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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๔๗

วันที่	๕	-	๑๑	มีนาคม	๒๕๖๑

คณะมนุษย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

   
 
 
สาขาวิชารังสีเทคนิครับนักศึกษาใหม่

	 โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา-

รงัสีเทคนคิ	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	รุ่นที่	13	ภาคเรียนที่	1	

ปีการศึกษา	2561	หลักสูตร	4	ปี	(141	หน่วยกิต)	

จัดการเรียนการสอน	 แบ่งออกเป็น	 2	 ช่วงเวลา	

คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	1-2		เรียนวันจันทร์-วันศุกร์	

เวลา	13.00	-	20.00	น.	และนักศึกษาชั้นปีที่	3-4	

เรียนวันจันทร์-วันศุกร์	เวลา	09.00	-	17.00	น.	

 คุณสมบัติผู้สมัคร	เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	สายวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร	์

   
 ม.ร.ให้นักศึกษายื่นผ่อนผันเงินลงทะเบียน

	 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอผ่อนผนั 

การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน	ประจ�าปี- 

การศึกษา	2560	ให้มาด�าเนินเรื่องได้ต้ังแต่

บดัน้ี	-	วนัท่ี	13	มีนาคม	2561	เวลา		09.00	-	12.00	น.	

และ	13.00	-	16.00	น.	ณ	งานแนะแนวจดัหางาน

และทุนการศึกษา		อาคารศิลาบาตร	(ชัน้ลอย)	

สอบถามรายละเอยีดท่ี	งานแนะแนวจดัหางาน

และทุนการศึกษา	อาคารศิลาบาตร	(ชัน้ลอย)	

โทร.	0-2310-8080

   
 
             
อาจารย์คณะวิทย์รับรางวัล 
“นวัตกรรมเพื่อรถฉุกเฉิน” จากโรมาเนีย

 “นวัตกรรมเพ่ือรถฉุกเฉิน”  จากนักวิจัย ม.ร. และ สจล.  ตอบรับยุคไทยแลนด์ 4.0 

ด้วยเทคโนโลย ีInternet of things ควบคมุการใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน อ�านวยความสะดวก 

ต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถฉุกเฉิน  โดยได้รับรางวัลพิเศษการันตีความแปลกใหม่ ใช้งานได้จริง 

และสารพันประโยชน์  จากประเทศโรมาเนีย

ม.ร.เชิดชูศิษย์เก่านิติศาสตร์ขึ้นแท่นผู้พิพากษา-อัยการผู้ช่วย

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 9)

	 สาขาภาษาญี่ปุ่น	 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดัโครงการแลกเปล่ียน

ภาษาและวัฒนธรรมไทยและญ่ีปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว	

ครั้งที่	7	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน	คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์	 เป็นประธาน	 และมี	ศาสตราจารย์ ดร.Osaki 

Masakazu	 จากมหาวทิยาลยัฮเิมจิดกเคียว	 คณาจารย์และคณะนกัศึกษา 

จากประเทศญีปุ่น่	ตลอดจนคณาจารย์และนกัศึกษา	ม.ร.	ร่วมโครงการ 

เม่ือวันที่	22	กุมภาพันธ์	2561	ณ	ห้องประชุมพวงแสด	ชั้น	2	 

คณะมนุษยศาสตร์	

 	 โอกาสนี	้ผศ.ดร.อาจรณ   เชษฐสุมน  กล่าวว่าคณะมนษุยศาสตร์ 

	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

( อ่านต่อหน้า 9)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ศิษย์เก่านิติศาสตร์ผงาดขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

ข้าราชการตุลาการ	 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ- 

ในศาลชั้นต้น	 ผู้พิพากษาศาลหลายจังหวัด	 

ด้านส�านักงานอยัการสูงสุด	สอบเป็นข้าราชการอยัการ 

ต�าแหน่งอยัการผูช่้วย	 รามค�าแหงภมิูใจมอบเกยีรติบตัร 

เชิดชูเกียรติและองค์พ่อขุนฯที่ระลึกให้ศิษย์เก่า 

ท�างานรบัใช้ประเทศชาติในอาชพีทีเ่ป็นเกยีรติยศ 

สูงสุดของนักกฎหมาย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน 

มอบเกยีรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

ในหน้าที่การงาน	



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะมนุษย์แลกเปล่ียนฯ (ต่อจากหน้า 1)

ขอต้อนรบัคณะอาจารย์และนักศึกษา	 จากมหาวทิยาลยั-

ฮิเมจิดกเคียว	 ประเทศญ่ีปุ่น	 ที่มาเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมฯ	ในครัง้นี	้ เพือ่แลกเปลีย่น

ภาษาและศิลปวฒันธรรมต่างๆ	ร่วมกนัระหว่างนกัศึกษาไทย

และนกัศึกษาชาวญีปุ่่น	 ถอืเป็นกจิกรรมท่ีแสดงให้เหน็ว่า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของรามค�าแหงมีความเข้มแข็ง 

และท�าให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ทักษะความรู  ้

ด้านภาษาญี่ปุ ่นส่ือสารกับเจ้าของภาษาท่ีแท้จริง	

รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ	ระหว่างกันด้วย	

		 ด้านศาสตราจารย์ ดร.Osaki Masakazu จาก

มหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว	 กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน 

ภาษาและวฒันธรรมระหว่างมหาวทิยาลยัฮเิมจิดกเคยีว 

กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ปีนี้เป็นปีที่	7	โดยตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมามีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ ่น	

จ�านวน	 28	 คน	 เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา

และวฒันธรรมท่ีรามค�าแหง	และในปีนียั้งได้ท�าข้อตกลง 

ขยายความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ

วัฒนธรรมไทยและญ่ีปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว 

ต่อเน่ืองไปอีก	 5	 ปี	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ 

ในด้านต่างๆและความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษา

ทั้ง	2	มหาวิทยาลัยต่อไป

	 ภายในงาน	มีกิจกรรมต่างๆ	ประกอบด้วย	

การรายงานผลการส�ารวจและวิเคราะห์ทางวิชาการ

จากนักศึกษามหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว	 หัวข้อ 

“พระพุทธศาสนาในญ่ีปุน่”  โดย	ศาสตราจารย์ ดร.Osaki 

Masakazu  การรายงานผลการส�ารวจและวิเคราะห์

ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หัวข้อ	

“พระพทุธศาสนาในไทย” โดย	อาจารย์ Ai Murasaki 

และอาจารย์ Eri Tamaki การสาธิตการเขยีนพูก่นัญีปุ่่น 

รวมท้ังกิจกรรมสันทนาการและการแสดงของ 

นกัศึกษา	ม.ร.	เช่น	การสาธิตร�ามวยไทย	และการละเล่น-

พื้นบ้านไทย	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 คณะอาจารย์และ

นกัศึกษา	จากมหาวทิยาลยัฮเิมจิดกเคยีว	ประเทศญีปุ่น่	

ยังได้ไปทัศนศึกษา	ณ	พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ 

และเชลยศึกษา	และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์	

จังหวัดกาญจนบุรี	ด้วย

โดยมีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นข้าราชการตุลาการ	 และพนักงานอัยการช่วยราชการและ 

ปฏิบัติราชการ	เข้ารับเกียรติบัตร	จ�านวน	36	คน	เม่ือวันท่ี	23	กุมภาพันธ์	2561	ณ	ห้องศักด์ิ	ผาสุขนิรันต	์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

	 โอกาสนี้	 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์	 รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์กล่าวรายงานว่า 

การมอบเกยีรติบตัรและของท่ีระลึกให้แก่ศิษย์เก่าครัง้นี	้ เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างมหาวทิยาลยั 

รามค�าแหงกบัศิษย์เก่า	 และแสดงความยนิดีกบัศิษย์เก่าท่ีประสบความส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงานรวมท้ังเพือ่เป็นขวญั 

และก�าลังใจให้กับศิษย์เก่าในการปฏิบัติราชการ

 ส�าหรบัศิษย์เก่าท่ีเข้ารบัเกยีรติบตัรนัน้	เป็นไปตามประกาศ 

ส�านกันายกรฐัมนตร	ีเร่ืองแต่งต้ังข้าราชการตุลาการโดยมี 

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 

ข้าราชการตุลาการให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ	และค�าส่ัง 

ส�านกังานอยัการสูงสดุที	่ 2373/2559	 ท่ี	 2465/2559	และ 

ที่	 36/2561	 เรื่องให้พนักงานอัยการช่วยราชการและ

ปฏิบัติราชการ	 ซ่ึงวันนี้มีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 

ในศาลช้ันต้น	ผู้พิพากษาศาล	และอัยการผู้ช่วย 

เข้ารับเกียรติบัตรและของที่ระลึก	จ�านวน	36	คน	

 ด้าน	ผศ.วฒุศิกัด์ิ อธกิารบดี  ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลยัรามค�าแหงขอชืน่ชมยนิดีกบัศิษย์เก่าท่ีประสบความ

ส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงานด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลและอัยการผู้ช่วย	 ซึ่งท่านทั้งหลายเป็นแบบอย่างให้กับ 

รุ่นน้องได้มีก�าลังใจในการเรียนหนังสือว่าได้ฟันฝ่าอุปสรรค	มานะอดทนและพยายามวางแผนการเรียนและ 

การสอบของตนเองมาได้ส�าเรจ็	ขอฝากให้ท่านรกัษาคณุงามความดีทีส่ร้างไว้ให้สมกบัเป็นลกูพ่อขุนฯ	เช่ือว่าองค์พ่อขนุฯ 

มีอภนิหิารจรงิและสมัผสัได้	 เป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทีช่าวรามค�าแหงยดึม่ันเป็นก�าลงัใจกบัการเรยีนและการท�างานอยูเ่สมอ 

 “วันนี้เมื่อลูกศิษย์ก้าวสู่ความส�าเร็จขั้นหนึ่งแล้ว ขอให้มีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัย ใช้พลัง 

แห่งความสามัคคีดูแลกนัและกนั เม่ือมีเวลาหนักลบัมาดูแลมหาวทิยาลยั และดูแลน้องๆท่ีก�าลงัเรยีนหนังสอือยู ่

ที่ส�าคัญขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยเอาไว้ ซึ่งผู้บริหารและอาจารย์จะเฝ้ามอง 

ลูกศิษย์ได้น�าความรู้ท�างานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ จะคอยชื่นชมและเป็นก�าลังใจให้ลูกศิษย์

ประสบความส�าเร็จในชีวิตดังที่ปรารถนาต่อไป”

	 จากนั้น	นายสุเนติ  คงเทพ	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 

ในศาลจังหวัดชลบุรี	 เป็นผู้แทนศิษย์เก่า	 กล่าวว่าเม่ือเข้ามาเรียนท่ี 

ม.รามค�าแหง	 ได้ยินค�าขวัญว่า	 “เปลวเทียนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง” 

ในความคิดของผม	“เปลวเทียนให้แสง”  คือ	เมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ไปแล้ว	 ความมืดจะเข้ามาครอบง�า	 ความกลัวก็จะเข้ามาแทนที่	 มนุษย์

เป็นสัตว์ชนิดเดียวท่ีใช้ไฟ	 ไฟจะไล่ความมืดออกไป	 ท�าให้มนุษย์มองเหน็ 

ไล่ความกลัวออกไปก่อให้เกิดปัญญาและความคิด	 ไฟจึงเป็นจุดก�าเนิด 

ของทกุพธีิกรรมในทกุศาสนา	 และใช้เทยีนเพือ่อธิษฐานในทุกพฤติกรรม 

ดังนัน้	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จงึเป็นสายธารแห่งการเกดิปัญญา	ส่วน	“รามค�าแหงให้ทาง”	คือ	ทางท่ีให้โอกาส

เข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา	และน�ามาสู่โอกาสในชีวิตที่ก้าวมาถึงวันนี้ได้

 “รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีท�าให้เสรีชนมีทางสู่การศึกษา สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกศิษย์ 

ผ่านการศึกษาด้วยตนเอง ขบคิด สังเคราะห์ความดีด้วยภูมิปัญญา สถาบันแห่งนี้เป็นตลาดวิชามีความคิด

ก้าวหน้า และล�้าหน้าไปกว่าสิ่งที่มีอยู่ในอดีต และล�้าไปถึงอนาคต เพราะการศึกษาในปัจจุบันเรียนได้ทุกที่

ทุกแห่งก็สามารถประสบความส�าเร็จได้

ม.ร.เชิดชูศิษย์เก่านิติศาสตร์ข้ึนแท่นผู้พิพากษา-อัยการผู้ช่วย (ต่อจากหน้า 1)

 ฝากให้เพื่อนๆน้องๆได้ศึกษาหาความรู้ หาความก้าวหน้าจากศิลปวิทยาการหลายแขนง อย่าให้ใครมองว่า เราขาดการใฝ่รู้กับสิ่งใหม่ น�าศิลปวิทยาการนั้นๆ 

มาใช้ประกอบอาชีพ รับใช้ประชาชน รับใช้ประเทศชาติด้วยความยุติธรรม หวังว่า เพื่อนๆน้องๆจะมีแรงผลักดันเดินไปข้างหน้า รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ที่จะติดตัวไปกับพวกเราไปตลอดชีวิตด้วย”   

 ส�าหรบัรายชือ่ศิษย์เก่าทีไ่ด้รบัพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตัง้เป็นผูพิ้พากษาประจ�าศาล	 และเข้ารบัเกยีรติบตัร	 ดังนี	้ 1)นายธนสร	 สุทธิบดี	 2)นายภชูชิย์	 จติรบุญ  

3)นายอ�านาจ	 โชติพงศ์แสงศรีมา	 4)นายศิริวัตร์	 เท่าบุรี	 5)นายจตุพล	 แก้วรุ่งฟ้า	 6)นายปวีณ	 ปิ่นประยงค์	 7)นายวีระยุทธ	 แสงไกร	 8)นายวิศณุกร	 แทนรินทร์	 

9)นายสุเนติ	คงเทพ	10)นายอรุณ	ดีวังพล	11)นายมนูญ	จันทร์แก้ว	12)นายไพศาล	ลูกจันทร์	13)นายวิษิฐร์	บัญชาพัฒนศักดา	14)นายวินิจ	ประเทืองสถบดี	 

15)นายนิติรัฐ	 นาสมใจ	 16)นายมงคล	 ลุ้งใส้	 17)นางสาวนภสร	 วิจักษณบดี	 18)นายมงคล	 สงปรางค์	 19)นายกรกฎ	 เพ็ชรมีศรี	 20)นายอัครณัฏฐ์	 รัตนตรัยเจริญ	 

และ21)นายปริญญา	จารวัฒน์	

 รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัยการผู้ช่วย	และเข้ารับเกียรติบัตร	ดังนี้	 1)นายสมณรรค์	บัวเกิด	2)นายปิติภัทร	จักรเพชร	3)นายเกษมทรัพย์	ค�าสอน	 

4)นางสาวอังคณา	 โชติช่วง	 5)นายชัยยุทธ	ทองอินทร์	 6)พันต�ารวจโทจักรกฤช	 ชูคง	 7)นางสาวณัฐนันท์	 บุระค�า	 8)นายอนันต์ชัย	 คีรีกิจขจร	 9)นายพิสุทธิ์	 บัวแย้ม	 

10)นายจตุพร	ศรีวัน	11)นายภาสกร	เที่ยงพูนวงศ์		12)นายอาทรณ์	เกตุแก้ว	13)นายมิ่งวรินท์	ศรีศิริพงศ์	14)นายสรวิชญ์	ใจงาม		และ15)นายพงศ์ธาริน	สมร



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 มีรางวัลที่มอบให ้แก ่ นักเขียน

รางวลัหนึง่	 ซ่ึงมีคนพดูเป็นเชงิล้อเลยีนว่า-

ต้องแก่ก่อนจึงจะได้

	 รางวัลที่ว่านี้ชื่อว่า

 รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์

	 ท่ีว่าต้องแก่น้ันคือต้องมีอายุครบ	

๘๐	ปี	รวมทั้ง

	 ได้ท�างานเขยีน	เป็นกว	ีนกัหนงัสอืพมิพ์ 

นักแปล	และบรรณาธิการ	ที่ท�างาน 

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

	 ผลงานเป็นที่ยกย่อง	กว้างขวาง

 ส�าหรบัปีพทุธศักราช	๒๕๖๐	สมาคม- 

นักเขียนแห่งประเทศไทย	 ผู้ด�าเนินการ

รางวลันีไ้ด้ประกาศยกย่องนกัเขียนรางวลั

นราธิปพงศ์ประพนัธ์		จ�านวน	๑๙	คน		ได้แก่

 นางกรองแก้ว เจรญิสุข ศาสตราจารย์-

เกียรติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์กิตยิวดี บุญซือ่ ศาสตราจารย์-

เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

 นายเฉลมิศกัด์ิ รามโกมทุ นางประพิศ 

คุณาวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศรี  

เลขะวัฒนะ นายพยงค์ คชาลัย

 ศาสตราจารย์ ดร.มัทนี รัตนิน  

พลต�ารวจตรโีรจนา นาเจรญิ นายแพทย์-

วราวธุ สุมาวงศ์ หม่อมหลวงวลัลภ นวรตัน์ 

ศาสตราจารย์วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน 

นายวินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ

 ศาสตราจารย์วิภา กงกะนันทน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ 

ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ ศรสุีรางค์ พูลทรพัย์ 

รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล 

นางสุดจิต ภิญโญยิ่ง

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอแสดงความ

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

	 ยคุไทยแลนด์	 4.0	 เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่เป็นตัวขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	 ดังน้ัน	

ภาคการศึกษา	จงึมบีทบาทส�าคัญอย่างมากท่ีจะส่งเสรมิพฒันาบณัฑติให้มีความรูค้วามสามารถออกสูต่ลาดแรงงาน

และวงการวิชาชีพต่างๆ	อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	 ให้โอกาสและ

ขยายโอกาสทางการศึกษาไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและนานาประเทศ	 มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทย

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถ	 และมีท่ียืนในสังคมอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน	และสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน	สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ 

ที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพขับเคลื่อนประเทศชาติในทุกๆ	ด้าน

 ‘ข่าวรามค�าแหง’	 ฉบับนี้	 มีโอกาสได้สัมภาษณ์	 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงคนใหม่	 ถึงความรู้สึก	

วิสัยทัศน์	นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มุมมองที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในฐานะศิษย์เก่า

 ผมส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และได้รบัปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ	 (สาขาวชิาการบรหิารทัว่ไป) 

จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 รูสึ้กภมิูใจท่ีได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาองค์ความรูด้้านรฐัศาสตร์จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 ความรู้ท่ีได้รับจากคณาจารย์ท่ีมากประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในสาขาวชิาต่างๆ	สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัสายงานทางด้านการเมืองการปกครองท่ีรับผดิชอบได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ตามสายงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

 ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งสมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.),	รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์	

การอุตสาหกรรม	และการแรงงาน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,	กรรมาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	การเงิน	

และการคลัง	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,	

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐอเมริกา	 ส�านักเลขาธิการ	 สภาผู้แทนราษฎร,	 กรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติ,	 รองประธานกรรมการ	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,	 นายกสมาคม

อาหารแช่เยอืกแข็งไทย,	 นายกสมาคมส่งเสรมิการค้าอาเซยีน,	 กรรมการคณะกรรมการประกนัสังคม	 ชดุที	่ 13	 ,	

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	กรรมการ

สถาบันอาหาร,	ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย,	ประธานคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มเกษตร 

และอาหาร	 หอการค้าไทย,	 รองประธานคณะอ�านวยการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า	 สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย,	ประธานคณะกรรมการธุรกจิประมงและอตุสาหกรรมต่อเน่ือง	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,	

ประธานคณะกรรมการแรงงานและทรัพยากรมนุษย์	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	

สมาคมอาหารส�าเร็จรูปแห่งประเทศไทย,	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย,	ที่ปรึกษา

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 และเป็นประธานกรรมการบริหารธุรกิจในเครือกลุ่ม

อาหารทะเล	 และธุรกิจแปรรูปอาหารแช่แข็ง	 กลุ่มธุรกิจทูน่าส�าเร็จรูป	 รวมทั้งกลุ่มธุรกิจไก่แปรรูป	 และ

ธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้า

ความรู้สึกที่ได้เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 รู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต	ที่ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ต้ังใจจะร่วมงานกับ

คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัทุกท่าน	เพือ่ผลกัดันมหาวทิยาลยัรามค�าแหงให้เจรญิก้าวหน้าและมีชือ่เสยีง

มากยิ่งขึ้น	 โดยจะเข้ามาช่วยแนะน�าแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

 “ต้องยอมรับว่าศิษย์เก่าลกูพ่อขุนฯ ออกไปปฏบัิติหน้าทีร่บัใช้บ้านเมอืงและประเทศชาติในทกุแวดวงวชิาชพี 

ท้ังยงัด�ารงต�าแหน่งส�าคัญทางด้านการเมืองการปกครอง สายงานยติุธรรม และด้านการค้าการพาณิชย์ ถือเป็น

นิมิตหมายที่ดีที่จะประสานความร่วมมือ เพื่อช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเข้าไปมีส่วนขับเคลื่อน

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

‘นายพจน์  อร่ามวฒันานนท์’ ประธานกรรมการส่งเสรมิกจิการ ม.ร.
เดนิหน้าปรบัโฉมใหม่ ม.ร. สู่ไทยแลนด์ 4.0 เน้นหลกั ‘ความรูคู้คุ่ณธรรม’

(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 นักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชนคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดคลิป 

“ชีวิตด๊ีดี	Study@Ramkhamhaeng”	จากผลงาน	“ท�าไมต้องสอบ?”		หลังทุ่มเทถ่ายท�า 

เผยไม่เคยท�าคลิปส่งประกวดบนเวทีใดมาก่อน		รางวัลท่ีได้รับจึงเกินความคาดหมาย 

พร้อมขอบคุณ	ม.รามค�าแหง		ท่ีเปิดเวทีให้ได้แสดงความสามารถ		คว้าประสบการณ์	 

และเสริมสร้างทักษะชีวิต		ยืนยันจะไม่หยุดเรียนรู้		และเตรียมก้าวสู่เวทีต่อไป	

			 	 	 	 	 	โอกาสน้ี		ดร.มนัส บุญชม ผู้อ�านวยการโรงเรียน

อิสลามสันติชน	กล่าวว่าทางโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริม 

ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและมีความกล้า

แสดงออกในทุกด้าน		รวมถึงสื่อมีเดียที่ได้รับความสนใจ 

จากเด็กๆ		ส�าหรับการประกวดคลิปวีดิโอฯ	ท่ีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงจัดขึ้นนี้		ถือเป็นเวทีที่ดี		นักเรียนมีโอกาส 

ได้แสดงฝีมือและพัฒนาตนเอง

 “ผมไม่กดดันให้เด็กๆ คว้ารางวัล  ขอแค่ให้พวกเขาได้แสดงฝีมืออย่างเต็มท่ี 

มีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน  ทางโรงเรียนจะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือ 

เม่ือได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด  จึงนับว่าเป็นความส�าเร็จท่ีเกินคาด 

และน่าภาคภูมิใจ  เป็นก�าลังใจให้ผู้จัดท�าและรุ่นน้องท่ีจะสานต่อในกิจกรรมต่อไป” 

 นายสมคิด  ลีวัน 	คุณครูจากโรงเรียนอิสลามสันติชน 

เปิดเผยว่าผมคอยให้แรงผลักดันในการท�าผลงานให้ออกมา

อย่างดีที่สุด		เหมือนเป็นเจ้าถิ่นที่จะไม่เข้าร่วมหรือจะ

ท�าแบบผักชีโรยหน้าก็ไม่ควร	 ซึ่งเด็กๆ	 ก็ให้ความสนใจ

และทุ่มเทให้กับการท�าผลงานอย่างเต็มท่ี		แม้จะเพ่ิงเคยท�า 

ครั้งแรกนอกเหนือจากการท�าส่ือประชาสัมพันธ์ของ

โรงเรียน

 “ระหว่างการถ่ายท�า เด็กๆ ได้สร้างเสริมคุณลักษณะของการท�างาน

เป็นทีม  มีความสามัคคีและเสียสละของทุกคนเพ่ือร่วมกันท�าผลงาน  รางวัลชนะเลิศ 

ท่ีได้รับน้ีจะเป็นตัวช้ีวัดความม่ันใจในส่ิงท่ีชอบท่ีอัดแน่นอยู่ในตัวตนของพวกเขา  

หากเด็กๆ สนใจจะประกวดอีกก็จะคอยสนับสนุนและให้ลองหลายเวที  

โดยไม่คาดหวังรางวัล  แต่ให้หวังได้รับประสบการณ์และทักษะที่จะต่อยอด

สู่ความส�าเร็จในชีวิต”

 นายวงศธร  เพชรรัตน์ 	เปิดเผยว่าการประกวดคลิป

คร้ังน้ีเป็นเวทีแรกท่ีได้สร้างสรรค์ผลงาน		ระหว่างการถ่ายท�า 

ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย		หลายคร้ังท่ีทุกคน 

มีความคิดไม่ตรงกัน		มีข้อจ�ากัดด้านการเดินทาง		เวลา 

และการเรียนท่ีต้องท�าทุกอย่างให้สมดุลกัน		และพยายาม

ท�าผลงานให้ออกมาดีที่สุด

 “ดีใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ขยายศักยภาพ 

ของผมมาก  และเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีจะน�าไปเป็นบทเรียนในคร้ังต่อๆ ไปอีก 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีให้โอกาสและมีเวทีให้ผมได้แสดงความสามารถ

พร้อมพัฒนาตนเอง”

เปิดแนวคิด “นักเรียนอิสลามสันติชน”
หลังคว้าแชมป์ประกวดคลิปชีวิตดี๊ดีฯ

        นางสาวอายา  อัลโดมานิ  กล่าวว่าความคาดหวังแรก

ขอแค่ติดหนึ่งในสิบทีมก็ดีใจมากแล้ว		ไม่ได้คาดหวัง 

จะได้รับรางวัล		แค่หวังจะได้พัฒนาทักษะความสามารถ 

เพราะทุกคนในทีมไม่เคยมีประสบการณ์ด้านน้ีมาก่อนเลย  

พอได้รับรางวัลชนะเลิศก็ยิ่งดีใจมากขึ้นไปอีก		

 “หลังการแข่งขัน  ได้รับค�าติชมมากมายจากคนด ู

และคณะกรรมการ  เป็นประโยชน์ที่จะน�าไปพัฒนาปรับปรุงทักษะ 

ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น  ระหว่างการถ่ายท�าเจอปัญหาและอุปสรรคแต่ก็สามารถ 

ผ่านพ้นมาได้ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกคน  ขอบคุณมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงท่ีเปิดเวทีให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถ 

และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต”

 นายสุรเกียรติ  หวังพิทักษ์ 	กล่าวถึงความภาคภูมิใจ

ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศว่ากว่าจะออกมาเป็นหน่ึงผลงาน

ให้ทุกคนได้รับชมกัน		ต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย		

ต้องต่อสู้จนผ่านพ้นมาได้		และเป็นผลงานแรกที่ได ้

ลงเวทีประกวด		

 “รางวัลชนะเลิศท่ีได้รับ  ถือว่าได้ประสบความส�าเร็จ 

อย่างยิ่งในการทุ่มเทท�าคลิปวีดิโอ  ประสบการณ์ที่ได้รับจะน�าไปพัฒนาต่อยอด 

ในการผลิตสื่อครั้งต่อไป มีความสุขมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และขอให ้

จัดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนด้านสื่อและเพื่อให ้

คนทั่วไปเข้าใจมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอย่างแท้จริง”

        นางสาวรุ่งทิพย์  ก๊กใหญ่	 	 เผยความรู้สึกตื่นเต้น 

ท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของทีมในการร่วมแข่งขัน		และการได้ท�า 

ส่ิงเล็กน้อยท่ีเป็นประโยชน์ย่ิงใหญ่ในการท�าให้ผู้คนรู้จัก 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในอีกแง่มุมหนึ่งมากยิ่งขึ้น		

 “ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีเปิดโอกาสให้

เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ  และเป็นกระบอกเสียง

ในการเผยแพร่สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  รางวัลที่ได้รับเป็น

แรงบันดาลใจในการสานฝัน  และเป็นประสบการณ์ที่ดีในการฝึกฝน  และ 

การท�างานร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน  ภูมิใจกับทุกสิ่งที่ได้ทุ่มเท   

ผลท่ีออกมาเกินความคาดหมาย   ต้ังใจจะคว้าโอกาสต่อไปเพ่ือพัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึน” 

 นายพีรณัฐ  คงประเสริฐ  กล่าวว่ายังจดจ�าได้ดีใน

วินาทีที่พิธีกรประกาศผลรางวัลชนะเลิศ		ความสุขที ่

ท่วมท้นเป็นมากกว่าประสบการณ์ท่ีคาดหวังจะได้รับ

ในตอนแรก		โดยระหว่างการถ่ายท�าผมได้รับค�าวิพากษ์

วิจารณ์จากอาจารย์และรุ่นพี่ว่ายังท�าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร		

จึงรู้สึกเสียใจ		เมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศจึงดีใจมาก		และ

เป็นก�าลังใจให้ผมขยันฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายรูปและวีดิโอ		เพ่ือพัฒนาตนเอง 

ให้พร้อมสู่เวทีอื่นต่อไป



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ตอน สมมุติว่า

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เร่ืองแรก	ๆ	ที่ผู้เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องท�าความเข้าใจและยอมรับ

(บางคนโดยไม่เต็มใจ)เม่ือเริม่ต้นเรยีนวชิาเศรษฐศาสตร์กคื็อเรือ่งของ	“ข้อสมมุติ”	ต่าง	ๆ  

ท่ีมีอยูม่ากมายเพราะทฤษฎีหรอืค�าอธิบายทางเศรษฐศาสตร์นัน้ส่วนใหญ่มีลกัษณะ

เป็นเงือ่นไขคือ	 จะเป็นจรงิถ้าอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีก�าหนด	 เช่นถ้าราคาผกัแพงขึน้	

คนจะกินผักน้อยลง	 แต่ท้ังน้ีต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าปัจจัยอื่นที่ก�าหนดการ

ตัดสินใจกินผักของคนที่ว่านั้นต้องคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลง	 ข้อสมมุตินี้ต�ารา

เศรษฐศาสตร์รุ่นเก่าจะเขียนเป็นภาษาละตินก�ากับไว้ด้วยเพื่อความขลังว่า	 

cetaris	paribus	ซึ่งก็หมายความว่าก�าหนดให้สิ่งอื่นคงที่นั่นแหละครับ	

	 ถึงตอนนี้ท่านผู ้อ่านหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าท�าไมต้องม ี

ข้อสมมุติด้วย	เพราะถ้าผักแพงขึ้นคนก็ต้องซื้อผักน้อยลงแน่	ๆ	อยู่แล้ว	ไม่เห็น 

จะต้องไปต้ังข้อสมมติุหรอืวเิคราะห์อะไรให้ยุง่ยากไปเปล่า	 ๆ	 ถ้าใครคดิอย่างนี ้

ก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าคนที่จะซื้อผักนั้นเกิดถูกล็อตเตอรี่	30	ล้านบาทขึ้นมา 

การที่ผักจะขึ้นราคาสัก	 5	 บาท	 10	 บาทจะท�าให้เขาหรือเธอซื้อผักลดน้อยลง

หรือเปล่า		ถ้าใครตอบว่าซ้ือเพิ่มขึ้นหรือซ้ือลดลงก็ผิดได้ทั้งคู่เพราะค�าตอบ 

มันไม่แน่นอน	เขาอาจซื้อผักมากขึ้นทั้ง	ๆ	ที่ราคามันแพงก็ได้เพราะมีเงินเยอะ	

หรืออาจจะซื้อน้อยลงก็ได้เพราะตอนมีเงินน้อย	ๆ	นั้น	เน้ือสัตว์ราคาแพงไป	

พอมเีงนิหลายสิบล้านก็เลยกินเน้ือวากวิท่ีเขาว่าราคาแพงมาก	ๆ	เสียให้หายอยาก 

แทบจะเลิกกินผักไปเลยทีเดียว

	 จะเหน็ได้ว่าการท่ีเราไม่อาจหาค�าตอบทีแ่น่นอนได้ว่าเม่ือราคาผกัแพงข้ึน 

คนจะซื้อผักมากข้ึนหรือลดลงก็เป็นเพราะปัจจัยแวดล้อมการตัดสินใจ 

มันไม่แน่นอนนั่นเอง	 เช่นตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่าปัจจัยก�าหนดการตัดสินใจ

นั้นไม่ใช่มีแต่ราคาผักเท่านั้น	 แต่ยังมีรายได้ของผู้ซื้อและรสนิยม	 (กินผักหรือ

กินเน้ือ)	 ของเขาด้วย	 ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้คนเขียนต�าราเศรษฐศาสตร์จ�าเป็น

ต้องก�าหนดเงื่อนไขหรือที่เรียกว่า	 “ข้อสมมุติ”	 (assumption)	 ก�ากับไว้ด้วยว่า	

โอม....cetaris	paribus	เพราะถ้ารายได้	รสนิยม	หรอืปัจจยัก�าหนดการตัดสินใจอืน่	ๆ 

ไม่เปลี่ยนแปลง	 เมื่อราคาผักสูงขึ้น	 คนก็น่าจะซื้อผักลดลง	 แต่ข้อสมมุติแค่นี้

ยงัไม่พอ	 เพราะถ้าจะให้ได้ผลลพัธ์ชดัเจนจะต้องมีข้อสมมุติอกี	 2	 ข้อประกอบด้วย	

ข้อแรกคือคนทุกคนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล	 และข้อที่	 2	 คือทุกคนตัดสินใจ

เพื่อหวังประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุดเสมอ	

	 คนท่ีเรียนเศรษฐศาสตร์คงจะรู้ว่าถึงจะมีข้อสมมุติทั้งหลายท่ีว่าน้ีแล้ว

ก็ยงัจะต้องสร้างทฤษฎีเพือ่มาพสูิจน์อีกด้วยว่าเพราะอะไรเม่ือราคาสินค้าใดสูงข้ึน	

คนจะซื้อสินค้านั้นลดลง	ทั้งหมดนี้อยู่ในบทต้น	ๆ	ของต�าราเศรษฐศาสตร์

จุลภาคชื่อทฤษฎีอรรถประโยชน์(Utility	Theory)	

     

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

เรียนภาษาเวียดนาม (ตอนที่ 1)

 ภาษาเวียดนาม	 เป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง	 ท้ังการเขียน 

และการออกเสียง	 เป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาไทย	 เมื่อ

วรรณยุกต์เปลี่ยน	 การออกเสียงเปลี่ยน	 และท�าให้ความหมายก็เปลี่ยนไปด้วย	

ชาวต่างชาติจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องฝึกฝนการออกเสียงวรรณยุกต์ของภาษาเวียดนาม 

ให้ชัดเจน	ซ่ึงพบว่าเป็นปัญหาของชาวตะวันตก	หรือผู้ท่ีใช้ภาษาไม่มีเสียงวรรณยุกต์	

จะออกเสียงค่อนข้างยาก	หากแต่ส�าหรับคนไทย	ปัญหาของการออกเสียงวรรณยุกต์

ภาษาเวียดนามใช่ว่าจะไม่มี	แต่เราสามารถเข้าใจ	และเรียนรู้การออกเสียงได้

ใกล้เคียงเจ้าของภาษา	เพราะภาษาไทยเองก็เป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยุกต์เช่นกัน

	 ในบทสนทนาที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้	 เป็นการสนทนาของคนเวียดนาม

ที่ถามนักศึกษาต่างชาติ	 ว่าสามารถพูดภาษาเวียดนามได้หรือไม่	 เมื่อเธอพูดได้	

จึงถามต่อเกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนภาษาเวียดนามของเธอ	

A:  

	 (จิ	น้อย	เดือก	เตี๊ยง	เหวียต	คง)	 คุณพูดภาษาเวียดนามได้ไหม

B: 

	 (เดือก	โตย	น้อย	เดือก	อี๊ต	โทย)	 ได้	ฉันพูดได้นิดหน่อยเอง

A: 

	 (จิ	ดาง	ห่อก	เตี๊ยง	เหวียต	ฝาย	คง)	คุณก�าลังเรียนภาษาเวียดนามใช่ไหม

B: 

	 (เวิง	โตย	ดาง	แทว	โหมต	เลิ้ป	เตี๊ยง	เหวียต)	

	 ใช่	ฉันก�าลังเรียนภาษาเวียดนามในห้องเรียนห้องหนึ่ง

A: 

	 (ห่าง	ไหง่	จิ	เด่ว	ดี	ห่อก	จื๊อ)	 คุณไปเรียนทุกวันหรือ

B: 

	 (คง	โตย	จี๋	ห่อก	หว่าว	ถือ	บา	หว่า	ถือ	เสา)	 		

	 ไม่	ฉันเรียนเพียงแค่วันอังคารและวันศุกร์

A: 

	 (จิ	ห่อก	บ๋วย	สาง	ไฮ	บ๋วย	เจี่ยว)	 คุณเรียนตอนเช้าหรือตอนบ่าย

B: 

	 (คี	ถี่	บ๋วย	สาง	คี	ถี่	บ๋วย	เจี่ยว)	 บางคร้ังก็ตอนเช้า	บางคร้ังก็ตอนบ่าย

 

	 (ถาง	ไหน่	เถ่ย	คว้า	เบี๋ยว	ลวน	ลวน	ไท	โด๋ย)	

	 เดือนนี้ตารางเวลามักจะเปลี่ยนเสมอ

A: 

	 (จิ	ด๋า	ห่อก	เฮ้ต	เจือง	จิ่ญ	เกอ	เสอ	เจือ)		คุณได้เรียนจบข้ันต้นหรือยัง

B: 	 (เจือ)	 ยัง

  

	 (โตย	เม้ย	ห่อก	เดือก	โบ๊น	ท้าง	โทย)		ฉันเพิ่งจะเรียนได้ส่ีเดือนเอง

A: 

	 (สาว	เวียน	กั๋ว	จิ	เท้	หน่าว)	 อาจารย์ของคุณเป็นอย่างไร

B:  

	 (เส้ิต	เตวียต	อง	เอ๊ย	คง	หญึง	ก๊อ	เหญ่ียว	กิญ	เหง่ียม	หม่า	ก่อน	เส้ิต	เต่ิน	ตุย)

	 ดีมาก	ท่านไม่เพียงแต่มีประสบการณ์มากแต่ยังทุ่มเทอีกด้วย

(ห่อก เตี๊ยง เหวียต)

          

(อ่านต่อหน้า 11)

A:  

	 (เลิ้ป	จิ	ก๊อ	บาว	เญียว	ห่อก	เวียน)	ห้องคุณมีนักศึกษากี่คน

B:  

	 (เลิ้ป	โตย	ก๊อ	โบ๊น	ห่อก	เวียน)	 ห้องฉันมีนักศึกษาสี่คน

ไวยากรณ์
 	(คง	หญึง)...  (หม่า	ก่อน)...	หมายถึง	ไม่เพียงแค่...	แต่ยัง....

 เป็นค�าเช่ือมสองประโยคเข้าด้วยกัน	สามารถใช้ค�าเช่ือม	 	(คง	จ๋ี)... 

  (หม่า	ก่อน)...	แทนได้	โดยมีความหมายเหมือนกัน	เช่น

   

	 (อัญ	เอ๊ย	คง	หญึง	ห่อก	เตี๊ยง	เหวียต	หม่า	ก่อน	ห่อก	เตี๊ยง	อัญ)

	 เขาไม่เพียงแค่เรียนภาษาเวียดนาม	แต่ยังเรียนภาษาอังกฤษด้วย



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กบัปวงชนชาวไทย	 เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ

ท่ีต้ังอยู่ในความพออยู	่พอกนิ	“ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง” 

จึงสามารถใช้ได้กับคนทุกเพศ	 ทุกวัย	 และทุกอาชีพ	

ไม่เว้นแม้แต่	‘เกษตรกร’	โดยเฉพาะในปัจจุบันนี ้

ท่ีก�าลังเกิดวิกฤติพิษภัยจากสารเคมี	 ส่งผลกระทบ 

ต่อเกษตรกรและผูบ้รโิภค	 รวมท้ังปัญหาดินเสือ่มโทรม 

จากการใช้สารเคมเีกนิความจ�าเป็น	‘ภมูปัิญญาเกษตร

อนิทรย์ีวถิพีอเพียง’ จงึเป็นทางเลอืกทีย่ัง่ยนืในการฟ้ืนฟ ู

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 พฒันาคณุภาพชวีติ

เกษตรกร	

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เป็นสถาบนัการศึกษา

ที่ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา	รวมทั้ง 

ยงัมุ่งมัน่บรกิารความรูด้้านวชิาการและวชิาชพีสู่ชมุชน

ในท้องถิน่ต่างๆ	 เพือ่ให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู ้

และพฒันาคณุภาพชวีติ	ประกอบอาชพีอยูใ่นถิน่ฐาน

ได้อย่างยั่งยืน	โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี	จัดโครงการ	“บริการวิชาการ

และวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี”	 ต่อเนื่อง

มาเป็นเวลา	 5	 ปี	 มีคณะต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย	 

ได้น�าคณาจารย์และผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ความรู้	ประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญ	มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู ้

และแนะน�าแนวทางที่เกิดประโยชน์ในเรื่องต่างๆ	 

ที่ชุมชนชาวอุทัยธานีต้องการ

 ‘ข่าวรามค�าแหง’	 ฉบับนี้	 ขอพูดถึงโครงการ

ที่ประสบความส�าเร็จและได้รับความสนใจของ

เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมาก	 

เกิดการรวมตัวสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่ ม่ันคง	 

อีกทั้งผลผลิตของเกษตรกรยังได้รับรางวัลต่างๆ 

ท้ังระดับจังหวัดและระดับประเทศด้วย	 ส่ิงเหล่าน้ี 

สามารถการันตีได้ว่าเป็นโครงการท่ีเป็นรูปธรรม

และช่วยให้เกษตรกร “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และ

สร้างรายได้ทีย่ัง่ยนื”	 อกีทัง้ยงัถอืเป็นการสร้างเทรนด์

ในการผลติสินค้าเกษตรทีป่ลอดสารเคม ี ต่อยอดไปสู่ 

การแปรรปูผลติภณัฑ์และจัดจ�าหน่ายออกสู่ตลาดโลก 

สมกับเป็นเกษตรกรในยคุไทยแลนด์ 4.0 อาท	ิโครงการ 

จากคณะวทิยาศาสตร์	ได้แก่	การประยกุต์ใช้เช้ือจลุนิทรย์ี

ทีเ่ป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร	 เตรยีมนาโนไคโตซาน

ส�าหรับการเกษตรและการต้านทานศัตรูพืช	การผลิต 

น�า้ส้มสายชจูากผลไม้		และการแปรรปูเหด็เป็นอาหารสขุภาพ	

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา	 รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี	 วิทยากรให้ความรู้

เรื่อง	“การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

ในด้านการเกษตร”	กล่าวว่าตลอดระยะเวลา	5	 ปีท่ีผ่านมา 

คณะวทิยาศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ได้ให้ความรู ้

กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในเรื่องการประยุกต์ใช้

เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร	หรือ

ท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า “น�้าแดง”		เห็นพัฒนาการของ

เกษตรกรในพื้นที่	โดยได้น�าจุลินทรีย์ไปขยายปริมาณ

ด้วยตนเอง	 และขณะเดียวกันก็น�าไปบอกต่อโดยการ

สร้างเครอืข่ายเกษตรกรท่ีเข้มแข็งจากหมู่บ้านไปสู่อ�าเภอ 

และจังหวัดต่างๆ	เพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่น�ามา 

อบรม	เป็นตัวที่ง่ายในการต่อยอด	และเกษตรกร

ที่มาอบรมก็สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้

ได้ด้วยตนเอง	 ถอืเป็นผลสมัฤทธ์ิของการบรกิารวชิาการ

สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

 “ได้มีโอกาสออกไปติดตามผลในพื้นท่ีไร่นา

เกษตรกร พบว่า ผลผลิตต่างๆ เช่น นาข้าว มะนาว 

ฝรั่ง บวบ น�้าเต้า ฯลฯ ได้ผลผลิตดี ลูกดก ผลใหญ่ 

ไม่มีแมลง หรือโรคพืชให้เห็น และล่าสุดเกษตรกร

ได้น�าไปใช้กับสับปะรด ก็พบว่าได้ปริมาณมากขึ้น 

เนื้อสับปะรดมีรสหวาน รวมทั้งยังได้น�าไปใช้กับการ

ปลกูผกัช ี กเ็หน็ผลว่าผกัชเีจรญิเติบโตดี ดินน่ิมร่วนซุย 

ดีอีกด้วย และจากสภาวการณ์ปัจจุบัน เกษตรกร 

จะเหน็ได้ด้วยตัวเองว่า การเกษตรต้องใช้สารเคมีจ�านวนมาก 

ต้นทุนก็สูง ผลผลิตที่ได้บางครั้งอาจไม่คุ้มกับต้นทุน

ที่ลงไป แต่จุลินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงน�ามา

ให้เกษตรกรไปขยายต่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีเห็น

เป็นรูปธรรมได้ว่า เกษตรอินทรีย์ มีค่าใช้จ่ายน้อย 

ผลผลิตเพิ่ม ก�าไรก็เพิ่มขึ้นด้วย” 

 รศ.ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล		อาจารย์ประจ�า 

คณะวทิยาศาสตร์	 วทิยากรอบรมเรือ่ง	 “การผลติน�า้ส้มสายชู

จากผลไม้ และการแปรรูปเห็ดเป็นอาหารสุขภาพ” 

กล่าวว่าการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาว

จังหวัดอุทัยธานี	 เป็นโครงการที่ดีมาก	 เพราะท�าให้

ชาวบ้านได้รบัความรู	้มีอาชพีอิสระกลับไปสร้างรายได้ 

ให้กบัครอบครวั	 เห็นได้จากเม่ือปีทีผ่่านมาได้มาจัดอบรม 

“การท�าไข่เคม็สมุนไพรสกดัไขมัน”	 โดย	นางธรีกัษ์  โต๊ะทอง 

ประธานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์ 

จงัหวดัอทัุยธานี	 ได้น�ากลับไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม 

และส่งผลงานเข้าประกวดจนได้รบัรางวลัระดับจงัหวดั 

และระดับประเทศ	 จากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 ถือเป็นความ

ภาคภมิูใจหน่ึงของการให้บรกิารวชิาการท่ีประสบผลส�าเร็จ  

ปีนีไ้ด้มาอบรมเกีย่วกับการแปรรปูเหด็	และผลติน�า้ส้มสายช ู

จากสับปะรด	ซึ่งทั้ง	 2	 โครงการนี้เป็นความต้องการ

ของชาวบ้าน	 เพราะหลงัจากน�าน�า้หมักจลุนิทรย์ีไปต่อยอด

ใช้ในการเกษตรกไ็ด้ผลผลติจ�านวนมาก	 จงึคดิทีจ่ะแปรรปู

ผลติผลทางการเกษตร	เพือ่สร้างรายได้ท่ีเพิม่มากข้ึนต่อไป

 ด้านเกษตรกรผู้เข้าอบรม 

นายทวปี บัวเทศ สมาชกิสภาเกษตรกร 

ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ	 แปลงเรยีนรู้ 

เกษตรพอเพยีง	ระดับจงัหวดั	ประเภท

มืออาชพี	 กล่าวถงึจลุนิทรย์ีสงัเคราะห์

แสงที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ได้มาแนะน�าและฝึกปฏิบัติให้กับผมและชุมชนชาว

จงัหวดัอทัุยธานว่ีา	สามารถน�าไปต่อยอดใช้กบัพชืผกั-

สวนครวัและพชืไร่	 เช่น	 สับปะรด	 ล�าไย	 รวมท้ังนาข้าวได้ 

โดยเหน็ผลดีมากต้ังแต่สัปดาห์แรกท่ีใช้	คือ		สับปะรด

ใบนวลข้ึน		และผลมีรสหวาน		อีกทัง้ผลดกและน�า้หนักดี

 “จากเดิมใช้สารเคมีมาตลอด ค่าใช้จ่ายสูงมาก 

แต่พอหันมาท�าเกษตรอินทรีย์ ปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว 

เหน็ได้ว่าท�าให้ลดต้นทุน เพิม่ก�าไรและปลอดสารพษิ 

อกีทัง้พืน้ดินบรเิวณนัน้กร่็วนซุยเหมาะแก่การท�าเกษตร 

อย่างยิ่ง และผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด น�าความรู้และประสบการณ์ที่ม ี

ไปบอกต่อกบัสถานศึกษากว่า 30 แห่งในจงัหวดัอทุยัธาน ี

ให้นักเรียนได้รู ้จักการปลูกพืชผักสวนครัวแบบ

เกษตรอินทรีย์โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง อีกทั้ง

ยงัขยายน�า้จุลนิทรย์ีสังเคราะห์ไว้ท่ีบ้านกว่า 1,000 ขวด 

เพือ่ให้เกษตรกรท่ีสนใจไปศึกษาหาความรู ้ได้น�ากลบัไป 

ขยายผลต่อยอดใช้กับไร่นาของตนเองต่อไป”

 นายวชริะ  รุง่เจิดฟ้า		หมอดินอาสา 

จงัหวดันครสวรรค์		กล่าวว่า	“ใครๆ 

ก็ว่าเราบ้าที่ท�าอะไรไม่เหมือน

ชาวบ้านชาวช่องเขา”	 นีเ่ป็นค�าพดู 

ของผู้ทีพ่ดูตอกย�า้ความรูส้กึตนเอง 

มาตลอด

คณะวิทย์ ม.รามค�าแหงมุ่งต่อยอดความรู้ชาวอุทัยธานี

พัฒนาผลผลิตตามแนวคิด “เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง”

(อ่านต่อหน้า 7)

อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา รศ.ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล นางธีรักษ ์  โต๊ะทอง
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เกษตรกรผู ้ น้ีประกอบอาชีพด้ังเดิมท�ามาค้าขาย

และได้หันเหชีวิตไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร	

กว่า	 17	 ปีท่ีผ่านมา	 โดยไปซ้ือท่ีราบเชิงเขาท่ีบ้าน

เขาถ�้าพระพื้นที่	 15	 ไร่	 โครงสร้างของพื้นที่ดินเดิม

เริม่แข็งตัวน�า้ซึมผ่านได้ยากขาดอนิทรีย์วตัถอุย่างรนุแรง 

ไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใดก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร	จึงต้อง 

ปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก	

และมุ ่งมั่นท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ

ในหลวงรัชกาลที่	9	โดยปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์

ท้ังหมดและปฏเิสธการใช้สารเคมีทุกชนิดอย่างส้ินเชงิ

 “ได้ทราบข่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดการอบรมเกษตรกรลดต้นทุน จากเครือข่ายเกษตรกร 

กร็ูสึ้กสนใจจงึต้ังใจเดินทางมาอบรม หวงัต่อยอดความรู ้

และพัฒนาตนเองน�านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ใน

การเกษตรควบคู่กบั “ฮอร์โมนพชื” ท่ีตนเองคิดค้นขึน้ 

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้น�าน�้าหมักชีวภาพ (น�้าแดง) 

ใช้ควบคู่กับนาโนไคโตซาน และฮอร์โมนพืช ไปใช้

กับนาข้าวและไร่อ้อย ได้ผลผลิตดีมาก ข้าวออกรวง

สวยน�้าหนักดี อ้อยล�าใหญ่สูง และมีรสหวาน เมื่อ

ใช้ได้ผลก็บอกต่อให้เครือข่ายเกษตรกรในหมู่บ้าน 

และหากเกษตรกรมือใหม่สนใจอยากเรียนรู้ก็ยินดี

ให้ค�าปรึกษา”

 นายสกล  โตกาญจนกุล  

กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร

ปลอดสารพิษ	 (ชาวนา)	 กล่าวว่า 

เกษตรกรและคนท่ีสนใจอยาก

ท�าการเกษตร	ต้องคิดก่อนว่าจะ 

ท�าเพือ่ให้ได้ก�าไร	หรอืจะท�าแค่ให้มี 

ชื่อเสียง	 เมื่อคิดได้ก็ต้องหาวิธีท�าให้แบบของตนเอง	

ผมท�าการเกษตรเพือ่ผลก�าไร	 อาจไม่ได้ท�าเกษตรอนิทรย์ี

เต็ม	 100%	 เพราะมีเคมีท่ีเป็นประโยชน์ต่อต้นข้าว 

และดินเข้ามาเกี่ยวข้องในปริมาณที่เหมาะสม	 โดย 

การค�านวณธาตุอาหารท่ีพืชต้องการและให้ในปริมาณ

ทีพ่อเพยีง	สารเคมท่ีีน�ามาใช้กจ็ะไม่เหลอืตกค้างให้เป็น

อันตรายทั้งคน	สัตว์	และพื้นดิน

 “ยอมรับว่าเกษตรอินทรีย์	 ช่วยลดต้นทุน	 

เพิ่มผลผลิตและก�าไรอย่างแท้จริง	 เพราะอดีตเคยใช้ 

สารเคมีท�านาข้าว	 พื้นที่	 40	 ไร่	 ใช้ทุนประมาณ	

150,000	 บาท	 แต่เมือ่หนัมาประยกุต์ใช้เกษตรอนิทรย์ี	

ตามท่ีมหาวทิยาลัยรามค�าแหงอบรม	 สามารถลดต้นทุน

ลงเหลือเพียงไม่กี่หมื่นบาท	 อีกทั้งยังได้ผลผลิตเพิ่ม

จากเดิมกว่า	20	ถังต่อไร่”

 คุณลุงสกล	 ยังบอกอีกด้วยว่า	 เมื่อได้ความรู้ 

มาแล้วก็ต้องไปต่อยอดและบอกต่อเป็นวิทยาทาน 

แก่เกษตรกรด้วยกนั	แต่ไม่ควรท�าให้เขาเอาไปใช้เฉยๆ 

ต้องให้เขารูจ้กัต่อยอดด้วยตนเองได้	 ลงุจะใช้วธีิให้ยมืไปใช ้

2	 ขวด	 พร้อมท้ังบอกวธีิขยายจุลนิทรย์ีสังเคราะห์แสง 

และให้น�ากลับมาคืนเมื่อครบ	 2	 สัปดาห์	 ที่ผ่านมา 

ก็มีชาวบ้านเข้ามาขอไปต่อยอดจ�านวนมาก	

 นายธาร  นวลแก้ว	ประธาน

เครือข่ายเกษตรกรปลอดสารพิษ 

เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัอทัุยธานี	 กล่าวว่าตนเอง 

ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

และเดินตามรอยในหลวงรชักาลท่ี	9 

มาเป็นเวลากว่า	30	 ปี	บนพืน้ที	่ 3	 ไร่	 ด้วยเกษตรอนิทรย์ี 

ปลกูผกัสวนครวั	สมนุไพร	พชืต่างๆ	ทีไ่ม่เบยีดเบยีนกนั 

และคัดสรรผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีออกสู่ตลาด	 และ

เป็นแปลงเกษตรสาธิตให้ชาวบ้าน	 และกลุม่เครอืข่ายต่างๆ 

ได้มาเรียนรู ้หลักปรัชญาเกษตรพอเพียงตามแนว

พระราชด�าริด้วย	 อีกทั้งได้เป็นตัวแทนขององค์การ-

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	รวมกลุ่มชาวบ้าน	และ

เครือข่ายเกษตรกรต่างๆ	มาเข้าร่วมอบรมกับทาง

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ได้เหน็ถงึความสนใจอยากเรยีนรู ้

ของทกุคน	 เพือ่จะพฒันาความเป็นอยูข่องตนเองให้ดีข้ึน

และประกอบอาชีพต่างๆ	 ได้อย่างยั่งยืน	 จึงอยากให้

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง

ต่อไป	

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช	ทรงตรัสว่า	“เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค�า 

ท�าทีละอย่าง”	 คนเราต้องอยู่ในส่ิงท่ีตนควรจะเป็น	

เพราะศักยภาพของแต่ละคนไม่เท่ากัน	และท�าในสิ่ง 

ทีต่นชอบกจ็ะมีความสุข	หากท�าแล้วไม่ประสบความส�าเรจ็ 

กอ็ย่าท้อถอย	 ท�าซ�า้ไปเรือ่ยๆกจ็ะประสบความส�าเรจ็ 

ได้ในท่ีสุด		และยึดหลัก	“พออยู่	พอกิน”		รวมทั้ง

มีคุณธรรมประจ�าใจก็จะสามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่าง

มีความสุข

	 นอกจากโครงการท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ยังมีโครงการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	การน�า 

พลงังานแสงแดดมาใช้ในการเกษตร	รวมท้ังโครงการ

จากคณะเศรษฐศาสตร์	 การเขยีนและวเิคราะห์โครงการ

เพื่อการกู้ยืมจากแหล่งทุนในระบบ	และโครงการ

จากคณะบริหารธุรกิจ	 หลักการตลาดสมัยใหม่และ

บรรจุภัณฑ์ด้วย	 โดยโครงการเหล่านี้ช่วยส่งเสริม

ให้ความรูแ้ละพฒันาเกษตรกรได้ครบทุกด้านมากยิง่ขึน้ 

คาดว่าในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะมีเกษตรกร

ท่ีหันมาท�าเกษตรแบบอนิทรย์ีกนัมากย่ิงข้ึน	สารเคมี

ก็จะหมดไปและประชาชนคนไทยก็จะปลอดภัย	 

อีกทั้งยังช่วยกันสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นประเทศ

ทีส่่งออกผักผลไม้ปลอดสารพิษไปสู่ตลาดโลกต่อไป	

คณะวิทย์ ม.รามค�าแหงมุ่งต่อยอดความรู้ชาวอุทัยธานี พัฒนาผลผลิตตามแนวคิดฯ (ต่อจากหน้า 6)

 นักศึกษาสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา		

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร ์

รุน่	76		จดัโครงการสัมมนาวชิาการ	“Photo Innovation 4.0”  

เพือ่ส่งเสรมิการผลติบณัฑิตให้มีคณุภาพทางวชิาการ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมภาพถ่าย

ในยุคปัจจุบันที่ก�าลังเข้าสู่โมเดลประเทศไทย	4.0 

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี วายทองค�า  

หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา		เป็นประธาน

เปิดโครงการ	 มีคณาจารย์	 นักศึกษา	 และผู้สนใจ

เข้าร่วมงานจ�านวนมาก		

 ภายในงานมี	 อนันต์ชัย จันทรัตน์ หรือ	 

‘อ๋อ แอค็ชัน่’ 	ช่างภาพกฬีาระดับประเทศ		สมญานาม

ช่างภาพมือหนึง่ของไทย		มนตร ี พวงทอง		แฟนพนัธ์ุแท้

กล้องถ่ายรูป	ปี	2008	ผู้พลิกความชอบสู่ธุรกิจร้าน	

Fotofile		ท่ีมสีาขาทัว่กรงุเทพฯ		สมรภมู ิ เสนค�าสอน  

Senior	Technical	Marketing	และ บัญชา  เหล็กคง  

Senior	Technical	Support		จาก	Cannon	Thailand		

มาร่วมสัมมนาให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมงาน	 เม่ือวนัท่ี	

15	กมุภาพนัธ์	2561		ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	12		อาคารศิลาดล

 โอกาสนี	้	รศ.ดร.ยศระว ี วายทองค�า		กล่าวว่า 

นวัตกรรมภาพถ่ายเป็นส่ิงท่ีมีพัฒนาการควบคู่กับ

เศรษฐกิจของประเทศ		เป็นการบันทึกเหตุการณ์

ในแต่ละห้วงเวลาตามยุคสมัย		ซ่ึงจะมีเอกลักษณ์

และความโดดเด่นแตกต่างกันไปตามเทคนิคและ

วธีิการของช่างภาพ		โดยปัจจุบนัทิศทางของประเทศไทย

ก�าลังผลักดันให้มีความม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 และยั่งยืน		

ตามกรอบนโยบายประเทศไทย	4.0		เพื่อขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการเติบโตสูงข้ึน		

และมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีเพื่อพัฒนาการที่ดี 

ของประเทศในทุกด้าน
(อ่านต่อหน้า 11)

นศ.เทคโนฯการศึกษา รุ่น 76

จัดสัมมนา  Photo  Innovation  4.0



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

‘ผู้จัดการสาขาฯแบงก์กรุงเทพ’ เปิดใจ
แม้ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน แต่การศึกษาทำาให้เท่าเทียม

	 จากนักเรยีน	กศน.	สู่มหาบณัฑตินักบรหิารธุรกจิ 

จบปรญิญาโทวยั	 22	 ปี	ชวิีตเดินหน้าอาชพีสายธนาคาร 

ก้าวขึน้เป็นผูจ้ดัการสาขาฯ	แล้ว	‘เจ้าตัว’	ยนืยนัรามฯ 

สอนให้มุ่งม่ันอดทน	 พร้อมน�าวิชาการ	 วิชาความรู้ 

พฒันาสายงานให้บรกิารและเป็นทีป่รกึษาด้านการเงนิ

การลงทุนแก่ทุกคน	 แถมเปิดใจแม้ต้นทุนชีวิต

แต่ละคนไม่เท่ากัน	 แต่การศึกษาสร้างให้ทุกคน 

มีความเท่าเทียม

       นางสาวปิ่นทิพย์  มินสาคร	หรือ	ปิ่น	ส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	

สาขาการเงินการธนาคาร	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	

ปีการศึกษา	 2547	 เกรดเฉลีย่	 3.40	 ใช้ระยะเวลาการศึกษา 

2	ปีครึ่ง	และระดับปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ	

สาขาการบัญชี	 ปีการศึกษา	 2552	 จบด้วย 

เกรดเฉลี่ย	3.61	

							 ปัจจุบัน	ปิ่นทิพย์	 อายุ	 30	 ปี	 เป็นผู้จัดการ

ธนาคารกรุงเทพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สาขาเดอะซีน

ทาวน์อินทาวน์	 และผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

วิชาชีพ	AFPTTM

 ปิ่นทิพย์	 เล่าว่า	 เข้าเรียนชั้นปริญญาตร ี

ขณะที่อายุ	 15	 ปี	 ที่เข้าเรียนเร็ว	 เพราะเรียน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

(กศน.	)	และที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงิน	ช่วงอายุ	

12-15	ปี	ก็ท�างานไปด้วย	เรียนศาสนาอิสลามด้วย	

และดูแลสอนการบ้านเด็กอนุบาล	 ใช้เวลาเรียน	

กศน.	3	ปี	ก็จบชั้น	ม.6	

 “ เ มื่ อ เ ข ้ า ม า เ รี ย น ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

ม.รามค�าแหง กต้ั็งใจเรยีนอย่างเดียว ไม่ได้ท�างานแล้ว 

เพราะต้องปรับตัว และทุ่มเทเวลาให้กับการเรียน 

ซ่ึงตนไม่มีพืน้ฐานการค�านวณ พืน้ฐานภาษาองักฤษ      

และจ�าได้ว่าวชิาแรกทีเ่รยีนค�านวณ สถติิ เป็นตัวเลข

ทั้งนั้น สับสนมาก แต่ก็สู้ต่อไป ลงเรียนเต็ม 8 วิชา      

โดยเข้าเรียนทุกวิชา และสรุปจากที่อาจารย์สอน

ทุกครั้ง ท�าแนวข้อสอบเก่าๆให้ได้มากท่ีสุด  

อ่านหนังสือจนเวลาท่ีไปสอบหลับตาแล้วรู ้ว่า 

ค�าถามอยู่ในหนังสือหน้าไหน บรรทัดไหน เป็น

คนโชคดีทีอ่่านหนังสือแล้วจ�าได้ไว แต่กต้็องทุม่เท

เวลาให้กับการเรียนจริงๆ”

	 ส่วนการเตรียมตัวสอบ	ก่อนสอบ	 1	 เดือน	

จะอ่านหนังสือวิชาที่จะสอบสุดท้ายก่อน	 แล้วจะ

มาทบทวนวิชาท่ีจะสอบอย่างจริงจังกับวิชาที่เรา

จะสอบก่อน	ในการติวสรุปก่อนสอบ	จะเป็นวิชา

ที่เราไม่มีความรู้เลยจริงๆ	 เช่น	 สถิติ	 การค�านวณ	

จะท�าให้เราเข้าใจได้ดียิง่ข้ึน		ท�าให้สามารถจบการศึกษา

ได้ภายในระยะเวลา	2	ปีครึ่ง	ขณะที่อายุเพียง	17	ปี	

เท่านั้น	

	 เมื่อมีโอกาสเลือกเรียนด้วยตนเอง	ปิ่นทิพย์  

บอกว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงตอบโจทย์ชีวิต 

ได้มากที่สุด	 ทั้งอายุ	 และการศึกษาที่ไร้ขีดจ�ากัด 

ทีใ่ห้โอกาสกบัทกุคนทีพ่ร้อมทีจ่ะก้าวเข้ามาศึกษา		

ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีต้องท�างานไปด้วย	 มีภาระเรือ่งค่าใช้จ่าย 

หรือเปิดกว้างให้กับเด็ก	ม.ปลายที่สามารถบริหาร

เวลาเรียนได้เร็วกว่าคนอื่น	ที่ส�าคัญกว่าสิ่งอื่น	คือ 

“ตัวเราเอง”	ท่ีจะต้องใช้ความพยายาม	ความอดทน	

และมีจิตใจที่เข้มแข็ง	ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ

ไปให้ได้

 ป่ินทพิย์ 	บอกว่า 

ครอบครั ว มีพี่ น ้ อ ง	 

6	 คน	 ทุกคนจบจาก 

ม.รามค�าแหงท้ังหมด	

และเลือกเรียนสาขา 

การเงินการธนาคาร 

เน่ืองจากคุณพ่อให้เรียน 

ตามพี่สาว	จบมาแล้ว 

จะได้มงีานท�า	แรกๆเรียนกย็าก	พอเริม่เรยีนไปกส็นุก 

อยากท�างานทางด้านการเงิน	ส่ิงที่ได้นอกเหนือ

จากการเรียน	คือ	การน�าไปปรับใช้ในการบริหาร

ความม่ันคงให้กับตัวเราเอง	และคนรอบข้าง	และ 

ในอนาคตกจ็ะต่อยอด	 License	 ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การท�างานต่อไป	

 “ช่วงเรียนชั้นปริญญาตรี ตนได้กู้เงิน กยศ. 

เรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของท่ีบ้าน จ�าได้ว่าได้รับ 

เงินเดือนละ 2,500 บาท แต่ละเดือนก็มาแบ่ง 

เป็นค่าใช้จ่ายให้ท่ีบ้านอีกเดือนละ 1,000 บาท  

ซึ่งพี่น้องท�าแบบนี้กันทุกคน  ส่วนการเรียนที่ต้อง 

แข่งกบัตัวเอง ท�าให้เรียนดี ได้เกรด G 5 ตัวข้ึนไป  

ได้สิทธ์ิเรียนฟรีเทอมต่อไปช่วยประหยัดค่าเทอม 

ไปได้มาก ถ้ามีเวลาว่างชอบไปอ่านหนงัสือตามชมรม 

ชอบดูบรรยากาศ ชอบไปอ่านหนงัสือในห้องสมุด

กบัเพือ่นๆ อ่านหนงัสือได้เป็นวนัๆ ท�าให้เรามีพลัง

ในการอ่านหนังสือ” 

 เส้นทางการท�างานของ ปิ่นทิพย์ หลังจาก 

ทีเ่รยีนจบชัน้ปรญิญาตร ีอาย ุ18 ปี  สมัครเข้าท�างาน

ทีธ่นาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ 

ต�าแหน่งพนักงานสนับสนุนการธนาคาร ท�างาน

ได้ 2 ปี เรียนต่อชั้นปริญญาโท ขณะที่อายุ 20 ปี 

และจบอายุ 22 ปี ท�างานในต�าแหน่งนี้มาได้ 7 ป ี

จึงย้ายมาท�างานด้าน front office และข้ึนเป็น 

ผู้จัดการสาขาฯเมื่อปี 2560 ขณะที่อายุ 29 ปี 

 ป่ินทพิย์ บอกด้วยว่า “ขอบคณุรามฯทีท่�าให้

มีทุกวันนี้ ขอบคุณที่ท�าให้ได้รับโอกาสดีๆ ในการ

ท�างาน เพราะจบมาด้วยอายุ 17 ปี และเกียรตินิยม 

ท�าให้กรรมการท่ึงและรับเข้าท�างานในองค์กร 

ที่ม่ันคง ขอบคุณที่สอนให้รู้จักความมุ่งมั่นและ

ความอดทน ไม่กลัวต่ออุปสรรคต่างๆ ซ่ึงฝังอยู่

ในสายเลอืดเด็กรามฯทุกคน วชิาการและวชิาชวีติ 

สามารถยนืหยดัในการท�างานและอาชพีได้อย่างม่ันคง

 อยากเป็นก�าลังใจให้กับน้องๆ และเพื่อนๆ

ในการศึกษาเล่าเรียน ต้นทุนชีวิตของแต่ละคน 

ไม่เท่ากนั แต่ทุกอย่างเราสร้างข้ึนมาได้ด้วยตัวของเราเอง 

อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายในการด�าเนินชีวิต เช่น 

เราจะต้องจบภายในก่ีปี 2 ปีครึง่ หรือ 3 ปี จบด้วย

เกรดเฉลีย่เท่าไร หรอืจบเกยีรตินิยม พอเรามีเป้าหมาย 

เราจะมีแผนท่ีชวีติของตนเอง ขอให้มีความสุขและ

สนกุกบัส่ิงท่ีท�า บรหิารเวลาในการท�างาน การเรยีน 

และชีวิตส่วนตัวให้เดินหน้าไปด้วยกัน”

     



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ถาม						หากเราเทียบโอนหน่วยกิต	มหาวิทยาลัย

จะคิดเกรดวิชาที่สามารถโอนได้หรือนับเกรด 

ตามที่เราสอบผ่านด้วยทั้งหมดเพราะมีหน่วยกิต 

ท่ีเกินมามากพอสมควร	จะสามารถท�าอย่างไร 

ที่ไม่ต้องนับเกรดที่เกินมาใหม่

ตอบ  การเทียบโอน	มี	2	กรณี	คือ
	 1.	 เทียบโอนวชิาทีส่อบได้จากมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	 เช่น	 นักศึกษา	 Pre-degree	 นักศึกษา

พ้นสถานภาพการเป็นนกัศึกษา,	 นกัศึกษาปรญิญาตร ี

ใบที่	2	ในกรณีนี้	การเทียบโอนจะพิจารณาจาก	 

Transcript	ของนักศึกษา	วิชาใดท่ีเป็นวิชาเดียวกัน 

หรอืสามารถใช้ในหลกัสูตรได้	 คณะจะโอนให้แต่ 

จะไม่โอนวชิาท่ีใช้กบัหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาสมัครใหม่ไม่ได้ 

ดังน้ันจะไม่มีวชิาท่ีเกนิจากหลกัสูตรอนัเกดิจากการ 

โอนหน่วยกิต

 2.	 เทียบโอนวิชาที่สอบได้จากสถาบันอื่น	

เช่น	ใช้วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปในการ

สมัครเรยีนและใช้สิทธ์ิเทียบโอน	คณะจะเทยีบโอน

ตามหลักเกณฑ์ของคณะ

	 ดัง น้ันจะไม ่ มีวิชา ท่ี เทียบโอนให ้ เกิน

หลกัสตูรเหมือนกรณีแรกเช่นกัน

ถาม ผลสอบยงัไม่ประกาศ	และผมต้องลงทะเบยีน 

แต่ผมไม่มีวชิาในหลกัสตูรต้องลงอกีแล้ว	 ผมจะลงวชิา

ที่ยังไม่ได้ประกาศผลได้หรือไม่ครับ	ถ้าผมลงไป

และผลสอบประกาศทีหลังว ่าผมสอบผ่าน	 

ผมจะต้องด�าเนินการอย่างใดหรือไม่

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย	
การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.2560

	 17.2	 การบอกเลิกกระบวนวิชาท่ีได  ้

ลงทะเบียนเรยีนซ�า้ไว้	 เพราะยงัไม่รูผ้ลการสอบของ 

ภาคก่อน	 ต่อมารูผ้ลว่าสอบได้	 นักศึกษานัน้มีสทิธ์ิ 

ขอเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ัน

เป็นรายหน่วยกิตเต็มจ�านวนได้	 โดยนักศึกษาต้อง

ด�าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนการสอบกระบวนวิชา 

ที่บอกเลิกในภาคนั้น

 ในกรณีน้ี	ผลสอบยังไม่ประกาศ	และ 

นกัศึกษาลงทะเบยีนในวชิาดังกล่าวนักศึกษาสามารถ 

ลงทะเบยีนได้	 แต่ถ้าผลสอบประกาศทหีลงัว่านกัศึกษา

สอบผ่าน	นักศึกษาสามารถเลือกได้	3	กรณี	คือ

	 1.	 ถ้าผลสอบได้เกรด	D	หรอื	D+	และนกัศึกษา

ต้องการสอบใหม่	และผลสอบใหม่ได้เกรดเท่าเดิม	

หรอื	ดีกว่าเดิม	จะถอืว่านักศึกษารีเกรดในวชิาดังกล่าว

	 2.	 ถ้าผลสอบผ่าน	 ไม่ว่าจะได้เกรดใดกต็าม 

และนักศึกษาไม่เข้าสอบ	จะถือผลสอบที่นักศึกษา 

สอบผ่านแล้วเท่านั้น

	 3.	 ถ้าผลสอบผ่านไม่ว่าจะได้เกรดใดกต็าม 

นักศึกษาสามารถท�าเรื่องขอเงินค่าหน่วยกิตคืน 

ในวชิาดังกล่าวได้

   

กองบรรณาธิการ

อาจารย์คณะวิทย์รับรางวัลฯ (ต่อจากหน้า 1) สาขาวิชารังสีเทคนิคฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ดร.จริยา  ร่มสายหยุด		อาจารย์ประจ�าคณะ

วิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		คิดค้นนวัตกรรม

ระบบอจัฉรยิะเพือ่อ�านวยความสะดวกต่อการเดินทาง 

ของรถฉุกเฉนิ		ด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 

	Smart	IOT	Device	ร่วมกับ	ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์		

คณะวศิวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า-

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง		

 นอกจากน้ี		ผลงานวจิยัดังกล่าวยงัได้รบัรางวลั-

พเิศษ	National	Council	of	Rectors	-	Romania		ประเภท 

International	best	inventor	awards		จาก Professor 

Augustin Semenescu	 Member	 in	 the	 Senate	 of	

University	POLITECHNICA	of	Bucharest,	Romania,	EU		

เม่ือวนัที	่6	กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา		ในงานวนันักประดิษฐ์	

ประจ�าปี	 2561	จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ	 ณ	 ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทคบางนา 

โดยมีนักประดิษฐ์นานาชาติจาก	23	ประเทศ		มาจัด

แสดงผลงานกว่า	360	ผลงาน	

	 โอกาสน้ี	 ดร.จรยิา 	เปิดเผยสถติิท่ีได้จากสถาบนั

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	พบว่ามีการเสียชีวิต 

ของผู้ป่วยวิกฤติระหว่างการน�าส่งไปยังโรงพยาบาล

มากกว่า	 20	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้การ

ช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปอย่างล่าช้า	คือปัญหาของการ 

จราจรที่ติดขัดและความจ�าเป็นของรถฉุ กเฉนิที่ต้อง 

ใช้ความเร็วสูง		ขณะที่มีรถอื่นๆ	อยู่ในช่องทางจราจร 

จ�านวนมาก

	 “การประดิษฐ์นี้		เป็นระบบควบคุมสัญญาณ

ไฟจราจรแบบอัตโนมัติ	 (Smart	 IOT	 Device)	 โดย

การใช้สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์		อิงเทคโนโลย	ี 

Internet	of	Things	(IOT)		ซ่ึงสามารถส่ังการควบคุม

การใช้งานอปุกรณ์ต่างๆ	 ได้ผ่านทางเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต

บนสมาร์ทโฟน		โดยมีจดุประสงค์หลกัคือใช้เป็นระบบ 

ในการระบายรถ		แก้ปัญหาความล่าช้าจากการติดสะสมตัว 

ของรถท่ีขัดขวางการจราจรของรถฉุกเฉิน		รวมท้ัง 

ลดอบัุติเหตุ		ระบบท�างานร่วมกับแอพพลเิคชัน่แจ้งเตือน

รถข้างเคียงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด”

 ดร.จรยิา		กล่าวต่อไปว่าแอพพลเิคชัน่น้ีจะท�างาน 

พร้อมกนั	 3	 ระบบ	 คอืจะแจ้งเตือนรถข้างเคยีงฉุกเฉนิ

ให้หลีกทางจากระยะไกล		โดยใช้การเทียบต�าแหน่ง

ของรถยนต์กับต�าแหน่งของรถฉุกเฉินเม่ืออยู ่ใน

ระยะท�างานตามค่าที่ต้ังไว้ในรัศมี	 300-500	 เมตร		

พร้อมกับสัญญาณเตือนบนสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่รถ

โดยร้องขอให้หลบซ้ายหรือขวา		และระบบตัด 

หรือปรับสัญญาณไฟจราจรที่อ�านวยความสะดวก

ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบควบคุมด้วยตัวเองที่จะ

ท�างานควบคู ่กับระบบกล่องสัญญาณแจ้งเตือน 

ให้ต�ารวจจราจรรบัทราบเพือ่การอ�านวยความสะดวก

แก่รถฉุกเฉิน

 “ส�าหรับการเทียบต�าแหน่งของรถฉุกเฉิน  

กับต�าแหน่งของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

แบบอัตโนมัติท่ีอิงเทคโนโลยี IOT ท�าให้สามารถ 

ควบคุมไฟจราจรทั้งใกล้และไกลได้อย่างอัตโนมัติ 

และตอบรบัต่อการเคลือ่นท่ีของรถฉุกเฉนิทีต้่องการ

ความเรว็  ความปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซ่ึงนวัตกรรมชิ้นนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัย 

ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรคในผู้ป่วยผู้สูงอายุ  จึงเป็นการ

ต่อยอดการดูแลผู้สูงอายุด้วย”

 ดร.จรยิา 		กล่าวอกีว่าในงานวนันกัประดิษฐ์ทีผ่่านมา 

มีคณะกรรมการจากหลากหลายประเทศมาเยีย่มชม-

ผลงาน		โดยผลงานนวตักรรมฯชิน้นีไ้ด้รบัความสนใจ 

จากคณะกรรมการจากประเทศโรมาเนีย		จงึได้รบัรางวลั 

National	Council	of	Rectors	-	Romania		ประเภท	

International	best	inventor	awards		เน่ืองจากเป็น 

นวตักรรมท่ีมีระบบการท�างานอย่างครบวงจร		ควบคุม 

โดยใช้		IOT		ซ่ึงไม่จ�ากดัระยะทางและสามารถควบคมุ 

รถฉุกเฉินหลายคันได้พร้อมกัน		

 “นวัตกรรมชิ้นนี้มีความแปลกใหม่  ตอบรับ

โลกปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  

ขณะน้ีมีการต่อยอดงานวิจัยโดยมีความร่วมมือกับ

บริษัท เอนนี่แวร์ ทูโก จ�ากัด และบริษัท พรีเมียร์  

เทลลเิจนท์ จ�ากดั ทีจ่ะน�าผลงานนวตักรรมชิน้น้ีไปพฒันา 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้

 ขอขอบคณุส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  

ที่ส่งเสริมให้ได้พบปะกับกลุ ่มอุตสาหกรรมและ 

ได้ร่วมมือกันท�าสิ่งดีๆ ให้กับสังคม  และขอขอบคุณ

มหาวทิยาลัยรามค�าแหงท่ีให้การสนบัสนุนมาโดยตลอด  

หลังจากนี้ยังมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่อยู ่ใน 

ขัน้ตอนตระเตรยีม  เพือ่ร่วมพาประเทศเข้าสูย่คุนวตักรรม  

และมีส่วนพาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า

มากยิ่งขึ้น”

และผู ้ ท่ีส� า เร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	(รังสีเทคนิค)	หรือส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต

ทกุสาขาวชิา	เภสชัศาสตรบณัฑิต	พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 หรือสาขาใกล้เคียง 

มีเกรดเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า	2.00			และต้องไม่เป็นผูท้พุพลภาพ

และไม่มีโรคประจ�าตัว	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

รวมท้ังต้องสามารถฝึกงานได้ในวนัและเวลาราชการ 

ครั้งละประมาณ	8	สัปดาห์ติดต่อกัน	จ�านวน	4	ครั้ง	

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	700	ชั่วโมง

	 ผูส้นใจสมคัรทางอนิเทอร์เน็ตที	่www.rt.sci.ru.ac.th 

ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2561	โดยกรอกข้อมูล 

และส่งไฟล์รปูถ่ายหลกัฐานทัง้หมดผ่านทางเวบ็ไซต์ 

และสอบคัดเลอืก	(ข้อเขยีน)	วนัท่ี	19	พฤษภาคม	2561	

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที	่ สาขาวชิารงัสีเทคนิค 

คณะวิทยาศาสตร์	 โทร.	 0-2310-8426	หรือที่	www.

rt.sci.ru.ac.th,	Facebook	:	RT	Ramkhamhaeng



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

	 ด้วยในภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2561	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร 

นักศกึษาใหม่ทางอนิเทอร์เน็ต ส่วนภมูภิาค ระดับปรญิญาตร	ี (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สิทธ์ิ 

เทียบโอนหน่วยกิต)	และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ 

ปรญิญาตร	ี(Pre-degree)	เพือ่ให้การรบัสมคัรดังกล่าวด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย

และมีประสิทธิภาพ	จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ทราบ	ดังต่อไปนี้

 1. คณะและสาขาวิชาที่เปิดระดับปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

   คณะนิติศาสตร์	สาขาวิชานิติศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ

   คณะรัฐศาสตร์	กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

   คณะสื่อสารมวลชน	สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 

  2.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี

	 	 	 2.1.1	 ส�า เร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่า	หรือ	 										

	 	 	 2.1.2 ส�าเรจ็การศึกษาภาคบังคับตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

	(มัธยมศึกษาตอนต้น)	หรือเทียบเท่า	และต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 1.	 เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ	 2	 หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป	หรือ

	 	 	 2.	 เป็นหรอืเคยเป็นข้าราชการ	พนกังานรฐัวสิาหกจิ	หรอืลกูจ้างของรฐั	

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ

	 	 	 3.	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	

สมาชิกสภาจังหวัด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	สมาชิกสภาเขต	

สมาชิกสภาเมืองพัทยา	สมาชิกสภาเทศบาล	สมาชิกสภาต�าบล	สมาชิกสภา- 

องค์การบริหารส่วนต�าบล	หรือกรรมการสุขาภิบาล	หรือก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	หรือ

	 	 	 2.1.3	 เป็นผู ้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร 

ให้รับเข้าศึกษาได้

           2.2 ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree)  

	 	 	 2.2.1	 เป็นข้าราชการ	ลกูจ้าง	หรอืพนักงานของส่วนราชการ	องค์การ- 

รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร	หรือ

	 	 	 2.2.2	 เป็นบุคคลทีม่หาวทิยาลยัพจิารณาแล้วเหน็สมควรให้เข้าศึกษาได้

 ทัง้นี	้	ผูม้คุีณสมบติัตาม	ข้อ	2.2.1	และข้อ	2.2.2	ต้องส�าเรจ็การศึกษาภาคบงัคบั 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(มัธยมศึกษาตอนต้น)	หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รบัสมัครผ่านทางอนิเทอร์เนต็ ส่วนภมูภิาค (เฉพาะผูท้ีไ่ม่ใช้สิทธิเ์ทยีบโอน- 

หน่วยกิต)	ระหว่างวันที่	19	มีนาคม	2561	ถึงวันที่	4	มิถุนายน	2561	สมัครและ 

ลงทะเบียนเรยีนได้ทีเ่วบ็ไซต์	www.iregis2.ru.ac.th	ส�าหรบัผูท่ี้ขอใช้สิทธ์ิเทียบโอน- 

หน่วยกิต	จะต้องไปสมัครด้วยตนเอง	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	ตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด	เท่านั้น

 4.  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร	(ถ่ายส�าเนาขนาด	A4	และต้องลงนามรับรอง

ส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ)

	 	 4.1	 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษา	 (ม.ร.2)	 พร้อมเซ็นชือ่ผูส้มัคร 

จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.2	 เอกสารหลักประกอบการสมัคร	

	 	 	 4.2.1	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 4.2.2	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 	 4.2.3	 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร	 ต้องระบุวันที่ส�าเร็จการศึกษา	

จ�านวน	2	ฉบับ

								 	 4.3	 เอกสารอื่นๆ	

	 	 	 	4.3.1	 รูปถ่ายสีหน้าตรง	 ขนาด	 1.5	 นิ้ว	 จ�านวน	 2	 รูป	 โดยเขียน  

ชื่อ	-	สกุล	หลังรูปถ่าย

	 	 	 4.3.2	 ใบรับรองแพทย์	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 	 	4.3.3	 ส�าเนาใบแจ้งการช�าระเงิน	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 (ออกโดย

ธนาคารไทยพาณิชย์)

	 	 	 4.3.4	 กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร	 ให้ส่งส�าเนาใบสุทธิ	 หน้า	 2, 

3,4,5	หรือ	แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน	จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 	4.3.5	 กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการให้ส่งส�าเนาบัตรประจ�าตัวคนพิการ 

จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 	4.3.6	 กรณีเปลี่ยน	 ชื่อตัว	 หรือชื่อสกุล	 หรือสมรส	 หรือสิ้นสุด- 

การสมรส	ให้ถ่ายส�าเนา	จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 4.3.7	 ให้ระบุคณะท่ีสมัครหรือสมัครแบบรายกระบวนวิชา 

(Pre-degree)	ด้านล่างขวาของซองเอกสาร

	 	 	 4.3.8	 กรณีคุณวุฒิท่ีจบหลักสูตรเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมี 

ใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร	 โดยในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการ- 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	และผู้สมัครจะต้องช�าระ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด	 รายละ	

1,000.-	บาท	ในวันที่สมัคร

 5. ส่งเอกสารทีใ่ช้ในการสมคัร	ตามข้อ	4	.	ทางไปรษณย์ี	ภายใน	5	วนัท�าการ 

นับจากวนัทีช่�าระเงินค่าลงทะเบียนเรยีน	โดยจ่าหน้าซองถึง	“หัวหน้าฝ่ายรบัสมัคร 

และแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ. รามค�าแหง กรุงเทพฯ 10241  

วงเล็บมุมซอง  “สมัครทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค”

 6. หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่า 

หลักฐานท่ีน�ามาใช้ในการสมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

หรอืไม่ตรงตามเง่ือนไขดังกล่าว	 มหาวทิยาลยัจะถอืว่าการสมัครเป็นโมฆะ	 ต้ังแต่ 

เริ่มการสมัคร	และไม่คืนค่าธรรมเนียมใด	ๆ	ทั้งสิ้น

 7. การสมัคร	 การสมัครเป็นนกัศึกษาใหม่ทางอนิเทอร์เนต็ส่วนภมิูภาค	 นกัศึกษา 

จะต้องเข้าสอบ	ณ	ศูนย์สอบส่วนภูมภิาคทีแ่จ้งไว้ในขัน้ตอนการลงทะเบยีนเรยีน	เท่าน้ัน

	 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

ส�านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล	(อาคาร	สวป.	ชัน้	3)	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 โทร.0-2310-8624	

หรือ	0-2310-8000	ต่อ	4834

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี
และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ภาค 1/2561



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม 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

บทบาท แนวคิด และนโยบายด้าน 
การส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีจุดเด่นในเรื่อง

คุณภาพและมาตรฐานทางด้านการศึกษาที่เข้มแข็ง 

จงึต้ังใจจะส่งเสรมิส่ิงเหล่านีใ้ห้ดียิง่ๆขึน้ไปในทิศทาง 

ทีห่ลากหลาย	 เน้นการประสานความร่วมมือกบัองค์กร

ทีเ่กีย่วข้อง	 เช่น	 ส่งเสรมิให้นักศึกษา	บคุลากร	คณาจารย์ 

และมหาวทิยาลัย	 เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

ท้ังภาครัฐและเอกชนในการสร้างความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	 (CSR)	 สร้างเครือข่ายและประสานความ

ร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีบทบาท

ในการขับเคลื่อนสังคม	 การเมืองการปกครอง	 และ

ปัญหาเศรษฐกิจ

ฝากถึงชาวรามค�าแหง
 ทุกคนท่ีได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง	 เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ให้ทั้งองค์ความรู้ที่หลากหลาย	 ประสบการณ์	 และ

สอนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 เพราะ 

สังคมปัจจุบันต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถและมีคุณธรรมควบคู่กัน	 เพื่อพัฒนาสังคม

และประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน	ท้ายนี้ 

‘นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์’ฯ (ต่อจากหน้า 3)

และทฤษฎีว่าด้วยเส้นความพอใจเท่ากนั	(indifference	

curve)ซึง่ท�าให้คนท่ีคดิจะเรยีนเศรษฐศาสตร์เปล่ียนใจ

ไปเรยีนวชิาอืน่กนัเสียเยอะแล้ว	 เพราะบางคนกว่าจะ 

ท�าความเข้าใจได้กเ็ลอืดตาแทบกระเด็น	แต่เชือ่ผมเถอะครบั 

ถ้าคิดจะเรยีนเศรษฐศาสตร์แล้วผ่านการท�าความเข้าใจ 

ทฤษฎีตรงนีไ้ปได้	 กแ็ปลว่าท่านเหมาะจะเรยีนเศรษฐศาสตร์

อย่างแท้จริงแล้ว

	 การที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต้องมีข้อสมมุติ

ก�ากับไว้ด้วยเพื่อให้ทฤษฎีเป็นจริงน้ันเขาว่ากันว่า 

เป็นเพราะการพยายามท�าให้วชิาน้ีเป็น	“วทิยาศาสตร์”	

ให้มากทีสุ่ด	โดยเทยีบเคยีงกบัทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์

ที่สรุปผลมาจากการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือ 

ทีเ่ราเรยีกกนัว่าห้องแลบ็	ซ่ึงในห้องแลบ็นัน้นักวทิยาศาสตร์

สามารถควบคุมตัวแปรต่าง	ๆ	ในการทดลองได้เช่นอณุหภมิู 

แสงสว่าง	 เป็นต้น	 เช่นถ้าก�าหนดให้อุณหภูมิคงท่ี 

ลบ	5	องศาเซลเซียส	แบคทีเรียตัวนี้จะเติบโตอย่างไร

ซ่ึงก็อุปมาเหมือนกับการก�าหนดข้อสมมุติต่าง	ๆ 

เป็นเง่ือนไขในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์น่ันเอง	 ต่างกัน 

ตรงท่ีว่าการทดลองทางวทิยาศาสตร์นัน้เป็นรปูธรรมท่ี 

มองเห็นได้ด้วยตาหรือสัมผัสได้	 แต่เงื่อนไขหรือ 

ข้อสมมุติทางเศรษฐศาสตร์น้ันต้องอาศัยจินตนาการ 

ประกอบ

	 แม้ว่าจะยุ่งยากแค่ไหน	 แต่นักเศรษฐศาสตร์

ก็ไม่ย่อท้อ	 ปัจจุบันเขาสามารถเก็บข้อมูลทางสถิติ

เอามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้แล้วว่าถ้าราคาสินค้า

เพิ่มขึ้น	 1	 เปอร์เซ็นต์จะท�าให้คนซื้อสินค้านั้นลดลง 

ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์	 (ต้องไม่ลืมสมมุติให้ปัจจัยอื่น 

คงท่ีนะครบั)	 แต่ผลการพยากรณ์จะเท่ียงตรงแค่ไหนน้ัน 

ขึ้นกับความคลาดเคลื่อนทางสถิติและวิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลด้วย

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

รวมท้ังการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมด้านต่างๆ	 ของนกัศึกษา 

มุ่งสร้างจิตส�านึกในการอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรม	

หตัถกรรมพืน้บ้านของท้องถิน่	ให้สามารถน�าความรู ้

ทีไ่ด้รับจากการเรยีนการสอนไปสู่การประยกุต์ใช้กจิกรรม

และการปฏบัิติงาน	เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง 

ทั้งนี้	 นักศึกษานานาชาติยังได้ร่วมท�าขนมไทย	 เช่น	

ขนมลูกชุบ	ขนมฝอยทอง	น�้าม่วงชื่นชานชาลา	และ

หัตกรรมจักสาน	ด้วย

สถาบันนานาชาติฯ (ต่อจากหน้า 12)

 

	 เครอืข่ายเยาวชนสนองคุณแผ่นดิน	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ให้บรกิารขนมหวาน	 (เฉาก๊วยทรงเครือ่ง) 

แก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนวนัมหาวงศ์	 มูลนธิิเพือ่การพฒันาฟ้ืนฟเูด็กและครอบครวั	 (Fordec)	 เน่ืองใน 

เทศกาลวาเลนไทน์	2561	เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2561	ณ	มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กเเละครอบครัว

เครือข่ายเยาวชนฯ ม.ร. บริการเด็กด้อยโอกาส

ขอฝากถึงชาวรามค�าแหงว่า “ขอให้ยึดมั่นในสิ่งที ่

มหาวทิยาลยัสัง่สอนมาตลอด คือ “ความรูคู่้คุณธรรม” 

และต้องไม่หยุดท่ีจะศึกษาหาความรู ้ เพราะโลก

เปลีย่นแปลงตลอดเวลาและองค์ความรูใ้หม่ๆ เกดิขึน้เสมอ 

และขอให้น�าคุณธรรมมาใช้ในการด�ารงชีวิตและ

การท�างานด้วย”

 “เม่ือโลกเปลีย่น  สังคมเปลีย่น  เพือ่ความอยูร่อด 

ของมนุษย์เราจึงต้องเปล่ียนตาม  โดยจ�าเป็นต้อง 

พัฒนาตัวเองให้มีความทัดเทียมกับยุคสมัยท่ีมีความ

ก้าวหน้ามากข้ึน  โครงการสมัมนาทางวชิาการ “Photo 

Innovation 4.0” น้ี  จะช่วยพฒันาทักษะในการสร้างสรรค์

ภาพถ่ายให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  และมีเสน่ห์

น่าดึงดูดมากขึ้น  พร้อมส�าหรับการน�าไปประยุกต์

ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

 ขอชืน่ชมนักศึกษาฯ รุน่ 76  ทีร่่วมแรงกายแรงใจ  

จัดสัมมนาครั้งน้ีออกมาอย่างดี  ซ่ึงการจัดสัมมนา

ทางภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาจะจัดขึ้นทุกรุ ่น

ตามหัวข้อและความสนใจของคณาจารย์ท่ีปรึกษา

และนักศึกษา  โดยตั้งใจจะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้เข้าร่วมงานและสังคมส่วนรวม”

นศ.เทคโนฯ (ต่อจากหน้า 7)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๗) วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ม.ร. เปิดรับนักศึกษาใหม่ 

M.B.A. 2 หลักสูตร

	 นักเรียนโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(ฝ่ายประถม)	 เข้าร่วมแข่งขัน 

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 

English	 Online	 ครั้งที่	 3	

เม่ือวันท่ี	 17	 กุมภาพันธ์	 2561 

ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

จ�านวน	2	ทีม	

 	ผลปรากฏว่าทีมของ	ด.ญ. ลฎาภา ศิวเตชานนท์ 

และ	ด.ญ. โรช  หวัง	นักเรียนระดับชั้น	ป.6	โครงการ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ		ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ระดับประเทศการตอบปัญหาภาษาอั งกฤษ	 

English		Online		คร้ังท่ี		3		โดยได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ	

จากนายกรัฐมนตรี

	 	ส่วนทีมของ		ด.ญ. ริตา เกษมโชติพัตน์		และ 

ด.ญ. ธันญธร บุญถนอม นักเรียนระดับชั้น	ป.5	

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ		ได้รับรางวัลท่ี		4 

ระดับภาคกรุงเทพมหานคร

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู	 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ	 พร้อม

ด้วยรองศาสตราจารย์ร�าไพ สิริมนกุล	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ให้การต้อนรับ	ศาสตราจารย์ ดร. 

Osaki Masakazu	 และคณะอาจารย์	 รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว	ประเทศญี่ปุ่น	 

ท่ีเดินทางมาเยีย่มชมมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 และแลกเปล่ียนความคิดเหน็ด้านวชิาการ	 รวมท้ังร่วมโครงการ 

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาท้ัง	 2	 มหาวิทยาลัย	 ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษา 

และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว	 ครั้งที่	 7	 จัดโดย	 สาขาภาษาญี่ปุ่น	 ภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก	คณะมนุษยศาสตร์	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2561	ณ	อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ฮิเมจิดกเคียว ประเทศญี่ปุ่น เข้าสู่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอให้นักศึกษาตั้งใจเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งยังได้เรียนรู ้

การอยู่ร่วมกันในสังคม หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะน�าประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปบอกเล่ากับเพื่อนๆ 

และหากมีโอกาสก็ขอให้กลับมาเยี่ยมเยือนกันอีกในครั้งต่อๆไป”

 

	 	สถาบันการศึกษานานาชาติ	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลป-

วัฒนธรรมไทย	 โดยมี	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และ

นักศึกษานานาชาติ	 ร่วมโครงการ	 เมื่อวันที่	 15	

กุมภาพันธ์		2561	ณ		โครงการอัมพวา	ชัยพัฒนานุรักษ์ 

ต.อัมพวา	อ.	อัมพวา	จ.	สมุทรสงคราม		

 ส�าหรับโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลป- 

วัฒนธรรมไทย	 ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในวิชา	 HIS1201 

Foundations	 of	 Thai	 Culture	 ของสถาบันการศึกษา-

นานาชาติ	และเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม	

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากรด้านบริหารธุรกิจ	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	

ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2560	 ใน	 2	 หลักสูตร	 ได้แก่	

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		M.B.A.	For		IT- 

Smart	 Program	 รุ่นที่	 13	 กลุ่มวิชาเอกการตลาด 

และ	Visionary	Leaders		รุ่นท่ี	17		กลุ่มวิชาเอกการจัดการ 

มุ่งเน้นการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริง 

ผสมผสานด้วยระบบเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย	 

พร้ อมสร้ า งมหา บัณฑิ ตที่ มี ศั ก ยภ าพ ด้ าน 

การบริหารจัดการ-การตลาด	 และมีความรู้คู่คุณธรรม

ออกสู่ตลาดโลก

	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เปิดรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา	

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	โครงการพิเศษ	หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(M.B.A.	For	IT	-	Smart	

Program)	 รุ่นท่ี	 13	 กลุ่มวิชาเอกการตลาด	 เรียนวันอาทิตย์ 

เวลา	08.00	-	21.00	น.	และโครงการพิเศษ	หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(Visionary	Leaders)	 รุ่นท่ี	17 

กลุ่มวิชาเอกการจัดการ	 	 เรียนวันเสาร์	 เวลา	 08.00	 - 

21.00	น.	โดยทั้ง	2	หลักสูตร	เรียนที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 (หัวหมาก)	 และจัดการเรียนการสอน

แบบ	Block	Course	จ�านวน	40	หน่วยกิต	แผน	ข	

(ไม่ท�าวิทยานิพนธ์)	 หลักสูตร	 2	 ปี	 คัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์	 ศึกษาดูงานในประเทศ	 หรือ

ต่างประเทศ		

ต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น

 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 

มีนาคม  2561	 โดยโครงการ	M.B.A.	For	 IT-Smart	

Program	 รุ่นที่	 13	 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

และสมัครออนไลน์ได้ที่	 http://www.3m-it.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	ส�านักงานโครงการฯ 

อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 7	 ห้อง	 710	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	(หัวหมาก)	โทร.	0-2310-8588,	087-591-1401 

และโครงการ	Visionary	Leaders		รุ่นที่	17	สามารถ

ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ 	

www.vl.ru.ac.th	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

ส�านักงานโครงการฯ	อาคารสุโขทัย	ชั้น	7	ห้อง	708	

โทร.0-2310-8900,	081-645-7865

สถาบันนานาชาติ 

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

(อ่านต่อหน้า 11)

หลานพ่อขนุฯ ชนะเลศิตอบปัญหา

ภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ด.ญ. ลฎาภา ศิวเตชานนท์ และ ด.ญ. โรช  หวัง

ด.ญ. ริตา เกษมโชติพัตน์ และ ด.ญ.ธันญธร  บุญถนอม


