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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๔

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ม.ร.ให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึน

แก่ผู้จบอนุปริญญา ในหลักสูตร 4 คณะ

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

   
 
 

   
 มษ.อบรมภาษาสเปน

 สำ�นักก�รสังคีต กรมศิลป�กร 

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 

ม ห � วิ ท ย � ลั ย ร � ม คำ � แ ห ง 

โดยคณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

และสถ�บันศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม

วัฒนธรรมสัญจรสู่สถ�นศึกษ� 

อลังก�รไปด้วยศิลปินชั้นนำ�

ท้ังด้�นน�ฏศิลป์และดนตรีไทย 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงเป็นประธ�น 

มรีองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิก�รบดี อาจารย์สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร ์ คณบดี

คณะศิลปกรรมศ�สตร์ คณะผู้บริห�ร บุคล�กร นักเรียน นักศึกษ� และประช�ชน เข้�ร่วมง�น 

เมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2558 ณ อ�ค�รหอประชุมพ่อขุนร�มคำ�แหงมห�ร�ช

ม.ร.ร่วมกับกรมศิลปากรเผยแพร่อลังการนาฏศิลป์ของแผ่นดิน

รามฯ บางนา รวมพลังจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

คณะนิติศาสตร์รับนศ.ภาคพิเศษ รุ่นที่ 31

 ม.รามฯ บางนา ร่วมพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคลากร นักศึกษา 

และประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  ทำากิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ 

วิทยาเขตบางนา เพ่ือเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสมหามงคล พระชนมายุครบ  60  พรรษา

 กองง�นวิทย�เขตบ�งน� มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จัดโครงก�ร “รามฯบางนา 

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาเขตบางนา” เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 

รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ในโอก�สมห�มงคล พระชนม�ยุครบ 60 พรรษ� 

วันที่ 2 เมษ�ยน 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง เป็นประธ�นเปิดง�น และมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิทยา  สีสด รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิทย�เขต  นางอัจฉรา  ห่อสมบัติ  ผู้อำ�นวยก�ร- 

เขตประเวศ พ.ต.อ. นิธิศ  บุญเจริญ ผู้กำ�กับก�รสถ�นีตำ�รวจนครบ�ลอุดมสุข 

นายสนิท  หอมจันทร์ ผู้แทนบริษัทนัมเบอร์วันแลนด์ ร.ต.คำาภา โหม่งพุฒ  

กรมทห�รม้�ที่ 1 รักษ�พระองค์ และบุคล�กร ม.ร. นักศึกษ� และประช�ชน 

ชุมชนโดยรอบ ร่วมในง�น เมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2558 ณ บริเวณถนน

ระหว่�งอ�ค�ร BNB 2-3 วิทย�เขตบ�งน� 

 
 คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 

รับสมัครนักศึกษ�ปริญญ�ตรี หลักสูตรนิติศ�สตร-

บัณฑิตภ�คพิเศษ รุ่นที่ 31 ประจำ�ภ�คเรียนที่ 1 

ปีก�รศึกษ� 2558 บรรย�ยวันจันทร์-วันศุกร์ 

เวล� 17.00 - 21.00 น. จำาหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่

บัดนี้ - 31 พฤษภ�คม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) 

และรับสมัครวันที่ 8 - 17 มิถุน�ยน 2558 เวล� 

09.00 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สถานท่ี- 

รับสมัคร คณะนิติศ�สตร์ อ�ค�ร 1 ห้อง 1102 

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง (หัวหม�ก) สอบถ�มร�ยละเอียด 

เพิ่มเติมท่ีโครงก�รหลักสูตรนิติศ�สตรบัณฑิต

ภ�คพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) โทร. 0-2310-8184, 8194

 ส�ข�วิช�ภ�ษ�สเปน ภ�ควิช�ภ�ษ�-

ตะวันตก คณะมนุษยศ�สตร์ ม.ร. จัดอบรม

ภ�ษ�สเปน ครั้งที่ 45 สำ�หรับนักศึกษ�และ

บุคคลทั่วไป จำ�นวน 2 หลักสูตร คือ SP1 

และ SP2 อบรมวันเส�ร์  เวล� 08.30-12.30 น. 

โดยจัดอบรมระหว่�งวันที่ 23 พฤษภ�คม - 

8 สิงห�คม 2558 ที่อ�ค�รศรีจุฬ�ลักษณ์  

(SLB) ห้อง 201 และห้อง 702  ค่�อบรม 

3,200 บ�ท (42 ช่ัวโมง) + ค่�เอกส�ร 100 บ�ท

 ผู้สนใจสอบถ�มร�ยละเอียดและ

สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป(อ่านต่อหน้า 2)

 ร�มคำ�แหงเพิ่มศักยภ�พคว�มเป็นตล�ดวิช� เทียบโอน

หน่วยกิตเพ่ิมข้ึนแก่ผู้สมัครนักศึกษ�ใหม่ที่จบอนุปริญญ�ข้ึนไป 

และผู้ที่จะเรียนปริญญ�ตรีใบที่สอง ให้มีโอก�สได้เพิ่มพูนคว�มรู ้

และพัฒน�ศักยภ�พในก�รทำ�ง�น รวมทั้งอำ�นวยคว�มสะดวก 

ในก�รชำ�ระค่�ใช้จ่�ยผ่�นบัตรเครดิตทุกธน�ค�ร

 ต�มที่มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงจะรับสมัครนักศึกษ�ใหม่ 

ภ�ค 1/2558 ระหว่�งวันที่ 22 - 25 พฤษภ�คม 2558 และวันที่ 27 

มิถุน�ยน - 6 กรกฎ�คม 2558 ทั้งส่วนกล�ง (ม.ร.หัวหม�ก)  และ

ส่วนภูมิภ�ค (23 จังหวัด) พร้อมเปิดรับสมัครท�งอินเทอร์เน็ต 

ทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค ที่ www.iregis.ru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ 

- 6 กรกฎ�คม 2558  นั้น

 เพ่ือขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�แก่ผู้สมัครที่จบอนุปริญญ�

ขึ้นไปและบุคล�กรในองค์กรต่�ง ๆ  ได้เพิ่มพูนคว�มรู้ และพัฒน�

ศักยภ�พในก�รทำ�ง�น มห�วิทย�ลัยจึงได้ปรับหลักเกณฑ์ก�ร

เทียบโอนหน่วยกิต ให้ส�ม�รถเทียบโอนได้ม�กข้ึนสำ�หรับผู้สมัคร

ที่จบอนุปริญญ�ขึ้นไปและผู้ที่ต้องก�รเรียนปริญญ�ตรีใบที่ 2 

ในหลักสูตรของ 4 คณะ  ดังนี้



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 รามฯ บางนา รวมพลังจิตอาสาฯ     (ต่อจากหน้า 1)

 โอก�สนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด  

รองอธกิ�รบดฝ่ี�ยวทิย�เขต กล่�วว่�กองง�นวทิย�เขต-

บ�งน� ได้เชิญชวนหน่วยง�น บุคล�กร นักศึกษ� 

ศิษย์เก่� และประช�ชนในชุมชนทุ่งเศรษฐี ม�รวม

พลงัคว�มรกั คว�มส�มคัคีประส�นใจเป็นหนึง่เดยีวกนั

และร่วมกนัทำ�คว�มด ี ช่วยกนัพฒัน�ปรับสภ�พภมิูทศัน์

บริเวณโดยรอบวิทย�เขตบ�งน� ให้มีคว�มสวยง�ม

ม�กย่ิงขึน้ เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละถว�ยเป็นพระร�ชกศุล 

แด่สมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ี

ในโอก�สดังกล่�ว และเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้

ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร เป็นผู้มีจิตส�ธ�รณะ บำ�เพ็ญตน

เพื่อสร้�งสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม และ

เกิดคว�มภูมิใจที่มีส่วนช่วยกันพัฒน�มห�วิทย�ลัย 

ส่งผลให้เกิดคว�มรักและผูกพันต่อสถ�บัน ทั้งนี ้

ก�รจัดง�นได้รับคว�มอนุเคร�ะห์และร่วมมือจ�ก

สถ�นตีำ�รวจนครบ�ลอดุมสขุ สำ�นกัง�นเขตประเวศ 

บรษิทันมัเบอร์วนัแลนด์ จำ�กดั และประช�ชนชมุชน

ทุ่งเศรษฐี ตลอดจนบุคล�กรร�มฯ 2 และนักศึกษ�

กลุ่มร�มฯรักษ์ป่� กลุ่มจระเข้จมนำ้� RU Step กลุ่ม- 

ประช�สมัพนัธ์ BNC NEWS และกลุม่ RU โพล์คซอง 

จำ�นวนกว่� 300 คน     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิก�รบดมีห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง กล่�วว่�ขอขอบคณุ

นกัศกึษ�จ�กชมรมต่�งๆ ทีม่�ร่วมกนัทำ�ง�นจติอ�ส�

พัฒน�ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวิทย�เขตบ�งน�

ในครั้งนี้อย่�งแข็งขัน ทั้งนี้เรื่อง “จิตอาสา” ถือเป็น

เรื่องสำ�คัญที่มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงเน้นยำ้�และ

ปลูกฝังค่�นิยมจิตอ�ส�ให้กับนักศึกษ� เพิ่มเติมจ�ก 

“คว�มรู้คู่คุณธรรม”  เพื่อให้นักศึกษ�มีจิตสำ�นึก

ในก�รทำ�คุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ประเทศช�ติ 

ให้เกดิคว�มเจรญิรุง่เรอืง รวมท้ังช่วยเหลอืผูด้้อยโอก�ส 

ให้พวกเข�ได้มีที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่�งสมศักดิ์ศรี

ของคว�มเป็นมนุษย์ และขอขอบคุณสถ�นีตำ�รวจ 

นครบ�ลอุดมสุข สำ�นักง�นเขตประเวศ บริษัท 

นมัเบอร์วนัแลนด์ จำ�กดั ทีใ่ห้คว�มกรณุ�มห�วทิย�ลยั

ม�โดยตลอด รวมท้ังบุคล�กรทุกคนท่ีตั้งใจช่วยกัน 

พัฒน�วิทย�เขตแห่งนี้ให้สะอ�ด สวยง�ม และ

คว�มเจริญรุ่งเรืองม�กข้ึนท้ังด้�นอ�ค�รสถ�นท่ี  

สิง่แวดล้อม และภมูทิศัน์ เพือ่เป็นทีร่องรบัประช�ชน

ในชุมชน ได้เข้�ม�ใช้ประโยชน์ พักผ่อนหย่อนใจ 

และเป็นสถ�นที่ศึกษ�เล่�เรียนให้กับลูกหล�นต่อไป

ที่ส�ข�วิช�ภ�ษ�สเปนหรือเลข�นุก�รภ�ควิช�

ภ�ษ�ตะวันตก คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย-

ร�มคำ�แหง (จันทร์ - ศุกร์ เวล� 09.00 - 16.00 น.) 

โทร. 0-2310-8268, 089-144-1997, 086-885-2887, 

086-905-5835, 086-885-2887 ขอใบสมัครได้ที ่

Email:spanishram@windowslive.com

มษ.อบรมภาษาสเปน                   (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.ร่วมกับกรมศิลปากรเผยแพร่อลังการนาฏศิลป์ของแผ่นดิน                                         (ต่อจากหน้า 1)

 ภ�ยในง�นมีก�รแสดงรำ�ถว�ยพระพร 

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯสย�มบรม-

ร�ชกุม�รี จ�กคณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

ก�รแสดงวิพิธทัศน�อันหล�กหล�ย  

จ�กสำ�นักก�รสังคีต กรมศิลป�กร ได้แก่ 

ก�รแสดงโขน เรื่องร�มเกียรติ์ ชุดพ�ลี

สอนน้อง ก�รแสดงละครนอก เรื่องค�วี 

ตอนกำ�เนิดเสือโค พร้อมก�รส�ธิตก�ร 

แสดงน�ฏศิลป์ โขน ละคร และดนตรี โดย

อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธ์ิ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รสังคีต

กรมศิลป�กร

 นอกจ�กน้ี ยงัมีนิทรรศก�รพเิศษจ�กกรมศิลป�กร 

พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท่ี (Mobile Museum) ก�รส�ธิต

ง�นช่�งและหัตถศิลป์ชั้นสูง จ�กสำ�นักช่�งสิบหมู่  

กรมศลิป�กร ก�รทดลองปฏิบตังิ�นปนูป้ันและง�น-

รดนำ้� และก�รจำ�หน่�ยหนังสือคุณภ�พจ�กกรม

ศิลป�กรด้วย

 โอก�สนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี กล่�วว่�  

เป็นวันท่ีช�วร�มคำ�แหง ท้ังนักเรียน นักศึกษ� บุคล�กร

และคณ�จ�รย์ ได้มีโอก�สชมศิลปวัฒนธรรมชั้นสูง

ของแผ่นดินไทย โดยสำ�นักก�รสังคีต กรมศิลป�กร 

นำ�บรมครู ครูโขน นักแสดงชั้นนำ�จำ�นวนม�ก 

ม�เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในสถ�นศึกษ� เป็นก�ร 

ช่วยส่งเสริมให้มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ม�รถเดินหน้� 

ในภ�รกิจหลักด้�นก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม 

ได้สำ�เร็จอีกครั้งหนึ่ง

 “ขอขอบคุณผู้จัดงานทุกฝ่ายท้ังจากสำานักการสังคีต 

กรมศิลปากร และ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ทำาให้

ชาวรามคำาแหงได้มีโอกาสชมการแสดงนาฏศิลป์ 

ช้ันสูง ท้ังโขน ละคร และดนตรีในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ

บรมครู และครูโขนทุกท่านที่ช่วยถ่ายทอดฝีมือ 

และฝึกสอนให้คนรุ่นใหม่มีใจรักนาฏศิลป์ไทย  

ท้ายที่สุดนี้ ขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันทำานุบำารุงศิลป- 

วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของบ้านเมือง 

และให้ช่วยกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเช่นนี้

ให้สืบทอด  พัฒนา  และสร้างสรรค์จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน” 

 ด้�น อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ ์ ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักก�รสังคีต กล่�วว่�ก�รจัดกิจกรรมวัฒนธรรม

สัญจรสู่สถ�นศึกษ�ของสำ�นักก�รสังคีต กรมศิลป�กร 

ท่ีมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงคร้ังน้ี จัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 14 

ซ่ึงสำ�นักก�รสังคีตจัดขึ้นในสถ�บันก�รศึกษ�ใน

กรุงเทพมห�นครและต่�งจังหวัด ทั้ง 4 ภ�ค โดย 

มุ่งส่งเสริมให้ประช�ชนช่วยกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด 

พัฒน� สร้�งสรรค์ และเผยแพร่ง�นด้�นน�ฏศิลป์

ของช�ติทุกแขนงให้คงอยู่สืบไป 

 “ทุกท่านท่ีมาร่วมงานครัง้นี ้ นอกจากจะได้ชม 

นาฏศลิป์ของแผ่นดนิแล้ว ยงัจะได้ชมนทิรรศการพเิศษ 

พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ การสาธิตงานช่างและหัตถศิลป์

ชั้นสูง การทดลองปฏิบัติงานปูนปั้นและงานรดนำ้า 

เมื่อทางสำานักการสังคีตได้บูรณาการความรู้มาถึง

สถาบันแล้ว อยากให้นักเรียน นักศึกษา ได้สัมผัส

แล้วไปบอกเล่าต่อเพือ่น หรอืผูป้กครองว่าเราได้มโีอกาส

เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย 

เมื่อได้เห็นบรรยากาศของนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทีเ่ข้าร่วมงานในวนันีแ้ล้ว เช่ือว่าคนรุ่นใหม่

มีการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และจะเป็นกำาลังสำาคัญ

ช่วยกนัพฒันาและเผยแพร่นาฏศลิป์ โขน และดนตรไีทย

ให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “เทพรตันอกัษรา เจ้าฟ้าปรญิญาเอก” 

เป็นหนังสอืทีผู้่เขยีนคอื  โกวทิ  วงศ์สรุวฒัน์ 

ปรับปรุงขึ้นจ�กหนังสือชื่อ “เมื่อสมเด็จ-

พระเทพฯ ทรงพระอกัษรระดบัปรญิญ�เอก” 

ที่เข�เขียนขึ้น เมื่อ ๑๔ ปีก่อน

 อ�จ�รย์ ดร. โกวิท เล่�เรื่องที่ สมเด็จ- 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสด็จฯ ไปทรงพระอักษรระดับปริญญ�เอก 

ส�ข�วชิ�พฒันศกึษ�ศ�สตร์ ทีม่ห�วทิย�ลยั- 

ศรีนครินทรวิโรฒ (ประส�นมิตร) เมื่อ

พุทธศักร�ช ๒๕๒๔ และผู้เขียนมีโอก�ส

ได้เข้�ร่วมศึกษ�ในครั้งนั้นพร้อมด้วยนิสิต

จำ�นวน ๑๐ คน

 ที่จริง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี ทรงเคยเข้�ศกึษ�ในระดับ

อุดมศึกษ�ก่อนหน้�นี้คือ 

 ระดับปริญญ�ตรี ณ จุฬ�ลงกรณ์-

มห�วิทย�ลัย

 ระดับปริญญ�โท ณ จุฬ�ลงกรณ์-

มห�วิทย�ลัย  และมห�วิทย�ลัยศิลป�กร

 ในแต่ละแห่งล้วนมเีรือ่งเล่�ทีผู่ไ้ด้รบัทร�บ 

จะมแีต่คว�มชืน่ใจ

 ทีป่ระส�นมิตรนี ้ ก็เช่นเดยีวกัน อ�จ�รย์ 

ดร.โกวิท ได้เล่�เรื่อง อันเป็นก�รเผยแพร่

พระอัจฉรยิภ�พ  ในระหว่�งก�รทรงพระอักษร

 ที่สำ�คัญก็คือ 

 หนังสอืน้ีจะทำ�ให้คนไทยได้หวนรำ�ลกึ 

ถึงก�รทรงพระอักษรของพระองค์ท่�น

   อันเป็นดุจมิ่งขวัญกำาลังใจแก่การ

ศึกษาเล่าเรียนของพสกนิกรไทย ตลอดไป

 พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต ์ ผู้กำ�กับก�รสถ�นี

ตำ�รวจนครบ�ลหัวหม�ก พร้อมด้วยนายธนยศ 

ทองเจือเพชร หัวหน้�สถ�นีดับเพลิงหัวหม�ก และ

นายกิตติศักดิ์ พงศ์กมลรัตน์ เจ้�พนักง�นป้องกัน

บรรเท�ส�ธ�รณภัย สถ�นีดับเพลิงหัวหม�ก 

บรรย�ยพิเศษ “ก�รเฝ้�ระวังภัยและก�รป้องกัน

อัคคีภัยในหอพัก” ให้แก่ผู้ประกอบก�รหอพักโดย

รอบมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จัดโดยคณะกรรมก�ร

ดำ�เนินง�นโครงก�รชี้นำ� ป้องกันและแก้ไขปัญห�

ของสังคม ร่วมกับคณะกรรมก�รภ�คประช�ชน 

ม.ร. เม่ือวนัท่ี 23 เมษ�ยน 2558  ณ ห้องศกัดิ ์ ผ�สขุนรินัต์ 

อ�ค�รหอประชุมพ่อขุนร�มคำ�แหงมห�ร�ช

  ก�รบรรย�ยเริม่ด้วย 

พ.ต.อ.ศรายทุธ จณุณวัตต์ 

ผกก.สน.หวัหม�ก กล่�วว่� 

สิ่งที่หอพักควรใช้ในก�ร

เฝ้�ระวงัภยั คอื กล้องวงจรปิด 

การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก 

และต้องมีผูจ้ดัการหอพัก  

เพร�ะในหอพกัเป็นศนูย์รวม 

ของผู้คน เป็นเหย่ือและแหล่งรวมทรัพย์สิน ยิ่งม ี

จำ�นวนห้องม�ก ยิ่งมีอัตร�เสี่ยงม�ก ยกตัวอย่�ง 

กรณีที่เคยจับกุมได้ในพื้นที่ สน.หัวหม�ก คนร้�ย

ชี้เป้�ด้วยก�รแฝงตัวไปพักอ�ศัยในคอนโด ศึกษ�

พฤติกรรมของผู้พัก ยิ่งห้องพักที่มีอุปกรณ์ในก�ร 

รกัษ�คว�มปลอดภัยม�ก ยิง่ตกเป็นเป้�ส�ยต�ของโจร 

แต่ทำ�เช่นนี้ถือว่�ถูกหลักในก�รป้องกันและช่วย

ถ่วงเวล�ในก�รลักทรัพย์ให้ย�กขึ้นด้วย  

 “อ�ค�รหอพักที่ติดกล้องวงจรปิด ต้องมีก�ร

บำ�รุงรักษ�และตรวจสอบกล้องให้ส�ม�รถใช้ง�น

ได้อยู่ตลอด เพร�ะบ�งทีคนร้�ยรู้ช่องโหว่ของหอพัก

จะก่อเหตุได้ง่�ย และยิ่งทำ�ให้ผู้พักรู้สึกถึงคว�ม

ไม่ปลอดภัยก็จะหมดคว�มเชื่อมั่นในหอพักนั้น 

ส่วนสภ�พแวดล้อมที่ควรสังเกต คือ เพื่อนบ้�นหรือ

เพื่อนข้�งห้อง อ�จจะคอยจับพฤติกรรมก�รใช้ชีวิต

และเข้�ลักเล็กขโมยน้อย เพร�ะถ้�เมื่อไรที่ คนร้าย 

เหยื่อ และโอกาส (เวลา,สถานที่) เอื้ออำ�นวยต่อกัน 

ก�รก่อเหตุอ�ชญ�กรรมย่อมเกิดขึ้นได้ง่�ย” 

  ผกก.สน.หัวหมาก กล่�วด้วยว่� อาชญากร

มี 5 ประเภท คือ อ�ชญ�กรอ�ชีพ อ�ชญ�กรม�เฟีย 

อ�ชญ�กรช่อโกงใช้เล่ห์กล อ�ชญ�กรเป็นนิสัย และ 

อ�ชญ�กรครัง้คร�ว บ�งครัง้ไม่ตัง้ใจทำ�แต่มเีหตกุ�รณ์ 

ยัว่ย ุ ฉะนัน้ ถ้�ไม่อย�กให้เกดิเหตใุนหอพกั ต้องไม่ให้ 

คนร้าย เหยือ่ และโอก�สเหม�ะเจ�ะกนั ทัง้นี ้ ถ้�ท�ง

หอพักมีสิ่งใด ท�ง สน.หัวหม�ก ยินดีให้คำ�ปรึกษ�

และรบัใช้บรกิ�รประช�ชน เพร�ะทกุท่�นคอืลกูบ้�น (อ่านต่อหน้า 11)

ที่ต้องคอยดูแล ขอให้มองตำ�รวจอย่�งเป็นมิตร  

แล้วเร�จะช่วยบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขให้กับทุกคน

     ด้�น นายกติตศัิกดิ ์

พงศ์กมลรตัน์ เจ้�พนกัง�น

ป้องกันบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

สถ�นีดับเพลิงหัวหม�ก 

กล่�วถงึก�รป้องกนัอคัคภียัว่� 

ส่วนใหญ่ปัญห�อปุสรรค 

ในก�รเข้�ถึงพื้นที่ของ

รถดับเพลิงมักจะเกิดขึ้น 

ในช่วงกล�งคนื เพร�ะมสีิง่กดีขว�งก�รปฏบิตัหิน้�ที่

ม�กกว่�ตอนกล�งวัน และก�รแจ้งพื้นท่ีเกิดเหตุ

ไม่ชดัเจน ทำ�ให้เจ้�หน้�ทีไ่ปถงึปล�ยท�งล่�ช้� ถ้�ต้องก�ร

แจ้งเหตุเกี่ยวกับก�รบรรเท�ส�ธ�รณภัย ให้แจ้งที ่

หม�ยเลข 199 กรณแีจ้งเหตตุ้องแจ้งสถ�นทีใ่ห้ชดัเจน 

เพร�ะสถ�นดีบัเพลงิหวัหม�กต้องดแูลพืน้ทีถ่งึ 5 เขต 

คือ บ�งกะปิ วังทองหล�ง สวนหลวง สะพ�นสูง 

และประเวศ ซึ่งกำ�ลังเจ้�หน้�ที่ก็มีน้อยถ้�เทียบกับ

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น 

 นายกิตติศักดิ์ กล่�วต่อไปว่�ผู้ประกอบก�ร

หอพัก ต้องเฝ้�ระวงัสภ�พอ�ก�ศ โดยเฉพ�ะช่วงฤดูร้อน 

มีก�รใช้ไฟฟ้�ปริม�ณม�ก ต้องตรวจสอบอุปกรณ ์

ไฟฟ้�ให้รองรบักบัก�รใช้ ผู้พกัใช้ไฟฟ้�ม�กขึน้ทัง้เปิดแอร์

และพัดลม ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้

ม�กที่สุด คือ พัดลม เมื่อใช้ง�นเป็นเวล�น�นจะเกิด

คว�มร้อน ลดัวงจรและไฟลกุไหม้ ปลัก๊พ่วง ต้องเลอืกซือ้

ทีม่คุีณภ�พและได้รบัรองม�ตรฐ�นจ�ก มอก. ไม่ควรซือ้

ของร�ค�ถกูทีผ่ลติจ�กประเทศจนี และควรเปลีย่นปลัก๊

เมื่อเสื่อมสภ�พ และตู้เย็น ต้องรับไฟเข้�ตลอดเวล� 

ควรเสียบปลั๊กเข้�กับส�ยเมนหลัก และไม่ควรพ่วง

กับเครื่องใช้ไฟฟ้�อื่น 

 นอกจ�กนี้ เวล�แจ้งเหตุ ต้องระบุสถ�นที่ 

ซอย เขต และตัวอ�ค�รให้ชัดเจน ถ้�อ�ค�รสูงตั้งแต่ 

5 ชั้นขึ้นไป ให้ระบุว่�เป็นอ�ค�รสูง กรณีถ้�มีคน 

ติดอยู่ในอ�ค�ร ต้องให้คนลงม�นอกอ�ค�รดีกว่�ให้

ขึ้นไปอยู่ท่ีด�ดฟ้� เพร�ะตัวอ�ค�รในประเทศไทย

หล�ยแห่งไม่อำ�นวยต่อก�รช่วยเหลอื ในกรณทีีเ่กดิเหตุ 

สามารถแจ้งได้ทัง้หมายเลข 199 หรอืเบอร์ตรงสถานี

ดบัเพลงิหัวหมาก โทร.0-2314-0071-72  เปิดรบัสาย  24  ช่ัวโมง 

ผกก.สน.หัวหมาก เตือนผู้ประกอบการ
มี ‘สติ-รู้ทัน-ไม่ประมาท’ ช่วยกันป้องกันภัย



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 สภ�มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง ได้มีก�รประชุม 

ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษ�ยน 2558 โดยม ี

นายวริชั ชนิวนิจิกลุ น�ยกสภ�มห�วทิย�ลัยเป็นประธ�น 

มีผลก�รประชุมที่น่�สนใจ ดังนี้ 

 1.  แต่งตั้งคณบดี

  ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อ�จ�รย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ ดำ�รงตำ�แหน่ง 

คณบดคีณะศลิปกรรมศ�สตร์ ตัง้แต่วนัที ่ 22  เมษ�ยน  2558 

 2. แต่งตัง้รองคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์

  ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศ�สตร์ ดังนี้

  1. อ�จ�รย์ ดร.นันท์นภัส อินยิ้ม   

   รองคณบดีฝ่�ยบริห�ร

  2. ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์พน�รตัน์  ขำ�วงฆ้อง 

   รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�รและวิจัย

  3. อ�จ�รย์บุญส่ง คำ�อ่อน   

   รองคณบดีฝ่�ยนโยบ�ยและแผน

 3. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อ�จ�รย์ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง

หัวหน้�ภ�ควิช�ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ตะวันออก 

คณะมนุษยศ�สตร์

 4. แต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาและกรรมการ

ประจำาคณะฯ

  ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สวุมิล ตริก�นนท์ ดำ�รงตำ�แหน่ง 

หัวหน้�ภ�ควิช�ก�รประเมินและก�รวิจัย และ

กรรมก�รประจำ�คณะศึกษ�ศ�สตร์

 5.  ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

  ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อ�จ�รย์ปรัชญ� ชุ่มน�เสียว ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วย- 

ศ�สตร�จ�รย์ ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ คณะรัฐศ�สตร์ 

ตั้งแต่วันที่  24  กันย�ยน  2556

 6.  อนุมัติหลักสูตร

  ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รแปล 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) คณะมนุษยศ�สตร์

 7.  ผลการปฏิบัติงานฯ

  ให้คว�มเห็นชอบผลก�รปฏิบัติง�น 

ในแผนเตรยีมคว�มพร้อม มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง 

สู่คว�มเป็นประช�คมอ�เซียน ในปีพ.ศ.2558 

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2557 รอบ 12 เดือน

 “เฉลิมรัฐฉัตรมงคล” ทุกหนแห่ง

ประจักษ์แจ้ง “กษัตราบุญญาศัย”

“ภูมิพลมหาราช” ประกาศชัย

ศูนย์รวมใจไพร่ฟ้าสดุดี

 ธงชาติไทยชายพัดสะบัดพลิ้ว

เห็นเป็นทิวสง่างามธงสามสี

โลกเชิดชูรู้ค่าพระบารมี

เอกราชสิทธิ์เสรีนี่มั่นคง

 เมืองสะอาดแลสว่างทางสงบ

เหมือนได้พบอีกสายไม่เลือนหลง

ชาวสยามยิ้มชื่นอย่างยืนยง

เพราะมีองค์พระทัยล�้าธรรมราชา

 “ฉัตรเก้าชั้น” บรรเจิดงามเลิศหรู

เปล่งรัศมีร่มเย็นสู่หมู่เหล่าข้า

“ครองแผ่นดินโดยธรรม” น�าศรัทธา

ลุเจ็ดสิบพรรษาสถาพร

 พระบุญญาบารมีนี้ลึกซึ้ง

ทรงเข้าถึงใจราษฎร์ดั่งปราชญ์สอน

แต่ละค�าด�ารัสชัดทุกตอน

อุทาหรณ์เตือนสติมิเสื่อมคลาย

 ให้ “รู้รักสามัคคี” เป็นที่ยิ่ง

สอดคล้องกับความจริงสิ่งทั้งหลาย

“สงวนสัตย์วงศาอย่าท�าลาย

มิฉะนั้นอับอายขายหน้าเอย”

 

“วันปกครองแผ่นดินโดยธรรม”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง
(อาจารย์สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ - ประพันธ์)

    
 
 
 
 
 
 

  รดนำา้ดำาหวั รองศ�สตร�จ�รย์บุเรง ธนะพนัธ์ุ  

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิทยบริก�รจังหวัดอุดรธ�นี 

เป็นประธ�นจัดกิจกรรมประเพณีรดนำ้�ดำ�หัว 

เทศก�ลวันสงกร�นต์ โดยมีคณะอ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที ่

และนักศึกษ�ปริญญ�โท ร่วมกิจกรรม เมื่อวันท่ี 

4 เมษ�ยน  2558  ณ ส�ข�วทิยบรกิ�รฯ  จงัหวดัอดุรธ�นี  

 8. ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

  ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

โครงสร้�งก�รแบ่งส่วนง�น และระดบัหน่วยภ�ยในง�น 

และหน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบ สำ�นกัง�นส�ข�วทิยบรกิ�ร

เฉลิมพระเกียรติต่�งประเทศ

 9.  ร่างข้อบังคับ ม.ร.

  9.1 ให ้คว�มเห็นชอบและอนุมัติร ่ �ง 

ข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงว่�ด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีก�รพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร พ.ศ.....  

และร่�งข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงว่�ด้วย 

ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์ แ ล ะ วิ ธี ก � ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก � ร ส อ น 

ขอตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร พ.ศ........

 10. ร่างระเบียบ ม.ร.

  ให้คว�มเห็นชอบและอนุมัติร่�งระเบียบ 

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยเงินเพิ่ม 

ก�รครองชีพชั่วคร�ว พ.ศ.......

 คณะเศรษฐศ�สตร์ ร่วมกบักรมส่งเสรมิอตุส�หกรรม 

กระทรวงอุตส�หกรรม ขอเชญิผู้สนใจทีเ่ป็นผู้ประกอบก�ร 

ท�ย�ทธรุกจิ และผูป้ระกอบอ�ชพีอืน่ๆ อยูแ่ล้วแต่มคีว�มรู้ 

ในด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ/ Digital Content หรอื 

สือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

สมัครเพื่อคัดเลือกเข้�รับก�รฝึกอบรม โครงก�ร 

“เสริมสร้�งผู้ประกอบก�รใหม่ (New Entrepreneurs 

Creation : NEC) เพื่อก้�วเข้�สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy)” รุ่นที่ 2 ปีงบประม�ณ 2558  

จำ�นวน 25 คน ดังนี้

 รุ่นที่ 2 : เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

  เวลา 09.00 - 16.00 น.

➣ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม2558 

➣ สอบสัมภาษณ์ วันที่  23 พฤษภาคม 2558 

➣ ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ วนัที ่ 27  พฤษภาคม  2558

➣ รายงานตวัและปฐมนเิทศ วนัที ่ 30  พฤษภาคม  2558

➣ เริ่มอบรม วันที่ 30 พฤษภาคม  - 2 สิงหาคม 2558

 สถานทีอ่บรม : คณะเศรษฐศ�สตร์ (อ�ค�รใหม่) 

และสถ�บันคอมพิวเตอร์ ม.ร.

 ผู้สนใจติดต่อขอทร�บร�ยละเอียดและสมัคร 

ได้ที ่สำ�นักง�นโครงก�ร “เสรมิสร้�งผูป้ระกอบก�รใหม่” 

คณะเศรษฐศ�สตร์ (อ�ค�รใหม่) ชั้น 2 มห�วิทย�ลัย

ร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4520, 4544, 080-780-9527,  

และ 088-623-2116 โทรส�ร 0-2310-8000 ต่อ 4520  

ร�ยละเอียดของโครงก�รดูได้จ�ก Website : http://

www.nec.ru.ac.th

รับสมัครร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ตูซาร์  นวย                                  aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน  คอนโดมิเนียมผัก

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ปัจจยัก�รผลติสำ�คญัทีสุ่ดในก�รทำ�ก�รเกษตร 

ก็คือที่ดิน แต่ที่ดินนั้นห�ย�กยิ่งข้ึนทุกที เพร�ะก�ร 

บกุเบิกที่ดินใหม่ ย่อมหม�ยถึงต้องทำ�ล�ยป่� ทำ�ล�ย

ทรัพย�กรธรรมช�ต ิ ซึง่เร�กค็งยอมให้ทำ�เช่นนัน้ไม่ได้

เพร�ะป่�ไม้เหลือน้อยลงทุกที และเป็นที่ทร�บกันดี

อยู่แล้วว่�ป่�ไม้มีคว�มสำ�คัญเช่นไร

 ก�รท่ีทีด่นิห�ย�กนีเ่อง ทำ�ให้มคีนหวัใสม�คดิดวู่�

คนเร�แก้ปัญห�เมือ่มพีืน้ทีจ่ำ�กดัสำ�หรบัสร้�งทีอ่ยูอ่�ศยั

กันอย่�งไร เร�สร้�งตึกสูงกันใช่ไหมครับ คือเข�คิด

กันว่�ในเมื่อขย�ยต�มแนวร�บหรือแนวนอนไม่ได้ 

ก็ให้ขย�ยต�มแนวตั้ง ซึ่งเร�ก็จะเห็นตึกสูง ๆ สร้�งขึ้นเต็มไปหมดในเมืองใหญ่ ๆ  

ท่ีมีคนเข้�ไปอยู่อ�ศัยม�กแต่พื้นที่มีจำ�กัด ในเมื่อเร�สร้�งอ�ค�รสูง ๆ  ให้คนอยู่ได ้

ทำ�ไมเร�จะสร้�งอ�ค�รสูง ๆ  ให้ต้นไม้ทีต้่นไม่ใหญ่ม�กอย่�งเช่นผกัต่�ง ๆ  อยูบ้่�งไม่ได้

 คว�มจริงแนวคิดก�รปลูกต้นไม้ต�มแนวตั้งที่ภ�ษ�อังกฤษเข�ใช้คำ�ว่�  

vertical farming นั้นมีม�น�นพอสมควรแล้ว แต่มักเป็นก�รปลูกไม้ประดับต่�ง ๆ 

หรือปลูกไว้เพื่อกินเองเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มีก�รปลูกเชิงพ�ณิชย์จริงจังจนกระทั่ง

ไม่น�นม�นีเ้อง จงึได้มกีระแสก�รทำ�ฟ�ร์มแนวตัง้เพือ่ปลกูพชืผลไว้ข�ยในหล�ยภมูภิ�ค

ของโลกพร้อม ๆ กัน ซึ่งผมจะยกม�เฉพ�ะที่เป็นข่�วดัง ๆ ในช่วงไม่เกิน 2 ปีที่ผ่�น

ม�นี้สัก 3 แห่ง เริ่มจ�กสิงคโปร์ใกล้บ้�นเร�นี้เอง แห่งที่ 2 ก็คือญี่ปุ่น และแห่งที่ 3 

อยู่ในสหรัฐอเมริก�

 ที่สิงคโปร์นั้นเร�ทร�บกันอยู่ว่�เป็นเก�ะเล็ก ๆ พื้นที่เพ�ะปลูกมีน้อย ทำ�ให้ 

ไม่ส�ม�รถผลิตผลผลติเกษตรได้เพยีงพอ และต้องพึง่ต่�งประเทศเป็นหลกั นอกจ�กนัน้

คว�มพย�ย�มรักษ�ระบบนิเวศน์ทำ�ให้ต้องจำ�กัดหรือยกเลิกก�รเลี้ยงสัตว์เพื่อก�ร

บรโิภคบ�งชนดิเช่น ไม่ให้เลีย้งหมเูพร�ะฟ�ร์มหมนูัน้ส่งกลิน่รนุแรงม�ก เข�ว่�กนัว่�

ฟ�ร์มแนวตั้งเชิงพ�ณิชย์แห่งแรกของโลกเกิดขึ้นที่สิงคโปร์นี่เอง และที่ผมเรียกว่� 

คอนโดมเินยีมผกันัน้กด็ไูด้จ�กภ�พประกอบ เพร�ะเข�สร้�งทีป่ลูกผักขึน้ไปให้เหมอืนผัก

แต่ละต้นมีห้องในตึกสูงเป็นของตัวเอง ฟ�ร์มที่ว่�นี้ทำ�ด้วยโครงสร้�งอลูมิเนียมสูง 

30 ฟุต ตอนนี้มีอยู่ 120 โครง ปลูกผักได้วันละครึ่งตัน และเข�กำ�ลังระดมทุนเพื่อ

สร้�งเพิ่มอีกโดยมีจุดมุ่งหม�ยให้ผลิตผัก (เข�ปลูกเฉพ�ะผัก 3 ชนิด) ได้วันละ 2 ตัน

ในอน�คต แต่งบลงทุนเท่�ไหร่ทร�บไหมครับ 21 ล้�นดอลล�ร์สิงคโปร์ ซึ่งจะคิด 

เป็นไทยเป็นก่ีล้�นก็ลองเอ� 25 บ�ทคูณดูก็แล้วกันครับ แม้ว่�ต้นทุนตอนแรก 

อ�จจะสูงสักหน่อยแต่ลงทุนแล้วใช้ไปได้น�น และระบบที่เข�ทำ�นี้เป็นแบบปลูก

ด้วยดินและนำ้�ที่รดผักจะมีระบบรีไซเคิลหมุนเวียนกลับม�ใช้ใหม่ได้ด้วย ที่น่�ทึ่ง

ที่สุดในกรณีนี้คือคนคิดพัฒน�ระบบนี้ขึ้นนั้นเรียนม�แค่ระดับมัธยมเท่�นั้นเอง

 ม�ถึงญี่ปุ่นบ้�ง เร�ทร�บกันอยู่ว่�ญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตส�หกรรม อะไร ๆ  

ก็ต้องทำ�เป็นระบบโรงง�น เพร�ะฉะนั้นเมื่อจะปลูกผักเข�ก็ทำ�เป็นโรงง�นปลูกผัก

ขึ้นม�เสียเลย  โรงง�นปลูกผักที่ผมเขียนถึงนี้เป็นโรงง�นจริง ๆ เพร�ะก็คือโรงง�น

โซนี่ที่ทิ้งร้�งจ�กผลของแผ่นดินไหวและสึน�มิในปี 2544  เข�เอ�ม�ปรับปรุงใหม่

ให้เป็นที่ปลูกผักในร่ม (ไม่เหมือนสิงคโปร์ซึ่งอยู่กล�งแจ้ง) และเนื่องจ�กพืชผักจะ

เจริญเติบโตได้ต้องมีก�รสังเคร�ะห์แสงคือต้องมีแสงแดด เข�ก็ใช้แสงจ�กหลอด 

LED แทน โรงง�นนี้ผลิตผักได้ถึงวันละ 10,000 ต้นต่อวัน (ต้นนะครับไม่ใช่ตัน)

 แห่งสดุท้�ยคอืทีส่หรัฐฯ นัน้เข�สร้�งบนด�ดฟ้�ของตึกทีน่วิยอร์คซึง่เคยเป็น

โรงโบว์ลิงม�ก่อนแล้วถูกทิ้งร้�งไป เข�ลงทุนสร้�งระบบปลูกผักแบบไม่ใช้ดินหรือ

ไฮโดรโปนกิบนพืน้ที ่15,000 ต�ร�งฟุต โดยมีเป้�หม�ยจะผลติผกัให้ได้ปีละ 100 ตัน

 ที่อื่น ๆ อ�จไม่ถึงกับเป็นคอนโดมิเนียมผัก เพร�ะผักเพียงแต่อยู่ในตึกหรือ

ในโรงง�นเท่�นั้น แต่ที่สิงคโปร์นั้นผักอยู่คอนโดฯ แน่ ๆ

       

 คำ�เรียกสถ�นที่ต่�งๆ ในภ�ษ�เมียนม�มีดังนี้

บ้�น เอน

วัด โพน จี้ เจ้�ง์

วัง น�น ดอ

โบสถ์ คะ ริ ย�น พะ ย้� เจ้�

มัสยิด บะ ลี

โรงเรียน เจ้�ง์

มห�วิทย�ลัย แตะ กะ โต

กระทรวง วูน จี้ ท� นะ

โรงง�น แซะ โยน

โรงพย�บ�ล เซ้ โยน

สถ�นีตำ�รวจ แย้ ซะ ค�น

ศ�ลตัดสินคดี ตะ ย้� โยน

โรงละคร-โรงภ�พยนตร ์ โยะ ชีน โยน

สถ�นีรถไฟ บู ต� โยน

ท่�เรือ ตีน บอ เซ่

ท่�อ�ก�ศย�น เล เซะ

สน�มบิน เล ยีน ปย�น กวีน

สถ�นีขนส่ง  ก้� เซะ

ป้�ยรถเมล์ ก้� มะ ไตง์

ห้�งสรรพสินค้� โกน ไต่

ร้�นค้� ไซง์

ตล�ด เซ้

ร้�นข�ยของชำ� เซ้ ไซ / เอน ไซ

ร้�นตัดผม ซะ ปีน ญะ ไซ

ร้�นช�/ร้�นก�แฟ ละ แพ่ เย ไซ / กอ พี ไซ

ร้�นข�ยย� เซ้ ไซ

สวนส�ธ�รณะ ป้�น  ช�น

อนุส�วรีย์ อะ เท้น อะ มะ เจ่� ไต

  (ตะ บ� วะ เน ย�) สถ�นที่เกี่ยวกับธรรมช�ติ

ลำ�ธ�ร เช้�ง์

ลำ�คลอง มเย้�ง์

แม่นำ้� มยิ

มห�สมุทร  ตะ โมะ ดะ ย�

ภูเข� เต�ง์

หุบเหว โช

ถำ้� กู

เขื่อน แซ

ป่�ดง ติ ต้อ

สวน ช�น

ไร่น� แล ต้อ

สน�มหญ้� มแยะ คีน บยีน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit)

 ในก�รประชุมอย่�งเป็นท�งก�รของผู ้นำ�

รัฐบ�ลอ�เซียน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 ธันว�คม 2541 

ณ กรุงฮ�นอย ประเทศเวียดน�ม รัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อ�เซียนได้ร่วมลงน�มในกรอบคว�มตกลงอ�เซียน

ว่�ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขนส่งสินค้� 

ผ่�นแดน (ASEAN Framework Agreement on the 

Facilitation of Goods in Transit) และที่ประชุม 

สุดยอดผู้นำ�อ�เซียนได้เห็นชอบกับแผนปฏิบัติก�ร

ฮ�นอย (Hanoi Plan of Action) ซึง่กำ�หนดให้ประเทศ

สม�ชกิเริม่ดำ�เนนิก�รต�มกรอบคว�มตกลงอ�เซียน

ว่�ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขนส่งสินค้�

ผ่�นแดน ภ�ยในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) โดยให้

ดำ�เนินก�รจัดทำ�พิธีส�รที่เกี่ยวข้อง (9 ฉบับ) ให้แล้ว

เสร็จภ�ยในเดือนธันว�คม ปี พ.ศ. 2542  (ค.ศ. 1999) 

 กรอบคว�มตกลงดังกล่�วมีวัตถุประสงค์

เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขนส่งสนิค้�ผ่�นแดน

ระหว่�งประเทศสม�ชิกอ�เซียนให้มีระบบก�ร

ขนส่งผ่�นแดนที่มีประสิทธิภ�พเพื่อสนับสนุน 

ก�รจัดตัง้เขตก�รค้�เสรีอ�เซยีน โดยมสี�ระสำ�คญั  ดังนี้

 (1) กรอบคว�มตกลงฉบับนี้จะใช้กับก�รขนส่ง

สนิค้�ผ่�นแดน ส่วนก�รขนส่งข้�มแดน จะแยกจดัทำ�

เป็นกรอบคว�มตกลงอีกฉบับหนึ่ง 

 (2) ภ�คีคู ่สัญญ�จะได้รับสิทธิพิเศษในก�ร

ขนส่งสินค้�ผ่�นแดนโดยได้รับก�รยกเว้นก�รจัด

เก็บภ�ษีและค่�บริก�รอื่นๆ เว้นแต่ที่เก็บเพื่อบริก�ร

เฉพ�ะอย่�งที่เกี่ยวเนื่องกับก�รขนส่งดังกล่�ว

     (3) ภ�คีคู่สัญญ�จะกำ�หนดเส้นท�งก�รขนส่ง

สินค้�ผ่�นแดนโดยจัดทำ�พิธีส�รแนบท้�ยกรอบ

คว�มตกลง

     (4) ภ�คีคู่สัญญ�จะประส�นกฎระเบียบจร�จร

ที่ใช้บังคับในดินแดนของตนให้เป็นไปต�มบทบัญญัติ

ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รจร�จรท�งถนน ค.ศ. 1968 

และอนุสัญญ�ว่�ด้วยป้�ยและสัญญ�ณท�งถนน 

ค.ศ. 1968

 (5) พ�หนะทีใ่ช้ในก�รขนส่งผ่�นแดนท�งถนน

จะเป็นไปต�มข้อกำ�หนดท�งเทคนิคของรถเกี่ยวกับ

ขน�ดรถ นำ�้หนกัรถ นำ�้หนกับรรทกุสงูสดุ ก�รปล่อย

ไอเสียต�มท่ีกำ�หนดไว้ในพิธีส�รแนบท้�ยกรอบ

คว�มตกลงฯ

 (6) ภ�คีคู ่สัญญ�จะยอมรับใบอนุญ�ตขับขี่

รถซึ่งออกให้โดยภ�คีคู ่สัญญ�อื่นต�มคว�มตกลง

ว่�ด้วยก�รยอมรับใบอนุญ�ตขับขี่ภ�ยในประเทศ 

ที่ออกให้โดยประเทศสม�ชิกอ�เซียน

 (7) ให้จดัตัง้คณะกรรมก�รประส�นก�รขนส่ง 

ผ่�นแดนแห่งช�ติ (National Transit Transport  

Coordinating Committee : NTTCC) ในภ�คีคู่สัญญ�

แต่ละฝ่�ย เพื่อให้ก�รประส�นง�นและดำ�เนินก�ร

ต�มกรอบคว�มตกลงฯ มีประสิทธิภ�พ

 (8) คว�มตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อภ�คี

คู ่สัญญ�ทั้งหมดได้ส่งสัตย�บันส�รหรือส�รก�ร

ยอมรับให้เลข�ธิก�รอ�เซียนเก็บรักษ�ไว้

 (9) ภ�ยหลังก�รลงน�มกรอบคว�มตกลงฯ 

คณะทำ�ง�นอ�เซียนที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำ�พิธ ี

ส�รแนบท้�ยคว�มตกลง 9 ฉบับ ดังนี้

 พิธีส�ร 1: ก�รกำ�หนดเส้นท�งก�รขนส่งผ่�น

แดนและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ (Designation 

of Transit Transport Routes and Facilities)

 พิธีส�ร 2: ก�รกำ�หนดที่ทำ�ก�รพรมแดน 

(Designation of Frontier Posts)

 พิธีส�ร 3: ประเภทและปริม�ณรถ (Types 

and Quantity of Road Vehicles)

 พิธีส�ร 4: ข้อกำ�หนดท�งเทคนิคของรถ 

(Protocol Technical Requirements of Vehicles)

     พิธีส�ร 5: แผนก�รประกันภัยรถภ�คบังคับ

อ�เซียน (ASEAN Scheme of Compulsory Motor 

Vehicle Insurance)

 พิธีส�ร 6: พรมแดนสำ�หรับรถไฟและสถ�นี

ชุมท�ง (Railway Border and Interchange Stations)

 พิธีส�ร 7: ระบบศุลก�กรผ่�นแดน (Customs 

Transit System)

 พิธีส�ร 8: ม�ตรก�รด้�นสุขอน�มัยพืช  

(Sanitary and Phytosanitary Measures)

 พิธีส�ร 9: สนิค้�อันตร�ย (Dangerous Goods)

กรอบคว�มตกลงนี้มีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 2 

ตุล�คม 2543 โดยประเทศสม�ชิกอ�เซียนได้จัดส่ง 

สตัย�บนัส�รให้เลข�ธกิ�รอ�เซยีนครบทัง้ 10 ประเทศแล้ว 

อย่�งไรกต็�ม ก�รดำ�เนนิก�รต�มกรอบคว�มตกลงฯ 

 เริ่มได้เพียงบ�งส่วน เช่น ยอมรับใบอนุญ�ตขับรถที่

ออกโดยประเทศสม�ชิกอ�เซียน ยอมรับใบอนุญ�ต

ของกันและกันทุกประเภท ยกเว้นหัดขับ/ชั่วคร�ว 

ใบอนุญ�ตขับรถต้องแปลเป็นภ�ษ�อังกฤษ ยอมรับ

หนงัสอืรบัรองก�รตรวจสภ�พรถทีใ่ช้เพือ่ก�รพ�ณชิย์ 

ยอมรับม�ตรฐ�นก�รตรวจสภ�พ และต้องออก

หนังสือรับรองก�รตรวจสภ�พรถ เป็นต้น

 แต่อย่�งไรกต็�ม เนือ่งจ�กมพีธิสี�รฯ บ�งฉบบั 

ที่ยังไม่ส�ม�รถสรุปประเด็นให้เห็นพ้องกันได้  

จึงทำ�ให้ก�รขนส่งสินค้�ผ่�นแดนยังไม่ส�ม�รถ

ดำ�เนนิก�รได้อย่�งครบถ้วน และเป็นอกีส�เหตหุนึง่ 

ที่ทำ �ให ้อ� เซียนต ้องประก�ศเลื่อนก�รเข ้ �สู ่

ประช�คมอ�เซียนไปอีกปีหนึ่งด้วย     

 พรรคพลังร�ม จัดโครงก�รเสริมสร้�ง 

ประสบก�รณ์เเละสร้�งเเรงบันด�ลใจก�รเรียน 

นติศิ�สตร์ เมือ่วนัที ่13 มนี�คม 2558  ณ ห้องสโมสร 

อ�ค�รหอประชุมพ่อขุนร�มคำ�แหงมห�ร�ช 

เพื่อแบ่งปันประสบก�รณ์ก�รเรียนนิติศ�สตร์  

แนะนำ�เทคนิคก�รเรียนวิช�กฎหม�ยจ�กศิษย์เก่� 

คณะนติศิ�สตร์ มกี�รบรรย�ยเรือ่งเทคนคิก�รเรยีน 

วชิ�กฎหม�ย โดยน�ยธวชัชยั  ใจธรรม อดีตแกนนำ� 

นกัศกึษ�เครอืข่�ยสถ�บันอดุมศกึษ� เขตภ�คกล�ง 

อดตีคณะกรรมก�รองค์ก�รนกัศกึษ� ก�รแบ่งปัน 

ประสบก�รณ์ก�รว�งแผนเรียนนิติศ�สตร์เพ่ือ

สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รประสบคว�มสำ�เร็จ 

ในก�รเรยีน  โดยน�ยกวนิ  สมตน นติศิ�สตรบณัฑติ 

เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 ปัจจบุนักำ�ลงัศกึษ�เนตบิณัฑติยสภ� 

ก�รบรรย�ยพิเศษเรื่องเป้�หม�ยสู่ก�รประสบ 

คว�มสำ� เร็จในส�ยวิช�ชีพทน�ยคว�มและ 

นักกฎหม�ย  โดยน�ยสัจจวัตน์ เรืองก�ญจน์กุล 

อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วชิ�นติศิ�สตร์ มห�วทิย�ลยั-

นอร์ทกรุงเทพฯ   

พรรคพลังรามจัดบรรยาย

สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนนิติศาสตร์
 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ           คณะนิติศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร์) 
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมห�ร�ช� /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมห�ร�ช� /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมห�ร�ช� /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมห�ร�ช� /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมห�ร�ช� /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. ร�ยก�รข่�วมห�วิทย�ลัย ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ

09.30 - 10.00 น. ร�ยก�รอ�ห�รเป็นย�
ร�ยก�รธรรมะ 5 น�ที

และร�ยก�ร IT CORNER
ร�ยก�รดูช่องส่องกฎหม�ย ร�ยก�รเติมธรรมในข่�ว ร�ยก�ร 108 ปัญห�กฎหม�ย

10.00 - 10.30 น. ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ

10.30 - 11.00 น. ร�ยก�รม�มองพุทธมุมมองพระ ร�ยก�รคุยกฎหม�ยกับ อ.พัฒนะ ร�ยก�ร RU SHOW ร�ยก�รคุยกฎหม�ยกับ อ.พัฒนะ ร�ยก�รม�มองพุทธมุมมองพระ

11.00 - 11.30 น. ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ

11.30 - 12.00 น. ร�ยก�ร 108 ปัญห�กฎหม�ย ร�ยก�รThe Idea ร�ยก�รอ�ห�รเป็นย� ร�ยก�รเปิดโลกอ�เซียน
ร�ยก�รจ�รึกไทย /SPOT/

ประช�สัมพันธ์หน่วยง�น ม.ร.

12.00 - 15.00 น. RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-5 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-5 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-5 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-5 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. MTH1003 (MA103) - 1 MTH1003 (MA103) - 3 LAW1001 (LA101, LW101) - 1 LAW1001 (LA101, LW101) -3 ENG1001 (EN 101) - 1

18.00 - 19.00 น. MTH1003 (MA103) - 2 MTH1003 (MA103) - 4 LAW1001 (LA101, LW101) - 2 LAW1001 (LA101, LW101) - 4 ENG1001 (EN 101) - 2

19.00 - 20.00 น. INT1004 (IT104) - 1 INT1004 (IT104) - 3 FIN2101 (MB203) - 1 FIN2101 (MB203) - 3 HIS1003 (HI103) - 1

20.00 - 21.00 น. INT1004 (IT104) - 2 INT1004 (IT104) - 4 FIN2101 (MB203) - 2 FIN2101 (MB203) - 4 HIS1003 (HI103) - 2

21.00 - 22.00 น. STA2016 (ST206) - 1 STA2016 (ST206) - 3 LAW4004 (LA404, LW401) - 1 LAW4004 (LA404, LW401) - 3 LAW2002 (LA202, LW205) - 1

22.00 - 23.00 น. STA2016 (ST206) - 2 STA2016 (ST206) - 4 LAW4004 (LA404, LW401) - 2 LAW4004 (LA404, LW401) - 4 LAW2002 (LA202, LW205) - 2

23.00 - 24.00 น. MGT2202 (GM315) - 1 MGT2202 (GM315) - 2 MGT2202 (GM 315) - 3 MGT2202 (GM 315) - 4 SCI1003(SC103) - 1

24.00 - 09.00 น. RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7 RERUN ร�ยก�รโทรทัศน์ ลำ�ดับท่ี 1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมห�ร�ช� / 
MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมห�ร�ช� / 
MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. ร�ยก�รข่�วมห�วิทย�ลัย ร�ยก�รข่�วมห�วิทย�ลัย

09.30 - 09.35 น. ร�ยก�รธรรมะ 5 น�ที ร�ยก�รธรรมะ 5 น�ที

09.35 - 10.00 น. ร�ยก�รสนุกกับภ�ษ�อังกฤษ ร�ยก�รสนุกกับภ�ษ�อังกฤษ

10.00 - 10.30 น. ร�ยก�รข่�วมห�วิทย�ลัย ร�ยก�รข่�วมห�วิทย�ลัย

10.30 - 11.00 น. ร�ยก�รคุยกฎหม�ยกับ อ.พัฒนะ ร�ยก�รคุยกฎหม�ยกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. ร�ยก�รข่�วมห�วิทย�ลัย ร�ยก�รข่�วมห�วิทย�ลัย

11.30 - 12.00 น. ร�ยก�ร The Idea ร�ยก�ร The Idea

12.00 - 13.00 น. ENG1001 (EN 101) - 3 ENG1002 (EN102) - 1

13.00 - 14.00 น. ENG1001 (EN 101) - 4 ENG1002 (EN102) - 2

14.00 - 15.00 น. HIS1003 (HI103) - 3 POL2300 (PA200) - 1

15.00 - 16.00 น. HIS1003 (HI103) - 4 POL2300 (PA200) - 2

16.00 - 17.00 น. LAW2002 (LA202, LW205) - 3 ENG2002 (EN202) - 1

17.00 - 18.00 น. LAW2002 (LA202, LW205) - 4 ENG2002 (EN202) - 2

18.00 - 19.00 น. ACC1101 (AC101) - 1 ACC1101 (AC101) - 2

19.00 - 09.00 น. RERUN  ร�ยก�รโทรทัศน์ลำ�ดับท่ี 1-8 RERUN  ร�ยก�รโทรทัศน์ลำ�ดับท่ี 1-8

ระหว่างวันที่ 30 - 31  พฤษภาคม 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมห�ร�ช� / 
MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมห�ร�ช� / 
MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมห�ร�ช� / 
MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. ร�ยก�รข่�วมห�วิทย�ลัย ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ

09.30 - 10.00 น. ร�ยก�รอ�ห�รเป็นย�
ร�ยก�รธรรมะ 5 น�ที

และร�ยก�ร IT CORNER
ร�ยก�รดูช่องส่องกฎหม�ย

10.00 - 10.30 น. ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ

10.30 - 11.00 น. ร�ยก�รม�มองพุทธมุมมองพระ ร�ยก�รคุยกฎหม�ยกับ อ.พัฒนะ ร�ยก�ร RU SHOW

11.00 -11.30 น. ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ ร�ยก�รบอกกล่�วข่�วร�มฯ

11.30 - 12.00 น. ร�ยก�ร 108 ปัญห�กฎหม�ย ร�ยก�ร The Idea ร�ยก�รอ�ห�รเป็นย�

12.00 - 15.00 น.
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-7
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-7
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-7

15.00 - 17.00 น.
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-5
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-5
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-5

17.00 - 18.00 น. ENG1002 (EN 102)-3 ENG2001 (EN201)-1 ENG2001 (EN201)-3

18.00 - 19.00 น. ENG1002 (EN102)-4 ENG2001 (EN201)-2 ENG2001 (EN201)-4

19.00 - 20.00 น. POL2300 (PA200)-3 LAW2010 (LA210, LW302)-1 LAW2010 (LA210, LW302)-3

20.00 - 21.00 น. POL2300 (PA200)-4 LAW2010 (LA210, LW302)-2 LAW2010 (LA210, LW302)-4

21.00 - 22.00 น. ENG2002 (EN202)-3 SCI1003 (SC103)-2 SCI1003 (SC103)-4

22.00 - 23.00 น. ENG2002 (EN202)-4 SCI1003 (SC103)-3 LAW2004 (LA204, LW202)-4

23.00 - 24.00 น. ACC1101 (AC 101)-3 ACC1101 (AC 101)-4 LAW3006 (LA306, LW308)-4

24.00 - 09.00 น.
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-7
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-7
RERUN  รายการโทรทัศน์

ลำาดับที่ 1-7

 

ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2558 (วันจันทร์ -  วันพุธ)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 สำ�นักกีฬ� มห�วิทย�ลัย-

ร�มคำ�แหง จดัก�รแข่งขนักฬี�บคุล�กร 

“สุพรรณิก�ร์เกมส์” ครั้งที่ 39  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจรญิทรพัย์ อธิก�รบดมีห�วทิย�ลยั-

ร�มคำ�แหง เป็นประธ�นเปิดง�น 

เมือ่วนัที ่29 เมษ�ยน  2558 ณ สน�ม- 

กีฬ�กล�ง มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 

 ภ�ยในง�นมีคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ และบุคล�กร จ�ก 30 หน่วยง�น 

ร่วมเดินขบวนพ�เหรดแสดงคว�มจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ-

เทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนม�ยุ 

60 พรรษ� สร้�งสีสันและคว�มประทับใจให้กับผู้ร่วมง�นด้วย

 

 โอก�สนี้ อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกีฬ� กล่�วว่� 

กีฬ�บุคล�กรภ�ยในได้จัดก�รแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2519 โดยใช้ชื่อว่� “กีฬ�

บุคล�กรภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง” จนกระทั่งปี 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

กีฬ�บุคล�กรภ�ยใน “สุพรรณิก�ร์เกมส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคล�กรของ

มห�วิทย�ลัยได้ออกกำ�ลังก�ย เสริมสร้�งสุขภ�พพล�น�มัยที่แข็งแรง และ 

ก่อให้เกิดคว�มส�มัคคีของบุคล�กร เป็นไปต�มนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัย 

พร้อมทั้งเป็นก�รเตรียมนักกีฬ�เพื่อเข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�บุคล�กรของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ครั้งที่ 34  และในโอก�สวันมห�มงคล

เฉลิมพระชนม�ยุ 60 พรรษ� สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

บุคล�กรทุกหน่วยง�นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยก�รแปรอักษร

และออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พ เพื่อเป็นก�รเฉลิมฉลองและถว�ยพระเกียรต ิ

แด่สมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯสย�มบรมร�ชกมุ�ร ีในพิธเีปิดก�รแข่งขนัในครัง้น้ีด้วย 

 “ก�รแข่งขันครั้งนี้ มีหน่วยง�นเข้�ร่วมก�รแข่งขัน 30 หน่วยง�น  

จัดแข่งขันกีฬ�ทั้งหมด 16 ชนิด โดยมีก�รใช้สน�มกีฬ�ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก

มห�วิทย�ลัย ขอขอบคุณมห�วิทย�ลัยที่สนับสนุนก�รแข่งขันกีฬ�เสมอม� 

และขอบคุณหน่วยง�นต่�งๆ ที่เข้�ร่วมก�รแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำ�นวนม�ก”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิก�รบดี ม.ร. กล่�วว่� 

มห�วทิย�ลัยร�มคำ�แหงมนีโยบ�ยสนบัสนนุส่งเสรมิให้บคุล�กรมสีขุภ�พพล�น�มยั

สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่และพัฒน�มห�วิทย�ลัยให้

เจริญก้�วหน้� โดยก�รแข่งขันกีฬ�บุคล�กรภ�ยใน “สุพรรณิก�ร์เกมส์” ถือเป็น

กิจกรรมหนึ่งที่มห�วิทย�ลัยให้จัดก�รแข่งขันต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพร�ะเห็นคว�ม

สำ�คญัของก�รเล่นกฬี�ว่� มปีระโยชน์ต่อผูเ้ล่นกฬี� โดยผูเ้ล่นจะต้องมกี�รฝึกซ้อม

อย่�งสมำ�่เสมอ  ทำ�ให้สขุภ�พร่�งก�ยแขง็แรงสมบรูณ์  อกีทัง้ก�รแข่งขนักฬี�มกีฎ  

มีกติก�ในก�รแข่งขัน  ทำ�ให้ผู้เล่นกีฬ�รู้จักแพ้  รู้จักชนะ และ รู้จักอภัย  เป็นก�ร

เสริมสร้�งวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ทั้งนี้ก�รแข่งขันกีฬ�นอกจ�กผู้เล่นกีฬ�แล้ว 

ยังมีกองเชียร์ ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ก�รแข่งขันมีคว�มสนุกสน�นด้วย  

 “ขอขอบคุณสำานักกีฬา 

และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ทุกท่าน  รวมทั้งหน่วยงานที่เข้า 

ร่วมการแข่งขนัในครัง้น้ี  ขออวยพร 

ใ ห ้ ท ่ า น ทั้ ง ห ล า ย มี สุ ข ภ า พ

พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  

มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี

การงานและมีความสุขยิ่ง ๆ ข้ึนไป พร้อมทั้งขอให้การจัดการแข่งขันกีฬา

บุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 39 สำาเร็จไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ”

 จ�กนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง นำ�คณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ 

และบุคล�กร นักศึกษ� กล่�วถว�ยพระพรชัยมงคล ในโอก�สมห�มงคลเฉลิม

พระชนม�ย ุ60 พรรษ� สมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีคว�มว่� 

  “ข้�พระพทุธเจ้� พร้อมด้วย ข้�ร�ชก�ร พนกัง�น เจ้�หน้�ที ่ และพสกนกิร 

ทีม่�ชมุนมุด้วยคว�มสมคัรสม�นส�มคัค ี ณ ท่ีนี ้ ต่�งมคีว�มจงรกัภักดีและสำ�นกึ

ในพระมห�กรณุ�ธคิณุแห่งใต้ฝ่�ละอองพระบ�ทอย่�งห�ทีสุ่ดมไิด้ ..ในมห�มงคลสมยั

ทีใ่ต้ฝ่�ละอองพระบ�ทเจรญิพระชนม�ยคุรบ 60 พรรษ� เมือ่วนัที ่2  เมษ�ยน 2558 

ทีผ่่�นม� ข้�พระพุทธเจ้�ขอพระร�ชท�นพระร�ชวโรก�สจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ

ด้วยก�รแปรอักษร และออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พ เพื่อเป็นก�รเฉลิมฉลองและ

ถว�ยพระเกียรติคุณแด่ใต้ฝ่�ละอองพระบ�ทในฐ�นะที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ

ของข้�พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ยบรรด�พระร�ชกรณียกิจน�นัปก�ร ที่ทรงพระร�ช- 

วิริยอุตส�หะบำ�เพ็ญล้วนเป็นไปเพื่อคว�มอยู่ดีมีสุข และบังเกิดคว�มร่มเย็น

แก่พสกนิกรโดยถ้วนหน้� ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯให้จัดทำ�โครงก�ร และ

ทรงรบัโครงก�รต่�ง ๆ ไว้ในพระอปุถมัภ์ม�กม�ย  อ�ท ิก�รศกึษ�ในท้องถิน่ทรุกนัด�ร  

ส่งเสริมให้ร�ษฎรผู้ย�กไร้มีแนวท�งประกอบอ�ชีพที่ส�ม�รถเลี้ยงตัวเองได้

อย่�งมัน่คง  อกีทัง้ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมทัง้ระดบัท้องถิน่และระดบัช�ต ิดงัจะเหน็ 

ได้จ�กที่ใต้ฝ่�ละอองพระบ�ทได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปปฏิบัติพระร�ชกรณียกิจ

น้อยใหญ่ในทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ  โดยเฉพ�ะก�รเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไปพระร�ชท�น

ปริญญ�บัตรแก่บัณฑิตใหม่ของมห�วิทย�ลัยต่�ง ๆ   รวมทั้งเสด็จพระร�ชดำ�เนิน

ม�พระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่บัณฑิตใหม่ของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง   

เมื่อต้นเดือนมีน�คม ที่ผ่�นม�ถึง 5 วันเต็มนับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณล้นเกล้�

ล้นกระหม่อมที่ปวงข้�พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ยจักจ�รึกไว้ในหัวใจตลอดไป  

 และในโอก�สนี ้ข้�พระพทุธเจ้�ขอพระร�ชท�นพระร�ชวโรก�ส  นำ�พสกนิกร

ของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ถว�ยพระพรชัยมงคลขอตั้งจิตอธิษฐ�นอัญเชิญ

คณุพระศรรีตันตรยัอนัประเสรฐิสดุ พระบ�รมแีห่งสมเด็จพระบูรพมห�กษัตรยิ�- 

ธริ�ชเจ้�ทกุพระองค์ พระบรมเดช�นภุ�พแห่งพ่อขนุร�มคำ�แหงมห�ร�ช พระสย�ม-

เทว�ธิร�ชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยในส�กลโลก โปรดดลบันด�ลอภิบ�ลรักษ�

ใต้ฝ่�ละอองพระบ�ทให้ทรงพระเกษมสำ�ร�ญ  ทรงมพีระพล�น�มยัสมบรูณ์แขง็แรง 

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ ปกเกล้�ปกกระหม่อม ของปวงข้�พระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย

ตลอดก�ลน�นเทอญ”

 ต่อจ�กนัน้ เป็นก�รแสดง 

แปรอกัษร 60 พรรษ� สมเดจ็พระเทพ- 

รตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ี

จ � ก บุ ค ล � ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ �

ม ห � วิ ท ย � ลั ย ร � ม คำ � แ ห ง  

และร่วมกันออกกำ�ลังก�ยเต้นแอโรบิกเพ่ือสุขภ�พ

ชาวรามฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 39
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ถาม ห�กเร�ข�ดสอบ และข�ดลงทะเบยีนจะม ี

ผลอย่�งไรบ้�ง  และถ้�เร�จะดร็อปก�รเรียนไว้ก่อน 

ต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง 

ตอบ ก�รข�ดสอบ  หม�ยถงึ  นักศกึษ�ได้ลงทะเบยีน 

แต่เมื่อถึงกำ�หนดเวล�สอบ นักศึกษ�ไม่ได้เข้�สอบ

ผลสอบจะออกม�เป็นตกหรอืได้เกรด F  ซึง่นกัศกึษ�

มสีทิธิล์งทะเบียนสอบซ่อม ในภ�คน้ันได้  แต่ก�รข�ด 

ก�รลงทะเบียน  หม�ยถึง  ก�รที่นักศึกษ�ไม่ได ้

ลงทะเบียนเรียนต�มวันเวล�ที่มห�วิทย�ลัย-

กำ�หนด ในภ�คก�รศึกษ�ต่�งๆ เช่น เมื่อถึงกำ�หนด

ลงทะเบียน ในภ�ค 1  นักศึกษ�ไม่ได้ลงทะเบียน

ในภ�ค 1  หรือ เมื่อถึงกำ�หนดลงทะเบียนในภ�ค 2  

นกัศึกษ�ไม่ได้ลงทะเบยีนในภ�ค  2   ดงันัน้  เมือ่นกัศกึษ�

ไม่ได้ลงทะเบยีน นักศกึษ�จงึไม่มผีลสอบซึง่ไม่เหมอืน 

กรณกี�รข�ดสอบซึง่ก�รข�ดสอบนักศกึษ�มผีลสอบ

แต่เป็นตกหรือ F  ซึ่งเมื่อนักศึกษ�ไม่ได้ลงทะเบียน 

นกัศึกษ�จงึไม่มีสทิธิล์งทะเบยีนสอบซ่อมในภ�คนัน้ ๆ 

และถ้�นักศึกษ�ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน  

2  ภ�คปกติ  และเมื่อถึงวันเวล�ของก�รลงทะเบียน 

ในภ�คที่ 3 นักศึกษ�ก็ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนอีก

ต�มข้อบังคับของมห�วิทย�ลัยแล้ว นักศึกษ�จะ

พ้นสภ�พจ�กก�รเป็นนักศึกษ�  ซึ่งทำ�ให้นักศึกษ�

ไม่ส�ม�รถจะรักษ�สถ�นภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

หรือลงทะเบียนเรียนได้อีก  ถ้�จะกลับม�เรียน 

นกัศกึษ�ต้องสมคัรเป็นนักศกึษ�ใหม่เท่�น้ัน  ส่วนก�ร 

ดรอ็ปเรยีน มห�วทิย�ลยัไม่มรีะเบยีบเรือ่งก�รดรอ็ปเรยีน 

มแีต่เมือ่นกัศกึษ�ไม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนในภ�คปกติ 

(ภ�ค 1, 2)  นักศึกษ�ต้องชำ�ระค่�รักษ�สถ�นภ�พ

ก�รเป็นนักศึกษ�  ภ�คละ 300  บ�ท  ซึ่งจะชำ�ระ

พร้อมกับก�รลงทะเบียนเรียนก็ได้ หรือจะชำ�ระที่

กองคลังแล้วนำ�ใบเสร็จฯ  ไปติดต่อที่ สวป. ชั้น 6  

ก็ได้เช่นกัน

ถาม	ผมมคีำ�ถ�มหล�ยข้อทีส่งสยัช่วยตอบปัญห�

ให้ผมด้วย 

  1. ก�รลงทะเบียนเรียนในภ�คฤดูร ้อน 

ส�ม�รถลงทะเบียนสอบ e-Testing ได้หรือไม่

  2. ในภ�คซ่อมลงทะเบียนสอบ e-Testing 

ได้หรือไม่

  3. อย�กทร�บว่�เทอมปกติและ Summer 

ส�ม�รถลงทะเบียนได้สูงสุดกี่หน่วยกิตทั้งแบบ

ขอจบและไม่ขอจบ

  4. ถ้�เทอม 2 สอบได้ D+ เทอม 1 กเ็ลยรเีกรด 

แต่สอบได้  F แล้วจะลงสอบซ่อมในเทอม 1 ได้หรอืไม่

  5. ถ้�มีวิช�ที่สอบตกแต่ไม่ลงสอบซ่อม 

ส�ม�รถนำ�ไปลงใหม่ได้ในภ�คใด กองบรรณาธิการ

 สำ�นกัพมิพ์ ขอแจ้งร�ยชือ่ตำ�ร�ทีพ่มิพ์แล้วเสรจ็ภ�ยในเดือน มีนาคม 2558 จำ�นวน 14 วิชา ดงันี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58031 CHI 1002 90/25 ภ�ษ�จีน 2 รศ.เส�วภ�คย์  วรลัคน�กุล

  (CN 102)

 58001 CTH 2001 (H) 60/25 คู่มือภ�ษ�จีน 3 รศ.เส�วภ�คย์  วรลัคน�กุล

 58016 CTH 2102 46/25 หลักภ�ษ�ไทยในหลักสูตร รศ.นพคุณ  คุณ�ชีวะ

  (TL 215)  มัธยมศึกษ�

 58042 ECO 3603 70/25 เศรษฐศ�สตร์เมือง ผศ.ดร.รำ�จวน  เบญจศิริ

 58019 ENG 1002 42/25 ประโยคและศัพท์ รศ.อจัฉร� ไล่สตัรไูกล  และคณะ

  (EN 102)

 58013 ENG 2001 67/25 ก�รอ่�นเอ�คว�ม รศ.ส่องศร ี โตประเสรฐิ  และคณะ

  (EN 201)

 58056 ENG 2901 44/25 เทพนิย�ยที่เป็นพื้นฐ�น รศ.รมณี  กอวัฒน�

  (EN 291)  วรรณคดี

 58055 ENL 3104 40/25 คว�มรู้เบือ้งต้นท�งอรรถศ�สตร์ รศ.พัชรี  พล�วงศ์

  (LI 313)

 58049 FDT 4608 131/25 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม   รศ.อรพิน   ชัยประสพ

  (FO 468)

 58083 HME 121 47/25 ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร รศ.เส�วภ�คย์  วรลัคน�กุล

 58006 HRD 3303 (H) 50/25 วัฒนธรรมองค์ก�รและ ผศ.ดร.วันชัย  ป�นจันทร์

  (HU 423) (H)  พัฒน�องค์กร

 58054 HRD 4407 116/25 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ ผศ.ดร.ชมสุภัค  ครุฑกะ

  (HU 407)  ง�นเชิงระบบ

 58039 GER 3101 121/25 ก�รฟังและก�รพูดภ�ษ� รศ.ดร.ประภ�วดี  กุศลรอด

  (GN 326)  เยอรมัน 2

 57262 SPN 2001 (S) 27/25 คู่มือก�รกระจ�ยคำ�กริย� ผศ.ดร.สว่�งวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์

  (SN 201) (S)

 นักศึกษ�สั่งซื้อหนังสือเรียนได้ท�งอินเทอร์เน็ตหรือท�งไปรษณีย์ โดยตรวจเช็คร�ยชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress และส�ม�รถซื้อตำ�ร�ด้วยตนเองได้ที่สำ�นักพิมพ์ (RPB)  ช้ัน 3  โทร. 0-2310-8757-9 

ต่อ 1101, 1103    

ข่�วโดย  ศิริพร  เย็นประยูร

ตอบ		1. ภ � ค ฤ ดู ร ้ อ น นั ก ศึ ก ษ � ส มั ค ร ส อ บ  

e-Testing ได้

   2. ภ�คซ่อมในขณะนี้มห�วิทย�ลัยยังไม่

เปิดบริก�รก�รสอบ e-Testing

   3. ก�รลงทะเบยีนเรยีน ภ�คปกต ิ(1, 2) ลงได้ 

ไม่เกิน 24 หน่วยกิต (นักศึกษ�คณะศึกษ�ศ�สตร ์

หลักสูตร 5 ปีลงได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต) ถ้�ขอจบลง

ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

   ก�รลงทะเบยีนเรยีนภ�คฤดรู้อน ลงได้ไม่เกนิ 

12 หน่วยกิต (นักศึกษ�คณะศึกษ�ศ�สตร์ หลักสูตร 

5 ปีลงได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต) ถ้�ขอจบลงได้ไม่เกิน  

18 หน่วยกิต

   4. ลงทะเบียนสอบซ่อมได้และถ้�ได้เกรด

สูงกว่� D+ หรือ ได้ D+ เท่�เดิม นักศึกษ�จะได้เกรด

ต�มนั้น และถือว่�เป็นก�รรีเกรด

   5. ส�ม�รถนำ�ไปลงทะเบียนเรียนใหม่ใน

ภ�คต่อ ๆ ไป คือ ภ�ค 1, ภ�ค 2 หรือภ�คฤดูร้อน

ถาม		1.ในกรณีที่ได้เกรด F เนื่องจ�กข�ดสอบ

แล้วทำ�ก�รสอบซ่อม จะเป็นเหตุให้หมดสิทธิ์ใน

ก�รได้เกียรตินิยมหรือไม่ 

   2. ในกรณีผลก�รเรียนรวมตลอดก�รศึกษ� 

ถงึเกณฑ์ก�รได้รบัเกยีรตินยิม แต่มบี�งกระบวนวชิ�

ได้เกรด D หรือ D+ จะยังมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม

หรือไม่ 

   3. ถ้�สอบตกหล�ยครั้งในวิช�เดียวกัน  

จะยังมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ		1. ไม่หมดสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม

   2. มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม ถ้�ได้ต�มเกณฑ์ที่

มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

   3. นักศึกษ�สอบตกหล�ยครั้งในวิช�เดียวกัน

ไม่มีผลอะไรกับก�รได้เกียรตินิยมยังคงมีสิทธิ์ 

ได้ต�มปกติ แต่นักศึกษ�ต้องสอบได้ในวิช�เดียวกัน

ครั้งเดียวเท่�นั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม
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ENG 2401 (EN 205) 

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ

Sentences and Short Paragraphs

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาคฤดูร้อน / 2557 

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1  MWF  11:30-13:20  ห้อง SWB 702 

Section 2  MWF  09:30-11:20 ห้อง SWB 703

Section 3 (เดิม) MWF  11:30-13:20  ห้อง SWB 703  

เปลี่ยนเป็น TTS  07:30 - 09:20    ห้อง SLB 301

 	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1: รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

Section 2: อ�จ�รย์ ดร.แก้วกัลย�  อภัยบัณฑิตกุล

Section 3: อ�จ�รย์กัลย�ณี  สุภวัน

 	ตำาราที่ใช้   EN 205 ก�รเขียนประโยคต่�ง ๆ  

และอนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒน�

 	คำาอธบิายกระบวนวชิา ศกึษ�ลกัษณะของ

ภ�ษ�เขียน ฝึกเขียนประโยคชนดิต่�ง ๆ ให้สือ่คว�มหม�ย  

ที่ต้องก�ร โดยเริ่มจ�กประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยค

คว�มรวม และประโยคคว�มซ้อน ตลอดจนฝึกเขยีน

อนุเฉทสั้น ๆ ต�มเรื่องที่อ่�นหรือภ�พที่เห็น 

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้�ใจโครงสร้�งและ

ส่วนประกอบของประโยคพื้นฐ�น

  2. เพื่อให้ผู ้เรียนส�ม�รถเขียนประโยค

คว�มรวม และรู้จักใช้คำ�เชื่อมชนิดต่�ง ๆ ได้

  3. เพื่อให้ผู ้เรียนส�ม�รถเขียนประโยค

คว�มซ้อนชนิดต่�ง ๆ ได้

  4. เพื่อให้ผู ้เรียนส�ม�รถเขียนประโยค

คว�มเดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่�ง ๆ ได้

  5. เพื่อให้ผู ้เรียนส�ม�รถเขียนประโยค 

ที่มี Gerund หรือ Infinitive ได้ 

  6.  เพือ่ให้ผูเ้รยีนส�ม�รถเขียนอนเุฉทสัน้ ๆ 

เพือ่อธบิ�ยหรอืแสดงคว�มคดิเหน็ในประเดน็ต่�ง ๆ  ได้

  7. เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์และ 

อธิบ�ยโครงสร้�งของประโยคและอนเุฉทชนดิต่�ง ๆ ได้

 	แนวทางการเรียน ก�รบรรย�ยประกอบ 

PowerPoint และฝึกทำ�แบบฝึกหัด

 	เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้�ง

ประโยคพื้นฐ�นชนิดต่�ง ๆ รวมทั้งโครงสร้�งของ

ประโยคบอกเล่� ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำ�ถ�ม 

ประโยคคำ�สั่ง ประโยคขอร้อง  ประโยคที่มี “there” 

เป็นประธ�น และประโยคกรรมว�จก ประโยคคว�มรวม

และคำ�เชือ่มชนดิต่�ง ๆ ประโยคคว�มซ้อนชนดิต่�ง ๆ 

และประพันธสรรพน�ม ประโยคคว�มเดียวชนิด

ซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้ง 

ประโยคทีข่ึน้ต้นด้วย “it” ก�รเขยีนอนเุฉท ส่วนประกอบ

ของอนุเฉทและโครงสร้�งของอนุเฉท

 	ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ  อตันยั 110 คะแนน 

 สอบวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภ�คม 2558  

เวล� 09:30-12:00 น.

 	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้

Part I. Combine each of the following sentences  

 into a compound or complex sentence 

 by using one of the connectors given  

 below. Be sure to use each of them only 

 once and put the punctuation where  

 necessary.   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษ�เอ�ประโยคสองประโยคม�รวมกัน 

โดยเลือกคำ�เช่ือมท่ีมใีห้ในก�รทำ� นกัศกึษ�จะต้องใช้ 

คำ�เชือ่มทีใ่ห้ม�คำ�ละครัง้เดยีวเท่�นัน้ ถ้�ใช้คำ�เชือ่มซำ�้ 

ประโยคอื่น ๆ ที่ใช้คำ�เชื่อมที่ใช้ไปแล้วจะไม่นับ-

คะแนนให้ นอกจ�กนี้ นักศึกษ�ต้องใส่เครื่องหม�ย

วรรคตอนต�มคว�มเหม�ะสมด้วย

Part II. Change each of the following complex  

 sentences into a simple one by using  

 participle modifiers in a suitable position.  

 Use the correct punctuation where neces sary. 

   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษ�เปลี่ยนประโยค

ท่ีเป็นประโยคคว�มซ้อนให้เป็นประโยคคว�มเดียว

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษ�ต้องใส่เครื่องหม�ย

วรรคตอนต�มคว�มเหม�ะสมด้วย

Part III. Fill each of the following blanks with  

 a suitable clause.  Be sure to use punctuation  

 where necessary. (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษ�เติมอนุประโยค

หรือประโยคหลักในช่องว่�งที่กำ�หนดให้ และ

นักศึกษ�ต้องใส่เครื่องหม�ยวรรคตอนต�มคว�ม

เหม�ะสมด้วย

Part IV.  Change the word within the parentheses  

 into the correct form of infinitive or  

 gerund. Be sure to use tense and voice  

 correctly. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษ�เปลี่ยนคำ�กริย� 

ที่ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ   Infinitive  ทีเ่หม�ะสม 

ในก�รเขียนตอบ นักศึกษ�จะต้องคำ�นึงถึงเรื่องก�ล

และว�จกด้วยว่�เป็น present หรือ past tense เป็น 

active voice หรือ passive voice  

Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following  topics  to  write   

 a  good  paragraph of at least 8 sentences. 

 Also underline the topic sentence.  (20 marks)

  ข้อสอบ  part นี ้ให้นกัศกึษ�เลือกเขยีนอนเุฉท

หรือย่อหน้�หนึ่งย่อหน้�จ�กหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในก�รสอบ ให้นักศึกษาเขียนด้วย

ปากกาเท่านัน้ ถ้าใช้ดนิสอทำาข้อสอบ อาจารย์ผู้ตรวจ

จะไม่ตรวจข้อสอบให้  

POL 4190 (PS 495)

พระพุทธศาสนา ประชาธิปไตยและการพัฒนา

 	ประเด็นสำาคัญ

  1) พุทธศ�สน�และก�รปฏิบัติ 

  2) ประช�ธิปไตย 

  3) หลกัก�ร เช่น คว�มเสมอภ�ค, เสรภี�พ, 

   คว�มยุติธรรม และ 

  4)  ก�รพัฒน�ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง

 	ตำาราและเอกสาร

 หม�ยเลข 200 พุทธศ�สน�ปรัชญ�จีนกับ 

กระแสแปรเปล่ียน และหม�ยเลข 149 ประช�ธิปไตย 

สทิธิมนษุยชน : รัฐในบริบทโลก�ภวิตัน์ และองค์ก�ร 

ระหว่�งประเทศ (ตดิต่อศูนย์เอกสารวชิ�ก�รด้�นหลงั 

อ�ค�รรัฐศ�สตร์ POB โทร. 0-2310-8483-9)

 	การวัดผล

  3.1  ข้อสอบ อัตนัย 5 ข้อ เลือก 4 ข้อ เช่น

   1) จงเปรียบเทียบคำ�สอนท�งพุทธ

เรื่องเสมอภ�ค เสรีภ�พ หลักเสียงส่วนม�กกับ

ประช�ธิปไตย

  2) คำ�สอนท�งพุทธศ�สน� เช่น อิทธบิ�ทส่ี 

(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังส�) เกี่ยวโยงกับก�รพัฒน�

อย่�งไร

  3) ก�รพัฒน�ตนต�มปรัชญ�เศรษฐกิจ

พอเพียงมีลักษณะที่เกี่ยวกับคำ�สอนในพระพุทธ-

ศ�สน� และหลักประช�ธิปไตยอย่�งไร

  4) ป รั ช ญ � แ ล ะ ห ลั ก ก � ร สำ � คั ญ ใ น

ประช�ธิปไตย

 3.2  อ�จมรี�ยง�น เช่น เก่ียวกับวดัหรอืก�รพฒัน�

เพื่อเป็นคะแนนเสริม

 	บรรยาย จนัทร์/พธุ/ศกุร์ เวล� 15:30 - 17:20 น. 

อ�ค�รศิล�บ�ตร SBB 303

 	ติดต่อ ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย และ

อ.เกสร ีพงษ์สังข์ โทร. 0-2310-8483-9 ต่อ 29 อ�ค�ร POB 

คณะรัฐศ�สตร์ ชั้น 4

ศ.พิเศษ ดร. จิรโชค  วีระสย



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                          (ต่อจากหน้า 12) 

สถาบันการศึกษานานาชาติฯ        (ต่อจากหน้า 12)

ข้อที่เช่ือถือนัก  เพร�ะว่�จะสรุปไปว่�สิ่งใดที่สัตว ์

กนิได้เร�กนิได้ทัง้สิน้ไม่น่�จะถกูต้อง  อย่�งน้อยก้อนดนิ 

ก ้อนหินสัตว ์บ�งประเภทกินหินเข ้�ไปเพื่อใช ้

ย่อยอ�ห�ร อย่�งเช่นนกกระจอกเทศกินหินเข้�ไป

เป็นก้อน ถ้�อย่�งนัน้เร�เหน็ว่�นกกระจอกเทศกนิหนิ 

เข้�ไปได้ เร�กล็องกลนืก้อนหนิเข้�ไปอ�จจะตดิคอเร� 

เพร�ะก้อนใหญ่เกินไปหรือก้อนเล็กเกินไปก็ต�ม

อ�จจะเป็นพษิเป็นภยัต่อระบบก�รย่อย อ�จจะเป็นพษิ 

เป็นภัยถึงเสียชีวิตได้ ดังนั้นเร�จึงต้องพินิจพิจ�รณ�

ว่�เร�เองเร�จะพ้นภยัได้อย่�งไร หนจี�กภยัได้อย่�งไร 

ครูเคยเล่�ให้ฟังว่�ไปที่ไหนก็ต�ม  เวล�ไปพักโรงแรม

ส่ิงแรกที่เร�จะดู คือดูว่�ท�งออกท�งหนีไฟอยู่ที่ใด 

เร�ไปพักชั้นไหนเร�สำ�รวจตรวจตร�หน้�ต่�งประตู

ให้ถี่ถ้วน ว่�มีสลักมีกลอนมีกุญแจอย่�งไร มีระบบ

อย่�งไร ห้องนำ้�เป็นอย่�งไร กระเบื้องในห้องนำ้�เป็น

อย่�งไรลืน่หรอืไม่ เพร�ะกระเบือ้งบ�งชนิดถกูนำ�้กจ็ะลืน่ 

อย่�งน้ีเป็นต้น บ�งคนบอกว่�ถ้�ห�กว่�เร�ไปไหน

มัวคิดแต่เรื่องนี้ มันเป็นเรื่องระแวงภัยไปหรือเปล่�  

ครูคิดว่�ไม่ใช่เป็นเรื่องเกินไป เพร�ะมันจะเป็นก�ร 

เพ�ะบ่มนสิยัของเร�ให้ระวงัระแวงภัย มองไปกส็�ม�รถ

คดิได้ว่�เร�ควรจะระวงัอย่�งไร คนทีเ่คยไต่ไม้ขอนไม้

ข้�มคลองย่อมรู้ว่�ตนเองจะประคับประคองตนเอง

ข้�มคลองได้อย่�งไร จะตกหรือไม่ ไต่ไปได้หรือไม ่

นี่อย่�งนี้เป็นต้น และในบ�งเวล�เร�อ�จจะมีอ�ยุ

ม�กแล้วจะไต่ไม้ข้�มคลอง อย่�งเช่นที่ตอนทำ�ได้เมื่อ

ตอนเป็นวัยรุ่นก็น่�จะเอ�ม�พิจ�รณ�ด้วย  ดังนั้น

เหตุจะเกิดอะไรเมื่อไรเวล�ใดขึ้นอยู่กับเวล� ขึ้นด้วย

 “ถ้าเกิดเหตุเมื่อแจ้งเหตุแล้ว ควรรู้ว่าต้นเหต ุ

มาจากอะไร ส่วนถงัดบัเพลงิต้องเหน็เปลวไฟจงึค่อยฉดี

สารเคม ี ถ้าฉดีมากไปจะเสยีหายมากกว่าเหตเุพลงิไหม้  

และยังทำาให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายโดย 

ใช่เหตดุ้วย กรณทีีไ่ม่เหน็เปลวไฟ แต่สงัเกตเหน็กลุม่ควนั

ให้สันนิษฐานว่า เป็นการลัดวงจรของสายไฟ ซึ่งจะ 

สะสมกลุ่มควันไว้ก่อน ให้ปิดคัตเอาต์สวิตช์ไฟใน 

อาคารนั้นทันที พร้อมทั้งเปิดประตูหน้าต่างเพื่อ

ระบายควนัให้ออกไปนอกอาคาร ถ้ากลุม่ควนัยงัไม่หาย

ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

  กรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้จนเป็นแสงเพลิงให้ใช ้

เฉพาะนำา้ทำาการดับ เพราะผงเคมแีห้งไม่ช่วยให้ไฟดับ 

แต่ย่ิงทำาให้เพลิงสะสมลุกข้ึนมาอีก ทั้งนี้ ในพื้นที่ 

สน.หวัหมาก เกดิเพลงิไหม้น้อยลงเพราะพืน้ทีส่่วนใหญ่ 

เป็นตัวอาคาร แต่พืน้ทีอ่ื่นๆยงัมพีืน้ทีห่ญ้าและต้นไม้รก 

ทำาให้เกดิเพลงิไหม้ได้ง่าย ฉะนัน้ ขอให้ทกุท่านช่วยกนั

เป็นหเูป็นตา ดแูลเพือ่นบ้านกนัอย่างใกล้ชดิ ถ้าเกดิเหตุ

ให้ตั้งสติ และรีบแจ้งเหตุให้เร็วที่สุดด้วย”

ผกก.สน.หัวหมากฯ                       (ต่อจากหน้า 3)

 สำ�หรับสถ�บันอุดมศึกษ�ที่เข้�ร่วมบันทึก 

ข้อตกลงคว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยกัวล�ลัมเปอร์์

และแลกเปล่ียนข้อมูลด้�นก�รศึกษ� คือ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ในโอก�สเดียวกัน รองศาสตราจารย์รำาไพ  

สิริมนกุล รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ ์ อาจารย์

สาธิน สุนทรพันธุ์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รศึกษ�

น�น�ช�ติ และผู้แทนจ�กสถ�บันฯเข้�ร่วมพิธีลงน�ม 

ด้�นคว�มร่วมมือดังกล่�วจะช่วยก�รสร้�งคว�ม

ร่วมมือด้�นก�รศึกษ�ระหว่�งมห�วิทย�ลัยของ

ประเทศไทยกับมห�วิทย�ลัยในกลุ่มประช�คมอ�เซียน

ให้กว้�งขว�งขึ้น

สำานักราชเลขาธิการจัดโครงการเยาวชน 

จิตอาสาฯ ตามแนวพระราชดำาริ รุ่นที่ 3

 สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร จัดโครงก�รเย�วชนจิต

อ�ส�เพื่อเรียนรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ รุ่นที่ 3 เพื่อ 

ให้เย�วชนได้เรยีนรูแ้นวพระร�ชดำ�ร ิ ตลอดจนหลกัก�ร 

ทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จพระเจ ้ �อยู ่หัว 

ผ ่�นก�รฝึกอบรมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ

ประสบก�รณ์จริงจ�กก�รใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน 

รวมทั้งก�รทำ�กิจกรรมอ�ส� ระหว่�งวันที่ 1 - 24 

มิถุน�ยน 2558 ณ ศูนย์ก�รพัฒน�ภูพ�น อันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ จงัหวดัสกลนคร และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 

นักศกึษ�ทีส่นใจด�วน์โหลดใบสมัครได้ที ่www.ohm.go.th  

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ งานกจิกรรมนกัศกึษา 

กองกิจการนกัศกึษา  หรอื คณุวชิาญ  พึง่ตน โทร. 0-2310-8074

1. คณะบริหารธุรกิจ

สาขา วุฒิอนุปริญญา วุฒิปริญญาตรี

ก�รบัญชี โอนได้ 40-52 หน่วยกิต โอนได้ 40-79 หน่วยกิต

ส�ข�อื่น ๆ โอนได้ 51 หน่วยกิต โอนได้ 60-81 หน่วยกิต

2. คณะรัฐศาสตร์

วุฒิอนุปริญญา วุฒิปริญญาตรี

โอนได้ 61 หน่วยกิต โอนได้ 82 หน่วยกิต เป็นอย่�งน้อย

3. คณะเศรษฐศาสตร์

วุฒิอนุปริญญา วุฒิปริญญาตรี

โอนได้ 59 หน่วยกิต โอนได้ 62-80 หน่วยกิต 

4.  คณะสื่อสารมวลชน

วุฒิอนุปริญญา วุฒิปริญญาตรี

โอนได้ 57 หน่วยกิต โอนได้ 78-96 หน่วยกิต 

 นอกจ�กนี้ ยังแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยโดยผู้สมัครนักศึกษ�ใหม่ส�ม�รถชำ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รสมัคร 

และลงทะเบียนผ่�นบัตรเครดิตได้ทุกธน�ค�ร รวมทั้งยังให้สิทธิพิเศษสำ�หรับผู้ชำ�ระผ่�นบัตรเครดิต

ธน�ค�รทห�รไทย ที่มีค่�ใช้จ่�ย 1,000 บ�ทขึ้นไป ส�ม�รถผ่อนชำ�ระ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0%  อีกด้วย 

 ผู้สนใจสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8614-24

ม.ร. ให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นแก่ผู้จบอนุปริญญา ในหลักสูตร 4 คณะ                   (ต่อจากหน้า 1)

กับจังหวะ ขึ้นด้วยกับสิ่งที่ม�ประกอบกัน ถ้�เร�ฝึก

กันเสียเร�ก็จะพบได้ว่�ท�งออกของปัญห�อยู่ที่ไหน 

เร�ก็จะพบได้ว่� เร�จะอยู่รอดได้อย่�งไร พบกันใหม่

ฉบับหน้�ครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔) วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ระวังภัย

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลกูศษิย์ทีร่กัทัง้หล�ย  ก�รทีเ่ร�อยูใ่นสงัคมใด 

กต็�มแต่ ท่ีจะไม่มพิีษมภัียมโีทษนัน้เป็นไม่ม ี มพิีษ 

หม�ยคว�มว่�อ�จจะเป็นอ�ห�รที่เป็นพิษ อ�จจะ

เป็นสัตว์มีพิษ อ�จจะมีก๊�ซมีพิษ อ�จจะเป็นอะไร

ก็ต�มแต่ที่เป็นพิษต่อร่�งก�ยอน�มัยและสุขภ�พ 

ภัยหม�ยคว�มว่�สิ่งที่ก่อให้เกิดภยันตร�ยต่อชีวิต

และร่�งก�ยของเร� ถ้�ห�กโยงกับที่บอกว่�ผล

ย่อมเกิดแต่เหตุนั้นก็คือ มีภัยเป็นเหตุและผลก็จะ

เกิดผลร้�ยต่อร่�งก�ยชีวิต          ต่อทรัพย์สินต่อคว�ม 

เป็นอยู่ต่อจิตใจของเร�  รวมคว�มแล้วไม่ว่�พิษ

ไม่ว่�ภัยก็ย่อมเป็นสิ่งท่ีไม่ดีต่อคว�มเป็นอยู่ในสิ่ง

ที่มีชีวิตทั้งปวง 

 ทุกวันนี้เร�เห็นพิษเห็นภัยทั้งหล�ยเกิดขึ้น 

เร�ก็น่�จะทร�บได้ว ่�ไม่ว ่�พิษไม่ว ่�ภัยไม่ว ่�

อันตร�ยใด ๆ  มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง  ครูเคยบอกว่� 

ถ้�ห�กว่�เร�ไม่รู ้จักหลีกภัยไม่รู ้จักเอ�ตัวรอด  

ก็ย่อมจะทำ�ให้เร�ผจญภัยโดยลำ�พัง ผจญภัยโดย

ไม่มีประสบก�รณ์ในก�รเอ�ตัวรอด หรือเมื่อเวล�

ภยัม�ถงึตวักค็ดิแก้ไขไม่ทนัเพร�ะตกใจ เพร�ะไม่เคย

คดิม�ก่อน เพร�ะไม่เคยประสบม�ก่อนและไม่เคย

แก้ไขม�ก่อน ก็อ�จจะทำ�ให้ถึงแก่ชีวิตร่�งก�ย

อน�มยัของเร�ได้หรอืแม้กระทัง่ชือ่เสยีงของเร�ได้ 

ถ้�ห�กว่�ภยันัน้เป็นอนัตร�ยต่อคว�มมคีว�มเจรญิ 

ของชื่อเสียงก�รง�น

 ลูกศษิย์ครบั ครเูคยเล่�ไว้ประม�ณสองหรอื 

ส�มครั้งในปีที่แล้วว่�  เร�จะไปไหนก็ต�มเร�จะ 

ต้องคิดถึงว่�เร�ต้องตั้งสติถึงว่�เร�จะทำ�อะไร   

เร�เป็นอะไรและกำ�ลงัทำ�อะไร เร�ปีนต้นไม้เร�เป็น 

มนษุย์เร�ไม่ใช่นกัปีนต้นไม้ เร�จะปีนไปทำ�ไมสนกุ

หรืออย�กจะปีนขึ้นไปสูง ๆ ดูวิวทิวทัศน์ มีคว�ม

จำ�เป็นกระนัน้หรอืจงึได้ทำ�อย่�งนัน้  เรือ่งนีม้นัอยูท่ี ่

อะไรควรทำ�ไม่ควรทำ�  เร�เห็นวัสดุต่�ง ๆ เร�ก็

ทดลองโดยก�รเอ�มือไปจับไปโยน ในที่สุดก็เกิด

ข่�วขึน้ว่� เป็นระเบดิใส่เดก็ ระเบดิถกูคนนัน้คนนี ้

ถงึแก่ชวีติ นีอ่ย่�งนีเ้ป็นต้น เพร�ะฉะนัน้ก�รระวงัภยั 

ระแวงภัยหรือรอดจ�กภัยทั้งหล�ยทั้งปวงนั้น  

จึงอยู่ท่ีเร�จะต้องยังสติให้ได้ว่�เร�กำ�ลังทำ�อะไร 

ทำ�เป็นอะไรกำ�ลังทำ�อะไร เร�มคีว�มรูใ้นเรือ่งวสัดุ

อย่�งนั้นหรือไม่  เร�มีคว�มรู้ในเรื่องนั้นหรือไม ่

เร�เห็นของเหลวเร�เอ�มือไปจับอ�จจะเป็น

นำ�้กรด เร�เหน็อะไร ๆ ต่�ง ๆ มบี�งคนบอกว่�อะไร 

ที่สัตว์กินได้เร�กินได้ทั้งสิ้น อย่�งนี้ไม่น่�จะเป็น 

 สถ�บันก�รศึกษ�น�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ Universiti 

Khuala Lumpur เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษ�ของสถ�บันก�รศึกษ�น�น�ช�ติ กับนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัย-

กัวล�ลัมเปอร์ โดยมี H.E Dato’Dr. Dato Nazirah binti Hussain เอกอัครร�ชทูตม�เลเซียประจำ�ประเทศไทย 

ศาสตราจารย์  Dato’Dr. Mazliham Mohd Su’ud อธิก�รบดีและผู้แทนจ�กมห�วิทย�ลัยกัวล�ลัมเปอร์ 

ให้ก�รต้อนรับผู้แทนจ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ของประเทศไทยที่เข้�ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 7 เมษ�ยน 2558  

ณ สถ�นทูตม�เลเซีย ประจำ�ประเทศไทย

  ผู้สมัครเข้�รับก�รอบรมต้องเป็นนักศึกษ�

ปริญญ�ตรีของม.ร.และมี เวล�เข้ �รับก�รอบรม 

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 รวมทั้งสอบผ่�นครบต�มหลักสูตร  

จึงจะได้รับประก�ศนียบัตร

  ผู้สนใจสมัครเข้�รับก�รอบรมได้ต้ังแต่บัดน้ี 

ณ สถ�บันภ�ษ� ม.ร. อ�ค�รสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408 

ร�ยละเอียดเพ่ิมเติมโทร. 0-2310-8903-4 หรือ www.ril.ru.ac.th

ม.ร.อบรมภาษาอังกฤษ

และภาษาอาเซียน (ฟรี)

 

คณะมนุษยศาสตร์อบรมภาษารัสเซีย

 ภ�ควิช�ภ�ษ�ตะวันตก คณะมนุษยศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จัดอบรมภ�ษ�รัสเซีย 

ครั้งที่ 47 สำ�หรับบุคคลทั่วไป ระหว่�งวันที่ 23 

พฤษภาคม - 11 กรกฎาคม 2558 โดยเปิดอบรม 

4 หลักสูตร หลักสูตรละ 48 ชั่วโมง เน้นทักษะ 

ก�รฟัง พูด อ่�น และเขียน หลักสูตรท่ีเปิดอบรม 

คือ ภ�ษ�รัสเซียพื้นฐ�น 1 (RS1) ภ�ษ�รัสเซีย 

พ้ืนฐ�น 2 (RS2) ภ�ษ�รัสเซียพ้ืนฐ�น 3 (RS3) และ 

ภ�ษ�รัสเซียเพ่ือก�รท่องเท่ียว (RT1) จัดอบรมวันเส�ร์ 

เวล� 09.00-16.00 น. ค่�อบรมหลักสูตรละ 2,800 บ�ท

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 22 พฤษภาคม 2558 

(เว้นวันอ�ทิตย์) ท่ีส�ข�วิช�ภ�ษ�รัสเซีย อ�ค�ร 2 ช้ัน 3 

ภ�ควิช�ภ�ษ�ตะวันตก คณะมนุษยศ�สตร์  

โทร.0-2318-0054-5 ต่อ 1093 หรือ 081-854-3340, 

081-647-1200, 081-349-9045, 098-096-4542

 สถ�บันภ�ษ� ม.ร�มคำ�แหง จัดโครงก�รฝึกอบรม 

ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ และก�รใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศ 

ของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง โดยผู้เข้�อบรม 

ไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ  ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ 

ของบัณฑิต ม.ร. ให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�นในระดับ 

ภูมิภ�คอ�เซียน ดังนี้

 1. โครงก�รฝึกอบรม “เพิ่มสมรรถนะในก�ร

ใช้ภ�ษ�อังกฤษของนักศึกษ� ม.ร. ประจำ�ปี 2558” 

ระหว่�งวันท่ี  6, 8, 11, 15, 18, 20  พฤษภ�คม 2558 

 2. โครงก�รฝึกอบรม “เพิ่มสมรรถนะในก�รใช้

ภ�ษ�ต่�งประเทศของนักศึกษ� ม.ร. ประจำ�ปี 2558” 

มี 2 หลักสูตร

  2.1 หลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ “สัมภ�ษณ์ง�น

และก�รทำ�ง�น” ระหว่�งวันที่ 6, 8, 11, 15, 18, 20 

พฤษภ�คม 2558 

  2.2 หลักสูตรภ�ษ�อ�เซียน (ภ�ษ�จีน ภ�ษ�- 

อินโดนีเซียและภ�ษ�ฟิลิปิโน) ระหว่�งวันท่ี 26, 28 พฤษภ�คม, 

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 มิถุน�ยน -  2 กรกฎ�คม 2558  

  ทั้งนี้ จัดอบรมวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ณ ม.ร. 

(หัวหม�ก) วันละ 3 ช่วงเวล� คือ 09.00-12.00 น. 

14.00-17.00 น. ละ 17.00-20.00 น.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 1/2558

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

*** สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ชำาระผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย แบ่งชำาระ 3 เดือน 0 %

สถาบันการศึกษานานาชาติ	ลงนามความร่วมมือกับ	Universiti	Khuala	Lumpur

(อ่านต่อหน้า 11)


