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ปีที่ ๔๘	 ฉบับที่ ๒

วันที่	๒๓	-	๒๙	เมษายน	๒๕๖๑	

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจังหวัด- 

ปราจีนบุรี ปีที่ 2 มุ่งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนใน

พื้นที่ เพื่อน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

 นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน บูรณาการร่วมกับ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ 2 โดยมี อาจารย์  

ดร.หฤษฎ์ นิม่รกัษา รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวัดปราจนีบุร ี พร้อมด้วย 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน ตลอดจนประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในพิธี เม่ือวันที่ 8  

เมษายน 2561 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

มีพันธกิจสนับสนุนและส่งเสริมบริการทางวิชาการแก่สังคมและประชาชน 

เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติท่ียัง่ยืน และเพือ่ให้บรกิารแก่สงัคมสามารถด�าเนนิได้ตาม 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คณะกรรมการจัดท�าแผนกลยุทธ์ ด้านบริการวิชาการแก่

ชาวรามฯ ร่วมรดน�้าขอพรในโอกาสปีใหม่ไทย

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
              

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. สอบไล่ภ�คฤดูร้อน 9-16 พ.ค. 2561
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก�าหนดสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  

ระหว่างวันที่ 9-16 พฤษภาคม 2561 ท�าการสอบ 8 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา  

คาบเช้า เวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่าย เวลา 14.00 - 16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้รามฯ 1  อาคาร KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB 

 สถานที่สอบพิเศษ

สถานที่สอบกรณีพิเศษ ห้องสโมสรหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช                            

สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร สอบซ�า้ซ้อน  อาคารเวยีงค�า101  (VKB 101) รามฯ 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

           1. นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา  

ระดับปรญิญาตร ี (Pre-degree) ทกุชัน้ปี สามารถติดต่อขอรบัตารางสอบไล่รายบคุคล 

ด้วยตัวเอง โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน  

ไปติดต่อขอรบัได้ตามสถานท่ีทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด ต้ังแต่วนัท่ี 1-16 พฤษภาคม 2561  

ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้

  1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) อาคาร

กงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

  1.2 กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส ( PRB ) ชั้น 1 รามฯ 2  

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากส่ือที่

มหาวิทยาลัยจัดท�าให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2310-6000 และ  

0-2310-6100 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพวิเตอร์ ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั 

คือ อาคารเวียงผาชั้น 1  สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 3. จากระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศ 

ปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซ่ึงนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานท่ีสอบ   

หมายเลขแถวและท่ีนัง่สอบได้ แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทน 

ใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2561

          (อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ บริการวิชาการแก่ชุมชน จ.ปราจีนบุรี
มุ่งต่อยอดความรู้ สู่การปรับใช้ตามแบบวิถีชุมชน

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมรดน�้าขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสวันสงกรานต์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในงาน“สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2561” พร้อม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) 

ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามค�าแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                              

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

สังคมได้เห็นความส�าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ 

บรกิารวชิาการแก่สังคมและชมุชน บูรณาการร่วมกบั 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี 

เป็นปีท่ี 2 โดยได้ระดมความร่วมมือจากคณาจารย ์

คณะต่างๆ น�าความรู้ในสาขาวิชาของตนไปถ่ายทอด 

และเผยแพร่ เพือ่ให้เกิดประโยชน์กับชมุชนและท้องถิน่ 

ซ่ึงหวงัอย่างยิง่ว่าจะสามารถต่อยอดความรูท่ี้สอดคล้อง 

และบูรณาการเข้ากับวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 นางบังอร วลิาวลัย์ นายกองค์การบริหารส่วน- 

จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง 

องค์การบรหิารส่วนจังหวดัปราจีนบรุ ี กับมหาวทิยาลยั 

รามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติจังหวดั- 

ปราจีนบุรี ศึกษาธิการจังหวัด และองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลดงกระทงยาม ถือเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน 

ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ 

บรกิารทัง้ทางด้านวชิาการและวชิาชพีแก่สงัคม ชมุชน 

และประชาชนจังหวดัปราจีนบุร ีให้มีคุณภาพชวีติทีดี่ข้ึน 

อย่างยัง่ยนื โดยปีน้ีเป็นปีที ่2 ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อยอด 

ความรูเ้ดิม รวมทัง้ได้ปรับปรงุโครงการให้เหมาะสมกบั 

ความต้องการตามวิถีชุมชนด้วย หวังอย่างยิ่งว่าผู้เข้า 

ร่วมอบรมในทุกโครงการฯ จะได้รับประโยชน์และ 

น�าความรูท้ีไ่ด้ไปปรบัใช้ รวมท้ังสร้างอาชพีอสิระใหม่ๆ 

ให้กับชุมชนต่อไป

 “ในนามองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปราจีนบรุี 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กร 

บริหารส่วนต�าบลต่างๆ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง ทีน่�าคณาจารย์ และวทิยากรท่ีมีประสบการณ์ 

มาให้ความรู ้ในด้านต่างๆกับประชาชนในพื้นที ่

จงัหวดัปราจนีบรุ ี และขอให้ความร่วมมือเช่นน้ียงัคงอยู ่

และเป็นโครงการที่ยั่งยืนตลอดไป”

 ทั้งนี้ภายหลังจากพิธีเปิด ได้มีการลงนาม 

ความร่วมมือโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ 

ชมุชน บูรณาการร่วมกบัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัปราจนีบรุ ีโดยมี อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  น่ิมรกัษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง นางบังอร วิลาวัลย์ นายก-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และผู้แทน

จากศึกษาธิการจังหวัด และองค์การบริหารส่วน 

ต�าบลดงกระทงยาม ร่วมลงนามด้วย

 ส�าหรบั กจิกรรมในครัง้น้ี มี 9 โครงการ ได้แก่ 

โครงการการประยกุต์ใช้เชือ้จลุนิทรย์ีและสารธรรมชาติ 

ท่ีมปีระโยชน์ในด้านการเกษตร การผลติไข่เค็มสมนุไพร 

เพือ่การค้า การผลติเยลลีจ่ากผลไม้ การผลติลกูประคบ- 

สมุนไพร การนวดผ่อนคลายเพือ่สุขภาพ การให้บรกิาร 

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และให้ค�าปรึกษาสุขภาพ- 

สัตว์เลีย้ง จากคณะวทิยาศาสตร์ โครงการอบรมพธีิกร 

มืออาชพีส�าหรบัผูน้�าท้องถ่ิน จากคณะส่ือสารมวลชน 

โครงการการจดัการขยะในครวัเรอืน จากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ม.รามฯ บริการวิชาการแก่ชุมชนฯ (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ น่ิมรักษา  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี 

กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้น

ปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณมีคุณค่าทางวัฒนธรรม

ที่แสดงถึงความเอื้ออาทรต่อสิ่งต่างๆ ตามสาระและ

คุณค่าที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดสืบต่อมาด้วยความ

ภาคภูมิใจ

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

มีภารกจิหลกัในการธ�ารงซึง่เอกลกัษณ์ของชาติ พร้อม 

ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลป- 

วัฒนธรรม ท้ังในการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างเสริม 

เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย และรักษาคุณค่าของ 

วฒันธรรมและประเพณขีองไทย จึงได้จัดงานสืบสาน 

ศิลปวฒันธรรมประเพณีไทยวนัสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 

ประจ�าปีนีข้ึ้น เพือ่แสดงถงึความเอือ้อาทร ความสนุกสนาน 

ความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมไทย แสดงถึง 

ความกตัญญูกตเวทต่ีอบรรพบุรษุ การให้เกียรติเคารพ 

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ

ความเป็นไทย เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ  

พร้อมรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันปีใหม่ไทย และ 

เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง นักศึกษา และประชาชน  

โดยค�านึงถึงความส�าคัญของการสืบสานเพื่อการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ให้

สืบทอดเป็นมรดกอันล�้าค่าทางวัฒนธรรมสืบไป 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่าคณะ- 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มุ่งมั่นที่จะช่วยกัน 

ท�าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมี 

ความม่ันคงและเข้มแขง็ทัง้ทางด้านการศึกษา การบรหิาร 

และการเงิน และขอให้บุคลากรชาวรามค�าแหงทุกคน 

 4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ หน่วยจัดสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามฯ1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561     

 บัญชติีดทีน่ัง่สอบ    เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่กระบวนวชิา  หมายเลขแถว หมายเลขท่ีนัง่สอบ 

รหสัประจ�าตัว  ชือ่ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  ซ่ึงมีรอยปรทุกุระยะ  1  นิว้  สามารถฉกีออกเป็นรายชือ่ของนกัศึกษา 

แต่ละคน  และน�าไปติดที่นั่งสอบได้เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

    บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา  เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแถว ที่นั่ง วิชา ชื่อ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของตนเองทุกครั้งท่ีเข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง ก่อนลงลายมอืชือ่ให้นกัศกึษาตรวจสอบกระบวนวชิาที่จะสอบ

และชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับกระบวนวิชาในตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปท่ี หน่วยลงทะเบียนเรียน ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารกงไกรลาศ (KLB)   

ชั้น 1 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

ม.ร. สอบไล่ภาคฤดูร้อนฯ (ต่อจากหน้า 1)

ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบและช่วยดูแล

มหาวิทยาลัยต่อไป

  “ขอบคุณที่มาร่วมงานเทศกาลสงกรานต  ์

รามค�าแหง ทกุท่านเป็นชาวรามค�าแหง เป็นลกูพ่อขนุฯ 

เหมือนกนั ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า มหาวทิยาลัยแห่งน้ี 

อยูไ่ด้เพราะความผกูพนัทีมี่ต่อกนั ความเข้าอกเข้าใจกนั 

หากมีสิ่งใดท�าให้ผิดใจไม่พอใจกันไปบ้างก็ขออภัย  

ทุกส่ิงที่ท�าไปก็เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงแห่งนี้ 

ให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนในอนาคต ท้ายนี ้

ขอฝากบุคลากรทุกคนว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย  

ขอให้มีความสุขกายสขุใจ มีสติในการด�าเนนิชวีติทกุเรือ่ง 

และระมัดระวังอุบัติเหตุในการเดินทาง ดูแลสุขภาพ

ของตนเองและคนในครอบครวั รวมทัง้หากมีโอกาส 

ก็ขอให้กลับไปเยี่ยมเยือนผู้ใหญ่ของท่านด้วย”

 จากนั้น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  

และบุคลากรชาวรามค�าแหง ร่วมรดน�า้ด�าหวัและขอพร 

จากคณาจารย์ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการ

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ทางสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์คมิ  ไชยแสนสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมท้ัง

ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกด้วย

ชาวรามฯ ร่วมรดน�้าขอพรในโอกาสปีใหม่ไทย (ต่อจากหน้า 1)

และโครงก ารเพนท์ลวดลายบนผนืผ้าเพือ่การจ�าหน่าย 

จากคณะศึ กษาศาสตร ์ และวันที่ 29 เมษายน 2561 

จัดอบรม อีก 1 โครงการ จากคณะบริหารธุรกิจ 

ได้แก่ โ ครงการ “การท�าการตลาดออนไลน์เพื่อ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความ

ยนิดีต่อผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัสัญญา ธรรมศกัด์ิ 

ประจ�าปีพทุธศักราช ๒๕๖๑ ซ่ึงประกอบด้วย

โล่รางวัลและเงินรางวัล

 เป็นนกัศกึษากฎหมายดีเด่น  ซ่ึงได้แก่

 นางสาวตุลยดา วิริยะสุนทรวงศ์

จากคณะนติศิาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 ซึง่นอกจ ากนักศึกษาผูไ้ด้รบัรางวลัแล้ว 

“ข่าวรามค�าแหง” ต้องไม่ลมืแสดงความยนิดี 

ต่อท่านคณบดีคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา 

แสงสุข เป็นอย่างยิ่งด้วย

 เน่ืองเพราะ รางวลัสญัญา ธรรมศักด์ิ 

เป็นรางวัลที่มิใช่จะได้มาง่ายๆ

 รางวัลนี้จัดข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ 

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เนื่องใน 

วันอาจารย์สัญญา ธรรมศักด์ิ วันที่  

๕ เมษายน ของทุกปี

 มีคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณา 

รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่ง ศาสตราจารย์ 

ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธานกรรมการ

 ประชุมพิจารณาผู้จะได้รับรางวัล 

ซ่ึงมีมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้ารับการ

พิจารณา ๔ แห่ง คือ

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ส่ง นางสาวสุขใจ 

ปานผาสุข

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส่ง นายนราวชิญ์ 

รุจานันท์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ส่ง นายศราวุธ ศรีดี และ

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ส่ง นางสาวตุลยดา 

วิริยะสุนทรวงศ์ ซึ่ง

 ได้รับรางวัล

 บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ยืนยันการให้โอกาสที่ตนได้รับ ‘เรียนเต็มที่จากอาจารย์ แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์จากเพือ่น จดัสรรเวลาท�างานหารายได้’ วนันีเ้รยีนจบปรญิญาตรแีล้ว ใช้เวลาเรยีน 3 ปีครึง่ 

จบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ภูมิใจใช้  ‘ความอดทน ความพยายาม’ จนส�าเร็จ

 นางสาวพุทธดิา  แซ่โฟ้ง “ดาด้า” บณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน 

จบเกียรตินิยมอันดับ 2 ใช้เวลาเรียน 3 ปี 1 เทอม ปัจจุบันท�างานเป็นเจ้าหน้าที่

ฝ่ายเอกสารต่างประเทศ (Export Officer) บรษัิท สากลธุรกจิเลศิรวมมิตร จ�ากดั  

 พุทธิดา เล่าว่าหลังจากที่เรียนจบชั้น ม.ปลาย จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์-

วิทยาคาร จังหวัดน่าน ตัดสินใจมาเรียนที่รามค�าแหง (ส่วนกลาง) เพราะต้อง

ท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย การเรยีนท่ีรามค�าแหงจึงเหมาะกบัตนทีสุ่ด ช่วงแรก

ท�างานประจ�า และเลือกท�างานเป็นกะ เป็นคอลเซ็นเตอร์ของ KFC วางแผน

การเรียนโดยเลือกลงวิชาเรียนช่วงเช้า เข้าท�างานช่วงบ่ายเลิกดึก และถ้าเลือก

ลงวิชาเรียนช่วงบ่าย ก็จะท�างานช่วงเช้า เพื่อจะได้มีเวลาเข้ามาเรียนในห้องเรียน

 “แม้ว่าจะไม่มีใครบังคับให้เข้าเรียน เม่ือว่างจากการท�างานจะมาเข้าเรียนตลอด ท�าให้ได้รับ 

องค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนที่ไม่มีในต�ารา ได้เจอเพื่อนๆ ที่หลากหลาย          

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีท�าให้เรียนรู้ง่ายขึ้น” 

 พุทธิดา บอกว่าทุกเทอมจะต้องวางแผนการเรียนให้ลงตัว เลือกลงวิชาพื้นฐานก่อน แล้วเลือก

ลงวชิาทีย่ากขึน้ พยายามกระจายความยากง่ายแต่ละรายวชิา ท�าสรปุเน้ือหาตามความเข้าใจของตนเอง

เพื่อใช้ในการอ่านทบทวนก่อนสอบ ในการสอบแต่ละครั้งจะเตรียมอ่านหนังสือล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ 

วิชาไหนยากก็จะรวมกลุ่มติวกับเพื่อนๆ หรือเข้าติวของชมรมคณะ โดยเฉพาะช่วงปีสุดท้ายได้เปลี่ยน 

การท�างานเป็นพาร์ทไทม์ ท�าให้มีเวลาเต็มท่ีกับการเรียน มีเวลาเข้าปรึกษาอาจารย์ ติวเข้ม และ 

อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นด้วย

 “ตนเรียนจบ ม.ปลาย แผนวิทย์คณิต มาเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ เชื่อในความท้าทาย  

และชีวิตประจ�าวันต้องเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เรียนแล้วสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์  เลือกสรรสิ่งที่ด ี

ที่สุดจากสิ่งท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด  ปรับใช้กับการท�างานได้ดี  เวลาท�างานจะมองออกว่า ควรจัดล�าดับ 

ความส�าคัญของงานภายใต้เวลาทีจ่�ากดัได้ สามารถกลัน่กรองข้อมูลข่าวสาร ทัง้ด้านเศรษฐกจิ การเมือง 

การตลาด ผู้ผลิต เพื่อประกอบการตัดสินใจบริหารงาน วิชาเศรษฐศาสตร์ท�าให้มีการวางแผนชีวิต  

ให้คุ้มค่า” 

 บัณฑิตพุทธดิา  บอกด้วยว่าตอนนีอ้ายุ 25 ปี ภาคภมิูใจท่ีใช้ความพยายามและอดทนมาจนเรยีนจบ 

แม้ว่าจะเป็นเด็กต่างจังหวัด  ต้นทุนชีวิตน้อยกว่าคนอื่น แต่ก็สามารถส่งตัวเองจนเรียนจบระดับ

ปริญญาตรีได้  สร้างความภูมิใจให้ครอบครัว เป็นหน้าเป็นตากับพ่อแม่ว่า ลูกเรียนจบปริญญาตรีและ

ได้เกียรตินิยม อยากให้พ่อแม่ภูมิใจในลูกคนนี้  และในวันนี้เราก็สามารถท�าได้ส�าเร็จ

 เธอยังบอกถึงความประทับใจช่วงเรียนที่รามค�าแหงด้วยว่า “ตนได้เข้ามาใช้ช่วงเวลาเรียน 

ในมหาวิทยาลัย มาเข้าเรียน ท�ากิจกรรม ไปพร้อมกับท�างานหารายได้ ไม่ถูกจ�ากัดขีดความสามารถ 

ของตนเอง อาจารย์ทุกท่านถ่ายทอดความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที ่ ทุ่มเทในการสอน ให้ความเป็นกันเอง 

และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ลูกศิษย์

 ส่วนเพือ่นๆอธัยาศัยดี  ช่วยเหลอืกนั ให้ค�าปรกึษา  แลกเปลีย่นความคิดเหน็ เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  

ในระหว่างเรียนจะมีกิจกรรมร่วมกัน ไปศึกษาดูงานตามโรงงาน และสถานที่ราชการต่างๆ ท�าให้มี

ประสบการณ์ใหม่ และมีมุมมองชีวิตที่กว้างขึ้น”  

 พุทธดิา ฝากถงึเพือ่นๆด้วยว่าชวีติในรามค�าแหงมีความอบอุน่ ถ้ามีเวลาเข้ามาสมัผสั ความมีวนิยั 

ไม่ย่อท้อ จะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความพยายาม ความยากง่ายอยู่ท่ีตัวเรา ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด   

แต่ความเกียจคร้านมักเป็นอปุสรรคของการก้าวไปสู่ความส�าเรจ็ อดทนและสูเ้พือ่ตัวเรา เพือ่ครอบครวั 

และลบค�าสบประมาทจากผู้อื่นให้ได้ การศึกษาจะพัฒนาตัวเรา ให้รู้จักเดินต่อไปข้างหน้า มีงานท�า       

เพือ่อนาคตทีดี่ขึน้ อาจจะต้องเหน่ือยหน่อย ยงัมีหลายคนท่ีไม่มีโอกาส  แต่ตอนน้ีโอกาสอยูใ่นมอืเราแล้ว 

จงลงมือท�า... “จงมั่นใจในความสามารถของคุณ  เหมือนกับที่คุณมั่นใจในความสามารถของคนอื่น”   

สาวน่านคนเก่ง คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2
ใช้ ‘ความอดทน-พยายาม’ จบปริญญาตรีในที่สุด 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

ศิษย์เก่านิติรามฯ ย�้าชัด “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา”

 ศิษย์เก่านิติศาสตร์รามค�าแหงพรัง่พร ู “ไม่มีรามฯ ไม่มเีรา” สโลแกนท่ีเป็นจรงิ 

จากโอกาสทางการศึกษา ที่พัฒนาเป็นความรู้ความสามารถ ต่อยอดสู่ความเจรญิ 

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้รับการยอมรับจากสังคม ฝากรุ่นน้องไม่ท้อถอย 

หมั่นเพียรศึกษา พัฒนาตนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ในโอกาสร่วมงาน “คืนสู่เหย้า 

นิติราม” เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา 

 พลเรอืเอกปรชีาญ จามเจรญิ เจ้ากรมพระธรรมนญู   

นิติศาสตรบัณฑติ รุน่ที ่ 9 เปิดเผยว่าตนเคยมีชีวติท่ีต้องด้ินรน 

จากเด็กยากจนสู่ความเจรญิก้าวหน้าในการงานรบัราชการ 

มีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงคอยหนุนหลังด้วยความรู้และ 

การอบรมสั่งสอน ตามค�าสอนของพุทธศาสดา “อตฺตา หิ 

อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ซึ่งมุ่งสร้างคนให้มี

ระเบียบวินัยโดยการช่วยเหลือตัวเองเป็นส�าคัญ

 “ชีวิตการเรียนต้องกระตือรือร้นที่จะไขว่คว้า และต้องมั่นใจในความเป็น

ลูกพ่อขุนฯ ดังค�ากล่าว ‘เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่ เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้ เกิดที่ดีแล้วแย่ 

มีถมไป เกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใฝ่ดี’ ซึ่งรุ่นพี่รามค�าแหงหลายคนประสบความส�าเร็จ 

ในหน้าท่ีการงาน ได้รบัการยอมรบัจากสังคมในวงกว้าง ฝากรุน่น้องให้รกัเรยีน  ต้ังใจ 

ไม่ท้อถอย จงรักภักดีต่อองค์กรและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง จะต้องประสบความส�าเร็จ

และเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอน”

 นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกวินัย 

การคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด เผย 

ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา เพราะรามค�าแหงมีบุญคุณท่ีได้ก�าหนดทิศทาง

และให้อนาคต ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่สามารถน�าไป

ต่อยอดได้จนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมา

เรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

  “ผมส่งเสริมให้ลูกๆ เรียนที่รามค�าแหง เพราะเป็นมหาวิทยาลัยสร้างคน 

ศิษย์เก่าหลายคนล้วนประสบความส�าเรจ็ ฝากศิษย์ปัจจุบนัด้านคุณธรรม คนท่ีเป็น 

ใหญ่ในบ้านเมืองทุกวนันีมี้คุณธรรมทกุคน และไม่หลงลมืบุญคุณของมหาวทิยาลยั 

และครูบาอาจารย์ ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่อ่อนแอ  รามค�าแหงสร้าง 

ให้เรามีวันน้ีแล้ว ก็จะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม  

และจะพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป”

   ว่าท่ีร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 5 กล่าวว่า 

หลงัเรยีนจบนิติศาสตร์รามค�าแหงพร้อมเนติบณัฑิตสมัย 31 

ในปีเดียวกัน พ.ศ. 2522 ก็ได้ประกอบอาชีพทนายความ

มาโดยตลอด  เป็นอาชีพหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับกระบวนการ 

ด้านกฎหมายในศาลด้วย จึงต้ังใจใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือ 

ประชาชน

 “คณะนิติศาสตร์เป ็นคณะที่ให้ความรู ้ด ้านกฎหมายกับประชาชน 

ทั่วประเทศ โดยโอกาสที่เปิดกว้างจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งคนเรียน 

กฎหมายต้องมีความอดทน มุ่งม่ันต้ังใจ จึงจะประสบความส�าเร็จในชีวิตได้   

อาจจะเรียนยาก และยังต้องเรียนต่อเพื่อต่อยอดพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน ต้องไม่ท้อถอย ส�าคัญที่สุดคือความซ่ือสัตย์สุจริตท่ีจะเป็น 

ประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม ดังเช่นที่รามค�าแหงเพียรสร้างคนให้มีความรู ้

คู่คุณธรรม”

 พลต�ารวจตรีนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี นายกสมาคม 

นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ศิษย์เก่านิติศาสตร ์

รุ่นแรก เปิดเผยว่าสมัยก่อนหากเอ็นทรานซ์ไม่ติดคงต้อง 

เตะฝุ่น ดีที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการเรียนการสอน  

เหมือนซับน�้าตาให้เรามีที่เรียน อาจกล่าวได้ว่าไม่มีรามฯ  

คงไม่มีเราในวันนี้  

 “ผ่านมา 46 ปีเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบัณฑิต 

ท่ีจบออกไปล้วนมีความสง่างามในสังคม ขอให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรักษา 

คุณภาพมาตรฐานนี้ไว้ และขอให้ศิษย์ปัจจุบันขยันอดทน ชนะใจตนเอง อย่ามอง 

แค่เรียนจบ เพราะเมื่อส�าเร็จออกไปแล้วต้องต่อสู้ในสังคมอีกมาก พยายามฝึก 

ปรอืตัวเอง ดังทีร่ามค�าแหงได้สร้างให้เราแขง็แกร่ง เหมือนนกป่าท่ีต้องช่วยเหลือ 

และป้องกันตนเองได้  พร้อมช่วยกันผดุงเกียรติของรามค�าแหงสืบไป”

 นายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 17 กล่าวถึง

ช่วงเวลาที่ต้องสู้ชีวิต เรียน กศน. ตั้งแต่มัธยมต้นจนจบ 

ชั้นมัธยมปลาย มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพราะ 

ค่าหน่วยกิตถูก สมัครเรียนปีแรกหาเงินส่งตัวเองเรียน

ด้วยการขายน�้าเต้าหู้หน้ารามฯ  อาศัยการเป็นนักกิจกรรม  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ ที่ซุ้มรามบูชาธรรม เพื่อจะใช้สถานที ่

ของซุ้มเป็นท่ีหลับนอนเพราะไม่เงินเสียค่าเช่าบ้าน ชีวิตล�าบากเพราะไม่มีใคร

ส่งเรียน  จึงตั้งใจรีบเรียนให้จบโดยใช้เวลา 3 ปี หากไม่มีรามฯ คงไม่มีวันนี้

 “รามฯสอนให้อยู่ในสังคมเป็น ศิษย์เก่าหลายคนประสบความส�าเร็จ และ

ด้วยวิสัยทัศน์ของรามค�าแหงใครๆ ก็เรียนได้ แถมยังจบไว ท�าให้หลายคนมุ่งตรง 

มาเรยีนท่ีรามค�าแหง ซึง่ความส�าเรจ็เหล่าน้ีขึน้อยูกั่บความมุ่งม่ันต้ังใจของแต่ละคน 

ฝากน้องๆ ทุ่มเทเรือ่งการเรยีน ค้นคว้าหาความรูต้ลอด และท่ีนอกเหนือจากต�ารา

และความสามารถแล้ว ความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ก็จะช่วยเสริมส่ง

ให้ชีวิตประสบความส�าเร็จอีกด้วย”

  อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทนายความ

และที่ปรึกษากฎหมาย  นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 5 เรียนต่อ

เนติบัณฑิตฯ สมัยที่ 32 น�าความรู้ไปประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายหลายด้าน อาทิ ทนายความประสบการณ์ 39 ปี  

อาจารย์พิเศษสอนกฎหมายในสถาบันต่างๆ เป็นพิธีกร 

และท�ารายการให้ความรู้ด้านกฎหมายสู่สาธารณชน

 “คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นแหล่งผลติบัณฑิตทีมี่คุณภาพ 

ลูกศิษย์ถูกหล่อหลอมด้วยความเข้มแขง็ อดทน พึง่พาและดูแลตัวเองในการศึกษา 

เล่าเรียน ทุกคะแนนที่สอบได้ล้วนมาจากความรู้ความสามารถของตัวเอง เป็น

บัณฑิตที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างองอาจ ฝากรุ่นน้องไม่ย่อท้อ เพราะเส้นทางที่

จะมีอนาคตที่ดี ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ หากอดทนได้เพียงพอ เราจะเป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพแน่นอน”

 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษาบริษัท

สมาร์ทวิชั่น จบนิติศาสตร์รามค�าแหง รุ่นที่ 5 กล่าวว่า

คณะนิติศาสตร์เป็นคณะแรกท่ีจุดพลุให้คนหันมาสนใจ

รามค�าแหง เนื่องจากความรู้และความสามารถเป็นท่ี 

ประจักษ์ของสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่ได้สอน

เพียงความรู้ แต่ยังสอนให้รู้จักการครองชีวิต ขอแนะน�า 

รุ่นน้องให้ต้ังใจเรียนเก่งๆ พร้อมร่วมท�ากิจกรรมกับซุ้มหรือชมรมต่างๆ เพื่อ 

รูว้ธีิสร้างปฏสัิมพนัธ์และการพฒันาตัวเองให้มีคณุสมบัติส�าคัญคือ ความรูดี้ ทักษะดี 

ทัศนะดี และพฤติกรรมดี



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

ตอน นักประพันธ์ ไส้(ไม่)แห้ง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 สมัยก่อนเคยมีค�ากล่าวเปรียบเปรยถึงอาชีพนักเขียนนิยายหรือเรียก 

ให้เพราะหน่อยว่า นักประพันธ์ว่า “นักประพันธ์ไส้แห้ง” ซึ่งก็คงเป็นเพราะ

คนทีมี่อาชพีเป็นนกัเขียนไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเมือ่สัก 60-70 ปีมาแล้ว 

ล้วนแต่อดอยากยากจนแทบทัง้น้ัน จะมีข้อยกเว้นบ้างกเ็ฉพาะบางท่านทีเ่ขียนแล้ว 

คนอ่านติดกันงอมแงมจรงิ ๆ หรอืท่านท่ีมีอาชพีหลกัอย่างอืน่โดยเขยีนหนังสือ 

เป็นแค่งานอดิเรก รวมถึงบางท่านที่ครอบครัวมีฐานะดีอยู่แล้ว  

 สาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้นักเขียนไส้แห้งอย่างหนึ่งก็คือการท่ีขาดอ�านาจต่อรอง

กบัส�านักพมิพ์ เพราะส่วนใหญ่มักจะซ้ือเรือ่งไปพมิพ์โดยจ่ายเงินให้ถกู ๆ แบบว่า 

ทีพ่มิพ์ให้น่ีกบุ็ญแล้วนะ  และถ้าจบัพลดัจบัผลเูรือ่งท่ีเขียนเกดิฮติข้ึนมา กไ็ม่ได้ 

ท�าให้นักเขียนได้เงินมากข้ึนสักเท่าไหร่ เพราะส�านักพมิพ์อาจจัดพมิพ์หลายครัง้ 

แต่บอกนักเขียนว่าพมิพ์จ�าหน่ายแค่ครัง้สองครัง้เท่าน้ัน นักเขียนท่ีได้ค่าลิขสิทธ์ิ

ตามจ�านวนครั้งที่พิมพ์จึงได้ไม่มากเท่าที่ควร น่ียังไม่นับถึงกรณีที่ส�านักพิมพ์

ซื้อลิขสิทธิ์แบบซื้อขาดจะพิมพ์กี่ครั้งก็จ่ายแค่หนแรกเท่านั้นนะครับ

 ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้นักประพันธ์ยุคก่อนไส้แห้งซ่ึงผมขอเสริม

ไว้ด้วยเดี๋ยวจะว่าอธิบายไม่ครบถ้วนนั่นก็คือการดื่มสุรา เพราะนักเขียนเก่ง ๆ 

หลายท่านในอดีตนั้นถ้าอ่านประวัติดูจะพบว่าต้องต้ังวงกับเพื่อนด่ืมสุรากัน

ทุกวัน เงินที่ได้จากการเขียนหนังสือจึงหมดไปกับเหล้าเสียเยอะ ครั้นจะไม่ดื่ม

เสียเลยกมี็ข้ออ้างอกีว่าท�าให้เขียนไม่ออก และบางท่านน้ันเขาเล่ากันว่าพอได้ด่ืมสุรา

เท่านั้นการเขียนมันลื่นไหลไปหมด เรื่องนี้อาจไม่ต้องอ้างอิงนักเขียนไทยก็ได้

เพราะยอดนักเขียนนิยายก�าลังภายในชื่อดังชาวจีนท่ีใช้นามปากกา “โกวเล้ง” 

นั้นท่านก็ต้องร�่าสุราทุกวันจนต้องเสียชีวิตไปเพราะสุราในที่สุด

 ส�าหรับนักเขียนในยุคปัจจุบันนั้น โอกาสท่ีจะลืมตาอ้าปากไม่ไส้แห้ง

เหมือนแต่ก่อนอาจจะมีมากข้ึนเพราะกฎหมายลิขสิทธ์ิมีส่วนท�าให้สามารถ

เก็บเก่ียวเงินทองจากน�า้พกัน�า้แรงได้ดีข้ึน และแม้ว่าตลาดหนังสือท่ีพมิพ์เป็นเล่มๆ 

หรอืนติยสารประเภทท่ีลงนวนยิายให้คนอ่านติดตามกันเป็นตอนๆ จะค่อนข้าง

ซบเซาไปแล้ว แต่ก็ยังมีงานเขียนให้อ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งคนที่จะอ่านได้

ต้องสมัครและเสียเงินจ�านวนหนึ่ง งานเขียนในรูปแบบนี้เฟื่องฟูพอสมควร 

โดยเฉพาะเมื่อมีผู้สร้างละครทีวีมาซื้อเรื่องจากเว็บไซต์พวกนี้ไปท�าละคร และ

บางเร่ืองคนติดกันงอมแงมอย่างเช่นเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นต้น ในตอนนี ้

ผูจ้ดัละครจงึหนัมาซือ้ลิขสิทธ์ิงานเขียนบนเวบ็ไซต์มากข้ึนเพราะงานเขียนเก่าๆ 

ประเภทพมิพ์เป็นเล่มแล้วของนกัประพนัธ์มีชือ่ด้ังเดิมท้ังหลายถูกน�ามาสร้างใหม่

กันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ  จะสร้างซ�้ากันทุกปีก็คงไม่มีใครดูต่อให้เอาดาราระดับ

แม่เหล็กของช่องมาแสดงกต็าม เพราะคนดูเบ่ือกนัเต็มท ี เรือ่งกร็ูห้มดจนแทบจะ

จ�าค�าพูดตัวละครได้อยู่แล้ว

 ประเด็นส�าคัญตอนน้ีจงึอยูท่ี่ว่าถ้าสมมติุว่าเราเกดิอยากจะเป็นนักประพนัธ์

ทีไ่ส้ไม่แห้งข้ึนมาซึง่แปลว่าเขียนเรือ่งออกมาแล้วขายได้ เราควรจะเขียนเรือ่งแบบไหน 

ซ่ึงถ้าจะถามผม ค�าตอบง่ายๆ คือเขียนเรือ่งเดินทางข้ามเวลาสคิรบั จะย้อนไปในอดีต 

หรือจะล่วงหน้าไปในอนาคตก็แล้วแต่ คนน่าจะชอบอ่าน ผมเห็นว่ามีเรื่องฮิต

หลายเรือ่งทีอ่อกมาแนวน้ี แม่การะเกดในเรือ่งบุพเพสนันวิาสน่ะเรยีกว่ามาทีหลงั 

เพราะหลายคนคงพอจ�าชือ่แม่มณีทีท่ะลผุ่านกระจกเข้าไปในอดีตสมัยรชักาลท่ี 4 

ในเรือ่งทวภิพได้ซ่ึงเรือ่งน้ีถกูน�าไปท�าเป็นทัง้ละครทีว ีละครเวที และยงัมีท�าเป็น

ภาพยนตร์อีก  คนแต่งได้ค่าลิขสิทธิ์รวยไม่รู้เรื่องไปเลย

 ทางเลอืกกคื็อเราจะเลอืกข้ามเวลาแบบไหนดี ถ้าเป็นแบบไสยศาสตร์หน่อยๆ 

ก็มักจะย้อนไปในอดีต เช่นเรื่องย้อนเวลาท่ีดูจะเก่าที่สุดก็คือบทประพันธ ์

    

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

ที่โรงพยาบาล
 (เอ๋อ เบ่น เหวี่ยน)

 การเจ็บไข้ได้ป่วย ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้ หากแต่ว่า

เราเองคงต้องสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่ามีสิ่งใดผิดปกติไปหรือไม่ หาก

มีอย่านิ่งนอนใจ ควรหาเวลาไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 ค�าศัพท์พื้นฐานที่เราควรรู้จักเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลคือ

   (เบ่ญ เญิน)  คนไข้  

  (บ๊าก สี)  หมอ

  (เบ่ญ เหวี่ยน) โรงพยาบาล

 และค�าศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบัอาการของโรค ซึง่จะได้พบในบทสนทนาต่อไป

 เมื่อคนไข้มีอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง แพทย์หา

สาเหตุพบ และให้คนไข้รักษาด้วยการฉีดยา และกินยา 

BN:   (จ่าว บ๊าก สี อะ) สวัสดีคุณหมอค่ะ

BS:  

 (จ่าว บ่า บ่า บิ หล่าม ซาว อะ) สวัสดีคุณยาย คุณยายเป็นอะไรคะ

BN:  

 (โตย บิ ฮอ หว่า โดว เดิ่ว กิญ ขุง) ฉันไอและปวดศีรษะอย่างน่ากลัว

  (ก๊อ แหล โตย บิ เวียม ห่อง) บางทีฉันก็เจ็บคอ

BS:  (ซนิ บ่า หา เหม่ียง ซา) ขอให้คุณยายอ้าปากค่ะ 

 

 (เดือก โส่ย ห่อง บ่า เฮย ด๋อ) ได้แล้ว คอคุณยายแดงนิดหน่อย

   (ซิน บ่า เถอ เซิว)  ขอให้คุณยายหายใจลึกๆ

BN: 

 (โดย คี โตย เถอ เท้ย เดา) บางครั้งฉันก็รู้สึกเจ็บเวลาหายใจ

BS:  

 (เวิง บ่า บิ เวียม เฝ กว๋าน) ใช่ คุณยายมีอาการหลอดลมอักเสบ

  

 (น้อย จุง กื๊อ เถ่ย เตี๊ยต ไท โด๋ย หล่า บ่า บิ ฮอ หว่า ขอ เถอ)

 กล่าวโดยรวม อากาศเปล่ียนแปลงคุณยายจึงไอและหอบ

BN:  

 (เวิง สึ ไท โด่ย เถ่ย เตี๊ยต ลวน ลวน หล่าม โตย ขอ เถอ)

 ใช่ อากาศเปลี่ยนแปลงมักจะท�าให้ฉันหอบ

  

 (เหว่ มั่ว ดง สู่ ด๊า หมัก เหญี่ยว อ๊าว โตย เวิ้น บิ ฮอ)

 ในฤดูหนาว แม้ว่าจะสวมเสื้อจ�านวนมาก ฉันก็ยังไอ

BS:  (ซิน บ่า กับ เหญียต โดะ)  เชิญคุณยายวัดไข้

BN: 

 (หิ่ญ ญือ โตย เหวิน ก่อน โส้ต) ดูเหมือนว่าฉันยังคงมีไข้

BS:  (ดุ๊ง เท้ บา ต๊าม โด่ะ ฮาย) ใช่แล้ว 38 องศา

 

 (บ่า ฝาย เตียม หว่า อ๊วง ท้วก)  คุณยายต้องฉีดยา และกินยา

   

 (เดย หล่า เดิน ท้วก กั๋ว บ่า)  นี่คือใบสั่งยาของคุณยาย

   

 (บ่า อ๊วง ท้วก แทว สึ จี๋ เสิน ด๊า เดือก เวี้ยต เอ๋อ จอง อี บะ)

 คุณยายกินยาตามวิธีการที่ได้เขียนไว้ในสมุดสุขภาพ

BN:   (ก๋าม เอิน บ๊าก สี) ขอบคุณคุณหมอ(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

‘พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์’ ฝากหลักการท�างานบัณฑิตรามฯ

“ท�าตัวให้เหมือนนาฬิกา มีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือวนัที ่20 มีนาคม ท่ีผ่านมา พลเอกราชรกัษ์  เรยีนพืชน์ ทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงกลาโหม 

และรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับพระราชทาน

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ สาขาวชิารฐัศาสตร์  ณ อาคารหอประชมุพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในฐานะ 

ท่ีเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น�าสูง มีความรู้ ความสามารถ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยตลอดระยะเวลา 

ท่ีรบัราชการได้ปฏบัิติงานด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ มุ่งม่ัน มีคณุธรรมจรยิธรรม ปกครองด้วยหลกัธรรมาภบิาล 

และได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของก�าลังพลและประชาชน

ให้ดีขึ้น ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ราชการพิเศษตามแผนป้องกันประเทศ ในหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขพื้นที่จังหวัด-

ชายแดนภายใต้ และเป็นกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จนได้รับความไว้วางใจ

ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกจิแห่งประเทศไทย อกีท้ังเป็นผูท้รงคณุวฒุท่ีิเป่ียมไปด้วยความรู ้

ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริหาร

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางรากฐานหรือกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถ

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกองทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 พลเอกราชรกัษ์ เรยีนพืชน์ กล่าวในโอกาสน้ีว่าขอขอบคณุสภามหาวิทยาลยั

รามค�าแหงที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ให้ ภูมิใจและ

เป็นเกยีรติแก่ตนเองและครอบครวัอย่างยิง่ สญัญาว่าจะด�ารงเกยีรติแห่งปรญิญาน้ีไว้

ให้ดีท่ีสดุ และจะน�ามาเป็นก�าลงัใจในการท�างานเพือ่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 สังคมไทยปัจจุบัน การศึกษาถือเป็นส่ิงส�าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้พลเมือง 

ของประเทศมีประสทิธิภาพโดยมีความรูท่ี้ทดัเทียมนานาประเทศ  และมีศักยภาพ

ที่ดีมากพอที่จะพัฒนาประเทศชาติให้สามารถแข่งขันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 

กับนานาประเทศได้ ดังน้ัน ส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท�าเสมอมาต้ังแต่อดีต

จนถงึปัจจุบนัคือการให้โอกาสทางการศึกษา ผลิตบณัฑิตทีมี่ความรูคู้คุ่ณธรรมจงึเป็นสิง่ทีมี่ประโยชน์อย่างยิง่

กับประเทศชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหารได้ท�ากิจกรรมจิตสาธารณะช่วยเหลือ

ประชาชนในโอกาสต่างๆ ถือเป็นการปลูกจิตส�านึกท่ีดีให้เยาวชนได้รู้จักคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตนด้วย

 “ท่ีผ่านมาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท่ีก่อประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมมาโดยตลอด ท�าให้เหน็ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี เป็นผูมี้ความรู ้

ความสามารถ ขยัน อดทน และมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ขอให้ก�าลังใจให้กับนักศึกษาและ

บัณฑิตทุกคนในการท�าความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป”

 พลเอกราชรักษ์ กล่าวอีกด้วยว่าการส�าเร็จการศึกษาของบัณฑิตใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรก 

อีกก้าวหนึ่ง เพื่อเข้าสู่การท�างานในสายอาชีพต่างๆ อาจเป็นประสบการณ์แรกในชีวิตของหลายๆ คน ขอให ้

คิดให้รอบคอบก่อนจะท�าอะไรลงไปในทุกๆ เรื่อง ก็คือควรคิดดี ท�าดี และพูดดี สิ่งดีๆ ก็จะตามมา และ 

ท่ีส�าคัญท�าตวัให้เหมอืนกบันาฬิกา คอื เป็นผูท้ีม่คีวามเทีย่งตรง ตรงต่อเวลา และซือ่สัตย์สุจรติ เพราะทุกคน 

จะคอยมองนาฬิกาอยู่เสมอรวมทั้งตัวเราเอง

    ‘ทับทิม’ มัลลิกา จบปริญญาตรีแล้ว

เจ้าตัวปลื้มใจเป็นของขวัญในชีวิต

 พธีิกรสาวเนต็ไอดอล ทบัทมิ มลัลกิา จงวฒันา 

จบแล้ว!!!ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เผยภูมิใจท่ีสุดในชีวิตคือการได้รับ

พระราชทานปรญิญาบตัรจากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

หลงัใช้เวลาเรยีน 3 ปีครึง่จนส�าเรจ็ถือเป็นของขวญั

ชิ้นส�าคัญให้ตนเองและครอบครัว

 ทับทิม เล่าว่าทับทิมเคยสมัครเป็นนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์เมื่อหลายปีก่อน แต่ช่วงน้ัน 

เป็นพิธีกรรายการ 

สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก  

ท�าให้ไม่มีเวลามาเรยีน 

พอจดัสรรเวลาได้แล้ว 

บวกกบัเพือ่นๆ ในวงการ

แนะน�าให้มาเรียน

ภาคพิเศษ จึงกลับมาสมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ 

 “มาเรยีนทีร่ามค�าแหงเข้ากบัตัวเอง เราท�างานหนัก 

ต้องใช้เวลาท�างานมาก เรยีนท่ีรามฯสนุก เรามวัแต่ 

ท�างาน บ่นแต่ว่าไม่มีเวลา พอมาเรยีนได้เจออาจารย์-

ที่ปรึกษาให้ค�าปรึกษาท่ีดี จัดสรรเวลาด้วยตนเอง 

เพือ่นๆ น่ารกั มีอะไรไม่เข้าใจเพือ่นๆ กช่็วย ไม่เข้าใจ

งานส่วนไหนเพื่อนๆ ก็ช่วยดูแลเราตลอด ทับทิม

ใช้เวลาเรยีน 3 ปีครึง่ สามารถจบมาได้ด้วยดีราบรืน่ 

ไม่มีกระทบกับการท�างาน” 

 ทับทิม บอกด้วยว่าท�างานในวงการบันเทิง

แต่มาเรียนด้านรัฐศาสตร์ เหมือนเป็นเรื่องไกลตัว 

ทีเ่รยีนด้านน้ีเพราะเคยใกล้ชดิกบัผูท่ี้สนใจการเมือง 

ได้ฟังทัศนคติ มมุมองทางการเมือง ท�าให้รูว่้าการเมือง 

อยู่ใกล้ตัวเรามาก เพียงแต่คนเราไม่มีความรู้ หรือ 

มองว่าไกลตัว ซ่ึงจรงิๆแล้วทุกอย่างท่ีเราด�าเนินชวีติอยู ่

มีการเมืองเข้ามาเกีย่วข้อง ถ้าเรามีความรูด้้านรฐัศาสตร์ 

ก็จะต่อยอดอนาคต และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ

ของประเทศด้วย

 “เราควรมคีวามรูท่ี้หลากหลาย เพราะความรู ้

ไม่มีท่ีสิ้นสุด ทับทิมชอบคุยกับผู้ใหญ่ ซึ่งที่รามฯ 

ก็มีเพื่อนหลายวัย ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้า รุ่นคุณพ่อ ที่ม ี

ประสบการณ์มาก เป็นสิง่ท่ีเราหาซ้ือไม่ได้ ถ้าเราฟัง 

ประสบการณ์จากคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่า ย่อมดีต่อเรา 

และเป็นการเปิดกว้างทางความคิด”

 บัณฑิตทับทิม บอกว่า 

วนัน้ีทบัทมิเรยีนจบได้ส�าเรจ็แล้ว 

ภูมิใจท่ีได ้ เป ็นลูกพ่อขุนฯ  

แม้หลายคนบอกว่า เรยีนรามฯ 

จบยาก แต่ถ้าเราหมัน่มาเข้าเรยีน 

ส่งรายงาน และมาสอบตาม

แผนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

เรียนแบบไม่เครียด เรียนสบายๆ ก็ไม่มีอะไรยาก  

ทุกสิ่งอยู่ที่ความตั้งใจ  (อ่านต่อหน้า 11)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา

วทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั ร่วมพธีิวางพานดอกไม้ เน่ืองใน 

วนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ โรงเรียน- 

สภาราชินี จังหวัดตรัง และมีนายศิริพัฒ พัฒกุล  

ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั  เป็นประธานในพธีิ  เม่ือวนัที่ 

6 เมษายน 2561

สาขาฯ จังหวัดตรัง วางพานดอกไม้

รดน้ำาขอพรผู้ว่าฯ หนองบัวลำาภู

➺

➺

➺

➺

➺

ม.ร.สาขาฯ จังหวัดนครศรีฯ 
เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ

➺

 รองศาสตราจารย์วโิรจ นาคชาตร ี รองอธิการบดี 

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัศรสีะเกษ พร้อมด้วยบคุลากร   

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ   

เฝ้ารบัเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกติิคุณ 

เสด็จมาเป็นองค์ประธานบ�าเพ็ญพระกุศลถวาย 

หลวงปู่สรวง และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก   

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ วัดไพรพัฒนา ต�าบล-

ไพรพัฒนา อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ร่วมกับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและ 

วัดพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นเจ้าภาพในงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครบ 63 พรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์พรรณพิมล ก้านกนก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พร้อมด้วยนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และ 

ได้น�าผ้าไตรจีวรถวาย ท่านพระครูวีรสุตากร เจ้าอาวาสวัดพระพรหม ประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อพิจารณา 

ทอดผ้าป่าในงานนี้ด้วย  เมื่อวันที่  5  เมษายน 2561 ณ  วัดพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นักศึกษากลุ่มเครือข่ายเยาวชนสนองคุณแผ่นดิน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดักจิกรรม “SHARE 6 ยิง่ให้ยิง่ได้” 

เพือ่เลีย้งอาหารกลางวนัผูส้งูอาย ุ และมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค 

ที่จ�าเป็นให้แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  

(13 เมษายน 2561) รวมทั้งยังจัดกิจกรรมรดน�้าด�าหัวขอพร 

ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยด้วย เมื่อวันที่ 

10 เมษายน 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภ ู

ร่วมรดน�้าขอพร นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการ-

จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูนายโชต ิ เชือ้โชต ิ และนายเวยีงชยั  แก้วพนิิจ  

รองผูว่้าราชการจังหวดัหนองบัวล�าภ ู เนือ่งในประเพณสีงกรานต์ 

ประจ�าปี 2561  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการ-

จังหวัดหนองบัวล�าภู

 รองศาสตราจารย์เอือ้น ป่ินเงิน รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี น�าคณะเจ้าหน้าที ่

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหารูปแบบและความ

ร่วมมือในการประยุกต์ศาสตร์พระราชาในการปรับ 

พื้นท่ีของสาขาวิทยบริการฯ ให้เป็นแหล่งศึกษาหา 

ความรู้ของชุมชนชาวปะโคและชาวกุมภวาปี โดย 

ทางมณฑลทหารบกท่ี 24 ได้ให้ความอนุเคราะห์  

ทั้งวิทยากร และเครื่องจักรกลในการปรับปรุงพื้นที่ 

รวมท้ังพันธุ์พืชและสัตว์เล้ียง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของ 

สาขาฯ ได้เริม่ต้นศาสตร์พระราชาตามรอยพระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ต่อไป เมื่อ

วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ-

พอเพียง มณฑลทหารบกท่ี 24 ค่ายประจักษ์- 

ศิลปาคม อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

เจ้าหน้าที่สาขาฯ จังหวัดอุดรธานี 
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

สาขาฯจังหวัดศรีสะเกษ เฝ้ารับเสด็จฯ

กลุ่มเครือข่ายเยาวชนฯ จัดกิจกรรมยิ่งให้ยิ่งได้

รดน้ำาวันปีใหม่ไทย
➺

 เน่ืองในวันปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน- 

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีทีดี่งามของไทยรองศาสตราจารย์ 

วศิษิฐ์ ทวเีศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

น�าคณะบุคลากรและนักศึกษา สรงน�้าพระพุทธรูป รดน�้า 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เนื่องใน 

วันปีใหม่ไทย และนางลักขณา ยงไสว หัวหน้าส�านักงาน 

สาขาวทิยบรกิารฯ จังหวดัเพชรบรูณ์ น�าบคุลากร รดน�า้ขอพรจาก 

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ เพือ่ความเป็นสิรมิงคล ในวนัปีใหม่ไทย เม่ือวนัที ่11 เมษายน 2561 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

 ปลัดอ�าเภอฯหนุ่มคว้าปริญญาตรี และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ ม.รามค�าแหง หลังสานต่อ 

ตามความชื่นชอบสมัยวัยมัธยม  พร้อมพัฒนาหน้าท่ีการงานด้วยการศึกษา  โดยสมัครเรียนปริญญาโทและ 

ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ท่ีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนขยับมาเรียนท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดนครราชสีมาตามหน้าที่การงาน

 นายอมรรัตน์ จารึกสมาน ปลัดอ�าเภอปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการผู้ว่าราชการ

จงัหวดันครราชสีมา  เปิดเผยถงึเส้นทางการศึกษาว่าตนชืน่ชอบศาสตร์ด้านสังคมศึกษา  

แต่เนื่องจากการงานแรกเริ่มไม่ได้รองรับ  จึงเลือกเรียนบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง

กับการท�างานในต�าแหน่งเสมียนการเงิน  กรมทหารม้าที่ 3  รับราชการได้ 7 ปี ก็จบ 

ปรญิญาตรใีบแรกจากคณะการจดัการ  สาขาการบญัช ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

โดยตั้งเป้ากับตัวเองว่าอยากเป็นนายทหารการเงิน  

 “หลังเรียนจบปริญญาตรี  รุ่นพี่ชวนย้ายมาเป็นพลเรือน  เพราะมีโอกาส 

ก้าวหน้ามากกว่า  โดยต้องเรียนต่อปริญญาโท  จึงมาเรียนรัฐศาสตร์ตามความสนใจ  แต่เรียนไปเรียนมา  

ไม่ค่อยเข้าใจเน้ือหาเพราะไม่มีพื้นฐาน  จึงสมัครเรียนปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ด้วยในเวลาใกล้เคียงกัน  

โดยต้องท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย  สิ่งแรกที่ต้องท�าคือการแบ่งเวลา  ตามมาคือต้องอดทน”

 ปลัดอ�าเภอฯหนุ่ม  กล่าวต่อไปว่าผมท�างานเป็นปลัดอ�าเภอปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา  ต้องติดตามผู้ว่าฯ ไปทุกท่ี  จนกว่าท่านจะพักผ่อนในเวลาเกือบเที่ยงคืนแทบทุกวัน 

และตื่นก่อนหกโมงเช้าเพื่อเตรียมตัวเองให้เรียบร้อย  ก่อนเริ่มภารกิจตั้งแต่เช้าตรู่ 

 “หลงัจากผูว่้าฯเข้านอน  เป็นนาททีองของการอ่านหนงัสือในช่วงเท่ียงคืนถึงตีสอง  และจะได้เข้านอน 

3-4 ชั่วโมงต่อวันแล้วแต่ภารกิจ  และไม่ลืมดูแลตัวเองโดยการวิ่งออกก�าลังกายวันละ 2 กิโลเมตรด้วย  

 และนอกจากจะต้องจดัสรรเวลาอ่านหนงัสือแล้ว  เวลาสอบกต้็องจดัสรรด้วยเหมือนกนั  โดยเลอืกวชิา 

ท่ีมตีารางสอบไม่ตรงกับตารางเรยีนปรญิญาโทและตารางงาน  หากจ�าเป็นจรงิๆ ทีต่ารางชนกนั  กจ็ะสอบซ่อม  

ซ่ึงกมี็หลายวชิาท่ีสอบตกและต้องลงสอบซ่อม  ไม่ใช่ลงครัง้แรกแล้วผ่านเลย  แต่กไ็ม่เคยย่อท้อ  เพราะมองว่า

เหนื่อยหนักเพียงชั่วคราวคุ้มค่ากว่าเหนื่อยยาวใช้เวลานานๆ”

 มหาบัณฑิตรฐัศาสตร์  กล่าวอกีว่าเพยีงมีวฒุกิารศึกษาระดับสูงข้ึน  ก็สามารถพฒันาตัวเองให้ก้าวหน้าได้ 

จึงวางแผนชีวิตและมองว่าการศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญของการเติบโตก้าวไปสู่ต�าแหน่งส�าคัญ  โดยเฉพาะจาก 

สถาบนัท่ีมีชือ่เสียงด้านรฐัศาสตร์  ซ่ึงสิงห์ทองของรามค�าแหงไม่ได้แพ้ใคร  ผูว่้าราชการจงัหวดัต่างๆ ล้วนเป็น 

ศิษย์เก่าสถาบันแห่งนี้

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก่อต้ังมาต้ังแต่ปี 2514 นับเป็น 43 รุ่นมาแล้ว  เป็นสถาบันการศึกษาที่มี

ความส�าคัญ  และถือเป็นสถาบันหลักที่จะสร้างบุคลากรด้านการเมืองการปกครองของประเทศ  มีรูปแบบ 

การเรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการศึกษาด้วยตัวเอง  ขึน้อยูก่บัความรบัผดิชอบของนักศึกษา  ดังค�าขวญั ‘เปลวเทียนให้แสง 

รามค�าแหงให้ทาง’ ซึ่งเปลวเทียนจุดประกายให้มีแสงสว่าง  และรามค�าแหงก็ท�าให้เรามีลู่ทางในการพัฒนา

เติบโตในสังคม”

 บัณฑิต-มหาบัณฑิตสิงห์ทอง  กล่าวท้ิงท้ายว่าเส้นทางชวิีตทีต้่องอาศัยวนิยัและความมุ่งม่ัน  มีเป้าหมาย 

เป็นแรงผลกัดัน  และความคิดเชงิบวกมองทกุอย่างเป็นเรือ่งง่าย  ไม่มีอะไรท่ีท�าไม่ได้  ความเหนือ่ยกต้็องมีบ้าง

เป็นธรรมดา  แต่ผมเห็นตัวอย่างจากหลายคนที่ท�างานทั้งเหนื่อย ทั้งหนัก และยังต้องใช้ความคิดมากกว่าผม 

เช่น ท่านกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย   

เป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่คณะรัฐศาสตร์  และเป็นต้นแบบในชีวิตของผม  

        “ดีใจทีเ่รยีนจบ 2 ปรญิญาพร้อมกนัตามเป้าหมาย  ฝากน้องๆ รามค�าแหง  หากอยากประสบความส�าเรจ็

ในชีวิตต้องมีเป้าหมาย  มีความอดทน พยายาม  มีความรับผิดชอบ  และต้องแบ่งเวลาให้ถูก  ท้ังเวลางาน   

เวลาเรียน  และเวลาพักผ่อน  รามค�าแหงของเราเรียนแบบสบายๆ ไม่มีใครบังคับ  ต้องรับผิดชอบตัวเอง  

หากรบัผดิชอบตัวเองได้  อย่างอืน่กส็บาย  วนัน้ีให้เราอดเปรีย้วไว้กนิหวาน  เรยีนหนัก ท�างานหนักเพือ่ก้าวสู่

ต�าแหน่งที่ส�าคัญและมั่นคง  

 วฒุกิารศึกษาทีไ่ด้รบัจะเป็นตัวการนัตีถงึความรูท่ี้เรามี  เสียเวลาเรยีนปรญิญาตรแีละปรญิญาโทแค่ 6 ปี  

เพื่อชีวิตจะพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆ  และการเรียนรู้ในโลกใบนี้ไม่มีวันสิ้นสุด  แม้ผมจะจบปริญญาโทแล้ว  เรื่อง

การค้นคว้าหาความรู้ยังคงต้องมีอยู่ตลอดเวลา  หลังจากนี้ขอพักสักครู่  แล้วจะเตรียมลุยเรียนต่อปริญญาเอก 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ตามความตั้งใจให้สิงห์ทอง ม.รามค�าแหง เป็นสถาบันเดียวของทุกใบปริญญา”

ปลัดอ�าเภอฯหนุ่ม คว้า ป.ตรี-โท สิงห์ทองรามฯ

เพื่อการงานก้าวหน้า-สานต่อความชอบสมัยมัธยม

 รองศาสตราจารย์พรรณพิมล  ก้านกนก 

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดันครศรธีรรมราช 

ฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต

และมหาบัณฑิต รุ่นที่ 43 เมื่อวันที่ 4  มีนาคม  2561  

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

   
 

   
 

 งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา- 

วิทยบริการฯจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร “การใช้งานส่ือ Social” เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ส�าหรับบุคลากร เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและ 

ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ Social ให้ถูกต้อง 

และเข้าถึงได้มากข้ึน และยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอีกทางหน่ึง  

โดยมีนางสาวสุธิดา คงผล เป็นวิทยากร และ 

นายวรวัชร มาลารัตน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที ่

29 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง

    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดตรัง จัดโครงการจัดการความรู้เร่ืองการให้บริการ

ค�าร้องนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

แก่บุคลากรสาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง เพ่ือพัฒนา 

บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ

ค�าร้องนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

โดยให้ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยตรงสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 

ณ ห้องบรรยาย 101 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา

วิทยบริการฯจังหวัดตรัง

กิจกรรมรามฯ - ตรัง



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

ถาม ผมก�าลังศึกษาอยู ่ในสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในขณะนี้อยู่ชั้นปีท่ี 3 

แต่เน่ืองจากมีความจ�าเป็นในเรื่องค่าใช้จ่าย ดังน้ัน 

จึงมีความประสงค์จะย้ายจากสถาบันเดิมมาเรียน

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผมจะท�าอย่างไรได้บ้าง 

เช่นจะโอนวิชาที่เคยเรียนในสถาบันเดิมมาได้หรือไม ่

หรือต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งหมด

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2560 ข้อ 8 การรบัโอน

นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

 8.1 การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตร ี

ต้องเป็นผูส้�าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า

 8.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตนักศึกษา

จากสถาบนัการศึกษา ระดับอดุมศึกษาหรอืเทียบเท่า 

ในหลกัสตูรท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

หรอืหน่วยงานของรฐัทีมี่อ�านาจตามกฎหมายและไม่เป็น

ผูถ้กูส่ังให้พ้นสภาพนสิิตนกัศึกษาด้วยความผดิทางวนิยั

 8.3 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของรายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาท่ีขอเทียบ

 8.4 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา

หรอืกลุม่รายวชิาท่ีสอบได้ ต้องไม่ต�า่กว่าระดับคะแนน

ตัวอกัษร C หรอืแต้มระดับคะแนน 2.00 หรอืเทยีบเท่า 

และหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของ

สาขาวิชานั้นก�าหนด

 8.5 นักศึกษาจะเทียบวิชาเรียนและโอน

หน่วยกิตได ้ตามท่ีคณะกรรมการประจ�าคณะ 

ที่นักศึกษาสังกัดอยู่เป็นผู้ก�าหนด

 ตามข้อบังคับ ข้อ 8 ข้อ 8.1 ถึง 8.5 ผู้ที่

เป็นนักศึกษาอยู่สถาบันอื่นและประสงค์จะโอน 

มาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับข้างต้น คือ ต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม ่

ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด  

ซ่ึงใน 1 ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 ครั้ง คือ ในภาค 1  

และภาค 2 เม่ือสมัครเป็นนักศึกษาใหม่แล้วจะมีสิทธ์ิ

เทียบโอนวิชาที่สอบได้จากสถาบันเดิม แต่ต้องเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้อง

น�าผลการเรียนจากสถาบันเดิมพร้อมค�าอธิบาย 

รายกระบวนวชิา ซ่ึงนอกเหนอืจากเอกสารการสมัคร 

เป็นนกัศึกษาใหม่เพิม่ขึน้อกี เพราะคณะทีส่มัครเรยีน

จะเป็นผู้พิจารณาว่ามีวิชาอะไรบ้างท่ีโอนให้ได้จาก

หลักฐานทั้ง 2 กองบรรณาธิการ

      

มารู้จักกันสักนิดกับมุม ‘ส่ิงพิมพ์รามคำาแหง : วารสารวิชาการและข่าวรามคำาแหง’

สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ

 หน่วยบริการวารสารและเอกสารให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหลักคือ หนังสือพิมพ์ วารสารภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ และเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากวารสารวิชาการ

และข่าวรามค�าแหง จึงได้จัดท�าโครงการ “สิ่งพิมพ์รามค�าแหง : วารสารวิชาการและข่าวรามค�าแหง”  

เพื่อรวบรวมและน�าเสนอวารสารวิชาการที่ผลิตโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นการ

จัดบริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บทความหรือวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มากย่ิงข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดการน�าไปใช้ในการผลิตผลงาน และอ้างอิงเชิงวิชาการ ซ่ึงจะมีผลต่อวารสารวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก่อให้เกิดคุณค่าและความน่าเชื่อถือของวารสารที่จัดท�ามากขึ้นไปตามล�าดับ 

นอกจากนั้นยังรวบรวมข่าวรามค�าแหง ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ในปี 2514 - ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ 

ค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมา กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ท�าให้ทราบถึง 

วิวัฒนาการในการด�าเนินงานและประวัติของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมุมนี้ยังช่วย 

ประหยัดเวลาของผู้ใช้ ให้เข้าถึงสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยรวบรวมวารสาร

วิชาการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่หน่วยบริการวารสารและเอกสารมีให้บริการ น�ามาสรุปข้อมูล

เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงประเภทของเน้ือหาในวารสาร ลักษณะการจัดพิมพ์ ลักษณะการเผยแพร่ การเข้าถึง 

ในรูปแบบออนไลน์และฉบับพิมพ์ และรวบรวมสารบัญบทความวารสารจากวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงตามรายช่ือท่ีน�าเสนอ มาจัดท�าเป็นมุม “ส่ิงพิมพ์รามค�าแหง : วารสารวิชาการและข่าวรามค�าแหง” 

เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับสารสนเทศด้วยความรวดเร็วและตรงต่อความต้องการ 

 ผูท้ีส่นใจบทความวชิาการในสาขาต่าง  ๆสามารถ

มาอพัเดทความรูไ้ด้นะคะ โดยรวบรวมวารสารวชิาการ- 

ภาษาไทยทีผ่ลิตโดยคณะ สาขาต่างๆ ของมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง มาให้ใช้บรกิารได้อย่างสะดวกในมุม “สิง่พมิพ์รามค�าแหง : วารสารวชิาการและข่าวรามค�าแหง” 

ที่ส�านักหอสมุดกลาง หน่วยบริการวารสารและเอกสาร อาคาร 2 ชั้น 1 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ให้บริการ

เวลา 07.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 09.00 - 17.30 น.

อ้างอิง

ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. (ม.ป.ป.). Services - อาคารและพื้นที่ อาคาร 2. ค้นเมื่อ  

 23  มีนาคม 2561, จาก http://www.lib.ru.ac.th/services/building2.ph

   

 แนะแนวการศึกษา เจ้าหน้าท่ี  สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี แนะแนวการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี และการเรียนระบบ Pre-degree 

ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 และวิทยาลัยสารพัดช่าง-

ปราจีนบุรี  เม่ือวันท่ี  28  มีนาคม 2561



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension I

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาคฤดูร้อน/2560 

			วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

   MWF เวลา  13:30 - 15:20 ห้อง SBB 315

			อาจารย์ผูส้อน อ.ดร.แก้วกลัยา  อภยับณัฑติกลุ 

  	ต�าราทีใ่ช้  ENG 3201 (EN 309) การฟังเพือ่ 

ความเข้าใจ 1 แต่งโดย รศ.จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

			ค�าอธบิายกระบวนวชิา  ศึกษาวธีิและฝึกฟัง 

โดยการเน้นการจ�าแนกเสียงของค�าท่ีมีการออกเสียง

คล้ายกัน ค�าท่ีมีการลงเสียงเน้นหนัก พร้อมท้ังจับ

ท�านองเสียง ตลอดจนฝึกฟังข้อความส้ัน ๆ ได้แก่ 

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว บทโฆษณา   ฝึกเขียน-

ตามค�าบอก และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน 

			จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก 

และท�านองเสียงซ่ึงเป็นลกัษณะส�าคัญของภาษาองักฤษ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่น 

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามค�าบอก

  5. เพื่อให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

			แนวทางการเรยีน การบรรยายและฝึกฟังจาก CD 

ซึง่มีจ�าหน่ายพร้อม script และตัวอย่างข้อสอบ 2 ชดุ 

พร้อมค�าเฉลยท่ีภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ 

อาคาร 1  ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์

			เน้ือหาวิชา   ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ความส�าคัญของเสียงท้ายค�าและเสียงซ่ึงเกิดจาก 

การลดพยางค์ ความส�าคัญในการเน้นพยางค์ และ 

ท�านองเสียง การเชื่อมเสียงระหว่างค�า การตัดเสียง 

และการกลมกลืนเสียง ค�าบอกลักษณะคน สิ่งของ 

รูปร่าง ทิศทางและ ค�าแนะน�าต่าง ๆ บทสนทนาทาง

โทรศัพท์ Active Voice และ Passive Voice และ 

การละคุณศัพท์ กรยิา สรรพนาม ทีคู่่สนทนาเคยกล่าว

			ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ อตันัยผสมปรนยั100 ข้อ

ภาควิชาฯจัดสอบเอง วัน เวลา และสถานที่สอบจะ 

ประกาศให้ทราบในภายหลัง ทาง website ของ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ี www.ru.ac.th ประกาศ 

ท่ีภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์และ Fanpage 

Facebook ของภาควชิาฯ  : Department of English 

and Linguistics, Ramkhamhaeng University

 	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ  ข้อสอบแบ่ง

ออกเป็น 6 part ดังนี้

  Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc. you hear.  ข้อสอบ part น้ีม ี10 ข้อ 10 คะแนน 

ข้อสอบ part นี ้เป็นการเขยีนจากการบอกตัวเลขต่าง ๆ 

วัน เดือน ปี เวลาและตัวเลขอืน่ ๆ เช่น ถ้านักศึกษา 

ได้ยนิว่า “January the seventh nineteen-eighty” 

นักศึกษาต้องเขียน January 7, 1980 หรือถ้าได้ยินว่า  

“two-hundred  thousand nine-hundred forty” นกัศึกษา 

ต้องเขียน 200,940 หรอืถ้าได้ยนิว่า “sixty-three dollars 

forty-nine cents” นักศึกษาต้องเขียน $63.49 เป็นต้น

  Part 2 Word Differentiation.  

  Each of the sentences-spoken twice-will contain 

one of the four words in  A to D.  Choose the word 

that you hear. ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน 

นักศึกษาจะได้ยนิเสยีงอ่านประโยคครัง้ละหนึง่ประโยค 

สิ่งที่นักศึกษาต้องท�าใน part นี้คือ ตัวเลือกที่ถูกต้อง 

จากบรรดาตัวเลือกที่ออกเสียงคล้าย ๆ กันจาก 

ตัวเลอืก A ถงึ D ว่าตัวเลอืกใดเป็นค�าท่ีมีอยูใ่นประโยค 

ที่นักศึกษาได้ยิน

  Part 3 Contractions. 

  Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If 

you hear: “At last I’ve found a boy friend” -you 

can write either “I have” or just “have.”  In the 

case of “won’t” you write “will not.”  ข้อสอบ part นี ้

มี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินประโยค

ครัง้ละหน่ึงประโยค โดยทีป่ระโยคทุกประโยคทีไ่ด้ยนิ 

จะมีค�าท่ีมีการลดเสียงหรือการย่อให้สั้นลง สิ่งท่ี 

นักศึกษาต้องท�าคือเขียนรูปเต็มของค�าที่มีการลดเสียง 

เช่น ถ้าประโยคทีไ่ด้ยนิเป็น “He’ll go with you tomorrow 

morning.” ค�าท่ีมกีารลดเสยีงคือค�าว่า ’ll ให้นักศึกษา 

เขียนรูปเต็มค�าเสียงทีล่ดนี ้ คอื will นัน่เอง ถ้าเสยีง 

ทีล่ดคอื “We won’t ...” ให้นักศึกษาเขียน will not 

ถ้าเป็น “I’m not ...” ให้นักศึกษาเขียน I am เป็นต้น

  Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. ข้อสอบ part นี้

เป็นการตอบค�าถามจากการฟังบทสนทนาสองบท 

20 คะแนน นักศึกษามีเวลาอ่านค�าถามของแต่ละบท 

สนทนาก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน 

และนักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบส้ัน ๆ  ให้ได้ใจความ 

ไม่จ�าเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

  Part 5 Listening Comprehension

  Look at the questions below, then listen to 

each passage-spoken twice-and write short answers. 

ข้อสอบ part นี้ มี 20 คะแนน นักศึกษาจะมีเวลา 

อ่านค�าถามก่อนการฟังเรือ่งอ่านท่ียาวขึน้ ซ่ึงจะคล้าย 

กับข้อสอบใน part 4 ต่างกันที่ข้อสอบ part นี ้

ไม่ใช่บทสนทนาเท่าน้ันเอง การตอบก็ตอบแบบส้ัน ๆ  

ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบค�าถามใน part 4

  Part 6 Cloze Dictation 

  Fill in the blanks in the following passage, 

spoken twice, with the words that you hear.  

ข้อสอบ part นี้ มี 20 คะแนน ให้นักศึกษาฟังแล้ว 

เติมค�าที่หายไปในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

 ปชส.รบันกัศกึษาใหม่ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวทิยบรกิารฯจังหวดัพงังา ออกบูธประชาสมัพนัธ์ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในงานประเพณีปล่อยเต่า 

ประจ�าปี  2561  ณ หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  

เม่ือวนัท่ี 1 - 10 มีนาคม 2561 โดยมี นายสิทธชัิย ศักดา 

ผูว่้าราชการจงัหวดัพงังา  เป็นประธานในการเปิดงาน

 ค ณ ะ ทั ศ น ม า ต ร ศ า ส ต ร ์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง 

จัดการเลือกตั้งประธานสโมสร 

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร ์

ประจ�าปีการศึกษา 2561 เม่ือ 

วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ณ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารสุโขทัย  ชั้น 1 

โดยผลการเลือกต้ัง นางสาวลัดดาวัลย์ คูเชื้อ 

นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับ 

คัดเลือกเป็นประธานสโมสรฯ

ทัศนมาตรศาสตร์เลือกตั้ง
ประธานสโมสรนักศึกษา



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน 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

‘ทับทิม’ มัลลิกาฯ (ต่อจากหน้า 6)

 “ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทาน

ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุาร ี ถอืเป็นวาสนาและบารมีกบัชวิีต 

สร้างความภมิูใจให้กับครอบครวั ซึง่คุณแม่ต่ืนเต้น และ 

ดีใจกบัเรา  ท่านบอกจะขยายรปูขนาดใหญ่ติดบ้านด้วย” 

 หลังจากนี้ ทับทิม ต้ังใจท�างานอย่างเต็มที ่

ฝากติดตามผลงานของทับทิมกับการเป็นพิธีกร

ช่อง TubTimTube รายการส�าหรับเยาวชน พิธีกร

รายการ E-Warriors ทางช่อง 5 แถมยงัท�า Production 

House รบัท�าส่ือโฆษณา  และธุรกจิส่วนตัวด้านสกนิแคร์

ของมาร์ค เทวน นักประพันธ์ชาวอเมริกันเมื่อ 120 

กว่าปีมาแล้วที่แต่งให้คนอเมริกันถูกค้อนทุบหัว 

แล้วไปต่ืนข้ึนในองักฤษยคุกษัตรย์ิอาเธอร์ท่ีมีอศัวนิ- 

โต๊ะกลม แล้วยังไปคิดท�าจักรยานกับปืนไฟให้สู้กับ

ผู้ร้ายในยุคนั้นด้วย คล้าย ๆ กับที่แม่การะเกดเขาคิด 

ท�าเครือ่งกรองน�า้สมยัสมเด็จพระนารายณ์นัน่แหละ 

ส่วนเรื่องข ้ามเวลาไปในอนาคตก็มี เหมือนกัน  

เหน็ว่าก�าลงัท�าเป็นละครทวีอียู ่ คงได้ดูในเรว็ ๆ นี ้ ซ่ึงเป็น 

เรือ่งทีส่าวคนหน่ึงพบว่าตัวเองในอนาคตต้องแต่งงาน

กับคนที่นิสัยไม่ดี ก็เลยต้องดัดนิสัยว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้

เสียก่อนตั้งแต่ปัจจุบัน 

 ส่วนถ้าจะเป็นข้ามเวลาแบบวทิยาศาสตร์กไ็ด้เลย 

ใช้เครื่องจักรที่เรียกว่า ไทม์แมชชีน ซึ่งมีหนังฝรั่ง

เยอะเลยท่ีใช้เครือ่งท่ีว่าน้ี โดยผลงานแรกสุดคงเป็นเรือ่ง 

Time Machine ที่แต่งโดย H.G.Wells เมื่อราว 120 

กว่าปีพอ ๆ กับเรื่องของมาร์ค เทวน  แล้วยังมีเรื่อง 

ที่สร้างเป็นภาพยนตร์ไตรภาคท�าเงินถล่มทลาย 

กคื็อเรือ่ง เจาะเวลาหาอดีต หรอืในชือ่ภาษาองักฤษว่า 

Back to the Future นั่นไงครับ และต้องไม่ลืมเรื่อง 

ทีค่นไทยอ่านและดูจนคุน้เคยอกีเรือ่งหนึง่คือโดราเอมอน

 ท่านทีจ่ะเป็นนกัประพนัธ์ทีไ่ส้ไม่แห้งในอนาคต

ต้องเลือกเสียก่อนว่าจะข้ามเวลาแบบไหน แล้วคิด

พลอ็ตเรือ่งสวมลงไป  ขอให้โชคดีในงานเขียนนะครบั

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 ทั้งนี้ สมาชิกทีม Satitram Jazz Big Band มีจ�านวน 18 คน ได้แก่ นายสถาปนันท์ ศานติยานนท ์

นายบัณฑิต ผ่องโชค ด.ญ.ฉัตรพร พวงมาลัย ด.ช.ตรีเทพ บ�ารุงศิลป์ นายประยุทธ์ เกสร นายวีรภัทร 

ฤทธิวงค์ ด.ญ.กอร์ปปุณภัทร บุญเศษ ด.ช.กรินทร์ ศุขกสิกร ด.ญ.ทิพวรรณ สันธิศิริ น.ส.สิปโปทัย 

มหัธนากร ด.ญ.นันทิยา คุ้มกระโทก ด.ญ.ธีมาพร คุ้มกระโทก น.ส.ธมลวรรณ พานิชพันธ์ุ นายลิขสิทธ์ิ เย็นประสิทธ์ิ  

น.ส.เกณิกา  ภูวดลรุ่งเรือง  นายรฤกชนน์  ปิยโชติสกุลชัย  ด.ช.สขภณ  อิศรภักดี  และ ด.ช.ชญานนท์  กระบิลสิงห์

 ส�าหรับ ผลการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ประเภท Jazz Ensemble Competition 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงแรงแขน ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงสุดเสี่ยง 

ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วง Untold ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และ

รางวัลชมเชย จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ Captain James II-V-I และ Love You Like Blue ได้รับเงินรางวัล  

5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล ประเภท Jazz Big Band Competition รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมัธยม-

สังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนหอวัง  

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล 

 นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Outstanding Musicians (นักดนตรียอดเยี่ยม) ได้แก่ นายรฤกชนน์ 

ปิยโชติสกุลชัย (Drums) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม) นายเพชรภูมิ เพชรแก้ว 

(Electric Guitar) จากวงแรงแขน นายธนพงษ์ อนันตกุล (Drums) จากวงแรงแขน นายรอยเขียน วังเลิศ 

(Piano) จากวง Captain James II-V-I และนายณัฐกิตติ์ ธนพูลสวัสดิ์ (Saxophone) จากวงสุดเสี่ยง  

โดยทั้งหมดได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  ด้าน อาจารย์กิติภัทร  ภูวะปัจฉิม อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรีสากล 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกล่าวว่าก่อนการแข่งขันได้ใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ 

 2-3 เดือน โดยเพลงที่ใช้ในการแข่งเลือกเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I say และเพลงบังคับ 

เลือกเป็น Big dipper ซ่ึงมีความยากและแตกต่างกันของอารมณ์เพลง ความยากของดนตรี 

ประเภทน้ีคือการบรรเลงออกมาให้มีความสมบูรณ์ของโน้ตอีกท้ังใส่ความคิดสร้างสรรค์ 

เพิ่มเติมลงไปให้เพลงมีสีสันมากขึ้น รวมทั้งต้องบรรเลงออกมาให้เป็นธรรมชาติโดยที่

นักดนตรีต้องสนุกไปกับเพลงด้วย

 “ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ร. สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครอง- 

อีกครั้งหนึ่ง รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆ ความส�าเร็จที่แท้จริงของพวกเราไม่ใช่เพียงรางวัลแต่เป็นความสุข 

ท่ีได้เล่นดนตรี ความสุขท่ีเห็นเด็กๆ มีพัฒนาการทางทักษะดนตรีท่ีดี และความสุขของผู้ฟังท่ีได้ฟังวงของเราเล่น 

ท�าให้เวลาแข่งขันไม่กดดัน เพราะพยายามปลูกฝังนักเรียนตลอดว่า ส่ิงท่ีท�าไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการไปเล่นดนตรี 

ก็ท�าให้เล่นดนตรีได้อย่างสนุกและส่ือสารไปยังคนฟังให้มีความสุขไปกับวงดนตรีได้ อยากฝากถึงคนท่ีช่ืนชอบ 

ในการฟังดนตรีว่า ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน และดนตรีแจ๊สก็เป็นอีกหนึ่งของประเภทดนตร ี

ที่มีสีสันและความไพเราะที่มีความแตกต่างไปจากดนตรีประเภทอื่นๆ ซึ่งดนตรีประเภทนี้ก็เป็นที่ทรงโปรด 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 อีกด้วย ถ้าเราค่อยๆศึกษาและฟังบ่อยๆจะท�าให้เกิดความซาบซ้ึง

ในดนตรีและจะน�ามาซึ่งความสุขที่ไม่มีสิ่งใดเหมือน”

 น.ส.ธมลวรรณ พานิชพันธ์ุ หัวหน้าวงดนตรี กล่าวว่าดีใจและภูมิใจมากกว่าจะมาถึงจุดน้ีได้ 

นร.สาธิตรามฯ คว้าแชมป์ดนตรีแจ๊สระดับประเทศเป็นปีท่ี 2 (ต่อจากหน้า 12)

เพราะการฝึกซ้อมของเราก็เร่ิมจากรวมวงก่อนค่อยๆเป็น ค่อยๆไป แล้วก็เร่ิมแยกพาร์ทซ้อมส�าเนียง/จังหวะ/ไดนามิก พอเร่ิมเข้าท่ีแล้วเราก็มารวมวง 

และซ้อมทั้งสองเพลงไปเรื่อยๆ ส่วนตรงไหนยังไม่ได้ก็แก้จุดนั้นๆ ซ้อมหลายๆรอบให้จ�ารายละเอียดและเล่นให้เป็นธรรมชาติที่สุด ส่วนเรื่องปัญหา 

และอุปสรรคในการฝึกซ้อมก็มีบ้างแต่ทุกคนจะคอยช่วยเหลือกัน หากมีตรงไหนท่ีท�าไม่ได้ก็จะช่วยกันแนะน�า รวมท้ังได้รับค�าปรึกษาท่ีดีจากอาจารย์เสมอ

 “การที่เราเล่นดนตรี จะได้แชมป์หรือไม่ไม่ส�าคัญ ถ้าเราเล่นแล้วมีความสุข enjoy ไปกับดนตรี ก็คุ้มค่าแล้ว และส�าหรับคนที่ชอบดนตรีแจ๊ส 

กข็อใหเ้ลน่ได้อยา่งมีความสขุ สนกุสนาน และ feelingท่ีเป็นธรรมชาติตามสไตลแ์ต่ละคน รวมท้ังพยายามฝึกซ้อมบ่อยๆให้เกิดความเคยชิน ให้ออกมา 

ในสไตล์ตัวเองและเล่นกับคนอ่ืนๆได้ ท่ีส�าคัญอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ น้องๆ ให้เปิดใจรับและสนใจดนตรีแจ๊สใหม้ากขึ้นค่ะ เพราะดนตรีแจ๊สมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

คือการ Improvisation หรือการเล่นดนตรีสดๆ ทุกอย่างจะออกมาจากตัวเรา เล่นโน้ตอะไรก็ได้ตามสไตล์เรา มันดีตรงนี้ค่ะ”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒) วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

(อ่านต่อหน้า 11)

เตรียมความพร้อม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม- 

อุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สัมภาษณ์งาน 

อย่างไรให้โดนใจ” โดยมีนายมาโนช  ดารากร ณ อยธุยา 

เป็นวทิยากร เพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบัการประกอบอาชพี 

หลงัจบการศึกษา  และสมัครงาน  กับบริษทัไทยออยล์ 

เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ�ากัด ในงาน Thaioil Career 

Roadshow 2018 @ Eng., RU “กลั่นพลังความคิด 

กลัน่ชีวติท่ีม่ันคงกบัไทยออยล์” เมือ่วนัท่ี 5 มีนาคม 2561  

ณ ห้อง LTB 403 อาคารลายสือไท  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

   
 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครผู้ส�าเร็จ- 

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา- 

การจัดการ รุ่นที่ 8 ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2561 

โดยจัดการศึกษาแบบ Block Course เรียน 

นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30- 

21.30 น. (หลักสูตร 132 หน่วยกิต) คัดเลือกโดย 

การสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ 

อนุปริญญาหรือปริญญาตรี สามารถใช้สิทธ์ิเทียบโอน 

หน่วยกิตได้

 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ต้ังแต่

บัดนี้-18 มิถุนายน 2561 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

ทาง www.excbba.ru.ac.th สอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมได้ท่ีส�านักงานโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพื่อความเป็นเลิศ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 

0-2310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399,  

081-423-5069

ม.ร.รับนักศึกษา ป.ตรีเพ่ือความเป็นเลิศ

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีชิงแชมป ์

ประเทศไทย ในงาน “Thailand Jazz Competition 2018” ประเภท Jazz Big Band Competition โดย

ใช้ชื่อทีมว่า DSRU Jazz Big band ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายสุวรรณราช  

อยู่วรรณกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายดุริยางค์ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ�ากัด  เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 

 การประกวดดนตรีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ Thailand Jazz Competition จัดโดย คณะ- 

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปิน Jazz หน้าใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ  

และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทยให้ทัดเทียม 

ระดับนานาชาติด้วย โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Jazz Ensemble Competition และ 

Jazz  Big  Band  Competition  

 ทีม DSRU Jazz Bigband จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้เข้าประกวดประเภท  

Jazz Big Band Competition ซ่ึงเป็นการแข่งขันวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ที่บรรเลงเพลงบังคับเลือกโดยแสดงถึงความสามารถของผู้แข่งขันในลักษณะการบรรเลงกลุ่มใหญ่และ 

ความสามารถในการโซโล่ในลีลาการด้นสดแบบแจ๊ส ภายใต้ส�าเนียงของดนตรีแจ๊สในระดับมาตรฐานสากล 

โดยได้รับการฝึกสอน-ซ้อม และดูแลควบคุมวงเป็นอย่างดี จาก อาจารย์กิติภัทร  ภูวะปัจฉิม และอาจารย์ 

ประพันธ์พงศ์  มณีวงษ์  อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรีสากล โรงเรียนสาธิต- 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท�าให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ส�าเร็จ

นร.สาธิตรามฯ คว้าแชมป์ดนตรีแจ๊สระดับประเทศเป็นปีที่ 2

ดูงานไลเคน หน่วยวิจัยไลเคน คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต้อนรบันักศึกษาปรญิญาโท 

จาก University of Santo Tomas, Manila ประเทศ

ฟิลิปปินส์ จ�านวน 3 ราย ได้แก่ Mr. Mark Gabriel 

M. Galinato, Mr.Rochelle Ann H. Palomo and 

Miss Lawrence P. Timbreza ระหว่างวันที่ 18-28 

มีนาคม 2561 โดยกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ มาศึกษาด ู

งานวจิยัด้านไลเคน พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการท�างาน 

ของหน่วยวจิยัไลเคนและพพิธิภณัฑ์ไลเคน ซ่ึงหน่วยวจัิยไลเคน เป็นหน่วยงานทีศึ่กษาเกีย่วกบัไลเคนท่ีมีชือ่เสยีง 

ในระดับภมิูภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ และเป็นท่ียอมรบัในระดับนานาชาติ มีการแลกเปลีย่นวทิยาการต่างๆ 

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยไลเคน จากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม ฯ ตลอดเวลา 

ซ่ึงการเดินทางเข้ามาท�าวิจัยและเย่ียมชมหน่วยวิจัยไลเคนในครั้งน้ีท�าให้หน่วยวิจัยไลเคนมีความสัมพันธ ์

ด้านวิชาการดียิง่ขึน้ กับกลุม่ประเทศภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะเป็นผลดีให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างต่อไป

สาขาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ร่วมปลูกป่า-ปล่อยปลา

 รองศาสตราจารย์พรรณพิมล  ก้านกนก  

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบริการจงัหวดันครศรีธรรมราช 

น�าคณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช ร่วมปลูกป่าและปล่อยปลา 

ในบริเวณวัดเชิงแตระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 63 พรรษา   

โดยมีนายสมกจิ เกศนาคนิทร์ นายอ�าเภอพระพรหม 

พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ทหาร และประชาชน-

จิตอาสา ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  

ณ วัดเชิงแตระ ต�าบลท้ายส�าเภา อ�าเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช


