ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓

RU-CORE ม.ร. ลงนามร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia
พัฒนากิจกรรมด้านภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง เป็นประธานร่วมกับ Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd. Marzuki bin
Mustafa, Deputy Vice Chancellor (Academic & International Affairs),
Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“The Final Workshop of the First Phase and the Second Technical Workshop
of the Second Phase of the Southeast Asia Regional Climate Downscaling
(SEACLID)/CORDEX Southeast Asia Project” ซึ่งเป็นการเปิดตัว
“Launching of the Southeast Asia Regional Climate Change Information
System (SARCCIS)” โดยมีนกั วิชาการด้านการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศอื่นใน
เอเชีย และยุโรป มาร่วมด้วย เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM) ณ เมืองบังงี รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย
(อ่านต่อหน้า 2)

สาขาฯแพร่ ชนะเลิศเผยแพร่ผลงานทางสื่อโซเชียล
อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนฏั ธยานนท์ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
เป็ น ประธานให้ โ อวาทและมอบประกาศนี ย บั ต รแก่ บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากคณะ และสาขาวิทยบริการฯ

23 จังหวัด ทีเ่ ข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “นักประชาสัมพันธ์
ยุคดิจิทัล” พร้อมมอบรางวัลให้แก่สาขาวิทยบริการฯที่เผยแพร่
ผลงานด้านประชาสัมพันธ์ทางสือ่ โซเชียลโดดเด่นในรอบปีทผ่ี า่ นมา
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 802 ชัน้ 8 อาคารท่าชัย
โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ จั ด โครงการนี้ ขึ้ น มา
เพราะการพั ฒ นาทั ก ษะสื่ อ โซเชี ย ลให้
แก่บุคลากรเป็นเรื่องสำ�คัญในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร นอกจาก
การเรียนรู้สื่อโซเชียลแล้ว ขอฝากให้
คำ�นึงถึงการให้บริการแก่นักศึกษา ขอให้บริการด้วยใจ เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ถ้าแต่ละคณะ สาขาฯให้การบริการที่ดี เชื่อว่านักศึกษา
ก็อยากที่จะมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา

(อ่านต่อหน้า 2)

๔๘

๖

ม.ร.แสดงความยินดีกบั บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ แสดงความยินดีกบั นางผ่องศรี เสียมไหม
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา
ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติประจ�ำปี 2560 ด้านบริการ โดย
เข้ารับรางวัลเข็มทองค�ำพร้อมเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ�ำปี 2561 เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต คณะผู้บริหาร และคณาจารย์
ร่วมยินดี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร
โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ
นางผ่องศรี เสียมไหม ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านบริการ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการช่วยเหลือดูแล ปลูกฝังจิตส�ำนึกค่านิยมจิตอาสาให้กับนักศึกษากลุ่มรามฯ
รักษ์ปา่ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีจติ ส�ำนึกในการท�ำคุณประโยชน์ให้กบั แผ่นดิน ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน
ในชนบท และพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนท�ำกิจกรรมต่างๆมากมาย
จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหงอย่างมาก ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจท�ำความดีเช่นนี้ต่อไป

(อ่านต่อหน้า 2)

เชิญสมัปีคทรเป็
ย์
ี่ นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณี
ฉบับที่

๑. ชำ�ระเงินที่อาคารสำ�นักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำ�เนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
วันที่ ๒๑ - ๒๗๔๙พฤษภาคม
๒๕๖๑
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗,
หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗

ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำ�นวนมากบดินทรเดชา
(นางวัฒนา อัติโชติ)

นักประชาสัมพันธ์ ชำ�นาญการ
รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

๒
RU-CORE ม.ร.ลงนามร่วมกับ Universiti ฯ

ข่าวรามคำ�แหง
(ต่อจากหน้า 1)

นอกเหนือจากการเปิดตัว
ดังกล่าว วาระที่ส�ำคัญอีก
ประการหนึง่ คือ การร่วมหารือ
และการลงนามในหนังสือแสดง
เจตนารมณ์ (Letter of Intent,
LOI) ระหว่าง UKM โดย Centre

of Earth Sciences and Environment และมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง โดย
ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน
(RU-CORE) ทั้งสองหน่วยงานได้มีความเห็นร่วมกันในการพัฒนากิจกรรม
ความร่วมมือดังต่อไปนี้
1) การจัดการ การด�ำเนินการ และการพัฒนา SARCCIS ร่วมกัน
รวมถึงการพัฒนาโมดูลการฝึกอบรม และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2) การร่วมด�ำเนินการและการประสานความร่วมมือในโครงการ
SEACLID/CORDEX Southeast Asia ระยะที่สอง
3) การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน
4) การส� ำ รวจความเป็ น ไปได้ ใ นการด� ำ เนิ น โครงการวิ จั ย ร่ ว มกั น
ในประเด็นการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง
5) การส่งเสริมการเยีย่ มเยือนของนักวิจยั และนักศึกษาของทัง้ สองสถาบัน
6) การส่งเสริมการจัดประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร และการสัมมนา
ร่วมกัน
ในการนี้ หากทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันภายหลังจากการ
ลงนามใน LOI ในแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองสถาบันจะด�ำเนิน
การเข้าสู่ Memerandum of Understanding (MoU) หรือ Memorandum of
Agreement (MoA) ต่อไป
ด้าน LOI ข้างต้น ร่วมลงนามโดย Prof. Dr. Fredolin Tangang
ประธานของ Centre of Earth Sciences and Environment และ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จารุทศั น์ สันติสริ สิ มบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ RU-CORE
โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และ Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd. Marzuki bin Mustafa,
Deputy Vice Chancellor (Academic & International Affairs), Universiti
Kebangsann Malaysia เป็นสักขีพยานร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ SEACLID/
CORDEX Southeast Asia ระยะที่สอง อาจารย์และนักวิจัย RU-CORE
ดร. มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้แทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ Prof. Dr. Mohammad Bin Kassim, Dean of Faculty of
Science and Technology, Universiti Kebangsann Malaysia
ทั้งนี้ ยังมีบุคลากร RU-CORE และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น
ที่ร่วมทีมวิจัยกับ RU-CORE เข้าร่วมการสัมมนาและน�ำเสนอผลการวิจัย
ได้แก่ ดร.กัมพล พรหมจิระประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู วงษ์เสรี
และ ดร.ด�ำรงค์ฤทธิ์ เศรษฐศิริโชค

วันทีวั่ ๒๑
๒๕๖๑
นที่ ๑- ๒๗
- ๗ พฤษภาคม
กรกฎาคม ๒๕๕๖

ม.ร. แสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ด้าน นางผ่องศรี เสียมไหม
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
กล่าวว่าขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ทีใ่ ห้โอกาส
ในการท�ำงานที่รัก ได้ดูแลนักศึกษา
และท�ำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่างๆ

และขอขอบคุณคณะกรรมการจากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ที่ได้คัดเลือกให้ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติครั้งนี้ ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
ด้านบริการ ตั้งใจจะท�ำงานในสายงานให้ดีที่สุด และมุ่งมั่นถ่ายทอดงาน
ด้านจิตอาสาให้คนรุน่ ใหม่ได้เรียนรูแ้ ละพร้อมทีจ่ ะช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
สาขาฯ แพร่ ชนะเลิศเผยแพร่ผลงานทางสื่อโซเชียล

(ต่อจากหน้า 1)

ข อ เ ป็ น กำ�ลั งใจ ในก าร ทำ�งาน
หากคิดอะไรออกขอให้บอกแก่กัน
และขอขอบคุ ณ ทุ ก คนที่ ร่ ว มแรง
ร่ ว มใจกั น นำ�พามหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
จากนัน้ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
ได้มอบรางวัลให้แก่สาขาวิทยบริการฯที่ผ่านการคัดเลือก จำ�นวน 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดแพร่ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข่าวรามคำ�แหง

๓

อาจารย์รัฐศาสตร์แนะ อ่านหนังสือ สร้างความเข้าใจ
เป็นการเตรียมสอบเพื่อได้คะแนนที่ดีที่สุด
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “ทักษะการตอบข้อสอบ
อัตนัยและปรนัยในสายวิชารัฐศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์อนงค์ทพิ ย์ เอกแสงศรี คณบดีคณะรัฐศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิด มีอาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ ม.รามค�ำแหง ได้แก่ ดร.กฤตธี ศรีเกตุ ดร.วีรยุทธ
พรพจน์ธนมาศ และอาจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมนักบริหาร ชั้น 5 อาคารรัฐศาสตร์
โอกาสนี้ รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี กล่าวว่าตามแผนการด�ำเนินงานของคณะ
ได้มีการจัดการอบรมขึ้นทุกปี และได้เปลี่ยนเนื้อหาให้แตกต่างกันไป พิจารณาว่า
ความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์คืออะไร ในปีนี้คณะได้จัดอบรมเรื่องเทคนิคใน
การตอบข้อสอบ โดยมีความมุง่ หวังว่านักศึกษาทีเ่ ข้าเรียนในรายวิชาต่างๆทีเ่ ปิดการสอน
จะสามารถตอบและอธิบายค�ำตอบได้อย่างไร ซึง่ ข้อสอบอัตนัยจะมีปญ
ั หาเรือ่ งการตอบ
ไม่ตรงค�ำถามและไม่ตอบค�ำถามเลย จึงเป็นปัญหาที่คณะและอาจารย์จะช่วยแก้ไข
เพื่อให้นักศึกษาสามารถตอบค�ำถามได้อย่างชัดเจน
ด้านวิทยากร ดร.กฤตธี ศรีเกตุ แนะน�ำว่าความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
ในตัวเองเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด คือเชื่อว่าตัวเองสามารถอ่านหนังสือได้ สามารถเข้าใจ
เนื้อหา และท�ำตามข้อก�ำหนดของตัวเองได้อย่างไม่หักโหม เช่นการอ่านหนังสือ
วันละ 1-2 หน้า เป็นการท�ำเรื่องเล็กน้อยให้ส�ำเร็จ มองเห็นศักยภาพของตัวเองได้ใน
ทุก ๆ วัน ส�ำหรับคนที่อ่านหนังสือได้เพียงทีละนิด ๆ อาจใช้เทคนิคการหลอกล่อ
ความสนใจ ด้วยการเข้าไปอยู่ในที่ ๆ เกี่ยวข้อง เช่นห้องสมุด หรือนั่งอยู่ในร้านกาแฟ
แล้วอ่านหนังสือระหว่างวัน
ส่วนการท�ำข้อสอบให้ได้คะแนนดีนั้น ควรเริ่มจากความเข้าใจของตัวเองก่อน มีการจดบันทึกเนื้อหา
ที่เรียน สร้างความเข้าใจให้ตัวเอง วิเคราะห์เนื้อหา หรือท�ำรายงานส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับค�ำแนะน�ำ พร้อม
ให้ประโยคเตือนใจกับผู้เข้าอบรมไว้ว่า “โปรดระลึกเสมอว่า การอธิบายทางรัฐศาสตร์ ใช้ความคิดของตน
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จ�ำเป็นต้องยกกรอบแนวคิดมาอ้างอิง” ในตอนท้าย
ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ แนะน�ำว่าการสร้างแรงจูงใจในการเรียน จะช่วย
กระตุน้ ความอยากเรียนและสร้างความเชือ่ มัน่ ในตัวเองได้ ให้ลองถามตัวเองว่าเชือ่ หรือไม่
ว่าการตัง้ ใจเรียนจะมีผลให้คะแนนสูง เชือ่ หรือไม่วา่ คะแนนสูง จะสูงพอให้ได้เกรด A
และเกรด A มีคุณค่าเพียงพอกับนักศึกษาหรือไม่ ตามทฤษฎี ExXxI (ความคาดหวัง x
การริเริ่ม x คุณค่าของรางวัล) และ A คือรางวัลของความพยายาม
เมื่อถึงเวลาท�ำข้อสอบ ให้ท�ำข้อสอบทุกข้อตามค�ำสั่ง อ่านโจทย์ให้เข้าใจอย่าง
ไม่ประมาท ตีความโจทย์ในความคิด วางเค้าโครงการตอบที่ง่ายต่อการเขียน แล้ว
อธิบายค�ำตอบตามเข้าใจ โดยแบ่งเวลาการท�ำข้อสอบแต่ละข้อให้เหมาะสม ไม่เน้นในบางข้อจนเกินไปและ
ไม่ละเลยบางข้อจนท�ำไม่ทัน
อาจารย์อญ
ั ชลี เอกภักดีวฒ
ั นกุล แนะน�ำว่าการท�ำข้อสอบแบบปรนัย ควรอ่าน
โจทย์ในแต่ละข้อและตีความทันที ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกจากตัวเลือก และพิจารณาตอบ
ข้อที่ถูกที่สุด ในกรณีที่ลังเล ควรเลือกค�ำตอบที่ใช่ในความคิดครั้งแรก เพื่อเพิ่มเวลา
การท�ำข้อสอบข้อถัดไป ส่วนการท�ำข้อสอบแบบอัตนัยเป็นการใช้ทักษะการเขียน
มาตอบค�ำถาม ฝึกได้จากการเขียนสรุปบทเรียนบ่อยๆจะเป็นการเขียนในรูปแบบบันทึก
หรือเขียนตามความเข้าใจ ทุกการเขียนคือการฝึกทักษะทั้งหมด
การลงทะเบียนเรียนก็มสี ว่ นช่วยในการเตรียมตัวท�ำข้อสอบ เพราะม.รามค�ำแหง ใช้เวลาในการจัดสอบ
เกือบ 1 เดือน นักศึกษาสามารถเลือกวิชาทีม่ วี นั เวลาสอบห่างกันได้ หลีกเลีย่ งการสอบติดกัน หรือสอบเช้าบ่าย
เพื่อเพิ่มเวลาอ่านหนังสือและท�ำแบบฝึกหัดให้เยอะขึ้น พร้อมสร้างวินัยให้นักศึกษา ด้วยค�ำพูด “คนเราจะ
ส�ำเร็จได้นั้น ไม่ใช่แค่โชคช่วย คนที่ส�ำเร็จได้ คือคนที่บริหารจัดการเวลาชีวิตได้ดี”
วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ยังเน้นย�้ำเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าเรียนอย่างสม�่ำเสมอและศึกษาจากต�ำรา
ประจ�ำวิชา ที่เขียนโดยอาจารย์ผู้สอน มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบ
มากกว่าศึกษาจากคู่มือของติวเตอร์ หรือเรียนพิเศษไม่กี่ชั่วโมงแล้วเข้าสอบ ตั้งใจอ่านหนังสือด้วยตัวเอง
ตั้งมั่น พยายาม ท�ำความเข้าใจ ผลการเรียนที่น่าพอใจ ไม่ไกลเกินความสามารถแน่นอน

“ศิลปินแห่งชาติ” นับว่าเป็นบุคคล
ที่ทรงคุณค่าของชาติ
ในฐานที่ได้สร้างสรรค์งานทาง
ด้านศิลปะไว้จนเป็นที่ปรากฏ
เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมไว้ ใ น
แผ่นดิน
“ข่าวรามค�ำแหง” ไม่ค่อยจะได้
กล่าวถึงท่านมากนัก
จวบจนท่านถึงแก่กรรมจึงมีโอกาส
ได้ไว้อาลัย ดังเช่น
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้
แจ้งว่า
นายประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
พุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้ถึงแก่กรรม
ด้วยโรคชราในวันนี้
ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ท ่ า นนี้ เ กิ ด เมื่ อ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๓ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับราชการจนด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สถาปนิก๙) ด้านบูรณปฏิสังขรณ์ กรมศิลปากร
มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมดีเด่น
จนได้รับการยกย่องจ�ำนวนมากมาเป็น
เวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี
เป็ นสถาปนิ ก ที่ มีความเป็ นเลิ ศ
ในการออกแบบผูกลายไทยได้งดงามยิง่
“ข่าวรามค�ำแหง” ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติมิตรของ
ท่านไว้ ณ โอกาสนี้
ศิลปินแห่งชาติ

เปลวเทียนให้แสง รามคำ�แหงให้ทาง

๔

ข่าวรามคำ�แหง

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2561 โดยมี นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจดังนี้
1. แต่งตั้งคณบดี
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ รองศาสตราจารย์สวุ รรณี เดชวรชัย
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งรองคณบดี
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ ด�ำรงต�ำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์
3. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์
อิงอาจ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ อาจารย์ ดร.ทิพย์ภาภรณ์ อึง้ รัศมี
ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
4. ลาออกจากต�ำแหน่ง
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้รองศาสตราจารย์สวุ รรณี เดชวรชัย
ลาออกจากต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
5. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนฏั ธยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 9
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
6. ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์
ปรียม์ าโนช ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมตั แิ ต่งตัง้ อาจารย์ ดร.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์น�้ำเพชร นาสารีย์ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560

วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมรามฯ-นครศรีธรรมราช
นายจ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ น ประธานในพิ ธี ถ วายเครื่ อ ง
ราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด
กล่าวถวายราชสดุดี พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เนือ่ งในวัน “พระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราช” เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ต�ำรวจ และ
ภาคเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน องค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด
สรงน�้ำรูปเหมือนพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล พร้อมจัดร�ำมโนราห์ถวายราชสักการะด้วย
ทั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีทางศาสนาพุทธ
ศาสนาพราหมณ์ และพิธถี วายราชสดุดี มาตัง้ แต่ปี 2553 ซึง่ ชาวนครศรีธรรมราช
ต่างส�ำนึกในพระกรุณาธิคณ
ุ จึงได้สร้างพระราชานุสาวรียพ์ ระเจ้าศรีธรรมาโศกราชขึ้น และน�ำประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช มา
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2546 เพื่อสักการบูชาและร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
		 ผูบ้ ริหารและบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท�ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่บุคคลอัน
เป็ น ที่ รั ก ผู ้ ล ่ ว งลั บ ไปแล้ ว
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดพระพรหม อ�ำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
		 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ภัสธิดา บุญชวลิต ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาเวียดนาม คณะมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560
7. แต่งตั้งกรรมการอ�ำนวยการ
		 - ให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ�ำ นวยการ
ส�ำนักกีฬา ดังรายชื่อต่อไปนี้
		 1. อธิการบดี				 ประธานกรรมการ
		 2. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกีฬา			 รองประธานกรรมการ
		 3. รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักกีฬา			 กรรมการ
		 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร			 กรรมการ
		 5. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ
		 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		 กรรมการ
		 7. รองอธิการบดีฝ่ายอ�ำนวยการ		 กรรมการ
		 8. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี		 กรรมการ
		 9. นายธีระ ทองประกอบ			 กรรมการ
		 10. นายจักรกฤช ศรีธนกฤช			 กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน อาหารขยะ
ก่อนอื่นท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าผมจะเขียนถึงอาหารประเภท
ฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายที่ถูกโจมตีว่าเป็นอาหารขยะซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า
Junk Food นะครับ เพราะถึงแม้ว่าอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด จะมีคุณค่าทาง
อาหารค่อนข้างน้อยจนถูกฝรัง่ ซึง่ ทีจ่ ริงก็เป็นต้นก�ำเนิดอาหารพวกนีน้ นั่ แหละ
โจมตีเปรียบเทียบว่าเป็นอาหารขยะก็ตาม แต่ในโลกนีย้ งั มีอาหารทีเ่ ป็นขยะหรือ
มาจากขยะ อยู่ด้วย เรื่องอาหารขยะที่ผมจะเขียนถึงในตอนนี้จึงเป็นอาหาร
จากขยะจริง ๆ โดยไม่ใช่ค�ำเรียกแบบแดกดันประชดประชันแต่อย่างใด
ทีผ่ มต้องขอบอกไว้กอ่ นอีกอย่างก่อนจะเข้าเรือ่ งในตอนนีก้ ค็ อื ผมตัง้ ใจ
จะชี้ให้เห็นว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่จะช่วยให้ดี
ไปได้หมดทุกอย่าง การสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจต่างหากที่ส�ำคัญกว่า
ที่กล้าเขียนอย่างนี้ก็เพราะเรื่องของอาหารจากขยะที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้
เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ที่อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงประมาณ 6.6%
ในปีที่แล้วและธนาคารโลกคาดว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้จะเพิ่มขึ้น
อีกเป็น 6.7% ในขณะทีป่ ระเทศไทยทีร่ กั ของเรานัน้ อัตราเติบโตอยูท่ ปี่ ระมาณ 4%
เท่านั้นแต่คนไทยก็ยังไม่ถึงกับต้องเอาเศษอาหารจากขยะมาล้างกิน (อย่างน้อย
ก็ไม่มีผู้สื่อข่าวเห็นจนน�ำมาท�ำเป็นสารคดีเชิงข่าวเหมือนกรณีนี้แหละน่า)
เมือ่ ช่วงต้นปีนี้ (2558) มีสารคดีเชิงข่าวเรือ่ งของอาหารจากขยะทีเ่ รียกว่า
pagpag เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์บางช่อง แต่น่าเสียดายที่ไม่แพร่หลายสัก
เท่าไหร่นักเพราะไม่ได้ออกทางช่องใหญ่ๆ ที่มีคนติดตามมากๆ ไอ้เจ้า pagpag
ที่ว่านี้เป็นภาษาพื้นเมืองฟิลิปปินส์หรือภาษาตากาล็อก แปลได้ว่า อาหารที่ถูก
ปัดฝุ่นแล้วโดยตั้งชื่อเลียนจากเสียงการปัดฝุ่นออกจากเศษอาหารขยะนั่นเอง
จะบอกว่าอาหาร pagpag นี้เป็นการรีไซเคิลแบบหนึ่งก็ได้ เพราะเป็น
การเก็บเศษอาหารทีท่ งิ้ แล้วมาท�ำกินใหม่ ซึง่ นอกจากจะมาท�ำกินเองในครอบครัว
แล้วยังมีบางส่วนที่ถูกน�ำไปขายต่อหารายได้อีกด้วย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะที่
สารคดีเขาถ่ายท�ำมาให้ดูนั้นเห็นแล้วผะอืดผะอมเต็มที
กระบวนการท�ำ pagpag นั้นเริ่มจากการคุ้ยเขี่ยเศษอาหารจากขยะที่
ร้านอาหารน�ำมาทิ้ง โดยเท่าที่ดูจากทีวีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกไก่ที่มีเนื้อ
ติดอยู่บ้าง พอหาได้มากพอสมควรแล้วกระบวนการต่อไปคือน�ำมาล้างน�้ำเอา
สิ่งสกปรกที่ติดมาออกไปเสียก่อน แล้วจึงน�ำไปต้ม ด้วยความเชื่อว่าการล้าง
และต้มจนสุกใหม่อีกครั้งจะท�ำให้เชื้อโรคตายหมด....ขออนุญาตไปอาเจียน
รอบหนึ่งก่อน
เศษอาหารที่ผ่านขั้นตอนล้างและต้มแล้วนั้น เขาก็จะน�ำมาปรุงเหมือน
เป็นเนื้อสัตว์สดมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตคือจะไปปรุงรสต้มทอดอย่างไรก็แล้ว
แต่รสนิยม ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�ำไว้กินกันเองในครอบครัวเท่านั้น ยังมีส่วนที่
น�ำมาบรรจุถุงขายต่อให้คนที่ต้องการน�ำไปปรุงเป็นอาหารแต่ไม่มีเวลามาคุ้ย
เขี่ยขยะเองด้วย เศษอาหารจากกองขยะนี้เขาจะขายราคาถุงละ 20-30 เปโซ
(ประมาณ 13-19 บาท) ซึ่งตามข่าวนั้นการขายท�ำรายได้ให้วันละประมาณ
100 เปโซ (ประมาณ 65 บาท)ซึ่งก็ถือได้ว่าน้อยมากเมื่อคิดว่าค่าครองชีพที่
ฟิลิปปินส์นั้นสูงกว่าประเทศเรา
คนจนที่รายได้ต�่ำมากจนไม่พอกินท�ำให้จ�ำเป็นต้องบริโภคอาหาร(จาก)
ขยะ ซึง่ แย่กว่าอาหารขยะ Junk food เสียอีก ลองคิดดูสวิ า่ เอาขยะจากอาหารขยะ
พวกฟาสต์ฟู้ดมากินอีกต่อหนึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าอภิมหาอาหารขยะเลยทีเดียว
แหละครับ อาหารจากขยะเหล่านี้ถึงแม้จะมีการน�ำมาท�ำความสะอาดแล้ว
แต่กเ็ ป็นไปได้วา่ อาจมีเชือ้ โรคบางอย่างทีไ่ ม่ได้ตายไปกับความร้อนปนเปือ้ นอยู่
(อ่านต่อหน้า 9)

อากาศเป็นอย่างไร (ตอนที่ 2)
(เถ่ย เตี๊ยด เถ หน่าว)
ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล

Lynn:

คณะมนุษยศาสตร์

การสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ประเทศเวียดนาม

(โฮม ไน เจ่ย แด่ป กว๊า อัญ นาม หงี) วันนี้อากาศดีมาก พี่นามว่าไหม
Nam:
		
(เวิง หวี่ เบย เส่อ หล่า มั่ว ทู เนน เถ่ย เตี๊ยต แด่ป หว่า เส จิ่ว)
ใช่ เพราะตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วง ดังนั้นอากาศดีและสบาย
Lynn:
(เอ๋อ เหวียต นาม หมั่ว น่าว แด่ป เญิ้ต อัญ)		
ที่เวียดนาม ฤดูไหนสวยที่สุด พี่
Nam:
(เหญีย่ ว เหงือ่ ย จอ หล่า หมัว่ ซวน แด่ป เญิต้ ญึง แทว โตย หมัว่ ทู แด่ป เญิต้ )
หลายคนบอกว่า ฤดูใบไม้ผลิสวยที่สุด แต่ตามความคิดของฉัน
ฤดูใบไม้ร่วงสวยที่สุด
(หมัว่ ซวน ฮวา เหนอ เหญีย่ ว ญึง เจ่ย เหวิน ก่อน หลัญ่ หว่า ก๊อ เหญีย่ ว เมือ ฝุน่ )
ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บานเยอะ แต่อากาศยังคงเย็นและมีฝนตกพร�ำ ๆ อยูม่ าก
Lynn:
		
(ก่อน หมั่ว ทู ถิ ซาว)				 ส่วนฤดูไม้ผลิเป็นอย่างไร
Nam:
(ตุย เดิว่ หมัว่ ทู เจ่ย เมือ เหญีย่ ว ญึง เสือ ทู ถี่ เจ่ย เสิต้ แด่ป เถ่ย เตีย๊ ต คง หน้อง
ญือ มั่ว แห่ คง แหล่ง ญือ มั่ว ดง หว่า คง มัว ลาย ซาย ญือ มั่ว ซวน)
แม้ว่าต้นฤดูใบไม้ร่วงอากาศจะมีฝนเยอะแต่กลางฤดูใบไม้ร่วงอากาศ
ดีมาก อากาศไม่ร้อนเหมือนฤดูร้อน ไม่เย็นเหมือนฤดูหนาว และไม่มีฝนตก
พร�ำ ๆ ตลอดเหมือนฤดูใบไม้ผลิ
Lynn:
(เท้ ขี เหิ่ว เหมี่ยน นาม ก๊อ สง ขี เหิ่ว เหมี่ยน บั๊ก คง อัญ)
อย่างนี้อากาศภาคใต้เหมือนกับอากาศภาคเหนือไหมพี่
Nam:
(จอง นาม เจ่ย น้อง กวัญ นัม หว่า จี๋ ก๊อ ฮาย หมัว่ หล่า หมัว่ เมือ หว่า หมัว่ โค โทย)
ในภาคใต้ อากาศร้อนตลอดทัง้ ปี และมีเพียงแค่สองฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง
Lynn:
(เท้ ถิ โตย ทิ้ก ขี เหิ่ว เหมี่ยน บั๊ก เฮิน หวี่ ก๊อ โบ๊น หมั่ว)
ถ้าอย่างนี้ ฉันชอบอากาศภาคเหนือมากกว่าเพราะมีสี่ฤดู
Nam:
(โตย กุ๊ง เท้ ญึง หว่าว หมั่ว แห่ หว่า หมั่ว ดง โดย คี กุ๊ง ขอ จิ่ว ลั้ม)
ฉันก็เช่นนั้น แต่เข้าฤดูร้อนและฤดูหนาว บางครั้งก็น่าร�ำคาญมาก

๖

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พระเอก 7 สี รางวัลลูกกตัญญูปลืม้ คว้าปริญญาโทสิงห์ทอง บริการการศึกษา สวป.
เน้นหลักเริม่ ต้นความสำ�เร็จจากใจรักด้านการเมือง ใบรับรองผลการศึกษา

(TRANSCRIPT กรณีไม่ส�ำ เร็จการศึกษา)

พระเอกแหวนปราบมาร เผยความดีใจในวันแห่งความส�ำเร็จคว้าปริญญาโทสมใจ เผยตั้งใจทุ่มเท
จนประสบความส�ำเร็จ ด้านคุณพ่อของพระเอก-ศิษย์เก่ารามค�ำแหงเปิดแนวคิดการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อ
สร้างคนดีให้สังคม พร้อมขอบคุณรามค�ำแหงที่ให้ความรู้-แนวคิด เพื่อน�ำมาสอนลูกจนประสบความส�ำเร็จ
นายณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี ‘ติสท์’ พระเอกชือ่ ดังจากสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบก
ช่อง 7 กล่าวในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
การจัดการงานสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ที่ให้โอกาสตน ท�ำให้ได้รับความส�ำเร็จในวันนี้ ยอมรับต้องใช้ความพยายามบริหาร
จัดการเวลาเรียนและท�ำงานไปด้วยตลอดระยะเวลา 2 ปี
“ดีใจที่ได้รับโอกาสในการเรียน ที่ผ่านมามีรุ่นพี่หลายคนในวงการที่ต้อง
ท�ำงานไปด้วย เรียนไปด้วยและประสบความส�ำเร็จที่รามค�ำแหง จุดประกายให้ผม
บอกกับตัวเองว่าคนอื่นท�ำได้ เราต้องท�ำได้ ผมมีคิวงานต้องถ่ายละครทุกวัน แต่ผม
พยายามแจ้งกองละครล่วงหน้าตลอดเรื่องการเรียน โดยจัดเวลามาเข้าเรียนวันศุกร์และวันเสาร์ และตามส่ง
งานให้ครบ แม้วา่ งานจะหนัก แต่ผมไม่เคยทิง้ เรือ่ งเรียน
...ผมชอบอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ติ ด ตามข่ า วสาร
บ้านเมืองทุกวัน ผมเชื่อว่าจะได้น�ำความรู้ที่ได้จาก
การเรียนมาใช้ต่อยอดช่วยเหลือตอบแทนสังคม รับใช้
ประชาชน เพราะงานในวงการเป็นคนในสังคมอยู่แล้ว
เมื่อมีความรู้ทางสาขารัฐศาสตร์เพิ่มมาท�ำให้เรามอง
โลกอย่างเข้าใจมากขึ้น การเรียนไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเรา
อยากจะเรียนรู้ เป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญ น�ำความรูไ้ ปต่อยอด
ตอบแทนสังคม เพราะอาชีพในวงการบันเทิงเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้ว เมื่อมีวิชา มีมุมมองที่เปลี่ยนไป
ในอนาคตจะได้ท�ำงานรับใช้สังคมต่อไป
ผมขอเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ โดยเฉพาะคนที่เรียนด้วยท�ำงานไปด้วยจะต้องใช้ความอดทนมากกว่า
เพื่อนคนอื่นๆ ต้องท�ำการบ้าน และหมั่นติดตามข่าวสาร สิ่งส�ำคัญคือต้องมีความชอบในสาขาที่เรียน ไม่มี
อะไรยากเกินกว่าแรงใจเราจะไปถึงครับ”
ก่อนหน้านี้ ณรงค์ฤทธิ์ ได้รบั รางวัลเกียรติยศระดับโลก ลูกกตัญญูแห่งปี (Best of Piety) หนึง่ เดียวของลูก
“ผู้คู่ควรแห่งการยกย่อง” ในงานประกาศรางวัลลูกกตัญญู ประจ�ำปีพุทธศักราช 2561 จัดโดยเดลิมิเรอร์นิวส์
ร่วมกับมูลนิธิต้นบุญวิสาขา เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ ผู้ที่เป็นลูก ประพฤติ ปฏิบัติตนต่อบุพการี
ด้วยความรักและกตัญญูมาโดยตลอด เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่บุคคลทุกอาชีพ ที่เป็นลูกประพฤติตน
มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นสังคม จาก พล.ต.อ.ดร.จิระชัย ทรงเมตตา รองผบตร. ประธาน
ในพิธี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
“ที่ผ่านมาตั้งแต่เด็ก ผมจะไปไหนมาไหนกับคุณพ่อคุณแม่เสมอ ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้
ช่วยงานคุณพ่อบ้าง ซึ่งนอกเหนือจากความกตัญญู คือความรักความผูกพันที่มีกับคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอด
ซึ่งผมคิดเสมอว่า ต้องรับผิดชอบตัวเอง รู้หน้าที่ ตั้งใจเรียน ไม่ท�ำให้ครอบครัวเดือดร้อนใจ มีส�ำนึกที่ดีที่
ลูกพึงปฏิบัติ จึงเป็นภาพความอบอุ่นใกล้ชิดของครอบครัวที่ปรากฏสู่สังคม ผมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
เยาวชน รุ่นน้องได้เห็นเราในบทบาทนี้นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงครับ” ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว
นอกจากรางวัล “ลูกกตัญญูแห่งปี” แล้ว ณรงค์ฤทธิ์ เคยได้รับโล่รางวัล “กินนรีทอง” ในโครงการคนดี
ต้นแบบของสังคมไทย รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล ประจ�ำปี 2558 จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา ด้วย
ดร.ชนะ รัตนภักดี คุณพ่อของติชท์ ซึ่งส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
รุ่นที่ 7 ม.ร. ปัจจุบันก�ำลังศึกษาต่อโครงการดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 4 ม.ร. กล่าวในโอกาสร่วม
แสดงความยินดีกับลูกชาย พร้อมสวมชุดครุยในฐานะศิษย์เก่าคณะสิงห์ทองว่า ตนและภรรยาจบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จึงวางใจให้ลูกชายทั้ง 4 คนเรียนที่นี่ด้วย
“ผมภาคภูมิใจในความเป็นสิงห์ทองที่ปัจจุบันมีความโดดเด่นสร้างชื่อเสียงในสังคมไทยมากมาย
สิง่ ส�ำคัญกว่านัน้ ผมสอนลูกเสมอว่า เมือ่ มีความรูแ้ ล้วต้องมีคณุ ธรรม ดังทีอ่ าจารย์รงั สรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี
ม.ร. ผูใ้ ห้คำ� สอนย�ำ้ ในใจเสมอเรือ่ งความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม จะมีความรูอ้ ย่างเดียวไม่ได้ ใจต้องมีคณ
ุ ธรรมด้วย ส�ำหรับ
ครอบครัวผม การศึกษาเป็นการลงทุนในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้พร้อมไปรับใช้ประเทศ (อ่านต่อหน้า 9)

✴ สถานที่ให้บริการ 		

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8890
✴ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก�ำหนด)
2) วันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดบริการ
กรณีมหาวิทยาลัยมีกจิ กรรม คุมสอบ ลงทะเบียนเรียน
และรับสมัครนักศึกษาใหม่
3) ไม่มีพักกลางวัน
✴ เวลาเปิดให้บริการ 08.30 - 16.00 น.
✴ ขั้ น ตอนของนั ก ศึ ก ษาที่ ข อรั บ บริ ก าร
ด้ ว ยตนเองที่ ห น่ ว ยบริ ก ารจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ปฏิบัติดังนี้
1. ยืน่ ใบค�ำร้องพร้อมบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
และค่าธรรมเนียม
2. อัตราค่าธรรมเนียม
			 ค่าธรรมเนียม ใบรับรองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT กรณีไม่ส�ำเร็จการศึกษา)
			 นักศึกษาภาคปกติ 			
50 บาท
			 นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค 100 บาท
			 นักศึกษาภาคพิเศษ 			 200 บาท
3. รอรับเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง
✴ หมายเหตุ
เงินค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ดังนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าบ�ำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่ า บ� ำ รุ ง การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี ภ าคพิ เ ศษ
พ.ศ. 2544
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าบ�ำรุงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง 2 ปี) พ.ศ. 2545
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่ า บ� ำ รุ ง การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี นั ก ศึ ก ษา
สอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560

วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข่าวรามคำ�แหง

๗

ต้นไม้เดือนพฤษภา

รศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด

ไมบาว์ม(Maibaum) หรือต้นไม้เดือนพฤษภาคืออะไร
เป็นต้นไม้สงู ชะลูดทีถ่ กู ตัดมาทัง้ ต้นน�ำมาตกแต่งประดับ
ประดาตามกิง่ ด้วยริบบิน้ หรือกระดาษหลากสี ซึง่ ยอดไม้ควรเป็น
ยอดทรงสามเหลีย่ มหรือทรงแหลมและประดับด้วยพวงมาลัย
ทีท่ ำ� จากสนเขียวขนาดใหญ่ ผูค้ นจะน�ำต้นไมบาว์มมาตัง้ ฉลอง
ในหมู่บ้านทั่วเยอรมนี โดยจะมีการยกต้นไม้ด้วยคนหลายคน
หรือจะใช้เครือ่ งทุน่ แรงทีเ่ ป็นรถเครนช่วยยกก็ได้ โดยจะท�ำใน
ตอนบ่ายก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม ประเพณีการยกต้นไมบาว์ม
ขึ้นประดับหน้าโบสถ์หรือตลาดที่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านหรือของเมืองเป็น
ที่นิยมมาก โดยเฉพาะในรัฐทางตอนใต้ของเยอรมนี เช่น บาเด้นเวิทเทมแบร์ก
(Baden-Württemberg) บาวาเรีย (Bayern) และในประเทศออสเตรีย
ที่มาและความสำ�คัญของต้นไม้เดือนพฤษภา
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของต้ น ไม้ เ ดื อ นพฤษภายั ง เป็ น ที่ ถ กเถี ย งของ
นักประวัติศาสตร์ สันนิษฐานกันว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่ยุคที่พวกไวกิ้งนับถือ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิห์ รือเทพเจ้าในป่า เพราะป่าเป็นทีใ่ ห้ชวี ติ และทุกสิง่ ของคนและสัตว์
และเทพที่คนเผ่าเยอรมันโบราณนับถือคือ เทพเจ้าดอนน่า (Donar) หรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่าทอร์ (Thor) ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าแห่งสายฟ้านั่นเอง ต้นไม้จะถูกตัดมา
ทัง้ ต้นแล้วน�ำมาประดับด้วยดอกไม้หลากสี เรียกว่าเป็นการฉลองต้น “Thorsbaum”
หรือต้นไม้แห่งเทพเจ้า Thor โดยจะถือเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง
การเจริญเติบโต ความรุง่ เรือง และความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้เดือนพฤษภาทีส่ งู ทีส่ ดุ
เคยสูงถึง 57 เมตรทีเดียว บ้างก็กล่าวว่าประเพณีการยกต้นไม้เดือนพฤษภามีขึ้น
ก่อนการตั้งต้นคริสต์มาสด้วยซ�้ำไป เมื่อ ปี ค.ศ. 1790 ในประเทศฝรั่งเศสได้มีพิธี
ตั้งต้นไม้เดือนพฤษภาเช่นกันหลังเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส ต้นไม้นั้นจึงถือเป็น
สัญลักษณ์ของการต่อสูเ้ พือ่ เสรีภาพ และชัยชนะทีไ่ ด้มาจากการต่อสูเ้ พือ่ อิสรภาพ
ในคริสต์ศตวรรษ ที่ 13 มีหลักฐานกล่าวอ้างถึงต้นไม้เดือนพฤษภาในรัฐทือริงเง่น
(Thüringen) บางหมูบ่ า้ นจะเรียกต้นไม้เดือนพฤษภาว่า ต้นมาเรียน
(Marien) และตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา พิธีตั้ง
ต้นไม้เดือนพฤษภาในแถบรัฐบาวาเรียได้กลายเป็นต้นแบบ
ของการเฉลิมฉลองไปทัว่ ทางตอนใต้ของเยอรมนี ต้นไมบาร์ม
ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ เป็นพลังของชีวิต
และเป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างผืนดินกับท้องฟ้า ความรักและ
ความอุดมสมบูรณ์ ชายหนุม่ ทีแ่ อบชอบใครก็จะแอบน�ำต้นไม้เล็กๆไปวางไว้หน้าบ้าน
หรือบนหลังคาบ้าน ให้สาวเจ้าของบ้านได้รับรู้
ประเพณีการฉลองที่หลากหลาย
* การฉลองต้นไม้เดือนพฤษภาจัดว่าเป็นงานฉลองใหญ่ประจ�ำหมู่บ้าน
หรือประจ�ำเมืองไปในตัว ซึ่งอาจจะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 1

เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็ได้ โดยจัดให้มีงานรื่นเริงหลังการยกต้นไม้มาตั้งตรง
หน้าโบสถ์และมีพิธีฉลองด้วยการจัดให้มีขบวนนักดนตรีจากโบสถ์เดินเป่าแตร
บรรเลงเพลงไปทั่วหมู่บ้านหรือไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านและไปสิ้นสุด
ทีต่ รงตลาดหรือบริเวณหน้าโบสถ์ หลังจากนัน้ อาจมีการเต้นระบ�ำพืน้ เมือง ต้นไม้เดือนพฤษภาจะถูกตั้งประดับอยู่อย่างนั้นทั้งเดือน หรือไม่ก็ตลอดฤดูร้อนจนถึง

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

ฤดูใบไม้ร่วง แล้วจึงจะมีการน�ำต้นไม้นั้นออกไปเก็บจนกว่าจะถึงเวลาน�ำมาใช้
อีกในปีถัดไป หรือไม่ก็ให้มีการประมูลต้นไม้นั้น หรือจับฉลากว่าใครควรจะได้
ต้นไม้นั้นไปใช้หรือแปรรูปต่อไป
* ในบางหมูบ่ า้ นอาจฉลองงานโดยจัดให้มกี ารแอบขโมยต้น Maibaum ของ
หมูบ่ า้ นใกล้เคียง หรือในทางกลับกัน ให้หมูบ่ า้ นใกล้เคียงมาแอบขโมยต้นไม้ของ
หมู่บ้านของตน ดังนั้นจะมีการจัดให้หนุ่มๆ หลายคนคอยเฝ้าระวังต้นไม้ที่ตั้งขึ้น
แล้วไว้ และระวังไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าใกล้หรือมาลูบคล�ำต้นไม้นั้นได้ ถ้าหาก
พบว่ามีใครแอบมาท�ำเครื่องหมายเป็นรูปนกกระจอกสามตัวที่ไม้ต้นนั้นแล้ว
ถือว่าต้นไม้นั้นได้ถูกขโมยไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะตกเป็นของผู้ขโมยที่เป็นคนท�ำ
เครื่องหมาย หลังจากนั้นจะมีการเจรจาขอต้นไม้คืน และเมื่อตกลงกันได้แล้ว
ต้นไม้นั้นต้องถูกส่งคืนให้เจ้าของซึ่งคือหมู่บ้านนั้นๆ
* วิธีฉลองอีกแบบที่นิยมคือชายหนุ่มที่ยังโสดของหมู่บ้านนั้นๆ น�ำต้นไม้
เดือนพฤษภาเล็กๆ ไปวางไว้ทหี่ น้าบ้านหรือหน้าหน้าต่างของสาวๆ ทีย่ งั ไม่แต่งงาน
ที่ตนหมายตาไว้ หรือหน้าบ้านของแฟนสาว ต้นไม้เล็ก
เหล่านัน้ จะถูกประดับด้วยกระดาษหลากสี เรียกว่า Maiherz
(ดวงใจแห่งเดือนพฤษภา) ซึง่ ในกระดาษสีนนั้ ๆ จะปรากฏ
ชื่อของสาวคนที่ถูกหมายปองหรือมีข้อความเกี่ยวกับ
ความรักที่ซึ้งใจติดอยู่ให้อ่าน ต้นไม้เล็กๆนั้นจะถูกตั้งไว้
อย่างนั้นเป็นเดือนๆ เตือนให้ผู้พบเห็นได้ทราบว่าสาว
ในบ้านนีถ้ กู จองหรือมีเจ้าของแล้วนะ และเป็นทีร่ วู้ า่ หล่อน
จะถูกเชิญให้ไปรับประทานอาหารกับชายหนุ่มที่หมาย
ปองในไม่ช้า ส่วนพิธีฉลองในแถบรัฐไรน์ลันท์ (Rheinland) นั้น หนุ่มโสดที่น�ำ
ต้นไม้เดือนพฤษภามาวางไว้หน้าบ้านสาวทีต่ นหมายปอง เมือ่ เขากลับมาเพือ่ จะน�ำ
ต้นไม้นั้นกลับไป จะได้รางวัลเป็นเบียร์หนึ่งลังจากสาวเจ้าของบ้านเป็นสินน�้ำใจ
ด้วยกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป ประเพณีประจ�ำท้องถิน่ ดังกล่าวได้ถกู ปรับเปลีย่ นให้
เข้ากับยุคสมัยใหม่ ปัจจุบนั การตัดต้นไม้ถอื เป็นการท�ำลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หากหมูบ่ า้ นใดมีตน้ ไม้เหลือเฟือก็อาจจะยังสามารถตัดต้นไม้มาท�ำการฉลองประเพณี
ที่น่ารักและมีความหมายเตือนใจถึงประวัติศาสตร์ได้
ปัจจุบันต้นไม้สดๆใหม่ๆ ถูกแทนด้วยเสาไม้ที่สามารถ
น�ำไปใช้ได้อีกในปีถัดๆไปได้ หรือเสาเทียมท�ำด้วยเหล็ก
หรือไม่ก็ท�ำจากบันไดสูงๆ บางแห่งต้นไม้เดือนพฤษภา
ถูกแทนทีด่ ว้ ยเครนแล้วประดับประดาด้วยริบบิน้ หลากสี
หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่าในหลายหมู่บ้านจะมีการยก
เสาไม้หรือเสาเหล็กแทนการตัดต้นไม้ และมีการประดับเสา
เหล่านัน้ ให้คล้ายกับต้นไม้จริงหรืออาจมีการประยุกต์ไปบ้าง
บางหมูบ่ า้ นจะเห็นเสานีต้ งั้ ประดับอยูอ่ ย่างนัน้ ทัง้ ปี บางที
สิง่ ทีป่ ระดับบนเสาก็บอกเล่าถึงประวัติ ความเป็นอยูห่ รือ
อาชีพช่างต่างๆ ของคนในหมู่บ้านนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
ทุกปีเมือ่ เดือนพฤษภาคมมาเยือน เราจะเห็นการตัง้ ต้นไม้
เพือ่ เฉลิมฉลองทัว่ เยอรมนี หากผูอ้ า่ นมีโอกาสได้ไปเทีย่ ว
เยอรมนีในช่วงนี้ จะเห็นต้นไม้เดือนพฤษภาทีม่ สี สี นั ท�ำให้
บรรยากาศของเมืองมีชวี ติ ชีวา และยิง่ เราได้รคู้ วามหมายของสิง่ ทีเ่ ราเห็นแล้ว ก็ยงิ่
ท�ำให้เราอยากศึกษาเรือ่ งราวประวัตคิ วามเป็นมาของสิง่ ต่างๆทีเ่ ป็นของเราเองบ้าง
เพื่อที่เราจะได้ถ่ายทอดและอธิบายเรื่องราวของจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ของเราให้แก่ผู้สนใจได้อย่างภาคภูมิ
Quellen:
* Läpple, Alfred: Kleines Lexikon des christlichen Brauchtums;
		 Augsburg 1996, 162f.
* www.wunschbaum.de

๘

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

“โนราไพศาล” ปลื้มคว้าปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
มุง่ ต่อปริญญาโทพร้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรมมโนราห์

บิ๊กบอสฝ่ายผลิต ‘คราวน์ เซรามิคส์’ รับปริญญากิตติมศักดิ์
ฝาก “อย่าหยุดแสวงหาความรู้ และเพียรพยายามให้ถงึ ทีส่ ดุ ”

ไพศาล ขุนหนู หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม
“โนราไพศาล” พระเอกภาพยนตร์เรื่อง “เทริด” และ
ยังเป็นดารานักแสดง ที่มีผลงานละครให้ได้เห็นทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เรื่อง “มหาหิน” ส�ำเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. และมุ่งศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทสายตรงด้านศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ พร้อม
สืบสานให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป
โนราไพศาล กล่าวว่าผมเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีโ่ รงเรียนเทศบาล 5
วัดหัวบ้านนอก อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากนั้นก็เดินทางมาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เพราะสถาบันแห่งนี้ ให้
โอกาสทางการศึกษากับทุกเพศ ทุกวัย และคนท�ำงานให้ได้เรียนหนังสือในคณะ
และสาขาทีช่ นื่ ชอบ รวมทัง้ เป็นประโยชน์กบั การประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ
เมื่อคุณได้โอกาสในการเรียนหนังสือแล้วก็ขอให้ขยัน ตั้งใจ และอดทน รวมทั้ง
รับผิดชอบต่อหน้าทีด่ า้ นการเรียนให้ดที สี่ ดุ ความส�ำเร็จอยูไ่ ม่ไกลเกินความพยายาม
อย่างแน่นอน และเมื่อวันนั้นมาถึง จะเป็นวันที่ตัวคุณและครอบครัวภาคภูมิใจ
เป็นที่สุด
“หลายคนอาจเคยได้ยนิ มาว่า
เรียนรามค�ำแหงเข้าง่ายออกยาก
ผมว่าไม่ยากอย่างทีค่ ดิ ครับ มันอยู่
ทีค่ วามเข้าใจมากกว่า แม้ผมจะเป็น
เด็กกิจกรรมมาตัง้ แต่เริม่ ต้น อีกทัง้
ท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ไม่คอ่ ย
มีเวลาเข้าเรียน แต่โชคดีที่มีอาจารย์คอยให้ค�ำปรึกษา มีเพื่อนที่ดีคอยตามงานให้
แต่เราก็ต้องท�ำความเข้าใจทุกอย่างด้วยตนเอง และหมั่นอ่านหนังสือมากๆ วันนี้
ดีใจและภาคภูมใิ จมากทีส่ ำ� เร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต คุม้ ค่ากับความขยันหมัน่ เพียร
และทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มเทให้กับการเรียนหนังสือ แม้จะมีหน้าที่การงานหลาย
อย่างที่ต้องท�ำ แต่ผมไม่เคยที่จะทิ้งการเรียน อ่านหนังสือตลอด เตรียมพร้อมใน
การสอบทุกวิชาเสมอและหากวันไหนหรือคาบไหนไม่ได้เข้าเรียนก็จะติดต่อ
กับเพื่อนๆ เพื่อตามงานที่อาจารย์สอน ขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนๆ
ทุกคนที่คอยช่วยเหลือ เอาใจใส่และดีกับผมมากๆด้วยครับ”
บัณฑิตไพศาล กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง “มโนราห์” ที่เป็นกินรี กับ
ศิลปะการแสดง “มโนราห์” ว่า มีความแตกต่างกันมาก “มโนราห์” ที่เป็นกินรี
ในสุธนชาดก เป็นการละเล่นชนิดหนึง่ ทีค่ นไทยและประเทศเพือ่ นบ้านนิยมเล่นกัน
คือ พรานบุญจับนางมโนราห์ไปถวายพระสุธน ส่วนศิลปะการแสดง “มโนราห์”
คือ ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ที่มีผู้ชายเป็นผู้แสดง และองค์ปฐมโนราคนแรก
คือ พ่อขุนศรีศรัทธา ทั้งนี้ในสมัยก่อนจะนิยมร�ำเฉพาะผู้ชาย แต่ปัจจุบันผู้หญิง
ให้ความสนใจร�ำมากขึ้น
พืน้ เพดัง้ เดิมของผม คุณตาเป็นโนรา ครอบครัวผมเกิดมาท่ามกลางสิง่ แวดล้อม
ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ ผมได้รับการถ่ายทอดโดยฝึกมาจากคุณตา ตั้งแต่
อายุ 5 ขวบ ผมจึงอยากสืบสานศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้
ต้องยอมรับว่า วัฒนธรรมต่างชาติที่ทันสมัยเข้ามามีอิทธิพลมากในประเทศไทย
แต่เราไม่ควรจะลืมความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ของตัวเรา บางคนอาจมอง
ว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เชยและล้าสมัยไปบ้าง ขออย่าดูถูกเพราะเป็นสิ่งที่
บรรพบุรษุ สร้างไว้ให้กบั พวกเราทุกคน และผมจะมุง่ มัน่ รักษาและสืบทอดวัฒนธรรม
มโนราห์ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป
(อ่านต่อหน้า 11)

“ความรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการท�ำงานในวงการอุตสาหกรรม
จงอย่าหยุดแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ รอบตัว รวมทั้งต้องมี
ความเพียรพยายามให้มากทีส่ ดุ เพราะคูแ่ ข่งพร้อมทีจ่ ะก้าวน�ำหน้าเราเสมอ”
เป็นข้อคิดที่ผู้บริหารเครือบริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จ�ำกัด ฝากถึงบัณฑิต
รามค�ำแหงในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
นางณัฐนันท์ ภู่ไพบูลย์ ผู้บริหารฝ่ายผลิต
และโรงงาน บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จ�ำกัด เข้ารับ
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
โอกาสนี้ นางณัฐนันท์ ภู่ไพบูลย์ กล่าวว่า
ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงที่ได้อนุมัติ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิใ์ นครัง้ นี้ ถือเป็นเกียรติกบั ตนเอง ครอบครัว
และการท�ำงานอย่างยิ่ง และภูมิใจเป็นที่สุด เพราะเป็นสาขาวิชาที่ตนเองได้
ร�่ำเรียนมา ซึ่งตนเองทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ รวมทั้งความรู้ที่ศึกษาเพิ่มเติม
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา พัฒนาคน พัฒนางานจนประสบความส�ำเร็จทุกวันนี้
“การท�ำงานในทุกแวดวงอาชีพ
ต้องมีความรูค้ วามสามารถในงาน
ที่ท�ำอย่างดี และต้องรู้จักสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ทงั้ กับบุคคล
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ต้ อ งดู แ ลพนั ก งานทั้ ง ในเรื่ อ ง
การท�ำงานและความเป็นอยู่ให้มีความสุข พร้อมที่จะรับการพัฒนาให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า เพราะทุกคนถือเป็นก�ำลังส�ำคัญของบริษัท
ที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่ความส�ำเร็จ และการท�ำงานย่อมมีปัญหา อุปสรรค
และการแข่งขันที่สูง ยิ่งในตลาดโลกแล้ว เราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ตอบโจทย์กบั ความต้องการของผูบ้ ริโภค
และที่ส�ำคัญที่สุดคือคุณภาพสินค้าต้องได้มาตรฐาน”
นางณัฐนันท์ กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเป็นสถาบัน
การศึกษาทีใ่ ห้โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง และสามารถสัง่ สอนบ่มเพาะ
บัณฑิต ให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานทีด่ ยี งิ่ เพือ่ ออกไปสูต่ ลาดแรงงาน เป็นทีย่ อมรับ
ขององค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างมากมาย ซึง่ เห็นได้จากพนักงานของบริษทั หลายคน
ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ น้องๆมีความพร้อมที่จะท�ำงาน ขยัน
อดทน ไม่เกี่ยงงาน และพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ในนาม
บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จ�ำกัด ยินดีที่จะรับนักศึกษารามค�ำแหงไปศึกษา
ดูงานและฝึกงานที่บริษัทเสมอ
(อ่านต่อหน้า 11)
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ข่าวรามคำ�แหง
เศรษฐศาสตร์ 101

ถาม

1. ในกรณีที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนกันไว้
เพราะผลสอบในภาค 2 ยังไม่ประกาศ ต่อมาผลสอบ
ในภาค 2 ประกาศออกมา ผลสอบได้เกรด D หรือ D+
และเมื่อเข้าสอบในภาคฤดูร้อน ปรากฏว่าสอบตก
ดังนี้ผมจะน�ำวิชาดังกล่าวไปลงสอบซ่อมได้หรือไม่
2. จากข้อ 1 ถ้าผลสอบซ่อมได้เกรดใดเกรดหนึง่
จาก A ถึง D ผมจะได้เกรดใดในวิชาดังกล่าว
ตอบ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16.9.1
กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 นักศึกษาที่จะใช้
สิทธิส์ อบซ่อม ต้องด�ำเนินการลงทะเบียนสอบซ่อม
ภาค 1 ของปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น กระบวนวิชา
ที่สอบตกในภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะ
ใช้สทิ ธิส์ อบซ่อม ต้องด�ำเนินการลงทะเบียนสอบซ่อม
ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาเดียวกัน
เท่านั้น
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย น
กระบวนวิชาเดียวกันทัง้ ภาค 2 และภาคฤดูรอ้ นของ
ปีการศึกษาเดียวกันนัน้ และสอบได้ในภาคใดภาคหนึง่
สิทธิ์ในการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้นเป็นอันสิ้นสุดลง
จากข้อบังคับฯ ดังกล่าว นักศึกษาสอบผ่าน
ในวิชาทีล่ งทะเบียนในภาค 2 และได้ลงทะเบียนใหม่
ในภาคฤดูร้อน แต่สอบตก สิทธิ์ในการลงทะเบียน
ซ่อมภาค 2, ภาคฤดูร้อน จึงหมดไป เนื่องจากตาม
ข้อบังคับข้างต้น ก�ำหนดไว้วา่ ถ้าสอบได้แล้วในภาคใด
ภาคหนึ่ง คือได้ในภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนก็ตาม
นักศึกษาไม่มสี ทิ ธิน์ ำ� วิชาดังกล่าวไปลงทะเบียนสอบ
ซ่อมอีก ดังนั้น นักศึกษาไม่ต้องน�ำวิชาดังกล่าวไป
ลงทะเบียนสอบซ่อม เพราะไม่มีผลอะไรกับเกรดที่
สอบได้แล้วในภาค 2
2. จากค�ำตอบข้อ 1 ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียน
สอบซ่อมในภาค 2, ฤดูร้อน และผลสอบได้เกรด A
ถึง D จึงไม่มผี ลอะไรกับเกรดในวิชาดังกล่าว นักศึกษา
จะได้ผลสอบตามที่สอบได้ในภาค 2 คือ เกรด D
หรือ D+ เท่านั้น
ถาม ถ้าดิฉันลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาที่สอบ
ตกในภาคก่อน โดยที่ไม่ได้น�ำไปลงในภาคซ่อม ซึ่ง
จะต่างกับการรีเกรดไหม ซึ่งถ้าดิฉันสอบได้เกรด D
แล้วลงรีเกรดเพือ่ ให้เกรดดีขนึ้ กว่าตัว D และในกรณี
ลงทะเบียนเรียนใหม่ในการลงสอบซ่อม ดิฉันจะมี
สิทธิ์ได้เกียรตินิยมไหม
ตอบ ในกรณีลงทะเบียนใหม่จะหมายถึง นักศึกษา
ยังสอบไม่ผา่ นในวิชานัน้ จึงต้องลงทะเบียนเรียนจนกว่า
จะสอบผ่าน ซึง่ ถ้าสอบตกก็สามารถลงทะเบียนสอบ

(ต่อจากหน้า 5)

และทีส่ ำ� คัญก็คอื คุณค่าทางโภชนาการของอาหารนัน้
แทบไม่เหลือแล้ว แค่กินไม่ให้อดตายเท่านั้น
ทัง้ หมดทีเ่ ขียนมานัน้ ผมคิดว่าเป็นความโชคร้าย
ของคนในชุมชนแออัดหรือสลัมในเมืองใหญ่ เพราะ
ถ้าเป็นคนในชนบทมีที่ดินสักเล็กน้อย ก็คงหาอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้โดยไม่ต้องคุ้ยขยะมากิน
แต่ที่ส�ำคัญก็คือคนในสลัมพวกนี้ไม่สามารถกลับ
สู่ชนบทได้เพราะไม่มีที่ดินท�ำกิน หรือถ้ามีก็ถูกขาย
หรือยึดโดยเจ้าหนี้ไปเสียแล้ว
พระเอก 7 สีฯ

๙

ชาวรามฯ ร่วมใจ
แต่งผ้าไทยทุกวันพุธ

(ต่อจากหน้า 6)

ในวันนีผ้ มให้ลกู สมัครเรียนปริญญาเอกทีค่ ณะรัฐศาสตร์
รามค�ำแหง แล้วทัง้ 3 คน เผือ่ ในอนาคตใครมีโอกาสเข้าสู่
วงการการเมือง หรือสายธุรกิจ ได้ชว่ ยเหลือภาคสังคม
ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทีส่ ำ� คัญคืออยากเป็น
แบบอย่างของครอบครัวทีเ่ น้นด้านการศึกษา เริม่ จาก
พ่อต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกก่อน ผมท�ำหน้าที่ปั้น
คนดีให้สังคม ปั้นลูกชายรับใช้สังคม สอนเรื่องจิตใจ
สอนลูกด้วยธรรมชาติ ให้ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส
ทุกคนเกิดมาเหมือนก้อนดินก้อนกรวด มีพ่อแม่เป็น
ครูคนแรก มีครูคนที่ 2 ที่ช่วยประสาทวิชาให้คือที่
รามค�ำแหง อยากให้พ่อแม่ทุกคนเลี้ยงแบบเข้าใจลูก
เลีย้ งแบบเปิดใจ ความรักเป็นสิง่ ยิง่ ใหญ่แต่ตอ้ งไม่ตามใจ
เราต้องท�ำให้เห็น
...ผมเชือ่ ว่าถ้าผมให้เงินลูกคนละสิบล้านในวันนี้
วันหนึ่งอาจจะหมด แต่วันนี้ผมเลือกจะให้การศึกษา
เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา ซึ่งลูกจะได้น�ำไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในวันหน้า อาจจะเป็นทีป่ รึกษาหรือ
สอนหนังสือก็ได้ ขอขอบคุณรามค�ำแหงที่สอนผม
ให้ผมได้มาสอนลูก และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผม
และครอบครัว ท�ำให้พวกเราได้มีวันนี้”
ซ่อมในเทอมนั้นได้ แต่ต่างจากการรีเกรด เพราะจะ
รีเกรดในวิชานัน้ ได้ วิชานัน้ ต้องสอบผ่านไม่ใช่สอบตก
แต่วิชาที่สอบผ่านต้องได้เกรด D หรือ D+ เท่านั้น
จะได้เกรดที่สอบผ่านตัวอื่นไม่ได้ เพราะถ้าเกรดผ่าน
เป็นตัวอื่น นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ลงวิชานั้นใหม่เพื่อ
รีเกรด นักศึกษาจะได้เกรดตามทีส่ อบได้ตามนัน้ ไม่มี
สิทธิเ์ ปลีย่ นแปลงอะไรได้อกี แล้ว ดังนัน้ เมือ่ นักศึกษา
สอบได้เกรด D และลงใหม่ถา้ สอบผ่านจึงเป็นการรีเกรด
ในเรือ่ งของการได้เกียรตินยิ ม มีระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการสอบได้ในวิชาเดียวกันตัง้ แต่
2 ครั้ง จะท�ำให้นักศึกษาหมดสิทธิ์การได้เกียรตินิยม
ดังนั้นการรีเกรดเมื่อนักศึกษามีวิชาที่สอบผ่าน โดย
การใช้สิทธิ์การรีเกรด นักศึกษาจะหมดสิทธิ์การได้
เกียรตินิยม แต่การลงทะเบียนสอบซ่อมเมื่อวิชา
ดังกล่าวตก และสอบผ่านในเทอมซ่อม แล้วไม่มกี ารลง
วิชาดังกล่าวอีก คือไม่มกี ารรีเกรด นักศึกษาจึงมีสทิ ธิ์
ได้เกียรตินิยม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ขอเชิญชวนประชากร
ชาวรามค�ำแหง ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ด้วยการ “รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันพุธ”
และเชิญชวนส่งภาพถ่ายของหมูค่ ณะทีแ่ ต่งกาย
ด้วยผ้าไทยมาทีง่ านประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 หรือที่เพจ PR Ramkhamhaeng
University เพื่อพิจารณาน�ำเผยแพร่ต่อไป

งานแนะแนวฯ เชิญชวน นศ.อบรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูอ่ าชีพ
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การเข้ า
สู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ
ห้อง 401 อาคารนพมาศ ชั้น 4 เพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด
แรงงาน และสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการสมัครงาน โดยผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบั วุฒบิ ตั ร
ภายในงานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
เรือ่ ง “ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน” “เทคนิค
การสัมภาษณ์งานและการเขียน resume”
“ภาวะผู้น�ำ” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การท�ำงาน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่งานแนะแนว
จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร
(ชั้นลอย) หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.
facebook.com/guidanceru สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติม โทร.0-2310-8126 ในวันและเวลาราชการ

๑๐

ข่าวรามคำ�แหง
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การรับสมัครนิสติ นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

(กรณีทย่ี งั ไม่ส�ำ เร็จการศึกษา) ภาค  1  ปีการศึกษา  2561

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นิสติ นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอืน่ กรณีทยี่ งั
ไม่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และ
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเพียงแห่งเดียว และขอใช้
สิทธิเ์ ทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
หรื อ หากเคยศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง
สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้ โดยให้เทียบกระบวนวิชา
ของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ก่อน และจึงน�ำวิชาทีส่ อบผ่าน
จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงไปเทียบโอนหน่วยกิต
เพิ่มเติม เพื่อไม่ให้วิชาซ�้ำซ้อนกัน แต่จะสมัครเข้า
เป็นนักศึกษาและใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตใน
ขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นอยู่อีกไม่ได้ โดยก�ำหนดรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดการจำ�หน่ายระเบียบการรับสมัคร
		 จำ�หน่ายตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
		 2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี
		 2.2 เ ค ย เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า บั น
อุดมศึกษาอืน่ (ระดับปริญญาตรี) ทีส่ ำ�นักงาน ก.พ.
หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง รับรอง และมีหน่วยกิตสะสมคะแนน
เฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป
		 2.3 เป็นผูม้ คี วามประสงค์ทจ่ี ะขอเข้าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงเพียงแห่งเดียว
3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
		
รับสมัครด้วยตนเองทีม่ หาวิทยาลัย (รามฯ 1)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถนุ ายน
2561 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ) ทีอ่ าคารหอประชุมพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช
ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ทั้งนี้ การยื่นใบสมัคร
ให้ดำ�เนินการพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ชัน้ ปริญญาตรี โดยให้ผสู้ มัครแจ้งแก่เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจ
หลักฐานให้ทราบในการขอย้ายโอนและขอใช้สทิ ธิ์
เทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอืน่
โดยดำ�เนินการสมัครได้ 2 กรณี ดังนี้

		 3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร
และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบ
การสมัคร) แล้วนำ�มาสมัคร
		 3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูล
การสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th ผู้สมัคร
ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัคร
สมาชิกข่าวรามคำ�แหงออกมา แล้วนำ�มาสมัคร
4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน
เรียนและค่าบำ�รุงการศึกษา มีดังนี้
		 4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200.- บาท
		 4.2 ค่าขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000.- บาท
		 4.3 ค่าบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา 100.- บาท
		 4.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ขา่ วรามคำ�แหง
			 (ภาคปกติ) ภาคละ
100.- บาท
		 4.5 ค่าบำ�รุงมหาวิทยาลัย 800.- บาท
		 4.6 ค่าลงทะเบียนเรียน
			 เป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ 25.- บาท
		 4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต
			 4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัย
			
รามคำ�แหง หน่วยกิตละ 50.- บาท
			 4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบัน
				 อุดมศึกษาอืน่ หน่วยกิตละ 100.- บาท
5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสาร
ขนาด A4 เท่านั้น)
		 5.1 ใบสมั ค รและใบขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษา (ม.ร.2) จำ�นวน 1 ฉบับ
		 5.2 สำ�เนาคุณวุฒทิ จ่ี บหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำ�นวน 2 ฉบับ
		 5.3 สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 2 ฉบับ
		 5.4 สำ�เนาบัตรประจำ�ตวั ประชาชน จำ�นวน 3 ฉบับ
		 5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT)
จากสถาบั น เดิ ม ที่ มี ผ ลการเรี ย นจนถึ ง วั น ที่ ม า
ดำ�เนินการสมัคร พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ฉบับ
			 และคำ�อธิบายรายวิชา (Course Description)
ของแผนการศึกษาเดิม จำ�นวน 1 ชุด
		 5.6 รูปถ่ายสีหรือขาวดำ� หน้าตรง ขนาด
2 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง จำ�นวน 1 รูป
		 5.7 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยน
ชือ่ -นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า จำ�นวน 2 ฉบับ
		 5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์

และอนามัย ฉบับละ 50 บาท) จำ�นวน 1 ฉบับ
		 5.9 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยูใ่ นเล่มระเบียบ
การรับสมัครฯ) จำ�นวน 1 ฉบับ
		 5.10 ใบสมั ค รสมาชิ ก ข่ า วรามคำ�แหง
(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ) จำ�นวน 1 ฉบับ
6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต
		 6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบ
รายวิชาและโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษากำ�หนด
ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
		 6.2 หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงและมีความประสงค์จะ
ขอเทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยนัน้ ให้ทางคณะทีร่ บั
เข้าศึกษาพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 10
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงว่าด้วยการ
ศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ได้
		 6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม
(ยกเว้น พ้นสภาพไม่ต้องใช้) และลาออกจากการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (กรณี
ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร
		 6.4 ให้ ผู้ ส มั ค รขอรั บ เอกสารการ
เทียบโอนหน่วยกิต พร้อมขอคำ�แนะนำ�ในการลง
ทะเบียนเรียนจากเจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิต
ของคณะ และดำ�เนินการลงทะเบียนเรียนในขัน้ ตอน
การลงทะเบียนเรียน ในวันที่ยื่นสมัคร
			 อนึง่ ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผูส้ มัคร
ลงกระบวนวิชาทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัคร
สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได้
ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
		 6.5 หากผู้สมัครนำ�เอกสารเทียบโอน
หน่วยกิตใด ๆ มาไม่ครบในวันรับสมัครให้ผู้สมัคร
นำ�มาให้ครบสมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์กอ่ นการสอบ
ภาค 1/2561 มิฉะนัน้ จะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิต
เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต
ที่ได้ชำ�ระไว้แล้วทั้งสิ้น
ขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ฝ่ายรับสมัคร
และแนะแนวการศึกษา สำ�นักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข่าวรามคำ�แหง

รามฯ 2 จัดอบรมใบขออนุญาตขับรถ

เศรษฐศาสตร์สมั มนา “เศรษฐกิจดิจติ อล”

วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมภาคทฤษฎี ส�ำหรับผู้ขอ
ใบอนุญาตขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ตาม
บันทึกความตกลงกับส�ำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 3 เป็นประจ�ำทุกเดือน ในเดือนพฤษภาคมนี้
จะจัดอบรมวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
รับสมัครและอบรมทีว่ ทิ ยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
0-2397-6308
นักเรียน ป.3 สาธิตประถมฯ

โครงการการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ส�ำหรับนักบริหาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ จัดโครงการสัมมนา
ทางวิชาการของนักศึกษา รุ่นที่ 20 และ 21 เรื่อง
“เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)” โดยมี
นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศไทย นายปรมินทร์ อินโสม
นักธุรกิจเอกชน และรองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล
นิลใบ เป็นวิทยากร และมีรองศาสตราจารย์
บุญธรรม ราชรักษ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้อง
ECB1 ห้อง 501 คณะเศรษฐศาสตร์
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1) ด้านภาษา (Literacy) ได้คะแนน 91.42
จ�ำนวน 5 คน ได้แก่ 1) ด.ช.ยศกร พันธ์เกตุ ชั้น ป.3/1
2) ด.ญ.ลภัสรดาพร บุญเฮง ชัน้ ป.3/1 3) ด.ญ.ณพัชญา
คตอยู่ ชัน้ ป.3/2 4) ด.ญ.กรรณ์ภริ มย์ เงินทองรัตนกุล
ชั้น ป.3/3 และ 5) ด.ช.แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ
ชั้น ป.3/2 (EP)
2) ด้านค�ำนวณ (Numeracy) ได้คะแนน 97.14
จ�ำนวน 1 คน ได้แก่ ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ ศิวะสัตยานนท์
ชั้น ป.3/2
3) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ได้
คะแนน 94.28 จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ 1) ด.ญ.อรศศิวรรณ์
อรรถสถาวร ชั้น ป.3/1 และ 2) ด.ญ.ณพัชญา คตอยู่
ชั้น ป.3/2
และ 4) สรุปค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้คะแนน
90.47 จ�ำนวน 1 คน ได้แก่ 1) ด.ญ.ปวิตรา โกศลานันท์
ชั้น ป.3/2
รศ.นพคุณ คุณาชีวะ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กล่าวว่าโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติได้คะแนนสูงสุดใน
ทุกความสามารถ ทั้งความรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ท�ำให้โรงเรียนได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ ในระดับ
สังกัดสาธิต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึง่ นอกจาก
การส่งเสริมการเรียนให้กบั นักเรียนแล้ว โรงเรียนยังได้
สนับสนุนให้นกั เรียนท�ำกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี
ศิลปะ กีฬา นันทนาการ ภาษา และจิตอาสา ถือเป็น
รากฐานส�ำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ตี งั้ แต่ยงั เป็นเยาวชน และเชือ่ ว่าการเรียน
ควบคูไ่ ปกับการท�ำกิจกรรมเสริม จะช่วยให้นกั เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ปฐมนิเทศ นศ.ฯ

ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่าหลังจากศึกษาเล่าเรียน
ในรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอดหลักสูตร 5 ปี ต่อจากนี้
จะเป็นการเริ่มต้นก้าวสู่วงการวิชาชีพครู ดังนั้น
การปฐมนิ เ ทศก่ อ นเข้ า สู่ ส นามของการฝึ ก ปฏิ บั ติ
จึงเป็นโครงการสำ�คัญที่นักศึกษาจะได้รับข้อชี้แนะ
จากอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางก่อนออกไปสะสม
ประสบการณ์โดยนำ�วิชาความรู้จากมหาวิทยาลัยไป
ลงมือปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงได้ผลิต
บัณฑิตศึกษาศาสตร์ออกไปจำ�นวนมาก และมุ่งหวัง
ให้ลูกศิษย์ทำ�หน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่มีคุณภาพ
“ในยุคปัจจุบนั มีหลายสิง่ เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนือ่ ง นักศึกษาจะต้องหมัน่ เรียนรู้ และปรับตัว
อยูเ่ สมอ รวมถึงด้านพฤติกรรมทีจ่ ะถูกจับตามองรอบด้าน
โดยเฉพาะเมื่อก้าวสู่การทำ�งานจริง เป็นแม่พิมพ์ของ
ชาติเต็มตัว ต้องตั้งสติให้มั่นแล้วทำ�แต่สิ่งดี ขยัน
หมั่นเพียรและมีใจเมตตา ตั้งเป้าหมายในชีวิต ความอดทนกับความตัง้ ใจดีจะนำ�พาไปสูค่ วามสำ�เร็จในทีส่ ดุ
ไม่เฉพาะการฝึกสอน แต่หมายรวมถึงความสำ�เร็จใน
วิชาชีพ ฝากให้สร้างประโยชน์ตอ่ สังคมอันจะส่งผลดี
ต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิต่อตนเอง ครอบครัว และ
มหาวิทยาลัย”

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ�แหง
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ผู้จัดการ
ช่างภาพ
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มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.
ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รศ.วาริศา พลายบัว
น.ส.สุธี ตันตินันท์ธร
นางรัชนี โคตรพรหม
น.ส.พรรณวรา เพิ่มพูล
นางปุญญิสา อรพินท์
น.ส.กุลิศรา เจริญสุข
นางวนิดา หาญณรงค์
นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล   นายภาณุพงศ์ พิงไธสง

๑๑

อบรมทักษะการพิมพ์สมั ผัสด้วยคอมพิวเตอร์
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม
อบรม “ทักษะการพิมพ์สมั ผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
นักศึกษาที่สนใจติดต่อและสมัครเข้าอบรม
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ที่ ง านแนะแนวจั ด หางานและทุ น การศึ ก ษา
อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
“โนราไพศาล”ฯ

(ต่อจากหน้า 8)

ขอฝากเพื่อนๆ และน้องๆ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ว่า
เราต้องแข่งขันกับตัวเอง เอาชนะตัวเองให้ได้ แม้เรา
จะไม่มีเวลาให้กับการเรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่
แต่เราก็ต้องเอาเวลาว่างที่มีเอาใจใส่ทุ่มเทให้กับการ
อ่านหนังสือมากขึน้ เป็น 2 เท่า ยอมเหนือ่ ยให้มากขึน้
เพื่อความส�ำเร็จที่รออยู่ และสิ่งที่เป็นคติเตือนใจ
ผมอยู่เสมอคือ “คนโง่ที่สุดไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือ
ไม่ออก แต่มันคือคนที่ได้รับโอกาสแล้วไม่ไขว่คว้า”
ฉะนั้นเมื่อเราได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียน ก็ต้องตั้งใจ
อย่างเต็มที่ ให้สมกับทีพ่ อ่ แม่ ครอบครัว หรือผูม้ พี ระคุณ
ได้สง่ เสริมให้เราได้เรียนหนังสือ และน�ำความส�ำเร็จนัน้
ไปให้ท่านได้ภูมิใจ
บิ๊กบอสฝ่ายผลิตฯ

(ต่อจากหน้า 8)

“งานด้านอุตสาหกรรมเซรามิคส์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
นอกจากจะต้องมีความรูพ้ นื้ ฐานแล้ว ยังต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ที่จะน�ำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค
อีกทั้งต้องตามให้ทันเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดโลก แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะช่วยดูแลสังคม
และประเทศชาติ จึงขอฝากบัณฑิตรามค�ำแหงทุกท่าน
ทีก่ ำ� ลังจะก้าวเข้าสูก่ ารท�ำงานด้านอุตสาหกรรม ต้อง
ไม่หยุดที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลา
เพราะความรู้ที่ได้จากห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อ
การท�ำงาน และต้องท�ำตัวเป็นน�้ำไม่เต็มแก้วคอย
เปิดรับความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งค�ำแนะน�ำสั่งสอนต่างๆ
ที่ส�ำคัญต้องมีความเพียรพยายาม ทุ่มเทกับงานให้
มากทีส่ ดุ หากเราหยุดเมือ่ ใด คูแ่ ข่งก็พร้อมทีจ่ ะก้าวน�ำ
หน้าเราเสมอ”
กองจัดการ

นางสาริศา แสงสุข
นายสยุมพล ศรพรหม

งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อัตราสมาชิก (ปีละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ ปีละ ๒๐๐ บาท
สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ ได้
นักศึกษาต้องการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูก่ ารส่งข่าวติดต่อทีง่ านประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชัน้ ๒
ห้อง ๒๐๕ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
ผู้พิมพ์    สำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๒

ข่าข่วรามคำ
�แหง
(ฉบั(ฉบั
บทีบ่ ที๑๒)
าวรามคำ
�แหง
่ ๖)

ที่ ๒๔
- ๓๐พฤษภาคม
มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๕๕๖
วันวัทีน่ ๒๑
- ๒๗

ปฐมนิเทศ นศ.วิชาชีพครู
ก่อนลงสนามฝึกสอน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 42 สถาบันในการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในคนแบบสหสถาบัน โดยมีพธิ ลี งนามความร่วมมือการดำ�เนินงานระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ กับ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และลงนามความร่วมมือในการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี และสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมราชดำ�ริ ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

นักเรียน ป.3 สาธิตประถมฯ ทดสอบความสามารถ NT
ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสาธิต จังหวัด และประเทศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายประถม) ทดสอบ
ความสามารถ NT จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบได้รับ
คะแนนเฉลีย่ สูงกว่า คะแนนเฉลีย่ ระดับสังกัดสาธิต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในทุกความสามารถ
และมีนักเรียนที่ทดสอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละความสามารถด้วย
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่าตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
(ฝ่ายประถม) ได้รับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
ผลการทดสอบปรากฏว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายประถม)
ได้รับคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ ระดับสังกัดสาธิต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ในทุกความสามารถ ตามความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (ภาษาไทย) เฉลี่ยรวม 73.06
ด้านค�ำนวณ (คณิตศาสตร์) เฉลีย่ รวม 57.55 และด้านเหตุผล (วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และความรูท้ วั่ ไป)
เฉลี่ยรวม 63.00 สรุปค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เฉลี่ยรวม 64.54
ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
สูงสุดในแต่ละความสามารถ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
(อ่านต่อหน้า 11)

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำ�ภาค 1
ปีการศึกษา 2561 โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล
ทองประยูร รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
ภายในงานมีการบรรยายเรื่องการเตรียม
ความพร้ อ มในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร แหยมแสง
อาจารย์ ป ระจำ�ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
และการบรรยายเรื่องระเบียบการปฏิบัติตนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย อาจารย์
เยาวพรรณ ทิมทอง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง SKB322 อาคารสุโขทัย
โอกาสนี้ อาจารย์วุฒิภา สว่างสุข ประธาน
คณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ ป ระจำ�ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
กล่าวรายงานว่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมในการออกไป
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู การจัดการเรียนการสอน
การบริหารชัน้ เรียน การปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
รวมถึงมารยาทและการปฏิบัติตนในโรงเรียน
โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วม
ทั้งหมด 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน ภาควิชาพลานามัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
และภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา
จำ�นวนนักศึกษา 494 คน มีสถานศึกษาที่ใช้ใน
การปฏิบัติการสอนของนักศึกษากว่า 70 โรงเรียน
(อ่านต่อหน้า 11)

