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สาขาฯแพร่	ชนะเลิศเผยแพร่ผลงานทางสื่อโซเชียล

   
 
             ม.ร.แสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน

(อ่านต่อหน้า 2)

 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ แสดงความยนิดีกบั นางผ่องศร ี เสียมไหม 

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา  

ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี 2560 ด้านบริการ โดย 

เข้ารับรางวัลเข็มทองค�าพร้อมเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจ�าปี 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�าลังส�าคัญในการช่วยเหลือดูแล ปลูกฝังจิตส�านึกค่านิยมจิตอาสาให้กับนักศึกษากลุ่มรามฯ 

รกัษ์ป่า เพือ่ให้นักศึกษามีจติส�านึกในการท�าคุณประโยชน์ให้กบัแผ่นดิน ช่วยเหลอืพฒันาชุมชน 

ในชนบท และพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนท�ากิจกรรมต่างๆมากมาย 

จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงอย่างมาก ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจท�าความดีเช่นนี้ต่อไป

 อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นประธานให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากคณะ และสาขาวิทยบริการฯ 

23 จังหวัด ท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักประชาสัมพันธ์ 

ยุคดิจิทัล” พร้อมมอบรางวัลให้แก่สาขาวิทยบริการฯที่เผยแพร ่

ผลงานด้านประชาสัมพันธ์ทางส่ือโซเชียลโดดเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา   

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 802 ช้ัน 8 อาคารท่าชัย

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา  

เพราะการพัฒนาทักษะสื่อโซเชียลให้

แก่บุคลากรเป็นเรื่องส�าคัญในการสร้าง 

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร นอกจาก 

การเรียนรู้สื่อโซเชียลแล้ว ขอฝากให ้

ค�านึงถึงการให้บริการแก่นักศึกษา ขอให้บริการด้วยใจ เอาใจเขา 

มาใส่ใจเรา ถ้าแต่ละคณะ สาขาฯให้การบริการที่ดี เชื่อว่านักศึกษา

ก็อยากที่จะมาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา (อ่านต่อหน้า 2)

RU-CORE ม.ร. ลงนามร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia

พัฒนากิจกรรมด้านภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั 

รามค�าแหง 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)” โดยมีนักวชิาการด้านการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ ในภมิูภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศอื่นใน

เอเชีย และยุโรป มาร่วมด้วย เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ Universiti 

Kebangsaan Malaysia (UKM) ณ เมืองบังงี รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย 
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ม.ร. แสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ด้าน นางผ่องศรี เสียมไหม 

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ 

กล่าวว่าขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีใ่ห้โอกาส 

ในการท�างานที่รัก ได้ดูแลนักศึกษา

และท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่างๆ 

ข อ เ ป็ น ก� า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร ท� า ง า น  

หากคิดอะไรออกขอให้บอกแก่กัน 

และขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรง

ร่วมใจกันน�าพามหาวิทยาลัยไปสู่

ความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 จากน้ัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ได้มอบรางวัลให้แก่สาขาวิทยบริการฯที่ผ่านการคัดเลือก จ�านวน 3 รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดแพร่ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดลพบุรี

สาขาฯ แพร่ ชนะเลิศเผยแพร่ผลงานทางสื่อโซเชียล (ต่อจากหน้า 1)

  นอกเหนือจากการเปิดตัว 

ดังกล่าว วาระที่ส�าคัญอีก 

ประการหนึง่ คือ การร่วมหารือ 

และการลงนามในหนังสือแสดง 

เจตนารมณ์ (Letter of Intent, 

 LOI) ระหว่าง UKM โดย Centre 

of Earth Sciences and Environment และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดย

ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน 

(RU-CORE) ทั้งสองหน่วยงานได้มีความเห็นร่วมกันในการพัฒนากิจกรรม

ความร่วมมือดังต่อไปนี้

 1) การจัดการ การด�าเนินการ และการพัฒนา SARCCIS ร่วมกัน  

รวมถึงการพัฒนาโมดูลการฝึกอบรม และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 2) การร่วมด�าเนินการและการประสานความร่วมมือในโครงการ 

SEACLID/CORDEX Southeast Asia ระยะที่สอง 

 3)  การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน

 4) การส�ารวจความเป็นไปได้ในการด�าเนินโครงการวิจัยร่วมกัน  

ในประเด็นการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

 5) การส่งเสรมิการเยีย่มเยอืนของนักวจัิย และนักศึกษาของท้ังสองสถาบัน

 6) การส่งเสริมการจัดประชุม การสัมมนาเชงิปฏบัิติการ และการสมัมนา 

ร่วมกัน 

 ในการน้ี หากท้ังสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันภายหลังจากการ 

ลงนามใน LOI ในแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองสถาบันจะด�าเนิน

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  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จารทุศัน์ สันติสิรสิมบูรณ์ หวัหน้าศูนย์ RU-CORE 

โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง และ Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd. Marzuki bin Mustafa, 

Deputy Vice Chancellor (Academic & International Affairs), Universiti 

Kebangsann Malaysia เป็นสักขีพยานร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ ์ หัวหน้าโครงการ SEACLID/

CORDEX Southeast Asia ระยะท่ีสอง อาจารย์และนักวิจัย RU-CORE   

ดร. มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการ 

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�าเสนอผลการวิจัย 

ได้แก่ ดร.กัมพล พรหมจิระประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู วงษ์เสรี 

และ ดร.ด�ารงค์ฤทธิ์ เศรษฐศิริโชค 

RU-CORE ม.ร.ลงนามร่วมกับ Universiti ฯ (ต่อจากหน้า 1)

และขอขอบคุณคณะกรรมการจากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ที่ได้คัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

อันทรงเกียรติครั้งน้ี ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น 

ด้านบริการ ต้ังใจจะท�างานในสายงานให้ดีที่สุด และมุ่งม่ันถ่ายทอดงาน 

ด้านจิตอาสาให้คนรุน่ใหม่ได้เรยีนรูแ้ละพร้อมท่ีจะช่วยกนัพฒันามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ศิลปินแห่งชาติ” นับว่าเป็นบุคคล 

ที่ทรงคุณค่าของชาติ 

  ในฐานที่ได้สร้างสรรค์งานทาง

ด้านศิลปะไว้จนเป็นที่ปรากฏ

 เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้ใน

แผ่นดิน

 “ข่าวรามค�าแหง” ไม่ค่อยจะได้

กล่าวถึงท่านมากนัก

 จวบจนท่านถงึแก่กรรมจงึมีโอกาส 

ได้ไว้อาลัย ดังเช่น

     เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้

แจ้งว่า 

  นายประเวศ ลิมปรังษี ศิลปิน- 

แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) 

พุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้ถึงแก่กรรม

ด้วยโรคชราในวันนี้

 ศิลปินแห่งชาติท่านน้ีเกิดเม่ือ 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๓ ที่จังหวัด-

นครศรีธรรมราช

 ได้รับราชการจนด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (สถาปนิก๙) ด้าน- 

บูรณปฏิสังขรณ์ กรมศิลปากร

 มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมดีเด่น 

จนได้รับการยกย่องจ�านวนมากมาเป็น

เวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี

     เป็นสถาปนิกท่ีมีความเป็นเลิศ

ในการออกแบบผกูลายไทยได้งดงามยิง่

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความ- 

เสียใจต่อครอบครัวและญาติมิตรของ

ท่านไว้ ณ โอกาสนี้

     ศิลปินแห่งชาติ

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “ทักษะการตอบข้อสอบ

อัตนยัและปรนยัในสายวชิารฐัศาสตร์” โดยม ี รองศาสตราจารย์อนงค์ทพิย์ เอกแสงศร ี คณบดีคณะรฐัศาสตร์  

เป็นประธานในพิธีเปิด มีอาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ ม.รามค�าแหง ได้แก่ ดร.กฤตธี ศรีเกตุ ดร.วีรยุทธ  

พรพจน์ธนมาศ และอาจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง-

ประชุมนักบริหาร ชั้น 5 อาคารรัฐศาสตร์ 

 โอกาสนี้ รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี กล่าวว่าตามแผนการด�าเนินงานของคณะ 

ได้มีการจัดการอบรมข้ึนทุกปี และได้เปลี่ยนเนื้อหาให้แตกต่างกันไป พิจารณาว่า

ความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์คืออะไร ในปีน้ีคณะได้จัดอบรมเรื่องเทคนิคใน 

การตอบข้อสอบ โดยมคีวามมุ่งหวงัว่านกัศึกษาทีเ่ข้าเรยีนในรายวชิาต่างๆทีเ่ปิดการสอน 

จะสามารถตอบและอธิบายค�าตอบได้อย่างไร ซ่ึงข้อสอบอัตนัยจะมีปัญหาเรือ่งการตอบ 

ไม่ตรงค�าถามและไม่ตอบค�าถามเลย จึงเป็นปัญหาท่ีคณะและอาจารย์จะช่วยแก้ไข 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถตอบค�าถามได้อย่างชัดเจน

 ด้านวิทยากร ดร.กฤตธี ศรีเกตุ แนะน�าว่าความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ

ในตัวเองเป็นส่ิงส�าคัญที่สุด คือเชื่อว่าตัวเองสามารถอ่านหนังสือได้ สามารถเข้าใจ

เน้ือหา และท�าตามข้อก�าหนดของตัวเองได้อย่างไม่หักโหม เช่นการอ่านหนังสือ 

วันละ 1-2 หน้า เป็นการท�าเรื่องเล็กน้อยให้ส�าเร็จ มองเห็นศักยภาพของตัวเองได้ใน

ทุก ๆ วัน ส�าหรับคนที่อ่านหนังสือได้เพียงทีละนิด ๆ อาจใช้เทคนิคการหลอกล่อ

ความสนใจ ด้วยการเข้าไปอยู่ในที่ ๆ เกี่ยวข้อง เช่นห้องสมุด หรือนั่งอยู่ในร้านกาแฟ

แล้วอ่านหนังสือระหว่างวัน

 ส่วนการท�าข้อสอบให้ได้คะแนนดีนั้น ควรเริ่มจากความเข้าใจของตัวเองก่อน มีการจดบันทึกเนื้อหา

ที่เรียน สร้างความเข้าใจให้ตัวเอง วิเคราะห์เนื้อหา หรือท�ารายงานส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับค�าแนะน�า พร้อม

ให้ประโยคเตือนใจกับผู้เข้าอบรมไว้ว่า “โปรดระลึกเสมอว่า การอธิบายทางรัฐศาสตร์ ใช้ความคิดของตน

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จ�าเป็นต้องยกกรอบแนวคิดมาอ้างอิง” ในตอนท้าย

 ดร.วรียทุธ พรพจน์ธนมาศ แนะน�าว่าการสร้างแรงจงูใจในการเรียน จะช่วย 

กระตุ้นความอยากเรยีนและสร้างความเชือ่ม่ันในตัวเองได้ ให้ลองถามตัวเองว่าเชือ่หรอืไม่ 

ว่าการต้ังใจเรยีนจะมผีลให้คะแนนสูง เชือ่หรือไม่ว่าคะแนนสูง จะสูงพอให้ได้เกรด A 

และเกรด A มีคุณค่าเพียงพอกับนักศึกษาหรือไม่ ตามทฤษฎี ExXxI (ความคาดหวัง x 

การริเริ่ม x คุณค่าของรางวัล) และ A คือรางวัลของความพยายาม

 เมื่อถึงเวลาท�าข้อสอบ ให้ท�าข้อสอบทุกข้อตามค�าสั่ง อ่านโจทย์ให้เข้าใจอย่าง

ไม่ประมาท ตีความโจทย์ในความคิด วางเค้าโครงการตอบท่ีง่ายต่อการเขียน แล้ว

อธิบายค�าตอบตามเข้าใจ โดยแบ่งเวลาการท�าข้อสอบแต่ละข้อให้เหมาะสม ไม่เน้นในบางข้อจนเกินไปและ

ไม่ละเลยบางข้อจนท�าไม่ทัน

 อาจารย์อญัชล ี เอกภกัดีวฒันกลุ แนะน�าว่าการท�าข้อสอบแบบปรนยั ควรอ่าน 

โจทย์ในแต่ละข้อและตีความทันที ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกจากตัวเลือก และพิจารณาตอบ

ข้อที่ถูกที่สุด ในกรณีที่ลังเล ควรเลือกค�าตอบที่ใช่ในความคิดครั้งแรก เพื่อเพิ่มเวลา

การท�าข้อสอบข้อถัดไป ส่วนการท�าข้อสอบแบบอัตนัยเป็นการใช้ทักษะการเขียน 

มาตอบค�าถาม ฝึกได้จากการเขียนสรปุบทเรยีนบ่อยๆจะเป็นการเขยีนในรปูแบบบันทึก 

หรือเขียนตามความเข้าใจ ทุกการเขียนคือการฝึกทักษะทั้งหมด

 การลงทะเบียนเรยีนกมี็ส่วนช่วยในการเตรยีมตัวท�าข้อสอบ เพราะม.รามค�าแหง ใช้เวลาในการจดัสอบ 

เกอืบ 1 เดือน นกัศึกษาสามารถเลอืกวชิาทีมี่วนัเวลาสอบห่างกนัได้ หลกีเลีย่งการสอบติดกนั หรอืสอบเช้าบ่าย 

เพื่อเพิ่มเวลาอ่านหนังสือและท�าแบบฝึกหัดให้เยอะขึ้น พร้อมสร้างวินัยให้นักศึกษา ด้วยค�าพูด “คนเราจะ

ส�าเร็จได้นั้น ไม่ใช่แค่โชคช่วย คนที่ส�าเร็จได้ คือคนที่บริหารจัดการเวลาชีวิตได้ดี”

 วิทยากรท้ัง 3 ท่าน ยังเน้นย�้าเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าเรียนอย่างสม�่าเสมอและศึกษาจากต�ารา 

ประจ�าวิชา ที่เขียนโดยอาจารย์ผู้สอน มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบ  

มากกว่าศึกษาจากคู่มือของติวเตอร์ หรือเรียนพิเศษไม่กี่ชั่วโมงแล้วเข้าสอบ ต้ังใจอ่านหนังสือด้วยตัวเอง 

ตั้งมั่น พยายาม ท�าความเข้าใจ ผลการเรียนที่น่าพอใจ ไม่ไกลเกินความสามารถแน่นอน

อาจารย์รัฐศาสตร์แนะ อ่านหนังสือ สร้างความเข้าใจ

เป็นการเตรียมสอบเพื่อได้คะแนนที่ดีที่สุด



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 8 

พฤษภาคม 2561 โดยมี นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจดังนี้

 1. แต่งตั้งคณบดี

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชยั 

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะบรหิารธุรกิจ ต้ังแต่วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 2. แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ ด�ารง-

ต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์

 3.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ 

อิงอาจ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ทพิย์ภาภรณ์ อึง้รศัมี 

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

 4.  ลาออกจากต�าแหน่ง

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติให้รองศาสตราจารย์สวุรรณ ี เดชวรชยั 

ลาออกจากต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมินผล 

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  

 5.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.มนตร ี กวนีฏัธยานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน  

ผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  ต้ังแต่วันท่ี 9 

พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์นพคณุ คุณาชวีะ 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการสภามหาวทิยาลยั รกัษาราชการแทน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 6. ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติแต่งต้ังผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรตัน์ 

ปรย์ีมาโนช ให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

  -  ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.สรุวร์ี เพยีรเพชรเลศิ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 31  มกราคม  2561

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์น�้าเพชร นาสารีย์ ให้ 

ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560

 
  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ภัสธิดา บุญชวลิต ให้ 

ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาภาษาเวยีดนาม คณะมนุษยศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 7. แต่งตั้งกรรมการอ�านวยการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ 

ส�านักกีฬา ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. อธิการบดี    ประธานกรรมการ

  2. ผู้อ�านวยการส�านักกีฬา   รองประธานกรรมการ

  3.  รองผู้อ�านวยการส�านักกีฬา   กรรมการ

  4.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ

  5.  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ

  6.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ

  7.  รองอธิการบดีฝ่ายอ�านวยการ  กรรมการ

  8.  ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี  กรรมการ

  9.  นายธีระ  ทองประกอบ   กรรมการ

  10. นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช   กรรมการ

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมรามฯ-นครศรีธรรมราช
   
 
 

 นายจ�าเรญิ ทพิญพงศ์ธาดา

ผูว่้าราชการจังหวดันครศรธีรรมราช 

เป็นประธานในพิธีถวายเครื่อง

ราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด 

กล่าวถวายราชสดุดี พระเจ้าศรี- 

ธรรมาโศกราช เน่ืองในวนั “พระเจ้า 

ศรีธรรมาโศกราช” เมื่อวันที่ 11 

เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช 

 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ต�ารวจ และ 

ภาคเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน องค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด 

สรงน�้ารูปเหมือนพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อ

ความเป็นสิริมงคล พร้อมจัดร�ามโนราห์ถวายราชสักการะด้วย

   ทั้งน้ี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีทางศาสนาพุทธ 

ศาสนาพราหมณ์ และพธีิถวายราชสดุดี มาต้ังแต่ปี 2553 ซ่ึงชาวนครศรธีรรมราช 

ต่างส�านกึในพระกรณุาธิคุณ จงึได้สร้างพระราชานสุาวรย์ีพระเจ้าศรธีรรมา- 

โศกราชข้ึน และน�าประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช มา

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2546 เพื่อสักการบูชาและร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

  ผูบ้รหิารและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด-

นครศรีธรรมราช ท�าบุญ

อุทิศส่วนกุศลแด่บุคคลอัน

เป็นที่รักผู ้ล ่วงลับไปแล้ว  

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดพระพรหม อ�าเภอพระพรหม จังหวัด-

นครศรีธรรมราช



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

     

ตอน อาหารขยะ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ก่อนอื่นท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าผมจะเขียนถึงอาหารประเภท

ฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายที่ถูกโจมตีว่าเป็นอาหารขยะซ่ึงแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า 

Junk Food นะครับ เพราะถึงแม้ว่าอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด จะมีคุณค่าทาง 

อาหารค่อนข้างน้อยจนถูกฝรัง่ซ่ึงทีจ่รงิกเ็ป็นต้นก�าเนดิอาหารพวกนีน้ัน่แหละ 

โจมตีเปรยีบเทียบว่าเป็นอาหารขยะกต็าม แต่ในโลกน้ียงัมีอาหารท่ีเป็นขยะหรอื 

มาจากขยะ อยู่ด้วย เรื่องอาหารขยะท่ีผมจะเขียนถึงในตอนน้ีจึงเป็นอาหาร

จากขยะจริง ๆ  โดยไม่ใช่ค�าเรียกแบบแดกดันประชดประชันแต่อย่างใด

 ทีผ่มต้องขอบอกไว้ก่อนอกีอย่างก่อนจะเข้าเรือ่งในตอนนีก้ค็อื ผมต้ังใจ 

จะชี้ให้เห็นว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจน้ันไม่ใช่พระเจ้าท่ีจะช่วยให้ดี 

ไปได้หมดทุกอย่าง การสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจต่างหากที่ส�าคัญกว่า 

ท่ีกล้าเขียนอย่างนี้ก็เพราะเรื่องของอาหารจากขยะท่ีท่านจะได้อ่านต่อไปนี้

เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ที่อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงประมาณ 6.6% 

ในปีที่แล้วและธนาคารโลกคาดว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้จะเพิ่มข้ึน 

อกีเป็น 6.7% ในขณะทีป่ระเทศไทยท่ีรกัของเราน้ันอตัราเติบโตอยูท่ี่ประมาณ 4% 

เท่านั้นแต่คนไทยก็ยังไม่ถึงกับต้องเอาเศษอาหารจากขยะมาล้างกิน (อย่างน้อย 

ก็ไม่มีผู้สื่อข่าวเห็นจนน�ามาท�าเป็นสารคดีเชิงข่าวเหมือนกรณีนี้แหละน่า) 

 เม่ือช่วงต้นปีนี ้(2558) มสีารคดีเชงิข่าวเรือ่งของอาหารจากขยะท่ีเรยีกว่า 

pagpag เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์บางช่อง แต่น่าเสียดายที่ไม่แพร่หลายสัก

เท่าไหร่นักเพราะไม่ได้ออกทางช่องใหญ่ๆ ที่มีคนติดตามมากๆ ไอ้เจ้า pagpag 

ที่ว่านี้เป็นภาษาพื้นเมืองฟิลิปปินส์หรือภาษาตากาล็อก แปลได้ว่า อาหารที่ถูก

ปัดฝุ่นแล้วโดยตั้งชื่อเลียนจากเสียงการปัดฝุ่นออกจากเศษอาหารขยะนั่นเอง

 จะบอกว่าอาหาร pagpag นี้เป็นการรีไซเคิลแบบหนึ่งก็ได้ เพราะเป็น 

การเกบ็เศษอาหารทีท้ิ่งแล้วมาท�ากนิใหม่ ซ่ึงนอกจากจะมาท�ากนิเองในครอบครวั 

แล้วยังมีบางส่วนท่ีถูกน�าไปขายต่อหารายได้อีกด้วย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะที ่

สารคดีเขาถ่ายท�ามาให้ดูนั้นเห็นแล้วผะอืดผะอมเต็มที

 กระบวนการท�า pagpag นั้นเริ่มจากการคุ้ยเข่ียเศษอาหารจากขยะที่

ร้านอาหารน�ามาท้ิง โดยเท่าที่ดูจากทีวีน้ันส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกไก่ท่ีมีเน้ือ

ติดอยู่บ้าง พอหาได้มากพอสมควรแล้วกระบวนการต่อไปคือน�ามาล้างน�้าเอา

สิ่งสกปรกที่ติดมาออกไปเสียก่อน แล้วจึงน�าไปต้ม ด้วยความเชื่อว่าการล้าง

และต้มจนสุกใหม่อีกครั้งจะท�าให้เชื้อโรคตายหมด....ขออนุญาตไปอาเจียน

รอบหนึ่งก่อน

 เศษอาหารที่ผ่านขั้นตอนล้างและต้มแล้วนั้น เขาก็จะน�ามาปรุงเหมือน

เป็นเนื้อสัตว์สดมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตคือจะไปปรุงรสต้มทอดอย่างไรก็แล้ว

แต่รสนิยม ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�าไว้กินกันเองในครอบครัวเท่านั้น ยังมีส่วนที่

น�ามาบรรจุถุงขายต่อให้คนท่ีต้องการน�าไปปรุงเป็นอาหารแต่ไม่มีเวลามาคุ้ย

เข่ียขยะเองด้วย เศษอาหารจากกองขยะนี้เขาจะขายราคาถุงละ 20-30 เปโซ 

(ประมาณ 13-19 บาท) ซึ่งตามข่าวนั้นการขายท�ารายได้ให้วันละประมาณ 

100 เปโซ (ประมาณ 65 บาท)ซึ่งก็ถือได้ว่าน้อยมากเมื่อคิดว่าค่าครองชีพที่

ฟิลิปปินส์นั้นสูงกว่าประเทศเรา

 คนจนท่ีรายได้ต�่ามากจนไม่พอกินท�าให้จ�าเป็นต้องบริโภคอาหาร(จาก)

ขยะ ซึง่แย่กว่าอาหารขยะ Junk food เสียอกี ลองคิดดูสิว่าเอาขยะจากอาหารขยะ

พวกฟาสต์ฟู้ดมากินอีกต่อหนึ่งน่ีก็เรียกได้ว่าอภิมหาอาหารขยะเลยทีเดียว 

แหละครับ อาหารจากขยะเหล่าน้ีถึงแม้จะมีการน�ามาท�าความสะอาดแล้ว  

แต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจมีเชือ้โรคบางอย่างท่ีไม่ได้ตายไปกบัความร้อนปนเป้ือนอยู่  

อากาศเป็นอย่างไร (ตอนที่ 2)

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล คณะมนุษยศาสตร์

 การสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ประเทศเวียดนาม

Lynn:  

 (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:  

 (เหญีย่ว เหงือ่ย จอ หล่า หมัว่ ซวน แด่ป เญิต้ ญงึ แทว โตย หม่ัว ท ูแด่ป เญิต้)

 หลายคนบอกว่า ฤดูใบไม้ผลิสวยที่สุด แต่ตามความคิดของฉัน  

 ฤดูใบไม้ร่วงสวยที่สุด

  

 (หม่ัว ซวน ฮวา เหนอ เหญีย่ว ญงึ เจ่ย เหวนิ ก่อน หลัญ่ หว่า ก๊อ เหญีย่ว เมือ ฝุน่)

 ฤดูใบไม้ผลดิอกไม้บานเยอะ แต่อากาศยงัคงเยน็และมีฝนตกพร�า ๆ อยูม่าก

Lynn:   

 (ก่อน หมั่ว ทู ถิ ซาว)    ส่วนฤดูไม้ผลิเป็นอย่างไร

Nam: 

 

 (ตุย เดิว่ หมัว่ ท ูเจ่ย เมือ เหญีย่ว ญงึ เสือ ท ูถี ่เจ่ย เส้ิต แด่ป เถ่ย เต๊ียต คง หน้อง 

 ญือ มั่ว แห่ คง แหล่ง ญือ มั่ว ดง หว่า คง มัว ลาย ซาย ญือ มั่ว ซวน)

 แม้ว่าต้นฤดูใบไม้ร่วงอากาศจะมีฝนเยอะแต่กลางฤดูใบไม้ร่วงอากาศ

ดีมาก อากาศไม่ร้อนเหมือนฤดูร้อน ไม่เย็นเหมือนฤดูหนาว และไม่มีฝนตก

พร�า ๆ ตลอดเหมือนฤดูใบไม้ผลิ

Lynn:  

 (เท้ ขี เหิ่ว เหมี่ยน นาม ก๊อ สง ขี เหิ่ว เหมี่ยน บั๊ก คง อัญ)

 อย่างนี้อากาศภาคใต้เหมือนกับอากาศภาคเหนือไหมพี่

Nam: 

 (จอง นาม เจ่ย น้อง กวญั นมั หว่า จี ๋ก๊อ ฮาย หม่ัว หล่า หมัว่ เมือ หว่า หม่ัว โค โทย)

 ในภาคใต้ อากาศร้อนตลอดทัง้ปี และมีเพยีงแค่สองฤดู คอื 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�าคาญมาก

 (เถ่ย เตี๊ยด เถ หน่าว)

(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

พระเอก 7 สี รางวัลลูกกตัญญูปล้ืม คว้าปริญญาโทสิงห์ทอง

เน้นหลักเร่ิมต้นความสำาเร็จจากใจรักด้านการเมือง

 พระเอกแหวนปราบมาร เผยความดีใจในวันแห่งความส�าเร็จคว้าปริญญาโทสมใจ เผยต้ังใจทุ่มเท  

จนประสบความส�าเร็จ ด้านคุณพ่อของพระเอก-ศิษย์เก่ารามค�าแหงเปิดแนวคิดการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อ

สร้างคนดีให้สังคม พร้อมขอบคุณรามค�าแหงที่ให้ความรู้-แนวคิด เพื่อน�ามาสอนลูกจนประสบความส�าเร็จ

    นายณรงค์ฤทธิ ์ รตันภกัดี ‘ตสิท์’ พระเอกชือ่ดังจากสถานโีทรทศัน์สกีองทพับก 

ช่อง 7 กล่าวในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 

การจดัการงานสาธารณะ คณะรฐัศาสตร์ ม.ร. ว่าขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ที่ให้โอกาสตน ท�าให้ได้รับความส�าเร็จในวันนี้ ยอมรับต้องใช้ความพยายามบริหาร

จัดการเวลาเรียนและท�างานไปด้วยตลอดระยะเวลา 2 ปี

    “ดีใจท่ีได้รับโอกาสในการเรียน ที่ผ่านมามีรุ่นพี่หลายคนในวงการที่ต้อง

ท�างานไปด้วย เรียนไปด้วยและประสบความส�าเร็จที่รามค�าแหง จุดประกายให้ผม

บอกกับตัวเองว่าคนอื่นท�าได้ เราต้องท�าได้ ผมมีคิวงานต้องถ่ายละครทุกวัน แต่ผม

พยายามแจ้งกองละครล่วงหน้าตลอดเรื่องการเรียน โดยจัดเวลามาเข้าเรียนวันศุกร์และวันเสาร์ และตามส่ง

งานให้ครบ แม้ว่างานจะหนกั แต่ผมไม่เคยท้ิงเรือ่งเรยีน 

 ...ผมชอบอ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวสาร

บ้านเมืองทุกวัน ผมเชื่อว่าจะได้น�าความรู้ที่ได้จาก 

การเรียนมาใช้ต่อยอดช่วยเหลือตอบแทนสังคม รับใช ้

ประชาชน เพราะงานในวงการเป็นคนในสังคมอยู่แล้ว 

เม่ือมีความรู้ทางสาขารัฐศาสตร์เพิ่มมาท�าให้เรามอง

โลกอย่างเข้าใจมากขึ้น การเรียนไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเรา 

อยากจะเรียนรู้ เป็นจุดเริม่ต้นส�าคัญ น�าความรูไ้ปต่อยอด 

ตอบแทนสังคม เพราะอาชีพในวงการบันเทิงเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้ว เม่ือมีวิชา มีมุมมองที่เปลี่ยนไป  

ในอนาคตจะได้ท�างานรับใช้สังคมต่อไป

   ผมขอเป็นก�าลังใจให้น้องๆ โดยเฉพาะคนที่เรียนด้วยท�างานไปด้วยจะต้องใช้ความอดทนมากกว่า

เพื่อนคนอื่นๆ  ต้องท�าการบ้าน และหมั่นติดตามข่าวสาร สิ่งส�าคัญคือต้องมีความชอบในสาขาที่เรียน  ไม่มี

อะไรยากเกินกว่าแรงใจเราจะไปถึงครับ”

    ก่อนหน้าน้ี ณรงค์ฤทธิ ์ได้รบัรางวลัเกียรติยศระดับโลก ลกูกตัญญูแห่งปี (Best of Piety) หน่ึงเดียวของลกู 

“ผู้คู่ควรแห่งการยกย่อง” ในงานประกาศรางวัลลูกกตัญญู ประจ�าปีพุทธศักราช 2561 จัดโดยเดลิมิเรอร์นิวส ์

ร่วมกับมูลนิธิต้นบุญวิสาขา เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ ผู้ท่ีเป็นลูก ประพฤติ ปฏิบัติตนต่อบุพการี  

ด้วยความรักและกตัญญูมาโดยตลอด เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่บุคคลทุกอาชีพ ท่ีเป็นลูกประพฤติตน  

มีจรยิธรรมและคณุธรรม เป็นแบบอย่างทีดี่ในสังคม จาก พล.ต.อ.ดร.จริะชัย ทรงเมตตา รองผบตร. ประธาน

ในพิธี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

    “ท่ีผ่านมาต้ังแต่เด็ก ผมจะไปไหนมาไหนกับคุณพ่อคุณแม่เสมอ ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยมีโอกาสได ้

ช่วยงานคุณพ่อบ้าง ซึ่งนอกเหนือจากความกตัญญู คือความรักความผูกพันที่มีกับคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอด 

ซึ่งผมคิดเสมอว่า ต้องรับผิดชอบตัวเอง รู้หน้าที่ ตั้งใจเรียน ไม่ท�าให้ครอบครัวเดือดร้อนใจ มีส�านึกที่ดีที่

ลูกพึงปฏิบัติ จึงเป็นภาพความอบอุ่นใกล้ชิดของครอบครัวที่ปรากฏสู่สังคม ผมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

เยาวชน รุ่นน้องได้เห็นเราในบทบาทนี้นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงครับ” ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว 

         นอกจากรางวัล “ลูกกตัญญูแห่งปี” แล้ว ณรงค์ฤทธิ์ เคยได้รับโล่รางวัล “กินนรีทอง” ในโครงการคนดี

ต้นแบบของสังคมไทย รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล ประจ�าปี 2558 จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา ด้วย

         ดร.ชนะ รัตนภักดี คุณพ่อของติชท์ ซึ่งส�าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์  

รุ่นที่ 7 ม.ร. ปัจจุบันก�าลังศึกษาต่อโครงการดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 4 ม.ร. กล่าวในโอกาสร่วม

แสดงความยินดีกับลูกชาย พร้อมสวมชุดครุยในฐานะศิษย์เก่าคณะสิงห์ทองว่า ตนและภรรยาจบการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงวางใจให้ลูกชายทั้ง 4 คนเรียนที่นี่ด้วย 

    “ผมภาคภูมิใจในความเป็นสิงห์ทองที่ปัจจุบันมีความโดดเด่นสร้างชื่อเสียงในสังคมไทยมากมาย  

ส่ิงส�าคญักว่าน้ัน ผมสอนลกูเสมอว่า เม่ือมีความรูแ้ล้วต้องมีคณุธรรม ดังทีอ่าจารย์รงัสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

ม.ร. ผูใ้ห้ค�าสอนย�า้ในใจเสมอเรือ่งความรูคู้คุ่ณธรรม จะมีความรูอ้ย่างเดียวไม่ได้ ใจต้องมีคุณธรรมด้วย ส�าหรบั 

ครอบครัวผม การศึกษาเป็นการลงทุนในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้พร้อมไปรับใช้ประเทศ

ใบรับรองผลการศึกษา 
(TRANSCRIPT กรณีไม่สำาเร็จการศึกษา)

	 ✴	สถานที่ให้บริการ   

 อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1  

 หน่วยบรกิารจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) 

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก 

 เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8890

	 ✴	ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  1) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ทาง

ราชการก�าหนด)

 2) วันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดบริการ  

กรณีมหาวทิยาลัยมีกิจกรรม คุมสอบ ลงทะเบียนเรียน 

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

  3)  ไม่มีพักกลางวัน

	 ✴	เวลาเปิดให้บริการ     08.30 - 16.00 น.

	 ✴	ขั้นตอนของนักศึกษาที่ ขอรับบริการ

ด ้วยตนเองที่หน ่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1  ปฏิบัติดังนี้

    1. ยืน่ใบค�าร้องพร้อมบตัรประจ�าตัวนกัศึกษา 

และค่าธรรมเนียม

      2. อัตราค่าธรรมเนียม 

    ค่าธรรมเนียม ใบรับรองผลการศึกษา 

(TRANSCRIPT กรณีไม่ส�าเร็จการศึกษา)

   นักศึกษาภาคปกติ    50 บาท

        นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค  100 บาท

   นักศึกษาภาคพิเศษ    200 บาท

     3. รอรับเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง

	 ✴	หมายเหตุ 

  เงินค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ดังนี้

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบ�ารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบ�ารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรีภาคพิเศษ 

พ.ศ. 2544

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบ�ารงุการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง 2 ปี) พ.ศ. 2545

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบ�ารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรีนักศึกษา

สอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560

บริการการศึกษา สวป.

(อ่านต่อหน้า 9)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ไมบาว์ม(Maibaum) หรือต้นไม้เดือนพฤษภาคืออะไร
 เป็นต้นไม้สูงชะลดูทีถ่กูตัดมาทัง้ต้น น�ามาตกแต่งประดับ 

ประดาตามกิง่ด้วยรบิบ้ินหรอืกระดาษหลากสี ซ่ึงยอดไม้ควรเป็น 

ยอดทรงสามเหลีย่มหรอืทรงแหลมและประดับด้วยพวงมาลยั 

ท่ีท�าจากสนเขียวขนาดใหญ่  ผูค้นจะน�าต้นไมบาว์มมาต้ังฉลอง 

ในหมู่บ้านทั่วเยอรมนี โดยจะมีการยกต้นไม้ด้วยคนหลายคน   

หรอืจะใช้เครือ่งทุ่นแรงท่ีเป็นรถเครนช่วยยกก็ได้  โดยจะท�าใน 

ตอนบ่ายก่อนวันที่  1 พฤษภาคม  ประเพณีการยกต้นไมบาว์ม 

ขึ้นประดับหน้าโบสถ์หรือตลาดท่ีเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านหรือของเมืองเป็น

ที่นิยมมาก โดยเฉพาะในรัฐทางตอนใต้ของเยอรมนี เช่น บาเด้นเวิทเทมแบร์ก 

(Baden-Württemberg) บาวาเรีย (Bayern) และในประเทศออสเตรีย 

ที่มาและความสำาคัญของต้นไม้เดือนพฤษภา
 ประวัติความเป็นมาของต้นไม้เดือนพฤษภายังเป ็นที่ถกเถียงของ 

นักประวัติศาสตร์  สันนิษฐานกันว่าประเพณีน้ีมีมาต้ังแต่ยุคท่ีพวกไวกิ้งนับถือ 

ส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิหรอืเทพเจ้าในป่า เพราะป่าเป็นท่ีให้ชวีติและทุกส่ิงของคนและสัตว์ 

และเทพที่คนเผ่าเยอรมันโบราณนับถือคือ เทพเจ้าดอนน่า (Donar) หรือเรียกอีก 

ชื่อหนึ่งว่าทอร์ (Thor) ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าแห่งสายฟ้านั่นเอง ต้นไม้จะถูกตัดมา 

ท้ังต้นแล้วน�ามาประดับด้วยดอกไม้หลากสี เรยีกว่าเป็นการฉลองต้น “Thorsbaum” 

หรือต้นไม้แห่งเทพเจ้า Thor โดยจะถือเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง  

การเจริญเติบโต ความรุง่เรอืง และความอดุมสมบูรณ์ ต้นไม้เดือนพฤษภาทีสู่งทีสุ่ด 

เคยสูงถึง 57 เมตรทีเดียว บ้างก็กล่าวว่าประเพณีการยกต้นไม้เดือนพฤษภามีขึ้น

ก่อนการตั้งต้นคริสต์มาสด้วยซ�้าไป เมื่อ ปี ค.ศ. 1790 ในประเทศฝรั่งเศสได้มีพิธ ี

ต้ังต้นไม้เดือนพฤษภาเช่นกันหลังเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส ต้นไม้น้ันจึงถือเป็น 

สัญลกัษณ์ของการต่อสูเ้พือ่เสรภีาพ และชยัชนะท่ีได้มาจากการต่อสู้เพือ่อสิรภาพ 

ในครสิต์ศตวรรษ ท่ี 13 มหีลกัฐานกล่าวอ้างถงึต้นไม้เดือนพฤษภาในรฐัทือรงิเง่น 

(Thüringen)    บางหมู่บ้านจะเรยีกต้นไม้เดือนพฤษภาว่า ต้นมาเรยีน 

(Marien) และตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา พิธีตั้ง

ต้นไม้เดือนพฤษภาในแถบรัฐบาวาเรียได้กลายเป็นต้นแบบ 

ของการเฉลมิฉลองไปท่ัวทางตอนใต้ของเยอรมน ี ต้นไมบาร์ม 

ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ เป็นพลังของชีวิต 

และเป็นสิง่ท่ีเชือ่มโยงระหว่างผนืดินกบัท้องฟ้า ความรกัและ 

ความอดุมสมบูรณ์ ชายหนุม่ท่ีแอบชอบใครก็จะแอบน�าต้นไม้เลก็ๆไปวางไว้หน้าบ้าน 

หรือบนหลังคาบ้าน ให้สาวเจ้าของบ้านได้รับรู้ 

ประเพณีการฉลองที่หลากหลาย
 * การฉลองต้นไม้เดือนพฤษภาจัดว่าเป็นงานฉลองใหญ่ประจ�าหมู่บ้าน 

หรือประจ�าเมืองไปในตัว ซึ่งอาจจะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน หรือวันที่ 1  

เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็ได้ โดยจัดให้มีงานรื่นเริงหลังการยกต้นไม้มาตั้งตรง 

หน้าโบสถ์และมีพิธีฉลองด้วยการจัดให้มีขบวนนักดนตรีจากโบสถ์เดินเป่าแตร

บรรเลงเพลงไปทั่วหมู่บ้านหรือไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านและไปสิ้นสุด 

ท่ีตรงตลาดหรอืบรเิวณหน้าโบสถ์   หลงัจากน้ันอาจมีการเต้นระบ�าพืน้เมือง  ต้นไม้- 

เดือนพฤษภาจะถูกต้ังประดับอยู่อย่างนั้นท้ังเดือน หรือไม่ก็ตลอดฤดูร้อนจนถึง

ฤดูใบไม้ร่วง แล้วจึงจะมีการน�าต้นไม้น้ันออกไปเก็บจนกว่าจะถึงเวลาน�ามาใช้

อีกในปีถัดไป หรือไม่ก็ให้มีการประมูลต้นไม้นั้น หรือจับฉลากว่าใครควรจะได้

ต้นไม้นั้นไปใช้หรือแปรรูปต่อไป

 * ในบางหมู่บ้านอาจฉลองงานโดยจดัให้มีการแอบขโมยต้น Maibaum ของ 

หมูบ้่านใกล้เคียง หรอืในทางกลบักนั ให้หมู่บ้านใกล้เคียงมาแอบขโมยต้นไม้ของ 

หมู่บ้านของตน ดังนั้นจะมีการจัดให้หนุ่มๆ หลายคนคอยเฝ้าระวังต้นไม้ที่ตั้งขึ้น

แล้วไว้ และระวังไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าใกล้หรือมาลูบคล�าต้นไม้นั้นได้ ถ้าหาก 

พบว่ามีใครแอบมาท�าเครื่องหมายเป็นรูปนกกระจอกสามตัวที่ไม้ต้นน้ันแล้ว 

ถือว่าต้นไม้นั้นได้ถูกขโมยไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะตกเป็นของผู้ขโมยที่เป็นคนท�า 

เครื่องหมาย หลังจากนั้นจะมีการเจรจาขอต้นไม้คืน และเม่ือตกลงกันได้แล้ว  

ต้นไม้นั้นต้องถูกส่งคืนให้เจ้าของซึ่งคือหมู่บ้านนั้นๆ  

 * วิธีฉลองอีกแบบที่นิยมคือชายหนุ่มที่ยังโสดของหมู่บ้านนั้นๆ น�าต้นไม ้

เดือนพฤษภาเล็กๆ ไปวางไว้ทีห่น้าบ้านหรือหน้าหน้าต่างของสาวๆ ท่ียงัไม่แต่งงาน 

ที่ตนหมายตาไว้ หรือหน้าบ้านของแฟนสาว  ต้นไม้เล็ก 

เหล่านัน้จะถกูประดับด้วยกระดาษหลากสี เรยีกว่า  Maiherz 

(ดวงใจแห่งเดือนพฤษภา) ซึง่ในกระดาษสีนัน้ๆ จะปรากฏ 

ช่ือของสาวคนท่ีถูกหมายปองหรือมีข้อความเกี่ยวกับ

ความรักที่ซึ้งใจติดอยู่ให้อ่าน ต้นไม้เล็กๆนั้นจะถูกตั้งไว้

อย่างนั้นเป็นเดือนๆ เตือนให้ผู้พบเห็นได้ทราบว่าสาว 

ในบ้านน้ีถกูจองหรอืมีเจ้าของแล้วนะ  และเป็นท่ีรูว่้าหล่อน 

จะถูกเชิญให้ไปรับประทานอาหารกับชายหนุ่มที่หมาย

ปองในไม่ช้า ส่วนพิธีฉลองในแถบรัฐไรน์ลันท์ (Rheinland) นั้น หนุ่มโสดที่น�า

ต้นไม้เดือนพฤษภามาวางไว้หน้าบ้านสาวท่ีตนหมายปอง เม่ือเขากลับมาเพือ่จะน�า 

ต้นไม้นั้นกลับไป จะได้รางวัลเป็นเบียร์หนึ่งลังจากสาวเจ้าของบ้านเป็นสินน�้าใจ

 ด้วยกาลเวลาท่ีเปลีย่นไป ประเพณปีระจ�าท้องถิน่ดังกล่าวได้ถกูปรบัเปลีย่นให้ 

เข้ากบัยคุสมัยใหม่ ปัจจบุนัการตัดต้นไม้ถอืเป็นการท�าลายธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

หากหมู่บ้านใดมีต้นไม้เหลือเฟือกอ็าจจะยงัสามารถตัดต้นไม้มาท�าการฉลองประเพณี 

ท่ีน่ารักและมีความหมายเตือนใจถึงประวัติศาสตร์ได้ 

ปัจจุบันต้นไม้สดๆใหม่ๆ ถูกแทนด้วยเสาไม้ท่ีสามารถ

น�าไปใช้ได้อีกในปีถัดๆไปได้ หรือเสาเทียมท�าด้วยเหล็ก 

หรือไม่ก็ท�าจากบันไดสูงๆ  บางแห่งต้นไม้เดือนพฤษภา 

ถกูแทนท่ีด้วยเครนแล้วประดับประดาด้วยรบิบิน้หลากสี 

หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่าในหลายหมู่บ้านจะมีการยก 

เสาไม้หรอืเสาเหลก็แทนการตัดต้นไม้ และมีการประดับเสา 

เหล่านัน้ให้คล้ายกบัต้นไม้จรงิหรอือาจมกีารประยุกต์ไปบ้าง 

บางหมู่บ้านจะเหน็เสาน้ีต้ังประดับอยูอ่ย่างน้ันท้ังปี  บางที 

ส่ิงท่ีประดับบนเสาก็บอกเล่าถึงประวติั ความเป็นอยูห่รือ 

อาชีพช่างต่างๆ ของคนในหมู่บ้านนั้นๆ ได้เป็นอย่างด ี

ทกุปีเมือ่เดือนพฤษภาคมมาเยอืน   เราจะเห็นการตัง้ต้นไม้ 

เพ่ือเฉลมิฉลองทัว่เยอรมนี หากผู้อ่านมีโอกาสได้ไปเทีย่ว 

เยอรมนีในช่วงน้ี จะเห็นต้นไม้เดือนพฤษภาทีม่สีีสัน  ท�าให้ 

บรรยากาศของเมอืงมชีวีติชวีา  และยิง่เราได้รูค้วามหมายของส่ิงทีเ่ราเห็นแล้ว กย็ิง่ 

ท�าให้เราอยากศกึษาเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของส่ิงต่างๆทีเ่ป็นของเราเองบ้าง 

เพ่ือที่เราจะได้ถ่ายทอดและอธิบายเรื่องราวของจารีตประเพณีและวัฒนธรรม

ของเราให้แก่ผู้สนใจได้อย่างภาคภูมิ 

Quellen:

* Läpple, Alfred: Kleines Lexikon des christlichen Brauchtums;  

  Augsburg 1996, 162f.

* www.wunschbaum.de

ต้นไม้เดือนพฤษภา
รศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ไพศาล ขุนหนู หรือท่ีหลายคนรู้จักกันในนาม 

“โนราไพศาล” พระเอกภาพยนตร์เรื่อง “เทริด” และ

ยังเป็นดารานักแสดง ท่ีมีผลงานละครให้ได้เห็นทาง  

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เรื่อง “มหาหิน”  ส�าเร็จการศึกษา 

เป็นบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. และมุ่งศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทสายตรงด้านศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ พร้อม

สืบสานให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

 โนราไพศาล กล่าวว่าผมเรยีนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีโ่รงเรยีนเทศบาล 5 

วัดหัวบ้านนอก อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากนั้นก็เดินทางมาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพราะสถาบันแห่งนี้ ให ้

โอกาสทางการศึกษากับทุกเพศ ทุกวัย และคนท�างานให้ได้เรียนหนังสือในคณะ 

และสาขาท่ีชืน่ชอบ รวมทัง้เป็นประโยชน์กบัการประกอบอาชพีในสายงานต่างๆ 

เมื่อคุณได้โอกาสในการเรียนหนังสือแล้วก็ขอให้ขยัน ตั้งใจ และอดทน รวมทั้ง 

รบัผดิชอบต่อหน้าท่ีด้านการเรยีนให้ดีท่ีสุด ความส�าเรจ็อยูไ่ม่ไกลเกนิความพยายาม 

อย่างแน่นอน และเมื่อวันนั้นมาถึง จะเป็นวันที่ตัวคุณและครอบครัวภาคภูมิใจ

เป็นที่สุด

 “หลายคนอาจเคยได้ยนิมาว่า 

เรียนรามค�าแหงเข้าง่ายออกยาก  

ผมว่าไม่ยากอย่างทีค่ดิครบั มันอยู ่

ท่ีความเข้าใจมากกว่า แม้ผมจะเป็น 

เด็กกิจกรรมมาต้ังแต่เริม่ต้น อกีทัง้ 

ท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย ไม่ค่อย 

มเีวลาเข้าเรียน แต่โชคดีที่มีอาจารย์คอยให้ค�าปรึกษา มีเพื่อนที่ดีคอยตามงานให ้

แต่เราก็ต้องท�าความเข้าใจทุกอย่างด้วยตนเอง และหมั่นอ่านหนังสือมากๆ วันนี ้

ดีใจและภาคภมิูใจมากทีส่�าเรจ็การศึกษาเป็นบัณฑติ คุ้มค่ากับความขยนัหม่ันเพยีร 

และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีทุ่มเทให้กับการเรียนหนังสือ แม้จะมีหน้าที่การงานหลาย 

อย่างที่ต้องท�า แต่ผมไม่เคยที่จะทิ้งการเรียน อ่านหนังสือตลอด เตรียมพร้อมใน 

การสอบทุกวิชาเสมอและหากวันไหนหรือคาบไหนไม่ได้เข้าเรียนก็จะติดต่อ 

กับเพื่อนๆ เพื่อตามงานที่อาจารย์สอน ขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนๆ 

ทุกคนที่คอยช่วยเหลือ เอาใจใส่และดีกับผมมากๆด้วยครับ”

 บัณฑิตไพศาล กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง “มโนราห์” ที่เป็นกินรี  กับ 

ศิลปะการแสดง “มโนราห์” ว่า มีความแตกต่างกันมาก “มโนราห์” ที่เป็นกินร ี

ในสธุนชาดก เป็นการละเล่นชนดิหน่ึงท่ีคนไทยและประเทศเพือ่นบ้านนยิมเล่นกัน 

คือ พรานบุญจับนางมโนราห์ไปถวายพระสุธน ส่วนศิลปะการแสดง “มโนราห์” 

คือ ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ที่มีผู้ชายเป็นผู้แสดง และองค์ปฐมโนราคนแรก 

คือ พ่อขุนศรีศรัทธา ทั้งนี้ในสมัยก่อนจะนิยมร�าเฉพาะผู้ชาย แต่ปัจจุบันผู้หญิง

ให้ความสนใจร�ามากขึ้น 

  พืน้เพด้ังเดิมของผม คุณตาเป็นโนรา ครอบครวัผมเกิดมาท่ามกลางส่ิงแวดล้อม 

ที่เป็นศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ ผมได้รับการถ่ายทอดโดยฝึกมาจากคุณตา ตั้งแต ่

อายุ 5 ขวบ ผมจึงอยากสืบสานศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู ้

ต้องยอมรับว่า วัฒนธรรมต่างชาติที่ทันสมัยเข้ามามีอิทธิพลมากในประเทศไทย 

แต่เราไม่ควรจะลืมความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ของตัวเรา บางคนอาจมอง 

ว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เชยและล้าสมัยไปบ้าง ขออย่าดูถูกเพราะเป็นสิ่งที่ 

บรรพบุรษุสร้างไว้ให้กับพวกเราทุกคน และผมจะมุง่มัน่รกัษาและสืบทอดวฒันธรรม 

มโนราห์ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป 

 “ความรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการท�างานในวงการอุตสาหกรรม 

จงอย่าหยุดแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ รอบตัว รวมทั้งต้องมี 

ความเพียรพยายามให้มากทีสุ่ด เพราะคูแ่ข่งพร้อมทีจ่ะก้าวน�าหน้าเราเสมอ” 

เป็นข้อคิดที่ผู้บริหารเครือบริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จ�ากัด ฝากถึงบัณฑิต

รามค�าแหงในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

 นางณัฐนันท์ ภู่ไพบูลย์ ผู้บริหารฝ่ายผลิต

และโรงงาน บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จ�ากัด เข้ารับ

พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

สาขาวชิาเทคโนโลยวีสัดุ จากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

  โอกาสนี้ นางณัฐนันท์ ภู่ไพบูลย์ กล่าวว่า  

ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีได้อนุมัติ 

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิในครัง้น้ี ถอืเป็นเกยีรติกบัตนเอง ครอบครวั 

และการท�างานอย่างยิ่ง และภูมิใจเป็นที่สุด เพราะเป็นสาขาวิชาที่ตนเองได ้

ร�่าเรียนมา ซึ่งตนเองทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ รวมทั้งความรู้ที่ศึกษาเพิ่มเติม 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา พฒันาคน พฒันางานจนประสบความส�าเรจ็ทุกวนัน้ี

  “การท�างานในทกุแวดวงอาชพี 

ต้องมีความรู้ความสามารถในงาน 

ที่ท�าอย่างดี และต้องรู้จักสร้าง 

เครอืข่ายความสมัพนัธ์ท้ังกบับุคคล 

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ต ้องดูแลพนักงานทั้งในเรื่อง 

การท�างานและความเป็นอยู่ให้มีความสุข พร้อมที่จะรับการพัฒนาให้เป็น 

ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า เพราะทุกคนถือเป็นก�าลังส�าคัญของบริษัท  

ที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จ และการท�างานย่อมมีปัญหา อุปสรรค 

และการแข่งขันที่สูง ยิ่งในตลาดโลกแล้ว เราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับปรุง 

แก้ไข พฒันาผลติภณัฑ์ให้เหมาะสม ตอบโจทย์กับความต้องการของผูบ้รโิภค 

และที่ส�าคัญที่สุดคือคุณภาพสินค้าต้องได้มาตรฐาน”

 นางณัฐนันท์ กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถาบัน 

การศึกษาท่ีให้โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จรงิ และสามารถสัง่สอนบ่มเพาะ 

บัณฑิต ให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ีดียิง่เพือ่ออกไปสู่ตลาดแรงงาน เป็นท่ียอมรบั 

ขององค์กรผูใ้ช้บัณฑิตอย่างมากมาย ซ่ึงเหน็ได้จากพนักงานของบรษัิทหลายคน 

ท่ีส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ น้องๆมีความพร้อมท่ีจะท�างาน ขยัน  

อดทน ไม่เกี่ยงงาน และพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ในนาม

บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จ�ากัด ยินดีที่จะรับนักศึกษารามค�าแหงไปศึกษา 

ดูงานและฝึกงานที่บริษัทเสมอ

“โนราไพศาล” ปลื้มคว้าปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
มุง่ต่อปรญิญาโทพร้อมสืบสานศลิปวัฒนธรรมมโนราห์

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

บิ๊กบอสฝ่ายผลิต ‘คราวน์ เซรามิคส์’ รับปริญญากิตติมศักดิ์
ฝาก “อย่าหยุดแสวงหาความรู้ และเพียรพยายามให้ถึงท่ีสุด”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ถาม 1. ในกรณีท่ีลงทะเบียนภาคฤดูร้อนกันไว้ 

เพราะผลสอบในภาค 2 ยงัไม่ประกาศ ต่อมาผลสอบ 

ในภาค 2 ประกาศออกมา ผลสอบได้เกรด D หรือ D+ 

และเมื่อเข้าสอบในภาคฤดูร้อน ปรากฏว่าสอบตก 

ดังนี้ผมจะน�าวิชาดังกล่าวไปลงสอบซ่อมได้หรือไม่

 2. จากข้อ 1 ถ้าผลสอบซ่อมได้เกรดใดเกรดหนึง่ 

จาก A ถึง D  ผมจะได้เกรดใดในวิชาดังกล่าว

ตอบ 1. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16.9.1  

กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 นักศึกษาที่จะใช้

สิทธ์ิสอบซ่อม ต้องด�าเนินการลงทะเบียนสอบซ่อม 

ภาค 1 ของปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น กระบวนวิชา 

ที่สอบตกในภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะ 

ใช้สิทธ์ิสอบซ่อม ต้องด�าเนนิการลงทะเบียนสอบซ่อม 

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาเดียวกัน

เท่านั้น 

 ในกรณี ท่ี นัก ศึกษาลงทะเบี ยน เรี ยน

กระบวนวชิาเดียวกนัท้ังภาค 2 และภาคฤดูร้อนของ 

ปีการศึกษาเดียวกนัน้ัน และสอบได้ในภาคใดภาคหนึง่ 

สิทธิ์ในการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาค-

ฤดูร้อนของปีการศึกษานั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

 จากข้อบงัคบัฯ ดังกล่าว นักศึกษาสอบผ่าน 

ในวชิาท่ีลงทะเบียนในภาค 2 และได้ลงทะเบยีนใหม่ 

ในภาคฤดูร้อน แต่สอบตก สิทธิ์ในการลงทะเบียน

ซ่อมภาค 2, ภาคฤดูร้อน จึงหมดไป เนื่องจากตาม 

ข้อบังคับข้างต้น ก�าหนดไว้ว่าถ้าสอบได้แล้วในภาคใด 

ภาคหนึ่ง คือได้ในภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนก็ตาม  

นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิน�าวชิาดังกล่าวไปลงทะเบยีนสอบ 

ซ่อมอีก ดังนั้น นักศึกษาไม่ต้องน�าวิชาดังกล่าวไป

ลงทะเบียนสอบซ่อม เพราะไม่มีผลอะไรกับเกรดที่

สอบได้แล้วในภาค 2 

 2. จากค�าตอบข้อ 1 ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบยีน 

สอบซ่อมในภาค 2, ฤดูร้อน และผลสอบได้เกรด A 

ถงึ D จงึไม่มีผลอะไรกบัเกรดในวชิาดังกล่าว นักศึกษา 

จะได้ผลสอบตามที่สอบได้ในภาค 2 คือ เกรด D 

หรือ D+ เท่านั้น

ถาม ถ้าดิฉันลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาท่ีสอบ

ตกในภาคก่อน โดยที่ไม่ได้น�าไปลงในภาคซ่อม ซึ่ง 

จะต่างกับการรีเกรดไหม ซึ่งถ้าดิฉันสอบได้เกรด D 

แล้วลงรเีกรดเพือ่ให้เกรดดีข้ึนกว่าตัว D และในกรณ ี

ลงทะเบียนเรียนใหม่ในการลงสอบซ่อม ดิฉันจะมี

สิทธิ์ได้เกียรตินิยมไหม

ตอบ ในกรณีลงทะเบียนใหม่จะหมายถงึ นักศึกษา 

ยงัสอบไม่ผ่านในวิชาน้ัน จงึต้องลงทะเบยีนเรยีนจนกว่า 

จะสอบผ่าน ซึง่ถ้าสอบตกกส็ามารถลงทะเบยีนสอบ กองบรรณาธิการ

ซ่อมในเทอมนั้นได้ แต่ต่างจากการรีเกรด เพราะจะ 

รเีกรดในวิชาน้ันได้ วชิานัน้ต้องสอบผ่านไม่ใช่สอบตก 

แต่วิชาที่สอบผ่านต้องได้เกรด D หรือ D+ เท่านั้น 

จะได้เกรดที่สอบผ่านตัวอื่นไม่ได้ เพราะถ้าเกรดผ่าน

เป็นตัวอื่น นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ลงวิชานั้นใหม่เพื่อ 

รเีกรด นกัศึกษาจะได้เกรดตามท่ีสอบได้ตามนัน้ ไม่มี 

สิทธ์ิเปลีย่นแปลงอะไรได้อกีแล้ว ดังน้ันเม่ือนักศึกษา 

สอบได้เกรด D และลงใหม่ถ้าสอบผ่านจงึเป็นการรเีกรด

 ในเรือ่งของการได้เกยีรตินิยม มีระเบยีบของ 

มหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการสอบได้ในวชิาเดียวกนัต้ังแต่ 

2 ครั้ง จะท�าให้นักศึกษาหมดสิทธิ์การได้เกียรตินิยม 

ดังนั้นการรีเกรดเมื่อนักศึกษามีวิชาที่สอบผ่าน โดย

การใช้สิทธิ์การรีเกรด นักศึกษาจะหมดสิทธิ์การได ้

เกียรตินิยม แต่การลงทะเบียนสอบซ่อมเม่ือวิชา 

ดังกล่าวตก และสอบผ่านในเทอมซ่อม แล้วไม่มีการลง 

วชิาดังกล่าวอกี คอืไม่มีการรเีกรด นักศึกษาจงึมีสทิธ์ิ 

ได้เกียรตินิยม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

และท่ีส�าคัญกคื็อคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนัน้ 

แทบไม่เหลือแล้ว แค่กินไม่ให้อดตายเท่านั้น 

 ทัง้หมดทีเ่ขยีนมาน้ันผมคดิว่าเป็นความโชคร้าย 

ของคนในชุมชนแออัดหรือสลัมในเมืองใหญ่ เพราะ

ถ้าเป็นคนในชนบทมีที่ดินสักเล็กน้อย ก็คงหาอาหาร

ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการได้โดยไม่ต้องคุ้ยขยะมากิน 

แต่ท่ีส�าคัญก็คือคนในสลัมพวกนี้ไม่สามารถกลับ 

สู่ชนบทได้เพราะไม่มีท่ีดินท�ากิน หรือถ้ามีก็ถูกขาย

หรือยึดโดยเจ้าหนี้ไปเสียแล้ว 

พระเอก 7 สีฯ (ต่อจากหน้า 6)

ในวนันีผ้มให้ลกูสมัครเรยีนปรญิญาเอกท่ีคณะรฐัศาสตร์ 

รามค�าแหง แล้วท้ัง 3 คน เผือ่ในอนาคตใครมีโอกาสเข้าสู่ 

วงการการเมือง หรอืสายธุรกิจ ได้ช่วยเหลือภาคสังคม 

ให้เกดิประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทีส่�าคญัคอือยากเป็น 

แบบอย่างของครอบครวัท่ีเน้นด้านการศึกษา เริม่จาก 

พ่อต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกก่อน ผมท�าหน้าที่ปั้น

คนดีให้สังคม ปั้นลูกชายรับใช้สังคม สอนเรื่องจิตใจ 

สอนลูกด้วยธรรมชาติ ให้ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส 

ทุกคนเกิดมาเหมือนก้อนดินก้อนกรวด มีพ่อแม่เป็น

ครูคนแรก มีครูคนที่ 2 ที่ช่วยประสาทวิชาให้คือที่

รามค�าแหง อยากให้พ่อแม่ทุกคนเลี้ยงแบบเข้าใจลูก  

เลีย้งแบบเปิดใจ ความรกัเป็นส่ิงยิง่ใหญ่แต่ต้องไม่ตามใจ 

เราต้องท�าให้เห็น

 ...ผมเชือ่ว่าถ้าผมให้เงินลกูคนละสบิล้านในวนัน้ี 

วันหนึ่งอาจจะหมด แต่วันนี้ผมเลือกจะให้การศึกษา 

เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา ซ่ึงลูกจะได้น�าไปใช้ใน 

การประกอบอาชพีในวนัหน้า อาจจะเป็นท่ีปรกึษาหรอื 

สอนหนังสือก็ได้ ขอขอบคุณรามค�าแหงท่ีสอนผม 

ให้ผมได้มาสอนลกู และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผม 

และครอบครัว  ท�าให้พวกเราได้มีวันนี้”

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ขอเชิญชวนประชากร 

ชาวรามค�าแหง ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  

และนักศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย   

ด้วยการ “รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทกุวนัพุธ” 

และเชญิชวนส่งภาพถ่ายของหมู่คณะท่ีแต่งกาย 

ด้วยผ้าไทยมาท่ีงานประชาสมัพนัธ์ ม.ร.  อาคาร- 

สุโขทัย ชั้น 2  หรือที่เพจ PR Ramkhamhaeng 

University  เพื่อพิจารณาน�าเผยแพร่ต่อไป

ชาวรามฯ ร่วมใจ
แต่งผ้าไทยทุกวันพุธ

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิง- 

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข ้า 

สู่อาชีพ  ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561  ณ 

ห้อง 401 อาคารนพมาศ ชั้น 4  เพื่อสร้างความ-

เข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด 

แรงงาน  และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช ้

ในการสมัครงาน  โดยผูเ้ข้าอบรมจะได้รบัวฒุบัิตร

 ภายในงานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 

เร่ือง “ภาษาองักฤษเพือ่การสมัครงาน”  “เทคนิค 

การสัมภาษณ์งานและการเขียน resume”  

“ภาวะผู้น�า” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ

การท�างาน”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ที่งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นลอย) หรือสมัครออนไลน์ได้ท่ี www. 

facebook.com/guidanceru  สอบถามรายละเอยีด 

เพิม่เติม โทร.0-2310-8126 ในวนัและเวลาราชการ

งานแนะแนวฯ เชิญชวน นศ.อบรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ 

นสิิตนกัศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอืน่ กรณีทียั่ง 

ไม่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และ

มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว และขอใช ้

สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกติจากสถาบันอดุมศึกษาอืน่ 

หรือหากเคยศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สามารถใช้ผลการเรยีนของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

เทียบโอนหน่วยกติรวมกนัได้ โดยให้เทียบกระบวนวชิา 

ของสถาบันอดุมศึกษาอืน่ก่อน และจงึน�าวชิาท่ีสอบผ่าน

จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหงไปเทียบโอนหน่วยกติ 

เพิ่มเติม  เพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อนกัน แต่จะสมัครเข้า

เป็นนักศึกษาและใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตใน

ขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นอยู่อีกไม่ได้ โดยก�าหนดรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  จ�าหน่ายตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 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 

อุดมศึกษาอ่ืน (ระดับปริญญาตรี) ท่ีส�านักงาน ก.พ. 

หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง รับรอง  และมีหน่วยกิตสะสมคะแนน

เฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป

  2.3 เป็นผู้มีความประสงค์ท่ีจะขอเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รับสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน 

2561 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุด 

ราชการ) ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.  ทั้งนี้ การยื่นใบสมัคร 

ให้ด�าเนินการพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ช้ันปริญญาตรี  โดยให้ผู้สมัครแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจ 

หลักฐานให้ทราบในการขอย้ายโอนและขอใช้สิทธ์ิ 

เทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังนี้

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

(กรณีท่ียังไม่สำาเร็จการศึกษา)	ภาค		1		ปีการศึกษา		2561

  3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบ

การสมัคร) แล้วน�ามาสมัคร

  3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูล 

การสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th ผู้สมัคร

ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัคร

สมาชิกข่าวรามค�าแหงออกมา แล้วน�ามาสมัคร

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน 

เรียนและค่าบ�ารุงการศึกษา มีดังนี้

  4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200.- บาท

  4.2 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000.- บาท

  4.3 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  100.- บาท

  4.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง 

   (ภาคปกติ) ภาคละ  100.- บาท

  4.5  ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย 800.- บาท

  4.6 ค่าลงทะเบียนเรียน

   เป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ   25.- บาท

  4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

   4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัย 

     รามค�าแหง  หน่วยกิตละ 50.- บาท

   4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบัน 

    อุดมศึกษาอ่ืน  หน่วยกิตละ 100.- บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสาร

ขนาด A4 เท่านั้น)

  5.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา (ม.ร.2) จ�านวน 1 ฉบับ

  5.2 ส�าเนาคุณวุฒิท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ�านวน  2 ฉบับ 

  5.3 ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 2 ฉบับ 

  5.4 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 3 ฉบับ

  5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 

จากสถาบันเดิมท่ีมีผลการเรียนจนถึงวันที่มา

ด�าเนินการสมัคร พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ

   และค�าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ของแผนการศึกษาเดิม จ�านวน 1 ชุด

  5.6 รูปถ่ายสีหรือขาวด�า หน้าตรง ขนาด 

2 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง จ�านวน 1 รูป

  5.7 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยน

ช่ือ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า จ�านวน 2 ฉบับ

  5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์

และอนามัย ฉบับละ 50 บาท) จ�านวน 1 ฉบับ

  5.9 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัครฯ) จ�านวน 1 ฉบับ

  5.10 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ) จ�านวน 1 ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบ

รายวิชาและโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ของคณะท่ีรับเข้าศึกษาก�าหนด 

ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560

  6.2 หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมีความประสงค์จะ 

ขอเทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน ให้ทางคณะท่ีรับ 

เข้าศึกษาพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 10 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการ

ศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ได้

  6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม 

(ยกเว้น พ้นสภาพไม่ต้องใช้) และลาออกจากการ

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (กรณี 

ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร

  6.4 ให้ผู้ ส มัครขอรับ เอกสารการ

เทียบโอนหน่วยกิต พร้อมขอค�าแนะน�าในการลง

ทะเบียนเรียนจากเจ้าหน้าท่ีเทียบโอนหน่วยกิต 

ของคณะ  และด�าเนินการลงทะเบียนเรียนในข้ันตอน 

การลงทะเบียนเรียน ในวันที่ยื่นสมัคร

   อน่ึง ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผู้สมัคร 

ลงกระบวนวิชาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัคร 

สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได้ 

ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

  6.5 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอน 

หน่วยกิตใด ๆ  มาไม่ครบในวันรับสมัครให้ผู้สมัคร 

น�ามาให้ครบสมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ 

ภาค 1/2561 มิฉะน้ันจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิต 

เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต

ที่ได้ช�าระไว้แล้วทั้งสิ้น

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ฝ่ายรับสมัคร 

และแนะแนวการศึกษา  ส�านักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 

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



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม 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

“โนราไพศาล”ฯ (ต่อจากหน้า 8)

 ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม 

อบรม “ทักษะการพมิพ์สัมผสัภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

ด้วยคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม

ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

 นักศึกษาที่สนใจติดต่อและสมัครเข้าอบรม 

ได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  

ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 

โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

อบรมทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

 ขอฝากเพื่อนๆ และน้องๆ ที่ก�าลังศึกษาอยู่ว่า 

เราต้องแข่งขันกับตัวเอง เอาชนะตัวเองให้ได้ แม้เรา

จะไม่มีเวลาให้กับการเรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่ 

แต่เราก็ต้องเอาเวลาว่างที่มีเอาใจใส่ทุ่มเทให้กับการ

อ่านหนงัสือมากข้ึนเป็น 2 เท่า ยอมเหนือ่ยให้มากข้ึน 

เพื่อความส�าเร็จที่รออยู่ และส่ิงที่เป็นคติเตือนใจ 

ผมอยู่เสมอคือ “คนโง่ที่สุดไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือ 

ไม่ออก แต่มันคือคนที่ได้รับโอกาสแล้วไม่ไขว่คว้า”  

ฉะนั้นเมื่อเราได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียน ก็ต้องตั้งใจ 

อย่างเต็มที ่ให้สมกบัทีพ่่อแม่ ครอบครวั หรอืผูมี้พระคุณ 

ได้ส่งเสรมิให้เราได้เรยีนหนังสือ และน�าความส�าเรจ็นัน้ 

ไปให้ท่านได้ภูมิใจ

 “งานด้านอตุสาหกรรมเซรามิคส์ในยคุไทยแลนด์ 4.0 

นอกจากจะต้องมีความรูพ้ืน้ฐานแล้ว ยงัต้องมีความคิด 

สร้างสรรค์ท่ีจะน�าเสนอส่ิงใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค 

อีกท้ังต้องตามให้ทันเทคโนโลยีและความต้องการ 

ของตลาดโลก แต่ก็ต้องไม่ลืมท่ีจะช่วยดูแลสังคม 

และประเทศชาติ จึงขอฝากบัณฑติรามค�าแหงทุกท่าน 

ท่ีก�าลงัจะก้าวเข้าสูก่ารท�างานด้านอตุสาหกรรม ต้อง 

ไม่หยุดท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลา 

เพราะความรู้ที่ได้จากห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อ

การท�างาน และต้องท�าตัวเป็นน�้าไม่เต็มแก้วคอย 

เปิดรับความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งค�าแนะน�าสั่งสอนต่างๆ 

ที่ส�าคัญต้องมีความเพียรพยายาม ทุ่มเทกับงานให้

มากทีสุ่ด หากเราหยดุเม่ือใด คูแ่ข่งกพ็ร้อมท่ีจะก้าวน�า 

หน้าเราเสมอ”

บิ๊กบอสฝ่ายผลิตฯ (ต่อจากหน้า 8)

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่าหลังจากศึกษาเล่าเรียน 

ในรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอดหลักสูตร 5 ปี ต่อจากนี ้

จะเป็นการเริ่มต้นก้าวสู่วงการวิชาชีพครู  ดังนั้น 

การปฐมนิเทศก่อนเข้าสู่สนามของการฝึกปฏิบัติ

จึงเป็นโครงการส�าคัญท่ีนักศึกษาจะได้รับข้อชี้แนะ 

จากอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางก่อนออกไปสะสม 

ประสบการณ์โดยน�าวิชาความรู้จากมหาวิทยาลัยไป

ลงมือปฏิบัติ  โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ผลิต 

บัณฑิตศึกษาศาสตร์ออกไปจ�านวนมาก  และมุ่งหวัง

ให้ลูกศิษย์ท�าหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่มีคุณภาพ  

 “ในยุคปัจจุบันมีหลายส่ิงเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลง 

อย่างต่อเน่ือง  นักศึกษาจะต้องหม่ันเรียนรู้  และปรับตัว 

อยู่เสมอ  รวมถึงด้านพฤติกรรมท่ีจะถูกจับตามองรอบด้าน 

โดยเฉพาะเมื่อก้าวสู่การท�างานจริง เป็นแม่พิมพ์ของ 

ชาติเต็มตัว ต้องตั้งสติให้มั่นแล้วท�าแต่สิ่งดี ขยัน 

หมั่นเพียรและมีใจเมตตา  ตั้งเป้าหมายในชีวิต  ความ- 

อดทนกับความต้ังใจดีจะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จในท่ีสุด 

ไม่เฉพาะการฝึกสอน  แต่หมายรวมถึงความส�าเร็จใน 

วิชาชีพ  ฝากให้สร้างประโยชน์ต่อสังคมอันจะส่งผลดี 

ต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิต่อตนเอง ครอบครัว และ

มหาวิทยาลัย”

ปฐมนิเทศ นศ.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 

 โครงการการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ส�าหรับนักบริหาร  

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ จัดโครงการสัมมนา 

ทางวิชาการของนักศึกษา รุ่นที่ 20 และ 21 เรื่อง 

“เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)” โดยม ี

นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อ�านวยการอาวุโส 

ธนาคารแห่งประเทศไทย นายปรมินทร์ อินโสม 

นักธุรกิจเอกชน และรองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  

นิลใบ เป็นวิทยากร และมีรองศาสตราจารย์ 

บุญธรรม ราชรักษ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

ร่วมต้อนรับ  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้อง 

ECB1 ห้อง 501 คณะเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์สัมมนา “เศรษฐกิจดิจิตอล”

 1) ด้านภาษา (Literacy) ได้คะแนน 91.42 

จ�านวน 5 คน ได้แก่ 1) ด.ช.ยศกร พันธ์เกตุ ชั้น ป.3/1 

2) ด.ญ.ลภสัรดาพร บุญเฮง ชัน้ ป.3/1 3) ด.ญ.ณพัชญา 

คตอยู ่ ชัน้ ป.3/2 4) ด.ญ.กรรณ์ภริมย์ เงนิทองรตันกลุ 

ชั้น ป.3/3 และ 5) ด.ช.แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ  

ชั้น ป.3/2 (EP)

 2) ด้านค�านวณ (Numeracy) ได้คะแนน 97.14 

จ�านวน 1 คน ได้แก่ ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ ศิวะสัตยานนท์ 

ชั้น ป.3/2 

 3) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ได้

คะแนน 94.28 จ�านวน 2 คน ได้แก่ 1) ด.ญ.อรศศวิรรณ์ 

อรรถสถาวร ชั้น ป.3/1 และ 2) ด.ญ.ณพัชญา คตอยู่ 

ชั้น ป.3/2

 และ 4) สรุปค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้คะแนน 

90.47 จ�านวน 1 คน ได้แก่ 1) ด.ญ.ปวติรา โกศลานันท์ 

ชั้น ป.3/2

 รศ.นพคุณ คุณาชีวะ ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

กล่าวว่าโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถทดสอบความสามารถ

พื้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติได้คะแนนสูงสุดใน

ทุกความสามารถ ทั้งความรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ท�าให้โรงเรียนได้รับ 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ ในระดับ 

สังกดัสาธิต ระดับจังหวดั และระดับประเทศ ซึง่นอกจาก 

การส่งเสริมการเรยีนให้กบันักเรยีนแล้ว โรงเรยีนยงัได้ 

สนบัสนุนให้นักเรยีนท�ากจิกรรมด้านต่างๆ เช่น ดนตร ี

ศิลปะ กีฬา นันทนาการ ภาษา และจิตอาสา ถือเป็น

รากฐานส�าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ 

คุณภาพชวิีตทีดี่ต้ังแต่ยงัเป็นเยาวชน และเชือ่ว่าการเรยีน 

ควบคู่ไปกับการท�ากิจกรรมเสรมิ จะช่วยให้นักเรยีนมี

ความคดิสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข   

 วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมภาคทฤษฎี ส�าหรับผู้ขอ 

ใบอนุญาตขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ตาม 

บนัทกึความตกลงกบัส�านักงานขนส่งกรงุเทพมหานคร 

พื้นที่ 3 เป็นประจ�าทุกเดือน ในเดือนพฤษภาคมนี ้

จะจัดอบรมวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561  

รบัสมัครและอบรมท่ีวทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 

0-2397-6308

รามฯ 2 จัดอบรมใบขออนุญาตขับรถ

นักเรียน ป.3 สาธิตประถมฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จัดโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ประจ�าภาค 1 

ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน- 

คุณภาพ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

 ภายในงานมีการบรรยายเรื่องการเตรียม 

ความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร แหยมแสง  

อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน   

และการบรรยายเรื่องระเบียบการปฏิบัติตนของ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดย อาจารย์

เยาวพรรณ ทิมทอง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและ 

การสอน  คณะศึกษาศาสตร์  เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้อง SKB322 อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี้ อาจารย์วุฒิภา  สว่างสุข ประธาน 

คณะกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพคร ู

อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

กล่าวรายงานว่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาค 1 ปีการศึกษา 2561  

จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมในการออกไป 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การจัดการเรียนการสอน 

การบริหารช้ันเรียน  การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

รวมถึงมารยาทและการปฏิบัติตนในโรงเรียน  

 โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้  มีนักศึกษาเข้าร่วม 

ทั้งหมด 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาหลักสูตรและ 

การสอน  ภาควิชาพลานามัย  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

และภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา  

จ�านวนนักศึกษา 494 คน มีสถานศึกษาที่ใช้ใน 

การปฏิบัติการสอนของนักศึกษากว่า 70 โรงเรียน  
(อ่านต่อหน้า 11)

 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น

ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 42 สถาบันในการพิจารณาจริยธรรม 

การวิจัยในคนแบบสหสถาบัน โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือการด�าเนินงานระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติ กับ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และลงนามความร่วมมือในการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี และส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้แทนจาก

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมราชด�าริ ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ทดสอบ

ความสามารถ NT จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบได้รับ

คะแนนเฉลีย่สูงกว่า คะแนนเฉลีย่ระดับสังกดัสาธิต ระดับจงัหวดั และระดับประเทศ ในทุกความสามารถ 

และมีนักเรียนที่ทดสอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละความสามารถด้วย

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  

ผู้อ�านวยการโรงเรียน เปิดเผยว่าตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(ฝ่ายประถม) ได้รับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปีการศึกษา 2560 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

 ผลการทดสอบปรากฏว่าโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) 

ได้รับคะแนนเฉลี่ย สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ ระดับสังกัดสาธิต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

ในทุกความสามารถ ตามความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน คือ ด้านภาษา (ภาษาไทย) เฉลี่ยรวม 73.06  

ด้านค�านวณ (คณติศาสตร์) เฉลีย่รวม 57.55 และด้านเหตุผล (วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา และความรูท้ัว่ไป) 

เฉลี่ยรวม  63.00 สรุปค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เฉลี่ยรวม 64.54 

 ทั้งน้ี นักเรียนที่ได้รับคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

สูงสุดในแต่ละความสามารถ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
(อ่านต่อหน้า 11)

นักเรียน ป.3 สาธิตประถมฯ ทดสอบความสามารถ NT 

ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสาธิต จังหวัด และประเทศ

ปฐมนิเทศ นศ.วิชาชีพครู 
ก่อนลงสนามฝึกสอน


