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วันที่	๒๕	กันยายน	-	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	

ม.ร.เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา
เผยแพร่ผลงานสร้างคุณประโยชน์ให้สังคม

รามคำาแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 131 แห่ง ย่านหัวหมากและบางนา

(อ่านต่อหน้า 2)

   

(อ่านต่อหน้า 11)

อธิก�รบดีขอบคุณผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร
“ทุ่มเทพัฒน� ม.ร.-บัณฑิต สู่คว�มสำ�เร็จ”

 อธกิารบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง ขอบคณุผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจ�าปี 2560 

เสียสละและทุ่มเทพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความก้าวหน้า ฝากช่วยดูแลและสะท้อน

ความเป็นรามค�าแหงให้สังคมภายนอกได้รับรู้ต่อไป

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

เป็นประธานเปิดงาน “สายใยน�า้เงนิทอง 60”  โดยมี คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ ข้าราชการ 

และบุคลากรชาวรามค�าแหง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ท้ังนี้ในปี 2560 มีคณาจารย์ 

ข้าราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานมาจนถึงอายุครบ 60 ปีและ 65 ปี รวมทั้งสิ้น 

180 คน 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่าคณาจารย์และบุคลากร 

ทีเ่กษียณอายรุาชการล้วนมส่ีวนส�าคญัในการวางรากฐานให้กบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ท�าให้มหาวิทยาลัยพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังช่วยอบรมสั่งสอน ดูแลลูกศิษย์

จนส�าเร็จการศึกษา ออกไปประกอบอาชีพในแวดวงต่างๆ ประสบความส�าเร็จ

เป็นที่ยอมรับของสังคม ประเทศชาติอย่างมากมาย  ปีนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครบรอบ 46 ปี พวกเราชาวรามค�าแหงทกุคน จะยงัคงพฒันามหาวทิยาลยัในด้านต่างๆ 

และพร้อมเดินหน้าท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและบ้านเมืองต่อไป 

	 “รูสึ้กยนิดีท่ีได้เหน็ว่าผูเ้กษียณอายรุาชการทกุท่านยังคงความหนุ่มสาว	 สดใส 

และมีสุขภาพแข็งแรง	ขอขอบคณุบุคลากรผูเ้กษียณอายรุาชการทุกท่าน	 ท่ีได้มุ่งม่ัน 
(อ่านต่อหน้า 11)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกกจิกรรมพฒันาศักยภาพนกัศึกษา เผยแพร่นิทรรศการ

กจิกรรมของนักศึกษามหาวทิยาลยัรามค�าแหงด้านวชิาการ กีฬา บ�าเพญ็ประโยชน์ 

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช จัดโดยกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 ภายในงานมี พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจรญิ ผูอ้�านวยการส�านกังานโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารแิละความม่ันคงกองทัพบก คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ม.ร. มาร่วมงาน ในโอกาสเดียวกันยังมีศิษย์เก่า 

ท่ีประสบความส�าเรจ็ในอาชพี เล่าประสบการณ์ชวีติเกีย่วกบัการเรยีนในมหาวทิยาลยั

และความก้าวหน้าสู่อาชีพ โดยมนีายคณิตศร์ คงทอง ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

อัยการผู้ช่วย ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1  และนายอาทิตย์  

โรจน์บุญส่งศรี ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ปลัดอ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

ผู้สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่1 ปลัดอ�าเภอ ปี 2555 เป็นวิทยากร

 โอกาสน้ี นางนฤมล มนาปี ผูอ้�านวยการกองกจิการนักศกึษา กล่าวรายงานว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ 

ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ภูมิใจโครงการ 

“หอพักติดดาว” ท�าให้ผูป้ระกอบการได้พัฒนาคณุภาพหอพัก

และใส่ใจนักศึกษา ตามนโยบายของ ม.ร. ที่ว่า ‘ดูแลลูกศิษย์

เหมือนลูกหลาน’

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

มอบรางวัลแก่หอพักคุณภาพบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา) ที่ผ่านการ

รับรองตามโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 9 จ�านวน 131 แห่ง 

โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพรศกัด์ิ  

พิทกัษ์พูลสิน ประธาน กต.ตร.สน.หวัหมาก พ.ต.อ.ปรชีา เพ็งเภา  

ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลอุดมสุข พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมอ่อน สวป.สน.หัวหมาก นายอภิศักดิ์ อักษรณรงค์ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

และสวัสดิการสังคม ส�านักงานเขตบางกะปิ คณะกรรมการภาคประชาชน และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก เข้าร่วมงาน เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2560   

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

กล่าวว่าคณะกรรมการโครงการชีน้�า ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสังคม ร่วมกบัคณะกรรมการ- 

ภาคประชาชน มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการหอพกัติดดาวมาอย่างต่อเนือ่ง

เป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักได้มีการพัฒนาคุณภาพและ

กระตุ้นการยกระดับมาตรฐานหอพกัให้มีคุณภาพมากยิง่ขึน้ ทัง้ในด้านความปลอดภยั 

และการเอาใจใส่ผูพ้กัอาศัย โดยการด�าเนินงานทีผ่่านมาได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดี 

จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพัก

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ท้ังบริเวณหัวหมากและวิทยาเขตบางนาเป็นจ�านวนมาก 

และการจัดโครงการครัง้นี ้ มีหอพกัท่ีผ่านการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน จากคณะ-

กรรมการตรวจเยีย่มหอพกัทัง้ในเรือ่งระบบการรกัษาความปลอดภยั ความสะอาด 

และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งการด�าเนินการเหล่าน้ีได้สร้างเครือข่าย

การเฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรมและส่ิงเสพติดในพืน้ท่ี  ท�าให้ชมุชนน่าพกัอยูอ่าศัยมากขึน้ 

 ส�าหรบัในปีนีมี้หอพกัท่ีผ่านเกณฑ์การรบัรองคุณภาพมาตรฐานฯ โครงการ

หอพักติดดาว ครั้งที่ 9 จ�านวน 131 แห่ง ประกอบด้วย หอพักระดับดีเยี่ยม  

(5 ดาว) จ�านวน  30 แห่ง หอพักระดับดีมาก (4 ดาว) จ�านวน  44 แห่ง หอพัก

ระดับดี (3 ดาว) จ�านวน  57 แห่ง และหอพักที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะที่เป็น

หอพักเครือข่าย จ�านวน 10 แห่ง 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

กล่าวว่าขอขอบคณุผูป้ระกอบการหอพกั หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน

ทีเ่กีย่วข้องด้วยความจรงิใจทีไ่ด้ให้ความร่วมมือด�าเนินการจดัโครงการหอพกัติดดาว

มาอย่างต่อเนื่องถึงปีที่ 9 ขอให้ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆ เช่นนี้ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ด�าเนินการโครงการ 

“หอพักติดดาว” และโครงการ “หอพักสีขาว” ท่ีท�าให้ชุมชนบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยน่าอยู่อาศัยปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข อีกทั้งยังเป็นต้นแบบ

ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย

	 “ขอให้ผู้ประกอบการหอพักให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับฝ่ายประชาสัมพันธ	์

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เพือ่ทีจ่ะเผยแพร่ข้อมูลในช่วงการรบัสมัครนกัศึกษาใหม่	

เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจจะพักอาศัยในหอพัก	 และหวังอย่างยิ่งว่า 

ผู้ประกอบการทุกท่านจะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดูแลสวัสดิภาพ

และความเป็นอยู่ของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักเหมือนลูกหลาน	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น”

 ทั้งน้ีจากการตรวจเย่ียม เพื่อประเมินคุณภาพหอพักของคณะกรรมการฯ 

ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส�านักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศ สน.หัวหมาก 

สน.อุดมสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด ปรากฏว่ามีหอพักที่ได้รับการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว 

จ�านวน 131 แห่ง ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) จ�านวน 30 แห่ง ได้แก่ 

หอพักสตรีจริยา หอพักสตรีดวงแก้ว หอพักชายดวงแก้ว หอพักสตรีนิรมล 

หอพักสตรีบ้านวดีพิมพร หอพักสตรีบัวอพาร์ทเม้นท์ หอพักสตรีประกายดาว 

หอพักสตรีพูนพัฒน์เสรี หอพักสตรี ยี อี แมนชั่น หอพักสตรีเย็นประเสริฐ  

หอพกัสตรรีุง่อรณุแมนชัน่ หอพกัสตรโีลตัสเฮ้าส์ หอพกัสตรศุีกร์ศิร ิ หอพกัชายสวรรยา 

หอพกัสตรสิีรอิรณุ หอพกัสตร ี เอม็ เอน็ อาร์ แฟมิลี ่ หอพกัสตรเีอม็ เอน็ อาร์ แมนชัน่ 

หอพักสตรีเอส จี อพาร์ทเม้นท์ หอพักสตรี SNP แมนชั่น 1 หอพักสตรี SNP 

แมนชัน่ 2 หอพกัสตร ี SNP 

แมนชัน่ 3 หอพกัสตร ี SNP 

แมนชัน่ 4 หอพกัสตรดิีวนัโฮม 

หอพักชายนัมเบอร์วัน- 

อพาร์ทเม้นท์ หอพกัสตรนัีมเบอร์วนัอพาร์ทเม้นท์ หอพกัสตรีป้ามาล ี หอพกัสตรี- 

ศรโีรจน์เพลส หอพกัหญงิอาร ีหอพกัสตรเียน็ประเสรฐิ ตึก 2 และหอพกัสตรรีามเสรี 

 หอพักระดับดีมาก (4 ดาว) จ�านวน 44 แห่ง ได้แก่ หอพกัสตรเีกยีรติไพศาล   

หอพกัสตรกีนกพร 2 หอพกัชาย เจ เจ แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ หอพกัสตรคีุม้แก้ว  

หอพักสตรีชลสิริ  หอพักสตรีดาริณี  หอพักสตรีดารีญา  หอพักสตรีดีน  หอพัก-

สตรทีพิย์สุดา  หอพกัชายเทียมทิพย์  หอพกัสตรทีวสุีข  หอพกัสตรนีาวา  หอพกั- 

สตรเีบสต้า  หอพกัสตรปีราณี  หอพกัสตรีปราณสิีริรัตน์  หอพกัสตรีพนูทรัพย์สิน  

หอพกัสตรพีชิาญา  หอพกัสตรไีพลิน  หอพกัสตรมีลิวลัย์  หอพกัสตรยีาดา  หอพกั- 

สตรรีมิน�า้  หอพกัชายรมิน�า้  หอพกัสตรเีลด้ีดอร์ม  หอพกัสตรสีีฟ้า  หอพกัสตรสุีโขทยั  

หอพกัสตรสุีวคนธ์  หอพกัสตรอีาลาว่ี  หอพกัสตรอีนิอาม  หอพกัสตรอีิก๊รอมวาฟาอ์  

หอพกัสตร ีเอ บี ซ ี หอพกัสตร ีเอม็ เอน็ อาร์ 3  หอพกัสตร ี22  หอพกัสตรกิีจชยั 

หอพกัสตรกีลุรว ี หอพกัสตรเีจรญิสขุ  หอพกัสตรบุ๊ีคมาร์ค  หอพกัสตรพีรประเสรฐิ 

หอพกัสตรรีุง่โรจน์  หอพกัสตรแีววมณ ี หอพกัสตรห้ีองเสือ้สมุาล ี หอพกัสตรสีวิลี  

หอพักสตรีสุภาภรณ์  หอพักสตรีเอเธนส์ และหอพักสตรีอรยา

 หอพักระดับดี (3 ดาว) จ�านวน  57 แห่ง ได้แก่ หอพักสตรีกนิษฐา  หอพัก-

สตรกีนกพร  หอพกัสตรกีาญจนา  หอพกัสตรกีลุธิดา  หอพกัสตรกีลุวดี  หอพกัชายขจ ี 

หอพักสตรีขวัญราม  หอพักชายจินตนา 1  หอพักสตรีแจนอพาร์ทเม้นท์  หอพัก-

สตรชีมพนุูช  หอพกัสตรดีารกิา  หอพกัสตรีดี  หอพกัสตรีเดชา  หอพกัสตรีทพิวดี 

หอพักสตรีเนื้อทอง  หอพักชายบุญอนุรักษ์  หอพักสตรีพงษ์พรรณ  หอพักสตรี

พิชาญา 2  หอพักสตรีเพ็ญพร  หอพักชายเพ็ชรฤทธ์ิ  หอพักชายเพชรวรรณ 

หอพกัสตรภีทัรพลอย  หอพกัสตรรีวงผึง้  หอพกัสตรรีาม 33  หอพกัชายรามนเิวศน์ 

หอพักชายร่ืนจิตร  หอพักสตรีลัดดา  หอพักสตรีลัดดาวิทย์  หอพักสตรีวนิดา 

หอพักสตรีศิริมิตร 2  หอพักสตรีสยาม  หอพักสตรีสันติสุข  หอพักสตรีสิริรัตน์  

หอพกัสตรสุีฤทยั  หอพกัสตรเีสาวลักษณ์  หอพกัสตรแีสงเทียน  หอพกัชายสมคดิ  

หอพกัสตร ีว ีพ ีเฮ้าส์  หอพกัสตร ีอาซูร อซูาม๊ะ  หอพกัสตรอีดุมสุข  หอพกัสตรไีอเยน็  

หอพักสตรี เอ เอส 2  หอพักชาย แฮนซ่ัม  หอพักชาย 61 หอพักชายเกษมศรี  

หอพักชายคุณเปรม  หอพักชายดวงเกษม  หอพักสตรีตะวันนา  หอพักชายพลอย  

หอพักสตรีปันปัน  หอพักสตรีพรรณี  หอพักสตรีมลฤทัย  หอพักสตรีลดาวัลย์  

หอพักสตรีวัลยา  หอพักชายศรัณย์  หอพักชายสมเกียรติ  และหอพักสตรีอาภาพร 

และหอพักที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะท่ีเป็นหอพักเครือข่าย จ�านวน 10 แห่ง 

ได้แก่ หอพกัสตรเีดียร์  หอพกัสตรดีวงพร  หอพกัชายพงษ์เทพ  หอพกัสตรพีลูทวี  

หอพกัสตรผีานติ(รามฯ  2)  หอพกัสตรมีาลัย  หอพกัชายวชิติา 2 และหอพกัสตร-ี 

วิภาวัฒน์

 นอกจากนี้ภายในงานมอบรางวัลหอพักติดดาว ยังมีการเสวนาเร่ือง  

“ก้าวสู่ 1 ทศวรรษกับพัฒนาการหอพักติดดาว”  รวมทั้งการแนะน�าแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพหอพักสู่การเป็นหอพักติดดาว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก และตัวแทนผู้ประกอบการด้วย

 

 

รามค�าแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 131 แห่ง ย่านหัวหมากและบางนา (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” พดูถงึ ยโูซ โตโยดะ 

ศิลปินเพลงเพือ่ชวีติชาวญีปุ่่นวยั ๖๘ ปี 

ด้วยความสนใจและชื่นชม

 เน่ืองเพราะโตโยดะได้น�าเพลง 

“เดือนเพ็ญ” ไปร้องเป็นภาษาญี่ปุ่น 

ท�าให้ชาวญี่ปุ ่นรู ้จักเพลงเดือนเพ็ญ

อย่างกว้างขวาง

 ต้องไม่ลมืว่าเพลงเดือนเพญ็มีเนือ้หา

จากบทกวีของ “นายผี” หรือ “อัศนี 

พลจันทร์” ที่ชื่อ “คิดถึงบ้าน”

 สุรชยั  จันทมิาธร น�ามาใส่ท�านอง

แล้วร้องในชือ่เพลงเดือนเพญ็ ซ่ึงถอืเป็น

เพลงเพื่อชีวิตอมตะ

 โตโยดะ บอกว่าเขาฟังเพลงเดือนเพญ็

แล้วคิดถงึแม่ โดยเฉพาะเนือ้หาท่อนสุดท้าย

ที่ว่า

 “ให้เมอืงไทยรูว่้า ไม่นานลกูทีจ่ากมา  

จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย”

 เม่ือ ๗ ปีทีแ่ล้วทีญ่ี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวใหญ่ 

เกิดสึนามิ โตโยดะไปร้องเพลงท่ีนั่น 

มีเพลงหนึ่งที่ชอบและประทับใจกัน

มากคือ “เดือนเพ็ญ” เนื้อร้องเป็นการ

ถอดความจากเพลงไทยเป็นภาษาญ่ีปุน่

 โตโยดะ ให้ความเหน็อย่างน่าสนใจว่า 

เน้ือหาเพลงเดือนเพญ็มีความหมาย ๒ อย่าง

 อย่างแรกคือ คิดถงึเพือ่น คดิถงึแม่

 อกีอย่างทีส่�าคัญมากคือคิดถึงผูค้น 

สังคมและประเทศชาติ

 นีคื่อสาระของเพลงทีเ่ราเรยีกกนัว่า

 เพลงเพื่อชีวิต

คณะสื่อสารฯ มอบทุนแสงชัยฯ
เพื่อเป็นกำาลังใจให้นศ. สู่วิชาชีพสื่อที่ดี

 คณะสือ่สารมวลชน  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

มอบทุนการศึกษาแสงชัย  สุนทรวัฒน์  ประจ�า-

ปีการศึกษา  2560  ให้แก่นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

และนกัศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ สาขาวชิาสือ่สารมวลชน 

จ�านวน 10 ทนุ ทนุละ 3,000 บาท  เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจ 

ให้นกัศึกษาก้าวสู่วชิาชพีส่ือสารมวลชนท่ีประกอบด้วย

จรรยาบรรณและจริยธรรม  ตามเจตนารมณ์ของ

นายแสงชยั  สุนทรวฒัน์  อดีตผูอ้�านวยการองค์การสือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)  เม่ือวนัที ่30 สิงหาคม 2560  

ณ ห้อง 702 ชั้น 7  อาคารสุโขทัย

 ส�าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาแสงชัย  สุนทรวัฒน์ ในครั้งน้ี  ประกอบด้วย นายชวัลวิทย์  มีพิปราย   

นางสาววราภรณ์  กอเข็ม  นางสาวสายฤดี  แสงศร ี นางสาวเพยีงฤทยั  โพธ์ิศร ี นางสาววนดิา  ฤาชา  นางสาวกัญญาวร์ี  

รุ่งเรืองศาสตร์  นางสาวพิชามญชุ์  มัฆะเนมี  นางสาวดานีน  บัยดูรี่  นายบารเมษฐ์  มหาสุภาพ  และนายสุทธิศักดิ์  

เข่งพิมล  โดยมี อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์  คณบดีคณะสื่อสารมวลชน  เป็นประธานมอบทุนการศึกษา

 โอกาสนี้  อาจารย์จเลิศ  กล่าวว่าหลังจากนายแสงชัย  สุนทรวัฒน์  เสียชีวิตได้ 1 ปี   

มีการก่อต้ังมูลนิธิแสงชยั  สุนทรวฒัน์  และมอบรางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน์  เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจ 

และแรงบันดาลใจให้คนข่าวผลิตผลงานดีมีคุณภาพออกสู่การรับชมรับฟังทั่วประเทศ  

นอกจากนี้  หลายมหาวิทยาลัยยังได้มอบทุนการศึกษาแสงชัย  สุนทรวัฒน์ จ�านวน 10 ทุน 

ในแต่ละปี ทนุละ 3,000 บาท ให้กบันักศึกษาทีจ่ะเติบโตไปประกอบวชิาชพีส่ือในอนาคต  เพือ่ระลึก 

และสืบสานเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มปฏิรูปการท�าข่าวและรายการทางวิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง

	 “ทุนการศึกษาแสงชัย		สุนทรวัฒน์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากผลการศึกษา 

และการท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวทิยาลยั		เป็นทุนการศึกษาท่ีมอบให้กบัเมลด็พนัธ์ุทางอดุมการณ์

ของวรีบรุษุสือ่มวลชนก่อนเข้าสู่วชิาชพีในอนาคต	ขอให้นกัศึกษาท่ีได้รบัทนุการศึกษาแสงชัยฯ	สืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน  

ให้ความกล้าหาญและความดีงามแตกกิง่ก้านสาขาออกไป		สร้างประเทศให้เป็นสังคมอุดมปัญญาผ่านช่องทางสือ่สารมวลชน”

 ด้าน  นายสุทธิศักดิ์  เข่งพิมล  ‘หยก’ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  กล่าวว่าเป็นเกียรต ิ

ที่ได้รับทุนการศึกษาแสงชัย  สุนทรวัฒน์  เพราะคณะจะมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

ด้านส่ือสารมวลชน  และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งตนเคยมีผลงาน

สร้างชื่อให้รามค�าแหง คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด MV เพลง “เธอ” ของ สนช.  

ที่ร่วมท�ากับเพื่อนๆ ในคณะสื่อสารมวลชน  

 “ขอบคุณคณะส่ือสารมวลชนท่ีมอบทนุการศึกษาแสงชัย	สุนทรวฒัน์		การสญูเสียบคุคล

ท่ีมอีดุมการณ์ชดัเจนเป็นเร่ืองน่าเสียใจ		แต่กท็�าให้สังคมตระหนกัถงึคณุธรรมท่ีคุณแสงชยัท้ิงไว้เป็นมรดกของชาติมากข้ึน 

ท่านเป็นคนต่อสู้และยนืหยดัเพือ่ความยติุธรรมจนนาทีสุดท้ายของชวีติ		เป็นแบบอย่างท่ีดีให้นกัส่ือสารมวลชนรุน่ต่อไป

สามารถน�าไปปรับใช้ได้ทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว”

 นายชวัลวิทย์  มีพิปราย  ‘เพียว’ นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  กล่าวว่ารู้สึกดีใจมาก 

ท่ีได้รับทุนแสงชยั  เน่ืองจากเป็นทุนการศึกษาส�าหรบันกัส่ือสารมวลชนรุน่ใหม่  เพือ่ให้สามารถ

สืบทอดเจตนารมณ์  และเพือ่เป็นก�าลงัใจในการท�าหน้าท่ีสือ่  ส�าหรบันกัศึกษาคณะสือ่สารมวลชน

ที่ท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

 “คุณแสงชัยท�างานในวงการสื่อ		พร้อมกับเป็นผู้ปฏิวัติวงการสื่อด้านจรรยาบรรณ		และ 

จริยธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น		เป็นแบบอย่างที่ดีของคนท�างานสื่อทุกคน		ผมเป็นผู้สื่อข่าว

อาสาจราจร	RU	Easy	Radio	ของคณะสื่อสารมวลชน		จะท�าหน้าที่โดยยึดหลักอุดมการณ์ที่ท่านตั้งปณิธานไว้		และ

จะยึดท่านเป็นแบบอย่างของการท�าอาชีพสื่อในอนาคต”

 นางสาวสายฤดี  แสงศรี  ‘แตน’ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  กล่าวว่ารู้สึกดีใจท่ีได้

รับทุนการศึกษาแสงชัย  สุนทรวัฒน์  ผู้สร้างเมล็ดพันธุ์ออกสู่ตลาดสื่อสารมวลชน  มีอุดมคติ

ท�างานเพื่อประชาชน  ถ้าไม่มีประชาชน  ก็ไม่เกิดคนท�างานสื่อ  มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ท�าหน้าท่ีส่ือด้วยความซ่ือสัตย์สจุรติ  น�าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา 

ไม่บิดเบือน และไม่คอร์รัปชัน  

 “แตนร่วมท�ากิจกรรมกับคณะสื่อสารมวลชนและมหาวิทยาลัยมาตลอด	 	ตอนนี้ร่วมท�า

โครงการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9		กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สังคม 

‘หนึง่เดียวรกัของพ่อ’		ให้เยาวชนรุ่นใหม่ระลึกถึงส่ิงท่ีพ่อสอนและทรงท�ามาตลอด		ในอนาคตอยากท�างานด้านภาพยนตร์ 

หรอืด้านส่ือสารมวลชน		โดยจะน�าก�าลังใจทีไ่ด้รบัจากทุนการศึกษาครัง้น้ีมาพฒันาตนเอง		และออกไปท�าหน้าท่ีสือ่ท่ีดี

ในวันข้างหน้า		ถ้ามีโอกาสจะสานต่อสิ่งที่คุณแสงชัยเริ่มต้นไว้ให้ส�าเร็จ		ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม”	    



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

อดีต รมว.กระทรวงการต่างประเทศ
ชี้ที่มาอาเซียน แนะพลเมืองต้องตื่นตัว

 นายกษิต  ภริมย์  อดีตรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ  ชีท้ีม่าประชาคมอาเซียนจากยคุบุกเบิก

จนถงึปัจจบัุน  แนะพลเมืองไทยปรบัตัวเป็นพลเมืองอาเซียน  ต้องเตรยีมพร้อมและต่ืนตัว  ในการประชมุวิชาการ 

ระดับชาติ เรื่อง “พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก”  จัดโดยศูนย์ศึกษาเอเชีย  คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.   

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม ชั้น 12  อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2

 นายกษิต  ภิรมย์  กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของประชาคมอาเซียนในปัจจุบันว่า  เม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว   

โลกตกอยู่ในยุคสงครามเย็น  ไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์  แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างโลกเสร ี

ที่ต้องการให้สังคมเป็นประชาธิปไตย  กับระบบโซเวียตคอมมิวนิสต์  โดยรัฐบาลไทยช่วงนั้นตัดสินใจเด็ดขาด 

ว่าไม่เอาระบอบคอมมิวนิสต์  แต่เข้าร่วมกับอุดมการณ์โลกเสรี  โดยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา  และ 

ยุโรปตะวันตกท่ีเป็นแกนน�า  มีการร่วมมือกันทางการทหาร  และจัดต้ังองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาค-

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือองค์การซีโต้ 

 “ภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ท่ีมีอดุมการณ์เดียวกันในขณะนัน้		ประกอบด้วยสิงคโปร์		มาเลเซีย		ไทย 

ฟิลิปปินส์		และอินโดนีเซีย		นอกจากจะมีป้อมปราการด้านความม่ันคงทางการทหารร่วมกับสหรัฐอเมริกา		

ฝรั่งเศส		และอังกฤษแล้ว		ยังได้รวมตัวกันโดยมีแบบอย่างขององค์การตลาดร่วมยุโรป			หรือสหภาพยุโรป	 

(	European	Union	:	E.U.	)	ในปัจจุบัน”

 อดีต รมว.กระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวต่อไปว่าสมาคมอาเซียนภายใต้กรอบขององค์การซีโต ้

ได้ตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีสงครามต่อกัน  แต่จะใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา  ไม่ใช้ความรุนแรงหรือก�าลังทัพ 

เป็นตัวตัดสิน  จึงประคองกันมาได้จนถึง 50 ปี  นับว่าสันติภาพเป็นตัวยืนมากกว่าการสู้รบ  โดยมีพันธมิตร

อุดมการณ์โลกเสรีให้การสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ

	 “ท่ีมาของสมาคมอาเซียนเหมือนดังนิทานอีสป		กิ่งไม้กิ่งเดียวไม่สามารถต้านทานพลังธรรมชาติได ้

แต่หากรวมกนัเป็นมัดก้อน		เป็นสมาคม		กจ็ะยนืหยดัต่อสู้ลัทธิคอมมิวนสิต์		และร่วมกนัต่อสู้กบัความท้าทาย

ในการเปลีย่นแปลงของบรบิทโลกได้		เป็นความดีงามในการร่วมมือกนัขององค์กรทางภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้”

 นายกษิต  เปิดเผยอีกว่าเมื่อยุคสงครามเย็นสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1991  สหภาพโซเวียต

ค่อยๆ ล่มสลาย  โลกเดินหน้าเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  หลายประเทศที่เคยเป็นประเทศปิด  ก็เริ่มเปิดประเทศ

เพื่อท�าการตลาด  คู่แข่งทางการค้าจึงมากขึ้น  สมาคมอาเซียนเริ่มปรับตัวแปรสภาพเป็นประชาคมอาเซียน  

เป็นครอบครัวเดียวกันภายใต้กฎบัตรอาเซียน  สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  จัดให้มีการหมุนเวียน

อย่างคล่องตัวมากท่ีสุด โดยลดอุปสรรคกฎเกณฑ์ภายใน  มีการจัดต้ังกองทุนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งพื้นที ่

ที่ยังล้าหลังอยู่ทั่วภูมิภาคอาเซียน  เพื่อลดความเหลื่อมล�้าระหว่างประเทศสมาชิก

แนวปฏิบัติการทดสอบภาษาไทย

ของผู้สมัครนักศึกษาชาวต่างประเทศ
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

รบัสมคัรนักศกึษาใหม่ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2560 นั้น  ส�าหรับ 

ชาวต่างชาติทีป่ระสงค์สมัครเข้าศึกษาทีม่หาวทิยาลยั-

รามค�าแหง  ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยโดยมี

ขั้นตอนปฏิบัติ  ดังนี้

 1. ผู้สมัครต้องน�าหลักฐานส�าเนา Passport 

หน้าที่มีรูปถ่ายของตนเองจ�านวน 1 ฉบับ  เพื่อเป็น

เอกสารประกอบการเขียนค�าร้องขอทดสอบภาษาไทย

 2. เขียนค�าร้องขอทดสอบภาษาไทย  ต้ังแต่

บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

 3. หน่วยรบัสมัคร  ฝ่ายรบัสมัครและแนะแนว-

การศึกษา  จดัส่งรายชือ่ผูข้อทดสอบภาษาไทยทัง้หมด

ให้คณะมนุษยศาสตรภ์ายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

 4. ผูส้มัครเข้าทดสอบภาษาไทยท่ีคณะมนษุยศาสตร์ 

ห้อง มษ. 2507  อาคาร 2 ชั้น 5  ภาควิชาภาษาไทย

และภาษาตะวันออก  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

เวลา 09.00 - 12.00 น.

 * หากไม่ไปด�าเนินการภายในก�าหนด  จะถือว่า 

ไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค- 

การศึกษานี้

 สถานที่ให้บริการ
 อาคาร สวป. ชัน้ 3  หน่วยรบัสมัคร  ฝ่ายรบัสมัคร

และแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

หน่วยรับสมัคร  โทรศัพท์  0-2310-8615

	 ระยะเวลาเปิดให้บริการ
 1) วันจันทร์ - วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ)

 2) วันเสาร์และวันอาทิตย์  เปิดบริการกรณี

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม คุมสอบ ลงทะเบียนเรียน 

และรับสมัครนักศึกษา

 3) มีพักกลางวัน

	 เวลาเปิดให้บริการ
 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

	 “เป้าหมายของอาเซียนคือกระชับความร่วมมือให้มากที่สุดและอย่างรวดเร็วต่อไปท่ามกลางบริบทโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปท้ังทางบวกและทางลบ 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนเริ่มพัฒนาเข้าสู่การเชื่อมโยงทั้งด้านการคมนาคม		การสื่อสาร		สายไฟฟ้าและท่อน�้ามันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และจะต้อง 

เชื่อมโยงเข้ากับชมพูทวีป		รวมถึงการช�าระประวัติศาสตร์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เพียงรับทราบแล้วเดินหน้าต่อไปร่วมกัน	อีกทั้งยังมีด้านการส่งเสริมทางวัฒนธรรม 

ที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนา		พร้อมสร้างความโปร่งใสมั่นใจต่อกันและกัน		เพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจ		เพื่อให้เกิดความกระชับกันระหว่างอาเซียน”

 นายกษิต  อดีต รมว.กระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวท้ิงท้ายว่าในฐานะพลเมืองบนผนืแผ่นดินไทยอาศัยอยูภ่ายใต้รฐัธรรมนูญ  ทุกคนต้องมีความรูใ้นรัฐธรรมนญู-

ฉบับปัจจุบัน  โดยเฉพาะ 5 มาตราแรก  ซึ่งเป็นหลักส�าคัญของชีวิตประจ�าวัน  และต่อมาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีกฎบัตรอาเซียนเป็นตัวก�ากับ  

ทุกคนจึงควรต้องศึกษากฎบัตรอาเซียนด้วยในฐานะพลเมืองอาเซียน

	 “บรรพบุรุษของไทยได้มาต้ังรกรากอยู่บนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทุกอย่าง		โดยเฉพาะด้านการคมนาคม		เป็นประเทศระดับกลางของโลกและยังคาบเกี่ยว 

ทั้ง	2	มหาสมุทร		ดังนั้นประเทศไทยมีศักยภาพมากมาย		ประชาชนจึงต้องพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอ		แวดวงวิชาการต้องให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนแก่เยาวชน 

รวมถึงภาคเอกชนต้องเข้ามารับผิดชอบช่วยกันให้ข้อมูลให้การศึกษา		เพื่อจะก้าวไปด้วยกัน		และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทย		ในฐานะหนึ่งในสมาชิก 

ประชาคมอาเซียน”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ตอน พระหุ่นยนต์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ชื่อของตอนน้ีไม่รู้ว่าควรจะเป็น 

“หุ่นยนต์พระ” หรือ “พระหุ่นยนต์” ด ี

ไม่รูว่้าค�าไหนจะถกูต้องกว่ากนัระหว่าง

หุ่นยนต์ทีเ่ป็นพระกบัพระทีเ่ป็นหุน่ยนต์ 

หรอืทัง้ 2 ค�าจะความหมายไม่แตกต่างกนั 

ก็ไม่รู้ งงจริง ๆ เอาเป็นว่าผมขอใช้ชื่อพระหุ่นยนต์ไปก่อนก็แล้วกัน  

ท่านที่เห็นว่าผิดหลักภาษาไทยตรงไหนก็กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 เราคงเคยเหน็หุน่ยนต์จรงิ ๆ ทีไ่ม่ใช่หุน่ยนต์ในภาพยนตร์ถกูสร้างมา

ให้ท�าหน้าที่หลาย ๆ อย่างแทนแรงงานที่เป็นคนในโรงงานอุตสาหกรรม 

เช่นประกอบชิน้ส่วนผลติภณัฑ์ต่าง ๆ หรอืเข้าไปท�างานในสภาพแวดล้อม

ที่มนุษย์ไม่สามารถท�าได้เช่นอาจมีอันตรายจากรังสี สารเคมี ไม่มีอากาศ 

หรือขนาดเล็กแคบเกินไป เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังมี “โดรน” ซึ่งก็เป็น

หุน่ยนต์ประเภทหน่ึงเหมือนกนัทีก่�าลงัเป็นท่ีนยิมในการถ่ายท�าทัง้รายการ

โทรทัศน์และภาพยนตร์เพราะสามารถติดกล้องบินขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูง 

ได้โดยไม่ต้องไปเช่าเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินมาใช้ในการถ่ายท�า

เหมือนแต่ก่อน เรียกว่าประหยัดงบประมาณการถ่ายท�าไปได้เยอะทีเดียว 

แต่หุน่ยนต์พระหรอืพระหุน่ยนต์ทีผ่มก�าลงัจะเขยีนถงึต่อไปน้ีเป็นหุน่ยนต์

ที่ท�างานประเภทสังคมกับมนุษย์ไม่ใช่เป็นแค่กรรมกร

 ท่านผู้อ่านบางคนอาจเคยได้เห็นหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าเปปเปอร์ (Pepper) 

มาบ้างจากข่าวประเภทเทคโนโลยีท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการใช้หุ่นยนต์แทน

พนกังานต้อนรบัทีธ่นาคาร ภัตตาคาร หรือทีส่นามบนิเพือ่คอยให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ 

แก่ลกูค้าหรอืผูใ้ช้บรกิาร หุน่ยนต์ท่ีว่านีเ้ขาไม่ได้ท�าหน้าตาให้เหมือนคนเพยีงแต่ 

มีตามีปากมมืีอมีเท้า (บางตัวกท็�าเป็นลกูล้อ) เคล่ือนไหวได้ เจ้าเปปเปอร์นี ้

มีท่าทางเป็นมิตร และโดยท่ัวไปรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นพลาสติกสีขาว 

ไม่ได้มโีครงสร้างเป็นเหลก็น่ากลวัเหมือนหุน่ยนต์สังหารในภาพยนตร์แต่อย่างใด

 บริษัทผู้ผลิตเจ้าเปปเปอร์ได้พัฒนาให้มันเป็นเพื่อนกับคนเรา แม้ว่า

ในตอนแรกมันจะยงัท�าหน้าท่ีได้เพยีงคล้าย ๆ พนักงานต้อนรบั แต่ตอนนี ้

ได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยมีจุดมุ่งหมายให้เจ้าเปปเปอร์เข้าไปอยู ่กับ

มนุษย์ในบ้านคล้าย ๆ เป็นเพือ่น เพราะมันสามารถจดจ�าพฤติกรรม หน้าตา 

น�า้เสียง ของคนได้ และเจ้าของยงัสามารถต้ังโปรแกรมให้มันปรบัพฤติกรรม

สอดคล้องกับความต้องการได้ด้วย ตามข่าวนั้นเขาว่าจุดขายคือให้คนชรา

ที่อยู่เหงา ๆคนเดียวที่บ้านจะได้มีเพื่อน

 เน่ืองจากราคาท่ีค่อนข้างแพงเพราะไม่ใช่แค่หุน่กระป๋อง และหน้าตา

ก็เป็นพลาสติกชัด ๆ ไม่ได้หล่อหรือสวยเหมือนมนุษย์จริง ๆ ท�าให้ผู้ผลิต

เจ้าเปปเปอร์คงจะขายให้เข้าไปเป็นเพื่อนร่วมชายคาของคนท่ัวไปยากสักหน่อย 

บริษัทผู้ผลิตก็เลยหางานใหม่ให้มันท�าคือท�าหน้าท่ีเป็นพระไปเสียเลย  

แต่เป็นพระแบบญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่พระไทยเพราะบริษัทผู้ผลิตเปปเปอร์

นั้นเป็นบริษัทญี่ปุ่น

 ขอเขียนถงึพระไทยเสยีก่อนนิดหนึง่ เพราะงานหรอืกจินิมนต์ส�าคญั

อย่างหนึ่งของพระท่านก็คือการสวดศพ ซ่ึงวัดใหญ่ ๆ วันหน่ึง ๆ มีสวด

พร้อมกนัหลายศาลา ซ่ึงค่าใช้จ่ายในพธีินัน้ในแต่ละวดักจ็ะแตกต่างกนัไป 

งานท่ีเขาออกแบบมาให้พระเปปเปอร์ท่านท�ากคื็องานสวดศพน่ีแหละครบั 

     

อาจารย์ตูซาร์  นวย aseanlang_ram@yahoo.co.th

การสั่งอาหาร (1)

 เม่ือคุณไปเยี่ยมชมในประเทศเมียนมา แล้วถ้าคุณต้องการส่ังอาหาร 

ที่ร้านขายอาหาร บทสนทนาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่สามารถใช ้

ในการสั่งอาหารได้ 

     ตัวอย่างบทสนทนา

 - 

ซะบแว้โท้  วินบา ไทบา ซะบแว้อ้า ชิเนเต้ปาแด   

(พนักงานเสิร์ฟ) (เข้ามาเถอะ เชิญนั่งเถอะ ยังมีโต๊ะว่างอยู่)

  - 

ซ้าตู   ดีเน่ บาฮี้น ดเว ชิแล้   

(ลูกค้าที่มากิน)   (วันนี้ มีกับข้าวอะไร)

 - 

ซะบแว้โท้  ฮี้น มโย้โซน ชิปาแด เกาตามา ตว้า ยเว้ ไนปาแด 

(พนักงานเสิร์ฟ)  (มีกับข้าวหลายอย่างครับ ไปเลือกได้ท่ีเคาน์เตอร์ครับ)

  - 

ซ้าตู  ตะแงชี้น ฮี้น ตว้า ยเว้จะโซ่

(ลูกค้าที่มากิน)   (เพื่อน ไปเลือกกับข้าวกันเถอะ)

  ในบทสนทนานี้ ค�าว่า  เป็นค�ากริยา แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า 

“มี, มีอยู่” ตามหลักไวยากรณ์ภาษาเมียนมา การสร้างประโยค คือ “ประธาน- 

กรรม-กรยิา” ดังน้ัน ค�ากรยิา  จะอยูท้่ายประโยค แล้วจะต้องมีค�าต่อท้าย

ค�ากริยาเพื่อจบประโยคในการสื่อสาร ในบทสนทนานี้ใช้ “  ปาแด” 

เพื่อบอกเล่า และ  เพื่อถาม ซึ่งไวยากรณ์ภาษาเมียนมาแตกต่างจาก

ภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง   

ยกตัวอย่าง เช่น

1. 

 จะมะมา แจะต้าฮีน ชิปาแด   (ดิฉันมีแกงไก่) 

2. 

 ตะแงชี้นมา เกะโม่น ชิปาแด   (เพื่อนมีขนมเค้ก) 

3. 

 เอนมา ซาน ชิปาตะล้า   (มีข้าวอยู่ที่บ้านไหม)

4.  

 คีนบย้ามา กอพี ชิปาตะล้า  (คุณมีกาแฟหรือเปล่า) 

5. 

 ทะมี้นซ้าค้านแท้มา แบตู ชิปาตะแล้   (มีใครอยู่ในห้องอาหารไหม) 

6.  

 บา ซ้าซะยา ชิปาแล้   (มีอาหารอยู่ไหม) 

บริษัทผู้ผลิตได้เขียนโปรแกรมให้มัน..เอ๊ยท่านท่องบทสวดมนต์และเคาะกลอง 

ตามจงัหวะตามแบบพธีิการของญ่ีปุ่น โดยค่าบรกิารคิดเป็นเงนิไทยกป็ระมาณ 

15,000 บาท แพงใช่ไหมครับ แต่ถ้าเทียบกับการให้พระ (ญี่ปุ่น) มาประกอบ

พิธีให้ก็ถูกลงไปเยอะเพราะค่าท�าพิธีโดยพระจะไม่ต�่ากว่า 73,000 บาท

 น่าเสียดายท่ีว่าหลังจากโฆษณาเปิดตัวมาหลายเดือนก็ยังไม่มีใครจ้าง

พระเปปเปอร์ไปท�าพิธีศพเลย ขนาดตัดราคาลงมาแล้วนะครับ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่

 ปีการศึกษา  2560  มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นจ�านวนมาก  ถงึ  26,936  คน   และเม่ือรวมกบันักศึกษาเก่าท่ีลงทะเบียนเรยีน  ประจ�าภาค 1 

ปีการศึกษา  2560 อกี  111,612  คน   ท�าให้จ�านวนนกัศึกษาทีจ่ะเข้าสอบไล่  ประจ�าภาค 1  

ปีการศึกษา  2560   มีจ�านวนถึง  138,548  คน   คิดเป็นจ�านวนท่ีน่ังสอบ 717,054  ทีน่ั่ง

 ด้วยจ�านวนนักศึกษาที่เข้าสอบในแต่ละภาคการศึกษามีเป็นจ�านวนมาก  ท�าให ้

มหาวทิยาลยัจ�าเป็นต้องมีข้อปฏบัิติในการสอบไล่  เพ่ือเป็นแนวปฏบิติัส�าหรบันักศึกษา

ในการเข้าสอบ  เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถือเป็น 

ข้อปฏบิติัท่ีนกัศึกษาทุกคนจะต้องปฏบิติัตาม  หากฝ่าฝืนนกัศึกษาอาจหมดสิทธ์ิในการ- 

เข้าสอบ  หรือถูกลงโทษ  ตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  งดตรวจกระดาษค�าตอบ    

ห้ามลงทะเบยีนเรยีน  2  ภาคการศึกษา   และโทษหนกัทีสุ่ดกรณีทีท่�าผดิซ�า้  คือ  ถกูลบชือ่

ออกจากการเป็นนักศึกษา   ตามค�าสัง่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ที ่684/2537  เรือ่งข้อปฏบัิติ 

ในการสอบไล่และ  1829/2546  เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม)

 ข้อห้ามเกีย่วกบัการสอบไล่ทีน่กัศกึษาต้องทราบ  มีจ�านวน  20  ข้อ  แต่ขอยกเฉพาะ

ข้อที่ส�าคัญ ๆ ที่นักศึกษาต้องทราบจ�านวน  13  ข้อ   ดังนี้

 1. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สุภาพ

  นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ 

นกัศึกษาชายห้ามสวมเสือ้ยดืท่ีไม่มีปก  และต้องสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง  นกัศึกษาหญงิ

ต้องสวมกระโปรง  ห้ามสวมกางเกงหรือกางเกงกระโปรง

  นักศึกษาที่ฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรในครั้งแรก  และ 

หากยังคงกระท�าผิดอีกจะถูกงดตรวจกระดาษค�าตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ

 2. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

  2.1 ในการสอบไล่ประจ�าภาค 1  ปีการศึกษา  2560   มหาวทิยาลยัได้ก�าหนด

ให้มีกระบวนวิชาท่ีมีการสอบเกินกว่า  1  คาบเวลา  เป็นจ�านวน   8   กระบวนวชิา    ดังนี้

- กระบวนวิชา  ENG1001 สอบวันที่  28  ตุลาคม  2560 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

- กระบวนวิชา  HIS1003 สอบวันที่  21  ตุลาคม  2560 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

- กระบวนวิชา  LIS1003 สอบวันที่  14  ตุลาคม  2560 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

- กระบวนวิชา  POL1101 สอบวันที่  8  ตุลาคม  2560 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

- กระบวนวิชา  PSY1001 สอบวันที่  18  ตุลาคม  2560 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

- กระบวนวิชา RAM1000 สอบวันที่  22  ตุลาคม  2560 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

- กระบวนวิชา SOC1003 สอบวันที่  7  ตุลาคม  2560 (คาบเช้าและคาบบ่าย)   

- กระบวนวิชา THA1001 สอบวันที่   9  ตุลาคม  2560 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

 การท่ีนกัศึกษาเข้าสอบในเวลาใดนัน้  ให้นกัศึกษาตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รวม 

ซ่ึงระบุช่วงรหัสประจ�าตัวของนักศึกษาไว้แล้วว่านักศึกษาผู้ใดจะต้องเข้าสอบในช่วงเวลาไหน  

หรอืนกัศึกษาอาจตรวจสอบจากตารางสอบไล่รายบุคคลซ่ึงระบุเวลาสอบของกระบวนวชิา 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาท่ีก�าหนดไว้ในตารางสอบไล่  จะเลือกสอบ 

ในคาบเวลาใดคาบหนึ่งที่ต้องการไม่ได้

 2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่

  ในระบบการจดัสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ได้ก�าหนดให้นักศึกษา

ทุกคนต้องเข้าสอบตามสถานที่สอบ  และที่น่ังสอบท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ให้โดย 

ตารางสอบไล่จะเป็นเอกสารท่ีแสดงให้ทราบว่ากระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ไว้จะต้องเข้าสอบที่สถานที่สอบใดเช่นเดียวกับบัญชีติดที่นั่งสอบแสดงแถวและ 

ที่นั่งสอบจะเป็นเอกสารที่แสดงให้ทราบว่า ที่นั่งสอบนั้น ๆ  เป็นของนักศึกษาผู้ใด

  นักศึกษาทีเ่ข้าสอบผดิคาบเวลาและสถานท่ีสอบท่ีก�าหนด  จะถกูปรบัให้เป็น

สอบตกในกระบวนวิชานั้น ๆ

 3. ห้ามนักศกึษาเข้าสอบโดยไม่มบัีตรประจ�าตัวนกัศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชน 

และใบเสร็จรับเงิน ประจ�าภาคการศึกษาที่เข้าสอบ  ไปแสดงแก่กรรมการคุมสอบ

  ในกรณีทีบ่ตัรประจ�าตัวนักศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชนหรอืใบเสรจ็รบัเงนิสูญหาย  

ให้นักศึกษาไปติดต่อขอถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชนและ 

นายวันชัย    เทียบพุฒ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ

ส�าเนาใบเสร็จรับเงินได้ท่ีงานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) 

อาคาร KLB ช้ัน 1 หรอืใช้ตารางสอบไล่รายบคุคลทีม่หาวทิยาลยัแจกให้แทนใบเสรจ็รบัเงิน 

ส�าหรบัวทิยาเขตบางนานักศึกษาสามารถไปติดต่อขอถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวนกัศึกษา  

บัตรประจ�าตัวประชาชน ทีอ่าคาร  KTB  และน�ามาแสดงในการเข้าสอบ  เพราะถ้าไม่มี

บัตรประจ�าตัวประชาชนมาแสดงพร้อมบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน

นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ

 4. ห้ามนักศกึษาเข้าสอบสายเกนิกว่า  5  นาท ี นบัจากเวลาเริม่ต้นคาบเวลาสอบ  

มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดคาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้

  คาบเช้า  ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00   น.

  คาบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30   น.

ดังน้ัน  นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา  09.35  น. และ  14.05  น.   จะหมดสิทธ์ิ 

ในการเข้าสอบ

 5. ห้ามออกจากห้องสอบก่อน  30  นาที  นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ

  เม่ือนกัศึกษาเข้าไปในห้องสอบ  และท่ีน่ังตามท่ีน่ังสอบของตนแล้ว  นักศึกษา

จะต้องอยู่ในห้องสอบเป็นเวลา  30  นาที   นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ออกจากห้องสอบได้

ไม่ว่านักศึกษาประสงค์จะท�าข้อสอบหรือไม่ก็ตาม

 6. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

  นกัศึกษาจะต้องเข้าสอบไล่ตามรายชือ่กระบวนวชิาท่ีปรากฏในใบเสรจ็รบัเงนิ

ห้ามเข้าสอบผิดกระบวนวิชาแม้จะเป็นกระบวนวิชาเดียวกันก็ตาม  เช่น กระบวนวิชา  

MCS1100  และกระบวนวิชา  MCS1150  ซ่ึงเป็นกระบวนวิชาเดียวกัน  นักศึกษาที่ 

ใบเสรจ็รบัเงินปรากฏกระบวนวชิา  MCS1100  ต้องเข้าสอบและเซ็นชือ่ของกระบวนวชิา- 

MCS1100  เท่านัน้   จะเข้าสอบกระบวนวชิา  MCS1150 ไม่ได้  เพราะในทางทะเบียนถือว่า

เป็นคนละกระบวนวิชา   ถ้านักศึกษาเข้าสอบผิดกระบวนวิชาจะถูกลงโทษงดตรวจ 

กระดาษค�าตอบ

 7. ห้ามนักศึกษาน�าโน้ตย่อ เอกสาร หรือสูตรต่าง ๆ  เข้าไปในที่นั่งสอบ  เว้นแต ่

ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย

  ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจพบภายหลังจากการสอบด�าเนินไปแล้วจะถือว่า 

มีเจตนาทุจริตในการเข้าสอบ  ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  ปรับเป็นสอบตก 

ทุกกระบวนวิชา  และงดลงทะเบียนเรียนอีก  2  ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย

 8. ห้ามนักศึกษาน�ากระดาษค�าตอบหรอือปุกรณ์อืน่ ๆ  ทีไ่ม่จ�าเป็นเข้าไปในห้องสอบ

  กรณีเครือ่งคิดเลขน�าเข้าได้เฉพาะกระบวนวชิาท่ีอาจารย์ประจ�ากระบวนวชิา 

อนญุาตและระบไุว้ในข้อสอบ   และเป็นเครือ่งคิดเลขทีมี่เครือ่งหมายของมหาวทิยาลยัเท่าน้ัน

 9. ห้ามนักศกึษาน�าข้อสอบปรนยัหรอืข้อสอบปรนยัผสมอตันยัออกจากห้องสอบ

 10. ห้ามนักศึกษาน�ากระดาษค�าตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกให้ท�าค�าตอบออก

ไปจากห้องสอบ

  ไม่ว่าจะท�าข้อสอบหรือไม่ก็ตาม  นักศึกษาต้องเขียน ชื่อ-นามสกุล  พร้อม

รหัสประจ�าตัวที่กระดาษปรนัย  แล้วส่งคืนกรรมการคุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ

 11.ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา  หรือท�าสัญญาณขณะท�าข้อสอบ  หรือ

ยินยอมให้นักศึกษาคนอื่นคิดลอกค�าตอบ  เพราะมหาวิทยาลัยจะถือว่าร่วมกันทุจริต 

ในการสอบ (อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมรามฯ-สุรินทร์

 รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ  ปฏิบัติหน้าที่

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์   

เปิดกิจกรรมกีฬารามค�าแหงสุรินทร์สัมพันธ์ คร้ังท่ี 4 

โดยมีกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี  9   การแข่งขัน 

กีฬาวอลเลย์บอล และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ  เม่ือวันท่ี 

19 สิงหาคม 2560

➺
➺ รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที ่

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วย 

บุคลากร บวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เพ่ือเป็น 

สิริมงคลแก่บุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ  - 

จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

 นางมุทิตา  ศรีปิยะบุตร หัวหน้าส�านักงาน

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์ น�าเจ้าหน้าท่ีสาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์  ร่วมพิธี 

วางพวงมาลาสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า-

รพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ “พระบิดา 

กฎหมายไทย”	 เนื่องในวันรพี  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2560 ณ ศาลจังหวัดสุรินทร์

 นางมุทิตา ศรีปิยะบุตร หัวหน้าส�านักงาน

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร 

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย 

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม-

พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  

ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วม “โครงการจังหวัดสุรินทร์

สร้างสุข  สร้างรอยยิ้ม”  โดยนายอรรถพร  สิงหวิชัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานเปิดโครงการ   

ณ  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต�าบลจอมพระ  อ�าเภอจอมพระ 

จังหวัดสุรินทร์   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

➺ ➺

➺

 ร่วมเสวนา นายสมเกียรติ  แซ่โค้ว ประธาน 

คณะกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดตรัง เป็นตัวแทนเข้าร่วมฟังการเสวนาโครงการ

พัฒนาการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

กลุ่มอันดามัน ในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า 

นา เล หลาด” เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2560 ท่ีโรงแรม

เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและ

เป็นองค์ปาฐกถาในการเสวนา โครงการพัฒนาการ

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน 

ในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า นา เล หลาด” 

จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายอิทธิฤทธ์ิ ก่ิงเล็ก ประธาน 

สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

นายภูวดิท ปรีชานนท์ เลขาธิการหอการค้าภาคใต ้

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานภูเก็ต 

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ 

ส� า นั ก ง า น ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

ส�านักงานตรัง และ นางบุษกร วงศ์พัวพันธ์ ดารา 

นักแสดงและผู้จัดละครช่ือดัง ร่วมเสวนาด้วย เพ่ือเป็นการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็น และความรู้

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง โดย

ข้อมูลที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ คณะท�างาน 

จะน�าไปใช้ในการจัดท�าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตรังต่อไป

 รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี  รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ  น�าบุคลากรสาขา- 

วิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ และสาขาวิทยบริการฯ  

จังหวัดสุรินทร์  เฝ้าฯ รับเสด็จและรับประทานของท่ีระลึก 

จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 ณ วัดไพรพัฒนา อ�าเภอภูสิงห์ 

จังหวัดศรีสะเกษ

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  

จัดงาน “เกษียณอายุราชการ&คืนสู่เหย้าชาวฟู๊ดเทค” 

เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ 

รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ 

ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.วรรณา  มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน 

มีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน 

ร่วมงาน กว่า 200 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560  

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

เทคโนอาหารฯ ม.ร. จัดงานคืนสู่เหย้า



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

นักศึกษาต่างชาติปลื้มได้เผยแพร่วัฒนธรรมประจำาชาติ  

ให้เพื่อนจากนานาประเทศชื่นชม

 นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ จากหลากหลายประเทศ  

ร่วมจัดกจิกรรมด้านวฒันธรรมของแต่ละชาติ ทัง้การแต่งกายชุดประจ�าชาติ 

และสาธิตการท�าอาหารนานาชาติ  เน่ืองในงาน “International	 and	ASEAN	

day	 2017”	 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร-

ส�านักพิมพ์

 Mr. Billel Bouchouareb นักศึกษาปรญิญาตร ี

ชาวแอลจีเรีย หลักสูตร BBA International Business 

กล่าวว่าประเทศแอลจีเรียอยู่ใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประเทศสเปน รวมถึงส่วนผสม

ของอาหารบางอย่างที่มีความคล้ายกัน มีสูตรใกล้เคียงกัน 

เช่นเมนใูนวนัน้ีเลือกสาธิตการท�า ตอติญ่า (Tortilla) อาหาร 

ที่มีส่วนผสมคือ มันฝรั่ง ไข่ ที่มีความคล้ายกับไข่เจียวของไทย รับประทาน

คู่กับสลัด ที่มีความพิเศษคือ มะกอก ชีส ที่เมื่อคลุกเคล้ากับเส้นพาสต้า 

จะท�าให้รสชาติลงตัวดี เป็นอาหารดั้งเดิมที่เป็นที่นิยมในสเปน 

  Mr. Nicolas Lejumel นักศึกษาปรญิญาตรชีาวฝรัง่เศส 

หลกัสูตร BBA Mass Communication นักศึกษาในโครงการ

แลกเปลีย่นความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษานานาชาติ

และมหาวทิยาลัย Sciences Po Lille เมืองลลิล์ ประเทศฝร่ังเศส 

กล่าวว่าโดยปกติคนฝรั่งเศสชอบทานขนมหวาน ในงานนี ้

จงึเลอืกเมนขูนม เช่น คสีไส้ชสีเหด็ และสตรอว์เบอร์รีมามาเลด 

มาร่วมงาน ดีใจท่ีได้มาแลกเปล่ียนท่ีรามค�าแหงตรงกับช่วงการจัดงานอาเซียน

ในวันนี้ เพราะเป็นโอกาสให้ได้น�าเสนอวัฒนธรรมของชาติตนเอง ท�าให้

รู้สึกอบอุ่น แม้ว่าจากบ้านมาไกล และยังได้เห็นวัฒนธรรมและอาหาร- 

ของประเทศอาเซียน ที่ต่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น  

 Mr. Tom Wetter นักศึกษาปริญญาตรีชาวเยอรมัน 

หลกัสูตร BBA International Business ในโครงการแลกเปลีย่น

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศกึษานานาชาต ิม.ร. และ 

University of Applied Sciences Trier -Umwelt- campus 

Birkenfeld ประเทศเยอรมัน กล่าวว่าการได้มาร่วมโครงการ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รามค�าแหงนับเป็นประสบการณ์ 

ที่ดีมาก เหตุผลที่เลือกมาแลกเปลี่ยนที่เมืองไทย เพราะส่วนตัวเคยเดินทาง

มาประเทศไทยเม่ือ 3 ปีท่ีแล้ว ชอบวิถีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย  

เม่ือมีโอกาสจึงไม่ลังเลท่ีจะเลือกมาเรียนท่ีรามค�าแหง และยิ่งเป็นโอกาสดี 

ท่ีได้เข้าร่วมงานวัฒนธรรมในครั้งน้ี โดยในวันนี้เลือกท�า Kartoffelsalat  

หรอืสลดัผกัทีช่าวเยอรมนันิยมรบัประทาน  ซ่ึงมเีอกลกัษณ์แตกต่างจากสลดั 

ในแถบยุโรป 

 Mr. Chukwudi Lucky Maduete นกัศึกษาปรญิญาตร ี

ชาวไนจีเรีย หลักสูตร BBA International Business  

กล่าวว่าตนเข้าร่วมงานน้ีเป็นครัง้ท่ี 2 และยินดีท่ีได้น�าเสนอ

อาหารแอฟรกินัให้ชาวต่างชาติรูจั้ก โดยอาหารท่ีท�าในวนัน้ี 

เป็นเมนท่ีูชาวไนจเีรยีและแอฟริกนันยิม ท�าไม่ยากและสามารถ

หาวตัถดิุบได้ในประเทศไทย ท้ังข้าวผดั แอฟรกัินสตูว์ และ

ข้าวแอฟริกัน ซุป Eguzi ที่ใช้ปลากระบอก (grey fish) เคี่ยวกับเครื่องเทศ

และเมล็ดแตงโม มีความเด่นที่กลิ่นเครื่องเทศ 

 Mrs. Lee Bee Niu ศิษย์เก่าชาวมาเลเซีย หลักสูตร 

BA English กล่าวว่าตนอยู่เมืองไทยมา 20 ปี ได้รู้จัก 

และส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษานานาชาติ  

วนัน้ีดีใจทีไ่ด้กลบัมาร่วมงานอกีเป็นคร้ังท่ี 3 ยงัรู้สึกผกูพนั 

กับคณาจารย์ รุ่นน้อง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จึงตั้งใจ 

น�าอาหารมาร่วมงานอย่างเต็มท่ี โดยเลอืกเมนท่ีูเป็นเอกลกัษณ์

ของบ้านเกิดคือ เมืองกลันตันมีลักษณะคล้ายกับอาหารทางใต้ของไทย และ

คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี คือ โรตีกล้วยหอมและชาชัก และภูมิใจเสนอ

ชุดที่แต่งมาในวันนี้เรียก กบาหยา เป็นหนึ่งในชุดประจ�าชาติของมาเลเซีย 

เอกลักษณ์คือเป็นชุดที่คนจีนโนนหยานิยมใส่  มีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์  

มีผ้าพาดไหล่ที่คล้ายกับทางอินโดนีเซีย คล้ายเป็นการผสมผสานวัฒนธรรม

กับมาเลเซียที่มุสลิมจะคลุมผ้าแต่ไม่มีผ้าพาดไหล่ แล้วแต่จะน�าไปประยุกต์

กับการแต่งตัว  

        Mrs. Glory Lyn นักศึกษาปริญญาตรชีาวฟิลิปปินส์ 

หลักสูตร BA Mass Communication กล่าวว่าอาหารที่น�า

มาเสนอวันนี้ เสนออาหาร 3 ชนิดคือ Igado, Adobo และ 

Pork Stew โดยเฉพาะ adobo เป็นอาหารทีน่ยิมและมีข้ันตอน 

ที่ใช้เวลาหมักเน้ือข้ามคืน และเครื่องปรุงของฟิลิปปินส์

ซึ่งค่อนข้างหาได้ยากในไทย อาจจะไม่ได้มีรสชาติแบบดั้งเดิม  แต่ก็พยายาม

หาวัตถุดิบใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุด 

 “งานในวันน้ีสนุกและสื่อถึงความเป็นอาเซียนได้ดี		เพื่อนหลายชาติ

เข้าร่วมในงานน้ี	ท�าให้ภมิูใจและมัน่ใจในความเป็น	1	ในสงัคมอาเซียนมากข้ึน 

เช่นเดียวกับบรรยากาศในการเรียนที่ไม่เครียดจนเกินไป	คณาจารย์ชื่อดัง

จากทั่วโลก	 จากเดิมที่มีเพื่อนเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์การเรียนท่ีนี่	 และ 

ชวนให้มาเรียน	วันน้ีเรียนอยู่ชั้นปี	2	 ได้เรียนและประทับใจหลายเรื่อง	 

รวมถึงเพื่อนใหม่ต่างวัฒนธรรมด้วย”

 Mrs. Thuza Nwe อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย

และภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ ชาวเมียนมา กล่าวว่า 

ยินดีท่ีได้น�าเสนอวัฒนธรรมด้านอาหารของพม่าให้ 

ชาวต่างชาติรู้จกั ในวนันีไ้ด้ช่วยจดัหาอาหารพม่า “คามินจ่อว์ 

ที่มีรสชาติใกล้เคียงกับอาหารด้ังเดิมที่สุด เป็นข้าวผัดไข่

ขมิ้นใส่เกลือ ซึ่งพม่าไม่ใช้น�้าปลา  รับประทานคู่กับถั่วนึ่ง 

ซ่ึงมีเฉพาะในพม่า นอกจากน้ันยังมี น�้าเต้าชุบแป้งทอด  ย�าใบชา ซึ่งท�า 

จากยอดใบชาท่ีตากแดดไล่ความชืน้ น�ามาหมักในภาชนะท่ีปิดสนทิ 6 เดือน 

ถึงหนึ่งปี ส่วนผสมน�ามาจากพม่าทั้งหมด เพื่อใช้ในงานน้ี เป็นอาหาร

ประจ�าชาติ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ถาม 1. อยากทราบว่าถ้าวชิาทีไ่ด้เกรด D หรอื 

D+ จะสามารถท�าเรื่องจบการศึกษาได้หรือไม ่

 2. การรีเกรดกับการลงทะเบียนเรียน

วิชาที่สอบไม่ผ่านใหม่ แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ 1. ใ น ก ร ณี ที่ เ ป ็ น นั ก ศึ ก ษ า ส มั ค ร 

แบบนักศึกษาปกติไม่ใช่นักศึกษาสมัครแบบ 

Pre-degree และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.00 

เม่ือตรวจสอบแล้วว่าสอบผ่านครบหลักสูตร

แล้วให้ไปด�าเนินการแจ้งท่ีคณะของนักศึกษา

เพื่อขอท�าเรื่องจบหลักสูตรได้ทันทีในวันเวลา

ราชการ

 2. การรีเกรด หมายถึงนักศึกษาสอบ

ผ่านวิชาดังกล่าวแล้วได้เกรด D หรือ D+ แต่

ยังไม่พอใจเกรดดังกล่าวจึงลงทะเบียนเรียน

ใหม่และเม่ือสอบผลสอบได้เกรดที่สูงกว่า 

หรือเท่าเดิม จึงเป็นการรีเกรดและผลของเกรด

ที่สอบได้ครั้งแรกจะหายไป เกรดที่สอบได้ใหม่

ในภาคที่สอบได้จะเป็นเกรดใหม่ของนักศึกษา 

(มหาวิทยาลยัจะปรบัให้เมือ่นกัศึกษาขอ Transcript 

แบบจบการศึกษา เมือ่นกัศึกษาขอจบการศึกษาแล้ว) 

ส่วนการลงวิชาที่สอบไม่ผ่าน หมายถึง วิชาที ่

นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนแล้ว ผลสอบประกาศ

ออกมาว่าสอบตกหรือได้เกรด F ถ้าวิชานั้น

เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตรนักศึกษาก็ต้อง 

ลงทะเบียนเรยีนใหม่เพือ่สอบให้ผ่าน แต่ทัง้น้ีนกัศึกษา 

จะน�าไปลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาใดกไ็ด้ 

ไม่จ�ากดัภาคท่ีลงทะเบยีน แต่ทัง้น้ีก่อนการลงทะเบยีน

ในภาคนั้นนักศึกษาควรตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียน

จาก ม.ร. 30 ของภาคที่ลงทะเบียนก่อน

ถาม	1. ถ้ามีวิชาที่ได้เกรด D หรือ D+ จะ

สามารถท�าเรื่องขอจบการศึกษาได้หรือไม่  

ถ้าไม่ได้ต้องลงรีเกรดหรือไม่

ตอบ	1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

ข้อ 16.5.4 ผูท่ี้จะส�าเรจ็การศึกษาได้ต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

ข้อ 20 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรี

  20.1 นักศึกษาจะต้องเรียนกระบวน-

วิชาต่างๆให้ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไข 

ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชามีหน่วยกิต

สะสมไม่น้อยกว่าท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละหลกัสูตร กองบรรณาธิการ

จึงจะได ้รับการเสนอชื่อให้ได ้รับปริญญาตรี  

ในสาขาวิชานั้นได้

    จากข้อบังคับฯ ดังกล่าวไม่มีการระบุเกี่ยวกับ

การได้เกรดใดหรือไม่ คงก�าหนดเพียงเกรดเฉลี่ย

เม่ือจบการศึกษาและต้องสอบผ่านให้ครบตาม

หลักสูตรเท่านั้น

 ดังนั้น ถึงนักศึกษาจะสอบได้เกรด D หรือ 

D+ ในบางวชิา แต่หลกัเกณฑ์ตามข้อบังคบัข้างต้น 

ครบถ้วน นกัศึกษาก็มสีทิธ์ิท�าเรือ่งจบการศึกษาได้ 

และไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ได้เกรด D 

หรือ D+ เพื่อรีเกรดแต่อย่างใด

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 จ�านวน 13 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60176 CEE 3201 85/25 ภาษาไทยส�าหรับครู รศ.ดร.สิรพิชัร์  เจษฎาวิโรจน์ 

  (EC 371)  ประถมศึกษา

 60174 CHI 1001 40/25 ภาษาจีน 1 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

     และคณะ

 60193 CSO 3202 77/25 สังคมศึกษาในหลักสูตร อาจารย์ ดร.กติตศิกัดิ ์ ลกัษณา

     มัธยมศึกษา 2

 60221 EDF 3116 59/25 วิทยาลัยชุมชน ผศ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช

 60129 LAW 4063 55/25 สิทธิมนุษยชน รศ.ดร.สมชาติ  กษิติประดิษฐ์

   (LAW 2036)

 60177 MGT 3403 59/25 การสื่อสารในองค์การ รศ.นิฤมล  มณีสว่างวงศ์

   (GM 421)

 60172 MGT 4206 92/25 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม รศ.นิฤมล  มณีสว่างวงศ์

   (GM 403)   

 60181 HRD 2110 109/25 หลักการจัดการและ อาจารย์ภาสกร  เรืองวานิช

   (HRD 3110)  พัฒนาสายงานอาชีพ

 60173 PHI 3404 133/25 ปรัชญาภาวะสตรี รศ.ดร.ลกัษณวตั  ปาละรตัน์

   (PY 344)

 60191 PHY 4501 125/25 ฟิสิกส์ว่าด้วยของแข็ง 1 อาจารย์กนัต์พจน์  ทองแช่ม

   (PH 451) (PH 421)

 60188 POL 4312 82/25 เทคโนโลยีการบริหาร รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว

   (PA 321)

 60190 POL 4384 133/25 การบริหารงานท้องถิ่น อาจารย์ ดร.พรีะพงศ์  ภกัครีี

     กับภูมิปัญญาไทย

 60175 THA 3106 46/25 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ อาจารย์ ดร.เบญจภคัค์  เจรญิมหาวทิย์ 

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755, 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                                                                       
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 12. ห้ามนักศึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจน�าอาวุธปืน 

ติดตวัเข้ามาในห้องสอบ   ให้น�าไปฝากไว้ทีก่รรมการคมุสอบ

 13. เครือ่งมอืส่ือสารทกุชนดิน�าเข้าไปในห้องสอบได้  

โดยต้องปิดเครือ่งมือส่ือสาร และเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าถือ 

หรือถุงกระดาษให้มิดชิด  แล้ววางไว้ใต้เก้าอี้ที่น่ังสอบ

ของตนเองเท่านั้น

  ข้อห้ามทัง้  13  ข้อทีก่ล่าวมาข้างต้น   เป็นส่ิงท่ี 

นกัศึกษาทีต้่องเข้าสอบไล่ในภาค  1  ปีการศึกษา  2560  น้ี  

จะต้องระมัดระวงั  ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ  ท่ีก�าหนดเพราะ 

มิฉะน้ันนักศึกษาจะเสียประโยชน์โดยไม่สมควร  นักศึกษา 

สามารถขอรับค�าแนะน�าและข้อปฏิบัติในการสอบได้ 

ที่อาคาร  PRB (วิทยาเขตบางนา)

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่ (ต่อจากหน้า 6)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

THA 4205  

นวนิยายและเรื่องสั้น 

 ✎ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์นวนิยายและ

เรือ่งสัน้ไทยประเภทต่างๆ ในด้านโครงสร้าง  เน้ือหา แนวคิด 

กลวิธีการแต่ง และวรรณศิลป์จากนวนิยายและเรื่องสั้น

บางเรื่องอย่างละเอียด  ตลอดจนบริบททางสังคมท่ีมี

ผลกระทบต่อพัฒนาการของนวนิยายและเรื่องสั้นไทย   

โดยเฉพาะเรือ่งสนกุน์ินกึ  ซ่ึงได้ชือ่ว่าเป็นเรือ่งสัน้เรือ่งแรก 

ของไทย  นักศึกษาที่สนใจสามารถหาหนังสือที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับพัฒนาการของนวนิยายและเรื่องส้ันไทยอ่าน

ประกอบได้ทั่วไป  และอ่านรายละเอียดของเนื้อหาวิชา 

จากเอกสารค�าสอนวชิานวนยิายและเรือ่งส้ันทีร้่านถ่ายเอกสาร 

คณะมนุษยศาสตร์   

 ✎	เน้นการอ่านตัวบทนวนิยายและเรื่องสั้น   

ในชัน้เรยีน  จะศึกษาความหมาย ความเป็นมา ประเภทของ     

นวนิยายและเรือ่งสัน้  เลอืกนวนิยายมาอ่านด้วยอย่างละเอยีด 

ได้แก่ 

 ✎	นวนิยาย

   1. หลายชีวิต ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

   2. ค�าพิพากษาของชาติ กอบจิตติ 

 ✎	เรื่องสั้น

   1. อ่อน ของวรางคี  (อยู่ในเอกสารค�าสอน)

   2. ฤๅจะร�า่จนนองท่วมฟ้า  (อยูใ่นเอกสารค�าสอน)

   3. เพลงใบไม้ ในรวมเรื่องสั้นชุดซอยเดียวกัน 

ของวาณิช จรุงกิจอนันต์

   4. รวมเรื่องสั้นชุดขุนทองจะกลับเมื่อฟ้าสาง 

ของอัศศิริ ธรรมโชติ

 ✎	ข้อสอบ อัตนัย 5 ข้อ  ให้อธิบายความรู้และ

ความเข้าใจเนื้อหาข้างต้น  ยกบางตอนของตัวบทมาให ้

นกัศึกษาวเิคราะห์ตามองค์ประกอบอย่างละเอยีด   ในการ 

ตอบนักศึกษาอธิบายความรู้และความคิดให้สอดคล้อง

กบัค�าถาม และควรยกตัวอย่างประกอบค�าอธิบายให้ชดัเจน  

ค�าตอบของแต่ละข้อควรมีความยาวท่ีเหมาะสมกับ

สัดส่วนของคะแนน

 ✎	 รายงาน  นักศึกษาที่ประสงค์จะท�ารายงาน

การวิเคราะห์นวนิยายหรือรวมเรื่องสั้น  จะมีคะแนนเก็บ 

20% โดยเลอืกนวนยิาย หรือรวมเร่ืองส้ัน 1 เล่ม  วเิคราะห์

ตามองค์ประกอบอย่างละเอียด ได้แก่  เนื้อเรื่อง  โครงเรื่อง 

ตัวละคร  ฉากและบรรยากาศ  และแนวคิดของเรื่อง 

ส่งทีภ่าควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ 

หรอืส่งไปรษณีย์ลงทะเบยีน ส่วนอกี 80% จะเป็นคะแนน

สอบปลายภาคตามตารางสอบ  หากมีข้อสงสยัถามรายละเอยีด 

ได้ที่ ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก คณะมนุษยศาสตร ์

saiwaroonn@hotmail.com

THA  4210  

วรรณคดีกับสังคมไทย

 ✎	เป็นวิชาส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ

นกัศึกษาทีเ่รยีนวชิาวรรณคดีวจิารณ์มาแล้ว เนือ้หากล่าวถงึ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมไทยในสมัยต่างๆ    

ผูส้อนใช้ต�าราเรยีนกระบวนวชิา THA 4210  ของ รองศาสตราจารย์ 

ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง  เนื้อหาเริ่มที่สมัยอยุธยา  รัตนโกสินทร์  

และวรรณกรรมปัจจุบัน  

 ✎	ข้อสอบ อัตนัย 5 ข้อ 100%  ถามความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับบริบท 

ทางสงัคมไทย   ในข้อสอบจะตัดตอนบทนวนยิาย หรอืเรือ่งสัน้ 

หรอืกวนิีพนธ์ มาประกอบค�าถามเพือ่ให้นกัศึกษาวเิคราะห์  

และแสดงความคิดเห็นตามแนวทางการอ่าน  นักศึกษา

ควรเขียนอธิบายความรู้และแสดงความคิดเห็นให้มี

ความยาวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับคะแนนในแต่ละข้อ 

 ✎	นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียด 

ของวชิาได้ที ่ ผศ.ดร.สายวรณุ สนุทโรทก คณะมนษุยศาสตร์ 

saiwaroonn@hotmail.com

THA  3210  

วรรณกรรมสุนทรภู่

 เปิดเรียนเป็นภาคสุดท้าย

ก่อนจะปรับเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560   

 ✎ ต�ารา วรรณกรรมสุนทรภู่ ของ รศ.ประทีป 

วาทิกทินกร 

 เนื้อหากล่าวถึงการศึกษาประวัติของสุนทรภู่

กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และผลงานในเชิงประวัติ 

ศึกษาลักษณะเด่นในด้านการประพันธ์  เลือกวิเคราะห์

วรรณกรรมสุนทรภู่ทั้งรูปแบบและเนื้อหา ศึกษาคุณค่า 

ตลอดจนอทิธิพลท่ีได้รบัจากวรรณคดีอืน่ และส่งต่ออทิธิพล

ให้แก่วรรณกรรมรุ่นหลัง  

 ✎	ข้อสอบ อัตนัย 5 ข้อ 100%  ถามความรู้และ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู ่   

ให้นักศึกษาเขียนตอบอธิบายตามความเข้าใจเนื้อหา 

ที่ได้อ่านมา อีกทั้งควรยกตัวอย่างประกอบเท่าที่จดจ�าได ้

เพื่อแสดงความชัดเจนว่าสามารถจดจ�าผลงานของ

สุนทรภู่ได้ในระดับหนึ่ง และควรตอบให้มีความยาวใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับคะแนนในแต่ละข้อ 

 ✎	รายงาน วิชานี้นักศึกษาสามารถท�ารายงาน

เป็นคะแนนเกบ็ได้ 20 %  ด้วยการเลอืกผลงานของสนุทรภู ่

ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเพียงเรื่องเดียวก็ได้ มาน�าเสนอ

ในหัวข้อที่สัมพันธ์กับประวัติของสุนทรภู่ และเนื้อหา

รายละเอียด นักศึกษาอาจเลือกน�าเสนอด้วยการรายงาน

ในชัน้เรยีน หรอือาจส่งรายงานทางไปรษณีย์ไปทีภ่าควชิา- 

ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ สอบถาม

รายละเอยีดได้ท่ี ผศ.ดร.สายวรณุ สนุทโรทก saiwaroonn@

hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก 

 สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   

จะจัดอบรมภาษาต่างประเทศหลายโครงการ   

ในระหว่างเดือนกนัยายน -  เดือนพฤศจกิายน 2560  

เป็นการบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและ 

ผู้สนใจทั่วไป  ผู้ที่เข้ารับการอบรมและสอบผ่าน

ครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร   

ซ่ึงจะเปิดรบัสมคัรต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  ณ สถาบันภาษา 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  อาคารสุโขทัย ชัน้ 4 ห้อง 408  

รายละเอียดดังนี้

 ➣ภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด-ฟัง/ อ่าน-เขียน)

 ➣ภาษาอังกฤษส�าหรับผู ้ต ้องการฟื ้นฟู  

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ต.ค. 2560

 ➣ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เริ่มต้น  สมัครได ้

ต้ังแต่บัดนี ้- 29 ก.ย. 2560  เปิดอบรมวนัท่ี 30 ก.ย. - 25 

พ.ย. 2560

 ➣ไวยากรณ์อังกฤษ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 

7 ต.ค. 2560  เปิดอบรมวันที่ 8 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560

 ➣ภาษาอังกฤษธุรกิจ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 

7 ต.ค. 2560  เปิดอบรมวันที่ 8 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560

 ➣ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ต.ค. 2560  เปิดอบรมวันที่ 

8 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560

 ➣ภาษาฝรัง่เศส ระดับ 1  สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ 

- 29 ก.ย. 2560  เปิดอบรมวนัท่ี 30 ก.ย. - 25 พ.ย. 2560

 ➣ภาษาพม่า ระดับ 1, 2  สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 

13 ต.ค. 2560  เปิดอบรมวนัที ่14 ต.ค. - 16 ธ.ค. 2560

 ➣หลกัสูตรใหม่  ภาษาองักฤษส�าหรบัสัมภาษณ์งาน 

เหมาะส�าหรับนักศึกษาหรือบุคคลท่ัวไป  ที่ก�าลัง 

เตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะ  เนื้อหา

ของหลักสูตรเป็นการฝึกพูดเพื่อทักษะในด้าน

การพูด การฟัง การเขียน  และการอ่าน  เพื่อใช้

ในการสัมภาษณ์งานและการท�างาน  เทคนิคการ-

เขียนจดหมายสมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ➣รบัจัดโครงการฝึกอบรมให้กบัหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดได้ท่ี  สถาบนัภาษา  

อาคารสุโขทัย ชัน้ 4  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8903-4, 

8682-3 (รามฯ1)  www.ril.ru.ac.th,  e-mail : ril_ram@

hotmail.com

 หลักฐานการสมัคร  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

บุคคลท่ัวไป : ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ 

นกัศกึษารามฯ : ส�าเนาดังน้ี  บัตรประจ�าตัวนกัศกึษา, 

ใบเสรจ็ลงทะเบียน 1 ฉบับ, บัตรประจ�าตัวประชาชน 

1 ฉบับ

(หมายเหตุ : นักศึกษา บุคลากร และบุตรของ

บุคลากร  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  มีส่วนลด 

300.- บาท)

ม.ร.อบรมภาษาต่างประเทศ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม 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

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู ้มีคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญาและบุคลิกภาพ โดยผ่านกิจกรรมนักศึกษา 

ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติจริง และประสบการณ์ในการท�ากิจกรรม-

นักศึกษาจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่

นอกห้องเรยีน เกดิทักษะการคิดวเิคราะห์ เกดิความสมัพนัธ์

กบับคุคลอืน่ในการท�างานและมีการประสานงานร่วมกนั 

เกิดการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม โดย ม.รามค�าแหงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมตามความรู้ 

ความสามารถ ความถนัดของนักศึกษา เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ กีฬา บ�าเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม

 ดังนัน้ กองกจิการนักศึกษา จึงจดัโครงการเปิดโลกกิจกรรมพฒันาศักยภาพนกัศึกษาขึน้ เพือ่เปิดโอกาส

ให้องค์กรนักศึกษาได้แสดงผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและน�าแนวทางของกิจกรรมท่ีได้มาจัดแสดง 

ไปประยกุต์ใช้กับการจดักิจกรรมขององค์กรนักศึกษา ตลอดจนเปิดให้นกัศึกษาท่ัวไปทีส่นใจได้เข้าร่วมกจิกรรม

ของชมรมต่างๆได้ตามความสมัครใจด้วย 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการฯและทีมงานจัดงานโลกกิจกรรม

พฒันาศักยภาพนกัศึกษาทีไ่ด้น�าศักยภาพด้านกจิกรรมของนักศึกษา ม.ร. ทีไ่ปสร้างคณุประโยชน์มาตลอดหลายปี 

ออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนักศึกษาได้ทั้งเรียนและ 

ท�ากิจกรรมด้วยความสมัครใจ จึงเชื่อว่าใครก็ตามท่ีท�าสิ่งใดด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจแล้วย่อม

ประสบความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน  

 ทั้งนี้ มีหลายกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆระดับประเทศ และเป็นนวัตกรรมใหม ่

ที่นักศึกษาได้คิดค้นข้ึน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตเครื่องกรองน�้าแบบพกพา ระบบกลไกเปิดปิด

ประตูอัตโนมัติ กลุ่มรามฯรักษ์ป่า ปลูกป่ามา 18 ปี สร้างฝายถวายในหลวง ร.9 คว้ารางวัลมากว่า 30 รางวัล 

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ประจ�าวัน ตักบาตรประจ�าเดือน 

ท�าบุญใหญ่ประจ�าปี ได้รับรางวัลปฏิบัติบูชาญาณสังวรจากวัดบวรนิเวศวิหาร และรางวัลเยาวชนดีเด่น 

กรงุเทพมหานคร และกจิกรรมจิตสาธารณะของนักศกึษาวชิาทหาร สร้างฝายชะลอน�า้ตามแนวพระราชด�าริ 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม เป็นต้น

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมารามค�าแหงย�้ากับนักศึกษาเสมอว่า กิจกรรมที่ท�านั้นขอให้เป็น

กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังความมีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้ตอบแทนคุณของแผ่นดิน และให้มีความจงรัก

ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอฝากองค์กรนักศึกษา และกลุ่มชมรมต่างๆให้ช่วยกันรักษา 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย รักษาสถิติแห่งคุณงามความดีเอาไว้ให้สถาบันมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน สร้างความ

ปลื้มปีติให้แก่ครูอาจารย์เมื่อเห็นนักศึกษาออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้วย 

 ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณ พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�ารแิละความม่ันคงกองทัพบก ทีไ่ด้สละเวลามาให้ความรู้แก่นกัศึกษาและผูเ้ข้าร่วมงาน รวมถงึศิษย์เก่า

ทุกท่านท่ีมาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและความส�าเร็จในอาชีพให้นักศึกษาได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการเรียนและแบบอย่างในวิชาชีพต่อไป

ม.ร.เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาเผยแพร่ผลงานสร้างคุณประโยชน์ให้สังคม (ต่อจากหน้า 1)

   
 

 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง 

“ชีวิตที่ใช่  อยู่ที่ใจของเรา (Design your mind the 

right way)” โดยมี นายสัณห์ชาย  โมสิกรัตน์ และ

นายสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษา 

เป็นวิทยากร ในวันท่ี 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00 -  

12.00 น. ณ อาคารนครชุม ชั้น 6 ห้อง 601 

 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 

เข้าร่วมการสัมมนาในคร้ังน้ี (ฟรี) โดยแจ้งความจ�านง

เข้าร่วมสัมมนาได้ท่ี ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 

โทร. 0-2310-8317

คณะศึกษาศาสตร์จัดสัมมนา 
“ชีวิตที่ ใช่ อยู่ที่ ใจของเรา” 

ทุ่มเทและเสียสละแรงกาย	 แรงใจช่วยกันพัฒนาให้

รามค�าแหงก้าวหน้ามาจนถงึปัจจบัุน	และขอให้ทกุท่าน 

มีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข

และท่ีส�าคัญได้มีโอกาสท�าประโยชน์ต่างๆให้ตนเอง	

ครอบครวั	และสังคม	ขอฝากให้ช่วยกนัดูแลและสะท้อน 

ความเป็นรามค�าแหงออกไปให้บุคคลในสงัคมภายนอก 

ได้รบัรูใ้นเรือ่งราวทีดี่งามของมหาวทิยาลยัแห่งนีต่้อไป”	

 ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่

คณาจารย์อาวโุสซึง่มีผูแ้ทนคณาจารย์อาวโุสเข้าร่วมงาน 

4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ภิรมย์รื่น 

อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์มานพ 

พราหมณโชต ิอดีตคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์

ปทมุวรรณ อดุมสุวรรณกลุ อดีตอาจารย์คณะบรหิารธุรกิจ 

และรองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  ราชภัณฑารักษ์ 

อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

อธิการบดีขอบคุณฯ (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๔) วันที่ ๒๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เป็นประธานเปิดการอบรม “การออกแบบโครงสร้าง บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอาคาร คสล.1-4ชั้น” 

รหสักจิกรรม 301-01-3022-00/6002-004 (PDU 24 หน่วย) เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2560 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นองค์กรแม่ข่าย CPD ของสภาวิศวกร 

ได้จัดการอบรมเพื่อให้ผู้ออกแบบมีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เสริมสร้างความเข้าใจ 

และฝึกปฏิบัติออกแบบ เน้นการค�านวณด้วยมือและปฏิบัติจริง ต้ังแต่การเจาะส�ารวจดิน การแปลผล 

boring log การออกแบบฐานรากอาคาร การทบทวนการออกแบบ คสล.โครงสร้างเหลก็ และการออกแบบ 

โครงหลงัคาเหลก็ประเภทต่างๆ ให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการ โดยมี ศ.ดร.อมร พมิานมาศ และ คุณชูเลศิ จิตเจือจุน 

เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง LTB303

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2560 

โดยม ี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วรีะสย รกัษาการ

ในต�าแหน่งผูอ้�านวยการโครงการฯ เป็นผูใ้ห้โอวาท 

พร้อมแนะน�าเกีย่วกบัการเรยีนการสอน การจดัการ- 

ศึกษาของโครงการฯ โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก 

จ�านวน  45  คน เข้าร่วมโครงการ เมือ่วนัที ่3 กันยายน 

ที่ผ่านมา ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2 ห้อง 0213

 โอกาสนี้ ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค กล่าวว่า  

ขอต้อนรับนักศึกษาด้วยความอบอุ่น ขอให้ผู้ใฝ่รู้-

ใฝ่เรียนทุกคนเริ่มต้นด้วยดี มีความกระตือรือร้น

และมีความพยายามอย่าหยุดยั้ง “ไม่มีสิ่งใดที่ไม่-

ประสบความส�าเรจ็	 ถ้าไม่ลงมอืท�า” ส�าหรบัการเรยีน 

ระดับปรญิญาเอก นกัศึกษาสามารถท่ีจะคิดหวัข้อ 

ดุษฎีนิพนธ์ไว้ได้เลย ซ่ึงดุษฎีนิพนธ์น้ันจะต้อง

ตรงกบัสาขาวชิาของตน และขอให้นักศึกษาทกุคน 

มีความมุมานะ ขยันหมั่นเพียร เพื่อความส�าเร็จ

ในอนาคต

 ไหว้ครูชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสขุ รองอธิการบดี 

ฝ่ายศิลปวฒัธรรมเป็นประธานในพธีิไหว้ครชูมรม-

ดนตรไีทยและนาฏศิลป์ ม.รามค�าแหง ประจ�าปี 2560 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2560 ณ ห้องสโมสร อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนฯ โดยในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวง-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  และร�าถวายมือ

สถาบันวิจัยสัตว์ฯให้ความรู้
ธุรกิจฟาร์มกวาง

 สถาบันวจิยัสตัว์และภมูภิาคเขตร้อน จัดโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมระบบธุรกิจ 

การเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

ครัง้ท่ี 2” เม่ือวนัท่ี 9-10 กนัยายน 2560 ณ ฟาร์มกวาง 

จังหวัดสุโขทัย

 ภายในงานมีวิทยากรหน่วยงานต่างๆ เช่น 

กรมปศุสัตว์กรมอทุยานฯ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพชื ธนาคาร- 

เพื่อการเกษตร (ธกส.) ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชวีภาพ (BEDO) สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย 

และเจ้าของกิจการฟาร์มกวางท่ีประสบความส�าเรจ็  

มาให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ

 โค ร ง ก า ร พิ เ ศษ บ ริ ห าร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 

จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา-

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัสงขลา เปิดรบัสมัคร

นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รุ่นที่ 4/1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา-

วชิาการจัดการ และสาขาวชิาการจัดการธุรกิจบรกิาร 

กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ โดยศึกษาแบบ 

Block Course System เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

168,000 บาท (แบ่งช�าระ 7 งวด) คัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแตบ่ัดนี้ - 26 

พฤศจิกายน 2560

 ผูส้นใจสมัครขอรบัใบสมคัรและสมคัรได้ท่ี 

ส�านักงานโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา-

วิทยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติจังหวัดสงขลา (ทุกวัน) 

หรอืดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.skbba.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8213, 

083-627-2439, 081-831-1399, 074-251-333 และ 

074-251-888 

ม.ร. เปิดรับป.ตรี 
สาขาวิชาการจัดการ 

 ตลอดการจัดงานท้ัง 2 วัน ได้รับความสนใจจากสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางท่ีมาจาก 

หลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ต้ังใจรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รับทราบถึงข้อมูล 

และศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการที่ได้จากการวิจัย และรวมถึง

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โรงแปรรูปกวางที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อน�าไปปรับใช้งานในการเลี้ยง

กวางและตัดสินใจเริ่มต้นท�าธุรกิจฟาร์มกวางต่อไป

วันที่ 7 - 29 ตุลาคม 2560 

(เว้นวันที่ 15, 23 และ 26 ตุลาคม 2560)

ม.ร. สอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560


