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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
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คณะศิลปกรรมฯ ไหว้ครูโขน ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

(อ่านต่อหน้า 11)

   
ม.ร.กำาหนดซ้อมรับปริญญาบัตร

วันที่ 7-11 มีนาคม 2559

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ต ามที่ มห า วิ ท ย าลั ย ร ามค� า แหง	 

จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ครั้งที่	 41	

ระหว่างวันที่	 14-18	มีนาคม	2559	ณ	อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	นั้น

	 มหาวิทยาลัยก�าหนดให้มีการฝึกซ้อม

รับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นการซ้อมใหญ่ 

ระหว่างวันที่	7-11	มีนาคม	2559	โดย คาบเช้า 

รายงานตวัก่อนเวลา	 07.00	 น.	 คาบบ่าย รายงานตวั 

ก่อนเวลา	12.30	น.	ณ	อาคารกงไกรลาศ	(KLB) 

   

บัณฑิตนิติฯเจ๋ง สอบได้คะแนนสูงสุด

กลุ่มกฎหมายอาญาในสนามสอบเนติบัณฑิต

 ร้อยตำารวจเอกปราบดา สุขสุนทรีย	์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สอบได้คะแนนสูงสุดกลุ่มกฎหมายอาญา 

ในการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง	สมัยที่	68 

ปีการศึกษา	2558	โดยสอบได้	82	คะแนนจากคะแนนเต็ม	100	คะแนน 

จากผู้สมัครสอบ	จ�านวน	14,830	คน	มีผู้เข้าสอบจ�านวน	10,336	คน 

มีผู้สอบได้	 จ�านวน	 1,873	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 18.12	 ขณะที่	 

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด	คือ	นายรวิน 

ถกลวิโรจน์ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

สอบได้	82	คะแนนจากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	จากผู้สมัครสอบ	

จ�านวน	12,639	คน	ผู้เข้าสอบจ�านวน	8,553	คน	มีผู้สอบได้จ�านวน	

1,355	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.12

	 ทั้งนี้	 เมื่อปีการศึกษา	 2557	 ในการสอบข้อเขียนความรู ้

ช้ันเนติบัณฑิต	ภาคหน่ึง	สมัยท่ี	 67	 มีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์	2	คน 

สอบได้คะแนนสูงสุดในสนามสอบน้ี	คือ	นางสาวจิรัชญา แก้วจงประสิทธ์ิ  

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี	

สอบได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มกฎหมายอาญา	 สอบได้	 80	 คะแนน

จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	และนายศตพัฒน์ แขกเพ็ง	บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 

สอบได้คะแนนรวมกลุ่มกฎหมายอาญาและกลุ่มกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์สูงสุด	สอบได้	150	คะแนนจากคะแนนเต็ม	200	คะแนน	

คณะรัฐศาสตร์เปิดรับนักศึกษา ป.เอก

สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 9    

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดพิธีไหว้ครูโขน	ดนตรี	และนาฏศิลป์ไทย 

ประจ�าปี	 2559	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 รักษราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข	อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน	 และมี	 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ คณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์	และคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	ศิษย์เก่า	นักศึกษาปัจจุบัน	ตลอดจนนักเรียน

จากโรงเรียนต่างๆ	ร่วมในพิธีเป็นจ�านวนมาก	เมื่อวันที่	14	มกราคม	2559	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	

อาคารสุโขทัย

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ใน “วันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช”

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช	 ในโอกาส	 “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช”	 เมื่อวันที่ 

17	 มกราคม	 2559	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดี- 

คณะวิทยาศาสตร์	 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

เป็นประธานในพธิบีวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสกัการะ	 พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ณ	 บริเวณ

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติก�าหนดใหว้ันที่ 17 มกราคม ของทุกปี	

เป็นวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัน 

รัฐพิธีซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรต ิ

และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

	 ส�าหรับ	 “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช”	 ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก	

ฯพณฯนายกรัฐมนตรี	มอบใหพ้ลเอกสกนธ์  ชื่นตระกูล (อ่านต่อหน้า 2)

	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการเมือง 

รุ่นท่ี	9	จัดการศึกษาระบบทวิภาค	เรียนนอกเวลาราชการ 

(วันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี)	เวลา	18.00	-	21.00	น.		

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2559

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่	

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการเมือง	

อาคารคณะรัฐศาสตร์	1	ช้ัน	1	และอาคารคณะรัฐศาสตร์	2 

ช้ัน	 4	 โทร.	 0-2310-8482-9	 ต่อ	 85,	 084-288-2932	

หรือที่	www.phdpol.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ใน “วันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช”  (ต่อจากหน้า 1)

ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร	ีเป็นผูแ้ทนมาวางพานพุ่มถวายราชสกัการะด้วย	พร้อมทัง้มหีน่วยงานต่างๆทัง้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ	เอกชน	ร่วมงานวางพานพุ่มถวายราชสักการะประกอบด้วย	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตร ี

กระทรวงกลาโหม	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงยตุธิรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวงพลังงาน	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงวฒันธรรม	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี กระทรวงสาธารณสขุ	หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	มหาวิทยาลัยรังสิต	

โรงเรียนบางกะปิ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	การเคหะแห่งชาติ		ส�านักงานเขตบางกะปิ		ส�านักงานเขตประเวศ 

	 บริษัทคังเซน-เคนโก	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 บริษัทแอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ท่ีท�าการไปรษณีย์รามค�าแหง	ธนาคารออมสิน	สาขามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ธนาคารทหารไทย	สาขา-

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ธนาคารไทยพาณชิย์	สาขามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	และบรษิทัเดอะมอลล์	กรุป๊	จ�ากดั	

สาขารามค�าแหง

	 รวมทัง้ยงัได้รบัเกยีรตจิาก	นายกฤษฎา บญุราช ปลดักระทรวงมหาดไทย	และ	นางทรงพร โกมลสรุเดช 

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะด้วย

 ร่วมกจิกรรมวนัเดก็	คณะเจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยั	

รามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั	 ร่วมกจิกรรม

และร่วมสนบัสนนุของขวญั	 เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจ 

ให้กบัเดก็พกิาร	 เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต	ิ ประจ�าปี	 2559 

เมื่อวันที่	8	มกราคม	2559	ณ	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	

เขตการศกึษา	4	จงัหวดัตรงั	และมนีายเดชรฐั สมิศริิ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมกิจกรรม

 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่	ระดับปริญญาโท 

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ	 สาขาวชิาการ

ตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม	 ประจ�าภาค	 2	

ปีการศึกษา	 2558	 	หลักสูตร	 2	ปี	 (เฉพาะแผน	ข	 

ไม่ท�าวทิยานพินธ์)	เรยีนวนัเสาร์	เวลา	08.00	-	18.00	น.	

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสตูร	188,000	บาท	แบ่งช�าระ	8	งวด 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้- 26 กมุภาพนัธ์ 2559  

ทีโ่ครงการศกึษาภาคพิเศษฯ	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	

โทร.	0-2310-8577-8	ต่อ	236	หรอืที	่www.engrlw.ru.ac.th	

คณะวิศวะรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”

   

	 ง านบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 

กองกจิการนกัศกึษา	 ขอเชญินกัศกึษาท�าประกนัภยั- 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล	โดยเสียค่าเบ้ียประกันใน

อัตรา 150 บาทต่อป	ี คุ้มครองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 

กรณีได ้รับอุบัติ เหตุ เบิกค ่ารักษาพยาบาลได  ้

ครั้งละไม่เกิน	 10,000	 บาท	 และกรณีเสียชีวิต 

หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได ้รับเงินชดเชย	

150,000		บาท

	 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจำานวน 150 บาท 

สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำาแหง 10241) 

ได้ตัง้แต่วนัที ่1-20 กมุภาพนัธ์ 2559	โดยจะได้รบั

ความคุ้มครอง	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2559	ถึงวันที่	 

28	กุมภาพันธ์	2560	พร้อมหลักฐานดังนี้

	 1.		ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรอง

ส�าเนาถูกต้อง	1	ฉบับ

	 2.		ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสุด	1	ฉบบั

 3.		 ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง	 

2	ซอง	(ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบัตรประกนั)	

 ส่งมาท่ี:	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	 

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัย

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

ได้จัดงานที่น่าสนใจงานหนึ่ง	 ในเดือน

ธันวาคม		พุทธศักราช	๒๕๕๘	คือ

 ง า น เ ทิ ด พ ร ะ อั จ ฉ ริ ย ภ า พ 

การทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว

	 	 	 	 กระทรวงฯ	 บอกว่างานนี้จัดขึ้น 

เพ่ือน้อมร�าลกึถงึวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงได้รับการทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองชนะเลิศ 

แข่งขนัเรอืใบในกฬีาแหลมทอง	ครัง้ที	่๔ 

เมือ่วนัที	่๑๖	เดอืนธนัวาคม	พทุธศกัราช	

๒๕๑๐	ซึ่ง

 ปีนี้ครบรอบ ๔๘ ปี

	 มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ	

 การแข่งขันเรือใบบงัคับวทิย	ุ	ณ	บริเวณ- 

สระน�้าสวนหลวง	ร.๙

 การแข่งขนัเรอืใบโอเคฯ	 และเรอืใบ 

บังคับวิทยุที่นาจอมเทียน	 อ่าวพัทยา	

จังหวัดชลบุรี

	 	 	 	 การจัดนิทรรศการการทรงเรือใบ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

ท่ีสวนหลวง		ร.๙		และโอเชียน	มารนีา		พทัยา	

	 	 	 	 การจัดงานครั้งนี้เป็นการน�าเสนอ

พระปรีชาสามารถ	 พระราชจริยาวัตร

อันงดงาม	 และพระมหากรุณาธิคุณ 

ที่ทรงมีต่อวงการกีฬาของไทย

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิง

ยืนนาน

รามคำาแหงจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน จ.อุทัยธานี
ต่อยอดความรู้-วิชาชีพตามวิถีชุมชน ปี 3

(อ่านต่อหน้า 9)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม

บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี	 เพ่ือต่อยอดความรู้ท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน	 เป็นปีท่ี	 3	 

ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	

 โอกาสนี้	รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ		รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย

และแผน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดเผยว่าโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

แก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี	จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่	3	โดยที่ผ่านมาได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดอุทัยธานี	หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี	และสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว	โดยมีประชาชน

ชาวจังหวัดอุทัยธานี	 และจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนมาก	 เพราะสามารถ

น�าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	 เสริมสร้างและเพ่ิมพูน

รายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น	 และในปีนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ 

ท่ีจังหวัดอุทัยธานี	ในระหว่างเดือนมกราคม	-	กุมภาพันธ์	2559	โดยระดมความร่วมมือจากคณาจารย์คณะต่างๆ	 

น�าความรู้ในสาขาวิชาของตนไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น	ซึ่งหวังอย่างยิ่ง 

ว่าจะสามารถต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้มากขึ้นด้วย

  ด้าน	รองศาสตราจารย์ ดร. เพชราภรณ์  จันทรสูตร์	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดอุทัยธานี	 กล่าวว่าคณะกรรมการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ 

ชุมชนบูรณาการ	 ร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี	 และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 จะจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

ชาวอุทัยธานี	 ปีที่	 3	 มีลักษณะเป็นการจัดความรู้เชิงบูรณาการโดยจัดเป็นโปรแกรม		

ที่ผู้เข้าโครงการการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้จากโครงการหนึ่งไปเชื่อมโยงกับ

ความรู้ในโครงการอื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรม	ความคาดหวังคือนอกจากผู้เข้า 

รับการฝึกอบรมจะมีความรู้	และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างมืออาชีพแล้ว	ยังจะต้องเผยแพร่ความรู้ 

ไปยังผู้อื่นในอาชีพเดียวกันที่ไม่มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้	 และขยายผลเป็นเครือข่ายให้ทุกคน

เพิ่มพูนความรู้เช่นกัน	 โดยครั้งนี้เป็นความร่วมจากทุกคณะของมหาวิทยาลัย	 ในการจัดอาจารย์และวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ	 เดินทางไปให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชนและบุคคลท่ัวไป	 และเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการกับวิชาท่ีสอนด้วย 

ตัวอย่างการบูรณาการความรู้	 เช่น	 โปรแกรมส�าหรับเกษตรกร	 วันแรกให้เกษตรกรมีการเรียนรู้เร่ืองการเตรียม 

นาโนไคโตซานส�าหรับการเกษตรและต้านทานศัตรูพืช		วันที่สองเกษตรกรจะต้องเรียนรู้เรื่องการประยุกต ์

ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตร			หลังการฝึกอบรมเกษตรกรสามารถผลิตเชื้อจุลินทรีย์ได้เอง 

(ความรู้จากคณะวิทยาศาสตร์)	 จากน้ันเกษตรกรจะต้องมีความรู้การคิดต้นทุนอย่างง่ายโดยระบบบัญชี	 มีความรู้

ความเข้าใจด้านการคิดต้นทุน	การตีราคาสินค้า		 รู้จักการวางแผนและการควบคุมด้านการเงิน	และน�าเคร่ืองมือ

ทางด้านการบัญชีไปวิเคราะห์ปัญหาของชาวเกษตรกรเพ่ือการตัดสินใจ	 (ความรู้จากคณะบริหารธุรกิจ)	 อีกท้ัง 

เกษตรกรควรมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน	(ความรู้จากคณะเศรษฐศาสตร์)	มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดต้ังองค์กรธุรกิจของเกษตรกร 

โดยจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการและเป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนของกฎหมาย	 ไม่ให้สูญเสียโอกาส	

รายได้และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้	(ความรู้จากคณะนิติศาสตร์)			

พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

   

 

 คณะเจ้าหน้าที่สาขา- 

วทิยบรกิารฯ	 จงัหวดัหนองบัวล�าภู

มอบกระเช้าปีใหม่	 และขอพร 

เนือ่งในโอกาสปีใหม่	 จากนายพศนิ 

โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองบวัล�าภ	ูเมือ่วนัที	่12	มกราคม 

2559	ณ	ศาลกลางจังหวัดหนองบัวล�าภู

 

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทย-

บริการฯ	 จังหวัดหนองบัวล�าภ ู

ร่วมพิธีท�าบุญจังหวัดฯ	 และพิธ ี

พุทธ าภิ เ ษก เหรี ยญจั งหวั ดฯ	 

ในโอกาสครบรอบการจัดตั้ ง 

ปีท่ี	 22	 เพื่อความเป็นสิริมงคล 

และความเจริญรุ ่งเรืองกับจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวล�าภู 

ณ	 ลานอเนกประสงค์	 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู	 โดยมีพระเทพมุนี 

เจ้าคณะภาค 8	 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	 เจิมและจุดเทียนชัย	 มีพระเมธีวชิรธาดา 

เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล�าภู	พร้อมด้วยพระสมณศักดิ์	พระเถระภาวนาจารย์ 

และพระสงฆ์เจ้าอาวาสทกุวดัในพืน้ทีจ่งัหวดัหนองบวัล�าภแูละจงัหวดัใกล้เคยีง 

สวดเจรญิพระพุทธมนต์	ซึง่มนีายพศนิ โกมลวิชญ์		ผูว่้าราชการจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู	

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

  คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ได้ร่วมจัดกิจกรรม 

วันเด็ก	ประจ�าปี	 2559	 เม่ือวันท่ี	 8 

 มกราคม	2559 ณ	องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลนาค�าไฮ	 อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู 

 จังหวัดหนองบัวล�าภู	และโรงเรียน 

บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์	 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	

เขต	1	โดยน�าเครื่องเขียน	อุปกรณ์การเรียน	ของขวัญ	อาหาร	ลูกชิ้นทอด	และ

ขนม	ไปแจกเด็กๆ

กิจกรรมรามฯ-หนองบัวลำาภู

 คณะมนษุยศาสตร์		น�านักศกึษาเย่ียมศนูย์พฒันาการจัดสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุ

จังหวัดปทุมธานี		ปลูกฝังจิตส�านึกด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์เรียนรู้ความแตกต่าง 

หลากหลายของผู้คนในสังคม		พร้อมให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพ

เพื่อน�าไปใช้พัฒนาการเรียนและกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	

 เมือ่วนัที	่	19	-	20	ธนัวาคม	2558	คณะมนษุยศาสตร์จดัโครงการ	“การให้ความรู้ 

และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา”		 

ณ	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	 จังหวัดปทุมธานี	 และโรงแรม	

เดอะเปียโน	รีสอร์ท	เขาใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา		โดยมีผู้บริหารคณะ	อาจารย์		

เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	ร่วมกิจกรรม	ประมาณ	100	คน

	 กจิกรรมแรก	 เป็นการแวะเยีย่มศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสังคมผู้สูงอายุ	

จังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ	 สัมภาษณ์	 พูดคุยกับ 

ผู้สูงอายุ		ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง	และสนุกสนาน	นอกจากนี้		คณะยังได ้

มอบเงินจ�านวน	 23,000	 บาท	 ซึ่งรวบรวมจากนักศึกษา	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที่ที่ม ี

จิตศรัทธาให้กับตัวแทนผู้สูงอายุเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	

กล่าวในโอกาสนี้ว่าในสถาบันการศึกษามักจะเน้นเรื่องการสร้างบัณฑิตให้มี 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์		กจิกรรมในครัง้นี	้นบัเป็นส่วนหนึง่ของการฝึกฝนนกัศกึษา 

ซ่ึงจะเป็นบัณฑิตในภายภาคหน้าให้มีจิตส�านึกในด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์ 

อาจารย์-นศ.คณะมนุษยศาสตร ์

เยี่ยมศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุ

➻

➻

➻

ต่อผู้อื่น	ชุมชน	และสังคม		เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการ

บ�าเพ็ญประโยชน์	สร้างความเข้าใจ	 และความสมัพนัธ์กบักลุม่คนทีม่คีวามแตกต่าง 

ในสงัคม	รวมทัง้นกัศกึษาได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมต่าง	ๆ		ซึง่เป็นการ 

ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะส�าคัญ 

ที่บัณฑิตในอนาคตควรจะมี

 จากนั้น		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวัน     ไตรเจริญวิวัฒน์ 		รองคณบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา				บรรยายให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ 

การศกึษาแก่นกัศกึษา		ณ	โรงแรม	เดอะเปียโน	รสีอร์ท	เขาใหญ่	จงัหวดันครราชสมีา	 

เพือ่ให้นกัศกึษาได้เข้าใจเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพ	และสามารถน�าหลกัการส�าคญั

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	ใจความส�าคัญสรุปได้ว่าหลักการประกันคุณภาพ 

การศกึษาทีส่�าคญัคอื	วงจร	PDCA		โดย	P-PLAN	ไม่ว่าจะท�าอะไร	ต้องมวีางแผนงาน

จากนั้นจึงเป็นการน�าแผนไปปฏิบัติ	หรือ	D-DO		ระหว่างการปฏิบัติก็ด�าเนินการ		

ตรวจสอบ	คือ	C-CHECK		และเมื่อพบปัญหาก็ท�าการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือ	 

A	-	ACT		ทั้งนี้	การปรับปรุงก็ต้องมีการวางแผนก่อน		

   
เสริมประสบการณ์วิชาชีพ

	 กลุ่มผู้น�ากิจกรรม-

นักศึกษา	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 สาขาวทิยบรกิาร

เฉลิมพระเกียรติจังหวัด

เพชรบูรณ์	 จัดโครงการ 

“เสรมิประสบการณ์วชิาชพี 

มีจิตอาสา	 พัฒนาคุณภาพชีวิต”	 น�าโดย	 นายนวโชค ชวาลาธวัช	 ประธาน 

กลุม่ผูน้�ากจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีพร้อมด้วยนกัศกึษาและนกัศกึษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 รวมจ�านวน	 40	 คน	 ร่วมกิจกรรม	 เมื่อ 

วนัที	่26	ธนัวาคม	2558	ณ	เทศบาลต�าบลนาแห้ว	โดยมนีายชยันาต  ราชพรหมมา 

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาแห้วกล่าวต้อนรบั	 พร้อมกันน้ี	นางสาววาสนา สาดะระ 

นกัวชิาการศลุกากรช�านาญการ	สงักดัด่านศลุกากรท่าลี	่ส�านกังานศลุกากรภาคที	่2 

เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูเ้รือ่งการค้าขายและกฎหมายตามแนวชายแดน	

แนวทางการประกอบอาชีพตามแนวชายแดน	 และศึกษาเส้นทางการค้าขาย

ตามชายแดน	 ณ	 จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่	 อ�าเภอนาแห้ว	 นอกจากนี้

กลุ่มผู้น�ากิจกรรมนักศึกษาได้ร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสา	พัฒนาโรงเรียน 

บ้านห้วยน�า้ผกั	 อ�าเภอนาแห้ว	 จงัหวดัเลย	 โดยร่วมกนัทาสอีาคารเรยีน	 โรงอาหาร 

ก�าแพงด้านหน้าทางเข้าโรงเรยีนบ้านห้วยน�า้ผกั	และมอบอปุกรณ์กฬีาให้โรงเรยีน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ออกก�าลังกายต่อไป

ขอพรปีใหม่ 2559

ทำาบุญจังหวัดฯ

วันเด็ก 2559

(อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                                         aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน เหมือนจะแพ้แต่ชนะ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เรือ่งชนะหรอืแพ้ทีผ่มจะเขยีนในวนันีเ้ป็นเรือ่งของการออกเสยีงลงคะแนน 

แต่ไม่ใช่ว่าผมจะเปลี่ยนแนวจากเขียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปเขียนเกี่ยวกับ

การเมืองเรื่องเลือกตั้งซึ่งเป็นแนวรัฐศาสตร์นะครับ	 การออกเสียงลงคะแนน

ของผมในที่นี้เป็นแค่เพื่อหาข้อยุติหรือตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการประชุม

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเท่านัน้แหละ	แล้วกเ็ป็นเรือ่งหนึง่ทีอ่ยูใ่นต�าราวชิาทฤษฎเีกม	

(Game	 Theory)	 ที่สอนอยู่ด้วย	 ที่จริงวัตถุดิบที่ผมใช้ในการเขียนส่วนใหญ ่

ก็มาจากเรื่องที่สอนอยู่นั่นแหละครับ	

	 ต้องขออนุญาตสมมติเหตุการณ์ประกอบก่อนนะครับ	 ถ้าในการเลือก

เอเจนซีโฆษณามาท�าโฆษณาของบริษัทแห่งหนึ่ง	มีเอเจนซีโฆษณาเสนอตัว 

ให้เลอืกอยู	่3	บรษิทั	คอืบรษิทั	A	บรษิทั	B	และบรษิทั	C		และกลุ่มผู้จะลงคะแนน

มีความพึงพอใจบริษัททั้ง	3	แตกต่างกันแบ่งได้เป็น	3	กลุ่มเหมือนกันคือ

	 กลุ่มที่	 1	 ชอบบริษัท	 A	 มากกว่า	 B	 และชอบบริษัท	 B	 มากกว่า	 C		 

กลุ่มนี้มีคะแนนเสียงอยู่		9	เสียง

	 กลุ่มที่	 2	 ชอบบริษัท	 B	 มากกว่า	 A	 และชอบบริษัท	 A	 มากกว่า	 C		 

กลุ่มนี้มีคะแนนเสียงอยู่		9	เสียง

	 กลุ่มที่	 3	 ชอบบริษัท	 C	 มากกว่า	 A	 	 และชอบบริษัท	 A	 มากกว่า	 B	 

กลุ่มนี้มีคะแนนเสียงอยู่		10	เสียง

	 	 ถ้าเอเจนซีทั้ง	 3	 บริษัทเสนอตัวเข้าแข่ง	 บริษัท	 C	 ย่อมชนะแน่นอน 

ด้วยคะแนน	 10	 เสียง	 แต่เรื่องมันอาจไม่ง่ายอย่างนั้น	 เพราะในเมื่อบริษัท	

A	 หรือ	 B	 ซึ่งรู้ว่าถึงอย่างไรก็แพ้แน่	 มาตกลงกันถอนตัวออกไปบริษัทหนึ่ง	

สมมติว่าบริษัท	A	ถอนตัวออกไป	จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ลงคะแนนกลุ่มที่	 1	 เมื่อ

ไม่มบีรษิทั	 A	 ให้เลอืกกจ็ะต้องเลอืกบรษิทัทีช่อบอนัดบัรองลงไปคอืบรษิทั	 B 

ท�าให้คะแนนของบรษิทันีม้าจากกลุม่ที	่1	และ	2	รวมกนัเป็น	9+9	=		18		คะแนน	

และบริษัท	B	เอาชนะไปได้

	 ท�านองเดยีวกนั	 ถ้าบรษิทั	 B	 เป็นฝ่ายถอนตวั	 กลุม่ผูล้งคะแนนกลุม่ที	่ 2 

เมือ่เลอืก	 B	 ไม่ได้กจ็ะเปลีย่นไปเลอืกบริษทั	 A	 ซึง่เป็นบรษัิททีช่อบรองลงไป	 ท�าให้ 

บริษัท	A	ได้	18	คะแนน	และชนะไปเช่นเดียวกัน	ทั้ง	2		กรณีนี้แปลว่าถ้าบริษัท 

ที่เสนอตัวเข้าแข่งมีการฮั้วกันเกิดขึ้น	ผลการสรรหาอาจจะถูกบิดเบือนไปได้	

	 ทีแรกผมว่าจะไม่เขียนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเลือกตั้งแล้ว	 แต่ก็อดไม่ได ้

เพราะเรือ่งทีส่มมตขิึน้ข้างต้นนัน้มตีวัอย่างจรงิจากการเลอืกตัง้ในสหรฐัอเมรกิา	

คือการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกมลรัฐนิวยอร์กในปี	 1970	 ซึ่งเจมส์	 บัคลีย์	 โดยได้

คะแนนเสียง	39%		ในขณะที่คู่แข่ง	2	คนของเขาคือ	อ็อตทิงเกอร์และ	กูดเดล

ได้คะแนน	37%	และ	24%	ตามล�าดับ	ดูคะแนนเผิน	ๆ 	ก็อาจไม่รู้สึกแปลกอะไร	

แต่จริง	ๆ	แล้วก็เหมือนกับตัวอย่างสมมติข้างต้นนั่นเอง		เพราะก่อนเลือกตั้ง 

เขามกีารท�าโพลล์ส�ารวจแล้วพบว่าถ้าบัคลีย์ลงแข่งกบัออ็ตทงิเกอร์	 หรอืกดูเดล 

ตัวต่อตัวแค่	 2	 คน	 บัคลีย์จะแพ้กับทั้งคู่แน่นอน	 เหตุผลก็คือคนท่ีจะเลือก

ออ็ตทงิเกอร์หรอืกดูเดลนัน้ไม่เลอืกบคัลย์ีแน่	ๆ	ดงันัน้คนทีจ่ะเลอืกออ็ตทงิเกอร์

ถ้าหากอ็อตทิงเกอร์ไม่ลงเลือกตั้ง	 เขาก็จะเทคะแนนมาให้กูดเดล	 และท�านอง

เดยีวกนัถ้ากดูเดลไม่ลงสมคัร	คนทีจ่ะเลอืกกดูเดลก็จะหนัมาเลือกออ็ตทิงเกอร์	

ท�าให้เมือ่จบัคู่แข่งกนัแค่		2		คน	บคัลย์ีจะแพ้แน่	แต่เนือ่งจากกรณนีีไ้ม่มกีารฮัว้กนั

ทางการเมือง	ผลที่ออกมาจึงเป็นว่าบัคลีย์ชนะเลือกตั้งไป

	 ในทางกลบักนั	 เคยมกีารเลอืกตัง้ประธานาธบิดใีนสหรฐัอเมรกิาซึง่ปกติ

ก็แข่งกันแค่	 2	 พรรคใหญ่คือเดโมแครท	 กับรีพับลิกันอยู่แล้ว	 ผู้สมัครอิสระ

ไม่มทีางชนะ	แต่ว่าเนือ่งจากการแข่งขนัค่อนข้างสสูโีดยผลการหยัง่เสยีง	(โพลล์) 

ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครทน�าอยู่เล็กน้อย	 แต่ก็เพียงพอจะชนะเลือกตั้งได ้

ปัญหาคอืเกดิมผีูม้ชีือ่เสยีงด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคคนหนึง่เสนอตวัลงแข่งขันด้วย 

ในฐานะผูส้มัครอิสระ		เนือ่งจากแนวคดิเรือ่งคุม้ครองผู้บรโิภคเป็นเรือ่งทีผู้่สนับสนุน 

 คนลาวกนิข้าวเป็นอาหารหลกั		โดยทีข้่าวแบ่งเป็น		2		ประเภทใหญ่ตอื	

เข่าเหนียว	หมายถึงข้าวเหนียว	 	เข่าจ้าว		หมายถึงข้าวเจ้า		นอกจากนี้ยังมี		 

		เข่าก�า่		หมายถงึข้าวเหนยีวด�า		คนลาวทกุภาคของประเทศนยิมกนิข้าวเหนยีว 

ส่วนข้าวเหนยีวด�านยิมน�ามาท�าข้าวหลาม		ข้าวต้มมดัมไีส้เป็นกล้วยสกุ		และถัว่เหลอืง 

ห่อด้วยใบตองกล้วย	น�าไปนึ่งจนสุก			ส่วนข้าวเจ้าจะมีในร้านอาหารในเมืองใหญ่ๆ	

เช่น		เวียงจันทน์		หลวงพระบาง		เป็นต้น

	 การนึ่งข้าวเหนียวจะน�าข้าวสารเหนียวจ�านวนเท่าที่ต้องการไปแช่น�้าเปล่า 

ก่อนเข้านอน	 	พอรุ่งเช้าก็ซาวข้าวออกจากน�้าไปใส่หวดราดด้วยน�้าที่สะอาด		 

น�าไปนึ่งด้วยไอน�้าร้อนจนกว่าข้าวจะสุกน่ิม		ยกลงมาเทใส่ถาด		หรือกระด้งสาน

ด้วยไม้ไผ่		ใช้ไม้สะอาดเขี่ยกระจายข้าวสุกเพื่อให้ไอความร้อนระเหย		แล้วจึงจัดแบ่ง 

ใส่กระติบเก็บไว้รอเวลารับประทาน			ส่วนข้าวก�่า		ข้าวเหนียวด�าก็นึ่งเหมือนกัน 

ถ้าเป็นข้าวใหม่จะแช่น�้าไม่นานประมาณ		1	-	2		ชั่วโมง		ก็จะน�าไปนึ่งเพื่อไม่ให้ข้าว

สุกเละไปปั้นไม่สะดวก

 	เข่าเปียก		หมายถึงข้าวต้ม		มีทั้งแบบกินร่วมกับข้าวและที่ปรุงเสร็จ 

ในตัวคือ		จะมีซ้ีนไก่		หมายถึงเน้ือไก่		 	กะดูกไก่		หมายถึง	ซี่โครงไก ่

		ซี้นหมู		หมายถึงเนื้อหมู	 		กะดูกหมู		หมายถึงกระดูกซี่โครงหมู		 

	น้ามป๋า			หมายถึงน�้าปลา	 			พ้กซี		หมายถึงผักชี		โรยหน้าก่อนกิน		

	 นอกจากข้าวแล้วยงัมอีาหารอืน่ทีก่นิร่วมกบัข้าว	 		ของกิน๋			หมายถงึ 

กบัข้าว		กบัข้าวหลกัของลาวประกอบด้วย		 	ป๋า		หมายถงึปลา		 		ซีน้		หมายถงึ

เนือ้			แล้วน�ามาท�ากับข้าว		เช่น		ปลา		น�ามา		 	ลาบ		หมายถึงลาบ	 	ก้อย		 

หมายถึงก้อย	(	พล่า)	 		ปิ้ง		หมายถึงย่าง		 	นึ่ง		หมายถึงนึ่ง		 	แก๋ง			 

หมายถึงแกง	 	 ปาแดก	 หมายถึงปลาร้า	 	 ส้มป๋า	 	 หมายถึงปลาส้ม		 

เนื้อมี			 		ซี้นงัว		หมายถึงเนื้อวัว			 		ซี้นหมู			หมายถึงเนื้อหมู	  

ซีน้แบ้			หมายถงึเนือ้แพะ				 		ซีน้ไก่			หมายถงึเนือ้ไก่			 		ซีน้เป๊ด		หมายถงึ 

เนื้อเป็ด		น�ามาปรุงอาหารคล้ายกับปรุงอาหารปลา			การปรุงอาหารมีประเภทมีน�้า 

เช่น	 	ต้ม	หมายถึงต้ม	 	 	 	แก๋งหมายถึงแกง	 	และประเภทไม่มีน�้า	 เช่น		

	 ซุบหน่อไม่	 หมายถึงซุบหน่อไม้	 	 ซุบเห็ด	 หมายถึงซุบเห็ด				

	จื๋นพัก		หมายถึงผัดผัก		เป็นต้น

	 ส่วนซบุ	(soup)	น�า้แกง		ลาวเรยีก		 	ซัว่		หมายถงึแกงน�า้ข้น		เช่น		น�าเนือ้ไก่ 

ทีต้่มแล้วฉกีเป็นชิน้เลก็แล้วน�ามาปรุงใหม่ตามรสทีต่นเองต้องการ		เช่น			เปร้ียวมะนาว 

เปรี้ยวมะขาม		เป็นต้น

 	อาหารลาวทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากเวยีดนามคอื	 	 เข้าปุน้	หมายถึงขนมจีน  

ภาษาเวยีดนาม	เรยีก		บุน๋		(	bun	)	 	เฝ๋อ		หมายถงึก๋วยเตีย๋ว		 	แนมเนอืง 

หมายถงึแหนมเนอืงอาหารชาวเวยีดนาม		ปัจจบุนัคนลาวในเมอืงเวยีงจนัทน์		หลวงพระบาง 

นิยมกิน		 		เข่าจี่			หมายถึงขนมปังฝรั่งเศส		สอดไส้ด้วย		 		หมูยอ		หมายถึง 

เนื้อหมูบดห่อด้วยใบตองกล้วยน�าไปนึ่งจนสุกจากประเทศเวียดนาม		ราดด้วย

ซอสมะเขือเทศจากหนองคายประเทศไทย		น่ังกินริมทางเดินข้างถนนตอนเช้า	

แล้วจึงไปท�างานตามหน้าที่ของตน	

พรรคเดโมแครทนยิมชมชอบ	ท�าให้คนท่ีควรจะเลือกผูส้มคัรจากพรรคเดโมแครท 

บางส่วนเปล่ียนใจมาลงคะแนนให้ผูส้มคัรอสิระคนนีแ้ทน	 ผลกค็อืพรรครีพบัลกินั

พลิกล็อคมาชนะไปได้	และตราบจนทุกวันนี้คนก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าผู้สมัครอิสระ

คนนัน้ลงสมคัรท�าไมทัง้	ๆ	ทีรู่ว่้าแพ้แน่	ๆ	(ตัวอย่างนีข้ออนญุาตไม่เอ่ยนามนะครบั

เพราะไม่ได้อ้างอิงมาจากต�ารา)	

	 ท่ีจริงเรื่องนี้จะตั้งชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า		“เหมือนจะชนะแต่กลับแพ้”	ก็ได้	

แต่ผมเลอืกชือ่ว่า	 “เหมอืนจะแพ้แต่ชนะ”	 เพราะตามชือ่เรือ่งหมายถึงว่าเราจะชนะ

ในที่สุด	ใคร	ๆ	ก็อยากชนะทั้งนั้นแหละ	ใช่ไหมครับ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 7)

	 	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 รุ่นที่	 41	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 -	 2558	 ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 -  

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 รวม	5	วัน	ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	จ�านวนรวม	

32,838	คน	แยกเป็นปริญญาเอก	121	คน	ปริญญาโท	17,375	คน	และปริญญาตรี	15,324	คน	

									มหาวิทยาลัยกำาหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559	บัณฑิตรายงานตัวที่	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	คาบเช้าก่อนเวลา	07.00	น.	

คาบบ่าย	 ก่อนเวลา	 12.30	น.	 ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ	ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	

(ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะ	โครงการพิเศษและสาขาวิทยบริการฯก�าหนดเอง)

									รายละเอียดดูได้จาก	www.ru.ac.th	หรือสอบถามได้ที่คณะ	โทร.0-2310-8000	ต่อคณะที่สังกัด,		บัณฑิตวิทยาลัย	โทร.	0-2310-8560,	0-2310-8554,	0-2310-8563	

www.grad.ru.ac.th,	โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ	โทร.	0-2310-8566-7,	0-2310-8549	www.phd.ru.ac.th

วันพิธี วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (22 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

☞ ปริญญาโท (1,267 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ส่วนกลาง,	บางนา,	เชียงใหม่,	หนองบัวล�าภู,	นครราชสีมา,	ศรีสะเกษ,	

เชียงราย,	สุรินทร์,	อุดรธานี,	อ�านาจเจริญ,	บุรีรัมย์,	ขอนแก่น,	เพชรบูรณ์,	ตรัง,	

พังงา,	ลพบุรี

คณะมนุษยศาสตร์ 

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์,		ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร,	ภาษาเยอรมันในฐานะ-

ภาษาต่างประเทศ,	 ไทยศึกษา,	 การแปล,	 ประวัติศาสตร์,	 การส่ือสารพัฒนาการ, 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะสื่อสารมวลชน  

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารมวลชน,	เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

☞ ปริญญาตรี (1,500 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

รวม   2,789 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญากิตติมศักดิ์ (18 ราย)

☞ ปริญญาโท (1,508 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

					ส่วนกลาง,CEOs+CMOs,	Ex-Mba,การจัดการกอล์ฟ,	ต่างประเทศ,	

Inter,	อุตสาหกรรม,	อุตสาหกรรมบางนา,	Innovation,	กฎหมายธุรกิจ,	Logistic,	

Logistic	 นครราชสีมา,	 ทวิปริญญาโท,	 Y-Mba,	 Y-mba	 บางนา,	 ML+MLW	

ปริญญาที่	2

☞ ปริญญาตรี (1,491 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

รวม   3,017 ราย

คาบเช้า / คาบบ่าย  จำานวนรวม  5,806 ราย

วันพิธี วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (23 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ภาคภาษาอังกฤษ	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

☞ ปริญญาโท (1,852 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

Smart+SMT+IT-Smart	,	ทศท+VL+VLT,	Twin,	Sunday,	MMM	

☞ ปริญญาตรี (1,000 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต         

รวม   2,875 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (2,244 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

Saturday

☞ ปริญญาตรี (1,113 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

รวม   3,357 ราย

คาบเช้า / คาบบ่าย  จำานวนรวม  6,232 ราย

วันพิธี วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559

คาบเช้า

☞ ปริญญาโท (1,510 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

อยุธยา,	สมุทรสาคร,	ภูเก็ต,	สงขลา,	Advance,	Advance	บางนา,	Advance

เชียงใหม่,	ชลบุรี,	นครสวรรค์,	นนทบุรี,	ระยอง,	ชุมพร,	นครศรีฯ,	ปราจีนบุรี,	

อุทัยธานี,	อ�านาจเจริญ,	นครพนม,	แพร่

☞ ปริญญาตรี (1,545 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)  

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสาร)

รวม   3,055 ราย



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (1,185 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

นครราชสีมา,	สุโขทัย,	ขอนแก่น,	ศรีสะเกษ,	ตรัง,	ลพบุรี,	หนองบัวล�าภู,	ชัยภูมิ,

เพชรบูรณ์,	บุรีรัมย์,	เชียงราย,	กาญจนบุรี,	สุรินทร์,	อุดรธานี,	เชียงใหม่,	สงขลา,	พังงา	

☞ ปริญญาตรี (2,700 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)  ✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   3,885 ราย

คาบเช้า / คาบบ่าย  จำานวนรวม  6,940 ราย

วันพิธี วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (46 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการเมือง

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	ภาคภาษาอังกฤษ	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชารัฐศาสตร์	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค�าปรึกษา	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

☞ ปริญญาโท (1,680 ราย)

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารการศึกษา)

ส่วนกลาง,	Inter,	เชียงใหม่	,	ภูเก็ต,	นครศรีฯ,	ปราจีนบุรี,	แพร่,	เชียงราย,	

สุโขทัย,	ตรัง,	อุทัยธานี,	อ�านาจเจริญ,	นครพนม,	ลพบุรี,	เพชรบูรณ์	

☞ ปริญญาตรี (1,500 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   3,226 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (1,622 ราย)

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

บุรีรัมย์,	นครราชสีมา,	ขอนแก่น,	ศรีสะเกษ,	หนองบัวล�าภู,	ชัยภูมิ,

กาญจนบุรี,	สุรินทร์,	อุดรธานี,น่าน,	พังงา,	เชียงใหม่,	ร้อยเอ็ด	

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)	

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา,	จิตวิทยาพัฒนาการ,	จิตวิทยาคลินิกและชุมชน,

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ,การศึกษาพิเศษ,	การวิจัยการศึกษา,	คณิตศาสตรศึกษา,

การสอนภาษาอังกฤษ,การสอนภาษาไทย,การสอนสังคมศึกษา,	การสอนวิทยาศาสตร์, 

การจัดการอาชีวศึกษา,	การวัดและประเมินผลการศึกษา,	 เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา,	พลศึกษา,	สุขศึกษา,	นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ส่วนกลาง,	เชียงราย,	ตรัง,	อุทัยธานี,	นครศรีฯ,	บุรีรัมย์

☞ ปริญญาตรี (2,263 ราย)

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  ✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   3,885 ราย

คาบเช้า / คาบบ่าย  จำานวนรวม  7,111 ราย

วันพิธี วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (30 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาเคมีประยุกต์		

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมวิทยา	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

☞ ปริญญาโท (1,986 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เคมีประยุกต์,ชีววิทยา,	ฟิสิกส์,	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ,	สารสนเทศ-

ทางสุขภาพ,	เทคโนโลยีสารสนเทศ

✎ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

✎ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

✎ ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

							ส่วนกลาง	,	Y-Econ	,	X-Econ	,นครราชสีมา	,	สงขลา

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

							ส่วนกลาง,	Inter,	ต่างประเทศ,	EX-Pol,	ผู้น�าภาครัฐฯ,		การเมือง,	นครปฐม,

บางนา,	สุราษฎร์ธานี,	สระบุรี,	โครงการพิเศษ	ร้อยเอ็ด,	นครศรีฯ	,	ปราจีนบุรี,	

อุทัยธานี,อ�านาจเจริญ,	 นครพนม,	 แพร่,	 นครราชสีมา,	 สุโขทัย,	 ขอนแก่น,	

ศรีสะเกษ,	ตรัง,	ลพบุรี	

☞ ปริญญาตรี (763 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (พม)  ✎ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท) 

✎ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ✎ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

✎ ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  ✎ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

รวม   2,779 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (2,503 ราย)

✎ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ส่วนกลาง,	ต่างประเทศ,	นนทบุรี,	สงขลา,	บางนา,	ขอนแก่น,	ลพบุรี,

เชียงใหม่,	ระยอง,	สุโขทัย					

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)	

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

กรุงเทพฯ,	กระบ่ี,	อุบลฯ,	ตาก,	ราชบุรี,	พะเยา,	ล�าปาง,	ล�าพูน,	สุพรรณบุรี,

ยโสธร,	สกลนคร,	ภูเก็ต,	บึงกาฬ,	สมุทรสาคร,	สงขลา,	อุดรธานี,	ระยอง	

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หนองบัวล�าภู,	ชัยภูมิ,	เพชรบูรณ์,	บุรีรัมย์,	เชียงราย,	กาญจนบุรี,	สุรินทร์,

อุดรธานี,พังงา,เชียงใหม่,	สงขลา,	น่าน	

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการงานสาธารณะ)

☞ ปริญญาตรี (1,449 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   3,952 ราย

คาบเช้า / คาบบ่าย  จำานวนรวม  6,731 ราย



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

กิจกรรมรามฯ-บุรีรัมย์

	 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม	 ส�านัก-

หอสมุดกลาง	เชิญชมนิทรรศการ	ชุด	“ช่างสิปปะ 

เส้นทางสายวฒันธรรม”	 แสดงเรือ่งราวของช่างสบิหมู ่

โดยแบ่งเป็น	 4	 ไตรมาส	 ซึ่งจะมีการเพิ่มตอน 

ในทุกๆไตรมาส	ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2559

1.	ตอน	สิปปะ เขียน ผูกหุ่น ตามขนบนิยมไทย 

	 (เริ่ม	ต.ค.	58-	ก.ย.59)

2.	ตอน	ช่างปั้น ปูน เกริกไกร หล่อ สายวัฒนธรรม

 (เริ่ม	ม.ค.	-	ก.ย.	59)

3.	ตอน	ช่างแกะ สลัก กลึง เอกลักษณ์ศิลปกรรม 

	 (เริ่ม	เม.ย.	-	ก.ย.	59)

4.	ตอน	บุ ดังทองคำา รัก ลำ้ามากคุณค่า คู่เมืองไทย 

	 (เริ่ม	ก.ค.	-	ก.ย.	59)

	 จัดแสดง	ณ	ห้องจัดแสดงนิทรรศการ	ชั้น	4 

อาคาร	3	ส�านกัหอสมดุกลาง	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทุกวันจันทร์	-	ศุกร์	(เว้นวันหยุดราชการ)	เวลา	

09.30	 -	 16.00	 น.	 และในทุกๆไตรมาส	 จะมีการ- 

จัดกิจกรรมสาธิตประกอบนิทรรศการ	

	 ติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติม

ได้ที่	http://www.facebook.com/art.of.ru.library

 ฝ่ายปฐมพยาบาลงานพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รุ่นที่	41  

แจ้งการตั้งหน่วยปฐมพยาบาลระหว่างมีพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร	ดังนี้	 	 	

  การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  (วันที่ 7-11 มีนาคม 2559)

	 	 หน่วยที่	1	ที่อาคารกงไกรลาศ	ชั้น	2	(ด้านอาคารงานแพทย์และอนามัย)

	 	 หน่วยที่	2	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ชั้น	1	(ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์)

	 	 หน่วยที่	3	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ชั้น	2	(ด้านหลังห้องประชุมใหญ่)

  พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559)

	 	 หน่วยที่	1	ที่อาคารกงไกรลาศ	ชั้น	2	(ด้านอาคารงานแพทย์และอนามัย)

	 	 หน่วยที่	2	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ชั้น	1	(ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์)

	 	 หน่วยที่	3	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ชั้น	2	(ด้านหลังห้องประชุมใหญ่)

	 	 หน่วยที่	4	ที่อาคารห้องอ่านหนังสือศรีอักษร

	 	 หน่วยที่	5	ที่อาคารงานแพทย์และอนามัย			 	

งานแพทย์ฯ ตั้งหน่วยพยาบาลในช่วงฝึกซ้อมและวันรับปริญญา

	 เรารักรามคำาแหง พรรคพลังราม	 จัดกิจกรรม 

เรารักรามค�าแหง	 RU	 Big	 Cleaning	 Day	 2016	

เนื่องในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	17	มกราคม	

2559	 โดยมีนักศึกษาที่ว่างจากการเรียนเข้าร่วม 

บ�าเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะรอบมหาวิทยาลัย	 

เมื่อวันที่	15	มกราคม	2559

 สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย	 มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง	 ให้บริการ	 ตรวจวินิจฉัย	 รักษาโรค

ทางการแพทย์แผนไทย	(จ่ายยารักษา)	รักษาโรค 

ทางหัตถเวชกรรมไทย	 (นวดรักษา)	 ประคบ 

อบสมุนไพร	โดยแพทย์แผนไทย		(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)	 

ณ	กองอาคารสถานที	่ชัน้	2	ใกล้คณะมนษุยศาสตร์	

เปิดให้บรกิารทกุวนัจนัทร์-วนัศกุร์	เวลา	09.00-15.00	น. 

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	 สอบถามรายละเอียด	

โทร.	087-978-0128	

มีบริการพิเศษ ทับหม้อเกลือ นึ่งท้องยุบ 

และนั่งถ่าน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม -12 กุมภาพันธ์ 2559

เสริมสร้างคุณธรรม

➻

เรียนรามฯ ให้สำาเร็จ

	 สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดบุรีรัมย์	 	โดย 

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย ์

ร ่วมกับบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ

จงัหวดับรุรีมัย์	 ได้ร่วมกนัจดัโครงการเสรมิสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ก�าลังศึกษาอยู่และที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีความพร้อม 

ในการออกไปรบัใช้สงัคม	เมือ่วนัที	่27	ธนัวาคม	2558	โดยม	ีพระมหาทุพธินนัท์	อภินนโท	และพระสทัุศน์

สุทสสโน	เป็นวิทยากร

 

 รองศาสตราจารย์สรุศกัดิ ์สจุรติวณชิพงศ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์

ร ่วมกับบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ	

จงัหวดับรุรีมัย์	 เชญิศษิย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็

ในการเรยีนและในหน้าท่ีการงานมาเป็นวทิยากร

แนะน�าการเรียนให ้ประสบความส�า เร็จ	 

โดยเชิญคุณนริศรา  คลาร์ค  ซึ่งเรียนท่ีสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดบุรีรัมย์	ตั้งแต่ระดับ	Pre-degree	ระดับ

ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	และระดับปริญญาโท	สาขานิติศาสตร์	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2558

 นางนุ่มนวล	 วิชาสวัสดิ์	 หัวหน้าส�านักงานสาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เป็นผู้แทน	 และ

บุคลากรของสาขาฯ	 เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	 2559	ของอ�าเภอห้วยราช	จังหวัดบุรีรัมย	์ 

เมื่อวันที่	9	มกราคม	2559	ได้น�าของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานด้วย
➻

ร่วมงานวันเด็ก

➻

สำานักหอสมุดกลาง

เชิญชมนิทรรศการ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ตามที่ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้ส่งส�าเนา 

หนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงาน 

ที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าวปรากฏผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือ

ส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษามีปัญหาบางประการ	ซึ่งจะต้องท�าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง			

 ดังนั้น	 จึงให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศน�าต้นฉบับวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 

งานตรวจสอบวฒุบิตัร	 ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒุบิตัร	 ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล 

(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)	ตั้งแต่วันประกาศถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559	จ�านวน	77	ราย	ตามรายชื่อ	ดังนี้

 ทั้งนี้	 หากพ้นก�าหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะถอน

สถานภาพการเป็นนักศึกษาถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะและจะด�าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

ให้นำ�ต้นฉบับหนังสือสำ�คัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้�หน้�ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจำาตัว ชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจำาตัว

น.ส.อิษฎ์นันท์		สุขคุ้ม 570100024	1 นายอริยะ		อนุมาศ 570606799	7

นายชวลิต		โกศาสตร์ 570101518	1 นายธีรวัฒน์		ภู่แก้ว 570607616	2

นายศุภฤกษ์		ด�ารงไทยนพดล 570102119	7 น.ส.จิรภิญญา		เกื้อสกุล 570608073	5

น.ส.ณัฐธิดา		พงษ์ประยูร 570103389	5 นายนวพล		แก้วพรรณวดี 570608191	5

นายสัมฤทธิ์		สุวรรณวัฒน์ 570103896	9 นายจิรายุ		หงษ์ทอง 570608699	7

น.ส.โสภิษฐ์		โตเจริญ 570104424	9 นายศรายุทธ		ก้อพิทักษ์ 570609246	6

น.ส.จิตตา		งามศิริ 570105064	2 น.ส.ธีรตี		บุตรดีหงษ์ 570609580	8

นายวงศ์พิทักษ์		วงศ์ศิลป์ 570142444	1 นายอานัส		ปาละอุตง 570611593	7

นายวรวิช		พิศสุวรรณ 570143958	9 นายวชิรวิทย์		ประเสริฐ 570611655	4

น.ส.ขวัญทราย		อินทรักษา 570201263	3 น.ส.แสงเดือน		นาสวาท 570612026	7

น.ส.พิราวรรณ		แสนค�า 570201603	0 นายจิรนันท์		ขวัญงาม 570612296	6

น.ส.กาญจนา		ปัดสาร 570202975	1 นายส�ารวย		จารย์ลี 570640214	5

นายภาณุพงศ์		จันทรา 570202912	4 น.ส.วิชุดา		แสนสุข 570640805	0

นายเกรียงศักดิ์		สุวรรณไชยศรี 570204298	6 น.ส.ปรภาว์		กีรติฐากูร 570641128	6

น.ส.นันทนา		บัวแก้ว 570205279	5 นายจีรทีปต์		หนูแจ่ม	 570641776	2

นายพฤศรุทณ์		สวนสุจริต 570205867	7 นายพงศธร		อัครพงษ์วิวัฒ 570642523	7

นายพงศ์จักร		วงศ์จิตตาโภค 570203080	9 น.ส.คนธรส		ตรีรัตน์ 570643783	6

น.ส.จีระพร		ฮาบสุวรรณ 570205806	5 น.ส.สุกัญญา		เดชอุดม 570660075	5

นายภาณุพงษ์		ปัถมัง 570207194	4 น.ส.สุวิมาลย์		ขันธหัตถ์ 570102044	7

น.ส.สุธีพงศ์		จีรพรบัณฑิต 570207388	2 น.ส.ชลิตา		ศรีวิเศษ 570104193	0

นายเศกดุสิทธิ์		กิจคติ 570241515	8 น.ส.พชรพร		น้าวแสง 570700105	2

น.ส.นาตยา		พรหมโน 570242168	5 น.ส.รัตนาวดี		ดีดิเรก 560670162	0

น.ส.ภาวิณี		บุญคง 570242169	3 นายณัฏฐ์ฑิศิษฎ์		บุณยาภรณ์ 575460043	4

น.ส.สะใบทิพย์		นันจินดา 570280006	0 น.ส.ปนิดา		โทนทอง 570203458	7

นายภาคิน		ปุระธนานนท์ 5612600535	 นายณัฐกิติต์		ศรีประไหม 570606404	4

น.ส.ภัทราวดี		พหลทัพ 570300332	6 นายวีระยุทธ		ขอดทอง 570105333	1

นายประริน		นครภักดี 570300670	9 น.ส.ณัชชา		ศรีบุญเอียด 570242203	0

น.ส.กนกวรรณ		ขวัญคง 570302458	7 นายศิรวิชญ์		สุมาพา 579000997	0

น.ส.พนิตนันท์		ทศแสง 570360027	9 นายณัฐพงศ์		ติสันเทียะ 579003941	5

น.ส.นูรอัยซะห์		เสริมศาสน์ 570400188	1 น.ส.รชตฤณ		ปราชญาวงศ์ 575401550	0

น.ส.ภานุกา		เหมาะสังข์ 570400387	9 น.ส.สรญา		ไกรที่พึ่ง 575460020	2

น.ส.สุรัตน์		ค�าติก 570403555	8 นายนรินทร์		ต้นงอ 575600126	8

น.ส.พชรกมล		นพประสิทธิ์ 570603179	5 น.ส.อภิชญา		พฤฒิพิบูลธรรม 575401264	8

นายสถาปนา		มังกร 570603788	3 นายนพดล		สมภารวงค์ 579000499	7

นายวัชระ		แย้มพันธ์	 570604145	5 นายพงศธร		อินทรัตน์ 579001058	0

น.ส.มายา		มาทซึโมโต 570604295	8 นายสุริยา		ศิริโสภา 579043791	6

นายชยนัฐ		ชิตสกุล 570604937	5 นายอรรถกร		สิงห์ชัย 579004793	9

นายเอกราช		พยุงวงษ์ 570605181	9 นายอรรถพล		อินพะมัย 579005200	4

นายจักรชัย		คลธา 570606499	4  

สุดท้ายเกษตรกรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

ในอาชีพของตน		เผยแพร่และขยายผลไปยังกลุ่ม 

สมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม	 (ความรู้จากคณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์)			สรุปว่าโปรแกรมส�าหรับเกษตรกร

มี	6	หัวข้อ		(ความรู้จาก	6	คณะ)	ซึ่งเรียนร่วมจาก

แหล่งความรู้/วิทยากรหลากหลาย		

 ส�าหรบั	 กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น	 3	 ช่วง 

คือ	ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2559 

เป็นการจัดโครงการจากคณะวิทยาศาสตร์	ได้แก ่

โครงการการเตรยีมนาโนไคโตซานส�าหรบัการเกษตร

และต้านทานศตัรพูชื	 การเพาะเนือ้เยือ่กล้วย	 การประยกุต์ใช้ 

เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตร	 	และ 

การผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช	 คณะศึกษาศาสตร์ 

โครงการท�าขนมจีบไทยไส้ปลาแรด	 และการปรับ 

พฤติกรรมตามหลักจิตวิทยาในเด็กซนสมาธิสั้น 

คณะทศันมาตรศาสตร์	โครงการให้ความรูด้้านปัญหา-

สายตา	  คณะรัฐศาสตร	์ โครงการการเขียนโครงการ

เพือ่การพฒันาท้องถิน่	คณะวศิวกรรมศาสตร์ โครงการ

การออกแบบระบบกรองน�้าเพื่อใช้บริโภคในแพ		

คณะมนษุยศาสตร์	โครงการการปฏบิตักิารออกเสยีง 

และการใช้ภาษาไทย	คณะสาธารณสขุศาสตร์	โครงการ

พฒันาทกัษะการสร้างเสรมิสขุภาพในแกนน�าชมุชน	

และคณะธุรกิจการบริการ	โครงการการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนอย่างยั่งยืน

   ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 

เป็นการจัดโครงการจากคณะบริหารธุรกิจ	โครงการ

การคิดต้นทุนอย่างง่ายโดยระบบบัญชี	คณะเศรษฐศาสตร์ 

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเทคนิคการขับร้อง

ประสานเสียง	 และโครงการเทคนิคและวิธีการปรับ

วงดนตรีไทย	และคณะมนุษยศาสตร์	โครงการการ

ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ	

 และช่วงท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 

เป็นการจัดโครงการจากคณะสื่อสารมวลชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพพิธีกรเยาวชนยุคใหม่	 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์	โครงการการจัดเก็บ

ความรู้เพื่อธ�ารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และคณะ-

นิติศาสตร์	โครงการการรู้กฎหมายธุรกิจเพ่ือพัฒนาชีวิต		

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญชวนประชาชน

จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ณ	 สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี	 ผู้สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	โทร.0-2310-8116		หรือท่ี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดอุทัยธานี	โทร.056-980-567-9

รามคำาแหงจัดบริการวิชาการฯ        (ต่อจากหน้า 3)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ภาค 2/2558 

SPN 2901 (LI220)

ภาษาศาสตร์ภาษาสเปนเบื้องต้น

(Introduction to Spanish Linguistics)

รองศาสตราจารย์สมร วิเศษมณี

  ✤ เอกสารประกอบการศึกษา		เอกสารประกอบ

การสอน	SPN	2901	(LI	220)	โดย	รศ.	สมร	วิเศษมณี

  ✤ ขอบเขตเนื้อหาวิชา			แบ่งเป็น	2	ส่วนส�าคัญ

	 	 	 -	 ส่วนแรก	 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป 

ทางภาษาศาสตร์			ทฤษฎภีาษาศาสตร์ส�านกัต่างๆ	แขนงของ	

ภาษาศาสตร์		ความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษา

และภาษาศาสตร์			วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ภาษา 

เชิงภาษาศาสตร์			

	 	 	 -	 ส่วนที่สอง ศกึษาภาษาศาสตร์ภาษาสเปน

เบื้องต้น	ในระดับต่างๆ	ได้แก่	

	 	 	 -		 สรวิทยาภาษาสเปน	(	Fonología	)	ศึกษา 

เกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาสเปน	 หน่วยเสียงส�าคัญ 

(Fonema)			เสยีงแปร	(variantes)	ในภาษาสเปน			ศกึษาฐาน- 

กรณ์	 (Punto	 de	 la	 articulación)	 และลักษณะการ

ออกเสียง	(Modo	de	la	articulación)		ศึกษาตาราง

เสยีงสระและพยญัชนะของภาษาสเปน	 ศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างหน่วยเสียง	 (Fonema)	 กับตัวอักษร	 (Letra) 

ภาษาสเปน	ศกึษาโครงสร้างพยางค์ภาษาสเปน	(Sílaba)	

และศึกษาหน่วยส�าคัญอื่นๆที่ให้เกิดความหมาย			

(Suprasegmentos)

	 	 	 -	 วจีวิพากษ์ภาษาสเปน	 (Morfología) 

ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยค�า	(morfema)	ในภาษาสเปน

ประเภทต่างๆ	การสร้างค�าภาษาสเปนแบบต่างๆ

	 	 	 -	 วากยสัมพันธ์	 (Sintaxis)	 ศึกษาเกี่ยวกับ 

หน่วยส�าคัญที่ประกอบเข ้า เป ็นประโยคและ 

รูปประโยคแบบต่างๆ

	 	 	 -	อรรถศาสตร์	(Semántica)	ศึกษาเกี่ยวกับ 

ความหมายของค�าในภาษาสเปน

  ✤ วิธีการเรียนการสอน 

	 	 	 -	 บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ 

โดยใช้สือ่ทีเ่ป็นเอกสารประกอบการสอน			โปรแกรม 

Power	Point		และต�าราหรอืหนงัสอืเกีย่วกบัภาษาศาสตร์

	 	 	 -	 ฝึกเขียนตารางหน่วยเสียงพยัญชนะ

และสระภาษาสเปน

	 	 	 -	 ฝึกออกเสียงท้ังหน่วยเสียงและเสียง

พยัญชนะและสระภาษาสเปน

	 	 	 -	 ฝึกวเิคราะห์หาหน่วยเสยีงจากค�าภาษาสเปน

	 	 	 -	 ฝึกหาคู่ค�าเทียบเสียงเพ่ือวิเคราะห์หา

หน่วยเสียง

	 	 	 -	 ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์ในค�า

ภาษาสเปน	 และหาค�าทีป่ระกอบด้วยโครงสร้างพยางค์

แบบต่างๆได้

	 	 	 -	 ฝึกวิเคราะห์ความหมายที่แตกต่างกัน

เนื่องจากหน่วยส�าคัญต่างๆ

	 	 	 -	 ฝึกวิเคราะห์หาหน่วยค�าประเภทต่างๆ

และระบุประเภทของหน่วยค�านั้นๆ

	 	 	 -	 ฝึกหาค�าภาษาสเปนตามโครงสร้างที่มี

หน่วยค�าประเภทต่างๆ

	 	 	 -	 ฝ ึกวิ เคราะห์และแยกหน่วยส�าคัญ 

ที่ประกอบเข้าเป็นประโยคทั้งแบบหน่วยส�าคัญ

หน่วยเดียวและหน่วยส�าคัญสองหน่วย

	 	 	 -	 ฝึกวิเคราะห์และเปรียบเทียบหน่วย

ส�าคัญทั้งในระดับเสียง	ระดับค�า	และระดับประโยค

  ✤ ข้อแนะนำา	 นกัศกึษาควรผ่านกระบวนวชิา

ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐาน	4	(	SPN	2002	)	มาก่อน  

และควรมีเวลามาเข้าเรียนพอสมควร		และเนื่องจาก

อาจารย์ผู้บรรยายก�าลังเขียนต�ารากระบวนวิชานี้อยู่	 

นักศึกษาจึงควรติดต่ออาจารย์เพื่อขอรับเอกสาร

ประกอบการศึกษา

  ✤ สถานทีบ่รรยาย	คณะมนษุยศาสตร์	อาคาร	

HOB	1	ชัน้	3	ห้อง	AV		วนัองัคาร	เวลา	13.30-15.20	น.

  ✤ การติดต่ออาจารย์ นักศึกษาสามารถ 

ติดต่ออาจารย์ผู้บรรยายเพื่อขอค�าแนะน�าได้ที่

★ ห้องบรรยายตามตารางที่อาจารย์ผู้บรรยายระบุไว้

★	ภาควิชาภาษาตะวันตก		คณะมนุษยศาสตร์

★	อีเมล	wsamorn@hotmail.com

★	โทรศัพท์	062-591-5251

  ✤ การวัดผล		ข้อสอบอัตนัย	2	ตอน		

ตอนที่ 1	ให้เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีภาษาศาสตร์		

ตอนที่ 2	ให้เขยีนตอบเกีย่วกบัภาษาศาสตร์ภาษาสเปน

คะแนนเต็ม	100	คะแนน	เวลาสอบ	2	ชั่วโมง	30	นาที	

คะแนนสอบผ่าน	50	%

  ✤ วัน-เวลาสอบ		เป็นไปตามตารางสอบของ

มหาวิทยาลัย

ANT 3013

มานุษยวิทยากายภาพ

(PHYSICAL ANTHROPOLOGY)

 	แนวสังเขปวิชา ศึกษาและวิเคราะห์

ประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติในแง่สรีรวิทยา		

กลไกที่ท�าให้เกิดการวิวัฒนาการ		ศึกษาเกณฑ์การ

จัดล�าดับชั้นของสิ่งมีชีวิต		โดยเน้นสัตว์ประเภทม ี

กระดูกสันหลังและเลี้ยงลูกด้วยนม	 แนวความคิด

เกี่ยวกับชาติพันธุ์และสีผิว		ความสัมพันธ์ระหว่าง

ชีวภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	

สงัคมและวฒันธรรม	(PR.	ANT	2013	นกัศกึษาทีเ่รยีน

วชิานีค้วรผ่านวชิาโบราณคดเีบือ้งต้นทีเ่ปิดในเทอม	 1	

มาก่อน)

 	เอกสารการเรยีน เอกสารค�าสอน	ANT	3013 

มานษุยวทิยากายภาพ	 และเอกสารประกอบการเรยีน 

ANT	3013	(S)	มานุษยวิทยากายภาพ	โดย	อ.อัญชลา 

โภชนสมบูรณ์	 นักศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาได้ที ่

ร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์	ชั้น	1

 	วันเวลาและสถานที่เรียน

	 	 TU	11.30	-	13.20	น.	(SLB	605)

 	หวัข้อหลกั แนวความคดิเรือ่งววิฒันาการ 

ของสิง่มชีวีติ	 แนวความคดิเร่ืองยคุฟอสซลิ	 การก�าหนดอายุ	

ลักษณะทางกายภาพของไพรเมทและพฤติกรรม

ทางสังคมที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม

ของกลุ่มสายพันธุ์ที่ร่วมสายวิวัฒนาการกับมนุษย์

แนวความคดิเรือ่งววิฒันาการขึน้เป็นมนษุย์	 แนวความคดิ

เรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรม

 	แนวทางการวัดผล

	 	 -	 คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 แบ่งเป็น

ข้อสอบปรนัย	40	ข้อ	(40	คะแนน)	และอัตนัย	3	ข้อ	

(60	คะแนน)

	 	 -	 ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียนประจ�า	 สามารถ

สะสมคะแนนเก็บบางส่วนๆละ	 20	 คะแนนจาก

รายงานกลุ ่มที่ต ้องส่งตามวันที่ก�าหนดระหว่าง 

ภาคการศกึษาและน�าเสนอในชัน้เรยีน	(จ�ากดัจ�านวนกลุม่- 

ตามเวลาการน�าเสนอ)	 โดยคะแนนรายงาน	 1	 ฉบับ

สามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย	1	ข้อ

	 	 -	 การท�ารายงานมจีดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิ

ให้นักศึกษาค้นคว้า	 ฝึกคิดวิเคราะห์	 ฝึกการท�างาน

เป็นกลุ่มและมีโอกาสน�าเสนอผลงาน	 ซึ่งการท�า

รายงานนี้ไม่มีผลต่อการสอบได้	 (นักศึกษาไม่จ�าเป็น

ต้องท�าทกุคน)	 และไม่มกีารท�ารายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี

ในการสอบซ่อม	

 	วันและเวลาสอบ	TU	29	MAR.	2016	A

 	ข้อแนะนำา

	 	 -	 นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อ

หลักๆ	 เช่น	 	 แนวคิดต่างๆ	ของการวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต	 (อาทิ	 ลีลล์	 ดาร์วิน	 เมนเดล)	ลักษณะทาง

กายภาพของไพรเมทในกลุ่มต่างๆ	 (ลิงดึกด�าบรรพ์	

ลิงโลกใหม่	 ลิงโลกเก่า	 เอปและมนุษย์)	 พฤติกรรม

ทางสังคมของไพรเมทและบรรพบุรุษของมนุษย์		

และหลักฐานการค้นพบสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการขึ้น

เป็นมนุษย์

	 	 -	 ตามหลักสูตรก�าหนดให้วิชานี้ เป ิด

บรรยายในภาค	 2	 (ไม่เปิดในภาค	 1)	 นักศึกษาควร

วางแผนการศึกษาล่วงหน้า

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

ตัดต่อสายพันธุ์พืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ 

การที่คนเกาหลีพัฒนาประเทศไปในทางวัตถุเจริญ

ไปด้วยวัตถุและพลังงาน	ท�าให้เกาหลีมีชื่อมีเสียง

ได้ในระดับโลก	และในขณะเดียวกันประเทศเล็ก	ๆ 

อย่างประเทศสิงคโปร์เขาสามารถสร้างบ้านสร้างเมือง 

ให้เจริญทางวัตถุและเจริญทางจิตใจได้	 จนมีชื่อเสียง 

ไปทัว่โลกได้เช่นกัน	 ดงันัน้ไม่ว่าประเทศใหญ่ประเทศเลก็ 

ถ้าหากมจีนิตนาการ	ถ้าหากมคีวามคดิความอ่านแล้ว 

กป็รบัปรงุต่าง	ๆ	ด้วยความมุง่มัน่ด้วยความทีม่คีวามสามารถ

ก็ท�าได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

 ให้สังเกตอยูค่�าหนึง่ทีค่รบูอกว่า	 ด้วยความสามารถ 

คือมีจินตนาการแล้วก็ต้องมีความสามารถที่ท�าให้

จินตนาการเป็นจริงได้อันนี้เราจะท�าได้อย่างไร	

	 มคี�าตอบอยูค่�าเดียวการศกึษา	 เพราะการศกึษา

นั้นจะท�าให้ผู้คนได้คิดอ่านได้ใช้สติปัญญาท่ีเกิดจาก

กระบวนการศึกษา	 เพราะกระบวนการศึกษาคือ 

กระบวนการสร้างปัญญาเมือ่เข้าสูก่ระบวนการศกึษา	

และตั้งอกตั้งใจศึกษามุ่งมั่นศึกษาก็จะเป็นแบบอย่าง

ทีเ่หน็ได้ในประเทศต่าง	ๆ	ประเทศต่าง	ๆ	ทีเ่ขาเจริญได้ 

ผู้คนของเขาลงทุนทุกอย่างด้วยการศึกษา	มองให้ดี

จะเห็นได้ว่าการศึกษานั้นเป็นบ่อเกิดของทกุ	ๆ	 เรือ่ง

ที่มีความเจริญงอกงาม	วิธีการแก้ปัญหาได้ก็เพราะม ี

การศึกษามีสติปัญญา

 เมื่อเป็นดั่งนี้ลองคิดดูลูกศิษย์จะพบว่าลูกศิษย์เอง 

ก็มีปัญญา		เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะได้เข้าสู ่

กระบวนการศกึษา		และจงถามตนเองว่ากระบวนการศกึษา 

ที่ได้มานั้นปัญญาที่มีอยู่นั้น	 ขณะนี้ท�าอะไรได้บ้าง 

และต่อไปจะท�าอะไรได้	ทั้งนี้ทั้งนั้น	 ให้เทียบเคียง

ให ้คิดถึงกระบวนการศึกษาที่ครู เน ้นย�้ าว ่าคือ

กระบวนการสร้างปัญญานั้น	 เป็นแรงส�าคัญเป็น 

สิ่งส�าคัญส�าหรับท�าให้จินตนาการเกิดขึ้น	 ท�าให้

ความจรงิปรากฏขึน้	อาจจะสมบรูณ์	อาจจะไม่สมบรูณ์

อาจจะเป็นจรงิมากไปกว่าทีจ่นิตนาการกไ็ด้	ลองคดิดวู่า

สิง่ทีเ่จรญิด้วยเทคโนโลย	ี สิง่ทีเ่จรญิด้วยวทิยาศาสตร์	

สิ่งที่เจริญด้วยอะไรนั้นก็คือ	เจริญด้วยปัญญา	เจริญ-

ด้วยการศกึษา	 ถ้าไม่ศกึษาจะมปัีญญาได้อย่างไร	 และ

การศึกษานั้นมิใช่ว่าจะมีแต่ในห้องเรียนชั้นเรียน 

การศกึษานอกระบบกม็	ีการศกึษาในระบบกม็	ีการศกึษา- 

ที่เรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยก็มี

 ลกูศษิย์ลองพจิารณาด	ู พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั 

สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

อาจารย์-นศ.คณะมนุษยศาสตร์     (ต่อจากหน้า 4)

 “วงจรดงักล่าวจะวนไปได้เรือ่ยๆ	จงึเรยีกวงจร 

PDCA	นกัศกึษาสามารถน�าวงจร	PDCA	ไปใช้ในการเรยีน 

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา	 รวมทั้งใช้ในชีวิต

ประจ�าวันได้

	 ส่ิงที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งในการประกัน- 

คุณภาพการศึกษา		คือ	ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา 

อยากให้นักศึกษาประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 

ทัง้ในด้านการเรยีนการสอน	 การจดักจิกรรมการให้บรกิาร 

ของคณะและมหาวทิยาลยั	 โดยร่วมมอืท�าแบบประเมนิ

ในทกุโอกาสทีม่กีารประเมนิ		ไม่ว่าจะเป็นการประเมนิ

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์	 การประเมิน

ความพึงพอใจ	 และประโยชน์ที่จะได้รับจากการ

เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง	ๆ 		ที่คณะหรือ 

มหาวิทยาลัยจัดข้ึน		ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

ของนกัศกึษานีจ้ะช่วยให้อาจารย์	 ตลอดจนผูจ้ดัโครงการ- 

กิจกรรม	น�าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	และ 

กจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศึกษา

มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป”

คณะศิลปกรรมฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

โดยให้บณัฑติแต่งกายสวมครยุวทิยฐานะเหมือนวนัพธิฯี 

ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมไม่มีสิทธิ์รับพระราชทาน

ปริญญาบัตร

	 บัณฑิตตรวจสอบรายละเอียดการฝึกซ้อม 

ได้จาก	“ข่าวรามค�าแหง”	ฉบับนี้	(หน้า	6-7)	หรือจาก 

www.ru.ac.th	หรอืสอบถามทีค่ณะฯ	โทร.	0-2310-8000 

ต่อคณะฯที่สังกัด

ม.ร.กำาหนดซ้อมรับปริญญาฯ           (ต่อจากหน้า 1)

  	 โอกาสน้ี	อาจารย์ ดร. สมศักด์ิ  เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 ตระหนักในพันธกิจทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

โดยได้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น	 เพื่อให้ม ี

การเรียนการสอนด้านศิลปะอย่างสมบูรณ์แบบ 

ในมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	และปีน้ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู	 โดยเชิญ	อาจารย์สมบัติ  

แก้วสุจริต	 ผู้ได้รับพระราชทานครอบจากพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มาเป็นผู้ประกอบพิธีในครั้งนี้		

	 ส�าหรับผู้ท่ีอยู่ในแวดวงศิลปะการแสดง 

ของไทย	 นั้น	 “พิธีไหว้ครู”	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน 

ดนตรีไทย	 นาฏศิลป์	 หรือแม้แต่ดนตรีสากล	 ก็ถือเป็น 

ข้อปฏิบัติ เคร่งครัดที่จะต้องจัดขึ้นเป็นประจ�า	 

เพ่ือแสดงความเคารพบูชาครู	 เทพเจ้าตามลัทธิพราหมณ์ 

รวมท้ังยังได้แสดงความเคารพต่อบุรพาจารย์  

ผู้ล่วงลับตลอดจนครูในปัจจุบันและมุ่งเน้นให้ได้รับ

ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ศึกษานาฏกรรมและดนตรี	

นอกจากน้ี	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ยังได้จัดให้นักศึกษา

สาขาวิชาดนตรีสากล	 ได้มีโอกาสแสดงความเคารพ

ครูและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพของตน	

โดยเชิญศิลปินแห่งชาติ	 ครูเพลงที่เป็นอาจารย์พิเศษ	

มารับการเคารพไหว้ครูจากนักศึกษาด้วย

 “พิธีไหว้ครูและครอบครู ถือเป็นวัฒนธรรม

อั น ดี ง า ม ท่ี ค ว ร จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ ที่ ศึ ก ษ า ด้ า น

ศิลปกรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี

การแสดงท่ีลุ่มลึกด้วยภูมิปัญญาและร่วมสืบทอด

แนวคิดเร่ืองความกตัญญูกตเวทีให้เป็นค่านิยมท่ีดี

แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี รวมทั้งยังส่งผลให้

เกิดความสามัคคีในสังคม และเป็นตัวอย่างอันควรแก่ 

การประพฤติปฏิบัติอยู่ ในกรอบคุณธรรมและ

จริยธรรมของไทยสืบไป”		คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

กล่าวในที่สุด			

สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

รับนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 4 หลักสูตร

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	

ต่างประเทศ	 รบัสมคัรนกัศึกษาใหม่ระดบัปรญิญาตร ี

ภาคเรียนที	่ 1	 ปีการศกึษา	2559	 ใน	4	หลกัสตูร	คอื	 

✷ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	

✷ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ	(สาขาวชิาการจดัการ) 

✷ หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ	 (กลุ่มวชิาการบริหารรัฐกจิ) 

✷ หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ	สาขาวชิาศกึษาศาสตร์  

	 (เอกภาษาไทย)

 ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี ้ - 18 พฤษภาคม 2559 

สอบถามรายละเอยีดได้ทีส่�านกังานสาขาวทิยบรกิารฯ 

ต่างประเทศ	อาคารวิทยบริการและบริหาร	ชั้น	1 

โทร.	 0-2310-8196-7,	 0-2310-8664-5	หรือที่	

www.ru.ac.th/oasc



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๑) วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 

จินตนาการ

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ลูกศิษย ์สังเกตว ่าความคิดของคนเรา	 

การนึกการมีภาพในอนาคตที่เกิดขึ้นในความคิด	

หรือเราคิดอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต	

อาจจะเป็นภาพที่เลือนลาง	อาจจะเป็นภาพที่ 

ปะติดปะต่อ	 อาจจะเป็นรูปเป็นร่างที่น�ามาเขียน 

มาวาดได้	นกึถึงเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	แล้วอาจจะต่อยอด 

ไปถงึป่าไม้	ภเูขา	อาจจะต่อยอดไปถงึอาวธุยทุโธปกรณ์

ท่ีใช้ต่อสูก้นั	 ซึง่ในแต่โบราณนัน้กค็งจะมแีต่มอืไม้ 

ก้อนหนิ	การใช้พละก�าลงัทางด้านอืน่กค็งจะไม่เป็น

ท่ีสมปรารถนาของผูข้องคนท่ีใช้ก�าลัง	 จงึมกีารคดิ 

ขว้างก้อนหินให้ไกลข้ึน	มีการคิดหอกคิดดาบ

คิดอาวุธประหัตประหาร	 เราอยากจะได้ยินเสียง

คนอื่นที่อยู่ไกลไปจากเรา	 เราก็หาทางท�าให้เรา

สามารถฟังคนที่เขาพูดอยู่ไกล	ๆ	หรือคนละบ้าน

คนละเมืองกับเรา	 เราก็ได้ยินได้ฟังในตอนแรก

อาจจะชดับ้างไม่ชดับ้างเมือ่ปรับเมือ่จนูเข้าก็อาจจะ

ชัดถ้อยชัดค�าแล้วก็เป็นปัจจุบัน	

	 ถ้าคิดถึงนิยายต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่โบราณกาลมา	

จะกล่าวถึงการเหาะเหินเดินอากาศ	 จะกล่าวถึง

การหายตัวได้	 จะกล่าวถึงการเนรมิตให้เกิดร่าง

ของตนเป็นสัตว์	 ร่างของตนเป็นเทวดาเป็นอะไร

ต่อมอิะไรได้	หรอืแปลงร่างของต้นไม้ให้เป็นคนได้		

แปลงร่างสตัว์ให้เป็นสตัว์อ่ืนได้อะไรต่าง	ๆ	เหล่านี้ 

ล้วนแต่เป็นจินตนาการ	ล้วนแต่เป็นความคิด

ความอ่านที่เกิดขึ้นจากสมองของคน

	 ในการจินตนาการต่าง	ๆ	นั้น	ต่อมาจะเป็น 

ภาพยนตร์หรอืต่อมาจะเป็นเรือ่งเล่าขาน	ต่อมากจ็ะ 

เป ็นเรื่องกล่าวถึงยนต์เหาะหรือเรือที่ขึ้นไป 

เหาะอยู่บนอากาศไปได้	 หรือสัตว์น�้ามีรูปร่าง

ประหลาดจนเขียนรูปร่างออกมาตามที่ศิลปิน 

คิดจินตนาการ	ในการแต่งหน้าในการแต่งตัวของ

คนเรากเ็หมอืนกนักม็จีนิตนาการ	 ว่าแต่งอย่างนัน้ 

จะสวยงามแต่งอย่างนีจ้ะน่ารกัน่าดูเป็นทีส่นใจได้ 

หรือเป็นที่ต ้องตามวัตถุประสงค์ในบางเรื่อง 

บางประการ	

	 เมื่อเป ็นดั่งนี้จะเห็นได ้ว ่าจินตนาการ 

ของมนษุย์นัน้เป็นเรือ่งส�าคญั	 ครเูหน็ข้อมลูข่าวสาร

เกี่ยวกับการสร้างเมืองใหม่ในอีกอนาคต	 20	 ปี	

ของเกาหลีใต้	หรือในบางประเทศก็เริ่ม	ๆ	ที่จะ 

สร้างอย่างนัน้อย่างนีใ้ห้เกดิสิง่ใหม่	ๆ	ทีเ่ป็นสิง่ก่อสร้าง

เป็นวัตถุเกิดขึ้น	หรือการตัดต่อสายพันธุ์ต้นไม้

   

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษา 

ต่อระดบัปรญิญาโท	 โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 

Smart	 Managers	 รุ่นที่	 11	 สาขาวิชาการจัดการ	 

และสาขาวิชาการตลาด	 หลักสูตร	 39	 หน่วยกิต	

แผน	ก	ท�าวทิยานพินธ์	และ	แผน	ข	ไม่ท�าวทิยานพินธ์ 

คดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์	 ศกึษานอกเวลาราชการ 

เรียนวันเสาร์	เวลา	08.00-21.30	น.	ที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	(หัวหมาก)

		 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย	

ศึกษาดูงานเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	 155,000	บาท	

ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น	175,000	บาท	(แบ่งช�าระ 

7	งวด)	ผูส้นใจขอรบัใบสมคัรและสมคัรด้วยตนเอง 

ต้ังแต่บัดนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทีอ่าคารสโุขทยั 

ชัน้	 5	 ห้อง	 506	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 (หัวหมาก) 

เวลา	09.00-19.00	น.หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที ่

http://3ms.ru.ac.th,	www.mba-smartmanagers.com	

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร.	0-2310-8686,	

081-826-2030	และ	081-920-2595

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์วิศวะ

ได้รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากเกาหลี

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์	 เกตุแก้ว	 อาจารย์ 

ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติ	เหรียญทอง	(Gold	Medal)	ในงาน 

KOREA CYBER INTERNATIONAL GENIUS 

INVENTOR FAIR, CIGIF 2015 เมื่อวันที่	 7	 

พฤศจิกายน	2558	ณ	Convention	Center	-	Chung	Mu	 

Art	Hall	ที่กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี	จากผลงาน 

เร่ือง	 Air	 Cleaning	Apparatus	Using	 Cool-Corona 

Energy	 with	 Static	 Electricity	 จากผลงานท่ีเข้าร่วม 

จัดแสดงในงานมากกว่า	300	ผลงาน

 ผลงานสิง่ประดษิฐ์นีเ้ป็นเครือ่งท�าความสะอาดอากาศ 

โดยใช้โคโรนาเยน็และไฟฟ้าสถติย์ออกแบบให้สามารถ 

ดกัฝุน่ละอองขนาดเลก็ทีม่ขีนาด	0.01-0.3	ไมครอน 

มปีระสทิธภิาพในการดกัฝุน่สงูถงึ	 99.35%	 รวมทั้ง 

ผลิตก๊าซโอโซนซึ่งสามารถก�าจัดกลิ่น	ก�าจัดเชื้อโรค 

ก�าจดัควนัพษิ	 และก๊าซพษิทกุชนดิ	 สามารถน�ามาใช้ 

กับห้องขนาด	15	 -	45	ตารางเมตร	 เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมได้	 เพราะเซลล์กรองอากาศทีใ่ช้ส�าหรบั

ดักฝุ่นและก�าจัดเชื้อโรค	 สามารถถอดมาล้าง

ท�าความสะอาดได้		ท�าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ือใหม่

	มนี�้าหนัก	9.5		กิโลกรัม	

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ขอแสดงความยินดีกับ	 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ 

สุทธิไวยกิจ	อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	ท่ีได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 “ศาสตราจารย์”	 ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย	์

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

	 	 ทั้งนี้	ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ สุทธิไวยกิจ	 เคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ครบรอบ	

43	ปี	เมื่อวันที่		26		พฤศจิกายน		2557

คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 

     ✥ หลักฐานการสมัคร

	 1.	 ใบสมคัร	(ขอรบัทีค่ณะนติศิาสตร์	อาคาร	1	ตกึเก่า 

	ชั้น	2	ห้อง	1203)

						 2.	 ใบตรวจสอบผลการเรียน	จ�านวน	1	ฉบับ

						 3.	 ส�าเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด	

จ�านวน	1	ฉบับ

						 4.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษาจ�านวน	1	ฉบับ

						 5.	 รูปถ่ายหน้าตรงชดุนกัศึกษา	ขนาด	2	นิว้	จ�านวน	2	รูป

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน่วยกิจการ- 

นักศึกษา	โทร.	0-2310-8170	หรือเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์	

www.law.ru.ac.th

 

  

	 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการนักศึกษาฝึกงาน	

รุ่นที่	29	ระหว่างวันที่	6	มิถุนายน	-	29	กรกฎาคม	2559 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์และเตรียม

ความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมและตลาดแรงงาน

อย่างมีคุณภาพ	โดยมีสถานที่ฝึกงานกว่า	50	หน่วยงาน 

เช่น	 ศาลอาญา	 ส�านกังานอัยการสูงสุด	 กรมบงัคบัคดี	

ศาลปกครอง	ศาลอทุธรณ์	ส�านกังานกฎหมายต่างๆ	เป็นต้น

	 ผู ้สนใจสมัครร่วมโครงการฯได้ตั้งแต่บัดนี้  

ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559	ณ	คณะนิติศาสตร์	อาคาร	1	 

(ตึกเก่า)	ชั้น	2	ห้อง	1203

 ✥ คุณสมบัติ

	 1.	 เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีหน่วยกิต

สะสมตั้งแต่	80	หน่วยกิตขึ้นไป

	 2.	 ไม่เป็นผู้ท�างานประจ�าในองค์กรใด

	 3.	 มีความตั้งใจจริงและสามารถฝึกงานได้

ตามเวลาที่ก�าหนด	(2	เดือน)

					ฝึกงานระหว่างวนัที	่6	มถินุายน	-	29	กรกฎาคม	2559

อาจารย์รามฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง “ศาสตราจารย์”


