
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๑๐

วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

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)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
 ม.ร.มอบเครื่องช่วยฟังให้นักศึกษาผู้พิการ

นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ

เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำาริ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง มอบเครื่องช่วยฟังในหู

สำาหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ 

ให้แกน่ายอนุวัฒน์ ธนาสดใส และ

นางสาวอริยา เล็กบาง ผู้พิการทางการ-

ได้ยิน นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน 

เพื่อนำาไปใช้ในการเรียน การทำางาน 

และชีวิตประจำาวัน เม่ือวันท่ี  6  มิถุนายน  2559  ณ ห้องทำางานอธิการบดี ช้ัน  2  อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 ท้ังน้ี ผลงานประดิษฐ์เคร่ืองช่วยฟังดังกล่าว เป็นผลงานประดิษฐ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิศิษฐ์ แสง-ชูโต รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ 

เกตุแก้ว อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการออกแบบ 

และการสร้างเคร่ืองช่วยฟังในหู สำาหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ ในงาน “EUROINVENT 2016” 

เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ณ Palas Mall, Iasi ประเทศโรมาเนีย 

 สำาหรับเครื่องช่วยฟังในหู เป็นผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประจำาปี พ.ศ. 2557  

มีเป้าหมายเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟังให้มีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 

โดยใช้การชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานเหมาะสำาหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหา 

การได้ยิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยผู้วิจัยได้นำาเคร่ืองช่วยฟังท่ีสร้างข้ึนน้ี

ไปทดสอบใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงแล้วได้ผลเป็นอย่างดี

     ด้านนายอนุวัฒน์ ธนาสดใส นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า 

 รู้สึกปล้ืมใจท่ีมหาวิทยาลัยมอบเคร่ืองช่วยฟังให้ เพราะปกติต้องใช้เคร่ืองช่วยฟัง 

อยู่ตลอด ได้ทดลองใช้แล้วช่วยทำาให้ระบบการได้ยินเสียงของหูชัดเจนขึ้น 

และเป็นเครื่องที่แตกต่างจากที่มีอยู่ คือ สามารถชาร์จไฟได้ ตั้งใจจะนำาไปใช ้

ขณะท่ีทำางานในออฟฟิศ ส่วนเวลามาเรียนหรือทำากิจกรรมอ่ืนๆก็จะใช้เคร่ืองช่วยฟัง

ขนาดเล็กของตนเอง ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ช่วยดูแลนักศึกษาพิการ

ให้เรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุข

 นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลศิโครงการเยาวชนอาสาสบืสานพระราชด�าริ

อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นเป็นจิตอาสา น�าความรู้พัฒนาผืนป่า-

ชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง แสดงความยนิดกีบันกัศกึษากลุม่รามฯ รกัษ์ป่า 

ที่ ได ้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเยาวชนอาสาสืบสาน 

พระราชด�าริ ค่ายเยาวชนรูง้านสบืสานพระราชด�าร ิ(RDPB CAMP) 

รุน่ที ่ 6 ครัง้ที ่ 2 เส้นทางการเรยีนรู ้ “พลกิฟ้ืนผนืป่า พฒันาผนืน�า้ 

ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน” จากสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.) 

โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา  สสีด รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขต 

นางส�าอางค์ ปอกกันทา 

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีฝากอาจารย์ร่วมมือร่วมใจ
ทำาให้รามฯเป็นองค์กรโปร่งใส-มหาวิทยาลัยสีเขียว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายแก่

คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ฝากอาจารย์เร่งขอตำาแหน่ง

ทางวิชาการ พร้อมยืนยันทำางานเพื่อมหาวิทยาลัยด้วยนโยบาย 

“ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม” บริหารจัดการงานทุกด้าน

อย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่าการประชุม

คณาจารย์ครัง้นีเ้พือ่ให้คณาจารย์ได้รบัทราบแนวทางการดำาเนนิงาน

ของมหาวิทยาลัย ให้นำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ว่า “ซื่อสัตย์ 

จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม” (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 อธิการบดีฝากอาจารย์ร่วมมือร่วมใจท�าให้รามฯ เป็นองค์กรโปร่งใส-มหาวิทยาลัยสีเขียว     (ต่อจากหน้า 1)ม.ร. มอบเครื่องช่วยฟังฯ                (ต่อจากหน้า 1)

     นางสาวอริยา  เล็กบาง นักศึกษา 

คณะส่ือสารมวลชน กล่าวว่าวันน้ี 

เป็นวันเกิดของตนเอง (6 มิถุนายน) 

ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ได้รับ 

จากมหาวิทยาลัย เมื่อได้ทดลอง 

ใช้เครื่องช่วยฟังแล้ว ทำาให้ระบบ 

การฟังกว้างและชัดเจน ดิฉันตั้งใจจะนำาไปใช้เวลา 

อ่านหนังสือที่บ้านหรือโต๊ะทำางานเพื่อให้สะดวก 

ในการพกพาและชาร์จแบตได้ต่อเนื่อง วันนี้รู้สึกว่า 

เราเป็นผู้โชคดีแล้วอยากให้มหาวิทยาลัยมอบโอกาส 

ท่ีดีเช่นน้ีให้กับเพ่ือนๆผู้พิการทางการได้ยินอีกหลายๆคน 

ที่ยังรอโอกาสนี้อยู่ด้วย

ผูอ้ำานวยการกองงานวทิยาเขตบางนา และ นางผ่องศรี  

เสียมไหม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมยินดี  

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง กล่าวว่าขอชืน่ชม 

และขอบคุณนักศึกษาจากชมรมรามฯรักษ ์ป ่า  

ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

เรื่อง “จิตอาสา” ถือเป็นเรื่องสำาคัญที่มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงเน้นยำ้าและปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาให้กับ

นักศกึษา เพือ่ให้นกัศกึษามจีติสำานกึในการทำาคณุประโยชน์

ให้กับแผ่นดิน ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท และ 

พัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป  

 “การเรยีนหนงัสอืภายในห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว

ไม่เพยีงพอ นกัศกึษาต้องมจีติส�านกึ รบัผดิชอบต่อสงัคม

บ้านเมืองด้วย เพราะสิ่งนี้จะเป็นพลังส�าคัญที่จะช่วย

ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้า แต่ต้องไม่ละทิ้ง

เรือ่งการเรยีน ขอให้ตัง้ใจเรยีนหนงัสอืให้ส�าเรจ็การศกึษา

โดยเร็วด้วย”

 นางผ่องศร ี เสยีมไหม  อาจารย์ทีป่รกึษาโครงการฯ 

กล่าวว่าการประกวดครัง้นีม้สีถาบนัการศกึษาเข้าค่าย

และรวมนำาเสนอโครงการที่จะดำาเนินการ ทั้งสิ้น 

23 สถาบัน จำานวน 25 ทีม โดยได้ศึกษางานในศูนย์- 

ศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาร ิ ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมือ่วนัที ่

30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559  และในครั้งนี ้

นกัศกึษากลุม่รามฯรกัษ์ป่า ม.รามคำาแหง ได้ส่งนกัศกึษา 

ชัน้ปีที ่1 ได้แก่ นางสาวจฑุามาศ  นรชาญ นางสาวน�า้ผึง้  

วชิยั นางสาวณฐัมล  ฦาชา และนางสาวเบญจวรรณ  เขาแก้ว 

นำาเสนอโครงการ “รามฯ รกัษ์ป่า ร่วมใจอาสาพฒันา

ผืนป่าและชมุชนอย่างยัง่ยนื” โดยได้รบัรางวลัชนะเลศิ

จากสำานักงาน กปร. ได้รับเงินรางวัล 5,000.- บาท 

พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ซึ่งนักศึกษาจะนำา

มาใช้เป็นทุนในการจัดทำาโครงการให้เสร็จสมบูรณ์

เป็นรูปธรรมต่อไป

 “ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขต นางส�าอางค์ ปอกกนัทา 

ผูอ้�านวยการกองงานวทิยาเขตบางนา และงานกจิการ

และบรกิารนกัศกึษา กองงานวทิยาเขตบางนา ทีช่่วย

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล และฝึกซ้อมนักศึกษา

กลุม่รามฯ รกัษ์ป่า ในการท�ากจิกรรมทกุครัง้อย่างเตม็ที ่

จนสามารถคว้ารางวัลต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และขอบคุณกลุ่มนักศึกษา

ที่ท�ากิจกรรมด้วยความรัก ความสามัคคี และแบ่ง

เวลาเรียนท�ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมเสมอมา”

 ด้าน นางสาวจฑุามาศ  นรชาญ  หัวหน้าโครงการฯ 

กล่าวว่าการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ 

(RDPB CAMP) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 นี้ นักศึกษาทุกคน 

ได้มโีอกาสเรยีนรูง้านตามแนวพระราชดำารอิย่างใกล้ชดิ 

และยังได้ประกวดการนำาเสนอโครงการ “รามฯ รักษ์ป่า 

ร่วมใจอาสาพัฒนาผืนป่าและชุมชนอย่างยั่งยืน”  

นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่าฯ           (ต่อจากหน้า 1)

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึงประเด็นเรื่องการสอนและการสอบระดับปริญญาโทส่วนภูมิภาคว่า 

มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

เป็นผู ้ประสานงานตามประกาศที่ได้เวียนแจ้งแล้วและมีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการแต่ละจังหวัด 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้ช่วย และผู้ช่วยอาจารย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการ

โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อีกทั้ง เรื่องการควบคุมการสอบ ยังคงให้เป็นไปตามความสมัครใจของอาจารย์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ 

ต่อการปฏบัิตงิานหลักหรือการทำางานวจิยัอืน่ๆ รวมไปถึงการตรวจสอบเรือ่งการทจุรติการสอบของนกัศกึษา

อธกิารบดไีด้กำาชบัให้มคีวามรดักมุและรอบคอบในการดำาเนนิการ 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าอาจารย์ท่านใดที่ต้องการขอตำาแหน่งทางวิชาการหรือขอทุนลาศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หรือท่านใดท่ีต้องการลาไปสอนหนังสือต่างสถาบันหรือลาทำาวิจัยทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ร่วมกับนักวิจัยภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรู้กับนักวิชาการท่านอื่น เพื่อนำามาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและเป็นประโยชน์ในการ 

เขียนผลงานทางวิชาการต่อไป 

 นอกจากน้ี ขอให้อาจารย์เข้าสอนตามตารางเรยีนทีก่ำาหนดไว้ เพราะทกุคาบเรียนมนีกัศกึษาต้ังใจมาเรียน 

หลายคนเดนิทางมาไกล หลายคนหวงัทีจ่ะได้พบอาจารย์ผูส้อน ฉะนัน้ ถ้าหากคาบเรยีนใดอาจารย์ไม่สามารถ

เข้าสอนได้ ขอให้ประสานงานกับคณะล่วงหน้าเพื่อจัดส่งอาจารย์มาเข้าสอนแทน 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำาลังดำาเนินการเรื่องความโปร่งใส โดยช่วงแรก 

ได้ขอความร่วมมือผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวมใส่ชุดขาวทุกวันพุธแรกของเดือน เป็นเชิงสัญลักษณ์ของการ

ทำางานด้วยความโปร่งใส และเร่งพัฒนารามคำาแหงให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ ่

และพนัธุไ์ม้ประดบั บรเิวณรอบสระนำา้และจดุต่างๆรอบมหาวทิยาลัย เพ่ือให้เกดิความร่มรืน่และมบีรรยากาศ

เหมาะสมกับการเรียนหนังสืออย่างแท้จริง 

 “ขอขอบคณุอาจารย์ทกุท่านทีไ่ด้สละเวลาเข้าร่วมประชมุครัง้นี ้ ขอให้อาจารย์ท�าหน้าทีใ่นการสอนให้เตม็ที ่

และขอให้เขียนผลงานทางวชิาการเพ่ือขอต�าแหน่งทางวชิาการ รวมถงึร่วมมอืร่วมใจกนัท�าให้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วย”

ซึ่งเป็นการเรียนรู้การทำาดินขุยไผ่ร่วมกับชุมชนเพื่อ

สร้างอาชพีให้กบัคนในชมุชน สร้างบ่อนำา้ให้สตัว์ป่า 

และดแูลป่าให้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์อืน่ๆ ร่วมปลกูพชื

ชุ่มนำ้า เพื่อรักษาความชุ่มชื้นรอบๆ ตานำ้า และปลูก

ไม้ยืนต้น เช่น มะกอก มะไฟ มะเดื่อ เพื่อเป็นอาหาร

ให้กับสัตว์ป่า ที่อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

 “ภูมใิจท่ีได้รบัรางวลัชนะเลิศในครัง้นี ้ ถือเป็น 

รางวลัแห่งเกยีรติยศและความภาคภูมใิจ ซึง่นกัศกึษา 

ในกลุม่ทกุคนมกีารเตรยีมตวัฝึกซ้อมน�าเสนอผลงาน

อย่างหนักมาก โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต  

ผู้อ�านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา และอาจารย์

ที่ปรึกษาโครงการฯ คอยให้ค�าแนะน�า แม้มีปัญหา

และอุปสรรคเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันบ้าง แต่ทุกคน

มีอดุมการณ์เดยีวกนั รกัทีจ่ะท�างานเพือ่สงัคมเหมอืนกนั 

จึงท�าให้การท�างานส�าเร็จไปได้ด้วยดี”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉบับที่แล้ว “ข่าวรามคำาแหง”  

ได้พดูถงึวนัวสิาขบชูา อนัเป็นวนัทีบ่ชูา 

โดยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     แต่ยังไม่สิ้นกระแสความ

     ฉบับนี้จึงจะขอขยายความให้สิ้น

กระแสว่า

     วนัวสิาขบชูาถอืได้ว่าเป็นวนัสำาคญั 

ทางพระพุทธศาสนาสากล

     เนื่องเพราะ ชาวพุทธทุกนิกาย

จะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้

พร้อมกันทั่วทั้งโลก และด้วยเหตุนี้

  ทีป่ระชมุใหญ่สมชัชาสหประชาชาติ 

จึงมีมติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น 

วันสำาคัญสากล

  ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติที่ ๕๔/๑๑๒ ลงวันที่ 

๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

  วันนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทย

ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และ

ประชาชนจะมีการประกอบพิธีต่างๆ 

อาทิ

 การตกับาตร  การฟังพระธรรมเทศนา 

และการเวียนเทียน เป็นต้น

 เป็นการบชูารำาลกึถงึพระรตันตรยั

และเหตุการณ์สำาคัญ ๓ ประการ ของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ

  ประสูติ

  ตรัสรู้  และ

  ปรินิพพาน

“นักเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่”

คว้าชนะเลิศ RU Young Talent ครั้งที่ 2

 ทีม The Elegance โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ-

นมิติรใหม่ คว้าชนะเลศิเวท ีRU Young Talent ครัง้ที ่2 

หลงัโชว์สเตป็แดนซ์ประยกุต์ลลีาเดด็ ผ่านเข้ารอบฉลยุ 

มาได้ 3 รอบการประกวดท้ังรอบคดัเลอืกท่ีมหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง (หวัหมาก) และรอบรองชนะเลศิทีศ่นูย์การค้า 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชนะใจคณะกรรมการ 

ตดัสนิไปได้อย่างเอกฉนัท์ รบัเงนิรางวลั 20,000 บาท 

จากการประกวดในงาน RU Road Show 2016 เม่ือวนัที ่

6 มถินุายน 2559 ณ ลานชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา 

สาขาลาดพร้าว

 ด้านคณะกรรมการตดัสนิ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์ เกตแุก่นจนัทร์ คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์  

ประธานกรรมการตัดสนิฯ อาจารย์มนตร ี นชุดอนไผ่ อาจารย์ประจำาสาขาวชิาดนตรสีมยันิยม คณะศลิปกรรมศาสตร์  

บญุชอบ  ล้ออไุร ผูอ้ำานวยการฝ่ายสือ่สารมวลชน โรงแรมและรสีอร์ทในเครอืเซน็ทารา สชุาต ิชวางกรู ศิษย์เก่า

คณะรัฐศาสตร์ และนนทิยา จิวบางป่า  ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

        ผลการประกวด รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ทมี The Elegance โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศนมิติรใหม่  รบัเงนิ

รางวลั 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม BOY THE ACTS โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ-

บดินทรเดชา รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม RD Talent  โรงเรียนราชด�าริ 

รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม X-Zy โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์    สิงหเสนี) 

และทีม P.T.K.Show โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จังหวัดราชบุร ี รับเงินรางวัล 5,000 บาท

 โอกาสนี้ อาจารย์พรชนิตย์ ชัยอนันต์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม The Elegance เผยว่าครูและนักเรียน

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวด RU Young Talent เป็นครั้งแรก ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่จัด

กจิกรรมทีด่เีพือ่ให้นกัเรยีนชัน้ ม.ปลายได้โชว์ความสามารถ ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และดงึพรสวรรค์ทีม่ี

อยูแ่สดงออกมาจนเป็นที่ยอมรับ

 “เมื่อทีมนักเรียนได้เข้าร่วมประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ครูรู้สึกภูมิใจในลูกศิษย์ทุกคน 

เพราะทุกคนเต็มที่ ร่วมกันออกแบบท่าเต้น มาซ้อมด้วยกัน ได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยของนักเรียนมาตลอด 

จนถึงรอบชิงชนะเลิศและช่วงที่ประกาศผลรางวัล น�้าตาของครูซึมออกมาด้วยความตื้นตัน ถือเป็นของขวัญ

ให้กับครู ครูก็หายเหนื่อยไปกับนักเรียนด้วย ครูภูมิใจมากๆค่ะ”  

ทีม The Elegance 

ทีม RD Talent  

ทีม P.T.K.Show

ทีม X-Zy

ทีม BOY THE ACTS



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2558 (ม.ร. 30)
  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

รวม 2,271 กระบวนวิชา

จัดท�าโดยงานจัดตารางสอน ฝท.สวป.



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียน 

สอบซ่อมภ�ค 2 และภ�คฤดูร้อน / 2558

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5701513953 - 5801516088

5802019835 - 5802516830

5803006096 - 5803511319

5804008463 - 5804508769

5705501822 - 5805502274

5806013370 - 5806528328

5807001135 - 5807501514

5854012225 - 5854505228

5856003057 - 5856501266

5890049611 - 5890517278

23
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
9

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5601032583 - 5701513946

5702007484 - 5802019827

5603022582 - 5803006088

5604045624 - 5804008455

5605000255 - 5705501814

5706001442 - 5806013362

5707000773 - 5807001127

5754023322 - 5854012217

5756501036 - 5856003040

5890010290 - 5890049603

24
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
9

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401030423 - 5601032575

5502008757 - 5702007476

5403038788 - 5603022574

5504014803 - 5604045616

5305017468 - 5605000248

5506025146 - 5706001434

5407004364 - 5707000765

5654024214 - 5754023314

5656003166 - 5756501028

5790016835 - 5890010282

25
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
9

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5101000015 - 5401030415

5102000014 - 5502008740

5103000013 - 5403038770

5104000012 - 5504014795

5105000011 - 5305017450

5106000010 - 5506025138

5107000019 - 5407004356

5154000011 - 5654024206

5356000017 - 5656003158

5190000017 - 5790016827

26
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
9

ภาค1/2559 
 	เนื้อหาโดยสรุป

 1. เป็นการศึกษารูปแบบการประพันธ์ และ

ความรู้สึกนึกคิดในแนวนวนิยายและเร่ืองส้ันของ

นักเขียนสำาคัญ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 

(1900-1945)

 2. เป็นการให้ภาพสังคม เหตุการณ์และ

แนวความคดิทีม่ผีลต่อวรรณคดอีเมรกินัในครสิต์ศตวรรษ

ที่ 20 เช่น เศรษฐกิจตกตำ่าทั่วโลก

 3. เป็นการศึกษาผลงานและนักเขียนกลุ่มต่างๆ ดังน้ี

- กลุ่มสัจนิยม เช่น William Dean Howells

- กลุ่มธรรมชาตินิยม เช่น Jack London

- กลุ่ม Lost Generation เช่น F.Scott Fitzgerald

- กลุ่ม Local Color เช่น Mark Twain

 4. ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นโดยละเอียด 

ของเรื่องต่อไปนี้

- A Modern Instance ของ William Dean Howells

- The Real Thing ของ Henry James

- The Blue Hotel ของ Stephen Crane

- The Call of the Wild ของ Jack London

- Tender Is the Night ของ F.Scott Fitzgerald

 	ต�ารา นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยม

และธรรมชาตินิยม แต่งโดย รศ.สุมารีย์ อิงคนารถ

 	ข้อแนะน�าในการเรียน

 1. นักศึกษาควรจะมีภาพรวมของวรรณคดี

อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20

 2. นักศึกษาจะต้องศึกษานักเขียนอเมริกัน 

ท่ีสำาคัญๆ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยมโดยละเอียด

 3. นักศึกษาควรจะเข้าเรียนเพราะจะต้องมี

การรายงานในห้องเพื่อเก็บคะแนนบางส่วน

 	แนวการวัดผล

 1. นักศึกษาที่ทำารายงานในห้องจะมีคะแนน 

เก็บประมาณ 40% อีก 60% จะเป็นคะแนนจากการ

สอบตามตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัย

 2. นักศึกษาที่ไม่ได้ทำารายงานในห้องจะต้อง

สอบตามตารางสอบไล่ 100%

 3. การตัดเกรดมีดังนี้

A = 90-100 B+ = 80-89  B = 71-79 C+ = 60-70   

C = 55-59    D+ = 50-54 D = 40-49 F = 0-39

 	ข้อแนะน�าในการสอบ

 1.  ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

 2. ในการตอบนักศึกษาจะต้องอธิบายโดย 

ละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 3. คำาตอบจะต้องให้ตรงประเด็นโดยให้  

สอดคล้องกับคำาถาม

 4. คำาตอบของแต่ละข้อต้องมีความยาวท่ีเหมาะสม

❀หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษก็ได้้

 

ENG 3803

วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม

American Literature in the Age of Realism and Naturalism

	 	เนื้อหาโดยสรุป 

 - เก่ียวกับวรรณคดีอเมริกันต้ังแต่สมัยก่อต้ัง

อาณานิคม จนถึงสมัยท่ีอเมริกาประกาศเอกราช

 - ในตำาราจะให้ภาพรวมที่สำาคัญและมีผลต่อ

วรรณคดีของแต่ละยุค

 -  เป็นการศึกษาผลงานของนักเขียนและกวีที่

สำาคัญของแต่ละยุค

	 	ต�ารา 

 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อต้ัง

ประเทศ  แต่งโดย  รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ

	 	ข้อแนะน�าในการเรียน

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละยุค (ตั้งแต ่

คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18)

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจผลงานแต่ละชิ้นของ

นักเขียนและกวีแต่ละคน    

 -  นักศึกษาจะต้องสามารถวิจารณ์งานแต่ละช้ิน

ของนักเขียนและกวีได้

		แนวการวัดผล 

 1. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่

  - จะเป็นการตัดตอนผลงานของนักเขียน 

หรือกวีให้นักศึกษาวิจารณ์และเก็บใจความ ซึ่งม ี

ทั้งหมด 8 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 80 คะแนน

  - นักศึกษาจะต้องวิจารณ์ขนาดยาวโดยจะมี

หัวข้อให้นักศึกษา ข้อนี้ 20 คะแนน

  2. การตัดเกรดมีดังนี้  

 A =  90-100 B+ =  80-89 B =  71-79 

 C+ =  60-70 C =  55-59 D+ =  50-54 

 D =  40-49 F =  0-39

  3. ในการตัดเกรดนักศึกษาจะต้องทำาให้  

ผ่านทั้ง 2 ข้อใหญ่

	 	ข้อแนะน�าในการสอบ 

 1. นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมของวรรณคดี

แต่ละยุค

 2. นักศึกษาจะต้องเข้าใจและสามารถวิจารณ์

ผลงานของนักเขียนและกวีแต่ละยุคได้

❀หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษก็ได้
รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ

 ENG 3801 

วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ

 American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period

รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน 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.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

ม.ร. เปิดสอนคณะสาธารณสุขฯ  (ต่อจากหน้า 12)

 นักศึกษาใหม่ท่ีสมคัรในภาค 1 ปีการศกึษา 2559  

ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2559  ให้ติดต่อขอรับ

บัตรประจำาตัวนักศึกษาได้ที่ ห้องสโมสร ด้านหลัง- 

อาคารหอประชุมพ ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  

(รามฯ หัวหมาก)  เวลา 09.00 - 15.30 น.

สมัครวันที่ รับบัตรวันที่

4 มิถุนายน 2559 2 กรกฎาคม 2559

5 มิถุนายน 2559 3 กรกฎาคม 2559

6 มิถุนายน 2559 4 กรกฎาคม 2559

7 มิถุนายน 2559 6 กรกฎาคม 2559

เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 1. ใบเสร็จรับเงิน

 2. บตัรประจำาตวัประชาชนตวัจริง (ไม่หมดอาย)ุ + 

สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนพร้อมรับรองสำาเนา

ถูกต้อง 1 ฉบับ

        กรณ ีมบีตัรข้าราชการ (นำาบตัรจริงทีไ่ม่หมดอายมุาด้วย) 

 สำาเนาบัตรข้าราชการพร้อมรับรองสำาเนา

ถูกต้อง 1 ฉบับ + สำาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรอง

สำาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 กรณ ีเป็นพระภกิษุสงฆ์  (นำาใบสทุธติวัจริงมาด้วย)

 สำาเนาใบสุทธิพร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง  

1 ฉบับ + สำาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำาเนา

ถูกต้อง 1 ฉบับ

 กรณี เป็นชาวต่างชาติ

 Passport ตวัจรงิ (ไม่หมดอาย)ุ + สำาเนา Passport 

พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 3. กรอกแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคล

อเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันที่ เย็บแนบหลัง 

ใบนัดรับบัตรฯให้เรียบร้อย

 ✥โปรดรับบตัรประจำาตวันกัศกึษาตามวนัทีก่ำาหนด 

เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกในการรับบริการ  

นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษาทุกครั้ง

ในการเข้าสอบ  โปรดแต่งกายสภุาพ และห้ามรบัแทน 

ในทุกกรณี สอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายทะเบียน-

ประวตันิกัศกึษา  โทร. 0-2310-8605-7, 0-2310-8000 

ต่อ 4820

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำาตัว

 “การเรยีนด้านสาธารณสขุ สามารถประกอบอาชพี 

ได้หลากหลายเช่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และองค์กรเอกชน ในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ- 

ชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.)

นกัวชิาการสาธารณสขุ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

สาธารณสุขอ�าเภอ ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาล 

รวมถงึเป็นหมออนามยัประจ�าสถานอีนามยั ทีปั่จจบุนันัน้ 

เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เจ้าหน้าที่- 

สาธารณสุขประจ�าองค์กรเอกชน ที่ส�าคัญสามารถ

น�าความรู้ไปดูแลคนในครอบครัว ในชุมชน ให้มี

สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่าง

แท้จริง” 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ร่วมงานกีฬาอะตอมเกมส์ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 1-7 

มถินุายน 2559 ณ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา 

จังหวัดนครปฐม

รามฯสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า”

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “รักษ์ป่า 

รักษ์เล รักธรรมชาติ ต้านภัยสิ่งเสพติด” โดยมี  

นายณรงค์ สุขจันทร์ นายอำาเภอควนเนียง เป็นประธาน

เปิดงาน ณ ป่าชายเลนบ้านโคกเมือง ตำาบลบางเหรียง 

อำาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม

ที่ผ่านมา

 ท้ังน้ี มีคณะเจ้าหน้าท่ี นักศึกษาระดับปริญญาตรี

และปริญญาโทร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำานวน 200 ต้น 

บริเวณป่าชายเลนบ้านโคกเมือง ตำาบลบางเหรียง 

อำาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซ่ึงโครงการดังกล่าว 

จัดข้ึนเป็นประจำาทุกปีเพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม- 

จริยธรรม และสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร- 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 นายอทุยั ยอดมณ ี อดตีนายกองค์การนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงปี 2556 เป็นประธาน 

ในพธิมีอบรางวลัการแข่งขนัสานแสงทองฟตุซอลคพั 

2016 ครั้งที่ 1 ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจระเข้จมนำ้า, 

รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมสนามแดง และ 

รองชนะเลศิอันดับ 2 ได้แก่ทีมฉวาง ณ โรงยมิ 2 (GB2) 

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง  เมือ่วนัที ่ 9  มถินุายน  2559

   
 รับสมัครนศ.ฝึกอาชีพ RAM 3000
 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอเชิญ 

นักศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่ 75 หน่วยกิตข้ึนไป 

เข้ารับการฝึกอาชีพวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา 2559 (ทดแทนในหมวดวิชาเลือกเสรี 

9 หน่วยกิต) กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2560 

 รับสมัครต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรม- 

นักศึกษา ชั้น 1 โทร. 0-2310-8503



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๐) วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 

ม.ร. เปิดสอนคณะสาธารณสุขฯ

มุ่งผลิตหมออนามัย เก่ง ดี มีจรรยาบรรณ

(อ่านต่อหน้า 11)

 รามค�าแหงผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข 

เพ่ือดแูลสขุภาพชุมชน รบัผูส้นใจเรยีนปรญิญาตรี

ที่ ม.ร. หัวหมาก รุ่นแรกแล้ว

 รองศาสตราจารย ์ 

ดร.สรุเดช ส�าราญจติต์ คณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เปิดเผยว่าตามที่กระทรวง-

สาธารณสุข เผยข้อมลูผูสู้งอายุ

ชาวไทย เพิม่ปีละ 5 แสนคน 

คาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น  

“สงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์” โดยจะมผีูส้งูอาย ุ1 คน 

ในประชากรทุกๆ 5 คน ที่สำาคัญ คือ มีผู้สูงอายุ 

ตดิเตยีง ตดิบ้าน ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้เลย

ต้องพ่ึงพิงคนอ่ืนช่วยดูแลกว่า 1 ล้านคน ท้ังนี ้ยงัม ี

โรคเรือ้รงัทีพ่บมากในผูส้งูอายคุอื ความดนัโลหติสงู 

เบาหวาน โรคอ้วนลงพุง และโรคข้อเสื่อม ส่งผล 

ให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งพัฒนาระบบ

การดูแลที่เหมาะสม เน้นให้มีการดูแลในชุมชน  

การดแูลทีบ้่าน การชะลอความเสือ่มร่างกาย ส่งเสรมิ 

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบการดูแลและส่งเสริม 

สุขภาพผู้สูงอายุ นั้น

 “เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหา

ด้านสุขภาพและสภาพความต้องการจ�าเป็นของ

สังคมปัจจบัุน คณะสาธารณสขุศาสตร์จงึเปิดสอน 

สาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน และ สาขาวชิาอาชวีอนามยั 

และความปลอดภยั เน้นการสร้างบคุลากรสาธารณสขุ

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ออกไปช่วยดูแลสังคมและชุมชน บัณฑิตกลุ่มนี้

จะเป็นกลไกส�าคัญส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ 

และการป้องกนัควบคมุโรคต้ังแต่เริม่ต้น ไม่ให้เกดิ 

เป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลร้ายทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว 

และชุมชน รวมทั้งท�าให้ประชาชนก้าวสู่การเป็น 

ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ชุมชนและสังคม 

มีสุขภาพดี โดยจะเปิดการเรียนการสอนทั้งที่ ม.ร. 

หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 

ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย นครพนม และอุทัยธานี”

 สำาหรับ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 น้ี  

คณะสาธารณสขุศาสตร์จะเปิดรบันกัศกึษาปรญิญาตรี 

รุ่นแรกใน 2 สาขาวิชา ณ ม.ร. หัวหมาก และ 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย นครพนม  

และอุทัยธานี  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 

กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

คณะสาธารณสขุศาสตร์ อาคารสโุขทยั ชัน้ 13 ม.ร. 

หัวหมาก โทร.0-2310-8928, 092-580-2920, 

089-115-9089, 081-531-8395, 080-202-3331 

หรือที่http://www.publichealth.ru.ac.th/

 นายจกัรกฤช ศรีธนกฤช ผู้อำานวยการ 

กองกลาง เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม 

ราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เนื่องในวัน 

อานันทมหิดล ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

ราชวรมหาวหิาร  เมือ่วนัที ่9 มิถนุายน 2559

 สำ าหรับวันอานันทมหิดลนั้น 

เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และด้วยความสำานึก 

ในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันท่ี   

9  มิถุนายนของทุก ๆ ปี  เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระองค์ท่าน 

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2559

วันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559 (ทุกวัน)

ณ ม.ร. (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

 บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และระดับ

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ประจำาภาค 1 

ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ -15 กรกฎาคม 2559 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทร.  

0-2310-8577-8 ต่อ 236 (จันทร์-ศุกร์) ดูรายละเอียด

และดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี website: http://engrlw.

ru.ac.th

 Professor Hon S Chan ผู้แทนจาก City  

University of Hong Kong จากเขตบริหารพิเศษ 

ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนสถาบัน-

การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพ่ือหารือ 

ความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

และโครงการ Summer School โดยมี Dr. Michela  

De Gennaro อาจารย์ประจำาสถาบันการศึกษานานาชาติ 

ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ณ ช้ัน 7 

ห้องประชุม อาคารสถาบันการศึกษานานาชาติ

ผู้แทน City University 

of Hong Kong เยือน ม.ร.

คณะวิศวะรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 

สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

 นายส�าเริง ฟิอิดิน นายภูริณัฐ ขาวดี และ

นายอติศร พรหมภัทร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ประดษิฐ์หุน่ยนต์คว้ารางวลัรองชนะเลศิ 

อันดับ 1 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์

ประเทศไทย ครัง้ที ่ 23 ประจำาปี 2559 ชงิถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ MCC Hall 

เดอะมอลล์ บางกะปิ

เด็กวิทย์รามฯคว้ารองชนะเลิศ 

แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.


