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เลขาฯ สนง.ศาลยุติธรรม ฝากศิษย์รามฯ
รับใช้สังคมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

 เลขาธิการส�านักงานศาลยติุธรรม  ศิษย์เก่าปรญิญาตรนีติิศาสตรบัณฑติ  เกยีรตินิยมอนัดับ 2 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ฝากบัณฑิต และนักศึกษารามค�าแหงตระหนักคุณธรรม จริยธรรม  

พร้อมน�าความรู้สู่การรับใช้สังคม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  

         นายสราวุธ  เบญจกุล  เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม 

ปรญิญานติิศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักด์ิ   เปิดเผยว่าตนเป็นเด็กบ้านนอก 

ยากจนที่ต้องสู้ชีวิต  เริ่มเรียนปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์  ที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  เรยีนภาษาควบคู่ไปด้วยเพราะต้ังเป้าหมายศึกษาต่อต่างประเทศ  

โดยเร่งเรยีนจบให้เรว็ท่ีสดุ  เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ พร้อมท�างาน 

ควบคู่กับการเรียน ตอนอายุ  20  ปีสอบผ่านเนติบัณฑิตฯ  จากนั้น 

ศึกษาต่อได้ปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ด้านกฎหมายเปรียบเทียบกับ 

กฎหมายระหว่างประเทศ  และปรญิญาโทด้านกฎหมายธุรกิจจากสหราชอาณาจกัร  พร้อมปริญญาโท

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 “ทุกส่ิงท่ีได้มาแลกด้วยความยากล�าบาก  อาศัยความมุมานะพยายาม  และการถกูเค่ียวกร�า 

อย่างหนกัจากมหาวทิยาลัยรามค�าแหงท่ีมุ่งสอนให้เป็นบัณฑิตทีมี่ความรูคู้ค่ณุธรรม  โดยบันได 

แห่งความส�าเร็จขึ้นอยู่กับความมีความรับผิดชอบของแต่ละคน  รามค�าแหงสอนให้มีระเบียบ

วินัยในตัวเอง  รู้จักบังคับตน  รวมถึงการสร้างจุดสมดุลในการด�ารงชีวิตและการท�างาน”

 เลขาธกิารส�านักงานศาลยติุธรรม  กล่าวต่อไปว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยั

ที่ให้โอกาสทางการศึกษา  เป็นแรงจูงใจที่ผมน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อมอบประโยชน์ให้กับสังคม  

โดยได้ท�าผลงานทางวชิาการ  ทัง้ต�าราและบทความ  เพือ่ให้คนไทยทกุคนสามารถเข้าถงึความรู ้

ด้านกฎหมายได้  เพราะไม่มีใครอยากท�าผิด  แต่ความไม่รู้เป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้ตกเป็นเหยื่อ

หรือเป็นผู้ต้องหาในคดี  ซ่ึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน  

ถือเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องช่วยกัน

 “เม่ือมหาวิทยาลัยให้โอกาสแล้ว  ส่ิงที่สามารถตอบแทนได้คือการท�างานรับใช้สังคม

ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นปณิธานที่ผมยึดถือมาตั้งแต่สมัยเรียน 

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ร่วมงาน	“คืนสู่เหย้า นิติราม”

(อ่านต่อหน้า 2)

( อ่านต่อหน้า 11)
(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง จัดงาน “คืนสู่เหย้า นิติราม” มุ่งสานความสัมพันธ์-สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพัฒนาคณะ 

และสร้างจิตส�านึกรักสถาบัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน “คืนสู่เหย้า นิติราม” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมงาน เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

รามฯจำาหน่ายเนื้อกวางคุณภาพ 

จากฟาร์มกวาง จ.สุโขทัย

 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน จัดจ�าหน่ายเน้ือกวางคุณภาพ 

จากฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จังหวัดสุโขทัย  เป็นเน้ือกวาง 

พรีเม่ียม RU Venison  ท่ีเล้ียงจากฟาร์มกวางท่ีได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ 

เล้ียงด้วยอาหารสูตรพิเศษเพ่ือให้ได้คุณภาพเน้ือและรสชาติท่ีแตกต่าง 

ผ่านกรรมวิธีการผลิตจากกระบวนการวิจัยท่ีเพ่ิมความนุ่มของเน้ือ 

เหมาะส�าหรับการน�าไปประกอบอาหารได้ทุกสไตล์

 จ�าหน่ายตามคุณสมบัติเน้ือให้เหมาะกับการประกอบอาหารไว้ 

3 แบบ ได้แก่

 1) Premium cuts grade A+  เนื้อสันใน 1,960/กก. และ

เนื้อสันนอก 1,725/กก. เหมาะส�าหรับ ปิ้ง ย่างและท�า steak 

 2) Premium cuts grade A  เนือ้สะโพกนอก  เน้ือสะโพกใน 

เน้ือรัมพ์ และเน้ือลูกมะพร้าว ราคา 990/กก. เหมาะส�าหรับ

แล่บางๆและหั่นชิ้นเล็กๆเพื่อผัด เช่น ผัดเผ็ด ผัดน�้ามันหอย   

ผดัข้ึนฉ่าย แกงเผด็ แกงเขียวหวาน เนือ้กวางสับหรอืบด ผดักะเพรา 

คั่วกลิ้ง 

 3) Premium เนื้อไหล่บน 780/กก. เนื้อไหล่ล่าง 780/กก. 

เนื้อคอ 570/กก. เนื้อน่องหน้า 690/กก. เนื้อน่องหลัง 690/กก.  

เน้ือพ้ืนท้อง 510/กก. เน้ือพ้ืนอก 510/กก. เหมาะส�าหรบั แกงมัสม่ัน 

เน้ือเป่ือย และสตูว์  บรรจสุุญญากาศในความเยน็ ต�า่กว่า -18 องศาเซลเซยีส 

สามารถเก็บไว้ได้นาน

 นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากโครงการผลิตพืชอาหารสัตว์

เขตร้อนในกลุ่มประชาคมอาเซียน จังหวัดนครนายก-ปราจีนบุรี 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากงานวิจัย มาจัดจ�าหน่ายด้วย อาทิ เขากวางอ่อน 

ผสมสมุนไพร หนังเขากวางอ่อนอบแห้ง กุนเชียงเนื้อกวาง - 

อาหาร Freeze Dry ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋อง เช่น เอ็นกวาง

ตุ๋นยาจีน คั่วกลิ้งเนื้อกวาง 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ศิษย์เก่านิติศาสตร์ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า นิติราม” (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ 

พ.ศ. 2514 พร้อมกับการก่อต้ังมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาคณะว่า “คุณธรรมคู่กฎหมาย 

ขยายโอกาสทางการศึกษา” จนถึงปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

ออกไปรับใช้สังคมและประสบความส�าเร็จในวิชาชีพเป็นจ�านวนมาก คณะนิติศาสตร์

เห็นความส�าคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับศิษย์เก่า  

จึงได้จัดงานคืนสู่เหย้าขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังสร้างจิตส�านึกรักสถาบันและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารของคณะให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวว่าดีใจท่ีได้เห็นศิษย์เก่ารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงหลายคนท่ีกลับมา 

ร่วมงานคืนสู่เหย้าคณะนิติศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จในสาย

อาชีพต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าวันน้ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้ก่อต้ัง 

มาเป็นเวลา 47 ปี สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างไม่เป็นรองใคร และมุ่งให้โอกาส

ทางการศึกษากับผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดมา เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้

สังคมและประเทศชาติอย่างเข้มแข็งต่อไป

 เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่

บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา รุ่นที่ 43 ซึ่งมีเรื่องราวที่สร้างความประทับใจแกช่าว

รามค�าแหงอย่างย่ิง คือ นางสาวพัชรมณฑ์ เสวะนา ซ่ึงไม่มีแขนท้ัง 2 ข้าง สามารถคว้า

ปริญญาใบที่ 2 ในฐานะมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ยื่นปริญญาบัตรให้ที่ซอกคอ โดยไม่ถือพระองค์ 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา นับเป็นความปลื้มปิติและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

แก่บัณฑิตและมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอย่างหาท่ีสุดมิได้ และขอยกย่องความกล้าแกร่ง

ของหญิงสาวที่พยายามท�าตามความฝันด้วยสองเท้า ที่ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโท 

ด้วยวัย 37 ปี ที่ ม.รามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดหนองบัวล�าภู ทั้งนี ้

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประจ�าปีการศึกษา 2559 - 2560  ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ แก่ พลเอกราชรักษ์  เรียนพืชน ์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แก่ นายพีรวัฒน์   

สุรเศรษฐ  และปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  แก่ นางณัฏนันท์  ภู่ไพบูลย์

ยังได้รับค�าช่ืนชมจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงกล่าวช่ืนชม

บัณฑิตรามค�าแหงสู้ชีวิตในรายการศาสตร์พระราชาฯด้วย พัชรมณฑ์ ถือเป็น

บุคคลตัวอย่างท่ีสังคมจะต้องจดจ�าว่า แม้จะไร้แขนท้ังสองข้าง แต่หัวใจท่ีแข็งแกร่ง

และความพากเพียรพยายามในตัวเอง ท�าให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต ผมเช่ือว่า

มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ท่านน้ีจะเป็นแบบอย่างให้หลายๆคนมีแรงฮึดสู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

เดินหน้าไปสู่ความฝันของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสอย่างแท้จริง 

ให้กับทุกคนที่แสวงหาโอกาสทางการศึกษา ขอให้ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

ทุกท่านจงภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ รามค�าแหงจะยังคงยืนหยัดมุ่งมั่นพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มท่ีประสงค์จะเรียนหนังสือ 

ได้เรียน ได้มีความรู้ และมีที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมต่อไป”

 ส�าหรับการจัดงานครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าซึ่งเป็น

บุคคลส�าคัญและเป็นผู้มีช่ือเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก และ

ยังร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ได้แก่การปาฐกถาพิเศษเร่ือง “บทบาทนักกฎหมายไทย

ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย  นายธนฤกษ์  นิติเศรณ ี ประธานศาลอุทธรณ์ กิจกรรม

ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ ได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนก

คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด พลเรือเอกปรีชาญ 

จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และนายนิรุฒ  มณีพันธ์ ที่ปรึกษากรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) นายพรศักด์ิ  ศรีณรงค์  รองอัยการสูงสุด 

และว่าท่ีร.ต.ถวัลย์  รุยาพร นายกสภาทนายความ ด�าเนินรายการโดย อาจารย์จตุพล  

ชมภูนิช และอาจารย์ ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูล  

 นอกจากน้ียังมี พิธีมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส โดยมีอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

และอาจารย์อาวุโสหลายท่านร่วมในพิธี อาทิ รศ.ชูศักด์ิ  ศิรินิล  รศ.พรชัย  สุนทรพันธ์ุ  

รศ.จรัล  เล็งวิทยา  รศ.ประเสิรฐ  ตัณศิริ  รศ.สุขสมัย  สุทธิบดี  รศ.ทองสุก  

กรัณยพัฒนพงศ์ รศ.ดร.โภคิน  พลกุล รวมทั้งมีการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน 

“ท้าวมาลีวราช ว่าความ”  โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ด้วย
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” เคยไปงานท่ีเรยีกว่า 

“คืนสู่เหย้า” ของสถาบันต่างๆ มาหลายงาน

 เกดิความประทับใจมากบ้างน้อยบ้าง 

แล้วแต่การจัดงานของแต่ละแห่ง

 แต่งานดังกล่าวที่ชื่อ “คืนสู่เหย้า 

นติิราม” ทีค่ณะนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๑  ท่ีอาคารพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 เป็นงานคืนสูเ่หย้าท่ีสร้างความประทบัใจ 

แก่ผูม้าร่วมงานมากทีสุ่ดงานหนึง่ทีเ่คยพบมา

 เน่ืองเพราะเป็นงานท่ีรวมอาจารย์เก่า 

และศิษย์เก่าของคณะนติิศาสตร์มากท่ีสุด

งานหนึ่ง

 บรรยากาศจึงอบอวลด้วยความรัก

ความผกูพนั  ค�าพดูทีไ่ด้ยนิกันมากท่ีสดุคือ 

 “ออเจ้า” และ “ไม่มีรามฯไม่มเีรา”

 “คืนสู่เหย้าชาวนิติฯรามค�าแหง

 ย่อมส�าแดงความรักสมัครสมาน

 รกัรามฯ รกัคร ูรกัเพือ่นมาช้านาน

 ความรักบานในใจเผยให้ดู

 ที่สุดรักสุดห่วงคือประเทศชาติ

 นิติรามฯพร้อมประกาศในทุกหมู่

 เพราะมีรามฯ จึงมีเราดั่งค�าครู

 ขอเชิดชูองค์พ่อขุนฯอุ่นไอรัก”

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยินดี 

ต่อท่านคณบดีคณะนติิศาสตร์ รามค�าแหง  

ท่านผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา  แสงสุข  

และชาวคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ทั้งมวล  ที่

        สร้างสรรค์งานดีๆ เช่นนี้เกิดขึ้น

ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร หนุนการพัฒนาประเทศ 

 เริ่มต้นที่การสร้างคนให้มีคุณภาพ และปลูกฝังให้ท�างานด้วยใจ 

 น�าไปสู่ความส�าเร็จ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู ปัจจุบนัเป็นท่ีปรกึษาบรษัิท โตชบิา ไทยแลนด์ จ�ากดั โดยเริม่ท�างาน 

เม่ือปี 2529 ในต�าแหน่งผูจั้ดการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ากัด และต่อมา 

ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารและประธานกรรมการบรหิาร กลุม่บรษัิทโตชบิาประเทศไทย กระท่ังในเดือนกนัยายน 2557 

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในรัฐบาล 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

 รางวลัดีเด่น ปี 2547 ได้รบัเลอืกเป็น 1 ใน 13 นกัธุรกิจสตรชีัน้น�าระดับโลก ปี 2548 ได้รับรางวัล เปรียว 

อวอร์ด ซึ่งมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประสบความส�าเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ปี 2550 ได้รับรางวัล 

นักธุรกิจสตรีดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2550 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ ป ี 2550 ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2550 

จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555 สตรีไทยดีเด่นสภาสตรีแห่งชาติฯ 

และบุคคลสัมมาชีพแห่งปี 2555 โดยมูลนิธิสัมมาชีพ 

 โอกาสน้ี นางกอบกาญจน์ เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา-

ทรพัยากรมนษุย์ จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ซ่ึงตนเหน็ว่า การพฒันาประเทศ มีหวัใจส�าคัญ คือ การสร้างคน 

ให้มคุีณภาพ และปลูกฝังให้ท�างานด้วยใจ สร้างบคุลากรรุน่ใหม่ให้ท�าธุรกจิให้อยูใ่นมือของคนไทย มีความภาคภมิูใจ

ในท้องถิ่น มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ และพัฒนาขึ้นด้วยความสามารถของตนเอง 

 “ดิฉนัมองว่าศาสตร์ของคนเป็นเรือ่งยาก ต�ารากส็อนไม่ได้ ส่ิงท่ีเคยเรยีนมาเป็นเพยีงหลักการเบ้ืองต้น 

เพราะศาสตร์ของคนต้องเรยีนรูต้ลอดชวีติ เราต้องมีใจ ท�างานด้วยใจ เข้าไปนัง่ในหวัใจของคน ซึง่เชือ่เสมอว่า 

ถ้าคนท�างานด้วยหวัใจ ไม่ว่าจะยากเพยีงใด จะมีพลงัในการก้าวเดินต่อไป อกีทัง้ ยงัเป็นหน้าทีข่องประชาชน 

ท่ีไม่ต้องรอให้ใครมาบอก ต้องท�าหน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ แม้บางครัง้อาจจะท้อ แต่วนัรุง่ข้ึนต้องลกุข้ึนสู้ต่อไป”

 อดีต รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวด้วยว่ารามค�าแหงเป็นสถาบันหลักของประเทศ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ 

และออกไปท�างานด้วยความอดทน รู้กว้าง ตั้งใจ มีวินัยและความพยายามสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น 

ในการท�างาน เพราะเป็นคนต้องท�างาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เมื่อเจอปัญหาเป็นธรรมดาของชีวิต วิกฤต- 

เป็นเรือ่งธรรมดา ซ่ึงบณัฑิตท่ีจะเรยีนจบจากรามค�าแหงไปได้ ต้องชนะใจตัวเอง และมีความอดทน เป็นบทเรยีน

ที่ไม่มีในต�าราอย่างแน่นอน

 “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน เมื่อเรียนจบรับปริญญาไปแล้วถือเป็นการเริ่มต้นชีวิต บัณฑิต-

ทุกท่านจะมีคุณค่า ต่อเมื่อได้ลงมือท�า น�าสิ่งที่ได้เรียนมาไปท�างาน และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ท�าให้ทุกวันคือ

การพัฒนา ทุกวันคือบทเรียนใหม่ๆ เปิดใจกว้าง ลงมือท�า พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ตามโลกที่เปลี่ยนแปลง 

บัณฑิตต้องกล้าที่จะฝัน แล้วเดินหน้าไปถึงฝันที่ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ จึงจะคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นคน”

 อดีต รมว.ท่องเทีย่วฯ “กอบกาญจน์”
หนุนรามฯสร้างคนมีคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ
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‘พรสดุา’ ผูจ้ดัละครมากฝีมอื
ทุม่เตม็ที ่คว้า ป.ตร ีสงิห์ทอง 

ปัจฉิมนิเทศโครงการฯ 

เพื่อความเป็นเลิศ

 พรสุดา  ฮาวานี่  ต่ายเนาว์คง   หรือ “น้อง” นักแสดงชื่อดังที่ผันตัวมาเป็น

ผูจั้ดละครมากฝีมือ  จบแล้วปรญิญาตรรัีฐศาสตรบณัฑติ  ใช้เวลา 1 ปีครึง่เรยีนภาคพเิศษ  

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา หลังทิ้งระยะไป

เกอืบ 30 ปี  เพือ่ท�างานหาเงินเป็นเสาหลกัของบ้านต้ังแต่วยัรุน่  วนันีภ้มิูใจท่ีท�าได้  

พร้อมทัศนคติใหม่ๆ จากการเรยีน  เตรยีมมุ่งท�าผลงานละครสร้างคณุค่าให้กับสังคม

 นกัแสดงชือ่ดัง “พรสุดา”  เปิดเผยว่าหลงัจบมัธยมปลาย  สอบเอน็ทรานซ์ไม่ติด 

จติใจห่อเหีย่วมาก  เพือ่นๆ ปลอบใจว่ายงัมีอกีหนึง่สถาบันท่ีคอยรองรับ  จงึตัดสินใจ

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยต้ังใจว่าจะท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย 

เพราะไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม่  

 “ครอบครัวของน้องไม่ได้ร�า่รวย  คณุพ่อกบัคุณแม่กดู็แลเรามาอย่างเต็มท่ีแล้ว  ส่งเสียให้เรียนจนจบมัธยม 

จงึคดิว่าถงึเวลาทีเ่ราจะดูแลพวกท่านบ้าง  และเป็นช่วงท่ีเข้าวงการใหม่ๆ พอดี  กอปรกบัรายได้ท่ีมีมากกว่าทกุคนในบ้าน  

จงึเป็นเหมือนเสาหลกัของครอบครวัท่ีคอยดูแลทกุคนรวมถงึพีส่าวด้วย”

 บัณฑิตพรสุดา  เผยต่อไปว่าช่วงท่ีเข้าวงการใหม่ๆ ได้เข้าเรยีนจรงิจงัประมาณ 1 ปี  พอมีงานกเ็ลอืกงานก่อน

เพราะคดิถงึคนข้างหลงั  ซึง่สมัยนัน้การท�างานส�าคัญมากกว่าการศึกษา  หากแอบไปสอบหรอืเบีย้วคิวจะมีผล

ต่ออาชพีมาก  ยิง่ช่วงน�า้ข้ึนต้องรบีตัก  แล้วคิดว่าเด๋ียวค่อยลงสอบใหม่  ขณะที ่ม.รามฯ กไ็ม่ได้บังคบัเรือ่งการเรยีน  

ให้อิสระทางการตัดสินใจเป็นของผู้เรียน  จนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบ 30 ปี  

 “ช่วงแต่งงานออกเรือน  สมรสกับนักการทูตชาวบรูไน ฮาจีเด้าท์ ฮาจีมูฮัมหมัดฮาเดร  ต้องไปอาศัย

อยูต่่างประเทศตลอด 10 ปี  ต้ังใจว่าจะศึกษาต่อ  จงึเริม่เรยีนภาษาเพือ่เตรยีมตัวเรยีนต่อเมอืงนอก  ก่อนจะตัดสนิใจ

กลบัมาเรยีนทีเ่มืองไทย  ต่อยอดการศึกษาที ่ม.รามฯ ทีเ่คยสะสมหน่วยกิตไว้  หลงัจากท่านทตูเกษียณกเ็ป็นเวลา

ที่ได้ท�าสิ่งที่เคยขาดหายไป  แม้วันนี้ทุกอย่างจะลงตัวหมดแล้ว  แต่ยังขาดด้านการศึกษา  จึงทุ่มเทเต็มที่เพื่อ

จะคว้าใบปริญญามาให้ได้  อยากท�าให้แม่ภูมิใจว่าน้องไม่ได้หาเงินเป็นอย่างเดียว”

 บัณฑิตคนเก่ง  กล่าวต่อไปว่าหลังจากต้ังปณิธานกับตัวเองแล้ว  พอได้ใบลงทะเบียนตารางเรียนมา

ก็จะน�ามาจัดสรรกับตารางงาน  โดยยกให้การเรียนส�าคัญท่ีสุด  เอางานไว้ทีหลัง  เพราะสมัยก่อนเราพลาด 

เพราะให้ความส�าคัญกับงานมากกว่า  หลังจากน้ีจะไม่พลาดอีกเพราะมีเวลาน้อยลงเรื่อยๆ มัวท�าอะไรเล่นๆ 

ไม่ได้แล้ว  ซึง่อาจารย์แต่ละท่านกส็อนอย่างเต็มท่ี  น�าสถานการณ์ปัจจบุนัมาเชือ่มโยงกบัเน้ือหาในต�ารา  รวมถงึ

ทริคในการเขียนตอบข้อสอบที่ท�าให้สามารถคว้า A มาเป็นก�าลังใจให้ตนเองได้หลายวิชา

 “การเรียนรัฐศาสตร์  กับการท�างานในวงการบันเทิง  ไม่มีความเข้ากันเลยสักนิด  ปกติแล้วจะหมกมุ่น

อยู่กับการแสดงและเอ็นเตอร์เทนเมนท์อย่างเดียว  แต่ความรู้ทางรัฐศาสตร์เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม ่

ท�าให้มีความรู ้ ใส่ใจและให้ความส�าคัญเก่ียวกบัโลกและสงัคมมากข้ึน  และยงัเป็นแรงบนัดาลใจในการท�าละครดีๆ 

โดยจะใส่แง่คิดด้านคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปด้วยเพื่อช่วยยกระดับสังคม  แม้ไม่ได้สร้างสรรค์มาก  แต่ถ้า 

จุดประกายให้สังคมได้ก็เป็นเรื่องที่ดี”

 ผูจั้ดละครมากฝีมอื  บอกอกีว่าภมูใิจในตัวเองมาก  ไม่คดิว่าจะจบเรว็ขนาดนีไ้ด้  นึกย้อนกลบัไปเป็นช่วงเวลา

ที่ค่อนข้างเหนื่อย และท้าทาย  ซึ่งสามารถท�าได้จริงๆ  การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่คนๆ หนึ่งควรจะมี  

 “อาจารย์ทกุคนให้ความรูไ้ม่มีก๊ัก  อยูท่ี่นักศึกษาแต่ละคนจะกวาดความรูไ้ปได้มากน้อยแค่ไหน  ยิง่สมยัน้ี 

ค้นหาข้อมูลได้ง่าย  ขอเพียงมีแรงบันดาลใจ  มีความหนักแน่น  โดยเฉพาะกับการเรียนภาคปกติท่ีไม่มีใคร 

มาบงัคบั  คนท่ีจบจากรามฯจึงมักจะมีความเป็นผูใ้หญ่สงู  เพราะต้องช่วยเหลอืตัวเองทุกอย่าง  หากต้ังใจเรยีนจรงิจงั  

แม้หนทางจะไม่ง่าย  แต่น้องๆ รามค�าแหงจะไปได้ไกลมาก”

 ผู้จัดละครคนเก่ง  กล่าวทิ้งท้าย  ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามต้องท�าอย่างเต็มที่  เพราะถนนไม่ได้เรียบง่าย  ทุกคน 

กว่าจะประสบความส�าเร็จในชีวิตได้  ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ  หากเจอทางตันหรืออุปสรรคหนักๆ ต้อง

พักสักนิดแล้วค่อยลุยต่อ  มองโลกในแง่ดี  อย่าคิดอะไรเยอะ  ถึงเวลาเรียน  วางหัวโขนไว้หน้าห้องแล้วตั้งใจ

เรียนเป็นนักศึกษา  กลับบ้านก็ทบทวนทั้งงานและเรียนก่อนนอน  ก่อนจะวางไว้แล้วหลับอย่างมีความสุข  

ตื่นมาตอนเช้าให้ท�าตัวเป็นศูนย์  ให้สมองและหัวใจขาวสะอาด  แล้วลุยทีละอย่างเต็มที่

 “ชีวิตคนเรา  หากยอมแพ้เม่ือไหร่จะไม่มีวันชนะเลย  ต้องสู้  ยิ่งเศรษฐกิจและสังคมเป็นแบบนี้   

เราจะยอมแพ้ไม่ได้  เพราะมีคนทีค่อยเหยยีบข้ามเราเสมอ  ล้มได้  แต่ต้องลกุขึน้มาให้ได้  ต้องท�าทกุอย่างให้เต็มที่  

100%  บวกไปอีก 10% รับรองชีวิตนี้ไม่มีพลาด”

        

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดปัจฉิมนิเทศ 

เตรียมความพร้อมบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ 

โครงการพิเศษบรหิารธรุกจิบัณฑิต เพ่ือความเป็นเลศิ 

คณะบริหารธุรกิจ ย�้าใช้ความรู้พัฒนาตนเอง - 

ประเทศชาติ และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุง่หว้า ประธาน

กรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพือ่ความเป็นเลิศ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง   เป็นประธานให้โอวาทในการปัจฉมินเิทศ 

เตรยีมความพร้อมให้แก่บัณฑิต โดยมคีณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

ตลอดจนว่าท่ีบัณฑิตร่วมในพธีิ เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีชุม

 โอกาสนี้ รศ.ดร. สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่า 

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนท่ีส�าเร็จ 

การศึกษาเป็นบัณฑิตจากโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพือ่ความเป็นเลิศ รูส้กึภาคภูมิใจอย่างยิง่ท่ีนกัศึกษา

ทุกคนต้ังใจเรียนจนส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต

ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ และให้ความร่วมมือท�ากิจกรรม

กบัโครงการฯด้วยดีเสมอมา ขอให้น�าความรู้ท่ีได้รับ 

จากการเรยีนทีม่หาวทิยาลยัไปประยกุต์ใช้กบัการท�างาน

และการด�ารงชวีติในสังคม เพือ่พฒันาตนเอง สังคม 

และประเทศชาติโดยการบูรณาการความรู ้ด้าน

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อออกไป

สู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0  รวมทั้งขอให้

บัณฑิตทุกท่านน�าความรู้ไปใช้ควบคู่กับคุณธรรม

จริยธรรม และมีความกตัญญูกตเวทิตากับผูมี้พระคุณ 

เพราะสังคมต้องการคนท่ีเป็นท้ังคนเก่งและคนดี 

ออกมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

 “มหาวทิยาลยัแห่งนีไ้ม่ได้ให้เพยีงแค่วชิาความรู้

ในต�าราเรยีนเท่าน้ัน ยงัให้ประสบการณ์ในการใช้ชวีติ 

กับนักศึกษาด้วย และเม่ือส�าเร็จการศึกษาได้ใบ- 

ปริญญาบัตร ก็ยังถือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการ

เรียนรู้เท่าน้ัน ทุกคนยงัคงต้องศึกษาหาความรู้ต่อไป 

อย่างไม่หยุดยั้ง เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะโลก 

ปัจจบุนันีม้กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดท้ังด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และความเป็นอยู่ในระดับประเทศและ

นานาประเทศ  จึงจ�าเป็นที่นักบริหารท่ีดีทุกคน 

ต้องเร่งพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในทุกด้าน 

ให้พร้อมเข้าสู ่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์  

4.0 ต่อไป  



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ตอน เลิกใช้คน(ต่อ)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ความเดิมจากตอนที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องของแนวโน้มท่ีก�าลังเกิดขึ้นในโลก

จากการท่ีมกีารพฒันาเครือ่งจกัรมาใช้แทนแรงงานคนมากขึน้ จนแรงงานมนษุย์ตาด�า ๆ 

อย่างเรานี่แทบจะไม่มีท่ียืนอยู่แล้ว เพราะปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นอกจาก 

จะมีการใช้เครือ่งยนต์แทนก�าลงักายของคนแล้ว ยงัมีการใช้สมองกลหรอืเทคโนโลย ีAI 

(Artificial Intelligence) มาคิดแทนคนได้อีก

 เน่ืองจากเคยเป็นอาจารย์สอนท้ังประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติลัทธิ 

เศรษฐกจิมาก่อน ผมจึงเคยอ่านผ่านเรือ่งการใช้เครือ่งจักรแทนแรงงานคนในยคุก่อน ๆ 

มาบ้างเพราะเรือ่งน้ีไม่ใช่เพิง่เกดิ ความจรงิมีมาต้ังแต่ยคุปฏวิติัอตุสาหกรรม (Industrial 

Revolution) เม่ือกว่า 250 ปีมาแล้ว ซ่ึงความหมายโดยย่อของค�าว่า “ปฏวิติัอตุสาหกรรม” 

กคื็อการเปลีย่นแปลงระบบการผลติจากการผลติขนาดเลก็ใช้แรงงานฝีมอืเป็นหลกั

มาเป็นการผลิตขนาดใหญ่เพื่อการค้าโดยการผลิตนั้นมีการน�าเครื่องจักรอัตโนมัติ

มาใช้อย่างกว้างขวาง แต่ในตอนแรกนัน้แรงงานทีมี่ปัญหาตกงานมีแต่พวกแรงงานช่างฝีมือ 

เพราะนายทุนนักอตุสาหกรรมน�าเครือ่งจักรมาใช้แทนแรงงานกลุม่นีไ้ด้ ส่วนแรงงาน

ไร้ฝีมือซ่ึงแต่เดิมแทบไม่จ�าเป็นต้องใช้นั้นกลับมีงานท�าข้ึนมาเนื่องจากเครื่องจักร

เดินเครื่องเองไม่ได้จ�าเป็นต้องมีคนท�างานร่วมกับเคร่ือง  แรงงานไร้ฝีมือไม่ต้อง 

ฝึกฝนเชี่ยวชาญเหมือนช่างฝีมือจึงค่าจ้างต�่า สมใจนายทุนพอดี

 นอกจากน้ันในการผลิตและใช้งานเคร่ืองจักรยังต้องการวตัถดิุบส�าคญั 2 อย่าง 

ด้วยคือเหลก็เพือ่ท�าตัวเครือ่งจกัรและพลงังานเพือ่ใช้ท้ังในการถลงุเหล็ก การขนส่งเหล็ก 

มายังโรงงานผลิตเครื่องจักร และเป็นพลังงานให้เครื่องจักรท�างานได้ด้วย พลังงาน

ที่ว่านี้ในยุคแรกนั้นเขาใช้ถ่านหินเป็นหลัก พวกแรงงานไร้ฝีมือและค่าจ้างต�่าจึงม ี

งานท�ามากข้ึนจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ได้น้อยลงแต่อย่างใดเพราะ

ในการขุดแร่เหล็ก การถลุงเหล็ก และการท�าเหมืองถ่านหินนั้น ล้วนแต่ต้องใช้

แรงงานไร้ฝีมือเป็นจ�านวนมาก

 แต่หลงัจากท่ีอตุสาหกรรมพฒันามาได้ระยะหนึง่ นายทนุกห็าทางลดต้นทุนลง 

โดยใช้เครือ่งจกัรแทนแรงงานคนมากข้ึนเรือ่ย ๆ เรือ่งน้ี Karl Marx เจ้าลทัธิคอมมวินสิต์ 

ซึง่มีชวีติอยูใ่นปลายยคุปฏวิติัอตุสาหกรรมได้มองเหน็และท�านายไว้ว่า การน�าเครือ่งจักร

มาใช้แทนแรงงานคนนี้เองท่ีจะท�าลายระบอบนายทุนลงในที่สุด เพราะเมื่อคนงาน

ถูกปลดออกจากงาน ก็จะไม่มีงานท�า ไม่มีรายได้ ในขณะที่นายทุนที่ผลิตสินค้าออก

มาขายเม่ือมีการใช้เครื่องจักรก็ท�าให้ผลิตได้เป็นจ�านวนมาก แต่ผู้ซ้ือซ่ึงส่วนมาก

เป็นแรงงานนั้นเมื่อไม่มีรายได้ก็ไม่มีเงินจะไปซื้อ ผลผลิต (จากเครื่องจักร) ที่ออกมา 

กจ็ะยอดขายตกต�า่ การจะรักษาก�าไรเอาไว้ท�าให้นายทุนต้องลดต้นทนุลงด้วยการพฒันา

เครือ่งจกัรทีทั่นสมัยกว่าเดิมมาใช้แทนแรงงานเพิม่ขึน้อกี  เรือ่งน้ีถ้ามาคดิดูให้ดแีล้ว 

แรงงานไม่จ�าเป็นต้องรวมก�าลงัเข้าท�าลายระบบนายทุนเหมอืนท่ี Marx คิดหรอกครบั 

เพราะเมื่อผลิตสินค้าแล้วไม่มีคนซื้อ โรงงานอุตสาหกรรมจะอยู่รอดได้อย่างไร

 มีคนเคยให้ค�าอธิบายไว้หลายแนวทางว่าเพราะเหตุใดค�าท�านายของ Marx  

ท่ีว่าระบอบนายทุนจะท�าลายตัวเองลงในทีสุ่ดจงึไม่เกดิขึน้ ซ่ึงค�าอธิบายทีดู่มีเหตุผลดี 

ก็คือการค้าต่างประเทศทีเ่สรมีากขึน้ท�าให้มีการขยายตลาดออกไป ผลผลติจากเครือ่งจกัร

จึงยังขายได้อยู่ นอกจากนั้นเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตยังจ�าเป็นต้องใช้แรงงาน 

ท่ีเชีย่วชาญมากขึน้กท็�าให้แรงงานท่ีสามารถพฒันาฝีมือขึน้ยงัคงมงีานท�า (และมรีายได้

ไปซื้อสินค้าอุตสาหกรรม) อยู่ได้

 ถ้าจะให้ผมลองท�านายดูบ้างว่าการใช้เครื่องจักรแทนแรงคนจะท�าให้ระบบ

เศรษฐกจิสังคมล่มสลายลงเพราะคนไม่มีงานท�าหรอืไม่ ผมคงตอบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ 

เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่าง ๆ  ส่วนใหญ่โลกน้ันไม่ได้มีแค ่

ธุรกิจอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ยังมีธุรกิจเกษตรอีกซึ่งแม้จะมีการน�าเครื่องทุ่นแรง 

มาใช้มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วแรงงานคนก็ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นอยู่ถ้าค่าจ้างไม่สูงมาก 

      

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

ที่ ไปรษณีย์ (ตอนที่ 2)

 บทสนทนานี้ เป็นสถานการณ์ที่ผู้ใช้บริการมาขอซื้อแสตมป์ตามอัตราที่ตน 

ทราบอยู่แล้วว่าจะส่งจดหมายไปต่างประเทศท่ีเป็นจุดหมายน้ันใช้แสตมป์ราคาเท่าไร 

เม่ือไปถึงไปรษณีย์จึงขอซ้ือแสตมปจ์ากเจ้าหน้าท่ีได้เลย และเม่ือติดแสตมปแ์ล้ว สามารถ

ไปหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์ ในช่อง “ต่างประเทศ” ได้ด้วยตนเอง 

G:  (บ่า เกิ่น สี่ อะ) คุณต้องการอะไรคะ

H:  

 (โตย ม้วน มัว บา เจี๊ยก แตม ต๊าม ด่ง)  

 ฉันต้องการซื้อแสตมป์ 8,000 ด่อง สามดวง

G:  (เดย อะ) นี่ค่ะ

H:  

 (โตย ก๊อ เถ เด๋ ทือ ไหน่ เอ๋อ เดย เดือก คง อะ) 

 ฉันสามารถส่งจดหมายนี้ท่ีนี่ได้ไหมคะ

G:  

 

 (ซิน ดึ่ง บ่า ดี ซา เบน จ๊าย บ่า แส เท้ย เม้ย ห่อม ทือ หาย บ่อ ทือ กั๋ว 

 บ่า หว่าว ห่อม ก๊อ  เด่ “ดี เนื้อก หว่าย”)

 กรุณาอย่าส่ง คุณไปทางด้านซ้าย คุณจะเห็นตู้ไปรษณีย์ แล้วทิ้งจดหมาย 

 ของคุณเข้าตู้ไปรษณีย์ที่ส�าหรับส่ง “ไปต่างประเทศ”

H:  (ซิน ก๋าม เอิน)  ขอขอบคุณ

 นอกจากนี้ การส่งจดหมายยังมีจดหมายลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย

ระหว่างทาง และสามารถตรวจสอบได้ หากผู้รับไม่ได้รับจดหมายเม่ือผ่านพ้นไปหลายวัน 

การส่งจดหมายลงทะเบียนน้ี สามารถท�าได้ท้ังลงทะเบียนในประเทศ และลงทะเบียน

ต่างประเทศ 

I:  

 (โตย ม้วน กื๋ย ทือ บ๋าว ด๋าม) ฉันต้องการส่งจดหมายลงทะเบียน

K:  

 (ดี เดิว เทือ บ่า จอง เนื้อก ไฮ ซา เนื้อก หว่าย อะ) 

 ไปไหนคะคุณ ในประเทศหรือต่างประเทศคะ

I:  (ดี กัวลาลัมเปอร์)  ไปกัวลาลัมเปอร์

  

 (บาว เญียว เตี่ยน โหมต บ๊ึก ทือ บ๋าว ด๋าม ดี กัวลาลัมเปอร์ อะ)

 จดหมายลงทะเบียนไปกัวลาลัมเปอร์หนึ่งฉบับราคาเท่าไรคะ

K:  (ฮาย เมือย หง่าน ด่ง) สองหมื่นด่ง

 ในฉบับต่อไป จะน�าเสนอการส่งจดหมายทางอากาศทั้งภายในประเทศ และ

นอกประเทศ รวมถึงการส่งพัสดุไปต่างประเทศ แม้ในปัจจุบันการส่งจดหมาย 

จะลดจ�านวนลง แต่การไปรษณีย์ก็ยังคงมีบทบาทในด้านอื่นเพิ่มเติมขึ้นมา

  (เอ๋อ บืว เดี่ยน)

ซ่ึงแปลว่าถ้าคนตกงานจากภาคอุตสาหกรรมก็น่าจะมาเป็นแรงงานภาคเกษตร 

โดยยอมรับค่าจ้างต�่าลงบ้างดีกว่าจะอดตายอยู่ในเมือง และถ้าคนในภาคเกษตรอยู่ได ้

ภาคอุตสาหกรรมก็คงอยู่ได้เหมือนกันเพียงแต่คงต้องมีการปรับตัวตามกลไกตลาด

เสียหน่อย นั่นคือปรับลดก�าลังผลิตและราคาลงให้เหมาะสมกับก�าลังซื้อ

 เม่ือตอนเกิดเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ท่ัวโลกในปี พ.ศ.2473 น้ันนักทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่านั่นคือการล่มสลายของระบอบทุนนิยมตามแนวคิด 

Marx แต่ก็จะเห็นได้ว่าระบอบทุนนิยมฟื้นตัวกลับมาได้ในขณะที่ระบอบคอมมิวนิสต์

ตามแนวคิด Marx เสียอีกกลับไปไม่รอด



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

(อ่านต่อหน้า 9)

 ถ้าถามนักศึกษาว่าผลการสอบอยากได้เป็นเกรดอะไร  ค�าตอบคงเป็นเสียงเดียว 

คือ เกรด A  เคยสงสยัไหมว่าเราเข้าห้องเรยีนอย่างสม�า่เสมอและหม่ันทบทวนบทเรยีน  

แต่ท�าไมผลสอบออกมาถึงได้คะแนนน้อยกว่าคนท่ีเรียนเก่งในเม่ือเราท�าคล้าย

กับเขาทุกอย่าง  มันเป็นเพราะสาเหตุใด   

  

 แนวทางการเรยีนทีท่�าให้ประสบความส�าเร็จนัน้มีหลายแนวทาง  แต่ละแนวทาง

จะมีความเหมาะสมกับลักษณะนิสัยของคนที่แตกต่างกันไป  นี้เป็นแนวทางหนึ่ง 

ที่ท�าให้ผลการเรียนได้เกรดที่ดี  แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าทุกคนจะท�าส�าเร็จเสมอไป 

 เทคนิคในการเรียน  แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ เทคนิคการปฏิบัติและ

เทคนิคการคิด

เทคนิคการปฏิบัติ
 1. อ่านบทสรปุและเนือ้หาทีจ่ะเรยีนในวนัถดัไป  วชิาไหนมบีทสรปุแนะน�า

ให้อ่านบทสรุปก่อนอ่านเนื้อหาท่ีจะเรียนในคาบถัดไป  จะช่วยให้เห็นภาพรวม 

ของเน้ือหาทั้งหมด  บางคนอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเลย  แต่จงอ่านไปไม่ว่าจะเข้าใจ 

หรอืไม่เข้าใจ  เพยีงแต่ต้องการให้มคีวามคุน้เคยกบัเนือ้หาและอาจท�าให้ตอบค�าถาม 

ที่อาจารย์ถามในห้องได้

 2. ทบทวนเนื้อหาและท�าการบ้านที่อาจารย์ให้  ทบทวนเนื้อหาเร็วเท่าใด  

เราจะจ�าและเข้าใจเนื้อหาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น  หากปล่อยเวลาไว้นานเราก็จะลืม 

 3. ต้ังใจฟังในห้องเรยีน  การจดเป็นวธีิท่ีช่วยความจ�า  แต่อย่าจดแบบทุกค�าพดู  

ให้เผื่อสมาธิในการฟังและคิดวิเคราะห์ตามด้วย  บางทีอาจารย์เน้นย�้าหัวข้อไหน

เป็นพิเศษ  ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจฟังก็อาจจะพลาดโอกาสไป

 4. เวลาเรยีนหากไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์ในห้องเลย  ไม่ต้องกลวัหรอือายเพือ่น

จะว่าตัวเองไม่ฉลาด  ให้คิดว่า “เราโง่ในวันน้ี  แต่เราจะฉลาดในวันหน้า  เพราะ 

ความขี้สงสัยของเรา” ให้ถามออกไปเลย เพราะจะช่วยท�าให้เราเข้าใจบทเรยีน 

ได้ดียิ่งขึ้น  แต่ถ้ามีค�าถามจ�านวนมากให้แบ่งออกมาถามหลังเลิกคาบเรียน   

เพราะถามบ่อยเกินไปอาจารย์จะไม่ได้สอนเนื้อหาและเพื่อนๆ จะร�าคาญ

 5. ส่งงานที่อาจารย์สั่งทุกงาน  วิชาที่มีคะแนนเก็บมากๆ  จะเป็นคะแนน 

ที่ช่วยให้เข้าใกล้เกรด  A  มากขึ้น  และเมื่อเวลาสอบเราจะไม่เกิดความเครียดและ

กดดันตัวเอง

 6. คบเพื่อนท่ีเรียนเก่งหรือเพื่อนท่ีขยันท�างาน  ถ้าเรามีเพื่อนที่เรียนเก่ง 

จะได้ประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะถามปัญหาที่สงสัยหรือชวนกันคุยเกี่ยวกับ

เรื่องเรียน รวมถึงทริคดีๆ  แต่ควรเข้าหาเขาด้วยความจริงใจ ไม่หวังประโยชน์

จากเขาเพียงอย่างเดียว  ส่วนเพื่อนที่ขยันท�างานจะช่วยเตือนให้ท�างานส่งอยู่เสมอ 

โดยเฉพาะงานกลุ่มจะได้ช่วยกันท�างาน  งานจะเสร็จเร็วและมีคุณภาพ

 7. เลือกเรียนวิชาให้เหมาะสม  วิชาไหนเรียนแล้วไปไม่ไหวและไม่ใช่วิชา

บังคับให้  Drop ไปเลย  ส่วนการลงคอร์สเพิ่มเกรดไม่สมควรท�าเป็นอย่างมาก  

เพราะลงคอร์สที่เราไม่สนใจ เราจะไม่ตั้งใจเรียน  พร้อมทั้งจะไปฉุดเกรดวิชาอื่นๆ 

ให้ต�่าลง  แต่ละเทอมให้เลือกลง 1 วิชาที่เราชอบ  เราจะรู้สึกผ่อนคลายและสนุก  

แถมยังเป็นตัวช่วยเพิ่มเกรด 

 8. จัดตารางล�าดับความส�าคัญ  จัดล�าดับความส�าคัญในการท�าเรื่องต่างๆ 

ให้เป็นระบบ  อันไหนส�าคัญมากหรือส�าคัญน้อย  อะไรควรท�าก่อนหรือท�าหลัง  

จะท�าให้เราท�างานส่งได้ทันเวลาที่ก�าหนดไว้

 9. ทบทวนบทเรียนก่อนนอนเป็นประจ�า  ก่อนเข้านอนให้หยิบโน้ตท่ี

เรยีนมาอ่าน 45 นาท ี เพือ่เป็นการทบทวน จะช่วยเพิม่ความจ�าในระยะยาวของเรือ่งน้ันๆ 

ได้เป็นอย่างดี

 10. งดกิจกรรมตอนกลางคืน  ในเวลากลางคืนไปเที่ยวหรือท�ากิจกรรม เช่น 

ดูภาพยนตร์  ฟังเพลงต่างๆ จะท�าให้เราพกัผ่อนไม่เพยีงพอ  สมองไม่สดใส  เวลาไปเรยีน

ท�าให้ง่วงนอนและหลับในห้องเรียนได้

 11. ก่อนสอบ 1-2 สปัดาห์  ให้อ่านเน้ือหาท้ังหมดแล้วท�าสรปุ  สรปุเป็นข้อๆ 

หรอืเป็นแผนผงัความคิดหรอืจดเป็นสีๆ แล้วแต่ความถนดั  ห้ามอ่านหนังสือทัง้คนื 

ก่อนสอบ  เพราะจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพสมองในระยะยาว  ให้ทบทวน

และท่องจ�าได้ถึงส่ีทุ่มหรือจะทบทวนตอนเช้าก็ได้  ก่อนสอบอย่าทานอาหาร 

หนักมากเกินไป  ควรเน้นอาหารที่เผาผลาญได้เร็ว  ประเภทคาร์โบไฮเดรต  เช่น 

น�้าตาล  ผลไม้  น�้าหวาน 

เทคนิคการคิด
 เทคนิคการคิดต้องท�าควบคู่ไปกบัเทคนคิการปฏบิติั  คนทีอ่่านหนงัสือมากๆ 

ไม่ได้เรียนเก่งเสมอไป  บางครั้งคนอ่านน้อยกว่าสามารถท�าข้อสอบได้ดีกว่า 

สาเหตุเพราะว่าเขามีพื้นฐานมาดีหรือมีเทคนิคการคิดที่ดี 

 1. มีทัศนคติทางบวกกับการเรียน  คนที่เกลียดวิชาเลขหรือภาษาอังกฤษ

จะไม่มีวันเข้าใจวิชานั้นๆ ได้เลย เพราะปิดกั้นตัวเองตั้งแต่แรก  ให้ลองคิดว่าวิชานี ้

มีความส�าคัญอย่างไร สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ซ่ึงความส�าคัญ 

ของวชิาจะเขียนไว้ในบทท่ี 1 ของหนังสอื  แต่บางวชิาไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้  

เพราะเป็นวิชาพื้นฐานส�าหรับต่อยอดวิชาต่อๆไป 

 2. ให้ตั้งข้อสงสัยและลองคิดหาค�าตอบ  หากเรามีเวลาว่าง เช่น  นั่งรถเมล ์

หรือรถไฟฟ้า  ออกก�าลังกาย  อาบน�้า  ลองตั้งข้อสงสัยและลองคิดหาค�าตอบดู  เช่น 

ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างน้ันหรือไม่  หรือลองกลับสมการปกติย้ายข้างไปมา 

และลองตีความหมายของสมการนัน้ดู  หรอืลองคดิอะไรให้เป็นจนิตนาการแปลก 

ออกไปเลย

 3. ใช้ความรู้อยู่เสมอ  การฝึกฝนใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นประจ�า  

จะท�าให้เราเชี่ยวชาญ  แม้บางสถานการณ์จะยาก  เราก็สามารถปรึกษาอาจารย์

หรือเพื่อนก็ได้

 4. หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา  เราจะเรียนด้วยต�าราเพียงเล่มเดียวไม่ได ้

ต้องหาต�าราเล่มอื่นท่ีมีเนื้อหาที่คล้ายๆ กันมาอ่านประกอบ  จะได้แนวคิดใหม่ๆ

เพิ่มเติม  ยิ่งเป็นต�าราต่างประเทศจะดีมาก  ได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษไปในตัว 

ความรู้เพิ่มเติมสามารถหาได้ในห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  ส�าหรับคนที่เก่งและม ี

ความรู้อยู่แล้ว แนะน�าให้จับกลุ่มติวให้เพื่อน เพราะการติวเท่ากับเราทบทวน

ความรู้ไปในตัว  ถ้าเราสามารถท�าให้คนอื่นเข้าใจได้แสดงว่าเราเข้าใจเนื้อหาครบ

ถ้วนแล้ว  แต่ถ้าเราไม่สามารถอธิบายได้แสดงว่าไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง 

 5. หลกีเล่ียงการจดโน้ตเป็นข้อความล้วนๆ  ควรจดเป็นตัวหนังสือ วาดภาพ  

เขียนกราฟหรือแผนภูมิลงไปบ้าง  เมื่อเรากลับมาอ่านทบทวนจะได้ไม่น่าเบื่อและ 

ท�าให้จดจ�าได้ดี  

เรียนให้ได้เกรดเอ ทำาอย่างไร
 วิมล ชีวะธรรม   สำ�นักหอสมุดกล�ง 



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา มีการประชุม 

สุดยอดอาเซียน - อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ป ี

ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย ณ กรุงนิวเดลี 

สาธารณรัฐอินเดีย โดยเป็นการจัดประชุมก่อนวันงาน

วันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ล่วงหน้า

หนึ่งวัน โดยโอกาสนี้อินเดียยังได้เชิญผู้น�าอาเซียน

ท้ัง 10 ชาติ เป็นแขกเกียรติยศ ในงานวันสถาปนาฯ อีกด้วย 

     อาเซียนและอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่าง

เป็นทางการในปี พ.ศ. 2535 ตามข้อริเริ่มของอินเดีย 

ที่มุ่งประกาศเจตนารมณ์ทางการเมือง ที่จะสถาปนา

ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดีย

และอาเซียน ในลักษณะคู่เจรจาเฉพาะด้านและยกระดับข้ึน 

เป็นคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2538 ต่อมา 

ได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ระดับการประชุมสุดยอด 

คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ 

กัมพูชา 

 โดยเม่ือการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย 

และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ระหว่าง

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา

ที่ผ่านมา อินเดียได้เสนอแนวคิดอินโด-แปซิฟิก เพื่อ 

กระชับความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือ 

ด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กันให้มากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอาเซียน 

ท่ีต้องการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน

และอินเดีย ในฐานะแหล่งผลประโยชนท์ัง้ด้านการค้า 

การลงทุน และด้านการทูต ให้กับประชาคมอาเซียน

 สิงคโปร์ซ่ึงรับต�าแหน่งประธานอาเซียนต่อ

จากฟิลิปปินส์ จะเป็นประธานร่วมกับอินเดียในการ

ประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงท่ีประชุมจะทบทวนการด�าเนินงาน 

และก�าหนดทิศทางการขับเคลื่อนหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้บังเกิด

ผลอย่างเป็นรูปธรรมและเต็มศักยภาพ

 การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 1. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) 

ภายใต้หัวข้อ ความร่วมมือและความมั่นคงทางทะเล  

(Maritime Cooperation and Security) และ 

 2. การประชุมเต็มคณะ (Plenary) ภายใต้หัวข้อ 

อาเซียน - อินเดีย คุณค่าร่วมกัน เป้าหมายเดียวกัน 

(India-ASEAN Shared Values, Common Destiny)

 ฝ่ายอินเดียให้ความส�าคัญกับอาเซียน จึงมีการ 

จัดท�าตราไปรษณียากรที่ระลึก (Commemorative 

Stamps) ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์

อาเซียน-อินเดีย อีกด้วย

 ท่ีประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ 1 ฉบับ คือ 

ร่างปฏิญญาเดลีส�าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย 

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย 

ซ่ึงเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้น�า 

ที่จะเสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง

อาเซียนกับอินเดียในสามเสาหลัก ได้แก่ การเมือง

และความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง 

ระหว่างกันและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา 

ตลอดจนส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง

ในภูมิภาค

 นอกจากน้ี ไทยจะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม

ความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ความร่วมมือ

ในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และ 

ในประเด็นทางทะเล ท้ังน้ี ไทยได้สนับสนุนให้หุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียพัฒนา

ให้เต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน 

และอินเดีย สร้างเสถียรภาพและความสมดุลในพื้นท่ี 

มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก   โดยบทบาทของไทย 

ท�าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงกายภาพระหว่างอินเดีย

และอาเซียน ทั้งทางบก ผ่านโครงการถนนสามฝ่าย 

(อินเดีย-เมียนมา-ไทย) และทางทะเล อาทิ โครงการ

ท่าเรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นต้น 

 อีกท้ังสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการส่งเสริม

สายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยน

ด้านนวัตกรรมบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน 

โดยท้ังสองฝ่ายได้หารือในประเด็นเก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว่างไทยและอินเดีย ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ

ระหว่างสองฝ่าย ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง 

การค้าและการลงทุน รวมถึงแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ในประเด็นภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและประเด็น 

ระดับภูมิภาคท่ีอยู่ในความสนใจของท้ังสองฝ่ายด้วย 

 เน่ืองจากนโยบายรุกตะวันออก (Act East Policy) 

ของอินเดีย สามารถด�าเนินคู่ขนานไปกับแนวทาง

ของไทยท่ีมีนโยบายมุ่งตะวันตก (Look West Policy)  

จึงถือได้ว่าอินเดียเป็นหน่ึงในพันธมิตรทางเศรษฐกิจ

และการเมืองที่ส�าคัญของไทย ทั้งการค้า การลงทุน 

และยังเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ส�าคัญอีกด้วย

 การท่ีอาเซียนและอินเดียได้เสริมสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างกันให้กระชับกันข้ึนในทุกด้าน 

โดยเร่งรดัการสร้างถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมา-อนิเดีย 

ให้แล้วเสร็จ และสนับสนุนการเชื่อมต่อเส้นทางน�้า 

ไปสูอ่นุภมิูภาคแม่น�า้โขง ควบคู่กบัการปรบักฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วข้องกบัการค้า การขนส่งข้ามแดน เพือ่ให้อาเซียน

และอินเดียสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางน�้าอย่างมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ความเชื่อมโยงทางน�้า

ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย 

สามารถมีความร่วมมือได้ในทุกมิติ การที่อาเซียน

และอินเดียเร่งเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ภาคเอกชนท้ังสองฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ จาก

ความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียน - อนิเดียได้อย่างเต็มท่ี 

โดยในส่วนของไทยสนับสนุนให้ทบทวนความ

ตกลงด้านการค้าสินค้าที่ เน ้นการอ�านวยความ

สะดวกทางการค้าและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าไทย - อินเดีย เป็น 

200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 และ 

ไทยหวังว่าอินเดียจะสนใจเข้ามาลงทุนพร้อมกับ 

มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยต่อไป

 ปัจจุบัน เวียดนามเป็นประเทศผู้ประสานงาน 

ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย และไทยจะรับต�าแหน่ง

ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย 

ต่อจากเวียดนามในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 

2561 ต่อไป

 ที่มาของภาพ http://www.thaigov.go.th/ 

infographic/contents/details/1676

25 ปี แห่งความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์
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‘แตงกวา-นันทวัน’ บัณฑิตสวย เก่ง
จากเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015 

 เช ้าวันแรกฤกษ์งามยามดีช่วงซ้อมใหญ่ 

ของบณัฑิตคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ด้วยความสวย เด่น ฉลาดในแบบฉบับนางงาม “แตงกวา” 

นันทวนั เรอืงฤทธิ ์รองอนัดับ 2 มิสไทยแลนด์เวลิด์ 2015 

วนันีเ้ป็นวนัแห่งภาคภมิูใจของเธอ ท่ีคว้าปรญิญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 

มาได้ส�าเร็จแล้ว!!!

แรงบันดาลใจเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ

 เลือกเรียนสาขาการบัญชีและการเ งิน  

เพราะคณุพ่อท่านเป็นคนแนะน�าให้เรยีนด้วยเหน็ว่า    

การเรียนด้านบริหารธุรกิจ หางานง่าย สามารถแตกแขนงวิชาไปได้หลายทาง  

ตนจบสายวทิย์คณิตมา และท�างานในวงการบันเทิง อาจจะไม่ตรงกบัสาขาท่ีเรยีนมา

แต่เม่ือเข้ามาเรยีนแล้วกเ็ริม่ชอบ และรูส้กึว่า วชิาบัญชต่ีอยอดความรูไ้ปได้หลากหลาย 

จบไปก็สามารถท�าธุรกิจได้และตั้งใจไปช่วยดูแลธุรกิจของคุณพ่อ

เข้ามาเรียนปรับตัวนานไหม

 ช่วงทีเ่ข้ามาเรยีนใหม่ๆต้องท�างานและเรยีนไปด้วย เราต้องอดทน ผ่านอปุสรรคให้ได้  

หนูใช้เวลาเรียนรวม 4 ปี เป็นเวลาท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิต ซ่ึงคุณพ่อคุณแม ่

ก็เข้าใจเราทุกเรื่อง แม้แรกๆ จะปรับตัวกับการเรียนไม่ค่อยได้ เพราะต้องมีเวลา 

ไปเข้าเรียน แต่ละวิชาขาดเรียนได้แค่วิชาละ 2 ครั้งเท่านั้น อีกท้ัง ช่วงท่ีเรียน

เป็นช่วงที่ได้รับต�าแหน่งรองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015 ต้องท�าหน้าท่ี 

ในต�าแหน่งให้ส�าเรจ็ลลุ่วง แม้ว่าจะดรอ็ปเรยีนไปบ้าง แต่กมี็แรงกลับมาฮดึสู้ใหม่ 

วางแผนการเรียนยังไงทั้งที่ต้องทำางานด้วย

 เรียนด้านบริหารธุรกิจ ยังสอนให้รู้จักน�าการจัดการมาใช้ในชีวิต เราต้อง

วางแผนให้ชดัเจน ทัง้อาชพีการแสดง กจ็ะรบังานช่วงกลางวนั หลงัเสรจ็จากงาน

มาเข้าเรียนในตอนเย็น หนูพยายามจัดสรรเวลาไม่ให้กระทบท้ังสองเรื่อง เพราะ

เรยีนบญัชสีอนให้ต้องเป๊ะ รอบคอบ สอบแต่ละวชิากว่าจะสอบผ่านได้ ต้องวางแผน

อ่านหนังสือ เย็นหลังท�างานก็กลับมาอ่านหนังสือเตรียมสอบ เรียนแต่ละวัน 

สรปุเน้ือหาส�าคญัไว้อ่านอกีรอบ และมีรุน่พีช่่วยให้ค�าปรกึษา และติวแนวข้อสอบ

ให้จนผ่านมาได้ดี

มีหลักอะไรในการเรียน

  เข้ามาเรียนท่ีรามค�าแหง ท�าให้รู้ถึงการให้โอกาสทางการศึกษา ทุกคน

สามารถเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการเรียน เม่ือเข้ามาเรียนแล้วนักศึกษาจะต้องมี

วนัิยในตัวเอง ถ้าใครไม่มีวนัิยในตัวเอง ต่อให้มหาวทิยาลยัให้เวลาเรยีน 8 ปี กจ็บยาก 

เราได้รับอิสระในการเรียน ไม่ถูกบังคับ ก็ควรจะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า เช่นตัวเอง

ไม่ใช่คนเก่ง แต่เป็นคนขยัน และมีเป้าหมายในชีวิต 

  อาจารย์ทุกท่านที่สอนก็มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์การท�างานใน

แวดวงบรหิารธุรกจิ แต่ละท่านมาถ่ายทอดความรู ้ ท�าให้ได้ฟังจากประสบการณ์จรงิ

ในวชิาชพี ไม่ใช่เรยีนแค่ในต�าราเท่าน้ัน นักศึกษากส่ั็งสมความรูจ้ากท่านอาจารย์ไป

เรื่อยๆ เพื่อไปสร้างไอเดียและวางแผนในอาชีพต่อไป

เรียนจบแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษ

  ตอนเรียนวิชาสุดท้าย และรู้ว่าตนเองจะเรียนจบแล้ว รู้สึกตื่นเต้น ยิ่งพอ

ผลสอบออกมา ดีใจแบบบอกไม่ถูก ในที่สุดก็ท�าได้ แม้ว่าจะจบช้ากว่าเพื่อนในรุ่น 

แต่เราก็ภูมิใจที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ ไม่มีใครมาเร่งรัดให้เรียนจบ เพราะเราต้อง

ท�าหน้าท่ีในทุกๆด้านให้ดีทีสุ่ด คณุพ่อคณุแม่เข้าใจและรูถ้งึความเหนด็เหน่ือยของลกู 

ความสุขของเรา คือ การได้ท�าให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขและภูมิใจในตัวลูก 

หลังจากนี้วางแผนจะเรียนต่อระดับปริญญาโท ท�าธุรกิจส่วนตัว และท�างาน 

ในวงการบันเทิง ซึ่งเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน

สวย เก่งแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง

  ที่ผ่านมาท�างานตลอดเวลา บางวันต้องต่ืนเช้ามาก เวลานอนก็น้อย 

เคลด็ลบัแรกเลย หนูจะมาร์คหน้าก่อนนอนเพือ่ให้หน้าตาสดใส ต่ืนเช้ามาแต่งหน้า

ได้ง่าย ส่วนเรือ่งออกก�าลงักาย ถ้าไม่มีเวลาเลยจรงิๆ หนูกจ็ะเลือกทานอาหารคลีน

เพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับร่างกายทดแทน

ฝากผลงาน

  แตงกวาขอฝากติดตามภาพยนตร์เรื่อง “บุญเฮ็ด บุญสร่าง” ภาพยนตร์

แนวดราม่าสะท้อนสังคม ของค่ายหนังใหม่ คีตะนคร เอนเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งจะ

เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เดือนสิงหาคม 2561 นี้

จากความชอบด้านตัวเลข

สู่การเป็นครูคณิตศาสตร์

 เม่ือกล่าวถึงวชิาเลขในวยัเด็กหลายคนคงปวดหวั 

กบัโจทย์ทีแ่ก้ยากและสมการท่ีซับซ้อน แต่ส�าหรบับาง

คนตัวเลขเหล่านั้นเป็นเหมือนสีสันในการเรียนโจทย์

ที่ซับซ้อนแต่ละข้อเป็นเหมือนเสน่ห์ที่หาได้เฉพาะ 

ในวิชาคณิตศาสตร์

 วันนี้ “ข่าวรามค�าแหง” มีโอกาสได้พูดคุยกับ 

นายธีรเดช สิงห์อินทร์ บัณฑิตคณะวทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ในฐานะ

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 ผู้มีความรักความชอบในวิชาคณิตศาสตร์และ

ใช้ความชอบตรงนี้เป็นแรงขับเคลื่อนการเรียน จนในปัจจุบันท�างานเป็น

ข้าราชการต�าแหน่งครูผู้ช่วย  สาขาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

 นายธีรเดชเล่าว่าตนเองเป็นคนชอบตัวเลขจึงมองว่าคณิตศาสตร์

เป็นสาขาท่ีเหมาะกับตัวเองที่สุด อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์

ช่วยให้คิดอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการคณิตศาสตร์ แม้ว่าปัจจุบัน 

จะเรียนจบและได้ท�างานตรงกับความชอบแล้วก็ยังวางแผนจะศึกษาต่อ

ในสาขาวิชาเพิ่มเติมมาเพื่อจะใช้ความรู้เหล่านั้นไปถ่ายทอดให้นักเรียน

อย่างเต็มที่

 “ด้วยความชอบวิชาคณิตศาสตร์และตัวเลขท�าให้ผมตัดสินใจ

เข้าเรียนสาขาคณิตศาสตร์ในคณะวิทยาศาสตร์ม.รามค�าแหงเพราะ 

ม.รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาสามารถเรียนในวิชาท่ีชอบและ

วิชาที่สนใจนอกคณะได้อีก ท้ังยังให้อิสระในการวางแผนการเรียนท�าให้

มีเวลาว่างและส�าเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่เรียนผมจัดเวลา 

ให้ตัวเองมีเวลาว่างและรบัเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์และสถติิให้กบัคนท่ีสนใจ

ปัจจุบันผมเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยสาขาคณิตศาสตร์โรงเรียนไตรมิตร-

วิทยาลัยด้วย

 ผมใช้ความรู ้ที่ได้เรียนมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอนาคตยังอยากศึกษาต่อในสาขาวิชาเอก

ที่ลงมา เพื่อเพิ่มความรู้ต่อจากเดิมแล้วน�าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับ

นักเรียนเป็นประโยชน์สูงสุด”

 สุดท้ายนายธีรเดชฝากก�าลังใจมาถึงผู้ที่ก�าลังศึกษา เชื่อว่านักศึกษา

ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่จะเรียนจบ ขอเพียงตั้งใจจริงแล้วทุกอย่าง

จะส�าเร็จด้วยตัวของมันเอง แบ่งเวลาในการเรียนให้ถูกต้อง อ่านหนังสือ

อย่างสม�่าเสมอและเห็นคุณค่าของการศึกษาเป็นส�าคัญ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ถาม อยากทราบหลักเกณฑ์การขอสอบซ�้าซ้อน

ตอบ การขอสอบซ�้าซ้อนมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาเท่านั้น 

(นักศึกษา Pre-degree ไม่มีสิทธิ์ขอสอบซ�้าซ้อน

เพราะไม่มีสทิธ์ิกากบาทขอจบในใบเสรจ็ลงทะเบียน)

 2. ต้องด�าเนนิการทีค่ณะท่ีนักศึกษาสังกดั 

ภายในวันที่นักศึกษาลงทะเบียน (หรือในช่วงของ

การลงทะเบียนก็ได้)

 3. กระบวนวิชาที่ขอสอบซ�้าซ้อนต้องไม่เป็น 

วิชาเลือกที่สามารถเลือกวิชาอื่นแทนได้

 แต่ในกรณีลงทะเบียนสอบซ่อม สามารถ

ลงทะเบยีนได้ทุกวชิาท่ีลงทะเบียนในภาคนัน้ เมือ่มีวชิา 

ที่สอบซ�้าซ้อน แม้จะเป็นวิชาเลือกตามข้างต้นก็ตาม 

ก็มีสทิธ์ิขอสอบซ�า้ซ้อนได้ เพราะไม่ใช่การลงทะเบยีนสอบ

ในวชิาใหม่ แต่ลงวชิาในวชิาทีไ่ด้ลงทะเบียนในภาค

ที่ใช้สิทธ์สอบซ่อมเท่านั้น

 4. ต้องกรอกแบบฟอร์มขอสอบซ�้าซ้อน 

ตามท่ีคณะก�าหนดต่อคณบดีหรอืผูแ้ทน โดยด�าเนินการ 

ในวันลงทะเบียนหรือวันสุดท้ายของการก�าหนด 

การลงทะเบียนเรยีนในภาคนัน้ๆ เม่ือได้รบัอนญุาตแล้ว 

จึงจะเข้าสอบซ�้าซ้อนได้

 5. คณะด�าเนนิการจดัสอบซ�า้ซ้อนเอง ตามวนั 

และเวลาของการสอบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

โดยเพิ่มเวลาของทุกคาบการสอบซ�้าซ้อนเพียง  

1 ชั่วโมงเท่านั้น

 (ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา

ทกุคณะทีย่ืน่ขอสอบซ�า้ซ้อนเข้าสอบกระบวนวชิา

ที่สอบซ�้าซ้อนที่อาคารเวียงค�า (VKB) ชั้น 1 )

ถาม ผมเป็นนกัศึกษาท่ีท�าเรือ่งเทยีบโอนมาจาก

สถาบันอืน่ ปัญหาท่ีผมสงสัย คอื ผมมีระยะเวลาเรยีน

กี่ปีครับ ถึงจะจบการศึกษาได้

ตอบ การสมัครนักศึกษาใหม่ แม้จะเป็นการ

สมคัรแบบเทยีบโอนหน่วยกติ แต่กม็สีถานภาพการเป็น 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ดังนัน้ ระยะเวลาการเรียนตามหลักสตูร 

โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหลักสูตร 4 ปีการศึกษา 

ระยะเวลาการจบการศึกษาจึงไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

แต่การก�าหนดเวลาการจบการศึกษาไม่มีก�าหนด 

จะจบก่อน 4 ปีการศึกษาก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 8 ปี

การศึกษา แต่เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษา 

ท่ีสมัครแบบใช้สิทธ์ิเทียบโอนมาจากสถาบันอื่น  

จงึมีข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปรญิญาตร ี พ.ศ. 2560 ข้อ 8.9 ระบวุ่านกัศึกษา 

ท่ีขอเทยีบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยั

ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธ์ิขอส�าเร็จ-

การศึกษาได้ กองบรรณาธิการ

 ข้อ 8.10 ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชา

ที่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อ 14  

 ทั้งน้ีต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและต้องศึกษากระบวนวชิา

ตามท่ีคณะกรรมการประจ�าคณะทีร่บัเข้าศึกษาก�าหนด 

ให้ได้หน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของหน่วยกติ

รวมทั้งหมด

 จากข้อบงัคบัข้างต้น นักศึกษาจะจบการศึกษา

ก่อน 1 ปีการศึกษาไม่ได้ นับตั้งแต่ภาคแรกที่สมัคร

เป็นนักศึกษา ดังนั้น ถ้านักศึกษาสอบผ่านครบ 

ตามหลักสูตรก่อน 1 ปีการศึกษา จึงยังท�าเรื่องจบ 

การศึกษาไม่ได้ ต้องรอให้ครบ 1 ปีการศึกษาก่อน 

จึงจะท�าเรื่องจบการศึกษาได้ (ใน 1 ปีการศึกษา 

ประกอบด้วยภาค 1 ภาคซ่อม 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน 

ภาคซ่อมภาค 2 และฤดูร้อน)

เรียนให้ได้เกรดเอฯ (ต่อจากหน้า 6 )

พร้อมทั้งแทรกความคิดเห็นที่เรามีต่อเรื่องน้ันลงไป 

มันจะช่วยกระตุ้นให้สมองเกดิการคดิวเิคราะห์ไปในตัว 

 6. ฝึกจบัประเด็น  ไม่ใช่การย่อความหรอืสรุป 

แต่เป็นการวิเคราะห์ว่าอะไรคือหัวใจหลักท่ีเขียน 

ในหนังสือหรอืส่ิงท่ีอาจารย์พดู  ให้ต้ังค�าถามกับตัวเอง 

เม่ืออ่านหนงัสอืจบในแต่ละบทว่าหวัใจส�าคัญของบทนี้

คืออะไร

 การเรียนหนังสือให้เก่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีน�าไป 

สู่ความส�าเร็จ  แต่เราไม่ควรจริงจังจนเกิดความเครียด  

ไม่หลับไม่นอน  เป็นการกระท�าทีตึ่งเกินไปหรอืในทาง 

กลับกัน  สังสรรค์กับเพื่อน  เที่ยวห้างสรรพสินค้า   

ดูภาพยนตร์   ติดละคร  ติดโซเชียลมีเดีย  แบบนีก็้หย่อนไป 

ต้องเดินทางสายกลาง  ให้คดิว่าการเรยีนในรัว้มหาวทิยาลยันัน้ 

เป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ

เข้าท�างาน

บรรณานุกรม

 - เคล็ดลับ เรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรให้ได้

เกรด A ทุกวิชา  สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2560, จาก 

https://campus.campus-star.com/variety/23937.html

 - เทคนิคการเรียนให้ได้เกรด A 10 ประการ  

สืบค้นเม่ือ 16 ธันวาคม 2560, จาก  http://www.unigang.

com/Article/11988  

 - รปูภาพจาก https://www.google.co.th/search?

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิม่รกัษา รองอธิการบดี 

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบรุ ีพร้อมเจ้าหน้าทีส่าขาฯ 

ต้อนรบัคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง ได้มาเยีย่มชมโครงการปลกูพชืสมนุไพร 

(ถั่วดาวอินคา) และกิจกรรมทดลองปลูกไม้ผล 

ของสาขาวทิยบรกิารฯจังหวดัปราจนีบุร ี เม่ือวนัท่ี 
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 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ น่ิมรกัษา รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรม

การประยุกต์ใช้เชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง

เพื่อน�าไปใช้ในหน่วย ให้แก่ก�าลังพลจิตอาสา 

80 นาย จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12  

กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 2 รักษาพระองค์ฯ  

เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561

 ก�าลังพลจิตอาสา 80 นาย จากกองพัน

ทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 

รักษาพระองค์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

กิจกรรมรามฯ-ปราจีนบุรี
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อาจารย์คัคนางค์ ประไพทรัพย์ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์

ของกิน 4 อย่าง สำาหรับวันยุ่งเหยิงของคุณ

Hints for Health

 ในหนึ่งวันคนเราท�าอะไรหลายอย่าง ต้ังแต่

เช้าจนมืดค�า่ กจิวตัรประจ�าวนั เช่น การออกก�าลงักาย 

จากนั้นก็ไปเรียนหรือท�างาน มีประชุมช่วงบ่ายอีก 

มีนดัท�ารายงานช่วงเยน็ จนลมืนึกไปว่า เอ๊ะ ในวนันี ้

เรากินอะไรไปบ้างหรือยัง? แต่จะให้กินอะไรตามใจ 

ก็จะไม่ได้ เพราะก�าลังดูแลร่างกาย คุมน�้าหนักอยู่ 

อาหารง่ายๆ ทีมี่ประโยชน์ต่อสขุภาพและตอบโจทย์

วันยุ่งๆของคุณ

 วันนี้ผู้เขียนมีของกิน 4 อย่างท่ีสามารถ 

ช่วยให้วันที่ยากล�าบากของคุณดีขึ้นได้

 1. ไข่ต้ม ก่อนนอน ต้มไข่สัก 2 ฟอง เผื่อเอาไว้กินในวันถัดไป อาจจะกินในช่วงสายๆของวัน  

เพื่อกันให้ร่างกายไม่หิวโซจนเกินไป เพราะในไข่ต้ม 1 ฟองนั้น ให้พลังงานประมาณ 75 แคลอรี่ ซึ่งเป็น

ปริมาณที่ท�าให้ร่างกายคลายหิวได้ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะมีสารอาหารหลายประเภทที่ร่างกาย

ควรได้รับในแต่ละวัน เช่น โปรตีน สังกะสี วิตามินเอ บี 1, 2, 6, 12 ดี อี ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฯลฯ นอกจาก

นี้โปรตีนในไข่จะช่วยให้แป้งและน�้าตาลถูกย่อยและดูดซึมช้าๆ ท�าให้อิ่มนานอีกด้วย

 2. Energy Bar หรือธัญพืชอัดแท่ง หาซ้ือพวกนี้พกติดกระเป๋าไว้ จะช่วยท�าให้คุณมีพลังงาน 

ในการเรียน การท�างาน หรือการท�ากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน และสามารถท�าให้คุณมีอารมณ์ที่ดีอีกด้วย 

นอกจากนี้ Energy Bar ยังประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆในปริมาณมาก แต่มีไขมันน้อย สามารถ

รับประทานเป็นอาหารว่างระหว่างวันได้ดีทีเดียว อีกทั้งยังมีรสชาติให้เลือกกินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

รสช็อกโกแลต รสวานิลลา รสพีนัทบัตเตอร์ รสคุกกี้แอนด์ครีม รสสตรอเบอร์รี่ เป็นต้น

 3. ผกัและผลไม้ แค่คุณเตรยีมหัน่ผกัแล้วน�าไปต้มเกบ็ใส่ตู้เย็น หรือปอกผลไม้แล้วแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนอน 

และแพค็ใส่กระเป๋ามาด้วยในวนัถดัมา กจ็ะท�าให้คุณมีของกนิเล่นรบัประทานในช่วงเวลาทีห่วิและมปีระโยชน์ 

ต่อสุขภาพของคุณ เนื่องจากผักและผลไม้มีใยอาหารที่ช่วยระบบในร่างกาย เช่น ช่วยให้ระบบย่อยอาหาร 

ระบบเผาผลาญ ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้วนัยุง่ๆของคณุเปลีย่นเป็นวนัท่ีสดใสเพราะความหวาน 

ที่พอเหมาะของผักและผลไม้

 4. ถั่วกระป๋อง ที่ขายตามร้านสะดวกซื้อ นอกจากจะช่วยให้ลดความหิวลงได้แล้ว ยังมีสารอาหาร

มากมาย ท้ัง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วติามิน และแร่ธาตุต่างๆ อย่างครบถ้วน และอยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน

 นี่คือตัวอย่างของอาหารทานเล่นง่ายๆ ท่ีคุณสามารถท�าเองหรือหาซ้ือได้ง่ายๆ เพื่อลดความหิว 

ในวันยุ่งเหยิงของคุณ แถมได้รับประโยชน์มากมาย ที่ช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอีกด้วย

 แหล่งอ้างอิง : Daily Burn

บริการการศึกษา สวป.

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

✯ สถานที่ให้บริการ

  อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1  หน่วยบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 โทรศัพท์ 0-2310-8890

✯ ระยะเวลาเปิดให้บริการ

      1)  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

  (เว้นวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)

 2) วันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดบริการ กรณี-

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม คุมสอบ ลงทะเบียนเรียน 

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

 3) ไม่มีพักกลางวัน

✯ เวลาเปิดให้บริการ

 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 ขัน้ตอนของนกัศึกษาทีข่อรบับรกิารด้วยตนเอง

ทีห่น่วยบรกิารจุดเดียวเบ็ดเสรจ็ อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 ปฏิบัติดังนี้

     1. ย่ืนรับใบค�าร้อง บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

และค่าธรรมเนียม

  - กรณีการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 

ฉบับภาษาไทย ใช้รปูถ่ายแต่งกายชดุสุภาพหรอืชดุนกัศึกษา 

ขนาด 2 นิว้ เท่าน้ัน จ�านวน 1 รปู (ห้ามใช้รปูชดุนกัเรยีน 

ยกเว้น นักศึกษา Pre-degree, ห้ามติดเข็มกลัดหรือ

ตราสัญลักษณ์ของสถาบันอื่น ๆ) 

          - กรณีการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 

ฉบับภาษาอังกฤษ  (ไม่ต้องใช้รูปถ่าย)

          - กรณ ีแบบฟอร์มอืน่ ๆ ติดต่อท่ีอาคาร สวป. 

ชั้น 1  ช่อง 4

     2. อัตราค่าธรรมเนียม  

 - นักศึกษาภาคปกติ  50 บาท

 - นักศึกษาภาคพิเศษ  200 บาท

 - นักศึกษาสาขาวิทยบริการ-

  เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 500 บาท

 3. รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

หมายเหตุ 

  1. บริการเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคปัจจุบันเท่านั้น 

 2. กรณีทีไ่ม่ได้ลงทะเบียนเรยีนในภาคปัจจบัุน 

ด�าเนินการดังนี้ 

  2.1 ช�าระเงิน ค่ารกัษาสถานภาพเป็นนักศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 300 บาท (ปีการศึกษาละ 600 บาท) 

ที่กองคลัง อาคารส�านักงานอธิการบดี ชั้น 1

  2.2 ถ่ายส�าเนาใบเสรจ็รบัเงิน 1 ฉบับ น�าไปยืน่

ที่อาคาร สวป. ชั้น 6 และน�าใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 

ติดต่อขอใบรับรองการเป็นนักศกึษา ทีห่น่วย One Stop 

Service อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
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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

 วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ 

1) เด็กชายวรณ ลิ้มสกุล ชั้น ป.6/1 

2) เด็กชายวีรวัฒน์ ธันญะทวี ชั้น ป.6/1 

3) เด็กหญิงอิงขวัญ เจริญสุข ชั้น ป.6/1 

4) เด็กชายนพัฐกรณ์ อมรมหพรรณ ชั้น ป.6/2  

5) เด็กหญิงอินท์นรี มิ่งขวัญ ชั้น ป.6/2

6) เด็กหญิงศุภิสรา แซ่เจ็น ชั้น ป.6/2 

7) เด็กชายธภัทร พูลพัฒนา ชั้น ป.6/3       

8) เด็กชายธัญเทพ พวงล�าเจียก ชั้น ป.6/3  

9) เด็กชายนพดล อมรทรัพย์เจริญ ชั้น ป.6/3  

10) เด็กหญิงณัฐรดา ไตรพจน์ ชั้น ป.6/3  

11) เด็กชายธัญญ์ สิทธิวรรณรักษ์ ชั้น ป.6/1(EP)  

12) เด็กชายกรัณย์พล นันธนวัฒน์ ชั้น ป.6/1(EP) 

13) เด็กหญิงสรัญทร นริชภวรัญชน์ ชั้น ป.6/1(EP)             

 วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

1) เด็กหญิงอินท์นรี มิ่งขวัญ ชั้น ป.6/2 

2) เด็กชายนพดล อมรทรัพย์เจริญ ชั้น ป.6/3

3) เด็กหญิงวาริธร ไวยฉาย ชั้น ป.6/3 

4) เด็กชายจัฎติณณ์ พิบูลย์สมบัติ ชั้น ป.6/1(EP)       

5) เด็กหญิงสรัญทร นริชภวรัญชน์ ชั้น ป.6/1(EP) 

6) เด็กหญิงณัชชา โพธิ์แมนกุล ชั้น ป.6/1(EP) 

7) เด็กหญิงนริศรา เปี่ยมนพเก้า ชั้น ป.6/1(EP)

 รศ.นพคณุ คณุาชวีะ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธิต 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) กล่าวว่าเป็นท่ี 

น่ายินดีท่ีผลการเรียนของนักเรียนผ่านการทดสอบ

ในระดับทีน่่าพอใจ ท้ังในระดับสาธิต และระดับประเทศ 

ซ่ึงนอกจากการส่งเสริมการเรียนให้กับนักเรียนแล้ว 

โรงเรียนยังได้สนับสนุนให้นักเรียนท�ากิจกรรมด้านต่างๆ 

เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา นันทนาการ และภาษา โดย 

ทีผ่่านมานกัเรยีนหลายคนกส็ามารถออกไปประกวด

และแข่งขันจนได้รับรางวัลจากเวทีระดับประเทศ

หลายรายการ ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อว่า การท�ากิจกรรม 

จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม ใช้ความขยัน 

น�าความซ่ือสัตย์ และมีจติอาสาต้ังแต่ยงัเด็ก เป็นรากฐาน

การใช้ชวีติอย่างมีความสขุและเป็นเยาวชนท่ีมีคณุภาพ

ในสังคมต่อไป

โรงเรียนสาธิตประถมฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ผู้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ 

- 18 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่

ส�านกังานโครงการฯ ห้อง 402 ชัน้ 4 คณะบรหิารธุรกจิ 

โทร. 0-2310-8237, 0-2310-8214-7 ต่อ 2401 และ 

2404, 0-2310-8226-8 ต่อ 2401 และ 2404 , 086-306-

5174, 086-521-0033 หรือที่ www.acctfin.ru.ac.th

ม.รามค�าแหง รับ นศ. ป.ตรีฯ (ต่อจากหน้า 12)

จวบจนวันนี้ภูมิใจมากท่ีเป็นศิษย์เก่ารามค�าแหง    

และเป็นศิษย์เก่าคนแรกที่ได้รับต�าแหน่งเลขาธิการ

ส�านักงานศาลยุติธรรมและส�านักงานอบรมศึกษา 

กฎหมายแห่งเนติบณัฑติยสภา  บญุคณุของมหาวทิยาลยั

รามค�าแหงท่ีผมต้องตอบแทนมีมากเกินกว่าจะกล่าว

เป็นค�าพดูได้  ดังนัน้ลกูศิษย์จากรามค�าแหงทุกคนมีหน้าที ่

ที่ต้องท�าให้สังคมดีขึ้น”

 ในฐานะอดีตอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เลขาธกิารส�านักงานศาลยติุธรรม 

ฝากถงึลกูศิษย์รามค�าแหงว่ามหาวทิยาลยัเพยีรพยายาม

ปลกูฝังลกูศิษย์ทกุคนให้ตระหนกัถงึคุณธรรม จรยิธรรม  

เพราะส�าคัญยิ่งความรู้ใดๆ ในโลกนี้  และยังเป็นส่ิงส�าคัญ 

ของการเป็นนักกฎหมายด้วย  

 “สังคมท่ีมีการเปล่ียนอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้าน 

เทคโนโลย ี รวมถงึสภาพบรบิทของสังคม  การหาความรู ้

รอบตัวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  เพราะสามารถค้นคว้า 

ได้ง่ายผ่านอุปกรณ์ใกล้ตัว  ตามที่ศิษย์เก่ารามค�าแหง 

ท่านชพี  จุลมนต์  ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานศาลฎีกาน้ัน 

เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เกิดการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อ

บณัฑิตรามค�าแหง  ดังนัน้ฝากเด็กรามฯ  เพิม่พนูศักยภาพ 

ในการท�างาน  ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง  รักษาความดี 

ในด้านการมีระเบียบวินัย  ความอดทน  และความ 

ซ่ือสัตย์สุจริต  สู่บรบิทของการท�างานท่ีเป็นท่ียอมรบั  

พร้อมท�างานรับใช้สังคมด้วยคุณธรรม จริยธรรม”

เลขาฯ สนง. ศาลยุติธรรมฯ (ต่อจากหน้า 1)

รามฯ จ�าหน่ายเนื้อกวางฯ (ต่อจากหน้า 1)

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับจากเขากวางแข็ง เช่น สร้อยคอ 

สร้อยข้อมือ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังกวาง เช่น กระเป๋า 

รองเท้า ผลิตภัณฑ์จากมูลกวาง เช่น ปุ๋ยมูลกวาง และ 

ผลิตภัณฑ์พืชอาหารสัตว์ เช่น อาหารสัตว์ TMR 

หญ้าแห้งอัดเม็ด เมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ เป็นต้น

 ผู้ สนใจติดต่อ ซ้ือ เนื้ อกวางคุณภาพและ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ท่ีสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน 

อาคารสุโขทัย ชั้น 12 โทร.0-2310-8694 รายละเอียด

ที่ www.zoo.ru.ac.th, facebook : สถาบันวิจัยสัตว์ใน

ภูมิภาคเขตร้อน

 

ม.ร.จัดอบรม “รำาวงมาตรฐาน” ฟรี 

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการ “ศิลปวัฒนธรรม

ร�าวงมาตรฐาน” ประจ�าปี 2561 โดยเปิดอบรม

ระหว่างวันท่ี 23 - 27 เมษายน 2561 เวลา 16.30 - 18.30 น.  

ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้น 2 ห้องประชุม 207 

ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบวุฒิบัตร 

 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โทร. 0-2310-

8885

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปี 2561  

ภาคภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศในภูมิภาคยุโรป 

คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนวัดระดับภาษาอังกฤษ  

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 2 พฤษภาคม 2561 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการศึกษา

นานาชาติ อาคารส�านักพิมพ์ ชั้น 9 ม.ร. (หัวหมาก) 

โทร.0-2310-8895-9 หรือ www.iis.ru.ac.th

สถาบันนานาชาติ ม.ร.
รับสมัครนักศึกษาใหม่

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ขอเชิญ

นกัศึกษาทีมี่หน่วยกติสะสมต้ังแต่ 75 หน่วยกติขึน้ไป 

ประสงค์จะเพิม่ประสบการณ์ด้านวชิาชพี วชิา RAM 3000 

สหกจิศึกษา (ทดแทนในหมวดวชิาเลอืกเสร ี9 หน่วยกติ)  

และการฝึกอาชพีแบบไม่มีหน่วยกติ  กบัองค์กรผูใ้ช้

บัณฑิตท้ังภาครฐัและเอกชน  ประจ�าปีการศึกษา 2561

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี ศูนย์สหกจิศึกษา

และพัฒนาอาชีพ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1  

โทร. 0-2310-8503  หรือ www.ram3000.ru.ac.th

รับสมัครนักศึกษา

วิชา RAM 3000



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕๒) วันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

(อ่านต่อหน้า 11)

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ทดสอบ O-NET 

จาก สทศ.ประจ�าปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 

คะแนนเฉลีย่ระดับสังกดัสาธิต และระดับประเทศทุกวชิา และมีนักเรยีนท่ีทดสอบได้ 

100 คะแนนเต็ม ในวชิาคณติศาสตร์ จ�านวน 13 คน และภาษาองักฤษ จ�านวน 7 คน 

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) เปิดเผยว่าตามที ่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)หรือ สทศ. ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยการทดสอบ  O-NET มีจ�านวน 4 รายวิชา คือ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

วิชา

คะแนนเฉลี่ย (Mean) จ�าแนกตามระดับ

สาธิต ม.รามค�าแหง

(ฝ่ายประถม)
สังกัด (สาธิต) ประเทศ

1. ภาษาไทย 64.75 61.52 46.58

2. คณิตศาสตร์ 68.82 59.47 37.12

3. วิทยาศาสตร์ 56.08 51.10 39.12

4. ภาษาอังกฤษ 76.69 65.70 36.34

 ผลการทดสอบปรากฏว่า 1)โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ได้รบัคะแนนเฉลีย่สูงกว่า 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดสาธิต และระดับประเทศ ทุกวิชา และ 2)นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ได้รับคะแนนผลการทดสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์ 

จ�านวน 13 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 7 คน รวม 20 คน ดังนี้   

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบุร ี และรองศาสตราจารย์

วิโรจ  นาคชาตรี  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จงัหวดัศรสีะเกษ น�าบคุลากรของสาขาวทิยบรกิารฯ

จงัหวดัปราจีนบุรแีละจงัหวดัสุรนิทร์ แต่งกายด้วยผ้าไทย

ทุกวนัศุกร์ เพือ่สืบสานวฒันธรรมการแต่งกายของไทย

และตามนโยบายของจงัหวดัฯ ทีร่ณรงค์ให้ส่วนราชการต่างๆ 

แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

รองอธิการบดี ม.ร. รับรางวัลนักบริหารดีเด่น

 

สาขาวิทยบริการฯ รณรงค์แต่งผ้าไทย

โรงเรียนสาธิตประถม เผยผลการทดสอบ O-NET
ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสาธิต และระดับประเทศ ทุกวิชา

 รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบรางวัล

นักบริหารดีเด่น สาขาบริการวิชาการแก่สังคม  

จาก พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี จัดโดย 

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561  

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

   
 
 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมุ่งสร้างนักบัญชี

ทีมี่คุณภาพ สู่การเป็นผูส้อบบัญชภีาษีอากร-ผูส้อบบัญชี

รบัอนุญาต และเพิม่ศักยภาพผูบ้รหิารด้านการเงิน 

เปิดรบัสมัครนกัศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตร ีโครงการ-

บัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน 

คณะบรหิารธุรกจิ เน้นการเรยีนการสอนแบบมืออาชพี 

จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ พร้อมผสมผสาน

ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท�าให้เข้าใจง่าย

และได้ผลเร็ว 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัครผู้ส�าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

โครงการบัญชบัีณฑิต ภาคพเิศษ การบัญชแีละการเงิน 

รุน่ท่ี 11 หลกัสูตร 132 หน่วยกติ เรยีนนอกเวลาราชการ 

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น.  

คัดเลอืกโดยการสอบสัมภาษณ์ ท้ังน้ีผูส้�าเรจ็การศึกษา

อนุปริญญาตรี (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท 

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ และนักศึกษามีสทิธ์ิ

กู้ยมืเงนิตามเง่ือนไขกองทุนฯ (กรอ.) 

ม.รามคำาแหง รับ นศ. ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 

การบัญชีและการเงิน รุ่น 11

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะกรรมการภาคประชาชน  มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จะจัดการอบรม เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย

ในหอพกั” แก่ผูป้ระกอบการหอพกับรเิวณโดยรอบ ม.ร. 

(หวัหมากและวทิยาเขตบางนา)  ในวนัท่ี  24 เมษายน 2561 

เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ห้องประชมุ 322  อาคารสุโขทยั

 การจดัอบรมครัง้นี ้ เป็นกจิกรรมหนึง่ในโครงการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการหอพัก  เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการจัดการของหอพักบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ มีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในหอพัก  การสาธิต

การดับเพลิง  และร่วมฝึกปฏิบัติการอพยพและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินโดย

ทีมงานจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญผู้ประกอบการ

หอพกับรเิวณโดยรอบ ม.ร. (หวัหมาก และวทิยาเขตบางนา) 

เข้าร่วมอบรม “การป้องกันอคัคีภยัในหอพกั”  ตามก�าหนดการ 

ดังกล่าว (ฟรี) โดยแจ้งความจ�านงเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ ม.ร.  อาคารสุโขทัย ชั้น 2  โทร.  

0-2310-8045, 0-2310-8047  ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดอบรมฯ 

“ป้องกันอัคคีภัยในหอพัก”


