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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๔๑

วันที่	๒๒	-	๒๘	มกราคม	๒๕๖๑

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัด

ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี  

เพื่อต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นปีท่ี 5 ณ สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ  รองอธิการบด ี

ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดเผยว่า 

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาว

จังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยที่

ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 

หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี และสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว 

โดยมีประชาชนชาวจงัหวดัอทุยัธาน ี และจงัหวดัใกล้เคยีง 

สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนมาก เพราะสามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัจากการอบรม

ไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ เสรมิสร้างและเพิม่พนูรายได้ให้กบัครอบครวัมากข้ึน 

ส�าหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการท่ี

จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยระดมความร่วมมือจาก

คณาจารย์คณะต่างๆ น�าความรู้ในสาขาวิชาของตนไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้เกิด 

ประโยชน์กบัชมุชนและท้องถิน่ ซึง่หวงัอย่างย่ิงว่าจะสามารถต่อยอดความรูท่ี้สอดคล้อง

กับวิถีชุมชนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้มากขึ้นด้วย 

 ส�าหรับกิจกรรมในปีนี้มีคณะต่างๆ เข้าร่วม 14 คณะ จ�านวน  25 โครงการ 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ การสร้างองค์ความรู้แก่เกษตรกรและ SMEs 

ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางการเกษตร การเขียนและ 

วเิคราะห์โครงการเพือ่การกู้ยมืจากแหล่งในระบบ การน�านวัตกรรมมาใช้เพือ่ลดต้นทุน

การผลิตในด้านการเกษตร  

ม.รามฯ มุ่งบริการวิชาการแก่ชุมชน จ.อุทัยธานี
ต่อยอดความรู้ด้านวิชาชีพ สู่การปฏิบัติจริง ปีที่ 5

(อ่านต่อหน้า 2)

นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ พร้อมชิงชัย

กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 45

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เชญิชวนชาวรามค�าแหง นักเรยีน 

นักศึกษา ร่วมส่งแรงใจเชียร ์

ทพันักกฬีาลกูพ่อขนุฯ คว้าชยัชนะ

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่45 “ราชมงคล 

ธัญบุรเีกมส์” รอบมหกรรม ระหว่าง

วันที่  22 - 31 มกราคม 2561 

 โอกาสน้ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  สระมาลย์ี 

รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา เปิดเผยว่าการแข่งขนั 

กฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย นับว่าเป็นมหกรรมกฬีา 

ของนสิตินักศึกษา เป็นการแข่งขันกนัระหว่างสถาบัน 

เพือ่ชงิความเป็นเลศิด้านกฬีา โดยอยูบ่นปรชัญาพืน้ฐาน 

การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ภายใต้กฎกติกาการแข่งขัน 

และมีจุดหมายเพื่อพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งนักกีฬาจะประสบความส�าเร็จหรือได้รับ 

ชัยชนะในการแข่งขันนั้น ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเน่ือง  ดังน้ันการเตรยีม

ทมีฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับนักกีฬาทุกประเภท เพื่อ

ให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจและการใช้ไหวพริบในการแข่งขันอย่างมี

ประสิทธิภาพในทกุสภาพการแข่งขนั  รวมทัง้ปลกูฝังความมีน�า้ใจนักกฬีาด้วย

 ผศ. ดร.สถาพร  สระมาลย์ี กล่าวต่อไปว่าการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยั 

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 45 “ราชมงคลธัญบุรเีกมส์” รอบมหกรรม จะจัดขึน้

ระหว่างวันท่ี  22 - 31 มกราคม 2561 โดยปีนี้เจ้าภาพคือ  มหาวิทยาลัย-

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามค�าแหงยืนยันหลักสูตรมีมาตรฐานและคุณภาพ
ติง สกอ. ควรตรวจสอบก่อนเผยแพร่ข้อมูล

 อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง ยนืยนัจดัการศึกษามีมาตรฐาน

และคุณภาพ ข้อมลูท่ี สกอ. เปิดเผยคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจรงิ ติง สกอ.

ควรรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันการศึกษา 

 จากกรณท่ีีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศ

รายชือ่หลกัสูตรทีไ่ม่ผ่านการประเมนิคณุภาพของสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

จ�านวน 182 หลกัสูตร จากท้ังหมด 9,099 หลกัสตูร ซึง่ระบุว่า เป็นหลกัสูตร

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงถึงจ�านวน 40 หลักสูตร ตามรายงานข่าว

จากสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ นั้น

 เม่ือวนัที ่17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 อาคารวทิยบรกิาร- 

และบริหาร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และคณะผู้บริหาร แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึง

กรณีดังกล่าวว่า ข้อมูลที่ สกอ. (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในด้าน

การเกษตร การเตรียมนาโนไคโตซานส�าหรับเกษตร

และการต้านทานศัตรูพืช การน�าพลังงานแสงแดด

มาใช้ในการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร (การท�าน�้าส้มสายชูบริสุทธ์ิ

จากสับปะรด) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

(การท�ามะขามแช่อิ่มอบแห้ง) และหลักการตลาด

สมัยใหม่และบรรจุภัณฑ์ (การท�าตลาดออนไลน์)

 ส่วนการสร้างองค์ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชน

และส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่อนามัย

และสาธารณสุข และแกนน�าชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ 

การส่งเสรมิพฒันาทักษะสมอง Executive Function (EFs) 

จิตวิทยาและเทคนิคการสอนส�าหรับครูผู ้ดูแลเด็ก 

การพฒันาศักยภาพครผููดู้แลเด็กด้านภาษาและส่ือการสอน 

การป้องกนัและการช่วยเหลอืเบ้ืองต้นเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืด 

ในสมองและหัวใจส�าหรับผู้สูงอายุ ทักษะการดูแล

ผู้สูงอายุและคนพิการ และการให้ความรู้ด้านปัญหา

สายตาและการดูแลสุขภาพสายตาเบือ้งต้น กลุม่ธุรกจิ

การท่องเท่ียว การโรงแรม และหอการค้า ได้แก่ การพฒันา- 

ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเท่ียวโดยชมุชน

อย่างยัง่ยนื การพฒันาทักษะการใช้ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดการการท่องเที่ยว

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

 กลุ ่มครูและประชาชนที่มีหน้าท่ีเป็นพิธีกร 

นักประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ ศิลปะการพดูในทีช่มุชนในงาน

พิธีต่างๆ ทักษะการร้องเพลง (ไทยสากล) และทักษะ

ม.รามฯ มุ่งบริการวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 1)

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยั-

ศรนีครนิทรวโิรฒ จดัข้ึนในชือ่ “ราชมงคลธญับุรเีกมส์” 

ภายใต้แนวคดิ “นวตักรรมกฬีาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย” และมี “น้องอินโน” (Innovative)  

และ “น้องนโีอ”  (Neo Technology) เป็นสัญลกัษณ์น�าโชค 

ของการแข่งขัน  ส�าหรบัสัญลักษณ์ประจ�าการแข่งขนั 

เป็น “ประติมากรรมบัวทอง” ซ่ึงเป็นสัญลักษณ ์

ประจ�ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ผสมผสาน 

อย่างลงตัว กบั สัญลกัษณ์รปูดอกบัว ซ้อนกนัจ�านวน 3 ช้ัน 

โดยดอกบัวเป็นดอกไม้ประจ�าจงัหวดัปทุมธาน ี ส่ือถงึ 

สถานท่ีในการแข่งขันกีฬา เป็นเครือ่งหมายแห่งความคดิ 

ความรู้สึกร่วมกันในการช่วยกันพัฒนาการศึกษา 

ให้เจริญก้าวหน้าและพบกับความส�าเร็จ และเม่ือ 

ประกอบเข้ากนั จะมีรปูทรงเสมือนคบเพลงิสือ่ถงึเพลงิพลงั 

แห่งความสามัคคี และมิตรภาพ โดยมีสีน�้าเงินเข้ม 

เป็นสีประจ�ามหาวิทยาลัย ใช้เทคนิคการไล่ระดับสี 

ผ่านการแตกหน่วยย่อยแบบ Pixel Color คล้ายกับ 

ประกายเพชร สะท้อนความเป็นเทคโนโลยแีละนวตักรรม

อนัทนัสมัย ซ่ึงเป็นวสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี

ราชมงคลธัญบรุ ี ว่าด้วย RMUTT Innovative University 

ด้านตวัอกัษรเป็นภาษาองักฤษ ตวัเลข เป็นเลขอารบิก 

อันเป็นภาษาสากล 45 และ 2018 เป็นคร้ังท่ีจัด 

และปีที่จัดการแข่งขันกีฬา

 การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัฯ ในครัง้นี ้จดัการ 

แข่งขัน 39 ชนดิกฬีา ชงิชยั 497 เหรยีญทอง จาก 114 

สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศท่ีส่งทีมแข่งขันเป็น

จ�านวนกว่า 15,000 คน  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พร้อมส่งนักกฬีาลกูพ่อขุนฯ ลงชงิชยั จ�านวน  201 คน 

ใน 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน�้า  บาสเกตบอล  

แบดมินตัน  เซปักตะกร้อ  เทควนัโด  เทนนิส ดาบสากล  

เทเบิลเทนนิส  ยิงปืน  ฮอกกี้  เรือพาย  เปตอง  และ

ดาบไทย

	 “ในปีที่ผ่านๆมานักกีฬารามค�าแหงสามารถ	 

สร้างผลงานการแข่งขันอยูใ่นล�าดับต้นๆ	 และเชือ่ม่ันว่า 

ในปีนี้นักกีฬารามฯจะสามารถคว้าเหรียญรางวัล	 

ได้หลายชนดิกฬีา	 เพราะนักกฬีาส่วนใหญ่เคยสร้างผลงาน

ให้มหาวิทยาลัยมาหลายรายการ	 มีฝีมือ	 เป็นแชมป์

มาหลายสมัย	 และเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่หลายคน 

ที่ส�าคัญทีมนักกีฬามีก�าลังใจอย่างล้นหลามด้วย 

การสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัในการเตรยีมความพร้อม 

ทัง้โค้ช	 สถานทีฝึ่กซ้อม	 อุปกรณ์การฝึกซ้อม	 ตลอดจน

แรงเชียร์จากเพื่อนๆชาวรามค�าแหงที่เป็นก�าลังใจ

ให้กบันกักฬีาท�าให้นักกฬีามีแรงสู	้ ฟิตซ้อม	 และต้ังใจ

ที่จะไปสร้างชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และ

ประกาศให้เพื่อนต่างสถาบันได้รู ้ว ่ารามค�าแหง

นอกจากจะเข้มแขง็ทางวชิาการแล้ว	 เรายงัมีความแข็งแกร่ง

ด้านกีฬาที่โดดเด่น	เข้มแข็งและไม่แพ้ใครด้วย”

   

นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ (ต่อจากหน้า 1)ม.รามค�าแหงยืนยันหลักสูตรฯ (ต่อจากหน้า 1)•	 	
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกัน-

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  

กองกจิการนักศึกษา ขอเชญินกัศึกษาท�าประกนัภยั 

อบุติัเหตุส่วนบุคคล โดยเสยีค่าเบ้ียประกนัในอตัรา 

200 บาทต่อป ี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณ ี

ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท และกรณเีสยีชวีติหรอืบาดเจ็บ

ทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย 150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 200 บาท 

ส่ังจ่ายในนาม (หัวหน้างานบรกิารและสวสัดิการ- 

นักศึกษา ข้ึนเงินที่ ปณฝ. รามค�าแหง 10240)  

ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะได้

รับความคุ้มครองวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 

2562 พร้อมหลักฐานดังนี้

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส�าเนา

ถูกต้อง 1 ฉบับ

 2. ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสุด 1 ฉบับ

 3. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง 

2 ซอง (ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงินและบัตรประกนั) 

 ส่งมาที:่ งานบรกิารและสวสัดิการนกัศึกษา 

กองกจิการนักศึกษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง หวัหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การร้องเพลง (ไทยเดิม) และกลุ่มส่วนราชการ อปท.

ครู (กศน.) นักพัฒนาชุมชน และประชาชนท่ัวไป 

ได้แก่ การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี เทคนิค- 

ในการติดตามประเมินผล แผนงานและโครงการ การวจิยั 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (การวิจัยเบื้องต้นในการ 

แก้ปัญหาผูเ้รยีน) และการเสรมิสร้างความรูด้้านกฎหมาย

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เรือ่งกฎหมายวธีิปฏบัิติ

ราชการทางการปกครอง

 ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและ

จังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่  

6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี  

ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม โทร.0-2310-8116 

หรอืทีส่าขาวทิยบรกิารฯจังหวดัอทัุยธานี โทร. 056-980-567-8, 

เปิดเผยน้ันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ท�าให ้

มหาวทิยาลัยเสยีชือ่เสียงเป็นอย่างมาก เพราะจ�านวนหลักสูตร

ทีก่ล่าวถงึเป็นข้อมูลเก่าทีม่หาวทิยาลยัปิดหลกัสูตรไปแล้ว 

23 หลกัสูตร หลกัสูตรทีไ่ม่เคยเปิดรบันักศึกษา จ�านวน  

1 หลกัสูตร หลกัสตูรท่ีงดรบันกัศึกษาในปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 6 หลักสูตร และปีการศึกษา 2561 จ�านวน  

1 หลกัสูตร ส่วนหลกัสตูรทีเ่หลอืได้ด�าเนินการปรบัปรงุ

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ และส่ง สกอ.รับทราบแล้ว

 ทัง้นี ้สาเหตุทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนือ่งจาก 

จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

เพราะมีอาจารย์บางท่านเกษียณอายรุาชการ ย้ายสังกดั 

หรือลาศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ได้เปิดรับอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมาทดแทนแล้ว

 อย่างไรกต็าม ผลผลติของมหาวิทยาลยัรามค�าแหง

ยงัเป็นท่ียอมรบัจากสงัคม ทัง้เรือ่งการมีงานท�าของบัณฑิต 

ความพงึพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบณัฑิต รวมทัง้

ผลงานทางวิชาการระดับชาติของอาจารย์

 อธิการบดี ม.ร. ยืนยันว่า 46 ปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดการศึกษามีมาตรฐาน

และมีคณุภาพ เหน็ได้จากบณัฑิตทีผ่ลติออกไปรบัใช้สังคม

จ�านวนหลายแสนคนประสบความส�าเร็จและเป็น

ท่ียอมรับจากนายจ้างในทุกองค์กรท้ังภาครัฐและ

เอกชน จึงขอฝาก สกอ.ถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มี

ความละเอยีดอ่อนควรใช้ความระมัดระวงั รอบคอบ 

และตรวจสอบให้ชดัเจนก่อน มฉิะนัน้จะส่งผลกระทบ 

ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาในภาพรวม

อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

 -

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 คงเป็นเรื่องแปลก	 แปลกมากถึง

แปลกที่สุด	 ถ้าหาก	 “ข่าวรามค�าแหง”	 

จะไม่ได้กล่าวถงึปรากฏการณ์หน่ึงซ่ึงเกดิข้ึน 

เมื่อปลายปีพุทธศักราช	๒๕๖๐

	 นั่นคือ	ปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์

ที่คืนความสุขให้แก่คนไทยอย่างแท้จริง

 ใช่แล้ว	“ข่าวรามค�าแหง”	ก�าลังจะบนัทกึ

เหตุการณ์อันดีงามของชายไทยผู้หนึ่ง	

ซึ่งเรียกขานกันว่า	

 ตูน บอดี้สแลม	หรือ

 อาทิวราห์  คงมาลัย 

 ขอบันทกึไว้เป็นเกยีรติประการแรก

เลยว่า “ตูน” เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

 ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต

เกยีรตินยิมจากคณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย

	 “ตูน”	 สร้างปรากฏการณ์ที่สมควร

บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์	คือ

 “ก้าวคนละก้าว เพ่ือ ๑๑ โรงพยาบาล

ทั่วประเทศ”

 ด้วยการออกวิ่งก้าวแรกจากสุด

เขตแดนใต้ อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 เข้าสู่เส้นชัยที่เหนือสุดแดนสยาม

ที่อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เม่ือ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

 รวม ๕๕ วัน ระยะทางทั้งหมด 

๒,๒๑๕ กิโลเมตร ได้รับยอดเงินบริจาค

กว่า ๑,๒๐๐ ล้านบาท

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิดี

อย่างยิ่งต่อ “ตูน”

 อาทิวราห์  คงมาลัย

 “เขม็ขดัหลกัศลิาพ่อขนุฯ” เป็นเครือ่งแบบนักศึกษาปัจจบัุนเพยีงเส้นเดียวทีม่องย้อนไปประมาณ 10 ปี 

ขณะนั้นยังคงเป็นเด็กน้อยวัย 13 ปี และยังไม่รู้ว่า “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง” คืออะไร แต่เมื่อได้เห็นพี่สาว 

ในหมู่บ้านถอดเข็มขัดเส้นนัน้มอบให้เพือ่นของตนเองหลังจากเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร พร้อมกับพดูว่า 

“นี่เป็นเข็มขัดรามค�าแหงของแท้เลยนะ” เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจตนเองอย่างมาก และสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจ

ตลอดมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าอยากได้สวมใส่และส�าเร็จการศึกษาเช่นเดียวกัน

 นางสาวณัฏฐากร อาจสมยั หรอื ‘น้องบิว’ ส�าเรจ็การศึกษา 

ระดับปรญิญาตรคีณะสือ่สารมวลชน ปี 2559 และส�าเรจ็การศึกษา 

ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master Business Administration (M.B.A.) 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA 

for Young  Executive) ปี 2560 ซ่ึงจะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

รุ่นที่ 43 พร้อมกันทั้ง 2 ปริญญา ปัจจบัุนประกอบกจิการธุรกจิ

เคมีภณัฑ์ทางการเกษตรอยูท่ี่อ�าเภอโคกเจรญิ จังหวดัลพบุร ี โดยมีสาขาใหญ่อยูท่ี่อ�าเภอโคกเจรญิ (หจก.จันทร์-

เจรญิการเกษตร) และก�าลงัขยายสาขาไปยังอ�าเภอใกล้เคียงโดยใช้ชื่อว่า “ณัฏฐาเคมีภัณฑ์” ในปี 2561 นี้

 นางสาวณัฏฐากร อาจสมัย กล่าวว่าขณะที่ก�าลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปีท่ี 5 เกิดภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองท�าให้ครอบครัวต้องล้มเลิกการท�าธุรกิจทรานสปอร์ตและปั๊มน�้ามันที ่

จังหวัดนครปฐม และย้ายครอบครัวไปเริ่มต้นธุรกิจเคมีภัณฑ์เกษตรที่จังหวัดลพบุรี จึงตัดสินใจลาออก 

จากโรงเรยีน และย้ายไปอยูก่บัครอบครวั โดยระหว่างน้ันได้หาข้อมูลท่ีจะศึกษาต่อ และเหน็ประกาศรบัสมัคร

นักศึกษาระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงตัดสินใจสมัครเรียนทันที โดยวางแผนว่าจะ 

ลงเกบ็สะสมหน่วยกติในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจนี พร้อมกับเตรยีมตัวสอบไปเรยีนต่อโรงเรยีนมัธยมจีเ๋หม่ย 

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีในปีการศึกษาถดัไป และได้สมัครเรยีนทีส่�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ�าเภอโคกเจริญ ไปพร้อมๆ กัน

 “หลังจากจบการศึกษา	กศน.	 กตั็ดสนิใจเลอืกท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อที	่ “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง”	 ไม่ไปเรยีน 

ท่ีประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนแล้ว	 โดยสามารถสะสมหน่วยกติได้เพยีง	 36	 หน่วยกติ	 และได้เลอืกวชิาโท 

อยูใ่นหมวดศิลปะประดิษฐ์	(คหกรรม)	ซ่ึงวชิาส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือ	มีทัง้สอบภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏบิติั

เป็นพิเศษ		จากแค่มีความชื่นชอบในงานฝีมือไม่มีประสบการณ์การปฏิบัติมาก่อน	เริ่มจากไม่มีพื้นฐานทักษะ 

ทางด้านนีเ้ลย	จนสามารถปฏบิติังานจรงิได้ทกุอย่าง		เวลา	1	ปีผ่านไปส�าหรบัการเข้าชัน้เรยีน	ท�าให้คิดต้ังเป้าหมาย

ได้ชัดเจนขึ้นว่าจะเรียนให้จบภายในอีก	2	ปี”		

 นางสาวณัฏฐากร กล่าวต่อไปว่าเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อสมัครเรียนระบบพรีมาสเตอร์ดีกร ี

(pre-master degree) โครงการ “MBA for Young  Executive” (Y-MBA HUAMARK) ท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี มีสิทธ์ิสะสมหน่วยกิตระดับปริญญาโทก่อน ซึ่งหลักสูตร 

การเรยีนการสอนเหมอืนกับนักศึกษาปรญิญาโทท่ัวไป รวมถงึการเข้าชัน้เรยีน กจิกรรมต่างๆ ท�าร่วมกนัทัง้หมด 

และได้ย้ายจากสาขาในระดับปริญญาตรมีาเรยีน “คณะสือ่สารมวลชน”	โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกติได้ท้ังหมด 

 การเรียนท้ัง  2 ปรญิญาพร้อมกนัน้ี สามารถพดูได้เต็มปากเต็มค�าว่า ใช้ชวีติอยูใ่นมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทั้ง 7 วัน บ่อยครั้งที่ต้องเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 21.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และบางครั้งก็มีช่วงเวลา

ท่ีสอบตรงกนั เช่น คาบเช้าสอบไล่ปรญิญาตร ีคาบบ่ายสอบไล่ปรญิญาโทก็มี แต่โชคดีท่ีทัง้ 2 สนามสอบน้ีอยูท่ี่

ม.รามค�าแหง หัวหมาก ท�าให้สามารถเข้าสอบได้ทันตามเวลาก�าหนด และการเรียนทั้ง 2 ปริญญาพร้อมกัน 

ส่ิงท่ีส�าคญัทีสุ่ดคือ “การแบ่งเวลา” เพราะจะท�ากิจกรรมต่างๆท่ีเหมือนกนัในช่วงเวลาเดียวกนั ทัง้การส่งงาน 

ท�าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบต่างๆ โดยมีเวลาจัดการท�าให้ส�าเร็จวันต่อวันของการเรียนปริญญาตรี  

ในวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการ presentation น�าเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโท 

ในชั้นเรียนทุกสัปดาห์  ท�าให้ต้องเตรียมเนื้อหารวมถึงผลงานในช่วงระหว่างสัปดาห์เช่นกัน ส่วนการสอบ

ทุกวิชาของปริญญาตรี จะเข้าฟังบรรยายย้อนหลังของอาจารย์ทุกครั้งเม่ือต้องกลับมาจดเลกเชอร์เพิ่มเติม 

พร้อมสรุปในการเรียนแต่ละวันเป็นค�าพูดตามความเข้าใจของตัวเอง  และใกล้สอบจะทบทวนและท�า 

แบบฝึกหัดเก่าๆอีกครั้ง 

 “การสอบไม่ผ่าน” เชื่อว่าหลายคนเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อน แต่ละสาขาแต่ละคณะต้องมีวิชาบังคับ 

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คณะส่ือสารมวลชนก็เช่นกัน วิชา “การรายงานข่าว” เคยท้อกับวิชานี้ถึงกับ 

หยุดเรียนไปเลยก็มี แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย (อ่านต่อหน้า 9)

‘บิว’ ณัฏฐากร บัณฑิต Pre-degree ปลื้ม
ใช้เวลาเรียนรามฯ 4 ปี จบทั้ง ป.ตรี-โท พร้อมกัน



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

					อีกหนึ่งความสำาเร็จ 
Pre-degree รัฐศาสตร์ จ.สุรินทร์

 การศึกษาเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นและทุกคนควรได้รับการเรียนรู้ 

โดยเริ่มจากระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ซ่ึงการเรยีนรูข้ั้นพืน้ฐาน ก�าหนดให้คนไทยศึกษาถงึระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และยังสามารถเรียนรู้ไปได้เรื่อย ๆ 

กระทัง่จบมัธยมปลาย ปรญิญาตร ี ปรญิญาโทและปรญิญาเอก 

ซึง่ความจรงิแล้วการศึกษาไม่มีก�าหนดตายตัว ทกุคนสามารถ

เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

 ทว่าโอกาสทางการศึกษาของแต่ละคนน้ันไม่เท่ากนั มหาวทิยาลยัรามค�าแหง-

จึงเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจทีจ่ะศึกษาหาความรูใ้นระดับชัน้ปรญิญาตร ี สามารถเข้ารบั 

การศึกษาด้วยตัวเองอย่างตลาดวชิา ซึง่ไม่ได้มีเพยีงหลกัสูตรปกติเท่าน้ัน ยงัมีหลกัสูตรพเิศษ 

หลกัสตูร Pre-degree ส�าหรบันักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป 

ให้ได้เกบ็ความรูค้วบคู่ไปกบัการเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิม่โอกาสให้ตัวเอง

สามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังขยายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด  

ให้สามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างครอบคลมุ เช่นเดียวกบั นายวรีพงษ์ นนัทรตัน์ (เบียร์สิงห์)  

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ 

 “ข่าวรามค�าแหง” มีโอกาสได้พูดคุยกับ “เบียร์สิงห์” ถึงความส�าเร็จและ 

ก้าวแรกในการศึกษา Pre-degree จนได้รับปริญญาบัตรในปัจจุบัน

 เบียร์สิงห์ เล่าว่าตนเองอยูใ่นครอบครวัทีไ่ม่สะดวกในเรือ่งค่าเล่าเรยีนทีสู่งเกนิไป 

แต่ตนเองนั้นเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ต้องการที่จะจบในระดับที่สูงที่สุด จึงปรึกษากับ

พีส่าวทีเ่รยีน ม.รามค�าแหงอยูแ่ล้ว จนตัดสินใจเรยีน Pre-degree ควบคูไ่ปกบัการเรยีน

ระดับชั้น ม.ปลาย และเรียนต่อมาจนจบระดับชั้นปริญญาตรี

 “ด้วยท่ีทางบ้านเราฐานะไม่ค่อยดี	 ทางบ้านเลยบอกไว้ต้ังแต่	 ม.ต้นว่าคง 

ไม่ได้เรยีนต่อ	แต่เราบอกว่าอยากเรียน	ไม่อยากหยุดแค่น้ี	แล้วพอดีพีส่าวเราก็เรียนรามฯ

เหมือนกนั	 เราเลยสนใจเพราะเหน็ว่ามีระบบ	 Pre-degree	 เราเลยตัดสินใจขอทางบ้านเรยีน 

ทางบ้านตกลงเพราะค่าใช้จ่ายไม่สงูมาก	เรากเ็รยีนควบกนัมาจน	ม.6	ตัดสินใจว่าจะต่อ 

ม.รามค�าแหงให้จบ	 ท�างานส่งตัวเองเรียนและอ่านหนังสือไปด้วย	 ถึงเวลาสอบ 

ก็เข้าสอบทุกเทอม	จนผ่านมาปีครึ่งก็ครบตามหลักสูตร

 เราชืน่ชม	 ม.รามค�าแหง	 ท่ีเปิดโอกาสให้กบัคนทีทุ่นน้อยและไม่สะดวกเดินทาง 

หรือคนที่ต้องอยู่กับครอบครัว	 คนที่ต้องท�างานได้เรียนใกล้บ้าน	 เป็นมหาวิทยาลัย

ท่ีดีแห่งหนึ่ง	 ตัวเราเองแทบไม่มีเวลาเข้าเรียน	 แต่การศึกษาผ่านวิดีโอออนไลน์

และอ่านหนังสือทบทวนข้อสอบเก่า	ท�าให้เราสามารถสอบผ่าน	บางครั้งเรามีเวลา

ทบทวนสัปดาห์ละ	1	วัน	และช่วงก่อนสอบเท่านั้น”

 นอกจากน้ี เบียร์สิงห์ ยงัเป็นก�าลงัใจกบัน้องๆ และเพือ่นๆ ทีก่�าลงัต้ังใจเรยีน

ด้วยตัวเอง ให้พยายามตามความฝัน และอดทนกับทุกปัญหา	 “การสอบไม่ได้วัดว่า

ฉลาดมากหรือน้อย	 แต่จะวัดความต้ังใจ	 ความมุ่งม่ันและความอดทนของบุคคล	

สอบผ่านไม่ผ่านมันเป็นเรื่องธรรมดา	 ขอเพียงแค่ห้ามท้อ	พยายามต่อไป	 เราเชื่อว่า

ความส�าเร็จไม่เคยปฏิเสธคนท่ีพยายาม	 เชื่อว่าทุกคนท่ีอยู่รอบข้างเราเขาจะชื่นชม

และยินดีกับเราในวันที่เราประสบความส�าเร็จ”

 หากคุณเป็นคนหนึง่ทีก่�าลงัหาโอกาสทางการศึกษา ม.รามค�าแหงเป็นอกีสถาบนั

ท่ีพร้อมมอบทกุความรูใ้ห้กบัคุณ ทุกท่ี ทกุเวลา ด้วยคณุภาพทางการศึกษา การนัตี

ด้วยความสามารถของบัณฑิตท่ีจบในละปี ท้ังยังสามารถเลือกเรียนในท่ี ๆ คุณสะดวก 

ไม่ว่าจะส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือที่บ้านของคุณเอง

 คณะสือ่สารมวลชน  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จดับรรยายพเิศษร�าลึก 13 ปี “สึนามิ” 

ภาคใต้ของไทย  เม่ือวนัท่ี  28  ธันวาคมท่ีผ่านมา  โดยมี นวลน้อย  ธรรมเสถียร  อดีตนกัข่าว BBC 

ภาคภาษาไทย  พาหวนร�าลกึเหตุการณ์คลืน่ยกัษ์ถล่มภาคใต้ของไทยและบรเิวณชายฝ่ังรอบทะเล 

อนัดามัน เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2547  เหตุการณ์ระทึกขวญัท่ีเขย่าหวัใจคนไทยในช่วงสิน้ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 นวลน้อย  ธรรมเสถียร  เปิดเผยความทรงจ�าถึงเหตุการณ์สะเทือนใจท่ีท�าให้

เกิดความสูญเสียในวงกว้างว่า  ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะกับคนไทย  แต่ยังรวมถึง 

นกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกทีม่าเยือนประเทศไทยแถบชายฝ่ังทะเลอนัดามันในช่วงเทศกาล

แห่งความสุขท่ีก�าลงัจะก้าวสู่ปีศักราชใหม่  เหตุการณ์ไม่คาดฝันท�าให้หลายคนเกดิอาการ

ชอ็คไปตามๆ กัน  รวมทั้งความไม่คุ้นชินกับภัยพิบัติประเภทนี้ของคนไทย  เพราะอาศัย 

อยูบ่นแผ่นดินท่ีหนักแน่น  ไม่เข้าใจพษิสงของแผ่นดินไหว  ท�าให้เกดิอาการต่ืนตระหนก

มากหลายเท่า  คล้ายกับเกิดความไม่มั่นคงขึ้นอีกอย่างหนึ่งในชีวิต

	 “จากความสูญเสียทีเ่กดิข้ึนอย่างมหาศาลส่งผลให้เกดิปัญหาในทกุด้าน		ทัง้มีการ 

สรปุบทเรยีนจากสถานการณ์ทีก่่อให้เกดิมาตรการเพือ่ความปลอดภยั		โดยเฉพาะระบบ 

การเตือนภัยสึนามิ		รวมไปถึงการจัดการมิติเชิงสังคมทั้งศพผู้เสียชีวิต		การตามหาญาต ิ

และการหาท่ีอยูใ่หม่ส�าหรบัคนไร้ทีอ่ยูจ่ากเหตุการณ์ดังกล่าว		ซ่ึงการได้เหน็คนจ�านวนมาก

ตายหมู่เช่นน้ี		เป็นความสะเทอืนใจทีส่่งผลให้เกดิความสูญเสียด้านจติใจของสงัคมท่ัวโลก 

จะกล่าวว่าคนมีปัญหาทางด้านจิตใจพร้อมๆ	กันทั่วทั้งโลกก็คงไม่ผิด”

 อดีตนักข่าว BBC กล่าวต่อไปว่าส�าหรบัอาชพีคนท�างานข่าวมีความโชคดีในโชคร้าย 

ภายใต้ภยัพบัิติรนุแรงท่ีไม่เคยรูจั้ก  ย่อมต้องมีการศึกษาค้นคว้า  การท�างานข่าวท�าให้รูจั้ก

แหล่งข่าวและข้อมูลต่างๆ เพิม่มากข้ึน ผลพลอยได้คอืความรูท่ี้สามารถน�าไปปรบัใช้ได้

กบัการท�างานข่าวและเป็นความรูร้อบตัวให้กบัตัวเอง  และการท�างานตลอดเวลาท�าให้ 

ไม่มีเวลาอยู่ในอาการซึมเศร้าหดหู่เหมือนคนอื่น

 “นักข่าวต้องท�างานตลอดเวลาเพือ่รายงานข่าวสูส่าธารณชน		เพราะข่าวไม่เคยหยดุ 

ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทีท่กุอย่างถกูคลืน่ยกัษ์ถล่มราบคาบ		ทกุคนหนอีอกจากพืน้ที่ 

ประสบภยั		แต่นักข่าวมุ่งหน้าสู่ดินแดนเวิง้ว้างไร้ผูค้น		อาหารการกนิและทีพ่กัล้วนเป็น 

ความล�าบากทีท้ั่งน่าเศร้าและน่ากลวั		และด้วยเทคโนโลยใีนสมัยนัน้ยงัไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจบุนั  

นักข่าวต้องพึ่งพาเทคโนโลยีพื้นฐานเช่น	โทรศัพท์และอีเมลเป็นส่วนใหญ่		เพื่อติดต่อ 

ตรวจเช็กข้อมูลกับแหล่งข่าวเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลัก”

 อดีตนักข่าว BBC กล่าวอกีว่าปัจจุบนัเทคโนโลยรีดุหน้าไปไกลมาก  เราสามารถ

เข้าถึงแหล่งข่าวโดยตรงได้ง่ายขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียท่ีมีความเสรีด้านข้อมูลข่าวสาร  

กระแสอารมณ์จงึถกูกระพอืวนไปวนมาถกูรไีซเคิลอยูใ่นน้ัน  ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องถกูกรอง 

อย่างหนกั  เพราะโซเชยีลมีเดียเป็นแหล่งข้อมูลทียั่งไม่ถูกกรอง  หน้าท่ีของนกัข่าวจึงต้อง 

กลัน่กรองข้อมูลก่อนหยบิไปรายงาน ซึง่จะท�าให้ข้อมูลทีล่่องลอยอยูใ่นอตุสาหกรรมข้อมูล 

มีคณุค่ามากขึน้  และไม่กลายเป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้อารมณ์ของสงัคมถกูกระพอืไปอย่างไร้เหตุผล  

 “สมัยก่อนนักข่าวไปหาข่าวเพือ่เผยแพร่สู่สาธารณะ		สมยันีส้าธารณะเผยแพร่ข่าวสาร 

แก่กันและกัน		หลายคนคาดการณ์ว่าอาชีพนักข่าวจะถูกกระทบกระเทือนและหมดไป 

แต่อย่างไรก็ตาม	หน้าทีข่องนกัข่าวคือท�าให้ข้อมูลมีเหตุ	มีผล		ติดดิน		และพสิจูน์ได้		เป็นส่วนส�าคัญ 

ท่ีจะสร้างสงัคมท่ีดีมีเหตุผล		เพยีงหาทศิทางในวชิาชพีนักข่าวให้เจอ		และรูถ้งึสิง่ท่ีควรท�า

	 นกัศึกษาจะเติบโตไปเป็นนักข่าวท่ีมีคณุภาพมากแค่ไหนขึน้อยูก่บัคุณภาพของตัวเอง  

ความรู้รอบด้านเป็นสิ่งส�าคัญ		ต้องหมั่นหาความรู้เสริมทักษะให้กับตนเองตลอดเวลา	 

อดีตนักข่าว BBC พารำาลึก 13 ปี สึนามิ
พร้อมแนะเทคนิคเป็นนักข่าวคุณภาพ

ต้องมีหลักคิดท่ีดี		รู้วิธีการท�างานข่าวโดยทั่วไป		และพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ		 

ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน		อย่าหยิง่ผยอง		ให้ส�านึกอยู่เสมอว่ามีคนท่ีรูม้ากกว่าเราอีกเยอะแยะ  

อีกทั้งอาชีพนักข่าวต้องท�างานหนัก		แต่ไม่ว่าอาชีพใดๆ	ในโลกล้วนท�างานหนัก		โดย

การท�างานหนกัน้ีจะช่วยเพิม่พนูศักยภาพ		ซึง่ในท่ีสดุแล้วตัวเรานีแ่หละคอืคูแ่ข่งของตัวเอง”  

นวลน้อย  ธรรมเสถียร  อดีตนักข่าว BBC ภาคภาษาไทย  กล่าวทิ้งท้าย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

ตอน ศาลาแยกธาตุ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ท่านผูอ่้านเหน็ชือ่ของตอนน้ีแล้ว 

อาจจะรูสึ้กว่าไม่คุ้นเคยเลยซ่ึงกเ็ป็น 

ของแน่แหละครบัเพราะหน่วยงานน้ี 

ถูกยุบเลิกไปราว ๆ 90 ปีมาแล้ว

เหลือแต่ตัวอาคารซ่ึงปัจจุบันได้รับ 

การปรบัปรุงให้เป็น “สถาบันพพิธิภณัฑ์ 

การเรยีนรูแ้ห่งชาติ” หรอืทีรู่จ้กักนั

ในชือ่ว่า “มิวเซยีมสยาม” และถ้าใครเคยไปชมมิวเซยีมสยามกจ็ะพบว่าสถานท่ีคอื

ทีท่�าการกระทรวงพาณชิย์เดมิ ซึง่ไม่น่าแปลกใจเพราะศาลาแยกธาตุที่ว่านี้สังกัด

อยู่กับกระทรวงพาณิชย์นั่นเอง

 ความจริงแล้วในปัจจุบันหน่วยงานท่ีจะมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกับ 

ศาลาแยกธาตุในอดีตน่าจะสังกัดกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ หรอืต้ังเป็นหน่วยงาน

เฉพาะอย่างเช่นสภาวิจัยแห่งชาติมากกว่าเพราะหน้าท่ีของศาลาแยกธาตุน้ัน

คือการค้นคว้าวจิยัทางวทิยาศาสตร์ และถอืว่าเป็นหน่วยงานแรกของไทยทีต้ั่งข้ึน 

เพื่อท�าหน้าที่ทางด้านนี้

 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี 6 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า

ให้จัดต้ังศาลาแยกธาตุขึ้นในปี 2460 ซึ่งถ้านับถึงปัจจุบันก็ครบรอบ 100 ปี

พอดีโดยให้เป็นส่วนหนึง่ของกระทรวงพาณิชย์เพราะจดุมุ่งหมายของการก่อต้ัง 

ก็คือเพื่อน�าวัตถุดิบหรือทรัพยากรภายในประเทศมาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาข้ึน

เป็นสินค้าส�าหรบัการส่งออก ซ่ึงตามส�านวนโบราณ (ท่ีอ่านเข้าใจยากสักหน่อย

ส�าหรบัคนรุน่เรา)เขยีนถงึจุดมุ่งหมายไว้ว่า “...จะช่วยในการหาสินค้าให้ประเทศ 

ด้วยวิธีการที่เอาวัตถุที่ยังเป็นของดิบมาส�ารวจ	 ทดลองอย่างพิสดารโดยอาศัย 

วชิาช่าง	 เพือ่ประกอบความด�าริทีจ่ะยังให้เกดิการท�าสนิค้าใหม่	 ๆ	 ข้ึน” นอกจากน้ัน

ในรายงานผลการด�าเนินงานของศาลาแยกธาตุยังได้ระบุถึงจุดประสงค์ท่ีจะ 

“สืบเสาะท�าสิ่งของจากพันธุ์ไม้ต่าง	ๆ 	ซึ่งอาจเป็นมูลให้เกิดมีหัตถกรรมใหม่	ๆ  

ขึ้นในบ้านเมือง	หรือมีสินค้าใหม่ส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศได้	 เช่นท�ายา 

ค้ันน�า้มันออกจากเมลด็ของพนัธ์ุไม้	ท�าของฟอกหนงั	สกดัน�า้มันหอมจากพนัธ์ุไม้	...”

 ผมเคยไปท่ีหอจดหมายเหตุ ฯ ซ่ึงเป็นอาคารอยูด้่านหลงัหอสมุดแห่งชาติ

เพือ่ค้นคว้าและมีโอกาสได้จดบันทึกรายงานของศาลาแยกธาตุนีเ้อาไว้ พบว่างาน

ตามจดุประสงค์ทีจ่ะน�าวตัถดิุบในประเทศมาพฒันาเป็นสินค้าเพือ่การส่งออก 

ทีส่�าคญักคื็อการทดลองค้ันน�า้มนัพชืประเภทต่าง ๆ  ท่ีจะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

เชงิพาณิชย์ได้เช่นน�า้มันร�าข้าว และการวเิคราะห์พชืสมุนไพรต่าง ๆ ทีจ่ะใช้ท�ายาได้ 

เช่นมกีารทดลองสกดัน�า้มันจากเมลด็กระเบาเพือ่ใช้ในการรักษาโรคเร้ือนเป็นต้น 

น่าเสียดายว่าผลการวิจัยเหล่านี้ไม่ได้มีการน�าไปต่อยอดเพื่อผลิตเชิงการค้า

อย่างทีต้ั่งใจไว้เพราะประเทศไทยต้องเผชญิกบัมรสมุเศรษฐกจิท�าให้ต้องยบุเลกิ

หน่วยงานนี้ไปเสียก่อน

 ผลงานท่ีส�าคัญทีศ่าลาแยกธาตุด�าเนนิการนอกจากการค้นคว้าพฒันาผลติภณัฑ์

เพือ่การค้าจากวตัถดิุบในประเทศแล้ว ศาลาแยกธาตุยงัรบัท่ีจะด�าเนินการทดลอง

และวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามท่ีหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน

อาจจะร้องขออีกด้วยเช่น 

 - ได้ด�าเนนิการตรวจสอบส่วนผสมของยาต่างประเทศและยาท่ีโอสถศาลา

ของรัฐบาลปรุงเองว่าบริสุทธิ์และมีคุณสมบัติตรงตามต�ารับยาหรือไม่

 - วิเคราะห์ตรวจสอบดิน สารอาหารในดินและส่ิงท่ีจะใช้ท�าปุ๋ยเคมี

โดยมีโครงการทดลองที่คลองรังสิตร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ

 - การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน�้าประปา

					

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

 พูดโทรศัพท์ (ตอนที่ 3)       
                   

  บทสนทนาที ่ 5 เป็นการโทรไปหาบคุคลหนึง่ แต่ไม่อยู ่ จึงขอเบอร์โทรศัพท์ 

ที่สามารถจะติดต่อได้

R: 

 (อา โล โต๋ง กุก ซู หลิก ฝาย คง อะ) 

 ฮัลโหล งานบริหารการท่องเที่ยวแห่งชาติใช่ไหมคะ

S: 

 (เวิง อาย ดาง หนอย เด๊ย อะ) ใช่ นั่นใครก�าลังพูดคะ

R:  

 (โตย หล่า กว๊ก จิ เอ๋อ อุ๋ย บาน เญิน เซิน ทั่ญ โฝ ห่า โหน่ย) 

 ฉันคือ กว๊ก จิ  จากสภาประชาชนฮานอย

 

 (ซิน จอ โตย หนอย จเหวี่ยน เหวย อัญ โด๋ กวาง)  ขอพูดกับคุณโด๋ กวาง

S:  

 (ซิน จิ กื๋ย ไหม โตย ติ่ม แซม อัญ เอ๊ย ก๊อ เอ๋อ เกอ กวาน คง)

 ถือหูโทรศัพท์คอย ฉันไปดูว่าเขาอยู่ที่ท�างานไหม

 .................................................

R:  

 (อาโล อาโล อัญ เอ๊ย ก๊อ เอ๋อ เด๋ย คง อะ) ฮัลโหล ฮัลโหล เขาอยู่ที่นั่นไหมคะ

S:  

 (ซิน โหลย อัญ เอ๊ย เลน วัน ฝ่อง จี๊น ฝู โส่ย อะ)  ขอโทษ เขาไปส�านักรัฐบาล

R:  

 (เหมย เส่อ อัญ เอ๊ย เหว่ อะ)  กี่โมงเขาจะกลับคะ

S: 

 (โฮม ไน อัญ เอ๊ย คง เหว่ เดย เหนือ)  วันนี้เขาไม่กลับมาที่น่ีอีก

  

 (จ ิก่อย จอ อญั เอ๊ย หว่าว ไหง่ มาย ถ ิโต๊ต เฮนิ)   คณุโทรหาเขาวนัพรุง่น้ีจะดีกว่า

R: 

 (โส เด่ียน ถว่าย กัว๋ อญั เอ๊ย เท้ หน่าว อะ)  หมายเลขโทรศัพท์ของเขาคอือะไรคะ

S: 

 (ซิน ไกว โส ต๊าม ฮาย นัม ฮาย ฮาย โบ๊น เสา)  หมุนหมายเลข 8252246 

R:   (ซิน ก๋าม เอิน) ขอขอบคุณ

S:   (คง สาม)  ไม่เป็นไร

หากตัวเลขที่จะอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์ มีวิธีการอ่านดังนี้

 4%   (โบ๊น เฟิ่น จัม) 

 56%   (นัม เมือย เสา เฟิ่น จัม)

 นอกจากนี้ หากตัวเลขที่ต้องการอ่านเป็นจุดทศนิยม ในภาษาเวียดนามจะ

นิยมเขยีนโดยใช้เครือ่งหมายจลุภาค แทนท่ีการใช้เครือ่งหมายมหพัภาค หรอื จดุ 

แบบที่คนไทยเขียน และมีวิธีการอ่าน เช่น

 3,6    (บา เฟ่ย เสา) 

 20,5  (ฮาย เมือย เฟ่ย นัม)

 15,75  (เหมื่อย ลัม เฟ่ย ไบ๋ ลัม) 

 9,2    (จี๊น เฟ่ย ฮาย)

 9,5%  (จี๊น เฟ่ย นัม เฟิ่น จัม)

 98,75 % 

   (จี๊น เมือย ต๊าม เฟ่ย ไบ๋ ลัม เฟิ่น จัม)

(ก่อย เดี่ยน ถว่าย)

(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

(อ่านต่อหน้า 11)

 ต่อเนือ่งจากตอนท่ี 1 ทนุการศึกษาจากรฐับาลเวยีดนาม ในตอนนีจ้งึขออธิบาย

เกีย่วกบัสาขาวชิาท่ีมีให้เลอืกศึกษาในการสมัครเข้ารบัทุนการศึกษาจากรฐับาลเวยีดนาม

ซึ่งได้แบ่งตามระดับการศึกษาและรหัสสาขาวิชา ดังนี้

ระดับปรญิญาตรี

สาขาวชิาทีศ่กึษา รหัสสาขาวชิา

ครูปฐมวัย    สยาว เวียน เหมิ่ม นอน 52140201

ครูประถมศึกษา  สยาว เวียน เตี่ยว ห็อก 52140202

ครุศาสตร์ทางภาษา  

 สยาว เวียน สึ ฝ่าม หงือ วัน
52140217

ครุศาสตร์ประวัติศาสตร์  

  สยาว เวียน สึ ฝ่าม หลิก สื่อ
52140218

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  

เตี๋ยง เหวียด หว่า วัน ห-หวา เหวียด นาม
52220101

เวียดนามศึกษา    เหวียด นาม ห็อก 52220113

ประวัติศาสตร์    หลิก สื่อ 52220310

ภาษาศาสตร์  โงน หงือ ห็อก 52220320

วัฒนธรรมศึกษา    วัน ห-หวา ห็อก 52220340

จติวทิยาการศึกษา    เติม หล ีหอ็ก สยาว สยกุ 52310403

ระดับปรญิญาโท

สาขาวชิาทีศ่กึษา รหัสสาขาวชิา

ศึกษาศาสตร์   สยาว สยกุ หอ็ก 60140101

ทฤษฎีและวิธีการสอน  

หลี หล่วน หว่า เฟือง ฟ้าบ สยัย่ ห็อก
60140110

ทฤษฎีและวิธีการสอนวิชา (เฉพาะ) 

 

 หลี หล่วน หว่า เฟือง ฟ้าบ สยัย่ ห็อก  โบะ โมน (กุ เถ่)

60140111

การจัดการศึกษา    กว่าน หลี สยาว สยกุ 60140114

ภาษาศาสตร์เวียดนาม  

 โงน หงือ เหวียด นาม
60220102

เวียดนามศึกษา  เหวียด นาม ห็อก 60220113

ทฤษฎีวรรณกรรม    หลี หล่วน วัน ห็อก 60220120

สาขาวิชาที่ศึกษา
อาจารย์ภัสธิดา บุญชวลิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เรื่องเล่าจากฮานอย 

ตอนที่ 2 

วรรณคดีเวยีดนาม  วนั หอ็ก เหวยีด นาม 60220121

วรรณคดีพื้นบ้าน    วัน ห็อก เซยนิ ซยาน 60220125

ประวัติศาสตร์เวียดนาม  

  หลิก สื่อ เหวียด นาม
60220313

ภาษาศาสตร์    โงน หงือ ห็อก 60220240

ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ, เปรียบต่าง  

  

โงน หงือ ห็อก ซอ แส็ง, โด๋ย เจี๋ยว

60220241

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาที่ศึกษา รหัสสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์   สยาว สยกุ ห็อก 62140101

ทฤษฎีและประวัติศาสตร์การศึกษา 

  หล ีหล่วน หว่า หลกิ ส่ือ สยาว สยกุ
62140102

ทฤษฎีและวิธีการสอน  

หลี หล่วน หว่า เฟือง ฟ้าบ สยัย่ ห็อก
62140110

ทฤษฎีและวิธีการสอนวิชา (เฉพาะ)

 

หลี หล่วน หว่า เฟือง ฟ้าบ สยัย่ ห็อกโบะ โมน (กุ เถ่)

62140111

การจัดการศึกษา  กว่าน หลี สยาว สยกุ 62140114

ภาษาศาสตร์เวียดนาม  

  โงน หงือ เหวียด นาม
62220102

เวียดนามศึกษา  เหวียด นาม ห็อก 62220113

ทฤษฎีวรรณกรรม   หลี หล่วน วัน ห็อก 62220120

วรรณคดีเวยีดนาม  วนั หอ็ก เหวยีด นาม 62220121

วรรณคดีพื้นบ้าน  วัน ห็อก เซยนิ ซยาน 62220125

ประวัติศาสตร์เวียดนาม  

 หลิก สื่อ เหวียด นาม
62220310

ภาษาศาสตร์   โงน หงือ ห็อก 62220240

ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ, เปรียบต่าง

โงน หงือ ห็อก ซอ แส็ง, โด๋ย เจี๋ยว

62220241

บรรยากาศวันปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ฮานอย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

การเพิ่มรอยหยักสมอง

 คนเราจะฉลาดมากหรือ

น้อยขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเป็นหลัก 

การเจริญเติบโตของสมองอยู ่ที่

ช่วงอายุ 3 - 16 ปี  และหลังจากนั้น 

จะอยูใ่นสภาวะท่ีคงท่ี  แต่เราสามารถ

พัฒนาสมองหรือเพิ่มรอยหยัก-

สมองได้โดยผ่านงานอดิเรกง่ายๆ  

ที่ท�าในชีวิตประจ�าวัน  โดยไม่จ�าเป็นต้องไปพึ่งยาเพื่อเพิ่มความฉลาดแต่อย่างใด

 วิธีการเพิ่มรอยหยักสมอง

 1. เล่นดนตร ี   มีผลงานวจัิยระบุว่าดนตรหีรอืเสยีงเพลงสามารถกระตุ้นสมอง 

ของมนุษย์ได้  และผลงานวิจัยของนักวิจัยหลายคนกล่าวว่าผู้ที่ท้ังฟังดนตรีและ 

เป็นผูเ้ล่นดนตรเีอง  สมองจะมีพืน้ท่ีหน่วยความจ�าทีม่ากข้ึน  การเล่นเครือ่งดนตร ี

ยงัเป็นการฝึกความอดทนและความพยายาม  เพราะการท่ีจะเล่นดนตรใีห้เชีย่วชาญได้น้ัน  

ต้องทุ่มเทเวลาให้มันอย่างเต็มที่ 

 2. คาร์ดิโอ้ (cardio) คือ

การออกก�าลังกายแบบแอโรบิก 

ท่ีไม่เน้นการใช้พลงัจากมัดกล้ามเน้ือ 

ในระดับรุนแรง  แต่มุ่งเน้นไปท่ี 

การขยับเขยื้อนร่างกายซ่ึงมีผล

ต่ออัตราการเต้นของหัวใจท่ีเร็วข้ึน  

โดยการเต้นของหัวใจจะเพิ่มข้ึน 

60% - 85%  เม่ือเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด  การออกก�าลังกาย 

แบบคาร์ดิโอ้  ได้แก่  การวิ่ง  ปั่นจักรยาน  ว่ายน�้า  เต้นแอโรบิก ฯลฯ  คนท่ี 

ออกก�าลงัแบบนีเ้ป็นประจ�าจะท�าให้ประสทิธิภาพการท�างานของสมองดีกว่าคนท่ี

ออกก�าลังกายแบบอื่น  เพราะคาร์ดิโอ้มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคสมองเส่ือม

และความเสื่อมของสมองในส่วนของการตัดสินใจ

 3. การอ่านหนังสือ  ปัจจุบันเราสามารถอ่านหนังสือได้ทั้งในมือถือ   

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต   การอ่านเปรียบเสมือนเป็นการออกก�าลังกายสมอง 

เป็นความเชื่อมาต้ังนานแล้วว่าการอ่านหนังสือจะช่วยเพิ่มระดับความฉลาดได้ 

แต่ต้องเป็นการอ่านทีห่ลากหลายต้ังแต่  นวนยิาย  ชวีประวติั  ไปจนถงึบทประพนัธ์ต่างๆ   

ยิ่งเป็นหนังสือที่เราชอบด้วยแล้ว  จะเป็นการกระตุ้นให้สมองได้ท�างาน  ท�าให ้

กล้ามเน้ือสมองส่วนต่างๆ ดีขึน้  หวัใจส�าคัญของการมีสขุภาพกายและสุขภาพจติดีนัน้  

คอืการอ่านหนงัสือเงยีบๆ  ด้วยความสงบ  เป็นการช่วยป้องกันการเป็นโรคอลัไซเมอร์  

ช่วยลดความเครยีด  และท�าให้เรามีความรูใ้นเรือ่งต่างๆ  เป็นการเตรยีมความพร้อม

ส�าหรับการรับมือในสถานการณ์ที่หลากหลาย  

 4.  เล่นเกม  เกมเป็นการออกก�าลังกายสมองอย่างหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการ

เล่นหมากรุก  หมากล้อม  เกมปริศนา  หรือเกมที่ต้องใช้ความคิด  แต่เราจะต้อง

เล่นด้วยความสนุกสนาน  ไม่ใช่เล่นแล้วรู้สึกเครียดหรือมีความกดดัน  

 5.  ภาษาที่สาม  การเรียนรู้ภาษาที่สามเป็นการท้าทายสมอง  แม้จะไม่ใช่

เรื่องง่ายแต่ถ้าท�าได้   เราจะได้รับประโยชน์มหาศาล  เราจะรู้จักค�าศัพท์ใหม่ๆ 

เรียนรู้โครงสร้างของไวยากรณ์  มีผลงานวิจัยพบว่าคนที่มีทักษะทางภาษา 

ในระดับสูงจะสามารถวางแผน  ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี

 6. ฝึกสมาธ ิ   ตอนเช้าและตอนเยน็ให้เราเดินจงกรมหรอืนัง่สมาธิ  เพยีงแค่ 

ย่างเท้าแล้วก�าหนดลมหายใจ หรือหลับตาและก�าหนดลมหายใจ  เท่านี้ก็เป็นการ 

เพิ่มพลังสมอง  เพราะการท�าสมาธิจะช่วยลดระดับความเครียด  ขจัดความกังวล 

ทั้งหลาย  ถ้าเราฝึกสมาธิเป็นประจ�าทุกวันเราจะมีจิตใจที่สงบ  รู้จักควบคุมตัวเอง 

มีความหย่ังรู ้ มีความคิด  สามารถเรยีนรูแ้ละวางแผนส่ิงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีผลการวจิยัพบว่าคนทีฝึ่กสมาธิจนมสีมาธิทีดี่นัน้จะเป็นการเพิม่ความหนาของสมอง 

ในส่วน  Cerebral  cortex  ที่ท�าหน้าที่ในการตัดสินใจ  ความจ�าและการมีสตินึกคิด 

 7. ปลุกพลังสมองซีกขวา  กิจกรรมที่ปลุกสมองซีกขวาได้ดี  คือ กิจกรรม

ประเภทศิลปะ  เช่น  Contour drawing  เป็นการวาดเส้นโดยประสาทสัมผัส

เป็นการใช้ตามองท่ีแบบทีเ่ราน�ามาวาดตลอดเวลา  โดยไม่มองท่ีกระดาษ  ท�าการวาด 

ให้ละเอยีดทีสุ่ดเท่าท่ีจะท�าได้  แบบไม่ยกดินสอข้ึน  กระบวนการน้ีเป็นการเชือ่มโยง 

ประสาทสัมผัสที่เรารับรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน  ท�าให้สมองซีกขวาได้รับการพัฒนา 

 8. ระบายความรูสึ้กผ่านตัวหนงัสือ  การเขียนบ่อยๆ ช่วยพฒันาความสามารถ

ในเรือ่งของการโฟกสั  ความคดิสร้างสรรค์  จนิตนาการและความเข้าใจ  เราไม่จ�าเป็น 

ต้องเขียนลงในกระดาษเท่านั้น  แต่สามารถเขียนลงบนมือ  หรือเขียนลงในบล็อก 

ที่เราสร้างขึ้นมา 

 9. ไปท่องเทีย่วในทีใ่หม่ๆ  การท่องเท่ียวไม่ได้ช่วยในการลดความเบือ่หน่าย

เท่าน้ัน   ยงัสามารถขจดัความเครยีดท่ีเราส่ังสมมา  หลงักลบัมาจากทรปิเราจะสามารถ

โฟกัสกับสิ่งต่างๆ ได้มากข้ึน  เช่น  เป็นคนช่างสังเกต  มีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่อง

ท่ีสนใจมากข้ึน  ทกุสถานท่ีท่ีไปจะเป็นการเปิดโลกทศัน์  ได้เรยีนรูส่ิ้งใหม่หลายอย่าง 

ทั้งผู้คน  อาหาร  วัฒนธรรม  และสังคม

 10. การท�าเมนูอาหารที่หลากหลาย  การท�าอาหารที่แปลกไปจากปกติ   

จะท�าให้เป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  ไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ  มีความใส่ใจ 

ในเรือ่งของรายละเอยีด  และส่ิงทีเ่ราได้รบัจากการท�าอาหาร  คือ  สามารถท�าสิง่ต่างๆ 

ได้หลากหลาย  มีความแม่นย�าและตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็ว

 งานอดิเรกง่ายๆ ทีก่ล่าวมา  อาจจะเป็นวชิาการหรอืศิลปะบ้าง  แต่ล้วนเป็น 

วิธีเพิ่มรอยหยักให้กับสมอง  สมองแข็งแรง  ท�าให้ศักยภาพการท�างานดีขึ้น 

นอกจากน้ีเรายงัได้รบัความสนุกสนานและความบนัเทิง  นบัได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่ง

บรรณานุกรม

7 ทรคิ เพิม่รอยหยกัสมอง  ค้นเม่ือ  4 ตุลาคม 2560, จาก http://www.goodlifeupdate.com/  

เพิ่มรอยหยัก! 9 งานอดิเรก ยิ่งท�ายิ่งฉลาด  ค้นเม่ือ  9 ตุลาคม 2560, จาก  

 http://virginstarfm.becteroradio.com/ 

รูปภาพจาก  https://www.google.co.th/search?
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วิมล ชีวะธรรม  สำ�นักหอสมุดกล�ง  



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชัน้ปรญิญาตร ีได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 

คณะบรหิารธุรกจิ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร ์

คณะส่ือสารมวลชน  และคณะพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอยีดต่อไปน้ี

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร

  1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สทิธิ์ 

เทยีบโอนหน่วยกติ) ต้ังแต่วนัที ่18 เมษายน 2561 ถงึวนัท่ี  

31 พฤษภาคม 2561 ราคาชุดละ  140 บาท  โดยส่งเงิน

เป็นธนาณัติธรรมดา  สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ. รามค�าแหง 

10241 ผูร้บัเงนิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จ่าหน้าซองถงึ 

หวัหน้าฝ่ายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา  ตู้ ปณ. 1002 

ปณฝ. รามค�าแหง  กรงุเทพฯ 10241  (ชดุสมัครทางไปรษณีย์)  

หากไปซือ้ด้วยตนเองท่ีมหาวทิยาลยั  ราคาชดุละ 140  บาท 

จ�าหน่ายท่ีฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา  

อาคาร สวป. ชั้น 3

  1.2 จ�าหน่ายทีม่หาวทิยาลยั (รามฯ 1) ชดุสมัคร 

ด้วยตนเอง จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ราคาชุดละ 120 บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง

ซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่ 

www.iregis2.ru.ac.th 

 2. คณุวฒุแิละคณุสมบัติผูส้มคัร  ผูมี้สิทธ์ิสมคัร 

ต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)  หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.ศ. 5 

หรือ ม.6)  หรือ

  2.2 จบหลักสูตรภาคบัง คับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น)  หรือเทียบเท่า (ม.3 

หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)  และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

   2.2.1 เป็นข้าราชการซ่ึงมีต�าแหน่งและ

เงินเดือนตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ  หรือ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้    

ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ               

   2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั สมาชกิสภาเขต 

สมาชกิสภาเมืองพทัยา สมาชกิสภาเทศบาล  สมาชกิ-

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 

สภาต�าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล หรือ

กรรมการสุขาภิบาล หรือก�านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือ

  2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะ

ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)  ระหว่างวันท่ี  

12 มนีาคม 2561 ถงึวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 สมัครได้ท่ี 

เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th

  3.2 รบัสมคัรทางไปรษณย์ี  (เฉพาะผูท้ีไ่ม่ใช้สทิธิ์ 

เทยีบโอนหน่วยกติ) ระหว่างวนัท่ี 18 เมษายน 2561 ถงึวนัที่ 

29 มิถนุายน 2561 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสาร

ประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามที่ได้ก�าหนดไว ้

ในระเบียบการรบัสมคัรเข้าเป็นนกัศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน 

 นอกจากนัน้  มหาวทิยาลยัได้ให้สิทธ์ิรบัเทียบโอน- 

หน่วยกิต ส�าหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่า ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 

จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง หรอืจากสถาบันอดุมศึกษาอืน่  

โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ�าคณะ 

ท่ีรบัเข้าศึกษาก�าหนด ทัง้นีจ้ะต้องไปสมคัรด้วยตนเอง

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เท่านั้น

  3.3 รับสมัครที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้น- 

วนัหยดุราชการ) ครัง้ที ่ 2 ระหว่างวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 

ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ต้ังแต่เวลา 08.30-15.30 น. ท่ีอาคารหอประชมุพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช โดยด�าเนนิการสมัครได้ 2 กรณ ี ดังนี้

    3.3.1 กรณซีือ้เล่มระเบยีบการรับสมัคร  

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยูใ่นเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วน�ามาสมัคร

   3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร  ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอนิเทอร์เนต็ ผ่านเวบ็ไซต์ 

ของมหาวทิยาลัย www.iregis2.ru.ac.th ผูส้มัครต้อง 

พิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามค�าแหงออกมา แล้วน�ามาสมัคร

 4. หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมคัร  (ถ่ายส�าเนาขนาด 

A 4 เท่านั้น)

  4.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2)

  4.2 ส�าเนาคุณวุฒิท่ีจบหลักสูตร จ�านวน 

2 ฉบับ  (กรณใีช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกติระดับอนุปรญิญา

หรอืเทยีบเท่าข้ึนไป ต้องถ่ายส�าเนาคุณวฒุ ิจ�านวน 4 ฉบบั) 

   4.2.1 ในกรณีใช้คุณวุฒิต่างประเทศ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ให้ผูส้มคัรติดต่อเจ้าหน้าท่ี  ท่ีฝ่ายรับสมัครและแนะแนว-

การศึกษา อาคาร สวป. ช้ัน 3 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ก่อนการรับสมัคร หรือติดต่อผูป้ระสานงานการสมัคร 

ในวันที่มาด�าเนินการสมัครเป็นนักศึกษา

 ส่วนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ให้ไปติดต่อขอใบเทียบความรู้ที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5451,  

0-2610-5381-2 ก่อนวนัท่ีมาด�าเนินการสมัครเป็นนกัศึกษา       

   4.2.2 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา-

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มาสมัครเป็นนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ี ต้องมีหนงัสือรบัรองจากผูบ้งัคบับัญชา 

ระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3 ส�าเนาหลกัฐานต่าง ๆ  หากมีการเปลีย่นแปลง 

ชือ่ตัว หรอืนามสกุล  หรอืกรณีสมรส  หรอื กรณีหย่า 

ให้ถ่ายส�าเนาเท่ากับส�าเนาคุณวุฒิ นั้น

  4.4 ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 2 ฉบับ 

และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  จ�านวน 3  ฉบับ  

 ส�าหรับผู ้สมัครที่เป็นผู ้พิการให้ใช้ส�าเนา- 

บัตรประจ�าตัวคนพิการ จ�านวน 2 ฉบับ

  4.5 รูปถ่ายสีหรือขาวด�าหน้าตรง  ขนาด 2 นิว้ 

หรือ 1 นิ้วครึ่ง จ�านวน 1 รูป

  4.6 แผ่นระบาย (ม.ร.25) จ�านวน 1 แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัคร)

  4.7 ใบรบัรองแพทย์ จ�านวน 1 ฉบบั (ขอได้ที ่

งานแพทย์และอนามัย ค่าธรรมเนียม ฉบบัละ 50 บาท) 

  4.8 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง (อยู่ใน 

เล่มระเบียบการรับสมัคร)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณรและ

ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ด�าเนินการสมัคร

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ www.

iregis2.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังม ี

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้  

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีฝ่ายรับสมัคร 

และแนะแนวการศึกษา ส�านักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชัน้ 3)  มหาวิทยาลยั-

รามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623      



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

ถาม ผมเรียนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชั้นปีท่ี 1 ระหว่างเรียน ผมเรียนจบปริญญาตร ี

จากมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง ขอสอบถามว่า สามารถ 

โอนหน่วยกิตปริญญาตรีของท่ีผมศึกษาจบมายัง

คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ท่ีก�าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีที ่ 1 

ได้หรือไม่

ตอบ ประกาศมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเรือ่งการขอ

ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต ภายหลังการสมัครเป็น

นักศึกษา

 คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต 

หลังการสมัครเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา

ขึ้นไป และ ส�าเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในภาค/ปีการศึกษา  

ที่นักศึกษาสมัคร

 2. เป็นผู ้สมัครท่ีใช้วุฒิการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุปริญญาขึ้นไป แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอน

หน่วยกิตในวันสมัคร

 3. เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ หรือ  

เป็นนักศึกษาหมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผู้ศึกษา

รายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี

(Pre-degree) แต่ไม่ได้ขอใช้สิทธ์ิเทยีบโอนหน่วยกติ

ในวันสมัคร

 4. เป ็นผู ้ ที่ เคยศึกษาระดับปริญญาตรี  

ในสถาบันอื่น และยังไม่ส�าเร็จการศึกษา และ ไม่ได ้

ขอใช้สทิธ์ิเทยีบโอนหน่วยกติแบบย้ายโอนหน่วยกติ

ในวันที่สมัคร

 5. เป็นผูท่ี้ต้องการเปล่ียนจากวุฒกิารศึกษา

ทีใ่ช้สมัครในวนัสมัครเป็นวฒุกิารศึกษาอืน่ท่ีส�าเรจ็

การศึกษาก่อนวันสมัคร และเทียบโอนหน่วยกิต

ได้มากกว่า

 จากประกาศของมหาวิทยาลัย ในข้อ 1 

นกัศึกษาไม่ได้ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาตรใีนวนัสมัคร

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งตาม

ข้อ 1 นักศึกษาต้องส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี

ก่อนวันสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ (ในกรณีที่สมัคร

นักศึกษาใหม่วันสุดท้าย) จึงจะใช้สิทธ์ิเทียบโอน 

หลังจากการสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านพ้นไปแล้ว 

ตามข้อ 5 คือ ขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษาจากที่เป็นวฒุิ 

ท่ีใช้สทิธ์ิเทยีบโอนไม่ได้ เป็นวฒุกิารศึกษาท่ีใช้สทิธ์ิ

เทียบโอนได้ 

 สรปุคอื นักศึกษาไม่สามารถน�าวฒิุปรญิญาตร ี

เพื่อท�าเรื่องเทียบโอนในกรณีท่ียังเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่ได้

กองบรรณาธิการ

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 จ�านวน 10 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60261 CHI 1002 (H) 54/25 คู่มือคัดอักษรจีน 2 ผศ.ดร.นพธร  ปัจจยัคณุธรรม 

 60277 ECO 1003 53/25 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป รศ.ดร.ถวลิ  นลิใบ  และคณะ

 60300 EDA 3123 83/25 พฤติกรรมผู้น�าทางการศึกษา รศ.ดร.ภาวดิา  ธาราศรสีทุธ ิ

 60301 EDA 4123 89/25 การบรหิารบุคลากรในโรงเรียน อาจารย์ ดร.กัลยมน  อินทุสุต

 60304 GER 1011 (L) 56/25 ภาษาเยอรมันเพือ่การสือ่สาร 1 ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

  GER 1001 (L)

 60313 MED 6403/ 258/25 โครงงานและกจิกรรมคณติศาสตร์ รศ.ศศิธร  แม้นสงวน  

  MED 7403

 60279 MGT 3402 28/25 ทฤษฎีองค์การธุรกิจ ผศ.วรรณเพ็ญ  มูลสุวรรณ

  (GM 420)

 60229 POL 4314 42/25 การพัฒนาเปรียบเทียบ รศ.ดร.รวิภา  ธรรมโชติ

  (PA 324)

 60303 PSY 3302 125/25 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร

 60273 THA 4201 46/25 วรรณกรรมปัจจุบัน ศ.ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็กรายชื่อหนังสือได้ที ่

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

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

กลับท�าให้ยืดเวลาของความส�าเร็จออกไปไกลขึ้นอีก จากที่ไม่เคยสอบตก การสอบครั้งแรกเต็มไปด้วยความ

ม่ันใจและความคาดหวงัท่ีสงูมาก เพราะความประมาทคิดว่าตัวเองเข้าเรยีนทกุคาบต้องมีต้นทุนดีกว่าแน่นอน 

แต่ที่จริงๆแล้ว “ความเข้าใจในเนื้อหาของวิชานั้นต่างหาก”  ที่เรามีไม่พอที่จะผ่านบททดสอบนี้ได้  ท�าให้มีการ

สอบครั้งที่ 2 เกิดขึ้น ครั้งนี้ยังคงยึดแนวทางเดิม คือการเข้าเรียนพร้อมฝึกท�าแบบทดสอบในชั้นเรียน สมัครเรียน

ตามสถาบันติวต่างๆ แต่ก็ยังไม่เป็นผล ณ จุดนั้นยอมรับเลยว่าท้อ หยุดลงทะเบียนวิชานี้ไปแบบถาวรจากที่

เข้าเรยีนติดกนัๆมาตลอดท้ัง 2 เทอม ระหว่างน้ันได้เรยีนสะสมหน่วยกติพรมีาสเตอร์แล้ว และก�าลงัจะข้ึนสะสม

หมวดวชิาสาขารวมถงึ “การค้นคว้าอสิระ” หรอืทีห่ลายๆคนรูจั้กกนัในค�าว่า	 “สาระนิพนธ์	 หรอื	 IS” นักศกึษา 

พรมีาสเตอร์ทีจ่ะลงทะเบียนวชิานีไ้ด้นัน้ จะต้องส�าเรจ็การศกึษาระดับชัน้ปรญิญาตรก่ีอน มฉิะนัน้จะไม่สามารถ 

ศึกษาในกระบวนวิชาถัดไปได้                                                                  

 ว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต กล่าวอีกด้วยว่าหนทางแห่งความส�าเร็จเริ่มท้าทายมากขึ้น จึงมีความคิด

ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องสอบครั้งที่ 3 ให้ส�าเร็จ แต่การสอบครั้งนี้จะพลาดไม่ได้อีกแล้ว จึงเริ่มเข้าหาเพื่อน

กลุม่ให้ใหญ่ๆ มากข้ึน ช่วยกันติวหลงัเลกิเรยีนแลกเปลีย่นความคิดเหน็ และได้มีการนดัติวภายในกลุ่มทุกเย็นวนัเสาร์

เพือ่หดัท�าแบบฝึกหดัต่างๆ เม่ือมีเวลาว่างมักจะศึกษารายละเอยีดของเนือ้หาเพิม่เติมจากต�าราท่ีเขียนโดยอาจารย์ผูส้อน 

พร้อมท้ังฝึกเขยีนรายงานข่าวด้วยตนเอง อกีท้ังยงัติดตามข่าวสารให้ทันสถานการณ์อยูเ่สมอ ในท่ีสุดความอดทน 

มุมานะต้ังใจของเรา ท�าให้ผ่านบททดสอบครัง้น้ีไปได้ด้วยดี แม้ผลคะแนนสอบครัง้นีจ้ะออกมาไม่ดีเท่าทีค่วรอย่างน้อย 

ท�าให้เราได้พสูิจน์ตัวเองได้ว่า “เราตดัสินใจถกูแล้วทีใ่นวนันัน้ไม่ล้มเลกิทีจ่ะศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงแห่งน้ี 

ไม่คิดย้ายไปมหาวิทยาลัย(ระบบปิด) เพียงแค่สอบไม่ผ่านวิชาเดียว” 

       การเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ไม่ได้อยูเ่พยีงในต�ารา ยงัสอนให้นกัศึกษาใช้ชวีติอยูใ่นหลัก

ของความเป็นจริง การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย เพราะที่นี่คือ “มหาลัยชีวิต” สอนให้นักศึกษาคิดเป็น 

กล้าลองผดิลองถกูในทางท่ีควร กล้าท่ีจะตัดสินใจลงมือปฏบัิติ  ไม่มีกฎระเบียบเข้มงวดเหมือนมหาวทิยาลยัท่ัวไป 

ไม่มีการบงัคบัให้นักศึกษาเข้าเรยีน ทุกอย่างต้องข้ึนอยูก่บัความรบัผดิชอบของตัวเราเองทัง้สิน้ ในอนาคตเม่ือต้องออกไป

ใช้ชวีตินอกรัว้รามค�าแหง แม้เราจะเจออปุสรรคหนกัหนาขนาดไหนกต็าม สิง่นัน้จะไม่สามารถท�าอะไรเราได้เลย 

เพราะเราคือ “นักสู้” ที่ถูกฝึกฝนมาให้มีวินัย มีความมุมานะ อดทน เพียรพยายามที่จะเอาชนะต่อความส�าเร็จ

 “วันท่ีเราเจอวิกฤต ก็ท�าให้เราได้พบโอกาสเช่นกัน..โอกาสในที่นี้คือการรู้จักตัวเอง ว่าตัวเรานั้นรู้จัก 

และเข้าใจในส่ิงนั้นดีพอหรือยัง เม่ือสิ่งท่ีคาดหวังไม่เป็นไปตามใจท่ีฝันไว้ อย่าท้อ เพียงแค่บอกกับตัวเอง  

ว่า “เราท�าได้” แล้วลงมือท�าสิ่งนั้น คนที่จบรามค�าแหงได้คือคนที่มีความอดทนพากเพียร ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 

คนเก่งเสมอไป แค่ขอให้มีความพยายามกพ็อแล้ว ไม่นานความส�าเรจ็น้ันจะเป็นของเรา ไม่มีความผดิพลาดใด 

ที่แก้ไขไม่ได้....เว้นเสียแต่คุณปล่อยปละละเลยให้ล่วงเกินเวลาอันสมควร”

‘บิว’ ณัฏฐากรฯ (ต่อจากหน้า 3)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 

SOC 4083 

SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY

(ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

 ✎	แนวสังเขปวิชา ศึกษาแนวความคิด  

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีส�าคัญ

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของ

แนวความคิดทฤษฎีท่ีมีต่อการพัฒนา การวิจัยและ

การแก้ปัญหาทางสังคม

 ✎	เอกสารประกอบการเรียน

  - หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) 

จ�าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ และ

  - เอกสาร SO 483 ประวัติแนวคิดทาง- 

สังคมวทิยา โดย รศ.สุนทร ีพรหมเมศ นักศึกษาสามารถ 

ถ่ายส�าเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสารคณะมนษุยศาสตร์ ชั้น 1

 ✎	วันเวลาและสถานที่ที่ติดต่ออาจารย์

 นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนจากวิดีโอ 

ค�าบรรยายย้อนหลังในภาค 1/59  จากเว็บไซต์ของ-

มหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่มีการบรรยายสดในภาค 2 

(วชิาน้ีเปิดบรรยายทุกภาค 1) ส�าหรบันักศึกษาท่ีต้องการ

สอบถามเพิม่เติมหลงัจากการศึกษาบทเรยีนด้วยตนเอง

ทางเวบ็ไซต์แล้ว สามารถเข้าพบอาจารย์ได้ตามเวลานี้ 

TH 13:30-15:20  HOB 1204 

 ✎	หัวข้อหลัก

   - ศัพท์ควรรู้

   - ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทาง 

    มานุษยวิทยา

   - ประโยชน์ของแนวความคิด

  ✎	แนวทางการวัดผล 

   - ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 

   - วชิานีมี้การทดสอบแบบ e-Testing เป็น 

ข้อสอบปรนัย นกัศึกษาท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเพิม่ได้ 

โดยเลือกวันเวลาสอบด้วยตนเอง (ถ้าสอบผ่านแล้ว 

ผลจะเป็นตามท่ีได้ นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อสอบ 

ในปลายภาคและสอบซ่อมเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น)

 ✎	วันและเวลาสอบ 

  S 10 MAR. 2018 A (09:30-11:30)

 ✎	ข้อแนะน�า

   - ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้  

ควรศึกษาบทเรยีนจากเว็บไซต์มหาวทิยาลยั (ภาค 1/59) 

โดยศึกษาแต่ละทฤษฎีให้เข้าใจและน�าไปประยุกต์

ในการมองปรากฏการณ์ต่าง ๆ   ของสังคมปัจจุบัน 

รวมท้ังนักศึกษาต้องศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 

ทุกส่วน เพราะข้อสอบจะทดสอบความรูจ้ากเอกสาร

ทั้งสามส่วน

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

	 ✎	 แนวสังเขปวชิา ศึกษาการเกิดวฒันธรรมชาติ 

กระบวนการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก ปัญหาและ

ผลกระทบจากการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก 

 ✎ เอกสารประกอบการเรยีน เอกสารประกอบ-

การเรียน ANT 4053 วัฒนธรรมโลก โดย อ.อัญชลา  

โภชนสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาได้ที ่

ร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน

  TH 11:30 SWB 503

 ✎	แนวทางการวัดผล

  - ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ (100 คะแนน)

  - ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียนประจ�า สามารถ

สะสมคะแนนเก็บบางส่วนจากรายงานเด่ียวและ

กลุ่มท่ีต้องส่งตามวันท่ีก�าหนดระหว่างเทอมและ

น�าเสนอในชั้นเรียน โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับ

สามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

  - การท�ารายงานมีจดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างาน

เป็นกลุม่และมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซ่ึงการท�ารายงานน้ี

ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน 

ไม่จ�าเป็นต้องท�า) และไม่มีการท�ารายงานเพิ่มเติม

ทุกกรณีในการสอบซ่อม 

  - การเรยีนเน้นสนทนาแลกเปลีย่นข้อมลู

จากการค้นคว้า ดังน้ันนักศึกษาทีล่งวชิาน้ีควรมีพืน้ฐาน

ความรู ้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพียงพอ 

ที่จะวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีต่าง ๆ (นักศึกษาควรผ่าน

วิชา SOC 4083 มาก่อน) 

 ✎	ข้อแนะน�า

  - นกัศึกษาควรฝึกคดิวเิคราะห์ว่าความทันสมัย 

และการส่ือสารท่ีรวดเรว็และกว้างไกลเช่น อนิเทอร์เนต็  

ภาพยนตร์ต่างประเทศ มผีลต่อรปูแบบวฒันธรรมโลก-

อย่างไร ปัจจยัใดท่ีท�าให้เกิดความแตกต่างของรปูแบบ

ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของโลก 

 ✎	วันและเวลาสอบ

  S 04 MAR. 2018 B (14:00-16:30)

ANT 4053

GLOBAL CULTURE  (วัฒนธรรมโลก)

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

ANT 2078  

FAMILY AND KINSHIPS 

(ครอบครัวและเครือญาติ)

 ✎	แนวสังเขปวชิา วเิคราะห์ครอบครวัในฐานะ 

เป็นหน่วยทางสงัคม การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและ 

อิทธิพลที่มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษา 

ระบบครอบครวัในประเทศต่าง ๆ ในแง่ชาติพนัธ์ุวทิยา

และประวัติศาสตร์โดยเน้นสังคมไทยและศึกษา

ระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย

 ✎	เอกสารการเรยีน ต�ารา AN 278 ครอบครวั

และเครอืญาติ โดย รศ.ศิริพนัธ์ ถาวรทววีงษ์ (จ�าหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือ)

 ✎	วนัเวลาและสถานที่ 

  F 13:30-15:20 (SBB 502)

 ✎	หัวข้อหลกั ครอบครวั การเลอืกคู่สมรส 

การสมรส ระบบเครอืญาติ ครอบครวัในสังคมต่าง ๆ 

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

 ✎	แนวทางการวัดผล

  - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

ข้อสอบปรนัย 40 คะแนนและอัตนัย 60 คะแนน

  - ส�าหรบัผูท่ี้เข้าเรยีนประจ�า สามารถสะสม 

คะแนนเกบ็บางส่วน ๆ ละ 10-20 คะแนนจากรายงานกลุม่ 

ทีต้่องส่งตามวันท่ีก�าหนดระหว่างเทอมและน�าเสนอ 

ในชั้นเรียน (จ�ากัดจ�านวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน 

1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ 

(การท�ารายงานมจีดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษา

ค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างานเป็นกลุ่มและ

มีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซึ่งการท�ารายงานนี้ไม่มีผล 

ต่อการสอบได้ นักศึกษาไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกคน) 

และไม่มีการท�ารายงานเพิม่เติมทุกกรณใีนการสอบซ่อม 

  - วชิาน้ีม ี e-Learning และการทดสอบแบบ 

e-Testing เป็นข้อสอบปรนยั นักศึกษาท่ีสนใจสามารถ 

ลงทะเบียนเพิ่มได้ โดยเลือกวันเวลาสอบด้วยตนเอง  

(ถ้าสอบผ่านแล้ว ผลจะเป็นตามท่ีได้ นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิ 

เข้าสอบข้อสอบในปลายภาคและสอบซ่อมเพื่อให้

ได้ผลที่ดีขึ้น)

 ✎	วันและเวลาสอบ 

  F 2 MAR. 2018 A (09:30-12:00)

 ✎	ข้อแนะน�า

  - นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อ

หลัก ๆ และท�าความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ 

  - เนื่องจากอัตราอาจารย์ประจ�าภาควิชา

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละ

ภาคการศึกษา  ทางภาควิชาฯจึงต้องมีการบริหาร- 

จัดการการเปิดสอนและสอบในแต่ละวิชาสลับกัน

ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

นักศึกษาจึงควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้าตาม

แผนการบรรยายและสอบดังนี้

 *ภาค 1 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด (นกัศึกษา 

สามารถศึกษาได้จาก e-Learning  ส�าหรับการวัดผล

ปลายภาคเป็นปรนัย 100 ข้อ) 

 * ภาค 2 เปิดให้สอบและบรรยายสด (วัดผล

ปลายภาคเป็นปรนัย 40 คะแนนและอตันัย 60 คะแนน)

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ 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

บริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาเร่งด่วน 

และเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ

มหาวิทยาลัย แก่ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งเป็นเวทีที่

ให้โอกาสนักศึกษาท่ีสนใจการท�ารายการวิทยุได้เรียนรู้และ 

ฝึกปฏิบัติการท�าหน้าท่ีผู้ส่ือข่าวจราจรและผู้จัดรายการวิทยุ 

เพื่อเป็นประสบการณ์เข้าสู่วิชาชีพต่อไป โดยเปิดรับ

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2561

  ส�าหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ทุกคณะ ทุกชั้นปี ไม่จ�ากัดอายุ 

และมีใจรักในการท�างานด้านการจัดรายการวิทยุ รวมท้ัง 

มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร่าเริง แจ่มใส 

สามารถท�างานเป็นทีมได้ และพร้อมจัดรายการอย่างต่อเน่ือง 

ในช่วงวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาประมาณ 17.00 - 19.00 น.  

เอกสารในการสมัคร ประกอบด้วย ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน- 

เทอมล่าสุด อย่างละ 1 ฉบับ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

จ�านวน 1 รูป ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรม

และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง รวมทั้งศึกษาดูงาน 

ณ สถานีวิทยุ จส.100 ด้วย 

   นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 31 มกราคม 2561 

ท่ีห้องปฏิบัติการ คณะส่ือสารมวลชน ช้ัน 10 (รับจ�านวนจ�ากัด) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 086-076-3289 หรือที่  

www.masscomradio.com , Facebook : RU.Easy Radio 

วิทยุข่าวสารจราจรรอบรามค�าแหง

คณะสื่อสารฯ (ต่อจากหน้า 12)

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 เจ้าหน้าท่ีสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จงัหวดัปราจนีบุร ีออกบธูประชาสมัพนัธ์แนะแนว-

การเรยีนการสอน ระดับปรญิญาตร ี การเรยีนระบบ 

Pre-degree ในงานนิทรรศการมหกรรมการศึกษา 

 “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต  ณ มหาวิทยาลัย-

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก  

เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม 2561

 หมายเหตุ ค�าอ่านท่ีขีดเส้นใต้พยัญชนะนั้น

เพื่อป้องกันการออกเสียงแยกและเน้นให้อ่านออกเสียง

ควบกล�า้ เช่น  สยาว ให้ควบเสยีงโดยคล้ายเสยีง Z 

ในภาษาอังกฤษและเป็นเสียงสูงเหมือน ส 

 ด้วยความสนใจส่วนตัวและอยากศึกษาให้

เฉพาะทางมากท่ีสุด ดิฉันจึงเลือกศึกษาสาขาวิชา- 

ภาษาศาสตร์เวียดนาม รหัสสาขาวิชา 62220102  

เพื่อต่อยอดจากปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาเวยีดนาม) จากคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยเลอืกเขียนส่งเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

การออกเสียงวรรณยุกต์เวียดนามของนักศึกษาไทย 

เนื่องจากเห็นว่าสามารถน�ามาปรับใช้ในการเรียน

การสอนของตนเองได้ 

 หากผู ้อ ่านท่านใดมีค�าถามหรือต ้องการ

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาษาและประเทศเวียดนาม 

สามารถติดต่อและติดตามได้ท่ี www.facebook.com/

talkaboutvietnamese 

เรื่องเล่าจากฮานอย (ต่อจากหน้า 6)

 - การแยกธาตุเงินตราของกรมกษาปณ์เพื่อ 

เปลี่ยนแปลงส่วนผสมของเนื้อเงินใหม่ให้ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติเงินตรา

ฯลฯ

 เรื่องน้ีผมเขียนข้ึนในโอกาสครบรอบการ 

ก่อต้ังปีที ่ 100 ของศาลาแยกธาตุซ่ึงถอืได้ว่าเป็นปฐมบท

ของการน�าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์วิจัย 

เพื่อผลเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

ซ่ึงถ้ามีการด�าเนินงานต่อเนื่องเราก็คงไม่ต้องต้ัง 

สภาวิจัยแห่งชาติขึ้นมาใหม่ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 1 เพราะแค่เปลีย่นชือ่กไ็ด้หน่วยงานทีต้่องการแล้ว

   ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 18 กุมภาพันธ์ 2561 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีส�านักงานโครงการฯ 

อาคารสุโขทัย ช้ัน 3 ห้อง 309A โทร. 0-2310-8591-2, 

085-043-5665, 089-487-4838 หรือท่ี www.advanced-

mba.ru.ac.th, Facebook : Advancedmba Mba หรือ 

FAN advanced-mba

ม.ร. รับ นศ. ปริญญาโทฯ           (ต่อจากหน้า 12)

  เย่ียมคารวะ รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ 

น�าคณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสุรินทร์ เข้าพบเพ่ือเย่ียมคารวะ นายอรรถพร- 

สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์  

บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 

และนายเกษมศักดิ์  แสนโภชน ์ อดีตผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 5 

มกราคม 2561

 

 ขอบคณุ  นายเอกพงษ์  วรโพธิ ์ ผูอ้�านวยการ 

โรงเรียนบ้านส้มป่อย ต�าบลท่าสว่าง อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัสุรนิทร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่บุคลากร

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อขอบคุณที่สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร  ์

จัดโครงการบริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์ 

ให้กับนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี

รามฯ ปราจีนบุรี แนะแนวการศึกษากิจกรรมรามฯ สุรินทร์

     



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๑) วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

			
	

			
	

ม.ร. รับนศ.ปริญญาโท Advanced Program

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดี-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตรพระธุดงคกรรมฐาน 

สายพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต จ�านวน 9 รูป เน่ืองใน

เทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 

ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403 จัดโดยกลุ่ม

พุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 เยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์พรรณพิมล 

ก้านกนก  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

นครศรีธรรมราช และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เข้าเย่ียมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 

2561 แด่ นายจ�าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

			
	

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอแสดงความยินดี

กับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็ก 

และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 เนื่องใน

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 จ�านวน 2 คน  

ได้เแก่ เด็กชายชัยณัฏฐ์  ล้ิมชุณหนุกูล  ช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และ 

เด็กหญิงอินท์นรี มิ่งขวัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

โครงการหลักสูตรภาคปกติ 

 ท้ังน้ี นักเรียนท้ังสองคนได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2561 

ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ท�าเนียบรัฐบาล 

 ด.ญ.อินท์นรี ม่ิงขวัญ บอกว่ามีความภูมิใจและดีใจ เพราะถือเป็นเกียรติท่ีได้รับโล่รางวัล ซ่ึงมอบให้กับเด็ก 

และเยาวชนที่มีความรู้ ท�ากิจกรรม มีคุณธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ และดีใจที่ได้รับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆ และได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นคนดีและ 

มีคุณธรรม ทั้งยังมีโล่รางวัลเป็นเครื่องเตือนใจในการรักษาความดีของตนเองเช่นนี้ตลอดไป

 ด.ช.ชัยณัฏฐ์ ลิ้มชุณหนุกูล บอกว่าผมดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลในปีนี้ และภูมิใจที่ท�าให ้

คุณพ่อกับคุณแม่ภาคภูมิใจในตัวลูก เพราะนอกจากการเรียนแล้วผมก็ได้แบ่งเวลาไปท�างานอาสาด้านต่างๆ 

อยู่ตลอด รางวัลครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมตั้งใจเรียน และท�างานช่วยเหลือสังคมต่อไปให้เหมาะสม

กับที่ได้รับรางวัลนี้ครับ

ม.ร.ยินดีนักเรียนสาธิตประถมรับรางวัล
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561

 พบผู้ว่าฯ สงขลา รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

จังหวัดสงขลา ประจ�าเดือนธันวาคม 2560 ณ ศาลากลาง 

จังหวัดสงขลา และหลังจากประชุมเสร็จ รศ.ดร. 

สมพล ทุ่งหว้า พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ 

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส 

ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ 

ร่วมปรึกษาหารือการจัดงานรัฐพิธี วันพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2561 ที่จะมีขึ้น

ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง สาขาฯ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560

 อน่ึง นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  

เป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

(อ่านต่อหน้า 11)

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced 

Program) คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

รับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 

วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

แผน ข (ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) เรียนที่ ม.รามค�าแหง 

หัวหมาก รุ่นท่ี 26  วันเสาร์ เวลา 08.00 - 19.00 น. และ

ท่ีวิทยาเขตบางนา รุ่นท่ี 13 วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 19.00 น. 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 

179,000 บาท (แบ่งช�าระ 8 งวด) และคัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์ 

			
	
	
  คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกช้ันปี ท่ีมีใจรักการเป็น DJ 

สมัครเข้าร่วมโครงการ “RU Easy Radio #season3” 

วิทยุข่าวสารจราจรรอบรามค�าแหง ทั้งนี้ สถานีวิทยุ

อินเทอร์เน็ต RU Easy Radio เป็นช่องทางให้บริการ

การจราจรแก่ประชาชนย่านรามค�าแหง และเผยแพร่ความรู้ 

สาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน โดย

เน้นการรายงานข่าวสารการจราจร

คณะส่ือสารฯ เปิดรับ DJ รายการ RU Easy Radio 

(อ่านต่อหน้า 11)


