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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๙

วันที่	๘	-	๑๔	มกราคม	๒๕๖๑	

สภาวิศวกรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
ให้ความรู้และมอบรางวัลองค์กรแม่ข่ายดีเด่น

 สภาวิศวกรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดโครงการสัมมนา “หลักเกณฑ์การน�าคะแนนหน่วยความรู้มาใช้กับการ

พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) และกรณีศึกษาขององค์กรแม่ข่าย 

การพฒันาวชิาชพีวศิวกรรมต่อเน่ือง” โดยมี ดร.ประเสรฐิ ตปนยีางกรู อปุนายก-

สภาวิศวกร เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่องค์กรแม่ข่ายดีเด่น 

จ�านวน 11 แห่ง  มีรองศาสตราจารย์ด�ารงค์  ทวแีสงสกลุไทย  ประธานอนุกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดี

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.ร. ร่วมในงาน เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 303 

ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ส�าหรับองค์กรแม่ข่ายดีเด่น ที่ได้รับรางวัล จ�านวน 11 แห่ง ได้แก่  

1. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จ�ากัด 

3.  ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าก�าลงั 

4. ศูนย์บรกิารปรกึษาการออกแบบและวศิวกรรม 

5. สมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทย  

6. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 

ม.ร.เชิญวางพานพุ่ม 
วันพ่อขุนรามคำาแหง 17 ม.ค. 61

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช 17 มกราคม 2561 เชญิชวนผูแ้ทนหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ 

ร่วมวางพานพุม่ถวายราชสักการะ เพือ่น้อมร�าลกึถึงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2553 ก�าหนด

ให้วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช (17 มกราคมของทุกปี) และวันสมเด็จ- 

พระนารายณ์มหาราช (11 กรกฎาคมของทุกปี) เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็น

วันหยุดราชการ เพื่อเทิดทูนและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของมหาราช

ทั้งสองพระองค์ นั้น

  โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

ในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2561 เพื่อน้อมร�าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่  

ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย อกีทัง้ยงัได้อญัเชญิพระนามพ่อขนุรามค�าแหง-

มหาราชเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะและ 

พิธีทางศาสนา ต้ังแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก) 

รวมทั้งมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  

ซ่ึงมหาวทิยาลยัได้เชญิชวนสถาบันการศึกษา ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชด้วย

 ส�าหรับความเป็นมาของ “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” เน่ืองจาก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงพบหลักศิลาจารึก

ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ที่โคกปราสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 

17 มกราคม 2376 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 17 

มกราคม 2533 เป็นต้นมา (อ่านต่อหน้า 2)

   
 
             

   
 
             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่ 2561 แก่ประชาชนชาวไทย

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่ 2561  

แก่ปวงชนชาวไทย ให้มีความสุข ความเจริญ มีก�าลังกาย 

ก�าลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง ประสบแต่ความสุข

ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมตรัสว่าในรอบปีที่แล้วบ้านเมือง

มีเหตุการณ์ส�าคัญหลายอย่าง แต่เราคนไทยฝ่าฟันไปด้วยกัน

ได้อย่างดี ด้วยขนัติ ใจเยน็ ค่อยคดิ ค่อยท�าอย่างต่อเนือ่งมุ่งม่ัน 

ด้วยสติด้วยเหตุผลเพือ่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

ทรงขอพระบารมีแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญก�าลังใจแก่ทุกคน 

ในการเป็นพลังที่เข้มแข็ง ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป

 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

พระราชทานพระราชด�ารสัแก่ประชาชนชาวไทย 
(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

สวัสดีปีใหม ่ ๒๕๖๑

ด้วยความปรารถนาดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์  ประพันธ์

สภาวิศวกรร่วมกับฯ (ต่อจากหน้า 1)

7. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย  

8. สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

9. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

10. บรษัิท อติาเลยีนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน)  

11. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 โอกาสนี้ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายก-

สภาวศิวกร กล่าวว่าสภาวศิวกรมนีโยบายในการสนบัสนุน

และส่งเสรมิให้วศิวกรมีการพฒันาวชิาชพีวศิวกรรม

ต่อเน่ืองให้วิศวกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง

เพื่อการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร 

และพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถ

แข่งขันในระดับสากล ซ่ึงทุกท่านคงทราบดีว่า การพฒันา-

วิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuing 

Professional Development) เป็นการร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ 

เชิงวิชาการวิศวกรรมเพื่อให้วิศวกรเกิดการปรับปรุง

ท้ังคณุภาพ และประสิทธิภาพในการท�างานให้อยูใ่นระดับสูง 

และรกัษามาตรฐานในการประกอบวิชาชพีวศิวกรรม

  การจัดงานครั้งนี้ มรีองศาสตราจารย์ด�ารงค์ 

ทวแีสงสกลุไทย ประธานอนุกรรมการพฒันาวชิาชพี

วศิวกรรมต่อเน่ือง ผูช่้วยศาสตราจารย์ชายชาญ โพธสิาร 

อนกุรรมการพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมต่อเน่ือง และผูแ้ทน 

จากองค์กรท่ีเกีย่วข้องมาเป็นวทิยากรน�าเสนอเพือ่ให้ 

องค์กรแม่ข่ายฯมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การน�าคะแนน

หน่วยความรู ้(PDU) มาใช้เชงิรปูธรรม ข้อมูล และข้อ-

เท็จจริงต่างๆ รวมถึงรู้เกี่ยวกับบทบาทสภาวิศวกร 

กบัการส่งเสรมิการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในต่างประเทศ 

และการข้ึนทะเบยีนวศิวกรวชิาชพีอาเซียน และวศิวกรเอเปค 

อีกท้ัง ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรเสริมพิเศษ

ส�าหรับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้

องค์แม่ข่าย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถน�าผลจากการเสวนาน�าไปพัฒนาหลักสูตร 

เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีแนวทางที่ถูกต้องต่อการ

ด�าเนินการจริงต่อไป รวมทั้งอบรมการใช้โปรแกรม

พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องด้วย

 สวัส ดิศิริล้ำ� เลอไตร ภพน�

ดี เด่นพรใดใด จุ่งได้

ป ีเก่�ผ่�นโรคภัย พ้นโศก

ใหม่ เร่ิมเพ่ิมสุขไซร์ ดั่งตั้งใจหม�ย

 โรค�มล�ยสูญพูนพละ 

สบสุขะวรรณะเนื่องเฟื่องฟูผล

ในปีใหม่สบแต่สิ่งมิ่งมงคล 

ดั่งกมลมุ่งมั่นทุกท่�นเทอญ

 เจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯจังหวดัปราจีนบุรี 

ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี และ การเรียนระบบ Pre-degree 

ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก 

เมื่อวันที่ 21- 22 ธันวาคม 2560 และ ณ โรงเรียน-

ปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2560

รามฯ ปราจีนบุรีแนะแนวการศึกษา

  กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐ�น มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดโครงการปฏบิติัธรรม แสดงพระธรรมเทศนา 1 กณัฑ ์

โดยหลวงพ่อเชาวรตัน์ กมัมสทุโธ วดัท่าวงัหนิ อ.พรรณานคิม 

จ.สกลนคร และสวดอิติปิโส 108 จบ เพื่อถวายเป็น 

พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล- 

อดลุยเดช เม่ือวนัที ่22 ธันวาคม 2560 ณ ลานพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ต่อจากหน้า 1)

เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น. ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 

พระราชวังดุสิต ความว่า

 “บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและ

อ�านวยพรแก่ทุกๆท่านให้มีความสุข ความเจริญ 

ให้มีก�าลังกาย ก�าลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง 

ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 ในรอบปีทีแ่ล้วในบ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์

ส�าคญัขึน้หลายอย่าง ดังท่ีท่านทัง้หลายกค็งจะตระหนัก

ทราบดีอยูแ่ล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกดิขึน้ เราคนไทย 

จะสามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันต ิ

ใจเย็น ค่อยคิดค่อยท�าไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งม่ัน 

ด้วยสติด้วยเหตุผลอนัพอเหมาะพอควร เพือ่ประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชน

 ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ท้ังหลายทัง้ปวง จงปกป้องคุ้มครองรกัษาและให้ขวญั-

ก�าลงัใจแก่ทุกท่านถ้วนหน้าในการท่ีจะเป็นพลงัท่ีเข้มแขง็

ต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป”

กลุ่มพุทธธรรมฯ จัดปฏิบัติธรรม
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 การประกาศปิดตัวอย่างนิตยสาร

ชื่อดัง “คู่สร้างคู่สม” เป็นการยืนยัน

สัจธรรมข้อหน่ึงท่ีว่า  ทุกสรรพส่ิงในโลกน้ี

 เกิดขึ้น  ตั้งอยู่  ดับไป

 กล่าวส�าหรบันติยสารคู่สร้างคู่สม 

ทีป่ระกาศปิดต�านานอย่างเป็นทางการนี้

 “ข่าวรามค�าแหง”  มีอารมณ์ระนาบ-

เดียวกับการปิดตัวของ “สตรีสาร” เมื่อ

หลายปีก่อน

 รู้สึกเสียดาย และนับถือในฝีมือ

ของบรรณาธิการ “สตรสีาร” คือ อาจารย์

คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง 

 เช่นเดียวกับ “คู่สร้างคู่สม” ของ 

คุณด�ารง  พุฒตาล

 คุณด�ารง เปิดต�านาน “คู่สร้างคู่สม” 

โดยวางแผงฉบับปฐมฤกษ์มาต้ังแต ่ 

๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

 ด้วยจ�านวนพมิพ์เป็นเรอืนแสนฉบับ

 และปิดต�านานการผลิตลงใน

ฉบับที่ ๑,๐๐๕ ซึ่งวางขายในวันที่ ๒๐ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

 ฉบับแรก มกราคม ๒๕๒๓ 

ฉบับสุดท้าย มกราคม ๒๕๖๐

 เป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี

 ด้วยเหตุผลอะไร

 และใครคือ “ด�ารง พุฒตาล”

 “ข่าวรามค�าแหง” ขออนุญาต

กล่าวถึงในฉบับต่อไป

 ส�าหรบัวนันี ้ “สวสัดี คูส่ร้างคูส่ม”

บัณฑิต Pre-degree สาขาฯเชียงใหม่ จบ ป.ตรีวัย 19 ปี
มุ่งเรียนต่อใช้ความรู้กฎหมายก้าวสู่อาชีพผู้พิพากษา

 ‘อัตตาหิ อัตตโนนาโถ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’ เป็นคติประจ�าใจของ

นกัศึกษารามค�าแหงหลายๆคน ทีท่�าให้ประสบความส�าเรจ็เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ 

คูคุ่ณธรรมออกไปรบัใช้สงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ นายเดชนรนิทร์ ญาณโกมุท  

เป็นอีก 1 คนที่ยึดคตินี้ในการเรียนตลอดมา สมเป็นผลผลิตลูกพ่อขุนฯ ผู้มุ่งมั่น

เรียนกฎหมายจนส�าเร็จการศึกษาระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ ด้วยอายุ

เพียง 19 ปี และหวังน�าความรู้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมุ่งสู่การเป็นผู้พิพากษา 

อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนๆ

ในวัยเดียวกัน

 นายเดชนรินทร์ ญาณโกมุท หรือ ‘อาร์ม’ ว่าที่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา-

วทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติจงัหวดัเชยีงใหม่ เข้าศึกษาระบบ Pre-degree พร้อมกบัเรยีน ม.ปลาย ท่ีศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) อ�าเภอสันก�าแพง จังหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ขณะนัน้กส็มัครเป็นพนกังาน

ดูแลกิจการฟิตเนส Stone gym ช่วงเวลากลางวนั และรบัซ่อมรองเท้าท่ีบ้านพกัเวลากลางคืนด้วย โดยน้องอาร์ม

ต้องเป็นเสาหลกัของครอบครวั เพราะคุณพ่อป่วยจนไม่สามารถท�างานได้ต้ังแต่เพิง่จบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

จึงต้องท�างานหาเงินเล้ียงดูครอบครัว ท�าให้ต้องเรียน กศน. ต้ังแต่มัธยมศึกษาตอนต้น และเม่ือเข้าศึกษา 

กศน.ม.ปลาย ก็ได้ทราบข่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดหลักสูตร Pre-degree ให้โอกาสนักเรียนได้เรียน 

เก็บหน่วยกิตระดับปริญญาตรีจึงตัดสินใจสมัครเรียนโดยมุ่งเรียนกระบวนวิชาในคณะนิติศาสตร์ ตั้งใจจะต้อง 

ส�าเรจ็การศึกษาให้เรว็ทีสุ่ด เพือ่ก้าวสูก่ารท�างานตามสายงานและศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึน้ต่อไป โดยปัจจบัุน

ก�าลังศึกษาเนติบัณฑิตยสภา และมุ่งสอบใบอนุญาตทนาย เพื่อน�าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประกอบอาชีพ โดย

วางแผนอนาคตว่าจะเก็บอายุการท�างานด้านกฎหมาย รอให้อายุ 25 ปี ก็จะสอบเป็นผู้พิพากษาอย่างที่ตั้งใจ

 นายเดชนรินทร์ ญาณโกมุท กล่าวว่าการท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย จ�าเป็นต้องวางแผนและจัดเวลา

ในการอ่านหนังสืออย่างดี โดยจะอ่านเนือ้หาช่วงเวลากลางคนื เวลา 20.00 -21.00 น. 1 วชิา และ 21.00 - 22.00 น. อกี 1 วชิา  

ส่วนเวลากลางวันช่วงพักเท่ียงจะท่องมาตราตัวบทกฎหมาย ซ่ึงต้องท�าเช่นนี้ทุกวันจนกว่าถึงเวลาสอบไล่ 

รวมทั้งฝึกท�าข้อสอบเก่าด้วย และเมื่อสอบไล่เสร็จ จะพักผ่อนประมาณ 2 วัน และเริ่มอ่านหนังสือในวิชา 

ที่ไม่มั่นใจว่าจะสอบผ่าน โดยอ่านจนกว่าจะถึงวันประกาศผลสอบ 

 “มหาวทิยาลยัแห่งน้ีให้โอกาสผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน ทุกเพศ ทุกวยั และผูที้ท่�างานกส็ามารถเรยีนได้ เพราะสามารถ

ท�างานหาเลี้ยงครอบครัวได้  ไม่บังคับเข้าเรียน ไม่ต้องท�ารายงานสวยๆส่ง ต่ืนสายได้ ไม่บังคับเร่ืองทรงผม 

ไม่มีคะแนนพิศวาส ค่าเทอมก็ถูกมากๆ ขอแค่มีเวลาไปสอบ และใช้ความสามารถของเราจริงๆ โดยไม่ได ้

พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตัวช่วยใดๆ”

 นายเดชนรนิทร์ กล่าวต่อไปว่าตนเองเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างเป็นกันเองจากพี่ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคน อีกทั้งคณาจารย์ที่มาสอน 

ก็ให้ความรู้และให้ค�าปรึกษาท่ีดีได้ตลอดเวลา ท�าให้รู้แนวทางและสามารถวางแผนการเรียนได้เป็นอย่างดี 

และทุกท่านถือเป็นผู้มีพระคุณที่มีส่วนท�าให้ผมประสบความส�าเร็จในวันนี้

 ผมไม่ใช่คนเก่งหรอืมีพรสวรรค์พเิศษ มีสอบได้สอบตกเช่นเดียวกับเพือ่นๆ คนอ่ืนๆ และการเรยีน กศน. 

อาจท�าให้ความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ เทียบกบันักเรยีนในโรงเรียนประจ�าไม่ได้ กจ็ะถูกสบประมาท ดูถูกอยู่เสมอว่า 

จะไปเรียนต่อได้หรือ ไหวหรือป่าว แต่ผมก็อาศัยพรแสวงอ่านหนังสือทบทวนตลอดเมื่อมีเวลาว่าง และ 

เกบ็ทุกๆอย่างมาเป็นแรงผลกัดันตนเอง ท่ีส�าคัญท่ีสุดคอื คณุพ่อคณุแม่ ท่านจะคอยให้ก�าลงัใจผมเสมอทกุๆ ครัง้

ท่ีผมมีปัญหา ท�าให้ผมมีก�าลงัใจและมุง่ม่ันทีจ่ะน�าใบปรญิญามาให้ท่านได้ภมิูใจ แม้ผมจะเคยท้อแต่ผมไม่เคยถอย 

และพูดกับตัวเองเสมอว่า “ผมต้องท�าได้” 

 ภมิูใจท่ีส�าเรจ็การศึกษานติิศาสตร์จากรัว้รามค�าแหง ขอบคณุครอบครวัทีค่อยเป็นก�าลงัใจ และครอูาจารย์ 

เจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีค่อยดูแล ให้ค�าปรกึษาเสมอมา และขอฝากเพือ่นๆ 

ทีก่�าลงัศึกษาว่าต้องรูจ้กัวางแผนท้ังการลงทะเบียนและการอ่านหนังสือ ควรอ่านเน้ือหาในหนงัสือให้ครบถ้วน 

ก่อนอ่านสรุป อย่าเร่งอ่านเม่ือใกล้เวลาสอบจะท�าให้อ่านไม่ทัน และที่ส�าคัญควรฝึกท�าข้อสอบเก่าด้วย 

ส�าหรับคนที่เรียนกฎหมาย ก็ควรท�าความเข้าใจกับตัวบท อย่าท่องจ�าเพียงอย่างเดียว ต้องเข้าใจจึงจะน�าไป

ปรับใช้กับการวินิจฉัยในข้อกฎหมายได้ หากมีข้อสงสัยต่างๆ ให้หาโอกาสสอบถามอาจารย์ทันที การเรียน

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต้องพึง่พาตนเองเป็นส่ิงส�าคัญ ดังคติท่ีว่า ‘อตัตาห ิอตัตโนนาโถ : ตนเป็นท่ีพึง่แห่งตน’ 

และขอให้มุง่ม่ัน  รูจ้กัแบ่งเวลา รวมท้ังแสวงหาความรูเ้พิม่เติม เท่านีก้ส็ามารถประสบความส�าเรจ็ได้อย่างทีต้ั่งใจไว้  
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(อ่านต่อหน้า 10)

 งานสมัมนานานาชาติ ISoLEC (International Seminar 

on Language, Education, and Culture) ปีนี้จัดขึ้นที่ 

มหาวทิยาลยัมาลงัประเทศอนิโดนีเซีย (Universitas Negeri 

Malang) ระหว่างวนัท่ี 25-26 ตุลาคม 2560 โดยมีผูเ้ชีย่วชาญ

จากนานาประเทศ อาทิ สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย และ

ประเทศไทยเข้าร่วมสมัมนาเกีย่วกบัเรือ่งทางด้านภาษา การศึกษา 

และวัฒนธรรม 

 ในงานนีอ้าจารย์ Michaela Zimmermann อาจารย์ประจ�า 

สาขาวชิาภาษาเยอรมัน ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้รับเกียรติจากทางผู้จัดงานเชิญเป็นองค์ปาฐกบรรยายเรื่อง Teaching Fictional 

Literature in the 21st Century นอกจากนี้แล้วยังมีตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวชิาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ นางสาวเจนนิสา รตันา เข้าร่วมงาน

ดังกล่าวโดยได้รับทุนสนับสนุนจากประธานสาขาวิชาฯ

 วันนีน้างสาวเจนนิสา รัตนา (ชื่อเล่น ผิงผิง) 

ในฐานะตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท่ีเข้าร่วมงาน และได้น�าเสนอผลงานวชิาการของตนเอง

เรือ่ง Environmental Education (การศึกษาส่ิงแวดล้อม)  

จะมาเล่าประสบการณ์ต่างแดนครัง้นีใ้ห้ชาวรามค�าแหง

ฟังกันค่ะ 

 Q: อะไรคอืแรงบันดาลใจส�าหรบัผงิในการบรรยายหัวข้อการศึกษาส่ิงแวดล้อม 

 A: ผิงมีแรงบันดาลใจมาจากความรักในสุขภาพและธรรมชาติค่ะ คุณแม ่

ของผิงเป็นคนศรีสะเกษ ในวัยเด็กผิงได้ใช้ชีวิตอยู่ที่น้ันซึ่งเป็นช่วงที่ได้ใช้ชีวิต

แบบใกล้ชดิธรรมชาติมาก เช่น ป่ันจักรยานเข้าไปเล่นในป่า เก็บใบตองมาท�าของเล่น 

บางครัง้กเ็กบ็หนอนรถด่วนทีม้่วนอยูใ่นใบตองมาทอดกนิ แต่ถ้าย้อนเวลากลับไป

ได้กค็งไม่ท�าค่ะเพราะมันบาป ส่วนเร่ืองอาหารคุณยายของผงิมักปลกูผกัและผลไม้ 

หลายอย่างไว้ในสวนใกล้ๆ บ้านเพื่อน�ามาท�าเป็นอาหาร จ�าได้ว่าตอนนั้นเรามีทั้ง 

มะกรดู พรกิ ว่านหางจระเข้ ใบเตย ละมดุ มะม่วงน�า้ดอกไม้ ขนนุ มะพร้าว  กล้วย  

ฝรั่ง ที่อร่อยและปราศจากสารเคมี ในสมัยนั้นพวกเรามีมะกรูดสด ๆ ใช้หมักผม 

มีกล้วยและมะพร้าวในการท�าขนม เช่น กล้วยบวชชีหรือข้าวต้มมัด คุณตาชอบ

ทานมะม่วงสุกกบัข้าวสวย แถมยงัมีไข่ทีเ่กบ็ได้จากเป็ดและไก่ท่ีเล้ียงไว้เองอกีด้วย 

ซ่ึงท�าให้ค่าใช้จ่ายในการท�าอาหารเล้ียงคนในบ้านไม่สูงมาก แต่ท่ีส�าคัญกว่าน้ัน 

คือผลติผลเหล่านีป้ราศจากสารเคมีหรอืเรยีกได้ว่าออร์แกนคิ ปัจจบัุนยคุสมยัเปลีย่นไป 

พืน้ท่ีรอบๆ บ้านมักจะถกูแปลงเป็นสวนประดับมากกว่าแปลงผกัสวนครวั ผูค้นรูสึ้กว่า 

การซื้ออาหารทานนั้นสะดวก รวดเร็ว และถูกกว่าท�าทานเอง แต่ถ้าเราศึกษาดีๆ 

ผลติภณัฑ์ทีเ่ราซ้ือจากตลาดนัน้ถูกผลิตมาด้วยกรรมวธีิท่ีน่ากลวักว่าทีพ่วกเราคิด 

ถงึขนาดว่าชาวสวนท่ีปลูกผกัขาย ไม่กล้าทานผกัทีต่นปลกูเลยทเีดียว คนสมัยใหม่

จ�านวนมากเริม่ตระหนกัถงึข้อมูลเหล่านีแ้ละหนัมาบรโิภคผลติภณัฑ์ออร์แกนคิมากข้ึน 

แต่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคในตลาดช่างแพงเหลือเกิน ท�าให้ผิงย้อนนึกไปถึงสมัยเด็กๆ 

ที่เราเคยมีของกินของใช้ที่คุณภาพดี มีประโยชน์ และไม่แพง คนเราเกิดขึ้นมา

พร้อมกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากส�าหรับเราในการด�ารงชีวิต ไม่ว่าจะ

เป็นอากาศที่ดี น�้าที่สะอาด อาหารที่ปลอดภัย แต่ค่านิยมในปัจจุบันหล่อหลอม

ให้คนคดิว่าส่ิงทีจ่�าเป็นทีสุ่ดคอืเงนิ เพราะเงนิสามารถน�าไปซือ้สิง่อ�านวยความสะดวก

ทุกอย่างได้ ค่านิยมแบบนี้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคม เพราะกลุ่มคนที่มีชีวิต 

ที่มีคุณภาพคือคนที่มีเงินมาก และคนท่ีมีเงินน้อยก็ต้องเผชิญกับคุณภาพชีวิต 

ที่ไม่ดีนัก ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มคนที่มีรถขับ บ้านติดแอร์ เดินในห้างสรรพสินค้า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเข้าร่วมงาน	
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จะไม ่ต ้องทนกับอากาศท่ีร ้อนและสูดดมมลภาวะ  

ในขณะเดียวกันพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีท�างาน 

ในลานจอดรถของห้างสรรพสนิค้าต้องทนอยูก่บัมลภาวะ-

ทางเสียงทีม่าจากรถยนต์ อากาศท่ีร้อนอบอ้าว และสูดดมควนั

จากท่อไอเสียตลอดทั้งวัน 

 NASA ได้ระบุว่าปัญหาภาวะโลกร้อนก�าลงัรนุแรง 

ขึ้นเรื่อยๆ และสาเหตุหลักมาจากปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โดยมนษุย์ท้ังส้ิน แต่การเปลีย่นแปลงกเ็ป็นไปได้ยากเน่ืองจาก 

พวกเราส่วนมากค่อนข้างละเลยส่ิงแวดล้อมและโฟกัสท่ีความสะดวก-สบาย 

ความสวยงาม ผลก�าไรหรือเงินที่ได้มากกว่า 

 จุดประสงค์ของการศึกษาสิ่งแวดล้อมก็เพื่อที่จะปลูกฝังจิตส�านึกใน

การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนเพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตข้ึนมาเป็นผู้ใหญ่

ท่ีค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะในการท�างานหรือการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน  

ในความคิดของผิง การศึกษาส่ิงแวดล้อมไม่ใช่เพียงแต่เล่าเรื่องส่ิงแวดล้อม 

ให้นักเรียนฟังเท่านั้น แต่ควรจะครอบคลุมไปถึงการสอนให้นักเรียนออกส�ารวจ

ชมุชนของตนเพือ่ให้ได้เหน็ปัญหาท่ีเกดิข้ึนจรงิ เกบ็ข้อมูล วเิคราะห์ และน�าเสนอ

หนทางแก้ไข ซึ่งไอเดียเหล่านี้สามารถน�าเสนอต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได ้

นอกจากน้ีโรงเรียนเองก็ควรจะเป็นสถานที่ตัวอย่างในการใช้มาตรการเพื่อ

รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างเช่น งดการขายน�้าในขวดพลาสติก เป็นต้น ปัจจุบัน

องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรท�างานอย่างหนักเพื่อหยุดยั้งการกระท�าอันเป็นโทษ

ต่อสิ่งแวดล้อม แต่การเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่นั้นก็เป็นไปได้ยากและเป็นเหมือน 

การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะฉะนั้นการสอนเด็กจึงเป็นหนทางท่ีมีแนวโน้ม

ว่าจะมีประสิทธิภาพกว่าในระยะยาวในความคิดของผิงค่ะ และน่ีก็คือส่ิงท่ีผิง

อยากจะน�าเสนอและเก็บข้อมูลต่อไป และหวังว่าจะมีโอกาสท�าให้มันเกิดขึ้นได้

ในประเทศไทย

 Q: อยากให้ผงิเล่าประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการไปร่วมบรรยายในงานสัมมนา

ครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 A: การเดินทางไปเมืองมาลังในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผิงในการเข้าร่วม

งานสัมมนาเชงิวชิาการค่ะ ซ่ึงผงิใช้เวลาเตรียมตัวร่วมหนึง่เดือนเลยทีเดียว ในตอนแรก 

เรื่องการศึกษาส่ิงแวดล้อมเป็นเพียงส่ิงท่ีผิงคิดไว้ในหัวตัวเองเท่าน้ันเองซ่ึงเรา

มองแค่ภาพกว้าง ๆ เม่ือมีโอกาสไปบรรยายท่ีเมืองมาลงั ผงิกต้็องหาข้อมูลอกีมาก 

เพือ่มาสนับสนุนไอเดียของเราให้ดูเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน งานสัมมนาคร้ังนีจั้ดเป็น

ภาษาองักฤษ ซึง่ผงิไม่ได้มคีวามกังวลทางด้านภาษา แต่กังวลว่าจะพดูวกไปวนมาไหม 

คนฟังจะสนใจไหม แต่สดุท้ายกผ่็านไปได้ด้วยดีค่ะ และกไ็ด้รบัการตอบรบัท่ีดีจากผูฟั้ง 

มีอาจารย์กลุม่หนึง่ก�าลงัท�าวจิยัเรือ่งการปรบัปรงุและพฒันาเทรนน่ิงส�าหรบับุคลากรครู

ทัว่ประเทศอนิโดนีเซีย ซ่ึงพวกท่านกไ็ด้เปรย ๆ ไว้ว่าอยากน�าหวัข้อการศึกษาส่ิงแวดล้อม

มาเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาเทรนนิง่ทีพ่วกท่านก�าลงัท�าวจัิย ซ่ึงเราได้คุยกันคร่าว ๆ 

ถ้าเป็นไปได้ผิงก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้ด้วย รอลุ้นต่อไปค่ะ

 การไปในครัง้น้ีเป็นโอกาสดีทีผ่งิได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ได้ค้นคว้าในส่ิงที ่

ตัวเองชอบและมีโอกาสได้น�าเสนอไอเดียของตัวเองให้คนอืน่ได้ฟัง บวกกบัได้พบปะผู้คน 

และวฒันธรรมใหม่ ๆ ซ่ึงผงิได้เหน็ว่าการศึกษาในประเทศอนิโดนีเซยีก�าลงัเติบโต 

เน่ืองจากครผููส้อนต่างมุ่งหาแนวทางในการพฒันาการสอนในสาขาของตน ภาษาอังกฤษ- 

เคยถูกสอนในรปูแบบของภาษาแม่ ซ่ึงนกัเรียนจะโฟกสัไปทีว่รรณคดีหรือกลอน 

แต่ปัจจุบันการสอนถูกมุ่งเน้นไปที่การใช้งานมากข้ึน ภาษาอังกฤษถูกน�าไปใช้

เป็นภาษาในการสอนวชิาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ลาวินี  ปุรณะสกุล       สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์

องค์ปาฐกและผู้บรรยายจากประเทศต่างๆ

เจนนิสา และอาจารย์ Michaela Zimmermann
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ตอน แลกวันลาพักร้อนเป็นเงิน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เรื่องหนึ่งที่บรรดาผู้คนที่ถูกขนานนามว่าเป็น “มนุษย์เงินเดือน” ถือว่า

เป็นเรื่องส�าคัญในการท�างานก็คือวันหยุดพักร้อน ซึ่งเป็นวันที่พวกเขา (และ

พวกเราด้วยถ้าใครท�างานเป็นพนักงานอยู)่ จะสามารถหยดุงานไปเท่ียวหรอืพกัผ่อน

ได้โดยไม่กระทบต่อการพิจารณาเลื่อนข้ันประจ�าปี และในกรณีท่ีบางบริษัท

ยอมให้น�าวันลาพักร้อนท่ีเหลือในแต่ละปียกยอดไปรวมกับปีถัดไปได้ ก็จะม ี

การวางแผนกันล่วงหน้าเพื่อจองทัวร์ไปเท่ียวอย่างยาวนานให้สมกับการได้

หยุดพักผ่อนกันจริง ๆ

 ท่ีผมหยิบยกเรื่องนี้ข้ึนมาเขียนก็เพราะก�าลังมีบางเว็บไซต์สอบถาม

ความเห็นจากมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายในเมืองไทยอยู่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ 

ถ้านายจ้างจะจ่ายทดแทนวนัลาพกัร้อนท่ีไม่ได้ใช้ให้เป็นเงนิแทน หรอืพดูง่าย ๆ 

ก็คือให้น�าวันลาพักร้อนมาแลกเป็นเงินได้อย่างท่ีผมต้ังเป็นชื่อของตอนน้ี 

นั่นแหละครับ

 ก่อนท่ีจะตอบว่ามนุษย์เงินเดือนสมควรจะยอมรับเงินที่นายจ่ายให้

แลกกบัการลาพกัร้อนหรอืเปล่าน้ัน ผมขออ้างอิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาอธิบาย

เรื่องนี้เสียก่อนตามประสาคนเคยสอนเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ว่าอะไร ๆ ก็พยายาม

ลากเข้ามาเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ได้หมด

 ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นคนเราจะมีทางเลือกใช้เวลาท่ีมีอยู่วันละ 

24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ปีละ 52 สัปดาห์เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด

โดยแบ่งเวลาส่วนหน่ึงไปท�างานและจะได้ค่าจ้าง/เงินเดือนเป็นการตอบแทน 

ซ่ึงคนเราได้รับความพอใจจากการท�างานเพราะสามารถน�าค่าจ้าง/เงินเดือน

เหล่านั้นไปใช้จ่ายซื้อหาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ ส่วนเวลาที่เหลือจากการ

ท�างานก็จะพักผ่อนซึ่งก็ท�าให้ได้รับความพอใจเช่นเดียวกัน

 เม่ือคนท�างานได้รบัอตัราค่าจ้างเพิม่ข้ึนน้ัน ตามต�าราท่านว่าจะท�าให้เกดิผล 

2 อย่างคือ ผลอย่างแรก (เรียกว่าผลการทดแทน) ท�าให้คนท�างานมากข้ึน 

โดยยอมลดการพักผ่อนลง เน่ืองจากรายได้จากการท�างานที่เพิ่มขึ้น (เพราะ

อัตราค่าจ้างสูงข้ึน) ท�าให้การท�างานมีคุณค่ามากข้ึนเม่ือเทียบกับการพักผ่อน 

ส่วนผลอีกอย่างหนึ่ง (เรียกว่าผลด้านรายได้) ท�าให้คนท�างานลดลงเพราะการ 

ท่ีมีรายได้มากข้ึนจึงอยากน�ารายได้ไปใช้จ่ายหาความสุขสบายซึ่งรวมถึง 

การพักผ่อนมากขึ้น ผลอย่างหลังนี้ท่านว่าจะท�าให้คนท�างานน้อยลง

 สรุปว่าการท่ีอัตราค่าจ้างสูงข้ึนนั้นอาจท�าให้คนอยากท�างานมากขึ้น

หรือลดลงก็ได้ ท้ังนี้ข้ึนกับว่าผลการทดแทนซ่ึงท�าให้อยากท�างานมากขึ้น  

กับผลด้านรายได้ซึ่งท�าให้อยากพักผ่อนมากขึ้นและท�างานลดลงนั้นอย่างไหน

จะแรงกว่ากนั ถ้าผลการทดแทนมีค่ามากกว่า คนงานกย่็อมจะท�างานมากขึน้แน่ 

ถ้าหากอัตราค่าจ้างสูงขึ้น แต่ถ้าผลด้านรายได้มีค่ามากกว่าก็จะท�าให้คนงาน 

เอาเวลาไปพักผ่อนมากขึ้นและท�างานน้อยลง

 เม่ือน�าเหตุผลทางทฤษฎีมาลองวิเคราะห์กับการตัดสินใจว่ามนุษย์เงินเดือน

จะมีความเห็นอย่างไรถ้าหากนายจ้างจะจ่ายเงินทดแทนให้กับวันพักร้อนท่ีไม่ได้ใช้ 

ค�าตอบจึงอยู่ท่ีว่าคุณค่าของความพอใจจากการพักผ่อนหรือพักร้อนของเขา 

เทียบกับความพอใจจากการท่ีได้เงินเพิ่มข้ึนจากการชดเชยน้ันอย่างไหน 

จะมากกว่ากัน 

     

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

พูดโทรศัพท์

 โทรศัพท์เป็นช่องทางในการส่ือสารช่องทางหนึ่งที่สะดวกรวดเร็ว 

สามารถพูดคุย โต้ตอบกันได้ทันใด การพูดคุยทางโทรศัพท์ก็คงเป็นเช่นเดียว

กับการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ัวไป หากแต่บางคร้ังสถานท่ีท่ีเราโทรไปน้ัน 

อาจต้องให้ operator ช่วยต่อสายให้ บางสถานการณ์อาจต้องบอกให้คู่สนทนา

ถือหูโทรศัพท์คอย เพื่อเรียกคนที่เขาต้องการพูดด้วยมา หรือการโทรไปแล้ว

ต้องบอกให้คนโทรโทรมาใหม่อีกคร้ัง เหล่าน้ีล้วนเป็นสถานการณ์ท่ีเราอาจจะพบได้ 

หรือเราอาจต้องบอกให้คู่สนทนาของเราทางโทรศัพท์ทราบ

 บทสนทนาที่ 1 เป็นการให้ operator ช่วยต่อหมายเลขภายในให้ หากแต่

หมายเลขน้ันสายไม่ว่าง จึงบอกความประสงค์ว่าจะโทรกลับมาใหม่ในอีก 5 นาที 

I:   

 (อา โล จิ จึ๊ก หมัย ฝาย คง อะ) ฮัลโล คุณ operator ใช่ไหมคะ

K:  

 (เวิง โตย ดาง หนอย เดย) ค่ะ ฉันก�าลังพูด

I:  

 (ซิน จิ จอ ไหม แหล บา จัม เสา เดือก คง อะ) 

 ขอให้ช่วยโทรหมายเลข  356  ได้ไหมคะ

K:  

 (ซิน โหลย ไหม แหล บา จัม เสา ดาง เบิ่น)  

 ขอโทษ หมายเลข 356 สายไม่ว่าง

  

 (ล้าต เหนือ จิ ก่อย หล่าย เดือก คง อะ) 

 อีกสักครู่คุณโทรอีกครั้งได้ไหมคะ

I: 

 (เวิง ขวาง นัม ฟุ้ต เหนือ โตย แส ก่อย หล่าย) 

 ได้ อีกประมาณ 5 นาที ฉันจะโทรอีกครั้ง

  (ก๋าม เอิน จิ) ขอบคุณคุณ

K:  (จ่าว จิ)  สวัสดีคุณ

 บทสนทนาที่ 2 เป็นการโทรเข้าไปยังที่ท�างาน เพื่อติดต่อ operator โดย

บอกชื่อบุคคลที่จะพูดด้วย แต่ไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

L:  

 (อาโล โบะ สาว สุก ฝาย คง อะ)   

 ฮัลโหล กระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมคะ

M:  (เวิง บ่า เกิน ส่ี อะ) ใช่ คุณต้องการอะไรคะ

L:  

 (ซิน จิ จอ โตย หนอย เจว่ียน เหวย วุ กวาน เหะ ก๊วก เต๊ โตย คง เหญอ โส ไหม แหล)

 ขอพูดกับฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฉันจ�าหมายเลขภายในไม่ได้

M:    (เวิง)   ค่ะ

  

 (เดือก โส่ย เหม่ย บ่า หนอย)  ได้แล้ว เชิญคุณพูด

วิธีการอ่านหมายเลขโทรศัพท์

 8 2 6 8 9 5 9   

  (ต๊าม ฮาย เสา ต๊าม จี๊น นัม จี๊น)

(ก่อย เดี่ยน ถว่าย)

(อ่านต่อหน้า 10)

8 4 4 8 2 5 2 2 4 6  

  (ต๊าม โบ๊น โบ๊น ต๊าม ฮาย นัม ฮาย ฮาย โบ๊น เสา)

8 4 8 8 4 4 9 2 0 1  

  (ต๊าม โบ๊น ต๊าม ต๊าม โบ๊น โบ๊น จี๊น ไฮ คง โหมต)

8 4    เป็นเลขรหัสของประเทศเวียดนาม

4  เป็นเลขรหัสของเมืองหลวงฮานอย

8  เป็นเลขรหัสของนครโฮจิมินห์

          



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

แก้ไขวันเวลาสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
 ด้วยมีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์วันเวลาสอบซ่อมของกระบวนวิชาที่

ต้องสอบร่วมกัน  ทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่  จากที่ได้ประกาศไว้เดิม

ในประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ภาค 1 

ปีการศึกษา 2560

 ดังนัน้ มหาวทิยาลยัจึงให้แก้ไขวนัเวลาสอบซ่อมของกระบวนวชิาดังกล่าว

ในการสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ถูกต้อง ดังนี้

กระบวนวิชา   วันเวลาสอบซ่อมเดิม  วันเวลาสอบซ่อมใหม่

MCS2402   F 12 JAN 2018 B  F 12 JAN 2018 A

MCS2602   SAT 13 JAN 2018 A  F 12 JAN 2018 B

MCS2203   TU 16 JAN 2018 A  M 15 JAN 2018 A

MCS2101   TH 11 JAN 2018 B  SAT 13  JAN 2018 A

MGT3310   F 12 JAN 2018 B  TU 16 JAN 2018 A

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ 

และคณะส่ือสารมวลชน  มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอเปลีย่นแปลงการจดัสอบ 

ของบางกระบวนวิชาในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

กระบวนวิชา เดิม แก้ไขเป็น

ATS3102 TH 11 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

JPN2111 F 12 JAN 2018 B คณะจัดสอบเอง

JPN4122 M 15 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

MCS2370 SUN 14 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

MCS3370 M 15 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

MCS4270 S 13 JAN 2018 B คณะจัดสอบเอง

MCS4370 F 12 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

MCS4390 M 15 JAN 2018 B คณะจัดสอบเอง

MCS4470 TH 11 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

MCS4901 TH 11 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

MCS4902 SUN 14 JAN 2018 B คณะจัดสอบเอง

MCS4903 S 13 JAN 2018 B คณะจัดสอบเอง

MCS4904 M 15 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

MCS4905 M 15 JAN 2018 B คณะจัดสอบเอง

MER4405 SUN 14 JAN 2018 B คณะจัดสอบเอง

POL4185 M 15 JAN 2018 A คณะจัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

APR3203, APR3206, APR4311, ATF3004,  ATF3503,  ATF3505,  ATF4504,  ATF4508,  ATH4202,  ATH4305, ATM2302,  ATM3604,  

ATM3608, ATM3703,   ATM3704,   ATM4607,   ATM4707,   ATS1001,   ATS4003,   ATS4806,   CBE4106,   CCH4101,   CEC3216,   CEE2204, 

CEE3203,   CEN3102,   CFR2202,   CFR4102,   CFR4210,   CMS3353,   CMS4701,   CMS4703,   CMS4704,   CMS5201,   COS2253,   COS2263, 

COS3602,   COS4602,   CSC2256,   CSC3201,   CSC3251,   CSC3252,   CSC3253,   CSC3255,   CSC4131,   CSC4231,   CSC4253, CSC4254,  

ECO3122,   ECO3123,   ECO3222,   ECO3303,   ECO4109,   ECO4121,   ECO4124,   ECO4228,   ECO4230,   ECO4306,   ECO4323,   ECO4324, 

ECO4325, ECO4422,  ECO4424,   ECO4426,   ECO4427,   ECO4428,   ECO4521, ECO4522,   ECO4601,   ECO4605,   ECO4622,   ECO4624,  

ECO4625,   ECO4627,   ECO4628,   ECT4809,   EDA4139,   EDF3128,   EDF3129,   EDS3210, EDS4208, ELT3108,   ELT3153,   ELT3155,  

ELT3156,   ELT3209,   ELT3251,   ELT3253,   ELT3306,   ELT4203,   ELT4303,   ELT4304, ELT4309, ELT4605, ELT4607, ELT4903,

ELT4951, ELT4952,  ENL3105, ENL3603,   ENL3701,   ENS4402,   FDT2204,   FDT3102, FDT3206, FDT3301, FDT3305, FDT3353,

FDT3406, FDT3453, FDT4607, GEO3104, GEO3107, GEO3604, HEC3011, HEC3302, HED4170, HED4180, HED5002, HED5004,  

HET3010, HET3012, HET3105, HET5004, HPR2111, HRM3312, HRM4323, HRM4327, HRM4328, INT1150, INT2150, INT4150,  

INT4205, INT4350, INT4401, JPN4303,  JPN4306, LAW3047, LAW3058, LAW4011, LAW4035, LAW4068, LAW4069, LAW4072,

LAW4074,   LAW4075,   LAW4078,   LAW4079,   LAW4082, LIS2259, MCS1260, MCS4160, MCS4601, MCS4901, MCS4902, MCS4903,  

MCS4904,  MER3203,   MER4003,   MER4904,   MER5303, MGT3411, MGT3412, MGT4005, MIC3301, MIC4503, MTH2108,  MTH3602, 

MTH3605, MTH4405,  MTH4407, MTT2201, MTT3108, MTT3109, MTT3204, MTT3208, MTT3209, MTT3301, MTT3302, MTT3303,  

MTT3304, MTT3401, MTT3402, MTT3403, MTT3404, MTT3405, MTT3406, MTT3553, MTT3556, MTT4101, MTT4305, MTT4401, 

MTT4407,   MTT4501,   MTT4502,   MTT4601,   MTT4602,   MTT4603,   MTT4701,   MTT4702,   MTT4703,   MTT4704,   MTT4705,  MTT4801,  

MTT4802, MTT4804, MTT4805, MTT4806, MTT4901, MTT4903,  OPR2003, OPR2005, OPR2303, OPR3303, OPR3305, OPR4104, 

OPR4303, PED5122, PED5133, PHY2101,  PHY2259, PHY2407,   PHY3209, PHY3305, PHY3502, PHY3801, PHY4402, PHY4503, 

PHY4805, POL3166, POL3172, POL3174, POL3175, POL3180, POL3213, POL3228, POL4130, POL4147, POL4192, POL4230,  

POL4247, POL4282, POL4283, POL4285, REC2111, SBM3241,  SBM3307, SBM4243, STA3504, STA4305, THA2104, VAG3302,  

VAG4303, VAG4304, VEM5002, VEM5006, VEM5007,  VEN1201, VEN2202, VEN2203, VEN2204, VEN3101, VEN3102, VEN3205,  

VEN3206, VEN3207, VEN3303,  VEN4001,   VEN4002,   VEN4304,   VID3206,   VID4304,   VNC1201,   VNC3206,   VNC3207,   VNC4209,  

VNC4306,   VNC4310,   VNM2001

 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอบซ่อมกระบวนวิชาดังกล่าว  ในการสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 เน่ืองจากคณะต่างๆ มีความจ�าเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอบ

บางกระบวนวิชาในการสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่องการงดสอนกระบวนวิชา ครั้งที่ 1 - 6 ภาค 1 

ปีการศึกษา 2560  ดังนี้

การงดสอบกระบวนวิชาการสอบซ่อม
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

การเปิดสอบกระบวนวิชาการสอบซ่อม 
ของภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะนติิศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  

และคณะสือ่สารมวลชน  มีความจ�าเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวชิา 

LAW3032, LAW3047, LAW3058, LAW3064, LAW4032, LAW4052,  

LAW4064, LAW4068, LAW4069, LAW4071, LAW4072, LAW4078,  

LAW4079, LAW4082, LAW4087, POL4312, POL4351, LIS2206,  

LIS2259, LIS3119, LIS3185, POL3228, POL3282, POL4130,  

POL4237, POL4250, POL4388, ECT2902, ECT3105, ECT4409,  

ECT4410, ECT4506, HEC3202, LAW4035, FRE2501, FRE3301,  

FRE4502,  FRE4714, GRK3102, HEC4405, HEC4409, LAW3063,  

MCS1352, MCS2182, MCS2360, MCS2361, MCS2480, MCS4401,  

POR1011 และ POR1012  ทีป่ระกาศเปิดสอนใน ม.ร.30  ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 น้ีได้

 ฉะนั้น ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว  สามารถ 

สับเปลีย่นเป็นกระบวนวชิาอืน่ได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชาท่ีจะสบัเปลีย่นน้ัน  หรอืไปติดต่อ

ขอเงนิค่าหน่วยกติคนืได้ภายในวนัสุดท้ายของการสอบไล่  ทีฝ่่ายลงทะเบียนเรยีน 

และจัดสอบ  ส�านักบริการทางวิชาและทดสอบประเมินผล (สวป. ชั้น 6)   

หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้  ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่น 

ด�าเนินการแทน  พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย

 ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว  ในภาค 2  

ปีการศึกษา 2560

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา จากที่ได้ประกาศไว้

เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติม  

ได้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

BUS2101  BUSSINESS INFORMATION AND COMMUNICATION 3 CR.

   TU 07.30-09.20 VKB 301 ASSOC.PROF.DR.SURASEK

HRM2101 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3 CR.

   TH 13.30-15.20 VKB 401 SINART,DR.SNITNUTH

 ส�าหรับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนวชิา BUS2101 สอบวนัพฤหสับดีท่ี 8 มนีาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น.

2. กระบวนวชิา HRM2101 สอบวนัอังคารท่ี 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น.

 เน่ืองจากคณะต่างๆ ได้ขอเปิดสอบบางกระบวนวิชา  ในการสอบซ่อมของ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560  ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามค�าแหง เรือ่ง การเปิดสอน

กระบวนวิชา ครั้งที่ 1-7 ภาค 1ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

ANT4053,  BIT4203, BUS2101, CAE3231, CAE3237, CEN4107,

CHI4106, COS4603,  ECO3005,  ECO3206,  ECO3304,  ECO3521, 

ECO3607, ECO4224, ECO4502, ECO4503, ECO4707, ECO4807, 

ECT2803, ECT2903, ECT3902, ECT4808, EDF4103, EDS3207, 

ENL2101, ENS4301, ENS4302, ENS4401, FDT3202, FDT3252, 

FDT4602, FDT4702, FIN4325, FOL3105, FOL3109, FOL3302, 

FRE2501, FRE3012, FRE3301, FRE4012, FRE4410, GEO2302, 

GEO3103, GEO4205, GEO4406, GEO4604, GER3505, GER4503, 

GRK3011, HEC2004, HEC2203, HEC2503, HEC3106, HEC3201, 

HEC3301, HEC3501, HEC3503, HIS3407, HIS3500, HIS3900, 

HIS3901, HIS4401, HIS4602, HIS4604, HIS4802, HIT3501, 

INB3113, INB3114, INB3115, INB3192, INB3196, INB4192, 

INT3109, JPN2141, JPN3211, JPN4131, KSM3200, MER3204, 

MER3702, MER3803, MKT2204, MKT4202, MKT4204, MKT4209,  

MTH3303, MTH3506, OPR2001, OPR2002, OPR2006, OPR4306, 

PAL1002, PED2102, PED3301, POL3365, POL4246, POL4328, 

POL4354, POL4365, POL4385, POL4388, POL4389, PSY2403, 

PSY2404, PSY3203, PSY3211, PSY3404, PSY4299, PSY4399, 

PSY4499, RUS3410, SBM3311, SBM4309, SOC2044, SOC2064, 

SOC2091, SOC3091, SOC4068, THA2201, THA4205, TOM3101,  

VAG3101

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอบกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมได้เป็น

กรณพีเิศษในการสอบซ่อม ของภาค 1 ปีการศึกษา 2560 โดยให้คณะด�าเนินการ

จัดสอบเองทุกกระบวนวิชา

การงดสอนกระบวนวิชาภาค 2 ปีการศึกษา 2560

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  และคณะ-

รฐัศาสตร์  มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอเปล่ียนแปลง วนั เวลา และห้องเรยีน 

ของบางกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในภาค 2 ปีการศึกษา 2560

 ดังนัน้ มหาวทิยาลยัจงึให้เปล่ียนแปลง วัน เวลา และห้องเรยีนของบาง

กระบวนวชิาท่ีได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30  ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

ชือ่กระบวนวชิา วนัเวลาและห้องเรยีนเดิม วนัเวลาและห้องเรยีนใหม่

ACC3211  TU 15.30-17.20 VKB301 TU 09.30-11.20 SKB504

ACC3346  TU  13.30-15.20 SBB502 TU 13.30-15.20 SSB002

ACC3353  F  09.30-11.20 SBB201 F  09.30-11.20 SSB002

ACC4209  F 07.30-09.20 SWB702 F  09.30-11.20 SBB201

ACC4220  W 07.30-09.20 VKB401 M  07.30-09.20 KLB301

ENS3202  TU 07.30-09.20 KLB201 TU 15.30-17.20 VKB301

ENS4402  TU 13.30-15.20 BPB303 M  09.30-11.20 BPB302

POL3171  W 07.30-09.20 SBB302 TU 15.30-17.20 SBB312

POL3210  M 07.30-09.20 SBB301 M 09.30-11.20 SBB303

POL4251  W 09.30-11.20 BPB303 TU 13.30-15.20 SWB702

PSY2402  M 09.30-11.20 SKB504 TH 13.30-15.20 NCB204

PSY4401  W 09.30-11.20 SCB506 TU 09.30-11.20 NCB203

PSY4405  TH 15.30-17.20 SBB310 W 15.30-17.20 SBB310 

CEN4103  W 13.30-15.20 SCB507 TH 11.30-13.20 SCB503

CHI3104  TH 11.30-13.20 SWB502 F  09.30-11.20 SWB701

CHI4106  F 09.30-11.20 SBB302 TH 11.30-13.20 SWB507

CSO3201  TH 11.30-13.20 VPB302 TH 09.30-11.20 SCB502

CSO4102 LAB. F 09.30-11.20 NCB601 W 09.30-11.20 SCB503

CSO4102 LEC. F 07.30-09.20 NCB601 W 07.30-09.20 SCB503

CSO4202  F 09.30-11.20 NCB501 TU 11.30-13.20 SCB407

ENG4401 SEC.1 TU 13.30-15.20 VPB401 TU 13.30-15.20 SKB416

ENS4401  TH 13.30-15.20 SBB401 TH 13.30-15.20 SKB416

HEC4207  W 13.30-15.20 SCB207 M 13.30-15.20 SCB202

MKT3209 W 09.30-11.20 SBB312 W 09.30-11.20 SBB316

MKT4206 TU 09.30-11.20 SKB504 TH 13.30-15.20 BPB301

MKT4208 TU 09.30-11.20 SKB504 TH 13.30-15.20 BPB303

 ส�าหรบัวันและเวลาสอบไล่ให้เป็นไปตามท่ีได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

ร่วมกบังานแพทย์และอนามัย  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

และสภากาชาดไทย  จดัโครงการเสรมิสร้างจติสาธารณะ

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “กิจกรรม 

ท�าความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตร�าลึก ส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร  เมือ่วันที ่19 ธันวาคม 2560  ณ ห้องสโมสร  

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

        โอกาสนี้ “ข่าวรามค�าแหง” ได้สนทนากับผู้จัด

โครงการฯ ท่ีหวงัปลกูฝังพฤติกรรมจติสาธารณะให้กบั 

นักศึกษารามค�าแหง ด้านนกัศึกษายนืยนั การเสียสละส่วนตน 

เพือ่ต่อลมหายใจให้กบัอกีหลายชีวติ  นอกจากจะเป็นการ 

ท�าความดีแล้ว  “การให้” ที่ยิ่งใหญ่นี้ยังเป็นโอกาส 

ได้ตรวจสุขภาพ  และได้สร้างร่างกายที่แข็งแรงผ่านการ

ถ่ายเลือด

 นางสุมาล ี คงสว่าง  หวัหน้า 

งานแนะแนวจัดหางานและ

ทนุการศึกษา  เปิดเผยว่างานแพทย์ 

และอนามัย ดูแลบรกิารสาธารณสขุ

ด ้ า น สุ ข ภ า พ แ ล ะ อ น า มั ย   

ส่วนงานแนะแนวจัดหางาน 

และทุนการศึกษาเน้นส่งเสริมพัฒนานักศึกษา

กองทนุการศึกษา และนกัศึกษารามค�าแหงให้มีจติสาธารณะ  

วางแนวทางการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

จึงจัดกจิกรรมบรจิาคโลหติเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล

อย่างต่อเนื่อง  

 “ด้วยคณุธรรมแห่งการให้และหลกัทศพธิราชธรรม

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงบ�าเพญ็มาตลอด โครงการบรจิาคโลหติฯ จงึเป็นหนึง่ 

ในการน้อมน�าค�าสอนของพระองค์ท่าน  โดยตระหนกัว่า 

การท�าความดีไม่ใช่สิ่งยากเย็น  ทุกคนสามารถท�าได ้

ทุกโอกาสและหลากหลายรูปแบบ  และยังเป็นการ

สร้างความสุขให้กับตัวเองได้อย่างง่ายๆ ผ่านการให้”

 นายทวีศักดิ์  ทองทิพย์  

นกัศึกษาคณะรฐัศาสตร์  กล่าวว่า 

บริจาคเลอืดครัง้น้ีเป็นคร้ังที ่5 แล้ว 

ดีใจท่ีได้ท�าความดีสร้างประโยชน์

ให้กบัผูอ้ืน่  ผมเตรยีมตัวมาอย่างดี 

เพือ่จะบริจาคให้ได้  เป็นความต้ังใจ 

จากใจจรงิท่ีอยากเป็นผูใ้ห้  และ 

เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงโดยการถ่ายเลือด

ก่อนสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่  นอกจากน้ียังเป็นการ

ท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาล

ที่ 9 ด้วย

 นายอบัดุลฮากมี  หะยอีาแซ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

กล่าวว่าในวนิาทคีวามเป็นความตาย 

ของชวีติ  หลายครัง้ส่ิงทีต้่องการ

มากท่ีสุดเพื่อยื้อลมหายใจคือ

โลหิต  โครงการบริจาคโลหิต

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดขึ้น  เป็นการสนับสนุน

การท�าความดี  ซึ่งท�าให้ผมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้

ช่วยเหลือคนมากมายผ่านสิ่งเล็กๆ ที่สามารถท�าได ้

อย่างง่ายๆ  ผมบริจาคเลือดครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 2 แล้ว  

และต้ังใจจะดูแลรกัษาสขุภาพของตนเองอย่างดีท่ีสุด  

เพื่อให้พร้อมส�าหรับการบริจาคครั้งต่อไป

 นางสาววารนิดา  โชตสิาร  

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

กล ่ าวว ่ าการบริจาค เลือด

เป็นการท�าบุญท่ีช่วยต่อชีวิต

เพือ่นมนุษย์  โดยตนร่วมบรจิาค 

ครัง้น้ีเป็นครัง้ท่ี 2 แล้ว เป็นโอกาส 

ได้ร่วมท�าความดี  ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พ่อหลวงท่ีทรงงานหนักเพือ่ประโยชน์สุขของบ้านเมือง

มาอย่างยาวนาน  

 “เลือดของเราท่ีส่งต่อไปยังผู้ป่วยท่ัวประเทศ

จะมีประโยชน์ในการรกัษา  ส่วนตัวเราจะได้รบัความสุข 

ทางใจเป็นสิ่งตอบแทน  เป็นความสุขจากการให้ 

โดยไม่แบ่งแยกชนชั้นใดๆ”

        นางสาวสุรายา  ตาเยะ  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

กล่าวว่าต้ังใจบริจาคเลือดด้วย

ตนเองเป็นครั้งที่ 4 แล้ว  ภูมิใจ

ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการท�าความด ี

ได้เสียสละในส่วนที่ตนเอง

ท�าได้เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย  เพราะหากเป็นตัวเราเอง 

ท่ีนอนเจ็บป่วย  ไม่มีเลอืดเพยีงพอต่อการรกัษาก็คงจะ 

อยู่ต่อไปไม่ได้  ดังน้ันการให้เลือดเท่ากับการให้ชีวิต  

และยังเป็นการถ่ายเลือดออกจากร่างกายเพื่อสร้าง

เซลล์เม็ดเลอืดใหม่  ถอืเป็นการดูแลสขุภาพอย่างหน่ึงด้วย  

 นางสาวเบญจวรรณ  ล้อมน้อย 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

กล ่ าวว ่ าการบริจาคเลือด

เหมือนได ้ต ่อชีวิตคนอื่น   

น�าไปใช้เพื่อการรักษาชีวิต  

เป ็นการให้โดยไม่คิดอะไร

นอกจากได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  

 “บริจาคเลือดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้ว  เป็นการ

ท�าความดีที่อาจจะเทียบไม่ได้เลยจากสิ่งที่พ่อหลวง

เสียสละเพื่อปวงชน  แต่เราก็ได้เสียสละ  ได้ให้จาก 

สิ่งที่เรามี  นอกจากจะมีประโยชน์ต่อชีวิตคนอื่นแล้ว 

ยังเป็นการสร้างบุญ  สร้างกุศลให้กับตนเอง  และ

ยังเป็นการดูแลสุขภาพโดยการถ่ายเลือดออกเพื่อให้

ร่างกายแข็งแรงจากการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่”

 นายวุฒิชัย  ทองทะไว 

นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์  

กล่าวว่าเคยบริจาคครั้งหน่ึง

เ ม่ือตอนเป ็นทหารเกณฑ ์  

ห ลั ง จ า ก ป ล ด ป ร ะ จ� า ก า ร

และทราบว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงจัดโครงการฯนี้   

จึงได้ร่วมบริจาคต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว  

 “ครั้งแรกที่ผมบริจาคสมัยเป็นทหารเกณฑ ์

ไม่ได้มาจากความต้ังใจด้วยตนเอง  แต่ครัง้นีต้ั้งใจเต็มท่ี 

ด้วยคิดว่าเป็นการท�าความดี  ได้ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  ดีใจ 

ท่ีผมมีส่วนท�าความดีต่อเพือ่นมนษุย์  ถอืว่าการบรจิาค

โลหิตเป็นหน่ึงในการท�าบุญท่ียิ่งใหญ่ท่ีท�าให้ผม

รู้สึกสบายใจ”

 หน่วยวิจัยไลเคนและพิพิธภัณฑ์ไลเคน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต้อนรบัคณะครแูละนกัเรยีน 

จากศูนย์การเรยีนรูป้ระถมภมิูธรรม เป็นศูนย์การเรยีนรู ้

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งให้การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าเรียนรู ้

ตามแนวทางบูรณาการและพัฒนาความใฝ่รู ้จาก

แหล่งเรยีนรูจ้รงิ ทีต้่องการเรยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัไลเคน 

โดยคณะผู้เข้าชมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2-3 จ�านวน 15 คน และคณะครู 

จ�านวน 6 คน ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชมทุกคนต่างสนใจ

และร่วมท�ากจิกรรม ทีห่น่วยวจิยัไลเคนได้จดัให้ ท�าให้ 

ได้รบัความรูใ้หม่ด้านไลเคนซ่ึงจะก่อให้เกดิแรงบนัดาลใจ 

และต่อยอดการเรยีนรูข้องคณะผูเ้ยีย่มชมได้มากยิง่ขึน้ต่อไป 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

หน่วยวิจัยไลเคนต้อนรับคณะครูและนักเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ประถมภูมิธรรมน้ำ�ใจร�มคำ�แหงหลั่งไหล นศ.ร�มฯ แห่บริจ�คเลือด



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

ถาม	1. ถ้าได้เกรด D ในเทอม 1 และน�าไป 

ลงทะเบียนใหม่ในเทอม 2 แต่สอบตก ผมจะลง 

ในเทอมซ่อมของเทอม 2 ได้หรือไม่

 2. ถ้าได้เกรด D ในเทอม 1 และลงซ่อม

ในเทอม 1 และสอบได้เกรด B สรุปแล้วผมจะได้

เกรดอะไร

ตอบ	1. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 

16.5.3 นักศึกษามีสิทธ์ิปรับอักษรระดับคะแนน

ได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต�่ากว่า

อักษรระดับคะแนน C ทั้งนี้ ให้นับกระบวนวิชา

ท่ีสอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว 

หากกระบวนวชิานัน้มีอกัษรระดับคะแนนท่ีเท่ากนั 

ให ้นับอักษรระดับคะแนนครั้ งสุดท ้าย เป ็น

หน่วยกิตสะสม

 การที่นักศึกษาสอบได้เกรด D ในเทอม 1 

และลงทะเบียนใหม่ในเทอม 2 แสดงว่านักศึกษา

จะใช้สิทธิ์การรีเกรด ดังนั้น เมื่อนักศึกษาสอบตก 

นกัศึกษาจงึมีสิทธ์ิลงทะเบียนสอบซ่อม และถ้าผลสอบ

ในเทอมซ่อมผ่านจะถือเป็นการรเีกรดตามข้อบงัคบั

ของมหาวิทยาลัย

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 16.9 

กรณีที่ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่งครั้งต่อ

ภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติคือ เป็นนักศึกษา

ท่ีสอบตกหรอืขาดสอบในภาคปกติ หรอืภาคฤดูร้อน 

การใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

  16.9.1 กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค 2 

หรือ ภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์สอบซ่อม 

ต้องด�าเนินการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และ

ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น

 ในกรณี ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาเดียวกันท้ังภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น แล้วสอบได้ในภาคใด 

ภาคหนึ่ง สิทธิ์ในการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 

และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานัน้ เป็นอนัสิน้สุดลง

 เม่ือนักศึกษาสอบได้เกรด D ในวิชาที ่

ลงทะเบียนในเทอม 1 นักศึกษาไม่ได้สอบตกหรือ

ขาดสอบ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นักศึกษา

จึงไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อมในเทอม 1 

เมื่อผลสอบในเทอมซ่อมของเทอม 1 เป็นเกรด B 

จึงไม่มีผลอะไร นักศึกษาคงได้เกรด D ตามที่ได้ใน

เทอม 1 เท่านั้น กองบรรณาธิการ

      

ร�มคำ�แหง...ท�งเลือกแห่งก�รศึกษ�
นางสาวธีร์จุฑา เมฆิน

 การศึกษาคอืการลงทนุ ใครหลายคนคงเคยได้ยิน 

ค�ากล่าวนีม้าไม่น้อย เพราะเม่ือพดูถงึเรือ่งของการศึกษาแล้ว 

สิง่ทีทุ่กคนจ�าเป็นจะต้องค�านึงถงึ คือ เรือ่งของค่าใช้จ่าย 

ทีจ่ะต้องใช้ “ลงทนุ” เพือ่การศึกษา ซึง่หากมองสถานการณ์ 

ของการศึกษาไทยในปัจจบุนัจะพบว่าหลายๆมหาวทิยาลยั 

ในก�ากับของรัฐมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ 

ภาคเรยีนในอตัราทีสู่งข้ึน อนัเป็นผลมาจากการออกนอกระบบของมหาวทิยาลยัเพือ่ความคล่องตัวในการบรหิารงาน 

จงึท�าให้ผูป้กครองทัง้หลายมองหาทางเลอืกทางการศึกษาอืน่ๆ ทีร่าคาประหยดัส�าหรบัการศึกษาของบุตรหลานในอนาคต 

 นอกจากนี ้วกิฤติของมหาวทิยาลัยไทยอกีประการหนึง่กค็อื จ�านวนผูส้มัครเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยั

ลดลงเป็นจ�านวนมาก เน่ืองจากสังคมไทยก�าลงัเคลือ่นตัวเข้าสูสั่งคมสูงวยัท่ีมีอตัราการเกดิน้อยลงหากเทียบกบั 

ในอดีต จงึส่งผลให้จ�านวนเด็กนักเรยีนลดลงไปด้วย รวมท้ังตัวเลอืกของระบบการรบัสมัครนกัศึกษาท่ีมีหลากหลาย 

รูปแบบมากขึ้น เช่น การรับตรง ระบบแอดมิชชันกลาง โควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ เป็นต้น 

(ธัญวัฒน์ อิพภูดม, 2560) ด้วยปัจจัยเหล่านี้ท�าให้มหาวิทยาลัยไทยจ�าเป็นต้องปรับตัวแข่งขันกันอย่างหนัก 

เพราะจ�านวนนักศึกษาท่ีลดน้อยลงย่อมเท่ากับจ�านวนรายได้ที่หดหายตามไปด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษา

ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชพีอยูใ่นสังคม เพราะการศึกษาหรือใบปรญิญาถอืเป็นใบเบิกทางท่ีส�าคัญ 

อนัจะน�าไปสูก่ารประกอบอาชพีในอนาคต นกัเรยีนในวยัมัธยมซ่ึงก�าลังจะเปล่ียนผ่านเข้าสูก่ารเป็นนกัศึกษา

ย่อมต้องมองหามหาวิทยาลัยท่ีตนจะต้องลงทุนเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป แต่หากพิจารณา

ในทางเศรษฐกิจแล้วทุกคนล้วนมีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ประกอบกับภาวะแห่งการแข่งขันกัน

ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มจ�านวนผู้สมัครเข้าเรียน ฉะนั้น “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง” จึงเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งทางเลือกที่เหมาะสมต่อการลงทุนในวิกฤติทางการศึกษาเช่นนี้

  ท่ามกลางกระแสของแนวโน้มท่ีมหาวทิยาลยัต่างๆ ได้ก้าวสู่การออกนอกระบบมากขึน้ ส่งผลให้อัตรา

ค่าศึกษาเล่าเรยีนจ�าเป็นต้องเพิม่ข้ึนตามบรบิทของสถาบันการศึกษาท่ีเปลีย่นแปลงไป แต่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ยงัคงรกัษาอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัไว้อย่างโดดเด่น นัน่คือ “ค่าธรรมเนยีมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรยีน”  

โดยอัตราค่าลงทะเบียนส�าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นรายหน่วยกิต หน่วยกิตละ 25 บาท  

ส่วนค่าลงทะเบยีนเรยีนส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าศึกษารายกระบวนวชิา (Pre-degree) เป็นรายหน่วยกติ หน่วยกติละ 50 บาท 

(มหาวทิยาลยัรามค�าแหง, 2560) แม้ว่าในส่วนของค่าบ�ารงุมหาวทิยาลยัจะมกีารเปล่ียนแปลงไปบ้างเล็กน้อย 

ถึงกระนั้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังคงถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียนที่ถูกที่สุด 

ในประเทศไทย  

 การคงรักษาไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในส่วนของค่าเล่าเรียนทางการศึกษานั้น

ยังคงสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา” เพราะเป็นการ

เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาเล่าเรยีนได้อย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่มีอปุสรรคในเรือ่งของค่าใช้จ่าย 

ทางการศึกษามาเป็นส่ิงกีดขวางในการแสวงหาความรู ้หากเปรยีบเปรยว่าการศึกษาคือการลงทนุแล้ว การลงทุน 

ทางการศึกษาในมหาวทิยาลยัรามค�าแหงย่อมคุ้มค่าและราคาประหยัด เพราะผูเ้รยีนมใิช่เพยีงแต่จะได้ใบปรญิญา 

ไปเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้น คือ การรู้จักความอดทน การรู้จักความรับผิดชอบ 

ถาม ผมเป็นนักศึกษาที่สมัครโดยใช้สิทธ์ิเทียบ

โอนแบบนักศึกษาหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

วชิาท่ีผมโอนได้บางวชิาเป็นเกรด D กบั D+ ผมสามารถ

ลงวิชาดังกล่าวใหม่ เพื่อสอบใหม่ จะท�าได้หรือไม่

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16.5.6 

นักศึกษาที่เทียบโอนเป็นรายกระบวนวิชาได้แก่

นักศึกษา Pre-degree นักศึกษาหมดสถานภาพ 

นักศึกษาปรญิญาท่ี 2 และนักศึกษาเทียบโอนสองสถาบนั 

สามารถเลอืกกระบวนวชิาท่ีได้เกรดต�า่กว่า C มาเทยีบโอนได้ 

และสามารถน�าวชิาทีเ่ทียบโอนแล้วน้ันมาขอ Regrade ได้

        ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาที่หมด

สถานภาพการเป็นนักศึกษาและใช้สิทธ์ิเทียบโอน

วิชาท่ีได้เกรด D หรือ D+ สามารถน�าวิชาดังกล่าว

มาลงทะเบียนเรียนเพื่อรีเกรดได้ ถ้าได้ผลสอบใหม่

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรีเกรดท่ีมหาวิทยาลัย

ก�าหนด

(อ่านต่อหน้า 10)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

กรีก สักนิด ช่วยพิชิต
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษ

 nomos - law or science

 octo - eight

 pan - pertaining to all or every

 phobia - fear or dread of something

 psycho - pertaining to the soul or the mind

 scopos - to spy, watch or see

 static - causing to stand

 tele - referring to something far off

 therapy - pertaining to curing

 thesis - a position or opinion

 zoon - pertaining to animals

 penta - five

 mikro - small 

 ภาษากรกีเป็นภาษาในตระกลูภาษา Indo-European 

ซ่ึงเป็นภาษาในระดับต้นๆ ในตระกูลภาษา ไม่มี-

ลกูหลานภาษา และเป็นภาษาโบราณทีย่งัคงมีชวีติอยู ่

คือ ยังเป็นภาษาที่มีประชากรใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ภาษากรีกเป็น

ภาษาประจ�าชาติสาธารณรัฐเฮเลนิคหรือเป็นท่ี 

ทราบกนัในชือ่ประเทศกรซี และเป็นภาษาประจ�าชาติ 

ไซปรัส รวมถึงถูกใช้ในพื้นที่ภาคใต้บางพื้นที่ของ 

ประเทศอติาล ี อย่างท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ภาษากรกี

เป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่โบราณ จึงได้น�าค�าศัพท์ของ

ภาษากรีกมาต้ังชื่อโรคภัยต่างๆ รวมถึงการศึกษา

แขนงต่างๆด้วย ในบทความน้ี เรามาดูว่า ภาษากรกี

จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างไร

 bios - bio - life

 deka - deka - ten

 energeia - Energeia - energy 

 gias - gigant - huge, enormous

 glossis - gloss - tongue

 hippos - hipp(o) - horse

 kudos - kud - glory, fame

 logos - logo - thought, word

 metro - metr - to measure

 petra - petra - rock

 phone - phone - voice

 pseudo - pseud(o) - false

 thermos - therm - hot 

 toxicon - toxic - poison

 zone - zon - belt 

 auto - auto - referring to the self 

 biblio - anything pertaining to a book

 cosmos - order or world

 cracy - any type of government entity

 demos - pertaining people

 derma - referring to the skin

 ethnos - race or nation

 gastro - pertaining to the stomach

 geo - pertaining to the earth

 hydro - pertaining to sleep

 isos - equal, alike or identical

 kilo - thousand

 lithos - referring to stone

 mania - pertaining to madness

 mega - large or powerful

 monos - pertaining to one

 neuron - pertaining to the nerve 

หรือคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนท�าความคุ ้นเคย 

อย ่างไรก็ตามระบบนี้ยังใหม่นักในอินโดนีเซีย  

ซ่ึงครผููส้อนบางคนกแ็ย้งว่ามันจะท�าให้เด็กท่ีไม่ชอบ

หรือว่าอ่อนในภาษาอังกฤษพาลจะไม่ชอบวิชาหลัก

อย่างเช่นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ไปด้วยหรือไม ่

ซ่ึงการพดูคุยเหล่าน้ีเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจมาก เพราะในฐานะ

ที่ผิงเรียนในระบบของประเทศไทยมา ก็เคยคิดว่า 

นักเรียนใช้ชีวิตไปกับการเรียนยาวนานมาก ซึ่งดีใจ 

ถ้าระบบการสอนจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อให้เวลา 

ที่ผ่านไปคุ้มค่ามากที่สุด ส่วนทางนักศึกษาท่ีโน่น 

ผงิสงัเกตเหน็ว่าพวกเขาให้ความสนใจกบัการบรรยาย

ครัง้น้ีมากซ่ึงหลายคนยกมือขึ้นถามค�าถาม อันน้ี 

ต่างจากเมืองไทย เพราะเมือ่ไหร่ทีถ่งึ Q&A นกัเรยีนไทย

จะไม่ค่อยมีใครยกมือขึ้นถาม

 ข่าวดีส�าหรับผู้สนใจเข้าเรียนภาษาเยอรมัน 

ในระดับปริญญาโท

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับบณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ผูส้นใจ

เรียนภาษาเยอรมันในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศสามารถ

สมัครเรียนได้ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

 1. รบัสมคัรทางไปรษณย์ี ต้ังแต่บดัน้ี-วนัท่ี 8 

มกราคม 2561

 2. รับสมัครที่มหาวิทยาลัย ณ อาคารท่าชัย 

ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2561 

 3. รับสมัครทาง Internet (http://www.grad.

ru.ac.th) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 22 

มีนาคม 2561

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร 

เพิม่เติมได้ท่ีสาขาวชิาภาษาเยอรมัน คณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง หรอืติดตามข่าวสารผ่านทาง 

เฟซบุก๊ https://www.facebook.com/deutsche.sektion.ru 

และเพจของสาขาวชิาภาษาเยอรมันที ่ http://ma_daf_

ru.beepworld.de หรือติดต่อประธานสาขาวิชาฯ  

รศ.ภาคนีิ อคัรมาส หมายเลขโทรศัพท์ 081-938-1165 

อเีมล akkramaspakini@hotmail.com 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงฯ (ต่อจากหน้า 4)

ถ้าหากเขาประเมินว่าการพักผ่อนมีคุณค่ามากกว่า

เพราะท�างานมาท้ังปีเคร่งเครียดเต็มท่ีแล้ว การจ่ายเงิน

ชดเชยแทนวันลาพักร้อนก็คงไม่สามารถจูงใจให้คน

ตัดสินใจไม่ลาพักร้อนได้ แต่ถ้าหากมนุษย์เงินเดือน

คนใดประเมินว่าผลตอบแทนท่ีได้จากการท�างาน 

มีคุณค่ามากกว่าการพักผ่อน เม่ือได้เงินทดแทน 

วนัลาพกัร้อนคนประเภทหลงันีก้จ็ะยนิดีท่ีจะอยูท่�างาน

โดยไม่ใช้วันหยุดพักร้อน

 อย่างไรก็ตามมีเรื่องท่ีน่าคิดอย่างหนึ่งคือการ

ทีค่นท�างานไม่ลาพกัร้อนทัง้ๆ ทีมี่สิทธ์ินัน้อาจเป็นเพราะ

การพักร้อนซ่ึงหมายถึงการไปท่องเท่ียวพักผ่อนนั้น

มีค่าใช้จ่ายสงูเกินไปในภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างฝืดเคือง 

และเนื่องจากส�านักงานสถิติแห่งชาติท�าการส�ารวจ

ไว้ตั้งแต่ปี 2559 ว่าคนไทยร้อยละ 36.7 ไม่ได้เดินทาง

ท่องเที่ยว มนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในกลุ่ม 36.7 % นี้จึง

น่าจะยินดีรับเงินทดแทนการไม่ใช้วันหยุดพักร้อน

อย่างแน่นอน ค�าถามส�าหรับมนุษย์เงินเดือน : คุณยัง

จะเลือกลาพักร้อนไหมถ้านายจ้างจ่ายชดเชยวันลา

ให้วันละ 500 บาท

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

การมีความมานะบากบ่ัน มคีวามขยนัหม่ันเพยีรพยายาม 

และการรูจ้กัฝึกฝนตนเอง อนัเป็นส่ิงท่ีคอยหล่อหลอม 

ให้บัณฑิตทุกคนได้เติบโตไปอย่างสง่างาม เป็นผลผลติ

ทางการศึกษาสูส่งัคมทีมี่สติปัญญาควบคู่กบัคุณธรรม 

ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความภูมิใจให้แก่

บัณฑิตรามค�าแหงเสมอมาและเป็นความคุ้มค่าท่ีน่าลงทุน 

ในรั้วรามค�าแหง

 หากก�าลังมองหาทางเลือกแห่งการศึกษา 

ทีคุ้่มค่าคุ้มราคา และทกุคนสามารถเรยีนได้ “มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง” เป็นอีกทางเลือกหนึง่ในนัน้ท่ีตอบโจทย์ 

อนัสมกบัการเป็นมหาวทิยาลยัเพือ่ปวงชนอย่างแท้จรงิ

บรรณานุกรม

ธัญวัฒน์ อิพภูดม. (2560). วิกฤติมหาวิทยาลัยไทย  

 เมื่อสถาบันการศึกษาท�าสงครามแย่งชิง 

 นกัเรยีนเพือ่การอยูร่อด. สบืค้นเม่ือ 15 มิถนุายน 

 2560, https://thematter.co/pulse/war-of-thai- 

 university/25611

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. (2560). อัตราค่าธรรมเนียม 

 การศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน และค่าบ�ารงุการศึกษา 

 ชั้นปริญญาตรี. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, 

 จาก http://www.ru.ac.th/th/suggestion/ 

 document60/Bachelor.pdf

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง. (2560). อัตราค่าธรรมเนยีม 

 การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุง  

 Pre-degree. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2560,  

 จาก http://www.ru.ac.th/th/suggestion/ 

 document60/preDegree.pdf

ร้อยเร่ืองรามฯ (ต่อจากหน้า 9)

อาจารย์กัมปนาท  บัวลา  แอบทอง คณะมุษยศาสตร์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

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

ภาพยนตร์และเพลง นอกจากนั้นยังเป็นรากฐาน

ท่ีท�าให้เรียนรู้ภาษาอืน่ๆได้อย่างง่ายดายข้ึน อาทิ สเปน 

อิตาลี โปรตุเกส โรมาเนีย ฝรั่งเศสเป็นประเทศ 

ที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนจ�านวนมากเป็น

อันดับ 1 ของยุโรป และเป็นอันดับ 2 ของโลก ถือ

เป็นประเทศที่เป็นก�าลังส�าคัญต่อความเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกประเทศหนึ่ง ฝรั่งเศสเป็นประเทศ 

ทีนั่กศึกษาต่างชาติทัว่โลกเลือกมาศึกษาต่ออนัดับหนึง่

อาจารย์ย�้าว่าถ้าใครมีเพื่อนชวนมาเรียนภาษาที่นี่ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ยินดี

ต้อนรับทุกคน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิ อินทโกสุม อาจารย์

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวบรรยาย

การปรับปรุงหลักสูตรพยายามจะเน้นหมวดวิชาไป

ทางด้านทักษะการใช้ภาษาและหมวดวิชาเฉพาะด้าน

ภาษามุ่งผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สู่ตลาดแรงงาน

อาชีพด้านบริการที่หลากหลายอาชีพ  บริหารธุรกิจ 

การโรงแรมการท่องเท่ียว หรือเป็นครู อาจารย์สอนภาษา 

นักแปลล่ามเป็นต้น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก อาจารย์

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า

ในประเทศไทยน้ันยังคงมีนักศึกษาเลือกศึกษาต่อน้อยมาก 

เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

ซ่ึงน่าเสียดายเพราะประเทศฝร่ังเศสมีสาขาท่ีน่าเรียน

ต่อยอดสายงานหรืออาชีพครอบคลุมหลายสาขา 

ทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย 

ศิลปะและศิลปะประยุกต์ทุกด้าน แฟช่ันดีไซน์ การศึกษา

ทางด้านไวน์ การศึกษาด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ และ

ยังได้มีโอกาสฝึกงานในยุโรปอีก มีนักศึกษาต่างชาติ

มากกว่า 270,000 คนต่อปีเข้าไปศึกษาต่อ ประเทศ

ฝรั่งเศสเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมากกว่า 

แต่ก่อนเยอะมาก ฝร่ังเศสมีระบบการศึกษา ประเทศฝร่ังเศส

อัตราค่าเล่าเรียนยังถูกกว่าประเทศสหรัฐ ประเทศอังกฤษ 

และประเทศญ่ีปุ่น ทุนการศึกษาของรัฐบาลมีการช่วยเหลือ-

ค่าเล่าเรียน จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจมากส�าหรับ

นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ

คณะมนุษย์จัดกิจกรรมฯ (ต่อจากหน้า 12)

เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น.  และ

เฉพาะนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป เวลา 08.30-16.00 น. 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญชวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกโครงการ ใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้น�า

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา มาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ- 

ลงคะแนนด้วย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2             

โทร.0-2310-8074

ม.ร.ก�าหนดเลือกต้ังฯ (ต่อจากหน้า 12)

  ผู้ ส น ใ จ ส มั ค ร ไ ด้ ต้ั ง แ ต่ บั ด น้ี เ ป็ น ต้ น ไ ป 

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย 

ชั้น 4 ห้อง 408 โทร. 0-2310-8903-4, 8682-3 เว็บไซต์ 

www.ril.ru.ac.th  email: ril_ram@hotmail.com

  หมายเหตุ: นักศึกษาและบุคลากร บุตรหลาน- 

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีส่วนลด 300 บาท

สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษาฯ (ต่อจากหน้า 12)

ซ่ึงในช่วงปีท่ีผ่านมายอดการลงทุนระหว่างสองประเทศ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด การขยายธุรกิจ

โดยบริษัทชั้นน�าของอินเดียในไทยกว่า 50 บริษัท 

ในขณะเดียวกันบริษัทของไทยในอินเดียกว่า 30 บริษัท 

ยอดการลงทุนที่เพิ่มข้ึนน้ีสืบเน่ืองมาจากข้อตกลง

ของโครงการ Early Harvest Scheme ในปี 2003 และ

คาดว่ายอดการค้าจะขยายมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองหลังจาก 

บรรลุข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 

ที่จะช่วยส่งเสริมภาคการบริการและการลงทุน 

ในภาคต่างๆ  

 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อินเดียได้ประกาศใช้

นโยบาย Look East ควบคู่กับนโยบาย Look West 

ของไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น 

ปัจจุบันนโยบายดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นการปฏิบัติ

การทางตะวันออก หรือ Act East ของอินเดีย และ

ปฏิบัติการตะวันตก หรือ Act West ของไทย ในขณะ 

ท่ีภู มิภาคอาเซียนมีการพัฒนาอย่างมีนัยส�าคัญ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มุ่งมั่นที่จะท�างาน

ร่วมกันมากข้ึนในประเทศสมาชิกทั้งในรูปแบบ 

การเช่ือมต่อกันทางกายภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และ

วัฒนธรรม ซึ่งอินเดียเป็นหุ้นส่วนส�าคัญต่ออาเซียน

และไทย เห็นได้จากการจัดงานนิทรรศการ Indo-ASEAN 

Trade and Expo เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 ความสัมพันธ์ไทยอินเดียมีมาสมัยโบราณ 

ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-อินเดียมีความใกล้ชิดกัน

ทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ และยังมีความใกล้ชิด

ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม แต่ยังห่างไกลกันเร่ืองการค้า 

และการท่องเท่ียว แม้ว่าปัจจุบันมีเท่ียวบินตรงไทยอินเดีย 

ทางเชื่อมต่อกันทางถนนและทางทะเลก็ตาม   

 เศรษฐกิจอินเดียเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง

ปลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียมุ่งพัฒนาให้ประเทศ

เป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก ภายใต้นโยบาย เมค อิน 

อินเดีย นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เปิดตัวโครงการต่างๆ 

อาทิ Skill India, Start Up India, Digital India และ

เมืองอัจฉริยะ 100 เมือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม ผู้ประกอบการ 

ส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน การสร้างงาน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบรรลุเป้าหมาย

การเชื่อมต่อโดยระบบดิจิทัลทั่วประเทศ”

 หวังว่าทุกท่านในที่นี้  โดยเฉพาะนักศึกษา 

ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญของประเทศในอนาคตที่จะสร้าง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง   

จะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างเครือข่ายเพื่ออนาคตข้างหน้า 

และน�าเสนอให้สังคมได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง 

ของประเทศอินเดีย  รวมถึงการหาแนวร่วมทางความร่วมมือ

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้อยู่

ในระดับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในด้านการค้า การลงทุน 

การท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยง 

ระหว่างไทย-อินเดียให้มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งย่ิงข้ึน”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

กล่าวในโอกาสนี้ว่า ประเทศอินเดียได้รับการยอมรับ

ในฐานะมหาอ�านาจทางเทคโนโลยี และเป็นผู้น�า

หลักในเศรษฐกิจโลก ความแข็งแกร่งของประเทศ

เน้นไปท่ีทักษะด้านซอฟท์แวร์และวิศวกรรม 

ประกอบกับการให้ความส�าคัญทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 

การค้า และเศรษฐกิจ ไม่เพียงเท่าน้ัน ยังให้ความส�าคัญ

ในการเข้าซ้ือกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ในฐานะผู้สนับสนุน 

ที่โดดเด่นของเศรษฐกิจโลก

 “คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าบริษัทไอทีส่วนมาก

มีต้นก�าเนิดมาจากอินเดีย สิ่งนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึง 

สัดส่วนท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีก 4 เท่าภายในปี 2035  ท้ังจากธุรกิจ

ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศท่ีมีความพร้อม

ในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม และในปีเดียวกันน้ันเอง 

อินเดียจะกลายเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 

ของโลก

 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจอินเดีย

มีแนวโน้มเป็นบวกจากปัจจยัท่ีมีประชากรในวยัหนุม่สาว 

และอัตราการพึ่งพาของประชากรท่ีสัดส่วนคนแก ่

และเด็กต�่า การออมเพื่อสุขภาพและอัตราการลงทุน 

และเพิม่การมส่ีวนร่วมบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 

อินเดียเป็นผู้ส่งออกหลักด้านบริการทางเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์  จงึกล่าวได้ว่า เศรษฐกจิอนิเดียในช่วงหลงั 

มีส่วนช่วยให้เอเชียเป็นภูมิภาคท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ที่สุดในโลก

 ขอขอบคุณผู้แทนการค้าจากสถานทูตอินเดีย 

กรุงเทพ ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ ซึ่งน่าจะ 

ท�าให้นักธุรกิจไทย เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ

ในประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งเป็นทางเลือก

ในการศึกษาต่อส�าหรับนักศึกษาไทย ท่ีต้องการศึกษา

ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกต่อในอนาคต”

สถานทูตอินเดียฯ (ต่อจากหน้า 12)
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(อ่านต่อหน้า 11)

สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษา ตปท.
แก่นักศึกษา-บุคคลท่ัวไป

(อ่านต่อหน้า 11)

 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ 

“เรียนภาษาฝร่ังเศสยุคประเทศไทย 4.0” เม่ือวันพฤหัสบดี

ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพวงแสด 

อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง 

 อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ หัวหน้าสาขา

ภาษาฝรั่งเศส กล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เนื้อหา และ

วิธีการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส 

ในหลักสูตรใหม่ และกระบวนวิชาให้สอดคล้อง

กับการเรียนในยุคประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย

ของรัฐบาล ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน�าองค์ความรู ้

ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปเป็นแนวทางในการ 

บริหารจัดการวางแผนการเรียนให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 การบรรยายเรือ่ง ท�าไมเราต้องเรยีนภาษาฝรัง่เศส 

โดยอาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ หัวหน้าสาขา- 

ภาษาฝรัง่เศส ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ภาษาฝรัง่เศสใช้กนัทัว่ทุกมมุโลก 

มากกว่า 260 ล้านคนใน 70 ประเทศจาก 5 ทวีป

ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการหรือภาษาพูด 

นอกจากนีย้งัเป็นภาษาต่างประเทศท่ีใช้มากเป็นอนัดับ 2 

รองจากท่ีอังกฤษ ฝรั่งเศสรักษาต�าแหน่งเครือข่าย 

ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกของสถาบันทางวัฒนธรรม 

ในต่างประเทศ และยังถูกบรรจุเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้

ในองค์การสหประชาชาติ (รวมทั้งองค์การยูเนสโก) 

International Olympic Committee, NATO, OECD , 

และกาชาดสากล สมบติัทางวฒันธรรมทีใ่หญ่และเติบโต

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ในโรงละคร ทัศนศิลป ์

เต้นร�า สถาปัตยกรรม อาหาร แฟชั่นชั้นสูง ความรู้- 

ภาษาฝรัง่เศสจะช่วยให้คุณเข้าถึงวรรณคดีท่ียอดเยีย่ม 

คณะมนุษย์จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการ

อบรมภาษาต่างประเทศหลายหลักสูตร ระหว่างเดือน

มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเป็นการบริการ

ทางวิชาการแก่นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป โดยผู้ท่ีเข้ารับ

การอบรมและสอบผ่านครบตามหลักสูตรจะได้รับ

ประกาศนียบัตร 

  เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้  

 1) สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษคร้ังท่ี 63 

 2) ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้เริ่มต้น 

 3) ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี 

 4) การเขียนภาษาอังกฤษ 

 5)  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

 6) ภาษาอังกฤษเร่งรัด 

 7) อังกฤษธุรกิจ 

 8) หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC 

 9) ภาษาเกาหลี 

 10) ภาษาจีนกลาง 

 11) ภาษาฝรั่งเศส 

 12) ภาษาอังกฤษส�าหรับสัมภาษณ์งาน

 ➣รับจัดโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  หลักฐานการสมัคร: นักศึกษา ประกอบด้วย 

รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 2 รูป ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

1 ฉบับ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ และ

ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียน 1 ฉบับ ประชาชนทั่วไป: 

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ส�าเนาบัตรประจ�าตัว-

ประชาชน 1 ฉบับ (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.กำ�หนดเลือกตั้ง 
ส.ม.ร.-อ.ศ.ม.ร. 8 ก.พ.นี้

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการ

องค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจ�าปีการศึกษา 2561 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา  

 ก�าหนดรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับ 

การเลือกตั้งในวันที่ 18-19 มกราคม 2561 เวลา 

09.30-15.00 น. ก�าหนดจับฉลากหมายเลขประจ�าพรรค 

และหรือหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครสมาชิกสภา

นักศึกษา ในวันท่ี 19 มกราคม 2561  เวลา 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 207 

ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา 

และด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ โดยให ้

ส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนด้วยตนเอง

 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป็นสมาชิกพรรคนักศึกษาตามประกาศกองกิจการ-

นักศึกษา ว่าด้วยพรรคนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ก่อนวันรับสมัคร 

และคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ส�าหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง ก�าหนดวันที่ 

8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 น. สถานท่ีเลือกต้ัง 

ณ วิทยาเขตบางนา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

เวลา 08.30-11.30 น.  ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก) 
(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้แทนฝ่ายพานิชย์ สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย เผยนโยบายของอินเดีย เน้นให้ความช่วยเหลือนักธุรกิจ- 

ผู้ประกอบการใหม่   หวังคนรุ่นใหม่เป็นเครือข่าย-เผยแพร่ข้อมูลของอินเดียให้สังคมได้รับรู้มากขึ้น  เมื่อวันที่  

19 ธันวาคม 2560 Dr.Sanjay Kumar ผู้แทนฝ่ายพานิชย์ สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพ บรรยายพิเศษเร่ือง 

“การอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจกับอินเดีย และโครงการใหม่ภายใต้นโยบาย เมค อิน อินเดีย” 

(Ease of Doing Business with India) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง และผู้สนใจ ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

 Dr.Sanjay Kumar กล่าวว่าภาพรวมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ระหว่างอินเดีย-ไทย  

ได้ขยายตัว 8 เท่าเมื่อเทียบกับการค้าในช่วงปี 2008 ปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศ คือ 

9 พันล้านดอลลาร์ฯ และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะสูงขึ้นถึง 9 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2020  

สถานทูตอินเดียชวนคนไทยลงทุนในอินเดีย

(อ่านต่อหน้า 11)


