั ธุ”์ กล่าวว่าการได้รว่ มท�ำหนังสัน้ ในโครงการ “ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
เป็นส่วนหนึง่ ของการสืบสานพระราชปณิธาน โดยถ่ายทอดเรือ่ งราวเกีย่ วกับเมล็ดพันธุพ์ ชื
หายากทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครรูจ้ กั และได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้ทศี่ นู ย์อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อพ.สธ.
คลองไผ่ โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่ม และสมเด็จพระเทพฯ ทรงสานต่อ
“ผมหวังให้หนังสั้นเรื่องนี้มีส่วนปลุกจิตส�ำนึกท�ำดีเพื่อพ่อ ร่วมกันสืบสาน
พระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่มีมากกว่า 4,000 โครงการอย่างแท้จริง หลังจาก
รางวัลครัง้ นี้ ผมจะไม่หยุดท�ำผลงาน ไม่หยุดล่าฝันให้กบั ตัวเอง เพือ่ นๆ ทีม่ โี อกาสท�ำตามความฝันขอให้ลงมือท�ำ
เพราะหากปล่อยผ่านไป มันก็จะยังเป็นแค่ฝนั อย่ากลัวว่าจะท�ำไม่ได้ เพราะไม่มใี ครท�ำได้ตงั้ แต่เกิด ทุกคนเรียนรู้
จากประสบการณ์ทั้งสิ้น”
นายจามิกร วงชมพู นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ก�ำกับภาพและตัดต่อภาพยนตร์สนั้
“ศูนย์พันธุ์” กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เคยตรัสถึงทรัพย์สิน
ไม่วา่ จะเป็นดิน น�ำ้ ฟ้า อากาศ ในประเทศของเรา เราทุกคนมีหน้าทีจ่ ะต้องดูแลรักษา อนุรกั ษ์ไว้
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ ได้กิน ได้เห็นสิ่งที่เคยมี และยังจะมีต่อไป ตนมีหน้าทีถ่ ่ายภาพ
ก�ำกับภาพ ใช้ภาพเล่าเรือ่ งให้คนดูเข้าใจ โดยน�ำเสนอเกีย่ วกับศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
ในพระราชด�ำริฯ ความยากล�ำบากของการเสาะหาพันธุพ์ ชื และการอนุรกั ษ์ไว้ให้คงอยู่
“ผมร่วมประกวดโดยไม่หวังรางวัลใดๆ หวังเพียงได้เป็นส่วนหนึง่ ของการสืบสาน
พระราชปณิธาน ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด อยู่กับการท�ำไร่ ท�ำนามาตั้งแต่เด็กๆ ตระหนักถึงความยากล�ำบาก
ทีพ่ อ่ หลวงดูแลเราและคนทัง้ ประเทศ และพระราชด�ำริเกีย่ วกับ “พอเพียง” ทีค่ รอบครัวของผมใช้เป็นแนวทางชีวติ มาตลอด ขอบคุณคณะสือ่ สารมวลชนทีใ่ ห้โอกาสเด็กต่างคณะอย่างผมได้รว่ มท�ำกิจกรรม และได้ดงึ ศักยภาพ
ของตัวเองออกมาใช้ในด้านที่สนใจ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สามารถต่อยอดในชีวิตท�ำงานได้”
นายจงรัก กลิน่ แก้ว บัณฑิตคณะสือ่ สารมวลชน เขียนบทภาพยนตร์สนั้ “ศูนย์พนั ธุ”์
กล่าวว่าแรกเริ่มของการเขียนบทได้รับค�ำแนะน�ำจากคณบดีและอาจารย์เอกลักษณ์
อนันตสมบูรณ์ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระองค์ผา่ นหนังสัน้
15 นาที เนือ่ งจากมีจำ� นวนมากกว่า 4,000 โครงการ จึงเลือกเรือ่ งของการอนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้
ในประเทศไทย ที่ทรงริเริ่ม และได้รับการสานต่อโดยสมเด็จพระเทพฯ
“เนือ้ เรือ่ งด�ำเนินไปโดยตัวละคร 2 ตัว คือ ‘เก้า’ และ ‘พีว่ ชิ าญ’ ได้รบั มอบหมาย
ภารกิจตามหาพันธุไ์ ม้ เพือ่ น�ำมาเพาะเลีย้ งในศูนย์อนุรกั ษ์ฯ โดย ‘พีว่ ชิ าญ’ มีอดีต
ฝังใจกับต้นไม้ที่รักถูกท�ำลายไป ส่วน ‘เก้า’ เป็นเด็กฝึกงานที่ท�ำพลาดหลายครั้งจนถูกมองว่าเป็นตัวถ่วง
(อ่านต่อหน้า 11)

“เพลงเพื่ อ ชี วิ ต เหมื อ นกั บ น�้ ำ
บางครั้งเราก็ไม่รู้สึกเพราะมันมีอยู่แล้ว
แต่มันก็ขาดไม่ได้ แม้สังคมจะเปลี่ยนไป
แต่เพลงทีใ่ ห้กำ� ลังใจกับคนเราจ�ำเป็นต้องมีตลอด”
ค�ำกล่าวข้างต้นนี้เป็นของศิลปิน
เพลงเพื่อชีวิตชาวญี่ปุ่นวัย ๖๘ ปี ที่ยัง
แข็งแรงชื่อ
ยูโซ โตโยดะ
โตโยดะ บอกว่าประเทศไทยเหมือนเป็น
บ้านที่ ๒ ของเขา ทีต่ อ้ งหาเวลามาเยีย่ มเยือน
ให้ได้ทุกปี ปีละนานๆ
หนุ ่ ม เกี ย วโตผู ้ นี้ เ กิ ด เมื่ อ วั น ที่
๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ เป็นลูก
คนสุดท้องในจ�ำนวนพี่น้อง ๕ คน โดย
พีช่ ายคนที่ ๒ ซึง่ เป็นนักดนตรีแนวคันทรี
เป็นคนสอนให้เล่นกีตาร์เป็นตัง้ แต่อายุ ๑๐ ขวบ
พออายุได้ ๑๕ ปี ก็ตงั้ วงดนตรีรว่ มกับ
เพื่อนๆ ในโรงเรียน และ
อีก ๒ ปีถัดมา เพลง “ฮิโรชิมา”
ที่ เ ขาเขี ย นขึ้ น เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์
การทิ้ ง ระเบิ ด ปรมาณู ที่ เ มื อ งฮิ โ รชิ ม า
ก็ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการประกวดเพลง
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
โตโยดะเล่าว่า เขารู้จักเมืองไทย
จากการที่วงคาราวานเดินทางไปแสดง
คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น
เขาประทับใจบทเพลงของ “หงา”
หรือ “สุรชัย จันทิมาธร”
อันเป็นเหตุให้นำ� เพลง “เดือนเพ็ญ”
ไปร้องเป็นภาษาญี่ปุ่น
ท�ำให้ชาวญีป่ นุ่ รูจ้ กั เพลงเดือนเพ็ญ
อย่างกว้างขวาง
ฉบับหน้า “ข่าวรามค�ำแหง” จะพูดถึง
“เดือนเพ็ญ” ในแบบฉบับของ ยูโซ โตโยดะ

เปลวเทียนให้แสง รามคำ�แหงให้ทาง

๔

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

ม.รามฯ จัดประชุม ‘บก.อาวุโสสปริงนิวส์’ ให้ข้อคิด‘ชีวิตคนข่าว’
“เทคนิคการเรียนการสอนยุคดิจติ ลั ” สร้างข่าวคุณภาพ ยึดมั่นในวิชาชีพสื่อมวลชน
นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่อง
“เทคนิคการเรียนการสอนยุคดิจติ ลั ” โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สุรพล บุญลือ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร และมีคณาจารย์จาก
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมประชุม จัดโดย งานกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3
อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2
โอกาสนี้ นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา
กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตัล เข้ามามีบทบาทต่อทุกคนในสังคม โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา ท�ำให้บทบาทของอาจารย์ผสู้ อนเปลีย่ นไป กลายเป็นการช่วยแนะน�ำ
ให้นกั ศึกษารูจ้ กั การค้นคว้าหาความรูท้ อี่ ยูใ่ นอินเทอร์เน็ต ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อน
ต้องตืน่ ตัว เข้าใจ และสามารถน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ รียน
ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ปลูกฝังเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรมด้วย ดังนัน้ ฝ่ายวิชาการ
กองบริการการศึกษา เล็งเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงได้จดั ประชุมทางวิชาการ
เรือ่ ง “เทคนิคการเรียนการสอนยุคดิจติ ลั ” ขึน้ เพือ่ ให้คณาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิตัลต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่าปัจจุบนั นักศึกษามีการเรียนรู้
และรั บ รู ้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ที่ ม านั่ ง เรี ย นในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถหาความรู้เพิ่มเติม
ทีถ่ กู ต้องและตรงกับความต้องการได้มากขึน้ จากโซเชียลมีเดีย ฉะนัน้ เทคโนโลยี
การเรียนการสอนของอาจารย์จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับยุคสมัยด้วย
“อาจารย์ควรแนะน�ำให้นกั ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมจากทีต่ า่ งๆ นอกเหนือ
จากการเรียนในห้องเรียนและจดค�ำบรรยายบนกระดาน ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เกิดการจดจ�ำที่ดีขึ้นด้วย”
ผศ.ดร.สุรพล กล่าวต่อไปว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 สถาบันการศึกษาควร
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน เน้นการสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ๆและนวัตกรรม โดยท�ำให้ผเู้ รียน
เกิดกระบวนการทางความคิดมากขึ้น
ซึ่งพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มีความสามารถและเชีย่ วชาญในวิชาทีส่ อน
แต่ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม ส่วนด้านนักศึกษา ถึงจะมีความรับผิดชอบสูง
ขยัน อดทน และสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้
แต่นักศึกษาที่เข้าเรียนก็จะเป็นกลุ่มใหญ่
ท� ำ ให้ อ าจารย์ ผู ้ ส อนไม่ ส ามารถพู ด คุ ย โต้ ต อบกลั บ อาจารย์ ไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
ดังนั้นควรใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยจัดกลุ่มนักศึกษา และเป็น
พื้นที่ให้นักศึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนและอาจารย์ได้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งยังท�ำให้เกิดการเรียนรู้และโต้ตอบระหว่างกันได้ทันที

‘สุรชา บุญเปีย่ ม’ บรรณาธิการอาวุโส สถานีขา่ วสปริงนิวส์ ดิจติ อลทีวี
ช่อง 19 เล่าประสบการณ์ชีวิตกับการเป็นผู้สื่อข่าว ฝากน้องรุ่นใหม่ให้รายงาน
ข่าวอย่างมีคณ
ุ ภาพ สร้างข่าวเนือ้ ดี มีคณ
ุ ค่า และเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม รวมทัง้
ซือ่ สัตย์ในวิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณของสือ่ มวลชน ในการจัดงาน “รำ�ลึก...แสงชัย
สุนทรวัฒน์” จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 702 ชั้น 7 อาคารสุโขทัย ม.ร.
นายสุรชา บุญเปีย่ ม เป็นนักสือ่ สารมวลชนเจ้าของรางวัล รวม 41 รางวัล
อาทิ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 9 รางวัล รางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่น รางวัลโทรทัศน์ทองคำ� ประจำ�ปี 2547 รางวัลสือ่ มวลชนเพือ่ สิทธิมนุษยชน จากแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย รางวัลบุคคลภาคสือ่ มวลชนดีเด่น ด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ�ปี 2558 รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ�
ประจำ�ปี 2548 และรางวัลประชาบดี ประจำ�ปี 2558
นายสุรชา เล่าถึงช่วงชีวติ ทีไ่ ด้ทำ�งานร่วมกับ นายแสงชัย สุนทรวัฒน์วา่
ท่านได้ปลูกฝังให้ผสู้ อ่ื ข่าวทำ�งานข่าวให้เป็น ‘ข่าวเนือ้ ดี มีคณ
ุ ค่า และเป็นประโยชน์
ต่อสังคม’ ทัศนคติในการทำ�ข่าว คือต้องรวดเร็วที่จะนำ�เสนอต่อประชาชน
แม้ว่าเหตุการณ์เกิดต่างประเทศแต่มีผลกระทบต่อคนไทยทีมงานต้องพร้อม
ไปปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละรายงานสดทันที เพราะการเป็นนักข่าวไม่มวี นั หยุด ทุกเหตุการณ์
ต้องไปเห็นด้วยตา ฟังจากหู เพื่อเล่าข้อเท็จจริงให้คนอื่นฟังได้ถูกต้อง
“ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับการรายงานข่าว ผู้อ่านต้อง
พิจารณาแหล่งข่าวว่า น่าเชื่อถือหรือมีข้อเท็จจริงอย่างไร สื่อมวลชนต้องมี
จรรยาบรรณ โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และคนชรา
ต้องไม่บดิ เบือนข่าวตามความคิดเห็นส่วนตัว ยิง่ ขณะนีน้ อกจาก ‘คนรายงานข่าว’
แล้วยังมี ‘นักเล่าข่าว’ มากขึ้น การรายงานข่าวจึงต้องเคารพแหล่งข่าวและ
บุคคลที่เป็นข่าว เช่น ข่าวสืบสวนสอบสวนเป็นข่าวที่ต้องเจาะลึก ส่งผลต่อ
สาธารณะ เมื่อรายงานข่าวไปแล้วต้องได้รับการแก้ปัญหา”
บก.อาวุโส กล่าวถึงการตีประเด็นข่าวว่าต้องมีชีวิตอยู่กับการอ่านข่าว
จากหนังสือพิมพ์ จากสื่อต่างๆ อ่านซ�้ำบ่อยๆจะท�ำให้เราเข้าใจประเด็นข่าว
และรายงานข่าวจากการเข้าไปสัมผัสเหตุการณ์ด้วยตนเอง ไม่ใช่เอาข่าวคนอื่น
มารายงาน ชีวิตคนข่าว ต้องชอบ แล้วจะอยากท�ำ ท�ำด้วยใจรัก แม้งานหนัก
เสีย่ งอันตรายก็ตอ้ งสู้ เจาะข่าวให้ลกึ รายงานข่าวให้เป็น และเกิดประโยชน์ตอ่ สาธารณชน
“การทำ�งานข่าวมีทง้ั บรรณาธิการ เป็นคนสัง่ ให้ทำ�ประเด็นต่างๆ และงาน
ทีส่ ร้างสรรค์เอง รวมถึงประเด็นทีน่ า่ สนใจเพิม่ เติมหน้างาน สิง่ สำ�คัญในการทำ�งาน
ต้องค้นหาความจริง ไร้อคติ ไม่เอาความรูส้ กึ ส่วนตัวปนกับงาน วางตัวให้เป็นกลาง
และค้นหาความจริง นอกจากนี้แล้ว จะต้องตั้งมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพสือ่ มวลชน เรียนรูว้ า่ สิง่ ใดผิดถูก ดีหรือไม่ดี ทำ�หน้าทีข่ องนักข่าวให้สมบทบาท
ให้ความเสมอภาคความเท่าเทียมกับทุกคน และมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
เชื่ อ มั่ น ว่ า นั ก ข่ า วทุ ก คนจะยื น หยั ด ในวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนได้ อ ย่ า งมั่ น คง”
บก.อาวุโสสปริงนิวส์กล่าว

ข่าวรามคำ�แหง
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รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน เศรษฐกิจแบ่งปัน
ค�ำว่า “เศรษฐกิจแบ่งปัน” นัน้ ผมแปลมาจากภาษาอังกฤษทีว่ า่ “sharing economy”
ซึง่ กระแสความนิยมในแนวคิดเรือ่ งเศรษฐกิจแบ่งปันนีม้ มี า 8-9 ปีแล้ว โดยธุรกิจแรก ๆ
ก็คือ Airbnb ซึ่งตอนแรกที่ผมได้ยินค�ำนี้ก็งุนงงสงสัยเหลือก�ำลังว่าคืออะไรกันแน่
ที่สงสัยก็เพราะ Airbnb ซึ่งเป็นการแบ่งเช่าห้องหรือที่พักจากคนที่ไม่อยากทิ้งให้
ห้องพักว่างอยูเ่ ปล่า ๆ เวลาเราจะเดินทางไปท่องเทีย่ วทีต่ า่ ง ๆ นัน้ เป็นเรือ่ งไกลตัวมาก
แต่ที่ท�ำให้เริ่มเข้าใจชัดขึ้นก็ตอนที่มีการน�ำบริการรถรับส่งที่เรียกว่า Uber เข้ามา
ในเมืองไทย ซึง่ ตอนแรก ๆ มีการโฆษณาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิรค์ ต่างๆ ถีพ่ อสมควร
ผมมาเข้าใจจนซาบซึง้ ก็เมือ่ มีแท็กซีม่ ารุมด่ารุมตีคนขับอูเบอร์จนลงข่าวทัง้ หนังสือพิมพ์
และทีวีติดต่อกันหลายวัน โดยมีนักวิชาการบางท่านออกมาอธิบายว่านี่แหละเป็น
sharing economy แบบหนึ่ง อ๋อ...มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ที่มาของเศรษฐกิจแบ่งปันนี้เขาว่าเริ่มมาจากการที่คนมีทรัพยากรรวมทั้ง
สินทรัพย์มากเกินกว่าจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ เช่นมีคอนโดทีซ่ อื้ ไว้ตามเมืองตากอากาศ
เช่นพัทยาหรือชะอ�ำ แต่นานทีปีหนจึงจะได้ไปใช้ เรียกว่าปีหนึ่ง ๆ อาจไปอยู่แค่
2-3 สัปดาห์ ช่วงเวลาที่เหลือก็ทิ้งว่างไว้เปล่า ๆ ซึ่งถ้าเป็นเศรษฐีสมัยก่อนก็จะ
มีลูกของเพื่อน ๆ หรือเพื่อนของลูก ๆ มักจะมาขอไปพักกันเป็นครั้งคราว กรณีนี้
ผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับเพราะตอนมาเป็นอาจารย์ที่รามค�ำแหงใหม่ ๆ กลุ่มเพื่อนอาจารย์ใหม่ด้วยกันนิยมไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศที่บางแสนของเพื่อน
ของคุณพ่ออาจารย์ทา่ นหนึง่ ทุกปี ปีละหลายครัง้ และต่อมาเมือ่ ตอนคนนิยมไปเทีย่ วหัวหิน
(เมื่อ 30 ปีที่แล้ว) เพราะสงบเงียบกว่าแถวเมืองชล กลุ่มเพื่อนอาจารย์ก็ได้อาศัย
ไปพักบ้านตากอากาศของคุณพ่ออาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางเก่า ตอนกลางคืน
เมื่อคนหลับกันจะหมดแล้วบรรยากาศวังเวงน่าดู
ที่เล่าเรื่องมานั้นเป็นการย้อนอดีตซึ่งบ้านที่เคยไปพักเหล่านั้นถูกขายท�ำคอนโด
ไปหมดแล้ว และในตอนนี้ถ้าใครไม่อยากให้ห้องพักหรือบ้านพักถูกทิ้งว่างโดย
เปล่าประโยชน์ ก็อาจแบ่งปันให้คนอืน่ มาใช้โดยได้คา่ ตอบแทนพอสมควรผ่านทาง Airbnb
ด้วยการติดต่อแบบออนไลน์คือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจแบบนี้ว่ากันว่า
ก�ำลังโตวันโตคืนและท�ำให้ผู้ประกอบการโรงแรมหรือเกสท์เฮาส์ไม่ค่อยจะพอใจ
เท่าไหร่เพราะไปตัดราคากัน และทางรัฐบาลก็ก�ำลังมองหาทางจะเก็บภาษีด้วย
ในส่วนของอูเบอร์นนั้ ผมเห็นเขาโฆษณาหาคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นผูข้ บั อูเบอร์
อยู่โดยคุณสมบัติส�ำคัญคือต้องมีรถที่คุณภาพดี ยิ่งถ้าเป็นรถเก๋งราคาแพงเขาว่ายิ่งดี
เพราะลูกค้าจะนิยมกว่า คนที่สมัครและลงทะเบียนเป็นผู้ขับอูเบอร์ก็จะใช้เวลาว่าง
ไปรับส่งคนทีเ่ รียกมาทางแอพพลิเคชัน่ ของสมาร์ทโฟน คิดค่าบริการตามอัตราทีก่ ำ� หนด
ซึ่งต่างกับอัตราแท็กซี่ และเดี๋ยวนี้อูเบอร์ที่เป็นบริการรถจักรยานยนต์ก็มีแล้วด้วย
ในเมืองไทย เวลารถติดไปแท็กซีล่ ำ� บากหรือแท็กซีไ่ ม่ยอมรับก็เรียกอูเบอร์ได้ทงั้ แบบรถเก๋ง
และมอเตอร์ไซค์ เพียงแต่ตอนเรียกต้องระวังหน่อยเพราะเขาว่าแถว ๆ สยามสแควร์
มักมีต�ำรวจคอยดักจับเนื่องจากบริการอูเบอร์นั้นยังผิดกฎหมายอยู่ในเมืองไทย
และนอกจากระวังต�ำรวจแล้วก็ต้องระวังพวกพี่ ๆ แท็กซี่ด้วยเพราะเขาเห็นว่าเป็น
บริการเถื่อนที่จะมาแย่งลูกค้าของเขา
นอกจาก Airbnb และ Uber แล้วเมือ่ ไม่นานมานี้ เห็นมีขา่ วว่านักศึกษาหัวใส
ทีจ่ นี คิดธุรกิจให้บริการแบ่งปันการใช้จกั รยานขึน้ มา โดยคนทีม่ าลงทะเบียนเป็นสมาชิก
สามารถน�ำจักรยานที่ผู้ให้บริการจัดหาไว้ให้นี้ขี่ไปยังที่ต่าง ๆ โดยเสียค่าบริการ
ท�ำนองเดียวกับการเช่าจักรยาน การคิดเงินก็จา่ ยผ่านสมาร์ทโฟน ธุรกิจนีต้ อนแรกก็เห็นว่า
เป็นไปด้วยดี แต่ตอ่ มาก็เกิดคูแ่ ข่งขึน้ มากจนเจ๊งไปตาม ๆ กัน เมือ่ ไม่กวี่ นั มานีผ้ มดูขา่ วเห็นว่า
ทีเ่ ซีย่ งไฮ้มรี ถจักรยานของบริการแบ่งปันทีว่ า่ นีถ้ กู กองทิง้ ไว้เป็นพัน ๆ คันอย่างน่าเสียดาย
บริการแบ่งปันจักรยานแบบนี้ไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับ ที่ผมเห็นนั้นเป็น
บริการของกรุงเทพมหานคร แต่จุดจอดมีอยู่ไม่กี่แห่ง เท่าที่เห็นก็มีฝรั่งมาใช้บริการ
อยูบ่ า้ ง คนไทยทีใ่ ช้บริการก็คงมีเหมือนกันแต่ผมยังไม่เห็นเท่านัน้ และตอนนีไ้ ด้ขา่ วว่า
ก�ำลังจะขยายบริการออกไปให้กว้างขวางกว่าก่อน ซึ่งก็คงจะดีเหมือนกัน แต่คงเป็น
แค่ในบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นใน น่าเสียดายว่าผมคงจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้...ก็ผม
ขี่จักรยานไม่เป็นนี่ครับ

สั่งอาหาร

ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล

(ก่อย หมอน อัน)
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บทสนทนานีเ้ ป็นตัวอย่างการสัง่ อาหารของเพือ่ นกลุม่ หนึง่ ทีไ่ ปรับประทานอาหาร
ที่ห้องอาหาร
C:
(เหม่ย โก หว่า ก๊าก อง หว่าว อะ)			
เชิญคุณผู้หญิง และคุณผู้ชายทั้งหลายเข้ามาค่ะ
D:
(หญ่า ห่าง โฮม ไน ก๊อ ม้อน สี่ ดัก เบียต คง บ่า)
วันนี้ที่ร้านมีอาหารพิเศษอะไรไหมคุณ
C:
(โฮม ไน ก๊อ ซุป เลือน แนม หว่า ถิต ไกว)		
วันนี้มีซุปปลาไหล ปอเปี๊ยะ และเนื้อย่าง
E:
(โอ่ โตย เสิ้ต ทิ้ก แนม โตย ด๊า ตึ่ง อัน เอ๋อ ฟ้าป)
โอ่ ผมชอบปอเปี๊ยะมาก ผมเคยได้ลองรับประทานที่ฝรั่งเศส
C:
(ซิน โหลย อง หล่า เหงื่อย เนื้อก หน่าว อะ)		
ขอโทษ คุณเป็นคนชาติอะไรคะ
E:
(โตย หล่า เหงื่อย ด่าย ลวาน) ผมเป็นคนไต้หวัน
D:
(เดย หล่า อง เต อา หว่า โก เมีย ลิง) นี่คือคุณเตอาและคุณเมียลิง
(เหาะ เดิ่ว หล่า บ่าน โตย หว่า เดิ่ว หล่า เหงื่อย ด่าย ลวาน)
พวกเขาต่างก็เป็นเพื่อนฉันและต่างก็เป็นคนไต้หวัน

C:

D:

C:
C:
D:

(ก๋า ฮาย เดิ่ว น้อย ถ่าว เตี๊ยง เหวียต หว่า เสิ้ต สั่ญ อัน)
ทัง้ คูต่ า่ งก็พดู ภาษาเวียดนามได้คล่องแคล่วและรูจ้ กั อาหารการกินเป็นอย่างดี
(โอ่ เถิ่ต วิญ สึ เดือก ฝุก หวุ ก๊าก หวิ เอ๋อ หญ่า ห่าง จุ๊ง โตย)
โอ่เป็นเกียรติที่ได้บริการพวกคุณที่ร้านของพวกเรา
(ซิน ก๊าก หวิ เน้ม ถือ ม้อน ซุป เลือน เจื๊อก)
ขอให้พวกคุณชิมซุปปลาไหลก่อน
(เวิง เดือก) ครับ ได้
(ซิน จอ จุ๊ง โตย ม้อน ถิต บ่อ กัว เบี๋ยน หว่า แนม ส่าย ก่อน)
พวกเราสั่งอาหารคือเนื้อวัว ปูทะเล และปอเปี๊ยะไซ่ง่อน
(เวิง) ค่ะ
(ก๊าก อง ม้วน สุ่ง ถิด บ่อ ต๊าย เหวื่อ ไฮ จี๊น อะ)
พวกคุณต้องการเนื้อวัวสุกปานกลาง หรือสุกคะ
(สะ ต๊าย จอ ฮาย จุ๊ง โตย หว่า จี๊น จอ โก เมีย ลิง)
ครับ สุกปานกลางสองที่สำ�หรับพวกเรา และสุกสำ�หรับคุณเมียลิง

(อ่านต่อหน้า 9)

ข่าวรามคำ�แหง

๖

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre - degree) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เปิดรับสมัคร
ผู ้ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ศึ ก ษาเป็ น รายกระบวนวิ ช า
เพือ่ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี เพือ่ เปิดโอกาส
ทางการศึกษา พัฒนาความรู้ ส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวติ แก่ประชาชนทัว่ ไป และเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ คี วามประสงค์
จะให้การศึกษาเพิม่ พูนความรูแ้ ก่บคุ ลากร อันเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รบั ความส�ำเร็จ
ในอาชีพและหน้าทีก่ ารงานยิง่ ขึน้ ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ก�ำหนดการจ�ำหน่ายระเบียบการรับสมัคร
		 1.1 จ�ำหน่ายทางไปรษณีย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 11
กันยายน 2560 - 6 ตุลาคม 2560 ราคาชุดละ 140 บาท
โดยส่งเงินเป็นธนาณัตธิ รรมดา สัง่ จ่ายเงินที่ ปณฝ.
รามค�ำแหง 10241 ผูร้ บั เงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนว
การศึกษา ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ.รามค�ำแหง กรุงเทพฯ
10241 โดยระบุทซี่ องจดหมายว่า “ชุดสมัครรายวิชา
ทางไปรษณีย”์ หากไปซือ้ ด้วยตนเองทีม่ หาวิทยาลัย
ราคาชุดละ 140 บาท จ�ำหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและ
แนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3
1.2 จ�ำหน่ายที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1)
ชุดสมัครด้วยตนเอง จ�ำหน่ายตัง้ แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคาร สวป. ชั้น 1
ราคาชุดละ 120 บาท
1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ตอ้ ง
ซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่
www.iregis2.ru.ac.th
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
		 2.1 จบหลั ก สู ต รภาคบั ง คั บ การศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)) ขึน้ ไป หรือ
		 2.2 เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน
ส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
		 2.3 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน
ที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเห็นสมควร หรือ
		 2.4 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.2, 2.3 และ
ข้อ 2.4 ต้องจบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)) หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป
3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
3.1 รั บ สมั ค รผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2560 - 14 พฤศจิกายน 2560
ที่ www.iregis2.ru.ac.th
		
3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่
11 กันยายน 2560 - 14 ตุลาคม 2560 ให้ผู้สมัคร
ส่งใบสมัคร และเอกสาร ประกอบการสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ
รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณียใ์ ห้ครบถ้วน
		
3.3 รับสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
(รามฯ 1) ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2560
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08.30 -15.30 น.
ที่ อ าคารหอประชุ ม พ่ อ ขุ น รามค� ำ แหงมหาราช
โดยด�ำเนินการสมัครได้ 2 กรณี ดังนี้
		 3.3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร
และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบ
การสมัคร) แล้วน�ำมาสมัคร
		 3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอก
ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ผู้สมัครต้องพิมพ์
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก
ข่าวรามค�ำแหงออกมา แล้วน�ำมาสมัคร
4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าบ�ำรุงการศึกษา มีดังนี้
		 4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา
			 800.- บาท
		 4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา
			 500.- บาท
		 4.3 ค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ
			 500.- บาท
		 4.4 ค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน
			 300.- บาท
		 4.5 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต
			 หน่วยกิตละ 50.- บาท
		 4.6 ค่าบัตรประจ�ำตัวผู้เข้าศึกษา
			 100.- บาท
		 4.7 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�ำแหง

			 ภาคเรียนปกติละ 100.- บาท
5. หลักฐานทีใ่ ช้ในการสมัคร (ถ่ายส�ำเนาขนาด
A4 เท่านั้น)
		 5.1 ใบสมั ค รและใบขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษา (ม.ร.2) จ�ำนวน 1 ฉบับ
		 5.2 ส�ำเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษา
ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป จ�ำนวน 2 ฉบับ
		 5.3 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 2 ฉบับ
		 5.4 ส� ำ เนาบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน
จ�ำนวน 3 ฉบับ
ส�ำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวคนพิการ จ�ำนวน 2 ฉบับ
		 5.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ เท่านัน้
จ�ำนวน 1 รูป
		 5.6 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยูใ่ นเล่มระเบียบการรับสมัคร) จ�ำนวน 1 ฉบับ
		 5.7 ใบสมั ค รสมาชิ ก ข่ า วรามค� ำ แหง
(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัคร) จ�ำนวน 1 ฉบับ
กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณร
ให้ ด�ำเนิ น การสมั ค รทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และทาง
ไปรษณีย์เท่านั้นที่ www.iregis2.ru.ac.th
6. การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
		 ผู ้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ข้ า ศึ ก ษาสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ อาทิ เช่น ต�ำรา การบรรยายทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์ และการบริการบันทึกเทปค�ำบรรยาย ฯลฯ โดยไม่ตอ้ งเข้าชัน้ เรียน หรือเข้าฟังการบรรยายทีม่ หาวิทยาลัยรามค�ำแหงจัดให้ แต่ให้มาสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ทัง้ นี้ จะสมัครเข้าศึกษาขณะทีย่ งั มีสถานภาพ
นั ก ศึ ก ษาในคณะหรื อ หลั ก สู ต รเดี ย วกั น ของ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงอยู่อีกไม่ได้
นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ผู้ที่สนใจให้ติดต่อ
ขอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ฝ ่ า ยรั บ สมั ค รและ
แนะแนวการศึกษา ส�ำนักบริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชัน้ 3) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240 หรือ โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

ข่าวรามคำ�แหง

๗

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
พ. 18 ต.ค. 2560
ส. 11 พ.ย. 2560 - จ. 13 พ.ย. 2560
จ. 23 ต.ค. 2560 - ศ. 27 ต.ค. 2560
พ. 1 พ.ย. 2560 - พ. 15 พ.ย. 2560
อ. 12 ธ.ค. 2560 - ศ. 9 มี.ค. 2561
ส. 16 ธ.ค. 2560 - อา. 18 มี.ค. 2561
ส. 16 ธ.ค. 2560 - อา. 17 ธ.ค. 2560
ส. 20 ม.ค. 2561 - อา. 21 ม.ค. 2561
ส. 27 ม.ค. 2561 - อา. 28 ม.ค. 2561
ส. 24 มี.ค. 2561 - อา. 25 มี.ค. 2561
ส. 31 มี.ค. 2561 - อา. 1 เม.ย. 2561
จ. 2 เม.ย. 2561

}
}

ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2560 ทีส่ าขาวิทยบริการฯ
ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET
ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2560
ที่สาขาวิทยบริการฯ
วันสอบซ่อมของภาค 1/2560
วันสอบไล่ภาค 2/2560
วันสำ�เร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
จ. 5 มี.ค. 2561
จ. 12 มี.ค. 2561 - ศ. 23 มี.ค. 2561
พฤ. 22 มี.ค. 2561 - จ. 26 มี.ค. 2561
ส. 31 มี.ค. 2561 - จ. 2 เม.ย. 2561
พฤ. 5 เม.ย. 2561 - พ. 9 พ.ค. 2561
ส. 19 พ.ค. 2561 - อา. 20 พ.ค. 2561
ส. 26 พ.ค. 2561 - อา. 27 พ.ค. 2561
จ. 28 พ.ค. 2561

}

ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET
ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ
เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560
วันสำ�เร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การงดสอนกระบวนวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์
มีความจ�ำเป็นบางประการ ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา ECO3422,
ECO3602, ECO4109, ECO4228, ECO4424, ECO4601, ECO4605,
ECO4628, MER3203, MER4003, MER4904, MER5303, OPR2003,
OPR2005, OPR2303, OPR4303, POL3166, POL3172, POL3174,
POL3175, POL3180, POL3213, POL4230, POL4247, POL4285, POL4346
และ STA3504 ทีป่ ระกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 นีไ้ ด้
ฉะนั้น ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว
สามารถสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชา
ทีจ่ ะสับเปลีย่ นนัน้ หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ ภายในวันสุดท้าย
ของการสอบไล่ ทีฝ่ า่ ยลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ส�ำนักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล (สวป. ชั้น 6 ) หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไป
ด�ำเนินการด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผอู้ นื่ ด�ำเนินการแทน พร้อมน�ำใบเสร็จรับเงินไปด้วย
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2560

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มีความจ�ำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง
การจัดสอบของกระบวนวิชา ในการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
			
เดิม
แก้ไขเป็น
APR3103 		
SUN 22 OCT.2017 B
คณะจัดสอบเอง
APR3204			
FRI 20 OCT. 2017 A
คณะจัดสอบเอง

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
จ. 4 ก.ย. 2560 - อ. 14 พ.ย. 2560
จ. 11 ก.ย. 2560 - ศ. 6 ต.ค. 2560
จ. 11 ก.ย. 2560 - ส. 17 ต.ค. 2560
จ. 16 ต.ค. 2560 - อ. 14 พ.ย. 2560
ส. 11 พ.ย. 2560 - อ. 14 พ.ย. 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET
(เฉพาะผูท้ ไี่ ม่ใช้สทิ ธิเ์ ทียบโอนหน่วยกิต)
จ�ำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์
(เฉพาะผูท้ ไี่ ม่ใช้สทิ ธิเ์ ทียบโอนหน่วยกิต)
จ�ำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียน
ที่มหาวิทยาลัย

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
พ. 15 พ.ย. 2560 - พ. 28 ก.พ. 2561
ศ. 17 พ.ย. 2560 - จ. 20 พ.ย. 2560

บรรยายในชั้นเรียน
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2560
ที่มหาวิทยาลัย
ศ. 17 พ.ย. 2560 - พ. 31 ม.ค. 2561 ลงทะเบียนสอบ e - Testing
จ. 20 พ.ย. 2560 - ศ. 8 ธ.ค. 2560
ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียภ์ าค 2/2560
ของนักศึกษาเก่า
ศ. 1 ธ.ค. 2560 - พฤ. 15 ก.พ. 2561 สอบ e - Testing (รายละเอียดการสอบ
ดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์)
ศ. 8 ธ.ค. 2560 - จ. 11 ธ.ค. 2560
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2560
(ไม่งดบรรยาย)
จ. 18 ธ.ค. 2560 - อ. 26 ธ.ค. 2560
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2560
ทาง INTERNET
พ. 10 ม.ค. 2561
เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)
พฤ. 11 ม.ค. 2561 - อ. 16 ม.ค. 2561 สอบซ่อมภาค 1/2560
พฤ. 1 มี.ค. 2561
เตรียมสอบไล่ภาค 2/2560 (งดบรรยาย)
ศ. 2 มี.ค. 2561 - พฤ. 15 มี.ค. 2561 สอบไล่ภาค 2/2560
ศ. 16 มี.ค. 2561
วันส�ำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
จ. 5 มี.ค. 2561 - อ. 13 มี.ค. 2561
จ. 5 มี.ค. 2561 - ศ. 16 มี.ค. 2561
ศ. 16 มี.ค. 2561 - จ. 19 มี.ค. 2561
ศ. 16 มี.ค. 2561 - อ. 10 เม.ย. 2561
จ. 26 มี.ค. 2561 - จ. 30 เม.ย. 2561

พ. 28 มี.ค. 2561 - ศ. 4 พ.ค. 2561
อ. 8 พ.ค. 2561
พ. 9 พ.ค. 2561 - พ. 16 พ.ค. 2561
พฤ. 17 พ.ค. 2561

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2560
ทาง INTERNET
ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2560
ที่มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนสอบ e - Testing
สอบ e - Testing (รายละเอียดการสอบ
ดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์)
บรรยายในชั้นเรียน
เตรียมสอบไล่ภาคฤดูรอ้ น/2560 (งดบรรยาย)
สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560
วันส�ำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

๘

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

นักศึกษารามฯ บริจาคโลหิต
รำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณ ‘ในหลวง ร.9’
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
จัดโครงการ “ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีนักศึกษา
ม.รามค�ำแหงเข้าบริจาคโลหิตด้วยจิตร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
โอกาสนี้ “ข่าวรามค�ำแหง” ได้พูดคุยกับผู้บริจาคโลหิต ผู้ที่ยินดีมอบโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน ไม่หวั่นแม้จะเป็นครั้งแรก หรือ
มีความกลัวมากแค่ไหน ทั้งยังเป็นการท�ำความดี และร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ที่ชาวไทยยังร�ำลึกถึงไม่เคยลืม

นางสาววรรณิดา นุชชา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
กล่าวว่าตนร่วมบริจาคโลหิตกับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เป็นครัง้ ที่ 3 ทุกครัง้ ทีไ่ ด้บริจาคโลหิตรูส้ กึ สบายใจ เพราะ
ทางสภากาชาดไทยจะได้น�ำโลหิตของเราไปช่วยเหลือ
ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน
“ดิฉนั อยากบริจาคโลหิตตัง้ แต่ตอนทีอ่ ายุไม่ถงึ เกณฑ์
ทุกครัง้ ทีเ่ ห็นข้อความขอรับบริจาคโลหิตในโซเชียลเราอยากจะช่วยเหลือเขา
และเมื่อถึงวันที่สามารถบริจาคโลหิตได้ก็บริจาคโลหิตทันทีอย่างไม่ลังเล
รู้สึกสบายใจที่ได้ช่วยเหลือ และยินดีให้น�ำโลหิตไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่น”
นางสาวศุภาพร วงค์ราช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการนีเ้ ป็นครัง้ แรก รูส้ กึ ตืน่ เต้นมาก
แต่ดว้ ยความตัง้ ใจทีอ่ ยากท�ำความดี จะตืน่ เต้นแค่ไหนก็ยนิ ดี
จะช่วยเหลือผู้อื่น
“นี่เป็นการบริจาคโลหิตครั้งแรก เรารู้กันดีว่าการ
บริจาคโลหิตเป็นเหมือนการท�ำบุญช่วยเหลือผู้อื่น ดิฉัน
ก็อยากจะช่วยเหลือพวกเขา แม้วา่ วันนีจ้ ะรูส้ กึ ตืน่ เต้นมากก็ตาม แต่ดว้ ยความ
ตัง้ ใจที่อยากท�ำความดีแล้ว ดิฉันก็พร้อมที่จะบริจาคโลหิตในวันนี้”
นายอภิชัย ศรีมาชัย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
เอกพลศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 4 เพราะ
นอกจากจะเป็นการท�ำความดี ครั้งนี้ยังได้น้อมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 และได้ชวน
เพื่อนมาร่วมบริจาคโลหิตด้วย
“ครั้ ง แรกที่ ผ มได้ บ ริ จ าคเป็ น ช่ ว งที่ ผ มเรี ย น
รักษาดินแดน ผมคิดเลยว่าจะต้องมีครั้งต่อไป จนวันนี้เป็นการบริจาค
ครัง้ ที่ 4 แล้ว และม.รามค�ำแหงก็จดั โครงการนีเ้ พือ่ ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งผมก็ยังได้ชวนเพื่อน ๆ มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย
เพราะเป็นสิ่งที่ดีมาก”

นางสาวกาญจนา อรุณไพร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการหลังจากเห็นประชาสัมพันธ์
ในเพจเฟซบุก๊ กองทุนรามค�ำแหง และจะเข้าร่วมโครงการ
ในครั้งต่อไปด้วย
“ก่อนหน้านีเ้ ราเห็นโพสต์ขอรับบริจาคโลหิตในเฟซบุก๊
และเห็นการรณรงค์ให้ร่วมบริจาคโลหิตอยู่หลายหน
เมื่อดิฉันมีโอกาสได้ท�ำในสิ่งนี้ ก็ยินดีช่วยเหลือต่อไปเรื่อย ๆ ในวันหนึ่งโลหิต
ของดิฉันอาจจะช่วยชีวิตคน ๆ หนึ่งไว้ได้ ดิฉันก็ยินดีจะช่วยเหลือเขา”
นายคณิน เดชบุญ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า
ตนบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน ครัง้ นีเ้ ป็นการบริจาค
ครัง้ ที่ 5 แล้ว รูส้ กึ ดีและยินดีมอบโลหิตเพือ่ เป็นประโยชน์
ในการแพทย์ ทัง้ ยังไม่ตอ้ งเดินทางไปไกล เป็นอีกโครงการ
ที่ดีของ ม.รามค�ำแหงที่ทุกคนเข้าร่วมได้
“ผมเคยบริจาคโลหิตตอนอยู่ต่างจังหวัด เมื่อรู้ข่าว
ว่างานแนะแนว ม.รามค�ำแหงจัดกิจกรรมเช่นนีอ้ ยูบ่ อ่ ยครัง้ ผมจึงเข้าร่วมโครงการ
เป็นประจ�ำ จนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ผมดีใจที่โลหิตของผมจะได้ช่วยเหลือผู้อื่น
แถมยังเป็นการหมุนเวียนโลหิตในกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วย”
นายดนุชา อินทร์กลาง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
เป็นอีกหนึ่งคนที่บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก เขากล่าวด้วย
ความตื่นเต้น แต่ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มความขาดแคลน เพราะได้เห็นข่าวเรื่องโรงพยาบาลขาดโลหิต
ส�ำรองอยูบ่ อ่ ยครัง้ ในเมือ่ เราสามารถบริจาคโลหิตได้ ก็อยากจะ
ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน
“ผมตืน่ เต้นกับการบริจาคโลหิตครัง้ แรกมากครับ ถึงหลายคนจะบอกว่า
การบริจาคไม่เจ็บนัก แต่ผมก็ยังกลัวอยู่ดี สิ่งที่ท�ำให้ผมกล้าและไม่ลุกไปไหน
คืออยากเติมเต็มโลหิตที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน
ถ้ามีโอกาสอีกครั้ง ผมก็จะบริจาคโลหิตอีกแน่นอน”

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

ความเชื่อ ความศรัทธา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ทีม่ ตี อ่ พระบรมรูปพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช

ถาม

1. หากสามารถท� ำ การลงทะเบี ย นวิ ช า
ทีต่ กในภาคเรียนถัดไปได้ ดิฉนั สามารถลงทะเบียนเรี ย นวิ ช าอื่ น ส� ำ หรั บ การรี เ กรดในรายวิ ช าที่ ไ ด้
เกรด D หรือ D+ ได้หรือไม่
2. ถ้ามีเกรด D หรือ D+ ยังมีสิทธิ์ได้รับ
เกียรตินิยมอยู่หรือไม่ ถ้าค�ำนวณเกรดโดยรวมแล้ว
ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ตอบ 1. นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย น
วิชาที่ต้องการรีเกรดได้ ต้องนับหน่วยกิตรวมไป
กับวิชาที่ลงทะเบียนตามปกติด้วย เช่น ในภาค 1,
ภาค 2 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องนับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ
รวมกับวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อรีเกรด รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือถ้ามีการแจ้งจบการศึกษา
ด้วยรวมแล้วต้องไม่เกิน 30 หน่วยกิต และในกรณี
ในภาคฤดูร้อน เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิชาปกติ
รวมกับวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเพือ่ รีเกรดแล้วต้องไม่เกิน
9 หน่วยกิต แต่ถา้ มีการแจ้งขอจบการศึกษาสามารถ
ลงทะเบี ย นเรี ย นได้ เ มื่ อ รวมกั น แล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น
18 หน่วยกิต
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ข้อ 20.3 นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด มีความประพฤติดีและมีระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมของกระบวนวิชาทีส่ อบได้ตามหลักสูตร
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ปิ ริญญาเกียรตินยิ ม
แก่ผไู้ ด้รบั การเสนอชือ่ จากคณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
		 20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับหนึง่
เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
		 20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.50
20.3.3 ปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับสอง
ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.25
ทัง้ นี้ นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
ต้ อ งไม่ เ คยลงทะเบี ย นเรี ย นกระบวนวิ ช าใด
และสอบได้กระบวนวิชานั้นมากกว่า 1 ครั้ง หรือ
ลงทะเบี ย นเรี ย นและสอบได้ ก ระบวนวิ ช า
ตามหลั ก สู ต รใหม่ ที่ ใ ช้ แ ทนกระบวนวิ ช าตาม
หลักสูตรเก่า ซึ่งเคยสอบได้แล้ว
ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้างต้น
ถึงนักศึกษาจะได้เกรด D หรือ D+ ในบางวิชา
นักศึกษายังคงมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม ตามข้อบังคับฯ
ดังกล่าว

กองบรรณาธิการ

๙

ธีระวัฒน์ นิลละออ

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มีถาวรวัตถุทตี่ งั้ อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย อย่างโดดเด่น และเห็นได้ชัดนั้นคือ
“พระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช” ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
ในการเคารพบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงทุกคน
ส�ำหรับพระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชนัน้
ได้จดั สร้างตามแบบของกรมศิลปากร เป็นโลหะทองเหลืองผสมทองแดงและรมด�ำ ความสูงจากพืน้ ฐานถึงยอดพระมาลา
115 เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาทรงถือหนังสือ และประทับบนพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ (พระแท่นมนังศิลาบาตร)
การหล่อพระบรมรูปต้องใช้วธิ แี ยกเททองเป็นส่วนๆ รวมถึง 5 ส่วน กว่าจะเสร็จครบบริบรู ณ์ตอ้ งใช้เวลาถึง 8 เดือนเศษ
จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
ประกอบพิธเี ปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 (วิกิพีเดีย, 2560)
จากระยะเวลาประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มาจนถึงปัจจุบันนี้ พระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงที่มีความเชื่อ
ความศรัทธาต่อพระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชเป็นอย่างยิง่ หากสังเกตทุกช่วงเวลาตัง้ แต่เช้าจรดเย็น จะเห็น
นักศึกษาได้ไปจุดธูปกราบไหว้ พระบรมรูปฯ อยูบ่ อ่ ยครัง้ จากการสอบถามนักศึกษาทีม่ ากราบไหว้ ส่วนใหญ่จะมาขอพร
และบนบานต่อพระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ให้สอบผ่าน หรือให้เรียนจบตามที่ตั้งใจไว้ แม้กระทั่ง
นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วขอให้ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน นักศึกษาที่มาขอพร และบนบาน ส่วนใหญ่
มักจะประสบความส�ำเร็จ อีกนัยหนึง่ เปรียบเสมือนได้วา่ พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชเป็นทีพ่ งึ่ พิงทางจิตใจ ให้มกี ำ� ลังใจ
ในการเล่าเรียนนัน้ เอง ส�ำหรับนักศึกษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จตามทีไ่ ด้บนบานไว้ ก็มาแก้บนด้วยการวิง่ รอบพระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ส่วนใหญ่จะวิ่งตั้งแต่สิบรอบ ถึงร้อยรอบก็มี ซึ่งการวิ่งแก้บนก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร
แถมยังได้สุขภาพดีอีกด้วย
ความเชือ่ ความศรัทธาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ทีม่ ตี อ่ พระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชนัน้
ท�ำให้เห็นได้ว่าคนไทยทุกคนมีความเชื่อ ความศรัทธาที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ การบนบานศาลกล่าว เป็นความเชื่อ
ทีผ่ กู ติดมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ถึงแม้โลกเราจะได้พฒ
ั นาไปมากเพียงใดก็ตาม สิง่ นีก้ ย็ งั เป็นสิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้คนเรา
ยังเชื่อว่าท�ำไปแล้วได้ความสบายใจ ฉะนั้นแล้วความเชื่อ ความศรัทธาจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิด และไม่ได้เสียหายอะไร
หากไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดร้อนก็เป็นพอ

บรรณานุกรม

วิกิพีเดีย. (2560). พระบรมรูปพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, จาก https://th.wikipedia.
org/wiki/ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.

ภาษาอาเซียนเรียนร้ไู ว้
C:
D:
C:
E:
C:
F:
C:
F:

(ต่อจากหน้า 5)

(ก๊าก อง สุ่ง เซา สี่ อะ) พวกคุณสั่งผักอะไรคะ
(ซิน จอ จุง๊ โตย โหมต เดีย๋ ซุป เลอ) พวกเราขอกะหล�ำ่ ดอกหนึง่ จาน
(ก๊าก อง ก๊อ อัน เดือก เอิ๊ต คง อะ) พวกคุณทานพริกได้ไหมคะ
(โอ่ จุ๊ง โตย เสิ้ต ทิก เอิ๊ต เตือย) โอ่ พวกเราชอบพริกสดมาก
(เดย อ่ะ เอิ๊ต ไหน่ เหวื่อ เตือย เหวื่อ ไก) นี่ค่ะ พริกนี่ทั้งสดทั้งเผ็ด
(โก เมีย ลิง ก๊อ อัน เดือก เอิ๊ต คง) คุณเมียลิงทานพริกได้ไหม
(จี๋ อี๊ต โทย อะ) แค่นิดหน่อยเท่านั้นค่ะ
(ซิน บ่า จอ โหมต อี๊ต เสิม หว่า โหมต อี๊ต หาต เตียว) ขอน�้ำส้มสายชูและพริกไทยสักนิด
(ม้อน ไหน่ เฮย หญ่าต ฝาย คง โก) อาหารนี่ค่อนข้างจืดใช่ไหมคุณ
(เดือก โส่ย ก๋าม เอิน บ่า) ได้แล้ว ขอบคุณคุณ

ข่าวรามคำ�แหง

๑๐

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

SOC 4095

SEMINAR IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY
สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
✎ แนวสังเขปวิชา ศึกษาทฤษฎี ระเบียบการ

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวข้อที่จะน�ำมา
อภิ ป รายได้ จ ากงานศึ ก ษาหรื อ ผลวิ จั ย งานสนาม
ของนักศึกษา (PR. ANT2013 & SOC4083
นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ควรผ่านวิชาโบราณคดีเบื้องต้น
และทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เปิด
ในเทอม 1 มาก่อน เนื่องจากเป็นองค์ความรู้หลัก
ที่เน้นในการสัมมนา)
✎ เอกสารการเรียน ไม่ มี ต� ำ ราเรี ย นโดยเฉพาะ
เพราะเน้นการศึกษา วิจัยเพื่อสัมมนา นักศึกษาทุกคน
ต้องติดต่ออาจารย์เพื่อปรึกษาเรื่องบทความประกอบ
การสัมมนาเป็นรายบุคคล ตามหัวข้อทีส่ นใจ (บทความ
ที่แต่ละคนได้รับจะแตกต่างกัน)
✎ วันเวลาและสถานที่เรียน
			 TU 13:30 - 15:20 (SBB 302)
✎ หัวข้อหลัก งานวิจัยทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาร่วมสมัย ประเด็นหลักในแต่ละสัปดาห์
แตกต่างกัน
✎ แนวทางการวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
มาจากการอ่านบทความทีก่ ำ� หนด การสัมมนาทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และงานวิจัยส่วนบุคคล
(งานมีหลายชิ้น แต่ทั้งหมดต้องเขียนงานส่ง และ
น�ำเสนองานในชั้นเรียนเท่านั้น เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคิด)
✎ วันและเวลาสอบ ไม่มีการสอบข้อเขียน
แต่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งน� ำ เสนองานการค้ น คว้ า วิ จั ย ใน
ชัน้ เรียนตามวันเวลาทีก่ ำ� หนดในรูปแบบการสัมมนา
และนักศึกษาต้องลงชือ่ ในตารางเพือ่ จองวัน เวลา รวมทัง้
หัวข้อที่จะสัมมนากับผู้สอน (ในชั้นเรียนเท่านั้น)
เนือ่ งจากมีเวลาจ�ำกัดในการน�ำเสนอ และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษา
✎ ข้อแนะน�ำ
			 - เนือ่ งจากวิชานีเ้ ป็นวิชาทีน่ กั ศึกษาวิชาเอก
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แผน 1 ต้องลงทะเบียนเรียน
(ตามหลักสูตร) เป็นวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษา
ดังนั้นนักศึกษาที่จะลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้
ควรผ่านการศึกษาวิชาบังคับของวิชาเอก วิชาบังคับ
ของแผน 1 โดยส่วนใหญ่ เพราะนักศึกษาต้องน�ำความรู้
ที่ได้เรียนมาทั้งหมด มาประมวลความคิด วิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์ กับประเด็นทีน่ ำ� มาสัมมนา และสามารถ

สังเคราะห์แนวคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือชี้น�ำสังคมได้
นักศึกษาจึงควรมีเวลาเข้าชั้นเรียนเพื่อร่วมการสัมมนา
ก่อนจบการศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีสว่ นร่วม
ในการสัมมนาและน�ำเสนอผลงาน (เพราะเป็นวิชาสัมมนา)
จึงขอให้สทิ ธิส์ ำ� หรับนักศึกษาวิชาเอกทีผ่ า่ นวิชาต่างๆ
ในแผน 1 มาครบแล้วได้ลงชือ่ ในตารางเพือ่ จองวัน เวลา
และหัวข้อก่อน เนือ่ งจากมีเวลาจ�ำกัดในการน�ำเสนอ
ภายในภาคการศึกษานี้
		 - นักศึกษาควรติดต่ออาจารย์เรื่องบทความ
ทีใ่ ช้ในการค้นคว้า (นักศึกษาแต่ละคนจะได้รบั บทความ
ที่แตกต่างกัน เพื่อน�ำประเด็นในการสัมมนา) ตั้งแต่
ต้นภาคการศึกษาเพราะมีภาระงานหลายส่วน และ
ต้องติดต่อภายในชั้นเรียน เพื่อจะได้ทราบหัวข้อของ
นักศึกษาอืน่ ๆ และเลือกหัวข้อทีส่ อดคล้องแต่ไม่ซำ�้ ซ้อนกัน
(หากติดต่อภายหลังอาจไม่มีคิว)
		 - หากนักศึกษายังศึกษาวิชาต่างๆในแผน 1
ไม่ครบ ขอให้รอลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาถัดไป
อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

THA 3211

วรรณคดีวิจารณ์
✎ อาจารย์ผบู้ รรยาย: ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล
✎ ช่องทางติดต่อผู้สอน: ภาควิชาภาษาไทย

และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 2502
✎ วัน เวลา สถานที่บรรยาย: วันอังคาร
เวลา 15.30 - 17.20 น. ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
✎ ค�ำอธิบายกระบวนวิชา: ศึกษาความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจารณ์และเกณฑ์การวิจารณ์ ตลอดจน
ฝึกฝนการวิจารณ์
✎ จุดมุ่งหมายของรายวิชา/กระบวนวิชา
			 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้าน
วรรณคดีเพื่อการวิจารณ์วรรณคดี
			 2. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์การวิจารณ์วรรณคดี
			 3. เพื่อให้สามารถวิจารณ์เรื่องคัดสรรได้
อย่างมีหลักเกณฑ์
✎ เนื้อหาโดยสรุป: ความรู้เบื้องต้นในการ
วิจารณ์วรรณคดี
			 - ประวั ติ ก ารวิ จ ารณ์ ว รรณคดี ทั้ ง ของ
ตะวันตก ตะวันออก และของประเทศไทย
			 - ความรูพ้ นื้ ฐานทางวรรณคดี ประกอบด้วย การแบ่งประเภทวรรณคดี ยุคสมัยของวรรณคดี ความเคลือ่ นไหว
ด้านปรัชญา การแต่งและแนวนิยมในการแต่ง ธรรมเนียม
นิยมในการแต่ง ทฤษฎีวรรณคดีตะวันตก เกณฑ์ในการ
วิจารณ์สืบเนื่องจากทฤษฎีวรรณคดีตะวันตก

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

การงดสอนกระบวนวิชา
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีความจ�ำเป็นบางประการ
ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา CEE3203 ทีป่ ระกาศ
เปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 นีไ้ ด้
ฉะนั้ น ถ้ า นั ก ศึ ก ษาได้ ล งทะเบี ย นเรี ย น
ในกระบวนวิชาดังกล่าว สามารถสับเปลี่ยนเป็น
กระบวนวิชาอื่นได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชา
ทีจ่ ะสับเปลีย่ น หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้
ภายในวันสุดท้ายของการสอบไล่ ทีฝ่ า่ ยลงทะเบียนเรียน
และจัดสอบ ส�ำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.ชัน้ 6) หากนักศึกษาผูใ้ ดไม่สามารถ
ไปด�ำเนินการด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่น
ด�ำเนินการแทน พร้อมทั้งน�ำใบเสร็จรับเงินไปด้วย
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว
ในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 นี้
			- ข้อมูลประกอบการวิจารณ์วรรณคดี เช่น วรรณคดี
และผู้แต่ง วรรณคดีและศาสนา วรรณคดีและสังคม
วรรณคดีและจิตวิทยา
			 - การวิเคราะห์วรรณคดี และการประเมินคุณค่าวรรณคดี ประกอบด้วย โครงเรื่องเหตุการณ์ในเรื่อง
สารัตถะของเรื่อง ฉาก ตัวละคร บทสนทนา กลวิธีในการแต่ง ท่วงท�ำนองแต่ง ปรัชญาและแนวนิยม
ในการแต่ง
✎ ต�ำรา: กุหลาบ มัลลิกะมาส. THA 3211
วรรณคดีวจิ ารณ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
✎ การวัดผล: ข้อสอบปรนัย จ�ำนวน 50 ข้อ
เนือ้ หาเกีย่ วกับประวัติ ความรูพ้ นื้ ฐาน ข้อมูลประกอบการวิจารณ์
		 - ข้อสอบอัตนัย จ�ำนวน 2 ข้อ ประกอบด้วย
การวิ จ ารณ์ ก วี นิ พ นธ์ อ ย่ า งละเอี ย ดตามแนวทาง
การวิจารณ์กวีนพิ นธ์ และการวิจารณ์เรือ่ งสัน้ 1 เรือ่ ง
โดยเลือกประเด็นทีโ่ ดดเด่น และเรียบเรียงเป็นบทความ
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษค�ำตอบ
		 - เวลาในการท�ำข้อสอบ 2.30 ชั่วโมง
✎ การประเมินผล: จากการสอบปลายภาค
100 คะแนน ระดับคะแนน: A B+ B C+ C D+ D
และ F
✎ ข้อแนะน�ำในการสอบ: นักศึกษาควรแบ่งเวลา
ในการท�ำข้อสอบให้ดี เนื่องจากการอ่านกวีนิพนธ์
และเรือ่ งสัน้ อาจใช้เวลามาก อีกทัง้ การเรียบเรียงประเด็น
ในการเขียนตอบ ควรอ่านโจทย์ให้รอบคอบว่าผูส้ อน
ต้องการให้นักศึกษาตอบในลักษณะใด ควรพยายาม
ตอบให้ตรงค�ำถามและครอบคลุมทุกประเด็นอย่างชัดเจน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะสือ่ สารมวลชน มีความจ�ำเป็นบางประการ
ได้ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา
ในการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
		
เดิม
แก้ไขเป็น
MCS4901 W 18 OCT.2017 B คณะจัดสอบเอง
MCS4902 SUN 22 OCT.2017 B คณะจัดสอบเอง
MCS4903 S 28 OCT.2017 B คณะจัดสอบเอง
MCS4904 S 07 OCT.2017 B คณะจัดสอบเอง
MCS4905 S 28 OCT.2017 A คณะจัดสอบเอง

เด็กรามฯ เจ๋ง ประกวดหนังสัน้ ฯ

(ต่อจากหน้า 3)

กระทัง่ ในท้ายทีส่ ดุ ทัง้ คูต่ า่ งได้เรียนรู้ ได้รบั ประสบการณ์ทดี่ ี
ในการสานต่อหัวใจแห่งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรของประเทศ
ซึ่งเป็นคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าสิ่งใด
หลังจากผลงานชิ้นนี้ ผมกลายเป็นรุ่นพี่แล้ว
คงไม่ได้รว่ มสร้างผลงาน สร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย
ในฐานะนักศึกษาคณะสือ่ สารมวลชน แต่จะท�ำในฐานะ
รุน่ พีค่ อยแนะน�ำเทคนิค และประสบการณ์ให้กบั รุน่ น้อง
จากการใช้ชวี ติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทีผ่ มใช้อย่างคุม้ ค่า
ซึ่งจะท�ำให้เราเดินต่อไปได้อย่างสวยงาม”
นางสาวชุตกิ ร พูนทรัพย์
นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน
ผูจ้ ดั การกองถ่ายภาพยนตร์สนั้
“ศูนย์พันธุ์” กล่าวว่าหนังสั้น
เรื่ อ งนี้ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจ
จากการอนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื ทีพ่ อ่ หลวง
รัชกาลที่ 9 ได้เริม่ ต้นไว้ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงสานต่อ โดยยกตัวอย่างต้นชมพู-่
น�ำ้ ดอกไม้ หนึง่ ในพันธุไ์ ม้หายากทีท่ รงอนุรกั ษ์ เพือ่ ให้
คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าทรัพยากรในประเทศ และ
ร่วมกันสืบสาน ซึง่ การได้มาหรือมีอยูแ่ ล้วของธรรมชาติ
เป็นเรือ่ งง่าย แต่จะรักษาไว้ให้คงอยูต่ อ่ ไปเป็นเรือ่ งยาก
“ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงที่ให้โอกาส
และสนับสนุนมาโดยตลอด จากหลายผลงานที่ผ่านมา
ของทีมงาน ทุกคนมีพฒั นาการทีด่ ขี นึ้ ทุม่ เทอย่างเต็มที่
เพื่อผลงาน และเพื่อมีส่วนสืบสานพระราชปณิธาน
ผ่านหนังสั้น “ศูนย์พันธุ์” ดิฉันตระหนักอยู่เสมอว่า
เมื่อเริ่มขยับเข้ามาในวงการนี้แล้ว ยังมีอีกหลายสิ่ง
ให้เรียนรู้ การยกกองไปถ่ายท�ำต่างจังหวัด ถือเป็น
การสร้างประสบการณ์ให้พัฒนาตัวเอง และก้าวไป
ข้างหน้ามากขึ้น”

คณะสือ่ สารฯ จัดพิธไี หว้ครู Advisor’s day ครูพบศิษย์

ผู้จัดการ
ช่างภาพ

(ต่อจากหน้า 12)

และนายวิสัยทัศน์ แพทย์จัตุรัส นายกสโมสรนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน น�ำกล่าวค�ำปฏิญาณตนเพื่อเป็น
ศิษย์ที่ดีต่อคณาจารย์
โอกาสนี้ อาจารย์จเลิศ คณบดีคณะสือ่ สารมวลชน กล่าวว่าพิธไี หว้ครูเป็นประเพณีทสี่ บื สานวัฒนธรรมไทย
มายาวนาน ซึง่ คณะสือ่ สารมวลชนมีโอกาสได้จดั ขึน้ เป็นครัง้ แรก ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทกุ คนทีม่ าร่วมรับขวัญ
และเป็นก�ำลังใจให้กับลูกศิษย์
คณบดีคณะสือ่ สารฯ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้กบั คนไทยได้ศกึ ษาเล่าเรียน
นักศึกษาแต่ละคนมาจากต่างที่ต่างถิ่น เมื่อมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้ว ขอให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ไม่ว่าจบไปแล้วจะประกอบอาชีพใดก็ตามขอให้น�ำสิ่งที่ครูอาจารย์ และมหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้น�ำไป
ประกอบอาชีพต่อไป
“ขอฝากให้นักศึกษาได้รับทราบถึงชื่อของ ‘มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง’ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทาน
ให้อญ
ั เชิญพระนามของ ‘พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช’ มาตัง้ เป็นชือ่ มหาวิทยาลัย นักศึกษารามฯจึงได้ชอ่ื ว่าเป็น
‘ลูกพ่อขุนฯ’ ฉะนัน้ จะคิดจะท�ำการใดก็ตามขอให้รกั ษาศักดิศ์ รีและเกียรติยศของความเป็นลูกพ่อขุนฯ ไว้ตลอดเวลา
อีกทั้ง ขอให้ระลึกถึงวันส�ำคัญของมหาวิทยาลัย คือ วันที่ 26 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นวันที่ชาวรามค�ำแหงมีความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 9) พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิตรามฯ
รุน่ แรก เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 เป็นวันทีน่ กั ศึกษาหลายคนต่างพูดว่า ‘ฟ้าสว่างแล้ว’ เพราะจากนัน้ มา
รามค�ำแหงก็สร้างความเชื่อมั่นในสังคมและบัณฑิตที่จบไปได้รับการยอมรับจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง”
อาจารย์จเลิศ กล่าวอีกว่าส่วนกิจกรรมต่างๆทีค่ ณะจัดขึน้ เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.วุฒศิ กั ดิ์
ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. อยากให้คณะได้ฟื้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษากลับคืนมา เพื่อดูแลนักศึกษา
ให้ใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข เพราะสิง่ หนึง่ นอกจากการเรียนแล้ว นักศึกษาควรได้รบั ประสบการณ์ชวี ติ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น ซึ่งมีชมรมสื่อสารมวลชน กลุ่ม TM เทคโนสื่อ และสโมสรนักศึกษา
คณะสื่อสารมวลชน เข้ามาช่วยดูแลเพื่อนนักศึกษาให้ท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
“วันนีค้ รูอาจารย์ทกุ คนมีหวั ใจแน่วแน่ทจ่ี ะถ่ายทอดวิชาความรูอ้ ย่างเต็มทีใ่ ห้กบั ลูกศิษย์ หวังให้ลกู ศิษย์
มีความรู้และประสบการณ์ชีวิตจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณงามความดีที่ครูมีอยู่ ขอมอบให้ลูกศิษย์จงเกิด
สติปญ
ั ญา มีแรงบันดาลใจให้จบไปท�ำงานดูแลรับใช้คนให้ได้รบั โอกาสเหมือนทีเ่ ราได้รบั เช่นวันนี้ และขอให้
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตยิ่งๆขึ้นไป”
ทัง้ นี้ ในช่วงบ่ายมีกจิ กรรมพบอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยจัดให้นกั ศึกษาแต่ละชัน้ ปีเข้ากลุม่ พบอาจารย์ทปี่ รึกษา
เพื่อแนะแนวการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย และพบพี่รหัส-น้องรหัสด้วย
ใช้ชอ่ื “ศิลาดล” เป็นชือ่ อาคารใหม่คณะรัฐศาสตร์
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ตามประวัตศิ าสตร์ พญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริยผ์ สู้ ร้างนครเชียงใหม่ เป็นพระสหายร่วมน�ำ้ มิตร
กับพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งอาณาจักรสุโขทัย และพญาง�ำเมืองเจ้าเมืองพะเยา
การเป็นพระสหายร่วมน�้ำมิตร ท�ำให้มีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ระหว่างทั้งสองราชอาณาจักร ศิลปะการผลิตเครือ่ งเคลือบสังคโลก ก็เป็นสิง่ หนึง่ ทีพ่ อ่ ขุนรามค�ำแหงมหาราชได้น�ำศิลปะแขนงนีข้ นึ้ มาถ่ายทอดไว้ให้กบั
นครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองของพระสหายร่วมน�้ำมิตร
ต่อมาในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 15 จีนอยูใ่ นยุคปิดประเทศและห้ามช่างขายเครือ่ งสังคโลกออกนอกประเทศ
เชียงใหม่จงึ กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตศิลาดลส่งขายไปทัว่ โลก และจุดวิวฒั นาการงานช่างด้านนีใ้ นรูปแบบของตนเอง

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ�แหง
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

๑๑

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.
ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รศ.วาริศา พลายบัว
น.ส.สุธี ตันตินันท์ธร
นางรัชนี โคตรพรหม
น.ส.พรรณวรา เพิ่มพูล
นางปุญญิสา อรพินท์
น.ส.กุลิศรา เจริญสุข
นางวนิดา หาญณรงค์
นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล   นายภาณุพงศ์ พิงไธสง

กองจัดการ

นางสาริศา แสงสุข
นายสยุมพล ศรพรหม

งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อัตราสมาชิก (ปีละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ ปีละ ๒๐๐ บาท
สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ ได้
นักศึกษาต้องการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูก่ ารส่งข่าวติดต่อทีง่ านประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชัน้ ๒
ห้อง ๒๐๕ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
ผู้พิมพ์    สำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๒

ข่าข่วรามคำ
�แหง
าวรามคำ
�แหง(ฉบั
(ฉบับบทีที่ ่ ๑๒)
๒๓)

ม.ร.ส่งมอบดอกไม้จันทน์

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ส่งมอบดอกไม้จนั ทน์ผา่ น ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จ�ำนวน 49,999 ช่อ เพื่อมอบต่อให้แก่กรุงเทพมหานครต่อไป
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร
ตามทีม่ หาวิทยาลัยรามค�ำแหง เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมเป็นจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อน้อมถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ นั้น
ได้มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา หน่วยงานต่างๆภายใน ม.ร.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมประดิษฐ์

คณะสื่อสารฯจัดพิธี ไหว้ครู ใช้ชื่อ “ศิลาดล” เป็นชื่อ
Advisor’s day ครูพบศิษย์ อาคารใหม่คณะรัฐศาสตร์

๒๔ - ๒๔
๓๐ กัมินถยายน
ุนายน ๒๕๖๐
๒๕๕๖
วันที่ ๑๘

ทัพนักกีฬาทางน�้ำ ม.ร.
คว้า 3 เหรียญทองแดง

นักกีฬาชมรมกีฬาทางน�ำ้ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เรือกรรเชียงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายการ “2017 SEARF JUNIOR AND SENIOR
ROWING CHAMPIONSHIPS” เมือ่ วันที่ 26 - 30
กรกฎาคม 2560 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย นางสาวพัชรียา จาดสกุล สามารถคว้า
มาได้ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ รุ่นทั่วไป 2 คนหญิงพายคู่ ระยะ 2,000 เมตร และ รุ่นทั่วไป 4 คนหญิงพายเดี่ยว ระยะ 2,000 เมตร และนายพิพัฒน์
ปิยศักดิส์ นั ติกลุ สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทองแดง
รุ่นไลท์เวท 2 คนชายพายคู่ ระยะ 2,000 เมตร
ส�ำหรับ การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 17 มี 6 ประเทศ
ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย

ม.ร. ให้ทุนการศึกษา งานแนะแนวจัดหางานและ

ครูอาจารย์สื่อสารฯปลื้มใจลูกศิษย์ระลึกถึง
พระคุณครูทใี่ ห้วชิ าความรู้ ต่างน้อมรับลูกศิษย์แสดง
ความกตัญญูกตเวที พร้อมท�ำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา
แนะเส้นทางชีวิต ให้ลูกศิษย์เรียนในมหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
จัดงานวันไหว้ครูและกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา
“Advisor’s day” ครัง้ ที่ 5 โดยมีอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์
คณบดีคณะสือ่ สารมวลชน เป็นประธานในพิธี มีอาจารย์คณะสือ่ สารมวลชน เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะสือ่ สารมวลชน เข้าร่วมงาน เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2560
ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
ส�ำหรับพิธไี หว้ครูครัง้ นีเ้ ริม่ ด้วยนายกฤช เตระจิตร
เป็นผู้แทนนักศึกษาเชิญหนังสือให้คณบดีเจิมเพื่อ
ความเป็นสิรมิ งคล นางสาวธาริณี ชัยยิง่ น�ำกล่าวค�ำบูชา
พระคุณครู ต่อด้วยขบวนเชิญพานเอก พานดอกไม้
ธูปเทียน และพานบายศรีสขู่ วัญ โดยมี ส.ต.ต.เดชฤทธิ์
เหมราช เป็นผู้ท�ำพิธีบายศรีสู่ขวัญ จากนั้น นักศึกษา
แต่ละชั้นปีน�ำดอกไม้ขึ้นไหว้ครู (อ่านต่อหน้า 11)

ทุนการศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ขึน้ ไป ในปีการศึกษา
2560 ทีม่ คี วามประสงค์จะขอรับ “ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรม” สามารถ
รับใบสมัครได้ทง่ี านแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
อาคารศิลาบาตร ชัน้ ลอย สำ�หรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
ให้ติดต่อที่คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือรายละเอียดได้ที่
www.ru.ac.th/scholarship ตัง้ แต่บดั นี้ - 13 ตุลาคม 2560

		 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงให้ความเห็นชอบ
ให้คณะรัฐศาสตร์ ตัง้ ชือ่ อาคารใหม่ 12 ชัน้ ว่า “อาคารศิลาดล”
ใช้อกั ษรย่อ SDB (Siladon Building) เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับชื่ออาคารภายในมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และ
ชื่ออาคารส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรสุโขทัย
ค�ำว่า “ศิลาดล” เป็นภาษาสันสกฤต “ศิลา”
แปลว่า หิน “ดล” แปลว่า เขียว รวมกันแปลว่า
หินสีเขียว เป็นเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ตามธรรมชาติ
ไม่ใช้สารเคมี โดยเผาในความร้อนสูงประมาณ 1,2601,300 องศาเซลเซียส เคลือบด้วยขีเ้ ถ้าไม้ผสมดินหน้านา
สีออกมาเป็นสีเขียว คล้าย “หยก” อัญมณีทผี่ คู้ นนิยม
และเชื่อว่าน�ำโชคลาภ
ข้อมูลจากวิกพิ เี ดีย ระบุวา่ ศิลาดลเป็นงานช่าง
ในนครศรีสชั นาลัยเมือ่ 300 ปีกอ่ น ในคริสต์ศตวรรษที่ 13
และสืบทอดมาถึงยุคสุโขทัย จากนัน้ คริสต์ศตวรรษที่ 14
จึงแพร่หลายสูเ่ ชียงใหม่และล้านนา (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี

เพื่อความเป็นเลิศ
		 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพือ่ ความเป็นเลิศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาขา
วิชาการจัดการ รุน่ ที่ 7/1 จัดระบบการศึกษาแบบ Block Course
โดยเรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30 - 21.30 น. (หลักสูตร
132 หน่วยกิต) สามารถใช้สทิ ธิเ์ ทียบโอนหน่วยกิตได้ และ
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
ผูส้ นใจสมัครได้ตง้ั แต่บดั นี้ - 23 ตุลาคม 2560
หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.excbba.ru.ac.th
สอบถามรายละเอียดได้ทส่ี ำ�นักงานโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพือ่ ความเป็นเลิศ ชัน้ 2 คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0-2310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399,
081-423-5069

