
                 

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๓๔

วันที่  ๕ - ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑
   

รามฯ เปลี่ยนรหัสวิชาระบบใหม่ 
เป็น 7 หลัก ไม่มีผลกระทบนักศึกษาเก่า

ม.ร. บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

    

(อ่านต่อหน้า 11)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

(อ่านต่อหน้า 2)

    
สำนักหอสมุดกลางจัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

(อ่านต่อหน้า 11)

 พระเจ้าอยู่หัวเหนือหัวของชาวรามฯ	 พระราชจริยวัตรงดงามเกินคำขาน

ทรงปกเกศปกเกล้าฯมาเนานาน	 	 ตลอดกาลอยู่รอดตลอดไป

นับเป็นปีมหามงคลดลเกษม	 	 	 ชาวไทยเปรมปรีดาจะหาไหน

แปดสิบสี่พรรษาของจอมไทย	 	 	 ไม่ว่าใครปลื้มจิตนิจนิรันดร์	

	 จักกอปรกรรมทำดีเป็นศรีชาติ	 	 จักรองบาทเพื่อพระองค์ทรงสุขสันต์

จักปิดทองหลังองค์ปฏิมาค่าอนันต์	 	 จักฝ่าฟันอุปสรรคด้วยภักดี

รามฯ	ครบสี่ทศวรรษบรรเจิดจ้า	 	 ศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่

มุ่งสร้างชาติสร้างคนเป็นคนดี		 	 ต่อแต่นี้นำการศึกษาสู่สากล 

อาเศียรวาท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป	วาทิกทินกร	-	ร้อยกรอง)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวถึงการ 

เปลี่ยนรหัสวิชาระบบใหม่เป็น 7 หลัก 

ว่าการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาครั้งนี้  

เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับปรุง 

หลักสูตรทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปรับปรุง 

หลักสูตร ในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีหลักสูตร และมีการแบ่งแยกย่อยเป็นสาขาวิชาจำนวนมาก  

บางสาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 

ระดับโครงสร้าง เนื้อหา และชื่อวิชา ทำให้มีกระบวนวิชา 

จำนวนมากเพิ่มขึ้นในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ อีกทั้งกระบวนวิชา 

ที่เปิดสอนอยู่ตามหลักสูตรเก่าก็ยังคงอยู่ ไม่ได้ยกเลิก ส่งผลให้มี 

กระบวนวิชามากมาย จนกระทั่งรหัสวิชารูปแบบเดิม ซึ่งเป็นตัว 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช        

และพิธีทางศาสนา  

เพื่อความเป็นสิริมงคล 

ในโอกาสครบรอบ 

40 ปีแห่งการสถาปนา 

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2554  

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายประจวบ ไชยสาส์น 

นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ

84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช “๔๐	ปี	ธ	สถิตในดวงใจ	

รามฯ” ระหว่างวันที่ 14-30 ธันวาคม 2554  

ณ บริเวณด้านหน้า และบริเวณ ช้ัน 1 อาคาร 1  

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่ นิทรรศการแสดง 

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี และพระราช- 

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

นิทรรศการแสดง

    วิทยาเขตบางนา  รามคำแหง 2  จัด 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสมัครใหม่  

ภาค 2/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 15  ธันวาคม   

2554 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 

บรรยายปริญญาโท อาคาร PRB ชั้น 5  

ห้อง 503 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ให้คำ 

แนะนำระบบการเรียน การสอน การสอบไล่ 

แก่นักศึกษาสมัครใหม่ ทั้งประเภทปกติและ 

Pre-degree และแนะนำหน่วยงานให้บริการ 

นักศึกษา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษาที่ เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

วิทยาเขตบางนาขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ 

รามฯ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ม.ร. บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี                            (ต่อจากหน้า 1)

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.  

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข  

อดีตอธิการบดี ม.ร. คณะผู้บริหาร  

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 

และศิษย์เก่าร่วมในพิธี

 โอกาสน้ี อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้รับการสถาปนาตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

เม่ือพุทธศักราช 2514 ถึงวันน้ีมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ 

มาครบ 40 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังยึดมั่นใน 

ปณิธาน และปรัชญาเดิมท่ีจักดำรงความเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ให้แก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ เข้ารับการศึกษาวิทยาการ 

ในสาขาวิชาต่างๆอย่างกว้างขวาง และสามารถพัฒนา 

ศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้สูงข้ึน สามารถปฏิบัติ 

หน้าที่การงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ 

ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ปฏิบัติภารกิจ 

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 4 ประการ คือ  

สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย 

ยังได้เพิ่มภารกิจที่ 5 อีกประการหนึ่งคือ ผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกนำท่ีจะดูแลและรับผิดชอบ 

ต่อบ้านเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิด 

สอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

นับรวมกับที่มหาวิทยาลัยมีโรงเรียนสาธิต ซึ่งสอน 

ต้ังแต่ช้ันอนุบาล ประถมและมัธยมแล้ว มหาวิทยาลัย 

แห่งน้ี จึงจัดการศึกษาได้ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับ 

ดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ภาคภูมิใจ ยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาส 

ทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู ่

ในภูมิภาคและท้องถ่ินต่างๆ ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ 

เพื่อประกอบวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ถึงปีนี้ 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ และสาขา 

วิทยบริการฯ ในต่างประเทศท้ังในทวีปยุโรปและประเทศ 

สหรัฐอเมริกา

 ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อช่วยในการเรียนการสอน และใน 

ทศวรรษใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมและ 

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จักดำเนินการจัดการศึกษา 

ให้มีท้ังคุณภาพและปริมาณด้วยมโนทัศน์และวิสัยทัศน์ 

ท่ีกำหนดไว้ จะทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นศูนย์กลาง 

การศึกษาแห่งหน่ึงของโลก และในที่สุดมหาวิทยาลัย

แห่งน้ีจะได้ช่ือว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

หนึ่งในโลก

 ในฐานะอธิการบดี ผมจะพยายามปฏิบัติภารกิจ 

ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ี สามารถ 

ผลิตบัณฑิตในระดับต่างๆ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  

มีจริยธรรมน้อมนำชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติ 

หน้าที่การงานได้อย่างดี และมีความสำนึกที่จะต้อง 

ดูแลและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และยึดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

และความสำเร็จ

 จากนั้น นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีมอบ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคลากร และได้กล่าวกับ 

ผู้ร่วมงานว่าปีนี้เป็นปีสำคัญที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยครบ 40 ปี เป็น

ช่วงเวลาที่กำลังเจริญเติบโตเต็มที่ในการขับเคลื่อน

ให้คนไทยมีความรู้ในวิชาชีพและมีคุณธรรม เพราะ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ     ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบเงิน 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 20,000 บาท ในนาม 

คุณแม่ซิวบ้วย แซ่ก๋วย โรงสีเนรมิตการเกษตร  

โดยมีอาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์  รักษา

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ เป็นผู้มอบ 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม  

ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

น้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 ศึกษาดูงาน  รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า 

ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าท่ี นำคณะนักศึกษาปริญญาโทโครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จังหวัดสมุทรสาคร  รุ่นท่ี 2 

ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตเบียร์ YANJIN 

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

คนที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วย

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่จะ	

ก้าวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ	ของภูมิภาค	

และของโลกต่อไป	 เป็นส่ิงท่ีผมภูมิใจท่ีมีโอกาสมาร่วมงาน	

กับทุกท่าน	 ได้เห็นความเติบโตของมหาวิทยาลัยเป็น

ลำดับ	 ยิ่งมีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจที่จะทำงาน	

ร่วมกับทุกท่านในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้กับ	

มหาวิทยาลัยของเราต่อไป”

 นายกสภามหาวิทยาลัย  ยังกล่าวว่าในนามสภา ม.ร. 

ขอยืนยันว่าจะทุ่มเทในการทำงานเพ่ือคิดค้นส่ิงท่ีเป็น 

นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ 

ในการดำเนินงานทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม 

ให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า และสามารถ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นกำลังสำคัญ 

ของประเทศชาติสืบไป 



	 	
๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

  

โครงการฯ กอล์ฟ ม.ร. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
บรรเทาความเดือดร้อน ชาวปทุมธานี

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในโครงการ 

“หนึ่ ง ใจ . .ช่ วย เหลื อผู้ ประสบภัย”  

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 

จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริ  

ทองศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ   

บุคลากรและนักศึกษา นำเรือยาวเคร่ืองยนต์ เส้ือชูชีพ  

นมผง น้ำดื่ม และถุงยังชีพ จำนวน 720 ถุง ไปมอบ 

ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยท่ี องค์การบริหารส่วนตำบล 

บางโพธิ์เหนือ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี โดยมี สิบเอกศักดา พานิชการ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ เหนือ 

และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักถึงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม และยินดีร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งกำลังกาย 

กำลังใจ และกำลังทรัพย์ รวมทั้งบริจาคสิ่งของ 

เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็น เพื่อบรรเทา 

ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครั้งนี้

 “วันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โดยโครงการ	

บริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ	

ได้นำเรือยาวเครื่องยนต์	 เสื้อชูชีพ	 นมผง	 น้ำดื่ม	

และถุงยังชีพ	 มาบริจาคร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล	 ออฟ	

ไลฟ์	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาว	

จังหวัดปทุมธานี	 และมหาวิทยาลัยจะยังคงเดินหน้า	

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนต่อไป	

จนกว่าวิกฤตครั้งนี้จะบรรเทาเบาบางลง	 และขอเป็น	

กำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไป”

 ผศ.เกิดศิริ ทองศิริ ประธานคณะกรรมการ 

บริหารโครงการฯกอล์ฟ กล่าวว่าโครงการฯได้ร่วม 

กับโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”  ของ 

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ บริจาคถุงยังชีพ และ 

ส่ิงของต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด 

ปทุมธานี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 

 “ตนเองเป็นผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด	

ปทุมธานี	 ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน	 รู้สึก	

สงสารและเห็นใจพี่น้องทุกคน	 จึงได้รับบริจาคเงิน	

และสิ่งของต่างๆจากนักศึกษา	 โปรกอล์ฟ	 และ	

ผู้มีจิตศรัทธา	 นำมามอบต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัย	

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ไม่มากก็น้อย	 และขอ	

ให้ทุกคนมีกำลังใจสู้ต่อไป	 เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะกลับ	

เข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างแน่นอน”

 ด้านสิบเอกศักดา พานิชการ นายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบลบางโพธ์ิเหนือ กล่าวว่า ประชาชน 

จังหวัดปทุมธานีได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก 

และยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 1 - 2 เมตร อยู่ใน 

หลายพื้นที่ ซึ่งคาดว่าน้ำจะลดลงมาสู่ภาวะปกต ิ

ก่อนส้ินเดือนธันวาคมน้ี ในส่วนขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ ได้รับความช่วยเหลือ 

จากโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” 

ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และหน่วยงานท้ังภาครัฐ 

และเอกชนมาโดยตลอด ขอขอบคุณทุกท่านที่ม ี

น้ำใจให้ความช่วยเหลือ และนำส่ิงของต่างๆมาบริจาค 

ทางอบต.ได้แจกจ่ายให้ชาวบ้านทุกครัวเรือน 

อย่างทั่วถึง 

 นางประนอม  อุทิศ และนางโชติกา  อุทิศ 

(บุตรสาว) ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี  

กล่าวว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนมาก  

น้ำท่วมสูงถึงชั้น 2 ทำให้อยู่อย่างลำบากแต่ก็ยืนยัน 

ท่ีจะอยู่ท่ีบ้าน เพราะเป็นห่วงบ้านและส่ิงของเคร่ืองใช้  

วันน้ีรู้สึกดีใจท่ีได้รับบริจาคถุงยังชีพพระราชทานของ 

มูลนิธิมิราเคิล   ออฟ ไลฟ์ และถุงยังชีพของโครงการฯ  

กอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณใน 

ความกรุณาของผู้บริจาคทุกท่านที่เห็นถึงความ 

เดือดร้อนของผู้ประสบภัยครั้งนี้

  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นวันมหามงคล 

ท่ีพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า หรือให้เฉพาะ 

เจาะจงลงไปคือ

  คนไทยทุกคน ทุกชีวิต

  ปลาบปล้ืมปิติ และสำนึกในพระมหา- 

กรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุด 

มิได้ เนื่องเพราะเป็นวัน

  เฉลิมพระชนมพรรษาใน

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปีที่ทรงเจริญ 

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หรือ ๗ รอบ 

นักษัตร

  พสกนิกรชาวไทย  รวมท้ังชาวมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

  ตั้งใจเฉลิมฉลองวโรกาสนี้เป็นพิเศษ

  แต่ เหตุมหาอุทกภัยที่ ไม่คาดฝัน 

เกิดขึ้น

  ประกอบกับมีพระราชกระแสให้จัด

งานกันอย่างเรียบง่าย และให้นำเงินในการนี้

ไปช่วยผู้ประสบภัยครั้งนี้

  แต่กระนั้น มหาวิทยาลัยของเราก ็

ยังคงกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  นับแต่ การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ 

เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

  เปิดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ และ

  จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ 

พระชนมายุยิ่งยืนนาน

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  

 สภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้มีการประชุม 

คร้ังท่ี 15/2554  เม่ือวันจันทร์ 

ที่ 21 พฤศจิกายน 2554   

โดยมี นายประจวบ ไชยสาส์น 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุม   

ที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ

 อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน ดำรงตำแหน่ง  

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 2.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  -  อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล ดำรงตำแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

  -  อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี  ดำรงตำแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์

 3. ร่างระเบียบ

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณ 

อายุราชการเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2554

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการยกเว้นค่า 

ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี  

ผู้สมัครเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ที่มีภูมิลำเนาใน 

พื้นที่ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง 

ปฏิบัติงานชั่วคราว  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใน 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ปีละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับ 

ข้าราชการ โดยร่างระเบียบฯ มีหลักการ ดังนี้

  1.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 รอบ

  2.  เลื่อนขั้นค่าจ้าง ปีละ 2 ครั้ง

  3. ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานมาแล้วครบ 2 ปี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

ให้ปรับค่าจ้างได้

 4.  อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

     5. โครงการโรงเรียนต้นแบบ

  ให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบ 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) และโรงเรียนองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสนอ

 6. ปรับองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์ฯ

  ให้ความเห็นชอบให้ปรับองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัย ตามที่สำนักประกันคุณภาพ 

การศึกษาเสนอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ปรับเกณฑ์การดำเนินงานในบางตัวบ่งชี้ตามประกาศของสำนัก

งานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554

  2. จัดลำดับตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบในระบบ

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 2 พี่น้อง อดีตนักเรียน Pre-degree เผยความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้น 

จากการเรียน Pre-degree ที่รามคำแหง ในโอกาสที่เป็นวิทยากรการสัมมนา 

อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รุ่นที่ 7  

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เมื่อ 

วันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 อาจารย์สิรพิชญ์ สินมา “น้องพิงค์” กล่าวว่าเริ่มเรียน  

Pre-degree ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในขณะท่ีกำลัง 

ศึกษาอยู่ชั้น ม.4 โดยเลือกคณะนิติศาสตร์ และสำเร็จ 

การศึกษาเมื่ออายุ 18 ปี หลังจากนั้นก็ได้เรียนต่อ 

เนติบัณฑิตอีก 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิต 

ก็ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ในสาขาวิชา Comparative Law จาก University 

of San Diego และ California Western School of Law  ที่อเมริกา 

ด้วยอายุเพียง 21 ปี หลังจากนั้นก็มาสมัครเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 สำหรับการเรียนในระบบ Pre-degree เริ่มจากการเรียนวิชาพื้นฐาน 

ในช้ันปริญญาทุกสาขา/คณะ ดังน้ันจึงไม่มีปัญหาทางการเรียนเน่ืองจากเน้ือหา 

ที่เรียนจะมีความคล้ายกันกับตอนที่เราเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และการ 

เรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ัน ก็ยังมีตัวช่วยในการท่ีจะทำให้เรามีความรู้ 

เพิ่มขึ้นด้วยการเรียนระบบ e-Learning ซึ่งสามารถเลือกเรียนในเวลาที่เรา 

ต้องการได้อีกด้วย และที่สำคัญในช่วงเวลาของการสอบในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงก็ยังไม่ซ้อนกับการสอบของโรงเรียนอีกด้วย ด้วยบริการต่างๆ 

เหล่านี้จึงทำให้การเรียนในระบบ Pre-degree ไม่มีปัญหาทั้งด้านการเรียน 

และการสอบ ทำให้ในช่วงเวลาปิดเทอมเราไม่จำเป็นต้องไปติวหนังสือเหมือน 

คนอื่น แต่เรานำเอาเวลาตรงนี้มาใช้เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์และมีโอกาสมากกว่าคนอื่น  ถือได้ว่าเป็นการใช้

เวลาที่คุ้มค่า

 ในการท่ีได้เข้ามาอยู่ในร้ัวรามคำแหง และการท่ีได้เข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทำให้เรารู้จักคำว่า ความพ่ายแพ้ และการต่อสู้รวมทั้งได้ข้อคิด 

ที่ว่า “ล้มได้		แต่ต้องลุกขึ้นมาอย่าท้อถอย”	

 “ในเรื่องการเรียนคนเราเปรียบก็เหมือนลูกเต่า	 เมื่อเราเกิดมาก็ต้องรีบ	

ลงทะเล	 เพราะถ้ามัวโอ้เอ้อยู่ก็จะมีอะไรมาคาบไปกิน	 อยากให้ข้อคิดว่าชีวิต	

เราไม่มีความแน่นอน	 คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถจะเลี้ยงดูเราตลอดไปได้	 ยิ่งเรา	

รับผิดชอบตัวเองได้เร็วเท่าไรก็จะย่ิงดีกับตัวเรา	 และก็ยังสามารถท่ีจะหันกลับไป	

ช่วยครอบครัว	ช่วยสังคมและประเทศชาติได้มากขึ้น”	อาจารย์สิรพิชญ์กล่าว 

ในตอนท้าย

นายสิรพัชร์ สินมา   “น้องพอร์ช” กล่าวว่าขณะที่ 

เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ตามคุณพ่อไปที่ทำงาน 

และได้เห็นกระบวนการพิจารณาความจึงมีความ 

สนใจ คุณพ่อจึงได้พามาสมัครเรียน Pre-degree ใน 

คณะนิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจาก 

สำเร็จการศึกษาจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโทในสาขาวิชา Comparative Law จาก 

University of San Diego และ California Western 

School of Law  ที่อเมริกา เมื่ออายุ 21 ปี

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเดียวของประเทศที่เปิด	

โอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	 โดยไม่ปิดก้ัน	

2 อดีตนักศึกษา Pre-degree
 เผยเส้นทางการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ

(อ่านต่อหน้า 10)(อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 6)

 หนึ่งในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิตมนุษย์เพื่อ 

ใช้สำหรับการพักผ่อนและฟูมฟักความอบอุ่นของ 

ครอบครัวก็คือที่อยู่อาศัยหรือที่เราเรียกว่า “บ้าน” 

แต่เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นทำให้บ้านเกิดความเสียหาย 

ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ผู้อยู่อาศัยทุกคนย่อมต้องหา 

วิธีทางแก้ไขและซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายน้ัน แน่นอน

ว่าการซ่อมแซมส่วนเสียหายบางประการต้องอาศัย

ช่างผู้ชำนาญงานในการซ่อม แต่ก็มีคนอีกไม่น้อยที่

กำลังคิดว่าจะซ่อมแซมบ้านด้วยตนเองเพื่อประหยัด 

ค่าใช้จ่ายและลดความยุ่งยากในการจัดหาและติดต่อช่าง 

และในสถานการณ์เช่นที่เป็นอยู่นี้ มีความเป็นไปได ้

ท่ีปริมาณช่างอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการจนกระท่ัง 

เกิดความขาดแคลนได้ เพราะเน่ืองจากในทุกพ้ืนท่ีก็มี 

ความต้องการเน่ืองจากประสบกับอุบัติภัยในลักษณะ 

เดียวกัน 

รูปที่ 1 สภาพบ้านพักอาศัยที่ประสบอุทกภัย

 บทความน้ีจึงนำเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาบ้านในเบื้องต้นหลังต้องเผชิญกับอุทกภัย 

ดงัแสดงในรปูที ่1 โดยจะเสนอแนวทางการแกป้ญัหา 

บ้านเม่ือน้ำลด เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะ 

ติดต่อช่างผู้ชำนาญเข้ามาประเมินเพ่ือซ่อมแซมบ้าน 

ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ผู้ ที่ ก ำลั งประสบกับปัญหาต่ างๆ  

หลังน้ำลดสามารถประเมินความเสียหายของบ้าน 

ในเบื้องต้นด้วยตนเองได้

ควรทำอย่างไรหลังน้ำลด

รูปที่ 2 สภาพของคราบน้ำและ

ความชื้นบนผนังหลังน้ำลด

 หลังน้ำลดบ้านยังคงอยู่ในสภาพช้ืนสูง ดังแสดง 

ในรูปท่ี 2 ดังน้ันก่อนเข้าตรวจสภาพโดยรอบของบ้าน

เพ่ือดำเนินการล้างและทำความสะอาดตัวบ้านรวมถึง 

อุปกรณ์ต่างๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าระบบ 

วงจรไฟฟ้าของบ้านยังคงปิดอยู่หรือไม่ เพราะอาจ 

เกิดอันตรายได้และหากมีความจำเป็นจะต้องเปิด 

วงจรไฟฟ้าของบ้านต้องแน่ใจว่าระบบวงจรไฟฟ้า 

จะต้องมีฟิวส์ที่คัทเอาท์เสมอ เพราะเมื่อเปิดวงจร 

ไฟฟ้าถ้าจุดใดจุดหนึ่งมีความชื้นคัทเอาท์จะตัดและ 

ฟิวส์จะขาด หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะต้องตามช่าง 

ไฟฟ้าที่มีความรู้เข้ามาแก้ปัญหาโดยทันทีเพราะอาจ 

เสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หลังตรวจสอบอย่างแน่ใจ 

หรือทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

สามารถล้างทำความสะอาดบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ 

และควรบันทึกสภาพความเสียหายของบ้านเพ่ือลำดับ 

ความสำคัญในการซ่อมและช่วยในการประเมินราคา 

เบื้องต้น การบันทึกควรลำดับความสำคัญของการ 

ซ่อมแซมเพื่อจะได้วางแผนการจ่ายเงินได้อย่างมีขีด 

จำกัดและมีความเป็นไปได้ และเป็นการลำดับว่าส่ิงใด

สามารถทำการซ่อมแซมเองได้หรือสิ่งใดควรมีการ 

ซ่อมแซมก่อนเพื่อเข้าอยู่อาศัยชั่วคราว

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในเบื้องต้นหลังน้ำลด

ก่อนตามช่างผู้ชำนาญ

 ระบบไฟฟ้าในอาคารหรือบ้านพักอาศัย 

หลังน้ำลด ดังแสดงในรูปที่ 3 เป็นเรื่องสำคัญและ 

ต้องระมัดระวังเป็นที่สุดหากไม่มีความชำนาญอาจ 

ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

จึ งต้องอาศัยช่ างผู้ ชำนาญที่มีความรู้ โดยตรง  

การดำเนินการของเจ้าของอาคารที่ไม่มีความชำนาญ

จะดำเนินการได้เพียงการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อ 

แจ้งความเสียหายและให้เกิดความรวดเร็วในการ 

ซ่อมแซมเท่านั้น โดยวิธีการดำเนินการตรวจสอบ 

ในเบื้องต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปที่ 3 สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด

 1. ตรวจสอบสภาพฟิวส์ว่าสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่ 

และลองเปิดคัทเอาท์หากจุดใดของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

มีความช้ืน คัทเอาท์จะตัดและฟิวส์จะขาด ให้เปล่ียนฟิวส์ 

แลว้ทิง้ไว ้1 วนัใหค้วามชืน้ระเหยออก          แลว้ดำเนนิการ 

อีกคร้ังหากคัทเอาท์ตัดไฟ ให้ดำเนินการตามช่างผู้ชำนาญ

เข้ามาแก้ไข

  2. หากดำเนนิการตามขอ้ 1. คทัเอา๊ทไ์มต่ดัไฟ 

ให้ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าหากไม่มีการเคลื่อนไหว 

แสดงว่าไฟฟ้าในบ้านไม่มีการร่ัว แต่หากมีการเคล่ือนไหว 

ของมิเตอร์จะต้องตามช่างเข้ามาตรวจสอบการร่ัวไหล

ของไฟฟ้า

 เรื่องของไฟฟ้าในอาคารเป็นเรื่องที่มีความ 

เส่ียงสูงในการตรวจสอบหากไม่มีความชำนาญเพียงพอ 

ไม่ควรดำเนินการด้วยตนเอง ควรติดต่อหาช่างที่ม ี

ความรู้และความชำนาญเฉพาะเข้ามาตรวจสอบจะ 

ปลอดภัยที่สุด

ระบบประปาและสุขาภิบาลหลังน้ำลด

 เร่ืองของระบบประปาและสุขาภิบาลในอาคาร 

เป็นอีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะเกี่ยวกับสุขอนามัย 

ของผู้อยู่อาศัย โดยการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ควรดำเนินการดังนี้

 1. หากบ้านใดมีบ่อพักหรือถังเก็บน้ำใต้ดิน 

ที่ระดับน้ำท่วมถึง ควรดำเนินการสูบน้ำที่เก็บไว ้

ออกทั้งหมดและทำความสะอาดถังเก็บน้ำ พร้อม 

ตรวจสอบอุปกรณ์ประปาที่ใช้ เช่น ปั๊มน้ำ ลูกลอย 

หรือวาล์ว ก๊อกน้ำ เป็นต้น ว่ายังอยู่ในสภาพปกต ิ

อยู่หรือไม่ มีสิ่งแปลกเข้าไปติดค้างอยู่หรือเปล่า เพื่อ 

จะได้ดำเนินการซ่อมแซม

 2. เรื่องของส้วม  หากส้วมเป็นระบบบ่อซึม 

เมื่อน้ำท่วมบ่อซึมของท่านจะอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำจะ

ทำให้บ่อซึมไม่ยอมซึมน้ำออกเป็นสาเหตุของส้วม

ที่ราดไม่ลงและเต็มบ่อย ให้ดำเนินการแก้ไขโดยสูบ 

สิ่งปฏิกูลออกก่อนและปล่อยให้พื้นที่บริเวณนั้น 

แห้งแล้วระบบจะกลับมาทำงานได้อย่างปกติ หรือ

ถ้าหากอยากเปลี่ยนระบบก็สามารถเปลี่ยนมาเป็น 

ระบบถังส้วมสำเร็จแบบปัจจุบันได้ แต่หากระบบ 

เป็นแบบถังส้วมสำเร็จก็ให้ดำเนินการตรวจสอบว่า

มีสิ่งแปลกปลอมใดที่มากับน้ำท่วมเข้ามาในระบบ 

หรือไม่ เพื่อให้ระบบกำจัดของเสียทำงานได้อย่าง 

 สะดวกและไม่เกิดการอุดตัน

เตรียมรับมือกับการซ่อมบ้านหลังน้ำลด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์  คงสง            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์พงศกร  พรมสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กล่าวนำ
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(อ่านต่อหน้า 7)

พื้นบ้านหลังน้ำลด

     รูปที่ 4 สภาพพื้นบ้านที่มีน้ำท่วมขัง

เป็นเวลานาน

 พื้นบ้านที่มีน้ำท่วมขัง ดังแสดงในรูปที่ 4  

ของบ้านหลายหลังอาจประสบกับปัญหาน้ำซึมขึ้น

มาจากพื้นบ้านขณะน้ำท่วม อาจมีสาเหตุเนื่องจาก

ระบบโครงสร้างของพ้ืนเกิดการแตกร้าวท้ังน้ีรอยร้าว 

อาจเกิดก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมหรือเกิดเนื่องจาก 

แรงดันของน้ำในขณะที่น้ำท่วม สามารถแก้ปัญหา

โดยการทำการสกัดบริเวณรอยร้าวนั้นและทำการ 

อุดด้วยซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์อุดรอยร้าวในอาคาร 

และทำการปิดปูพ้ืนให้เหมือนเดิม แต่หากเกิดรอยร่ัว

จากรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังไม่สนิทอาจเกิดจาก

ระบบโครงสร้างอาคารทรุดตัวหากจะซ่อมแซมใน

ระยะยาวก็ควรติดต่อช่างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม 

บริเวณดังกล่าว หรือสามารถใช้เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง 

อุดซ่อมแซมบริเวณดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากต้องการ 

ความแข็งแรงของการอุดด้วยการยาแนวสามารถใช้

กาวยาแนวอเนกประสงค์ ประเภทโพลียูริเทนในการ

อุดรอยร่ัวต่างๆ ซ่ึงจะมีความคงทนสูงกว่ากาวซิลิโคน

ทั่วไป

 สำหรับพื้นบ้านแบบปาเก้ที่เป็นไม้และยึด 

ด้วยกาวกับพ้ืนคอนกรีต เม่ือถูกน้ำท่วมจะหลุดล่อน 

หรือบวม แต่หากเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยก็

สามารถแก้ปัญหาได้โดยเช็ดทำความสะอาดและ

ปล่อยให้แห้งโดยให้อากาศถ่ายเทความชื้นออกไป 

สำหรับในกรณีที่ปาเก้บวม โก่ง งอ ก็ให้รื้อออกมา

และทำการติดตั้งชิ้นใหม่เข้าไปแทนที่ ก่อนติดตั้ง 

ต้องแน่ใจว่าพื้นคอนกรีตด้านล่างอยู่ในสภาพแห้ง 

เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดการหลุดล่อนได้ในอนาคต  

หรือหากบ้านใดเกิดความเสียหายมากแนะนำให้ 

เลือกวัสดุปูพื้นชนิดใหม่ที่มีความทนทานต่อน้ำได้ 

มากเช่น กระเบื้อง หินอ่อนหรือแกรนิต เป็นต้น  

เพราะหากต้องการติดตั้งเป็นปาเก้เช่นเดิมจะต้อง 

ให้พ้ืนคอนกรีตท่ีจะปูปาเก้ทับแห้งเสียก่อนไม่เช่นนั้น

ถึงไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นปาเก้หลุดล่อนอย่าง 

แน่นอน

 สำหรับพื้นแบบพรมก็ควรรื้อและนำพรม 

ไปซักทำความสะอาดและผึ่งให้แห้ง และทำการล้าง 

พื้นผิวด้านล่างให้สะอาดและอากาศถ่ายเทความชื้น 

ออกไปก่อนจะนำพรมมาติดตั้งอีกครั้งเพื่อป้องกัน 

กลิ่นอับและเชื้อราบนพรม

 ผนังบ้านหลังน้ำลด

รูปที่ 5 ลักษณะของคราบบนผนังหลังน้ำท่วม

 ผนังบ้านเมื่อแช่น้ำจะเกิดคราบ ดังแสดง 

ในรูปที่ 5 จนทำให้เกิดเป็นรอยด่างและสีของบ้าน 

ไม่เสมอกันหลังทำการล้างคราบสิ่งสกปรกออก  

ควรมีการซ่อมแซมทั้งตัวผนังและสีของผนัง

 1. หากเป็นผนังไม้การซ่อมแซมจะไม่ยุ่งยาก 

มากนักเพียงแค่ทำความสะอาดส่วนที่สกปรกและ 

ร้ือถอนส่วนท่ีเสียหายและติดต้ังผนังส่วนเสียหายใหม่ 

สำหรับการทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้หรือสีตกแต่ง 

เนื้อไม้ยังไม่ควรทำทันทีเพราะจะทำให้เนื้อไม้ขึ้นรา

และเกิดการผุได้ในอนาคต ดังนั้นก่อนทาผลิตภัณฑ์

ใดเพื่อรักษาเนื้อไม้และตกแต่งควรปล่อยให้ผนังไม้ 

แห้งโดยสนิทเสียก่อนอาจต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 

4-5 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อไม้นั้นแห้งจริง

 2. ผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นผนังท่ีใช้เวลาในการ 

ระบายความชื้นจนแห้งนานมากโดยเฉพาะผนังด้าน 

ที่ไม่มีแสงแดดส่องถึง ดังนั้นหลังทำความสะอาด 

และซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วควรรอให้ผนังแห้ง 

สนิทเสียก่อนจะดำเนินการซ่อมสีของผนังเพราะ 

ไม่เช่นนั้นสีที่ทาใหม่จะหลุดล่อนและเป็นรอยดำ 

จากความชื้นภายในตัวของผนัง

 3. ผนังยิบซั่มบอร์ดหรือไม้อัดที่ถูกน้ำท่วม

ควรร้ือออกเพราะเน่ืองจากผนังแบบยิบซ่ัมหรือไม้อัด 

จะเสียหายท้ังหมดเม่ือแช่อยู่ในน้ำ หลังทำการร้ือถอน 

ควรตรวจสอบสภาพของโครงเคร่าว่าอยู่ในสภาพช้ืน

หรือเกิดความเสียหายหรือไม่เพราะหากเกิดความช้ืน 

ภายในโครงเคร่าโดยเฉพาะโครงเคร่าไม้จะส่งผลให้ 

เกิดความเสียหายได้ในอนาคต เมื่อแน่ใจว่าโครงเคร่า 

อยู่ในสภาพแห้งจึงติดตั้งผนังใหม่และตกแต่ด้วยสี 

และเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์กันความชื้น

 4. ผนังที่มีการติดวอลล์เปเปอร์หลังน้ำลด 

ควรทำการรื้อออกและขัดพื้นผิวของผนังให้เรียบ 

แล้วปล่อยให้ผนังแห้งสนิท จึงดำเนินการติดตั้งแผ่น

วอลล์เปเปอร์ใหม่เข้ากับผนังเพ่ือป้องกันการหลุดล่อน

ในอนาคต

 5. ผนังกระจกหรือโลหะ การซ่อมแซมคงม ี

เพียงแค่การล้างทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก 

ที่ติดอยู่กับบริ เวณผนังและซ่อมแซมส่วนสีให้  

เหมือนเดิม

ประตู หน้าต่างและ

อุปกรณ์ประกอบหลังน้ำลด

 บ้านพักอาศัยปัจจุบันประตูและหน้าต่าง 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นอะลูมิเนียมและกระจกซึ่งจะมี 

ความเสียหายน้อย เพียงแค่ทำความสะอาดและขจัด

สิ่งที่ติดอยู่ตามช่องต่างๆ ก็เรียบร้อย แต่ก็มีบ้านเรือน 

อีกไม่น้อยที่มีประตูและหน้าต่างเป็นไม้ ดังแสดงใน 

รูปท่ี 6 ซ่ึงหากเกิดความเสียหายมากตัวบานของประตู

หรือหน้าต่างจะบวมออกและดันบานพับและกลอน

เสียหายจนประตูไม่สามารถปิดได้

รูปที่ 6 ลักษณะของบานประตูหลังถูกน้ำท่วม

 หากเกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้นควรทำ 

การเปลี่ยนบานของประตูหรือหน้าต่างนั้นพร้อม 

อุปกรณ์และทำการซ่อมแซมวงกบ โดยตรวจสอบว่า 

มีการผุกร่อนหรือมีการบวมตัวหรือไม่ก่อนติดตั้ง 

บานเข้ากับวงกบ แล้วจึงทาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษา 

เนื้อไม้และสีเพื่อตกแต่ง ส่วนอุปกรณ์ประกอบประต ู

หน้าต่างช้ินใดยังสามารถใช้งานได้ให้ทำการหล่อล่ืน 

ด้วยน้ำมันหรือสเปรย์หล่อลื่นต่างๆ ไม่ควรใช้จาระบ ี

ในการหล่อลื่นเพราะจะทำให้เกิดความชื้นสะสม 

และเกิดสนิมขึ้นในอนาคต สำหรับประตูที่ผลิตจาก 

วัสดุพีวีซีให้ตรวจสอบการขังของน้ำภายในบาน 

ประตู หากไม่แน่ใจให้แกะกรอบบานเพ่ือระบายน้ำออก

และติดตั้งใหม่โดยใช้ซิลิโคนเพื่อความแข็งแรง

ฝ้าเพดานหลังน้ำลด

 ก่อนการซ่อมแซมฝ้าเพดาน ควรตรวจสอบ 

สิ่งแปลกปลอมให้ดีโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตอันตราย 

ว่ามาอาศัยอยู่หรือไม่เพราะฝ้าเพดานเป็นส่วนที่สูง 

ท่ีสุดของบ้านและเป็นพ้ืนท่ีปิด เม่ือตรวจสอบเรียบร้อย 

แล้วให้ดำเนินการรื้อแผ่นฝ้าเพดานออกและดำเนิน 

การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของโครงเคร่าฝ้า 

ซ่อมแซมส่วนโครงเคร่าส่วนที่เสียหายและปล่อยทิ้ง 

ให้ระบายความช้ืนสักระยะหน่ึง แล้วจึงค่อยดำเนินการ 

ติดตั้งแผ่นฝ้าใหม่เข้ากับโครงเคร่าเพื่อป้องกันการ 

เกิดรอยดำเนื่องจากเชื้อราในอนาคต

เตรียมรับมือกับการซ่อมบ้านหลังน้ำลด  (ต่อจากหน้า 5)
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การขจัดความชื้นภายในบ้าน
หลังการซ่อมแซมเบื้องต้น

 

 การขจัดความชื้นภายในบ้านนับว่าเป็น 

หัวใจหลักของการซ่อมบ้านเพราะความชื้นเป็นสิ่ง 

ที่ทำให้ เกิดเชื้อราสาเหตุของรอยด่างบนผนัง 

พื้นหรือส่วนต่างๆของบ้านรวมทั้งอาจเป็นสาเหตุ 

ของโรคต่างๆ ที่จะส่งผลต่อผู้อยู่อาศัย การระบาย 

ความชื้นของบ้านหลังน้ำท่วมที่ดีที่สุดคือการเปิด 

ประตูและหน้าต่างทุกบานเสมอเพ่ือให้อากาศถ่ายเท 

ได้อย่างสะดวกอาจใช้พัดลมช่วยในการระบายอากาศ 

หรืออาจใช้สารดูดความชื้นต่างๆมาวางโดยรอบ 

ของบ้านเพื่อช่วยดูดซับความชื้นให้ระบายออกจาก

ตัวบ้านให้เร็วขึ้น

บทสรุป

     ความเสียหายของบ้านพักอาศัยหลังน้ำท่วมจะ 

เกิดมากหรือน้อยน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

ประกอบกัน บางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงแต่ระดับน้ำลดไว 

อาจจะมีความเสียหายน้อยกว่าบ้านที่มีระดับน้ำ 

ไม่สูงมากแต่มีระยะเวลาการท่วมขังนานก็เป็นได้  

ท้ังน้ีการซ่อมแซมส่วนเสียหายของบ้านบางประการ 

เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการเองได้ แต่การซ่อมแซม 

บางอย่างจะต้องอาศัยช่างผู้มีความรู้และมีความ 

ชำนาญในการซ่อมแซม การตัดสินใจในการซ่อมแซม 

ส่วนต่างๆ ของบ้านให้อยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย 

เป็นหลักเพราะหากเกิดความเสียหายแก่ชีวิตข้ึนแล้ว  

มูลค่าของความเสียหายที่ เกิดขึ้นจะไม่สามารถ 

เทียบได้กับค่าจ้างช่างที่จะเข้ามาซ่อมแซมส่วนที่เสีย 

หายนั้นๆ ได้ ดังนั้นหากจะดำเนินการซ่อมแซมด้วย 

ตนเองควรจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อ 

ความปลอดภัยและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

1. ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, “ร้อยพันปัญหาในงาน 

  ก่อสร้าง (ฉบับพิเศษ บ้านหลังน้ำท่วม)”  

  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์,  

  ตุลาคม 2545

2. ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, “ร้อยพันปัญหาในงาน 

  ก่อสร้าง (เล่ม 4 ฉบับหมอบ้าน)” สมาคม 

  สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์,  

  กันยาน 2542

3. “คู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม”  2554. (ระบบออนไลน์)  

  แหล่งที่มา http://news.mthai.com/general 

  -news/138740.html (15 พฤศจิกายน 2554)

4. “เกร็ดความรู้การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วม” 

  2554. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา http:// 

  www.hm.co.th/ data.asp?pg=knowledge

5.  Jessup, “Repairing Your Flooded Home” Federal  

  Emergency Management Agency (FEMA), 2012    

เตรียมรับมือกับการซ่อมบ้านหลังน้ำลด  (ต่อจากหน้า 6 )

 Keigo Zato’s long-lost father yesterday  

insisted he had never forgotten the son he left  

behind in Thailand.

 Katzumi Zato also said he did not have a 

new family.

 Zato married a Thai woman a decade 

ago, and she gave birth to Keigo, who is now nine 

years old.

 For reasons unknown to Keigo, Zato  

disappeared from his life. The young boy has in 

recent years shown his father’s picture to every  

Japanese tourist he saw in his home province of 

Phichit. 

 The boy wants to see and hug his father 

again. 

         จาก The Nation, National Affairs, 

    Saturday, May 23, 2009

    คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจ

lost   เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ที่สูญหาย  

  ที่ไม่พบเห็นอีกเลย

to insist  เป็นคำกริยา  แปลว่า ยืนยัน ยืนกราน

to leave behind  เป็นกริยาวลี แปลว่า ทิ้งไว ้

  เบื้องหลัง 

  ตัวอย่างจากข่าว 

  Keigo Zato’s long-lost father yesterday  

insisted he had never forgotten the son he left  

behind in Thailand.

  (เม่ือวานน้ีบิดาท่ีหายไปนานของเคอิโกะ 

  ซาโตะ ได้ยืนยันว่าเขาไม่เคยลืมลูกชายที ่

  เขาทิ้งไว้ที่เมืองไทยเลย)

to marry   เป็นคำกริยา  แปลว่า   แต่งงาน

decade   เป็นคำนาม   แปลว่า  ทศวรรษ  ระยะเวลา 

   10 ปี 

to give birth to  เป็นสำนวน  แปลว่า  คลอด

รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ                                        ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

Boy speaks with Japanese father by phone
 ตัวอย่างจากข่าว 

 Zato married a Thai woman a decade  

 ago, and she gave birth to Keigo, ...

 (ซาโตะแต่งงานกับหญิงไทยเม่ือ 10 ปี ท่ีผ่านมา  

 และเธอก็มีลูกคือ เคอิโกะ)

reason  เป็นคำนาม  แปลว่า  เหตุผล

unknown  เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ซึ่งไม่รู้ ซึ่งไม่ทราบ 

to disappear  เป็นคำกริยา แปลว่า  หายไป สาบสูญ  

 ตัวอย่างจากข่าว 

 For reasons unknown to Keigo, Zato  

 disappeared from his life.

     (เคอิโกะไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดซาโตะจึง 

 ได้หายไปจากชีวิตของเขา)

recent  เป็นคำคุณศัพท์  แปลว่า เร็วๆนี้ ใกล้ๆนี้ 

picture  เป็นคำนาม แปลว่า รูปภาพ  

home   ในที่นี้ใช้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เกี่ยวกับ 

  บ้านเกิด 

province เป็นคำนาม  แปลว่า จังหวัด 

 ตัวอย่างจากข่าว 

 The young boy has in recent years shown  

 his father’s picture to every Japanese  

 tourist he saw in his home province of  

 Phichit.

 (เป็นเวลาหลายปีที่บ้านเกิดจังหวัดพิจิตร 

 เด็กชายได้ให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เขาพบ 

  ดูภาพพ่อของเขา) 

to hug  เป็นคำกริยา  แปลว่า กอด  โอบกอด

 ตัวอย่างจากข่าว

 The boy wants to see and hug his father 

  again.

 (เด็กชายต้องการจะพบและกอดพ่ออีกครั้ง)

 
ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่

สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรือ isumaree@yahoo.com



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 รอคอยลอยคอรอความหวัง

	 น้ำถะถั่งถาโถมโจมกระหน่ำ

	 ทุกถิ่นไทยทุกข์ทับระยับระยำ

	 ต่างระกำน้ำตาหลั่งดั่งน้ำนอง	 	  

   น้ำเหนือท้นน้ำตาไทยไม่น้อยกว่า

		 	 	 น้ำทะเลหนุนบ่ามาซ้ำสอง		

	 	 	 ทั้งคนกรุงทุ่งไร่ไม่เป็นรอง		

	 	 	 ล้วนหม่นหมองหมดตัวทั่วหน้ากัน

 น้ำใจไทยช่วยไทยให้อยู่รอด

	 ไม่เคยมอดแสงสว่างทางสวรรค์

	 เป็นเมืองพุทธเมืองพระพ้นอธรรม์

	 คงมีวันพลิกฟื้นคืนดังเดิม

ลอยคอรอคอย
 ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  จัดโครงการ 

อบรมความรู้สถิติพื้นฐาน ST 103, ST 203, ST 206  

ประจำภาค 2  ปีการศึกษา 2554  ให้กับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผลสอบจากวิชาที่อบรม 

ตามโครงการฯ สามารถใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยได้ 

 โดยเปิดรับสมัคร วันที่ 17-23 ธันวาคม 2554  

เวลา  09.00-16.00  น.  ณ ห้องธุรการภาควิชาสถิติ  

(STB107)  (อาคารสถิติอยู่ตรงข้ามคณะวิศวกรรมศาสตร์)

        ระยะเวลาที่ฝึกอบรม :

 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 

2555 เวลา 17.30-21.00 น. (วันราชการ) และ 09.00-

17.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์)

ST 103  มี 2 กลุ่มคือ     

 กลุ่มที่ 1)  อบรมวันอังคารและวันพฤหัสบดี   

    เวลา  17.30-21.00 น.

 วันอังคารท่ี 17, 24, 31 มกราคม, 7 กุมภาพันธ์ 2555

 วันพฤหัสบดีท่ี 19, 26 มกราคม, 2, 9  กุมภาพันธ์ 2555

 กลุ่มที่ 2) อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์     

    เวลา  09.00-17.00 น.

 วันเสาร์ที่  28 มกราคม, 4 กุมภาพันธ์ 2555

      วันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคม, 5 กุมภาพันธ์  2555

ST 203    อบรมวันอังคารและวันพฤหัสบดี   

  เวลา  17.30-21.00 น.

            วันอังคารที่ 17, 24, 31 มกราคม, 

  7 กุมภาพันธ์ 2555

           วันพฤหัสบดีที่ 19, 26 มกราคม, 

  2, 9 กุมภาพันธ์ 2555

ST 206 อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์   

  เวลา  09.00-17.00 น.

  วันเสาร์ที่  28 มกราคม, 

  4 กุมภาพันธ์ 2555

            วันอาทิตย์ที่  29 มกราคม, 

  5 กุมภาพันธ์  2555

สถานที่อบรม   :  อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

(SCL) ชั้น 3

คุณสมบัติของผู้สมัคร  :

 ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งได้แจ้งขอจบการศึกษา 

และลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ต้องการอบรม 

มาแล้วอย่างน้อย  2  ครั้ง  (ภาคการศึกษา 1,  2  และ 

ภาคฤดูร้อน)  และต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 

ที่สมัครอบรมในภาค  2  ปีการศึกษา  2554

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร : 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงว่าเคยลงทะเบียน 

วิชาที่สมัครมาแล้ว 2 ครั้ง และมีเครื่องหมาย X  

หน้าข้อความ “ขอจบการศึกษา”  อย่างน้อยหน่ึงภาคเรียน  

หรืออาจใช้ใบเช็คเกรดแทนได้

ค่าลงทะเบียน  :  วิชาละ  2,500.- บาท อบรมจำนวน 

28 ชั่วโมง

เอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม  : ทางโครงการฯ ได้เตรียม 

เอกสารประกอบการอบรมให้นักศึกษาสามารถนำ 

ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยมาใช้ควบคู่ได้

การทดสอบ   :  มีการทดสอบทุกครั้งในแต่ละคาบของ 

การอบรม และนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อย

กว่า 80% ของเวลาฝึกอบรม

การประกาศผล  :  ประกาศผลสอบอยา่งไมเ่ปน็ทางการ 

ที่บอร์ดภาควิชาสถิติ และตรวจสอบผลสอบอย่าง 

เป็นทางการในภาค 2/2554

นักศึกษาที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม : สามารถ 

ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์    0-2310-8398,   

086-075-1267, 089-491-8842, 081-551-2968, 086-323-7229,  

086-974-1724, 081-682-3239, 086-085-8899 ในวัน 

และเวลาราชการหรือทาง  เว็บไซต์   www.stat.sci.ru.ac.th 

กรุณาติดต่อเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เท่านั้น

อบรมวิชา ST พ้ืนฐานแก่นักศึกษา

นำผลไปใช้แทนผลการสอบได้

กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา
วัน

ลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401014039-5401102354

5402026040-5402105745

5403016909-5403071730

5404039991-5404069188

5405003335-5405018598

5406040518-5406163534

5407001618-5407006849

5454004127-5454011064

5456003242-5456004398

5490061354-5490089892

17
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
4

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5301017108-5401014021

5302037758-5402026032

5303031495-5403016891

5404011982-5404039983

5305003617-5405003327

5306073056-5406040500

5307001700-5407001600

5354007253-5454004119

5456002079-5456003234

5490033056-5490061347

18
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
4

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5101107802-5301017090

5202005145-5302037741

5203018360-5303031487

5304024713-5404011974

5105500275-5305003609

5206049529-5306073049

5207000349-5307001692

5254001810-5354007246

5456000891-5456002061

5490004750-5490033049
19

 ธ
ัน

วา
คม

 2
55

4

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5001001857-5101107794

5002012366-5202005137

5003034096-5203018352

5204009970-5304024705

4905012532-5105500267

5006112113-5206049511

4907502068-5207000331

4954010874-5254001802

5356500354-5456000883

5390025723-5490004743 

20
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
4

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

4701000012-5001001840 

4702000011-5002012358

4703000010-5003034088

4704000019-5204009962

4705000018-4905012524

4706000017-5006112105

4707000016-4907502050

4754000018-4954010866

5356000017-5356500347

4790000014-5390025715

21
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
4

รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

   

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2554  จำนวน 12 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54179             BI116 (H) 35/25 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา คณาจารยภ์าควชิาชวีวทิยา

 54205  CM 104 66/25 เคมีในชีวิตประจำวัน ผศ.พิทยา  สีสด และคณะ 

 54098  CN 471 40/25 การอ่านปรัชญาโบราณจีน รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 

 54252  EA 645 162/25 นโยบายและการวางแผน รศ.ดร.สมพิศ  โห้งาม

        การศึกษา

 54250  EN 463 66/25 ละครประวัติศาสตร์ของ รศ.เอมอร  ดิสปัญญา 

        วิลเลี่ยม  เชคสเปียร์   

 54289  FR 322 197/25 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 อ.ดร. ศศิ  อินทโกสุม 

 54174  LA 205 47/25 คำอธิบาย ปพพ. ว่าด้วย รศ.จุฑามาศ  นิศารัตน์

        ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้

 54141  LI 211 30/25 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ผศ.วรัตธนันท์  รักษ์วิเชียร

 54180  PA 470 39/25 การเมืองและการบริหาร ผศ.ศิริพร  เชาวลิต

        รัฐกิจกับการพัฒนา  

 54323  PC 634 215/25 พัฒนาการทางอาชีพ รศ.จตุพร  ลิ้มมั่นจริง 

 54162  SN 201 (S) 27/25 คู่มือการกระจายคำกริยา ผศ.สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์ 

 54282  TH 101 36/25 ลักษณะภาษาไทย ศ.ดร.คุณบรรจบ  พันธุเมธา

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

กองบรรณาธิการ

ถาม    ดิฉันนักเรียน Pre-degree รหัส 53 อยากทราบว่า 

ทุน 5 G นักเรียน Pre-degree มีสิทธิได้ทุนหรือไม่ 

และมีเงื่อนไขอย่างไร 

 1. หลักเกณฑ์การได้รับทุน 5 G

 2. ถ้ารวมเกรดของหลาย ๆ เทอมให้ครบ 5 G 

ได้ไหม

ตอบ  1. นักศึกษา Pre-degree มีสิทธิได้ทุน 

5 G หลักเกณฑ์การได้รับทุน 5 G นั้นจะต้องได้

ระดับผลการเรียนเกรด G มากกว่า 70 % ของ 

หน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด ทุน 5 G จะให้เฉพาะ 

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เท่านั้นนักศึกษา 

ที่ได้รับทุน 5 G จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 

ในภาคเรียนเดียวกันแต่ในปีการศึกษาถัดไป เช่น 

นักศึกษาได้ทุน 5 G ในภาคเรียนที่ 2/2553 จะได้ 

รับทุน 5 G ในภาคเรียนที่ 2/2554 นักศึกษา 

ตรวจรายชื่อก่อนลงทะเบียนเรียน ที่อาคาร สวป. 

ชั้น 1 ช่อง 5 เพื่อตรวจสอบรายชื่อในภาคเรียนที่ 

นักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน

  2.  ไม่ได้ จะต้องเป็นภาคเรียนเดียวกัน

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

เอกส่ือสารมวลชน แจ้งจบท่ีคณะและข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอการรับปริญญา  จึงขอทราบ 

รายละเอียดกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ดังน้ี

 1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เราจะทราบ 

ได้จากที่ใดบ้าง ประกาศให้ทราบแล้วหรือไม่

 2. เอกสารท่ีต้องใช้ในการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร มีอะไรบ้าง

ตอบ 1. ขณะนี้มีการประกาศกำหนดการ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้ทราบแล้วที่  

อาคาร สวป. ชั้น 1 ซึ่งนักศึกษาแจ้งจบไว้ในภาค 

1/2553, 2/2553 และ S/2553 เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรพร้อมกัน รุ่นที่ 37 พ.ศ. 2555 กำหนด 

การพระราชทานปริญญาบัตร มีดังนี้

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี  

5 - 9 มีนาคม 2555

 ซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 

2555

 ซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 

2555 และวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2555

 ท้ังน้ี ขอให้บัณฑิตติดตามลำดับท่ีแถวท่ีในการ 

ฝึกซ้อมอีกคร้ัง ท่ีคณะนักศึกษาสังกัดและติดประกาศ

ให้ทราบ ณ อาคาร สวป. ชั้น 1  

 2. เอกสารท่ีใช้ในการฝึกซ้อมมีใบเสร็จ 

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต, บัตรประจำตัวประชาชน

  หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมอาชีพอิสระระยะส้ันแก่นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว จะเลือกเข้าอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
หรือหลายหัวข้อก็ได้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด หัวข้อละ 30 คน (ไม่รับสมัคร 
ในวันอบรม) สอบถามและสมัครได้ท่ี ห้องฝึกอบรมอาชีพ อาคารพระมาส (PRB) ช้ันล่าง งานกิจการและ 
บริการนักศึกษา ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคารพระบาง (PBB) ชั้นล่าง โทร. 0-2397-6314, 
0-2397-6331, 0-2397-6332, 089-133-5406 (คุณดาลิน), 089-452-8231 คุณอัญชลี (ตุ๊ก) สามารถ  
 DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่ http://www.bangna.ru.ac.th/ 

หัวข้อที่ฝึกอบรม วันที่ฝึกอบรม เ เวลา สถานที่ 
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

คุ๊กกี้สามกษัตริย์ ศ. 23 ธ.ค. 54 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ขนมเข่ง-ขนมเทียน อ. 27 ธ.ค. 54 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

เค้กช็อกโกแลต พฤ. 29 ธ.ค. 54 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

หมูสะเต๊ะ พ. 18 ม.ค. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 60.- 120.-

หอยจ๊อ พ. 25 ม.ค. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ขนมจีนซาวน้ำ-ขนมจีนแกงป่า ศ. 27 ม.ค. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ขนมไข่นกกระทา-ซาลาเปาทอด พ. 8 ก.พ. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

อาหารจานเดียว ศ. 10 ก.พ. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ถั่วแปบปากหม้อเบญจรงค์  จ. 13 ก.พ. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ซาลาเปา (สูตรโรงแรม) พ. 25 เม.ย. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

วอฟเฟิลเบลเยี่ยม ศ. 27 เม.ย. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ยำมะม่วง-ยำผลไม้ อ. 1 พ.ค. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ขนมปังนมสด พฤ. 3 พ.ค. 55 09.30-16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

รามฯ 2 จัดอบรมอาชีพอิสระ



 
 

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ผลการประชุมสภาฯ                         (ต่อจากหน้า 4)

ฐานขอ้มลูการประกนัคณุภาพการศกึษา  ระดบัอดุม 

ศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้หน่วยงานสะดวก 

ในการจัดเก็บข้อมูลและการกรอกข้อมูล

  3. ปรับตัวบ่งชี้ที่ 17 ของ สมศ. ผลการ 

พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็น 

เอกลักษณ์ของสถาบันตามเกณฑ์ใหม่ ซ่ึงคณะกรรมการ 

ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีมติให้ระบุเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้ชัดเจน คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

 7. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1 

 ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 5) ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) แบบ 2

  นายสาโรช  เนติธรรมกุล  รหัสประจำตัว 

5219 26004 1 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) แบบ 2

  นายสำรวย  มหาพราหมณ์  รหัสประจำตัว  

5119 54005 2  ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาค 

ภาษาอังกฤษ (แบบ 1)

  นางสาวนิภา  นิรุตติกุล  รหัสประจำตัว 

4919 14002 3 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากร-

มนุษย์) แบบ 2

ความสามารถทางการศึกษาและยังเป็นการใช้เวลา	

ว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์	อีกทั้งยังทำให้เรามีระดับ

ความคิดความอ่านที่ดีขึ้น	 และมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น	

พอมาเรียนทางด้านกฎหมายยิ่งทำให้เราได้รับทราบ	

ถึงสิทธิหน้าท่ี	 ขอบเขตของตนเองอยู่ในระดับใด	 ก็จะ	

ทำให้เราไม่สร้างปัญหาหรือเป็นภัยต่อสังคม	 และทำ	

ให้รู้ว่าต้องใช้หลักตรรกะเหตุผลในการตัดสินมากขึ้น		

รู้ถึงสิทธิหน้าที่พึงกระทำที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ 	

ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขต่อไป”	

 “เราเปรียบเสมือนเรือลำน้อยที่ลอยอยู่กลาง	

ทะเล	 เราก็ต้องรีบพายไปให้ถึงฝั่ง	 เพราะเราไม่รู้ว่า	

วันข้างหน้าจะมีมรสุมเข้าเมื่อไร	ดังนั้นเราควรจะทำ	

ให้ดีที่สุด	 ยิ่งถ้าเรายืนด้วยตัวเราเองได้เร็วเท่าไรก็ยิ่ง	

เป็นผลดีต่อเรา	 รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่	 และสามารถ

ที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่นในสังคมที่	

ยังไม่พร้อมได้”		นายสิรพัชร์กล่าวในตอนท้าย

2 อดีตนักศึกษาฯ                             (ต่อจากหน้า 4)

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร : เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

RAM 3000 สหกิจศึกษา หลักสูตรที่ 3 หวังช่วย 

นักศึกษารู้จักวิธีการบริหารความเครียดเพื่อให้สามารถ 

ทำงานได้ภายใต้ความกดดัน ณ ห้องประชุม 301 

ชั้น 3 อาคารสวรรคโลก ม.ร. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 

ที่ผ่านมา

   อาจารย์ปรัชญา ปิยะมโนธรรม รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. กล่าวใน 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง EQ กับการทำงานภายใต ้

ความกดดัน และการบริหารความเครียด ตอนหนึ่ง 

ว่า EQ หรือเชาว์อารมณ์ หมายถึง ความสามารถ 

ที่จะเข้าใจ วิเคราะห์และใช้ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ ์

ของตนเองและผู้อื่นได้ เชาว์อารมณ์นี้จะสอดคล้องกับ 

เชาว์ปัญญา หรือ IQ สำหรับผู้ที่มี EQ สามารถ 

สังเกตได้จากเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักสร้าง 

และรักษาสัมพันธ์ที่ดีต่อตนเองและทุกคน สามารถ 

รักษาอารมณ์ของตนเองได้เป็นปกติอย่างรวดเร็ว  

แม้จะเผชิญกับความเครียด หรือแรงกดดันมากๆก็ตาม   

เป็นคนที่มีความเป็นกลาง และยุติธรรม ใช้คำพูด 

ท่ีอ่อนโยนกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีเหนือกว่า เสมอกัน  

หรือด้อยกว่า ผู้ที่มี EQ เป็นคนที่คิดก่อนพูด และ 

แสดงอารมณ์ได้อย่างถูกกาลเทศะ แบบสมวัย สม 

ตำแหน่ง มีจิตใจสงบ นิ่ง เย็น และยังสามารถ 

อ่านความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นได้รวดเร็ว 

และถูกต้อง เป็นคนที่สามารถโน้มน้าวคนอื่นโดย 

ไม่ต้องใช้อำนาจ และสามารถสร้างและใช้อารมณ์ขัน 

ได้อย่างมีไหวพริบและถูกกาลเทศะ

 “นักศึกษาจึงมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้	

และพัฒนาในเรื่อง	 EQ	 เนื่องจากเมื่อจบการศึกษา	

แล้วจะต้องเผชิญกับความกดดันต่างๆในการทำงาน		

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานท่ีแข่งกับเวลา	 	การประสานงาน	

กั บ ลู ก ค้ า แ ล ะหน่ ว ย ง านต่ า ง ๆขอ งอ งค์ ก ร	

การปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงาน	 ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี	้

ย่อมทำให้เกิดความเครียดได้	 ถ้าหากมีการเผชิญหน้า	

และสั่งสมปัญหาต่างๆไว้เป็นเวลานานก็จะเกิด	

การสะสมทำให้เกิดความเครียด	 ส่งผลต่อสุขภาพและ	

ประสิทธิภาพการทำงานได้”   อ.ปรัชญากล่าวในตอนท้าย 

รองคณบดีศึกษาศาสตร์ แนะ นศ.
พัฒนา EQ สยบความเครียด

 
 สาขาวิทยบริการฯช่วยผู้ประสบภัย

        สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับ 

มูลนิธิรังสรรค์  แสงสุข  และสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดลพบุรี  จัดโครงการ  “ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบ 

ภัยน้ำท่วม”  โดยนำสิ่งของบริโภค และถุงยังชีพไป 

มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัด 

ลพบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2554  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเชียงราย ร่วมงานประเพณีลอยกระทง  ซึ่ง 

เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง  

ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2554 

ณ บริเวณสวนสาธารณะฉลองสิริราชย์ 50 ปี  

เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเมืองเชียงรายครบ 

750 ปี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม  

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงราย   

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนชาว 

เชียงราย รวมถึงภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ 

เอกชน ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา 

วิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประกวดขบวน 

แห่กระทงและเทพีนพมาศด้วย    

  นายวิทยา จิตนุพงศ์ รหัสประจำตัว  

5019 48024 9  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน  2554

  นายณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล   รหัสประจำตัว 

5119 48007 9 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน  2554

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

แบบ 2

  นายตระการ  ด่านกุล  รหัสประจำตัว 

4719 83213 0  ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 



 
 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ม.ร. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ          (ต่อจากหน้า 12)

อักษร 2 หลัก และตัวเลข 3 หลัก (รวม 5 ตัว)  

ไม่สามารถรองรับได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงกำหนด 

ให้เปล่ียนแปลงรหัสวิชาในหลักสูตรปรับปรุงใหม่เป็น 

ตัวอักษร 3 หลัก และตัวเลข 4 หลัก (รวม 7 ตัว) 

ซ่ึงจะทำให้มีรหัสวิชารองรับวิชาใหม่ได้มากข้ึน และ 

ให้ดำเนินการทุกหลักสูตร โดยเร่ิมใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษา 1 

ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  ท้ังน้ีหลักสูตรท่ีปรับปรุงน้ี

จะใช้กับนักศึกษาใหม่ 

 “สำหรับนักศึกษาเก่า	 ยังคงใช้หลักสูตรเดิมตาม	

ท่ีสมัครเข้าศึกษา	เพียงแต่เม่ือนักศึกษาสำเร็จการศึกษา		

ในใบรับรองผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยจะปรับรหัสเดิม	

ที่มี	 5	ตัว	 เป็นรหัสใหม่	 7	ตัว	 โดยอัตโนมัติ	นักศึกษา	

จะไม่ได้รับผลกระทบ	 ไม่ต้องกังวลเก่ียวกับรหัสท่ีเปล่ียนแปลง		

และไม่ต้องดำเนินการใดๆในเรื่องนี้” รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว

รามฯเปลี่ยนรหัสวิชาฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการจำลองพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรครั้งแรก ณ สถานที่จริง บริเวณลาน 
ด้านหน้าของสำนักหอสมุดกลาง และห้องรามคำแหง 
อนุสรณ์ และรับชมวีดิทัศน์พระราชประวัติ พระราช- 
กรณียกิจ พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู่หัว 
 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib. 

ru.ac.th หรือ โทร. 0-2310-8663

สำนักหอสมุดฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

หรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที ่

ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามเพิ่มเติมที่  

หน่วยบริการการศึกษา วิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6301

รามฯ 2 ปฐมนิเทศฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

        รูปแบบการประชุม เป็นการนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ตลอดจน 

การอภิปรายในหัวข้อวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไลเคน 

รวมท้ังการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้เช่ียวชาญ 

(Expert workshop) ที่เป็นการเสนอผลงาน และ 

อภิปรายเชิงลึก ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก The National 

Science Foundation (NSF) และ The Encyclopedia 

of Life (EOL) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านไลเคนเขตร้อน 

(Tropical lichen workshop)

 นอกจากนี้มีการศึกษาภาคสนาม (Excursion)   

ระหว่างวันที่ 14-18 หรือ 19 มกราคม 2555 ซึ่งเป็น 

การศึกษาไลเคนในสภาพธรรมชาติ จัดขึ้นภายหลัง 

การเสนอผลงานใน กทม.โดยมีพ้ืนท่ีศึกษา 3 แห่งๆละ  

5-6 วันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และป่าชายเลนภาคตะวันออก  

 การประชุมนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 

ประมาณ 400 คน ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 

300 คน จาก 50 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย 

ออสเตรีย เบลารุส เบลเยี่ยม บราซิล แคนาดา ชิลี 

จีน โคลัมเบีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก 

เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี 

ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิสราเอล 

อิตาลี เคนยา เกาหลี ลิทัวเนีย มาเลเซีย เม็กซิโก 

เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย นอร์เวย์ เปรู 

ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย เซอร์เบีย 

ซโลวาเกีย สเปน ศรีลังกา สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 

ประเทศไทย ตุรกี ยูเครน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

และเวเนซูเอลา

 อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับชาวไทย มีดังนี้  

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2554 นิสิต นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป 6,100 บาท และผู้ติดตาม 3,300 บาท  

ลงทะเบียนหน้างาน  นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

7,400 บาท และผู้ติดตาม 4,000 บาท  ค่าลงทะเบียน 

รวมกระเป๋าและเอกสารการประชุม อาหารและ 

เครื่องดื่มระหว่างพักการประชุม (เช้า-บ่าย)  อาหาร 

กลางวัน 4 วัน การเลี้ยงรับรอง และ IAL dinner

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยวิจัย 

ไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โทร. 0-2310-8395, 0-2310-8416 หรือ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ial7.ru.ac.th, www.

ru.ac.th/lichen 

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน 2554  เพื่อสร้างความรัก 

ความสามัคคีของนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมถึง 

สร้างประเพณียึดถือให้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมี 

นายสมบัติ แสงสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในพิธี 

ทั้งนี้มีนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วม 

กิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 สาขาฯ เพชรบูรณ์ ร่วมกับ อำเภอหล่มสัก 
จงัหวดัเพชรบรูณ์  ออกหนว่ยบรกิารตามโครงการ 
“อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ และ 
ให้บริการทางวิชาการ และอำนวยความสะดวก 
กับนักศึกษาในการรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เป็นประจำทุกเดือน ซ่ึงเดือนพฤศจิกายนน้ี สาขาฯ 
ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2554  ณ  ตำบลน้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

 สาขาฯเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปฏิบัติธรรมฝึกจิต 
อุทิศเป็นพระราชกุศล” ระหว่างวันที่ 24 - 26 
พฤศจิกายน 2554 เพ่ือให้บุคลากรของสาขาฯ นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวาย 
เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา

 
 

 
 
 

กิจกรรมรามฯ - เพชรบูรณ์



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๔)  วันท่ี ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

รามฯ เตรียมทำโพลสะท้อนปัญหาสังคมม.ร. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ไลเคนนานาชาติ คร้ังท่ี 7

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติ  

ครั้งที่ 7 (The 7th International Association for Lichenology Sympo-

sium, IAL7) ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต 

นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมงานหรือนำเสนอผลงานวิจัยได ้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ  

ประธานการจัดงานประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติ  

ครั้งที่ 7 เปิดเผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้รับเกียรติ 

จากสมาคมไลเคนนานาชาติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ 

ประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยเห็น 

ว่าประเทศไทยมีความพร้อมในด้านบุคลากร 

ผลงานเชิงวิชาการ ประกอบกับมีปัจจัยพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ 

สมบูรณ์ งดงาม และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อีกท้ังเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

โดยเฉพาะนักวิจัยชาวไทยมีโอกาสได้เพ่ิมพูนองค์ความรู้และป ระสบการณ์ รวมท้ัง 

สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านไลเคนและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย 

นานาชาติ ซึ่งจะทำให้การวิจัยด้านไลเคนของประเทศไทยก้าวหน้า และ 

เข้มแข็งขึ้น และทำให้เกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การอนุรักษ์ และ 

ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน 

        การจัดประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้รับความร่วมมือ

จากสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยเบื้องต้น 

มีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ รศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ   

รศ.พชร มงคลสุข ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร อ.ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์  

อ.กวินนาถ บัวเรือง อ.เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และทีมงานนักวิจัย ประมาณ  

20 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว และคณะ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.สุรีย์พร เจรียงประเสริฐและคณะ มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม อ.ดร.ขวัญเรือน พาป้อง และคณะ สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขตชุมพร) อ.จุฑารัตน์ 

สุจริตธุรการ และคณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

ผศ.ดร.อัจฉริยา รังษีรุจิ และคณะ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ (เชียงใหม่) ดร.สันติ วัฒฐานะ

         หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย อนุกรมวิธาน ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ พันธุกรรมเชิงโมเลกุล สรีระวิทยา นิเวศวิทยา ประชากร  

ชุมชีพ วิวัฒนาการ เคมี และสารธรรมชาติจากไลเคน รวมทั้งการใช้ไลเคน 

เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว ประธานคณะกรรมการ 

ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเผยว่า 

ในปีงบประมาณ 2555 น้ี ศูนย์ประชามติ ฯ จะดำเนินการ 

จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน    เพ่ือนำ 

ผลสำรวจมาเป็นข้อมูลอำนวยประโยชน์ในการบริหาร 

และพัฒนาประเทศ โดยมุ่งสำรวจความคิดเห็นของ 

ประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะ 

ทัง้สำรวจคะแนนนยิมการเลอืกตัง้ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่  ตลอดจน 

สร้างดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดัชนีวัดความ 

โปร่งใสในระบบราชการ ดัชนีวัดความรุนแรงในสังคมไทย ดัชนีช้ีวัดการพัฒนา 

และอื่นๆ ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ผ่านมา  ศูนย์ประชามติ ฯ  ได้เผยแพร่ผลสำรวจ 

ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และประชาสัมพันธ์ ม.ร. และกำลัง 

จัดทำเว็บไซต์ (www.rupoll.ru.ac.th) ของศูนย์ประชามติ   คาดว่าจะเปิดใช้ได ้

สมบูรณ์ภายใน ก.พ. 2555

  สำหรับปีงบประมาณ 2555 น้ี  ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้กำหนดจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อผลงาน 

ของรัฐบาล สถานการณ์ปัจจุบันและความคิดเห็นทางการเมือง การแก้ไข 

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การแก้ไข 

รัฐธรรมนูญ บทบาทสตรีในสังคมไทยและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้การดำเนินการ

จะใช้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเก็บข้อมูล เพื่อเป็นการฝึกฝนการทำงานด้าน

การวิจัยของนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม 

การเรียนรู้ชุมชน และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  ประธานคณะกรรมการศูนย์ประชามติ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ประชามติ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหน่วยงานหนึ่ง  ซึ่งมีผลงานสนับสนุนพันธกิจ 

และบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 

แก่สังคม รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางการประกัน 

คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นพันธมิตรผู้ก่อตั้งเครือข่ายเสียงประชาชน (We Voice) 

ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ สสส. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมวิจัย 

แบบทีมงานระดับประเทศ ถือเป็นศูนย์รวมโพลของประเทศจากหลายมหาวิทยาลัย

 สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาในภาค 2/2554 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าเป็นนักศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ค่าสมาชิก 
ข่าวรามคำแหง ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตไม่เกิน 24 หน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา 
และรับตำราเรียนฟรีตามกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียน ในภาค 2 / 2554  เท่าน้ัน
 ส่วนนักศึกษาเก่าจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมต่างๆและ 
ตำราเรียนในภาค 2/2554 และภาค 1/2555 รายละเอียดสอบถามเพ่ิมเติมท่ีงานแนะแนว 
จัดหางานและทุนการศึกษา โทร.0-2310-8080

ทุนการศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)


