
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม 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 ๑๒

วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม 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

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

   
 
             

(อ่านต่อหน้า 11)

ปฐมนิเทศนักศึกษา Pre-degree 9 ก.ค.นี้

 รามฯ 2 เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา Pre-degree รุ่นพ่ีรวมตัว 

แนะเส้นทางการเรียนให้ประสบความส�าเร็จ ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ 

นัดพบกันตั้งแต่ 08.30 น.เป็นต้นไป

 กองงานวิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษาที่สมัครเรียนระบบ 

Pre-degree เข้าร่วมพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษา Pre-degree กจิกรรมเครือข่าย 

นกัศกึษา Pre-degree: จากพีถ่งึน้อง แนะน�าระบบการเรยีน การวางแผนการเรียน 

และการเตรยีมสอบส�าหรบันกัศกึษา Pre-degree ในวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร PRB วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) 

 กจิกรรมภายในงาน จดัขึน้เวลา 08.30 - 15.00 น. ช่วงเช้า พธิปีฐมนเิทศ 

นักศกึษาใหม่ โดยผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานให้โอวาท ต่อด้วยกิจกรรมเสวนา 

แนะน�าการเรยีน โดยวทิยากรรุน่พีท่ีป่ระสบความส�าเรจ็จากการเรียนระบบ 

Pre-degree อาทิ นางสาวสิรพิชญ์ สินมา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร ์

ผู้พิพากษาประจ�าศาลพร้อมคุณพ่ออุทัย สินมา อัยการพิเศษฝ่ายคด ี

ยาเสพติด 3 และนางสาวมนสินี ชูสุวรรณ บัณฑิตคณะรัฐศาสตร ์

ว่าทีเ่รอือากาศตรหีญงิทีอ่ายุน้อยทีสุ่ด วยั 19 ปี และช่วงบ่าย กจิกรรม-

กลุ่มสัมพันธ์ แนะน�าหน่วยงานให้บริการนักศึกษา และตอบปัญหา

การเรียน

 นักศึกษา Pre-degree ที่สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียด

ได้ที่หน่วยบริการนักศึกษา งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงาน-

วิทยาเขตบางนา โทร.0-2397-6301, 0-2397-6315

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดี ม.ร. ยืนยันกับผู้สมัครนศ.ใหม่-ผู้ปกครอง

“อนาคตกำาหนดได้ที่รามคำาแหง นำาสู่ความสำาเร็จทุกอาชีพ” 

 สมเด็จพรริกิต์ิ40 เรื่อง ซึ่ง

   
 

   
 การยื่นขอผ่อนผันการชำาระเงิน 

ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2559

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงรับสมัครผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Smart Managers รุ่นที่ 12 สาขาวิชาการจัดการ  

และสาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก 

ท�าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ ์

 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

✶กลุ่มที่ 1 เรียนวันศุกร์เวลา 18.00 - 21.00 น. 

และวันเสาร์เวลา 08.00-17.00 น.

✶กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์เวลา 08.00 - 21.30 น. 

เรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก)

(อ่านต่อหน้า 2)

 

 รามค�าแหงรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยส่ิงเสพติดและร่วมออกก�าลังกาย 

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 พร้อมฟังการบรรยาย “เยาวชนรู้ทันส่ิงเสพติด”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง เปิดเผยว่าคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการช้ีน�า ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาของสังคม ม.ร. จะจัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัย 

สิ่งเสพติด” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ บริเวณ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และลานหน้าหอประชุม  

เป็นกิจกรรมเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในการต้านภัยส่ิงเสพติด 

ของชาวรามค�าแหงและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และ 

ชุมชนโดยรอบ ม.ร. ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 

บุคลากร รวมท้ังชุมชนโดยรอบ ม.ร. มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ตลอดจนเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม

ของ ม.ร. ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอ

ผ่อนผันการช�าระเงินลงทะเบียนเรียน

ภาค 1 ประจ�าปีการศึกษา 2559 ให้ยื่น

แสดงความจ�านงได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 

กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

และ 13.00 - 16.00 น. ณ งานแนะแนว จัดหางาน 

และทนุการศกึษา  อาคารศลิาบาตร (ชั้นลอย) 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศลิาบาตร (ชัน้ลอย) โทร. 0-2310-8080

 อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ยนืยนักบัผูส้มคัร

เป็นนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง อนาคตก�าหนดได้ที่..

รามค�าแหง  พร้อมดแูลลกูศษิย์เหมอืนลกูหลาน และมุง่พฒันา

ลกูศิษย์ให้มคีณุภาพ น�าพาไปสูค่วามส�าเรจ็ทุกสาขาอาชีพ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพ่ือ

ต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียนที่มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ตลอดจนผูป้กครอง นกัเรยีน นกัศกึษา 

และผูม้าสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ ร่วมในงานเป็นจ�านวนมาก 

รามฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านสิ่งเสพติด
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 13 กรกฎาคม นี้



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 อธิการบดี ม.ร. ยืนยันกับผู้สมัครนศ.ใหม่-ผู้ปกครองฯ                                                         (ต่อจากหน้า 1)

 นางนฤมล มนาปี  ผูอ้�านวยการกองกจิการ- 

นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลัง 

นักกิจกรรม ปิดตึก Big Cleaning Day เพ่ือ 

เก็บกวาดท�าความสะอาดที่ท�าการชมรมต่างๆ 

เตรยีมพร้อมในการต้อนรบัน้องใหม่ปีการศกึษา 2559 

 เมือ่วนัที ่ 22  มถินุายน 2559  จดัโดยองค์การนกัศกึษา

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย 

ผูอ้�านวยการส�านกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล 

กล่าวว่าการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ภาค 1 ปีการศกึษา 2559 

ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล  (สวป.) 

ยงัคงให้บรกิารการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่แบบ One Stop 

Service  และได้พฒันาปรบัปรงุขัน้ตอนต่างๆ ให้ดขีึน้เพือ่ 

อ�านวยความสะดวกแก่ผูส้มคัร และเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีถ่กูต้อง 

ครบถ้วนแก่นักศึกษาทุกประเภท ทั้งสมัครปกติ เทียบโอนหน่วยกิต และ Pre-degree รวมทั้งนักศึกษาที ่

โอนย้ายจากสถาบันการศึกษาอื่นและจากต่างประเทศ ตลอดจนนักศึกษาพิการและพระภิกษุสามเณร 

 นอกจากน้ี ยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยผู้สมัครนักศึกษาใหม่สามารถช�าระค่าใช้จ่ายในการสมัคร

และลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร รวมทั้งยังให้มีสิทธิพิเศษส�าหรับผู้ช�าระผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย ที่มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนช�าระ 3 เดือน ดอกเบี้ย 0%  อีกด้วย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่ามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่พยายามสร้างอนาคตให้กับบ้านเมือง 

ผ่านทางการศึกษา และได้เปิดหลักสูตร Pre-degree  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา-

ตอนปลาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถน�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได ้

เมื่อจบ ม.6 ปัจจุบันมีผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร Pre-degree เป็นจ�านวนมาก ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า

เยาวชนไทยมีคุณภาพ สามารถส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่อายุยังน้อย และศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้น รวมทั้งออกไปสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีนโยบายดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน คอยอ�านวยความสะดวกและดูแล

ในเรื่องต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ที่จะเข้ามาช่วยให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆแก่นักศึกษา รวมทั้งมุ่งมั่นให้โอกาส

และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยได้ปรับหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้สมัครนักศึกษา 

ท่ีจบอนปุรญิญาขึน้ไป และผูท้ีจ่ะเรียนปริญญาตรีใบทีส่อง รวมทัง้ด้านทีพั่กอาศยั จัดให้มโีครงการ “หอพักตดิดาว” 

ซึง่ประสานความร่วมมอืกบัหอพกัเอกชนโดยรอบ ม.ร. ทัง้หวัหมากและวทิยาเขตบางนา เข้าดแูลความเป็นอยู่

ให้สะดวก ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนด้วย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกด้วยว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ใฝ่รู้- 

ใฝ่เรียนเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญาท่ีแท้จริงให้กับทุกคนที่หาโอกาสเรียนหนังสือ เพราะอนาคตก�าหนดได้ที่

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ท�าให้พวกเขาได้มีความรู้  

มีประสบการณ์ และประสบความส�าเร็จ ออกไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ  

และประสบความส�าเร็จในวิชาชีพนั้นๆ เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร สร้างความเจริญก้าวหน้า

ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง  ขอให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะน�าพาลูกศิษย์ทุกคนไปสู ่

ความส�าเร็จในทุกสาขาอาชีพ และขอฝากผู้มาสมัครนักศึกษาใหม่ทุกคน เมื่อเข้ามาเรียนแล้วขอให้มุ่งมั่น 

ตั้งใจเรียนหนังสือ เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ก�าหนดได้ และนักศึกษาสามารถก�าหนดเองได้ท่ีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงแห่งนี้

    

   

  

รามฯ จัดกิจกรรมฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

  “รามค�าแหงถือเป็นหน้าท่ีท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องมี 

ส่วนดูแลรับผิดชอบสังคม ซ่ึงปัญหาส่ิงเสพติดต่างๆ 

เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยท่ีทุกภาคส่วนจะต้อง 

ร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไข ส�าหรับมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหงได้มีการรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษา 

เยาวชนและชุมชนโดยรอบได้อยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่ดีและห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งปวง”

  ส�าหรับกิจกรรมต่างๆในงาน “ชุมชนรามฯร่วมใจ 

ต้านภัยสิ่งเสพติด” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบม ี

ส่วนร่วมของทุกคณะ/ส�านักใน ม.ร. และเชิญชวน 

หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ เขตบางกะปิและ 

วิทยาเขตบางนามาร่วมด้วย ประกอบด้วยการจัด 

นิทรรศการต้านภัยสิ่งเสพติด ณ บริเวณห้องโถง 

อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ ช้ัน 1 และการบรรยายเร่ือง 

“เยาวชนรู้ทันส่ิงเสพติด” โดยพล.ต.ท. เรวัช  กล่ินเกษร 

ผู้บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด ระหว่าง  

เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ชั้น 1

  ส�าหรับในช่วงเย็นต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนของชาวรามค�าแหงและ 

ชุมชนใกล้เคียงในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 

ส่ิงเสพติด ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ 

และน�าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันออกก�าลังกาย 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิก ซึ่งก่อน 

จะเริ่มพิธีการประกาศเจตนารมณ์จะมีการประกวด

เต้นแอโรบิกจากคณะ/ส�านัก และชุมชนภายนอก

  ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ชุมชนใกล้เคียง 

และประชาชนท่ัวไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ 

ต้านภัยสิ่งเสพติดตามก�าหนดการดังกล่าว โดยมีเสื้อ 

ท่ีระลึกแจกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลังกาย 

ในช่วงเย็น (17.00 น.) ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งความจ�านงได้ที่คณะ / ส�านัก / หน่วยงานต้นสังกัด 

ส�าหรับบุคคลภายนอกติดต่องานประชาสัมพันธ์ ม.ร. 

โทร. 0-2310-8045-7

Big Cleaning Day



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉบบัทีแ่ล้ว “ข่าวรามค�าแหง” ได้กล่าวถึง 

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ 

สิงหาคม  ๒๕๕๙

 ฉบับนีจ้ะกล่าวต่อ และเพือ่ความต่อเนือ่ง 

กต้็องขอให้ผูอ่้านกลบัไปอ่านฉบบัทีแ่ล้วด้วย

 นอกกรอบวชัรรตัน์อลงกรณ์ ประกอบ 

หน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้ายขวา หมายว่า 

ทรงงามสง่าดังราชหงส์ทอง

 หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบห้อยพวง- 

ดอกไม้ทิพย์ อันมีดอกไม้ในพระนาม อาทิ  

มีพรรณมอครามปนทอง

 ถดัออกไปเป็นขอบเขยีนอกัษรสทีอง

 การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษา และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบายพืน้ด้วย 

สีหงชาด (ชมพ)ู อันเป็นศรีของวนัพระราชสมภพ

 เพือ่เฉลมิพระเกยีรตใินอภลิกัขติสมยั 

ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาบรรจบครบ 

๘๔ พรรษา

 ดังมีเลขมหามงคลเขียนอยู่ใต้อักษร

พระนามาภิไธย

 มีเถาไม้ทิพย์ ชื่อ จิตรลดา

 ตามต�าราว่า เป็นเครอืเถาไม้ทพิย์ มอียู ่

ในจติรลดาวนั ชือ่สวน ๑ ใน ๔ แห่งของพระอินทร์

 หมายว่า สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม-

ราชินีนาถ ทรงเนาวนิเวศน์สถานชือ่พระต�าหนัก

จิตรลดาฯ

 เป็นเถาว์ไม้แห่งความหวังดุจด้วย

สมเดจ็พระบรมราชินนีาถ ทรงเป็นความหวงั

แห่งชนทั่วไป

 ท ร ง ก อ ป ร ศิ ล ป ะ แ ล ะ วิ ช า ชี พ

พระราชทานให้

 ประชาราษฎร์ จงึน้อมใจถวายพระพร

ให้ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน

 เฮลั่น...สนามสอบกองทัพอากาศ ค้นพบ ‘ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง’ อายุน้อยที่สุด

ในประวัติศาสตร์ ชื่อ นางสาวมนสินี  ชูสุวรรณ หรือ ป๊อบ บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง   ทีจ่บจากระบบ Pre-degree เป็น 1 ใน 5 คนทีส่อบผ่านการคดัเลอืก 

บรรจุเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรในสาขานี้ จากผู้สมัครสอบกว่า 

5,000 คน “เจ้าตัวเผยเตรียมตัวสอบตั้งแต่เรียน ม.ปลาย เรียนควบระบบ Pre-degree  

คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.ท�าให้จบชั้นปริญญาตรีได้เร็ว มีโอกาสตามหาฝันที่อยากเป็น ‘ทหารอากาศ’ ได้ก่อนใคร”

  ป๊อบ มนสินี เล่าเส้นทางก่อนที่จะ 

เข้าสอบเป็นข้าราชการของกองทัพอากาศว่า  

มแีรงบนัดาลใจมาจากคณุตา ซึง่เคยเป็นทหารเก่า 

มกัจะเล่าถงึเหตุการณ์การเป็นทหารให้ฟังอยู่

บ่อยๆและมีโอกาสได้นั่งเครื่องบินในวัยเด็ก 

อยูห่ลายครัง้ จนกลายเป็นความฝันตัง้แต่น้ันมา ว่าโตขึน้จะต้องเป็น ‘ทหารอากาศ’ ให้ได้

  จนกระทั่งเรียนจบชั้น ม.3 จึงปรึกษากับคุณแม่สิริมา ชูสุวรรณ ซึ่งเป็น

ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ แนะน�าให้เรียนระบบ Pre-degree ที่เปิดโอกาส

ให้นักเรียน ม.ปลาย ได้เรียนมหาวิทยาลัยและสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าได้   

จึงสมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเรียนควบทั้ง ม.ปลาย

และระบบ Pre-degree ไปพร้อมกัน ก็เริ่มศึกษาหาหนังสืออ่านทุกวัน แบ่งเวลา 

ให้กับการเรียนที่โรงเรียนเป็นหลัก แบ่งเวลามาอ่านหนังสือสอบของมหาวิทยาลัย  

และเตรียมสอบของทหารอากาศ โดยจะให้เวลากับการอ่านหนังสือวันละ 2-3 ชั่วโมง เป็นเช่นนี้มาตลอด 

จนเรียนจบชั้น ม. ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนวัดราชโอรส ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.59 และส�าเร็จ 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.60 

 บัณฑิตคนเก่ง  บอกถึงการเรียนระบบ Pre-degreeว่า ถ้าเรียนจบเร็วท�างานเร็ว การเรียน  Pre-degree 

เป็นทางเลือกที่ดีในชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระและประหยัดค่าใช้จ่ายเท่าที่จะท�าได้ ช่วยย่นระยะเวลาให้เรา

ได้มีโอกาสเข้าสู่สนามสอบข้าราชการทหารอากาศได้เร็วขึ้น รวมกับที่เรามีเป้าหมายชัดเจนแต่แรก รู้ตัวเร็ว

ว่าเราชอบอะไร อยากเป็นอะไร ยิ่งเป็นเหตุผลให้ตัดสินใจเรียน Pre-degree ควบคู่กันไป โดยไม่ได้มองว่าเป็น

เรื่องยากเกินกว่าที่จะท�าได้   

 ว่าที่ทหารอากาศวัย 19 ปี เผยที่สุดเมื่อฝันเป็นจริงว่า หลังจาก

เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรอืนชัน้สญัญาบตัรแล้ว 

เมือ่ถงึวนัประกาศผล ปรากฏช่ือนางสาวมนสินี ชูสุวรรณ ซึง่ตดิ 1 ใน 22 คน

ที่สอบผ่านข้อเขียน และผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและ

สอบสัมภาษณ์ เป็น 1 ใน 5 คนสุดท้าย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ

ทหารอากาศ จากผู้สมัครสอบทั้งหมดประมาณ 5,000 คนในสาขานี้  

ซึ่งวินาทีที่เห็นชื่อตนเอง น�้าตาไหลออกมาด้วยความดีใจและภูมิใจ

ที่สุดในชีวิต 

 หลังจากนี้เธอจะเข้ารับราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร-

หญงิเตม็ตวัในเดอืนธนัวาคมนี ้เมือ่เข้าไปแล้ว ทางต้นสงักดัจะส่งไปเรยีน

ที่โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงจะได้ยศเป็น “เรืออากาศตรีหญิง” ที่อายุ

น้อยที่สุด

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เผยด้วยว่าการเรียนระบบ 

Pre-degree ได้รับความสนใจจากนักเรียน ม.ปลายมากขึ้นทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาบัณฑิตที่จบจากการเรียนระบบนี ้

สามารถต่อยอดการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้หรอืเข้าท�างานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นท่ียอมรบั

จากสังคมอย่างน่าภาคภูมิใจ ทั้งเป็นผู้พิพากษา อัยการ ปลัดอ�าเภอ หรือผู้บริหารในบริษัทชั้นน�าของประเทศ

ก็ตาม ฉะนั้น ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของนักเรียน ม.ปลาย จึงเป็นเรื่องส�าคัญ หากใครที่ต้องการรู้ว่าตนเอง

ชอบเรียนอะไร อยากเป็นอะไร การตัดสินใจเข้ามาเรียนระบบนี้ จะช่วยตอบโจทย์ได้ชัดและทุกคนก็มีสิทธิ์

ก�าหนดอนาคตของตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เปิดตัว...ว่าที่ ‘เรืออากาศตรีหญิง’ อายุน้อยที่สุด

จบ Pre-degree รามคำาแหง ทางเลือกที่ดีของชีวิต



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ม.รามค�าแหง จับมือ เขตวังทองหลางจัดโครงการมาตรการป้องกันขั้นต้น 

รณรงค์ต่อต้านและเตือนเยาวชนรู้เท่าทันสิ่งเสพติด  ยันพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจ

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  เพื่อครอบครัว  เพื่อชุมชนที่เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านของ

มหาวิทยาลัย  และยังมีกิจกรรมใส่ใจสุขภาพชุมชน  สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ 

ผู้สูงอายุ

       มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการชี้น�า ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาของสังคม  คณะกรรมการภาคประชาชน  และกองกจิการนกัศกึษา 

ร่วมกบัส�านกังานเขตวงัทองหลาง  จดัโครงการรณรงค์สร้างเสรมิสขุภาพ ต้านสิง่เสพตดิ  

โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  ม.ร. 

เป็นประธาน  เมือ่วนัที ่19 มิถุนายน 2559  ณ ชมุชนรุง่มณีพฒันา ซอยรามค�าแหง 39

       ทั้งนี้ มีอาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชน-

สัมพันธ์  นายวุฒินันท์  ญาณวารี  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานเขตวังทองหลาง   

นางนฤมล  มนาปี  ผู้อ�านวยการกองกิจการนกัศึกษา  ม.รามค�าแหง  นายสมาน  ค�าศริิ  

ประธานชุมชนหมู่บ้านพลับพลา   พ.ต.ท.ภูมิประสิทธิ์ น้อยวงษ์  สารวัตรป้องกัน

และปราบปราม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต�ารวจชุมชนสัมพันธ์  สถานีต�ารวจนครบาล

วังทองหลาง  รวมถึงประชาชน  ประกอบด้วยผู้สูงอายุ  และเยาวชนในชุมชนพื้นที่

เขตวังทองหลางร่วมในพิธีเปิดพร้อมเดินรณรงค์แจกเอกสารต่อต้านสิ่งเสพติด   

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่  และมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ร่วมเดินรณรงค์ด้วย  

  โอกาสนี ้ผศ.ลนีา รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพันธ์  กล่าวว่าปัญหาส่ิงเสพติด 

เป็นปัญหาท่ีเรือ้รงัในสงัคมไทยมายาวนานและมแีนวโน้มทีจ่ะมกีารแพร่ระบาดมากขึน้  

โดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของ

ประเทศชาติต่อไป ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องด�าเนินการทั้ง 2 มาตรการ

ควบคู่กัน  คือมาตรการป้องกัน และมาตรการปราบปราม  ส�าหรับกิจกรรมรณรงค์

ครั้งนี้เป็นเรื่องของมาตรการป้องกัน  เพื่อท�าให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัย  และ

รู้เท่าทันสิ่งเสพติดต่างๆ รวมทั้งช่วยกันระแวดระวังไม่ให้สมาชิกในชุมชนเข้าไป 

เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด  โดยเร่ิมต้นท่ีครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นสังคมที่ใกล้ชิด 

กับกลุ่มเยาวชนมากที่สุด  อย่างไรก็ตาม  การแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดให้หมดไป 

จากสงัคมไทย   จะต้องได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากทกุภาคส่วน   ทัง้ภาครฐัและเอกชน

อย่างจรงิจงั ดงัค�าขวญัในการรณรงค์วนัต่อต้านยาเสพตดิโลกวนัที ่ 26 มถินุายน 2559  

ของส�านักงาน ป.ป.ส. ว่า “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” 

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่

ส�านักงานเขตวงัทองหลาง  สถานตี�ารวจนครบาลวงัทองหลาง  ชมุชนหมูบ้่านพลบัพลา  

คณะกรรมการผูด้�าเนนิงาน  กองกจิการนกัศกึษา  รวมทัง้ทกุท่านทีเ่ข้ามาร่วมกจิกรรม  

ม.ร. จับมือเขตวังทองหลาง รณรงค์ต้านสิ่งเสพติด
ย้ำาทุกหน่วยงานร่วมมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

โดยหวงัว่าการจัดกจิกรรมครัง้นีจ้ะเป็นอกีพลงัหนึง่ทีจ่ะช่วยท�าให้ชมุชนมคีวามตืน่ตวั

และรู้เท่าทันถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดมากขึ้น  อีกทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้สิ่งเสพติด

เข้ามาแพร่ระบาดในชุมชนของเรา  ขอเป็นก�าลังใจให้การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

เหล่านี้สามารถลุล่วงและประสบความส�าเร็จด้วยดี”

 นายวุฒินันท์  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขต  กล่าวว่ามีความยินดีท่ีหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องโดยรอบชุมชนให้การสนับสนุน  เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ซึ่งกทม.ให้ความสนใจและห่วงใย

ประชาชนทุกท่าน  ดังจะเห็นได้ว่ายาเสพติดน�ามาสู่ปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย 

 นางนฤมล  ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา  กล่าวว่าโครงการรณรงค์

สร้างเสริมสุขภาพ  ต้านยาเสพติด  เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง  และส�านกังานเขตวงัทองหลาง  ในการดแูลป้องกนัปัญหาการแพร่ระบาด

ของสิง่เสพติดในชมุชน  ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ร้ายแรงในระดบับคุคล  ครอบครวัและสงัคม 

อันเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมต่างๆ  ที่เป็นภัยต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น  คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการชี้น�า ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม  

คณะกรรมการภาคประชาชน  และกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสนับสนุนนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

จงึจดัโครงการนี ้ เพือ่ให้เยาวชนในชมุชนรอบ ม.รามค�าแหง มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

โทษของสิง่เสพตดิ  นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมสนบัสนนุชาวชมุชนให้มสีขุภาพอนามยั 

ที่แข็งแรงโดยการออกก�าลังกายอีกด้วย

 นายสมาน  ประธานชุมชนหมู่บ้านพลับพลา  กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี ้

เพือ่ให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมและไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ  โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จากการเข้าร่วมกจิกรรม ในนามของชมุชนขอขอบคณุ ม.รามค�าแหง และหน่วยงาน 

ภาครัฐที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการนี้

 ภายในงานมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนหมู่บ้านพลับพลา  ชุมชน-

คลองพลับพลา  ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  ชุมชนทรัพย์สินเก่า  และชุมชนน้อมเกล้า  

การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยวิทยากรครู 

D.A.R.E ( Drug  Abuse  Resistance  Education ) นายดาบต�ารวจชูชาติ  พุฒนอก   

ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม  เจ้าหน้าที่ต�ารวจชุมชนสัมพันธ์  สน.วังทองหลาง  

และมีกิจกรรมแข่งขันกีฬามหาสนุก  ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา  ร่วมกับ 

ส�านักกีฬา ม.ร.  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ  คือ 

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  โดยวิทยากรจาก 

งานแพทย์และอนามัย  การบริการตรวจสุขภาพตาให้กับผู้สูงอายุ  โดยคณะ- 

ทศันมาตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง   และการบรกิารตรวจสขุภาพให้ผูส้งูอาย ุ

โดยศูนย์แพทย์พัฒนา  



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                                         aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน สภาพคล่อง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 “สภาพคล่อง” คอือะไร เวลาทีเ่ราอ่านหรือดูข่าวเศรษฐกจิอาจเคยพบค�าว่า 

“ธนาคารมีสภาพคล่องล้น”  หรือ “ธนาคารขาดสภาพคล่อง”  เรื่องแบบนี ้

คนส่วนใหญ่กม็กัจะฟังแค่ผ่านหไูปเท่านัน้เอง เพราะไม่อยากเดาว่าสภาพคล่อง

คืออะไร แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจธนาคาร ไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อย

 ทีผ่มน�าเรือ่งของสภาพคล่องมาเขยีนในตอนนีก้เ็พราะต้องการให้เหน็ว่า

มันเป็นเรื่องส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจส่วนรวม และย่อมมีผลกระทบ 

ไม่ทางตรงกท็างอ้อมต่อประชาชนตาด�าๆ อย่างพวกเราด้วยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นเราจึงควรต้องท�าความรู้จักสภาพคล่องกันไว้บ้าง

 ค�าว่า “สภาพคล่อง”  เป็นศัพท์ที่มีที่มาจากภาษาอังกฤษว่า  Liquidity 

หมายถึงความสามารถของสนิทรัพย์(asset)ทีจ่ะแปลงเป็นเงนิสด  เช่นถ้าสนิทรพัย์

มีสภาพคล่องสูงก็แปลว่าสินทรัพย์นั้นแปรสภาพเป็นเงินสดได้ง่าย คือแปลง

เป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วโดยที่มูลค่าไม่ตกต�่าลงมาก แต่ถ้าสินทรัพย์ม ี

สภาพคล่องต�่าก็จะความหมายตรงข้ามคือสินทรัพย์นั้นจะแปรสภาพ 

เป็นเงินสดได้ยาก คือไม่สะดวกและมูลค่าอาจตกต�่าลงไปมาก

 ผมขอยกตวัอย่างสินทรัพย์ท่ีสภาพคล่องต�า่ก่อนนะครบั ตวัอย่างชดัเจน

ทีส่ดุกคื็อท่ีดนิ  บางคนติดป้ายบอกขายบ้านพร้อมทีด่นิอยูเ่ป็นปี  ฝนตกชะล้างป้าย 

จนต้องเปลีย่นใหม่ไปหลายหน ระหว่างนัน้อาจมคีนโทรศพัท์มาถามตามเบอร์ 

ที่ติดไว้สัก 10 - 20 คน แต่พอบอกราคาสมมติว่าสัก 5 ล้านก็ไม่มีใครติดต่อ 

กลับมาอีก บางคนอาจแค่สนใจมาขอดูแล้วต่อรองราคาเหลือ 3 - 4 ล้าน 

พอต่อราคาไม่ได้กเ็งยีบหายไป  การทีเ่วลาผ่านไป 1 ปีแล้วยงัเปลีย่นบ้านและทีด่นิ

เป็นเงินสด(คือขาย)ไม่ได้เลย ก็แปลว่าที่ดินเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องต�่า  และ

ถ้าจะขายให้ได้จริง ๆ  อาจต้องยอมรับราคาที่คนจะซื้อต่อรองไว้คือแค่ 3 - 4 ล้าน 

ไม่ใช่ 5 ล้านอย่างที่ต้องการ 

 คราวนี้มาดูสินทรัพย์สภาพคล่องสูงบ้าง ทองค�าอาจเป็นสินทรัพย์ที่

สภาพคล่องค่อนข้างสูงเพราะเราอาจน�าไปขายคืนท่ีร้านทองหรือไปจ�าน�า

เปลีย่นเป็นเงนิสดได้ง่ายหน่อย แต่ถ้าถามว่าสินทรพัย์อะไรทีส่ภาพคล่องสงูสดุ

แล้วละก็ มีค�าตอบเดียวเท่านั้นก็คือเงินสดนั่นแหละครับ เพราะเขาถือกันว่า 

เงนิสดเป็นสนิทรพัย์อยูแ่ล้ว การแปลงสนิทรพัย์เงนิสดให้เป็นเงนิสดจงึเท่ากับว่า 

ไม่ต้องท�าอะไรเลย 

 การทีเ่งนิสดเป็นสนิทรพัย์ทีส่ภาพคล่องสงูทีสุ่ดน้ีเอง ท�าให้บางครัง้ค�าว่า 

สภาพคล่องถกูน�ามาใช้ในความหมายว่าเงนิสดตรง ๆ เช่นค�าทีผ่มยกมาเกริน่น�า 

เป็นตวัอย่างตอนต้นคอื ค�าว่าธนาคารมสีภาพคล่องล้น (อาจใช้ค�าว่ามสีภาพคล่อง

ส่วนเกินก็ได้) ก็แปลว่าธนาคารมีเงินสดในมือคือที่คนน�ามาฝากไว้มากเกินไป 

และค�าว่าธนาคารขาดสภาพคล่องก็จะแปลว่าธนาคารขาดเงินสดหมุนเวียน 

ซึง่ทัง้ 2 กรณเีป็นปัญหาทัง้น้ัน และอาจกระทบต่อประชาชนตาด�า ๆ อย่างเราได้ด้วย

 สภาวะที่ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินคือมีเงินฝากอยู่มากแต่ปล่อยกู ้

ไม่ได้นั้นมักเกิดในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี นักลงทุนไม่คิดจะลงทุนจึงไม่มาขอกู ้

หรอืธนาคารเองกไ็ม่อยากปล่อยกูด้้วยเพราะความเสีย่งสงู แต่เนือ่งจากธนาคาร

ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้คนที่น�าเงินมาฝาก เมื่อไม่สามารถหารายได้จากการน�าเงิน

ฝากนัน้มาปล่อยกูไ้ด้กจ็ะเป็นปัญหา จะเอาเงนิทีไ่หนมาจ่ายดอกเบ้ียให้คนฝาก

และจ่ายให้พนักงานธนาคารเล่าครับ

     ส่วนกรณีธนาคารขาดสภาพคล่องก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่ง จะเกิดเวลา 

ท่ีธนาคารปล่อยเงินกู้ออกไปมาก แล้วผู้ฝากเงินไว้เกิดมาถอนพร้อมกัน 

เป็นจ�านวนมาก แต่เนือ่งจากเงนิฝากเหล่านัน้ถกูน�าไปปล่อยกูม้ากเกนิไป ท�าให้ 

 สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศมาเลเซียมีหลายแห่งที่น่าสนใจ   ครั้งนี ้

ผมขอน�าเสนอ เมืองมะละกาซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกอันเก่าแก่ที่ถูกขึ้นทะเบียน

ไว้ในปี 2008  ก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติของเมืองนี้พอสังเขป  เมืองมะละกา 

ตัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของคาบสมทุรมลาย ู ในอดีตถูกสถาปนา 

ขึ้นโดยเจ้าชายปรเมศวรแห่งเมืองปาเล็มบัง และเป็นจุดศูนย์กลางการค้า 

ระหว่างโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกทีส่�าคญัมาก  ด้วยกับความมัง่คัง่ของมะละกา

ท�าให้เป็นที่ดึงดูดนักล่าอาณานิคมชาวตะวันตกเป็นอย่างมาก ท�าให้มะละกา 

ตกอยู่ในปกครองของโปรตุเกส ดัชต์(ฮอลันดา) และอังกฤษตามล�าดับ 

 มะละกา เป็นเมืองวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์

ส�าคัญของมาเลเซีย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครแห่งประวัติศาสตร์ 

ของชนชาตมิาเลเซยี” สถานทีส่�าคญัของมะละกา คอื บรเิวณจตัรุสัแดง บนถนน 

Laksamana หรือท่ีเรียกว่า จัตุรัสดัตช์ เนื่องจากที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชน

ดตัช์ในสมยัทีเ่ข้ามาปกครองมลาย ู ซึง่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก

อันสวยงาม มีใจกลางจัตุรัส เป็นลานน�้าพุเก่าแก่แบบอังกฤษที่สร้างถวายแด่

ราชินีวิคตอเรียในปี พ.ศ. 2447 และมีสถาปัตยกรรมแบบดัตช์สีแดงโดดเด่น 

ประกอบไปด้วย โบสถ์ครสิต์ ศลิปกรรมดตัช์ประยกุต์ ทีส่ร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2296 

และอาคารสตัดธิวท์ (Stadhuys) ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2193 เป็นอาคารดัตช์

เก่าแก่ทีส่ดุในมาเลเซยี ปัจจบุนัอาคารสตดัธวิท์กลายเป็นพพิธิภณัฑ์ทางประวตัศิาสตร์ 

โบราณคดีและวรรณคดีที่น่าสนใจยิ่งของมะละกา

 ในเมื่อเราจะไปเที่ยวกันแล้ว เราควรรู้ประโยคค�าถามสั้นๆ ที่เกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวเช่น

ภาษามลายู ค�าอ่าน  ความหมาย

Bagaimanakah saya nak 
pergi ke Melaka?

บาไกมานากะห์ ซายา นะก์  
เปอรกี เกอ มะละกา?

ผม/ดฉินัจะไปมะละกาอย่างไร

Minta maaf,di manakah 
Kota A’ Famosa ?

มินตะ มาอัฟ  ดิ มานากะห์ 
โกตา เอ ฟาโมซา?

ขอโทษครับ/ค่ะ 
ป้อม A’Famosa อยู่ที่ไหน

Berapakah harga tambang  
bas  ke  Bukit Cina? 

เบอราปากะห์ ฮัรกา ตัมบัง 
บัส เกอ บูกิต ชีนา?

ค่าโดยสารรถบัสไปภูเขาจีน
นั้นเท่าไหร่

Apakah nama bagi tempatitu? อาปากะห์ นามา บากี เติมปัต อีตู? ชือ่ส�าหรบัสถานทีน่ัน้คอือะไร

 ส�าหรบัครัง้นีข้อฝากไว้แค่นี ้ ใครท่ียงัไม่เคยไปเท่ียวกอ็ย่าได้รอช้านะครบั 

แล้วพบกันใหม่

ไม่มีเงินพอจะจ่ายคืนให้กับเจ้าของเงินที่มาถอนคืนได้ ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น 

ก็จะท�าให้คนกลัวไม่กล้าฝากเงินที่ธนาคาร เอาเงินใส่ตุ่มใส่ไหฝังดินไว้ดีกว่า 

ถ้าเป็นอย่างนีเ้ศรษฐกจิของประเทศจะขบัเคลือ่นไปได้อย่างไร แต่ในกรณนีีธ้นาคาร

ก็พอหาทางออกได้ด้วยการไปกู้เงนิจากธนาคารกลางหรอืธนาคารอืน่มาจ่ายไปก่อน 

ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยเงินที่ไปกู้ยืมมานี้อีก 

     ป.ล. ขอยืนยันว่าเรื่องการขายที่ดินพร้อมบ้านไม่ได้นั้นไม่ใช่ประสบการณ์

ส่วนตัวแต่อย่างใด

อาคารสตัดธิวท์ (Stadhuys) อาคารดัตช์เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ในบ่ายวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นวันที ่

ประวตัศิาสตร์โลกต้องจารกึ เพราะผลการท�าประชามติ

ระบอุอกมาว่า สหราชอาณาจกัรต้องการออกจาก 

การเป็นสมาชกิสหภาพยโุรป บทความนีจ้ะกล่าวถงึ 

ผลกระทบในระยะสั้น-กลาง-ยาว จาก Brexit ในมุมมอง 

ของเศรษฐกิจ ทุกครั้งเวลาที่เราจะประเมินผลกระทบ 

ของนโยบายอะไรสกัอย่างหนึง่ ต้องมี 3 ค�าตอบในใจ 

คือ 1) Speed 2) Direction 3) Magnitude

 ข้อแรกเลยคือ Speed หรือความเร็วของการ 

เปลีย่นแปลง จากกรณ ีBrexit นัน้เป็นทีแ่น่นอนแล้วว่า 

ชาวสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่โหวตออก แต่ไม่ได ้

หมายความว่าสหราชอาณาจกัรจะออกจากสหภาพยโุรป 

ในเช้าของวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เสียเมื่อไหร่ 

สหราชอาณาจักรยังมีระยะเวลาในการด�าเนินการ 

ในการพ้นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป อีก 2 ป ี 

ซึง่ภาษยีงัคงเป็นศนูย์ระหว่างกนัเหมอืนกนั หลกั freedom 

of movement ยงัคงใช้เหมือนเดมิ แรงงานในอกี 27 ประเทศ

สามารถเข้า-ออกสหราชอาณาจกัรได้ดังเดิม แต่สถานะ

หลงัจากสองปีนี ้ กจ็ะไม่แน่มัน่คงดงัเดมิ อย่างไรกต็าม 

สหราชอาณาจักรจะหมดสิทธิ์ในการออกความเห็น

เรื่องกฎหมายใหม่ๆ ที่อยู่ในขั้นของการพิจารณา 

โดยสหภาพยุโรป 

 ข้อสองคอื Direction สหราชอาณาจกัรจะเดินไป 

ทางไหน? จรงิๆ แล้วไม่ถือว่าสหราชอาณาจกัรหมดทางเลือก 

เสยีทเีดยีว ในอนาคต อาจเดนิไปจบัมอือดตีคนรกัอย่าง EU 

โดยรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิแบบทีท่�ากบั EFTA (กลุ่มนอร์เวย์ 

สวติเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ลกิเตนสไตน์) หรอืถ้าจะ

ให้คล้ายคลึงคงเป็นการท�าสหภาพศุลกากร (Custom 

Unions) เหมอืนที ่EU ท�ากบัตรุก ีเป็นต้น เพราะไม่เกบ็

ภาษีระหว่างกัน แถมยังเก็บคนนอกในอัตราเดียวกัน 

หรือหากสหราชอาณาจักรอยากจะแค่ค้าขายกับ 

สหราชอาณาจกัรเฉยๆ ไม่ต้องมพีนัธะ ความตกลงใดๆ  

กย่็อมท�าได้ แต่อย่าลมืว่าในแต่ละปี สหราชอาณาจกัร 

ส่งออกไป EU กว่าครึ่ง หาก EU ตั้งก�าแพงภาษีขึ้น 

แน่นอนว่ามูลค่าการค้าขายระหว่างกันจะลดลงแน่นอน 

เพราะสินค้าน�าเข้าจากสหราชอาณาจักรจะแพงขึ้นทันท ี

นอกจากอดตีเพือ่นรกัท้ัง 27 ประเทศแล้ว สหราชอาณาจกัร

อาจเลือกเจรจาการค้ากับคู่ค้าที่มีศักยภาพหรือเป็น 

คู่ค้ารายใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และประเทศ 

ในกลุ่ม Common Wealth เป็นต้น ดังนั้น ในอนาคต 

เราจงึอาจเหน็การกลบัมาของ Common Wealth ทีเ่ป็น

มากกว่าแค่กลุม่รวมอดตีประเทศอาณานคิมขององักฤษ  

 ข้อสามคือ Magnitude ซึ่งจะแบ่งผลลัพธ์

ออกเป็นระยะสั้น-กลาง-ยาว ดังนี้

เศรษฐกิจโลกยุค Post-Brexit (ตอนที่1) 
   

 ระยะส้ัน : ตลาดเงนิป่ันป่วนทัว่โลก เหตเุพราะ

ความไม่มั่นใจต่อเหตุการณ์ เงินปอนด์อ่อนค่าลง

มากทีส่ดุในรอบ 31 ปี ในวนัเดยีวค่าเงนิร่วงลงกว่า 10% 

สาเหตทุีเ่งนิปอนด์อ่อน เป็นเพราะนกัลงทนุเทขายหุน้ 

และน�าเงินลงทุนไปยังภูมิภาคอื่นของโลกท่ีม ี

ความมั่นคงกว่า เงินยูโรอ่อนค่าลงเช่นกัน 

 เมื่อเงินปอนด์อ่อนค่าลง เหตุเพราะนักลงทุน

มีความกังวลจึงน�าเงินออกจากประเทศ สินค้าน�าเข้า 

ภายในสหราชอาณาจักรจะมีราคาแพงข้ึนอย่าง- 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ และพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ขาย 

ในท้องตลาด (สินค้าอุปโภคบริโภค) เป็นการน�าเข้า 

จากต่างประเทศ สินค้าเหล่านี้เมื่อตีเป็นราคาปอนด์

จะมีราคาสงูขึน้ โดยเฉพาะเสือ้ผ้าและอาหาร ซึง่ยิง่สนิค้า 

มคีวามฟุม่เฟือยมากเท่าไหร่ การบรโิภคยิง่ลดลงเท่านัน้ 

สิ่งที่น่ากังวลคือเงินเฟ้อ แม้ในปัจจุบัน เงินเฟ้อของ 

สหราชอาณาจักรจะต�า่ ประมาณ 0.3% แต่ขอคาดการณ์

จากนี้ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นแน่นอน เมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้น 

คนท่ีตอบค�าถามล�าบากคือธนาคารกลางว่าจะด�าเนนิ 

นโยบายทางเงิน

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตามมาจากเงินเฟ้อ คือ 

ทาง 2 แพร่ง ว่าธนาคารกลางจะเพิม่ หรอื ลด อัตราดอกเบ้ีย 

ถามว่าท�าไมเกีย่วกนั?  หากธนาคารกลางเพิม่อตัราดอกเบีย้

เงินปอนด์จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น กล่าวคือประชาชน 

หรือนักลงทุนสามารถน�าเงินปอนด์หรือแลกเงิน 

ต่างชาตมิาเป็นเงนิปอนด์เพ่ือฝากในธนาคาร เพ่ือให้ได้ 

รับดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน นั่นแปลว่าปริมาณเงินต่างชาต ิ

จะเพิ่มขึ้นมีผลท�าให้อัตราแลกเปลี่ยนกลับสู่สภาวะ 

ใกล้เคียงกับปกต ิเงนิปอนด์แข็งค่าข้ึน หรอืในอกีแง่หนึง่ 

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช่วยบรรเทาความรุนแรง

ของปัญหาเงินเฟ้อได้ เพราะประชาชนจะมีแรงจูงใจ

ในการออม ความต้องการถือเงินลดลง ปริมาณเงิน 

ในระบบลด ปัญหาเงนิเฟ้อทเุลา อย่างไรกต็ามต้องระวงั 

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักท�าในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจ

แข็งแกร่งขนาด Fed ตอนนี้ยังไม่กล้าขึ้นแม้ตัวเลข 

สถิติเศรษฐกิจรายเดือนดีต่อเนื่องมาหลายไตรมาสแล้ว 

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยท�าให้ต้นทุนในการกู้ยืมสูงขึ้น 

นักลงทุนภายในประเทศเห็นจุดนี้ก็ ไม ่อยากก ้ ู

หรอืลงทนุเพิม่ ท�าให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิเบาบางลง 

และอาจท�าให้เศรษฐกิจของประเทศแย่ไปกันใหญ ่

เพราะอย่าลมืว่าเงนิปอนด์อ่อน วตัถดุบิและเครือ่งจกัร 

ทีน่�าเข้ากจ็ะแพงขึน้เช่นกนั หากธนาคารกลางขององักฤษ 

 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ข้อควรรู้จาก สวป.

✥	นักศึกษาส่วนกลางและนักศึกษาส่วนภูมิภาค

 ด�าเนนิการด้วยตนเองทีฝ่่ายทะเบยีนประวตัิ

นักศึกษา ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล (สวป.) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 

ในวนัและเวลาราชการ โดยน�าบตัรประจ�าตวัประชาชน

ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

✥	การให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ผูด้�าเนินการแทน ต้องเป็นบิดาหรอืมารดา

ของนักศึกษาที่ขอรหัสประจ�าตัวนักศึกษา หรือ

ขอตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา

 2. ถ้าไม่ใช่ตามข้อ 1 ต้องท�าเป็นหนังสือ-

มอบฉันทะให้ด�าเนินการแทน และต้องถ่ายส�าเนา

บัตรประจ�าตัวประชาชน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ 

พร้อมทั้งรับรองส�าเนาถูกต้อง ไปเป็นหลักฐาน 

ในการยื่นขอฯ ด้วย

 หมายเหต ุ การขอรหัสประจ�าตัวนักศึกษา 

หรือการตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ไม่สามารถด�าเนินการทางไปรษณีย์ได้

ลดอัตราดอกเบี้ย ตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.50%  ค�าถาม 

ท่ีตามมาคอืจะลดเป็นเท่าไร 0.25 %  0% หรอืใช้อตัราดอกเบีย้ 

ติดลบไปเลย การลดอัตราดอกเบี้ยเป็นอีกวิธีหนึ่ง 

ท่ีมักใช ้ได ้ผลโดยเฉพาะกับภาคเศรษฐกิจจริง 

(Real sector) หมายถึงต้นทุนการท�าธุรกิจที่ถูกลง

สหราชอาณาจักรแม้จะพึ่งพาภาคบริการเป็นหลัก 

แต่อย่าลืมว่าภาคบริการก็ต้องการการผลิตเข้าเสริม 

ไม่ว่าจะเป็นถนน ประปา ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ซึ่ง

การขยายกิจการงานเหล่านั้นต้องอาศัยเงินกู้และ 

ถ้าราคาการกู้แพง แน่นอนว่าก็ไม่มีใครอยากที่จะ 

ท�าส�าหรับการเคลื่อนย้ายเงินทุน ต่อไปนี้ให้จับตาว่า 

นกัลงทุนน�าเงนิไปพักท่ีไหน หากเป็นตลาดเงนิญีปุ่่น 

อย่างที่ผ่านมา ค่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นแน่นอนท�าให ้

เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องการค้า 

ระหว่างประเทศ จะส่งออกยากขึ้น

 ส�าหรบัไทย แม้ดอกเบีย้จะต�า่ แต่ตลาดหุน้ไทย 

มีเสถียรภาพ นักลงทุนอาจพิจารณามาไทยซึ่งจะ 

ท�าให้ค่าเงนิบาทไทยแขง็ค่าขึน้ ส่งออกล�าบาก เศรษฐกจิไทย 

พึ่งพาการส่งออกสูง ผู้ส่งออกต้องเตรียมการดีๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ไทย หากเงินบาทไทย 

แขง็ค่าขึน้มากๆ (เหลอืระดบั 33 - 34 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั)  

การส่งออกของไทยมปัีญหาแน่นอน กระทรวงเศรษฐกจิ

ทัง้หลายต้องมคี�าตอบให้ประชาชนในตอนน้ี ในระยะสัน้น้ี 

พระเอกคือ Bank of England 

การขอรหัสประจำาตัวนักศึกษาและ
การตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา

(อ่านต่อฉบับหน้า)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   

ม.ร. ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

 ตามทีส่�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ได้ส่งหนงัสอืส�าคญั

แสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้องยังสถานศึกษา  ผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัด

แจ้งให้ทราบว่าหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางรายมีปัญหา  และได้มีประกาศมหาวิทยาลัย  

ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2558  พร้อมทัง้มหีนงัสอืแจ้งให้นกัศกึษาทราบโดยตรงเพือ่น�าหลกัฐานต้นฉบบัทีถ่กูต้อง 

มาแสดงภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่านักศึกษาไม่ได้น�าหลักฐานการศึกษาที่ถูกต้อง 

มาแสดงยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก�าหนด

 บดันี ้ได้พ้นก�าหนดเวลาการให้นกัศกึษาน�าต้นฉบบัวฒุกิารศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีแ่ล้ว  ซ่ึงมนีกัศึกษา

บางรายยังมิได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ถอืว่าการสอบทีผ่่านมาเป็นโมฆะ  โดยไม่คนืเงนิค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทกุกรณ ี จ�านวน 38 ราย  ดงัน้ี

ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ�าตัว

น.ส.อิษฎ์นันท์  สุขคุ้ม 570100024 1

นายชวลิต  โกศาสตร์ 570101518 1

นายศุภฤกษ์  ด�ารงไทยนพดล 570102119 7

น.ส.ณัฐธิดา  พงษ์ประยูร 570103389 5

น.ส.โสภิษฐ์  โตเจริญ 570104424 9

นายวงศ์พิทักษ์  วงศ์ศิลป์ 570142444 1

น.ส.ขวัญทราย  อินทรักษา 570201263 3

นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณไชยศรี 570204298 6

น.ส.จิระพร  ฮาบสุวรรณ 570205806 5

นายเศกดุสิทธิ์  กิจคติ 570242168 5

น.ส.นาตยา  พรหมโน 570242168 5

น.ส.ภาวิณี  บุญคง 570242469 3

น.ส.สะใบทิพย์  นันจินดา 570280006 0

น.ส.ภัทราวดี  พหลทัพ 570300332 6

นายประริน (ชลากร)  นครภักดี 570300670 9

น.ส.กนกวรรณ  ขวัญคง 570302458 7

น.ส.พนิตนันท์  ทศแสง 570360027 9

น.ส.ภานุกา  เหมาะสังข์ 570400387 9

น.ส.พชรกมล  นพประเสริฐ 570603179 5

ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ�าตัว

นายสถาปนา  มังกร 570603788 3

นายวัชระ  แย้มพันธ์ 570604145 5

นายชยนัฐ  ชิตสกุล 570604937 5

นายเอกราช  พยุงวงษ์ 570605181 9

นายอริยะ  อนุมาศ 570606799 7

นายจิรายุ  หงษ์ทอง 570608699 7

น.ส.ธีรตี  บุตรดีหงษ์ 570609580 8

นายอานัส  ปาละอุตง 570611593 7

นายวชิรวิทย์  ประเสริฐ 570611655 4

น.ส.แสงเดือน  นาสวาท 570612026 7

นายจีรทีปต์ (เรวุฒิ)  หนูแจ่ม 570641776 2

นายพงศธร  อัครพงษ์วิวัฒ 570642523 7

น.ส.สุกัญญา  เดชอุดม 570660075 5

น.ส.อภิชญา  พฤฒิพิบูลธรรม 575401264 8

น.ส.รัตนาวดี  ดีดิเรก 560670162 0

นายณัฏฐ์ฑิศิษฎ์  บุณยาภรณ์ 575460043 4

น.ส.สรญา  ไกรท่ีพึ่ง 575460020 2

นายนรินทร์  ต้นงอ 575600126 8

นายสุริยา  ศิริโสภา 579043791 6

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา  กองงานวิทยาเขตบางนา  รามฯ 2  

จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ (ฝึกอาชีพอิสระ) ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว (จะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือ 

หลายหัวข้อก็ได้) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หัวข้อละ 30 คน) สอบถามและสมัครได้ที่ห้องฝึกอบรมอาชีพ 

อาคารพระมาส (PRB) ชั้นล่าง งานกิจการและบริการนักศึกษา ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

อาคารพระบาง (PBB) ชั้นล่าง โทร. 0 -2397 - 6314, 089 - 133 - 5406 คุณดาลิน, 081-902 - 9550  

คุณอาริยา และสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.bangna.ru.ac.th

รามฯ 2 อบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

หัวข้อ วันที่ฝึกอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

ขนมไหว้พระจันทร์ ศ. 15 ก.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

โบต้าทาร์ต ศ. 22 ก.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ พ. 27 ก.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 60.- 120.-

คุกกี้ข้าวโอ๊ตและเค้กญี่ปุ่น จ. 1 ส.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ลอดช่องไทยและซาหริ่ม พฤ. 4 ส.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 60.- 120.-

สลัดโรล พฤ. 18 ส.ค. 59 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

 ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือส�าคัญ

แสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล  พ.ศ. 2553

 มอบต�ำรำกฎหมำย อาจารย์ขวัญวรี 

ปราโมช ณ อยุธยา ทายาทผู้ถือลิขสิทธิ์ในต�ารา

กฎหมายของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 

ในฐานะผูแ้ทนมลูนธิเิสนย์ีปราโมช เข้าพบผูช่้วย-

ศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา แสงสุข คณบดคีณะนติศิาสตร์ 

และคณาจารย์ เพื่อมอบต�าราประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 

(ภาค 1 - 2) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ของศาสตราจารย์ 

ม.ร.ว.เสนย์ี ปราโมช ให้คณะนติศิาสตร์ ม.ร. พร้อมกนันี ้

ได้มอบต�ารากฎหมายสมัยอยุธยาให้แก่คณาจารย์

ทีเ่ข้าร่วมด้วย นอกจากนี ้ อาจารย์ขวญัวร ี ปราโมช 

ณ อยธุยา ได้น�าต�าราเรือ่งศลิาจารกึพ่อขนุรามค�าแหง

ของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนย์ี ปราโมช มาน�าเสนอ

ให้คณาจารย์ก่อนจะจัดพิมพ์ต�าราเล่มนี้ต่อไป

   

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  

กองกจิการนกัศึกษา ขอเชญินักศกึษาท�าประกนัภยั- 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบี้ยประกันใน

อัตรา 150 บาทต่อป ี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง  

กรณีได ้รับอุบัติ เหตุ เบิกค ่ารักษาพยาบาลได  ้

คร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต 

หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได ้รับเงินชดเชย 

150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 

สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ- 

นักศึกษา ข้ึนเงินที่ ปณฝ.รามค�าแหง 10241) 

ได้ตัง้แต่วนัที ่ 1-20 กรกฎาคม 2559 โดยจะได้รบั

ความคุ้มครอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่  

31 กรกฎาคม 2560 พร้อมหลักฐานดังนี้

 1.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรอง

ส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 2.  ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ 1 ฉบบั

 3.  ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง  

2 ซอง (ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบตัรประกนั) 

 ส่งมาท่ี: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยฯ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลัยรามค�าแหง จดัประชมุทางวชิาการ 

เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21” ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

เป็นประธานเปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัย-

เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี้ นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ ผู้อ�านวยการกองบริการการศึกษา กล่าวว่าจากกระแสโลกของการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ 21 เครื่องมือที่ใช้แสวงหาความรู้มีความส�าคัญมากกว่าเนื้อหา

ความรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ท�าให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

จากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกดิการพัฒนาการเรยีนการสอนในทกุมติริอบด้าน การเสรมิสร้าง

ทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้มีความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและ

ท้าทายความสามารถของอาจารย์ผู้สอนที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ในศตวรรษที่ 21    

 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา เห็นความส�าคัญในการสนับสนุนและ 

ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จัดโครงการประชุมทางวิชาการเรื่อง

ดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค นวัตกรรม 

และการวดัประเมนิทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูเ้รยีนในศตวรรษท่ี 21 อันจะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุการเรยีนการสอน

ให้มีคุณภาพต่อไป

 ด้าน ผศ.ดร.บญุชาล รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพ กล่าวว่าขณะนีโ้ลกของการศกึษา

กระบวนการเรียนรู้มีความส�าคัญมากกว่าความรู้ บทบาทของอาจารย์ผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนไป โดยไม่ใช่เป็น

เพียงผู้ถ่ายทอดสาระความรู้เพียงด้านเดียว แต่ต้องเป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ 

และอ�านวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ซ่ึงภาพลักษณ์ของอาจารย์ในอดีตที่มุ่งแต ่

ท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนด้านวิชาการด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมจึงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน อีกทั้ง โลกปัจจุบัน

มีการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร  

รวมถึงจ�านวนข้อมูลสารสนเทศขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว ท�าให้นักศึกษาเข้าถึงและ 

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยง่าย วัตถุประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจึงไม่สามารถมุ่งเน้น

เพียงการถ่ายทอดวิชาความรู้อีกต่อไป 

 “ขอให้อาจารย์เร่งปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการจดัการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที ่ 21 ทีเ่น้นการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 

ในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มคีวามรูค้วามเข้าใจในวชิาการแขนงต่างๆอย่างลุม่ลกึด้วยทกัษะ 

การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเพิม่ขึน้ ซึง่จะน�าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธิภาพในการเรยีนการสอนเพ่ือให้สามารถพัฒนา 

ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง”

 กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา กองงาน 

วทิยาเขตบางนา อบรมเชิงปฏิบตักิาร เรือ่ง “แนวทาง

การปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

โดยม ี อาจารย์ ดร.มนตร ี กวีนฏัธยานนท์ รองอธกิารบด ี

ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี มคีวามรู ้ ความเข้าใจ เกีย่วกบั 

การก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (Job Description) 

การประเมินค่างาน (Job Evaluation) และมี 

นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ ศิษย์เก่าคณะ-

นิติศาสตร์ ม.ร. ปัจจุบันรับราชการในต�าแหน่ง

หวัหน้ากลุม่งานส่งเสรมิและพฒันาความก้าวหน้า 

ในอาชพี กองบรหิารทรัพยากรบคุคล สถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร์ เป็นวทิยากร ผูเ้ข้ารบัการอบรม

ประกอบด้วยบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ สามารถ

น�าไปใช้ในการวิเคราะห์ค่างานและเขียนกรอบ

ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

 กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการ

พัฒนาบุคลากร กิจกรรมเทคนิคการเขียนรายงาน 

การประชุม เมือ่ที ่7 มถินุายน 2559 โดยม ีนางส�าอางค์ 

ปอกกันทา ผู้อ�านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา 

เป็นประธานเปิดการอบรม และมี นางพิไลพรรณ

พันธุ์อารยะ นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ 

จากส�านกังาน ก.พ. ส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นวทิยากร 

 มีบุคลากรสนใจเข้ารับการอบรมจ�านวน 100 คน

 กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการอบรม 

“แนวทางป้องกนัอคัคภียั” เมือ่วนัที ่ 17 พฤษภาคม 2559 

โดยมี ผศ.พิทยา  สีสด  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต   

เป็นประธานในพิธีเปิด มีบุคลากรเข้ารับการอบรม 

จ�านวน 150 คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

การใช้เครือ่งมอืดบัเพลงิ และแนวทางป้องกนัอคัคภียั

ในส�านักงาน บ้าน สอดคล้องเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง โดย 

วิทยากรจากสถานีดับเพลิงพระโขนงและประเวศ 

กิจกรรมวิทยาเขตบางนา คณาจารย์ ม.ร.ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

•	    

ถาม ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree ผมมีสิทธิ์ได้

รับทุน 5 A หรือไม่

ตอบ รายละเอียดมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการให้รางวลัเรยีนดแีก่นกัศกึษามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 ข้อ 3 ให้ยกเลิก

ข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเรียนดีจะต้อง

มีคุณสมบัติดังนี้

      1. เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง

      2. เป็นผูท้ีไ่ด้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

      3. เป็นผูท้ีไ่ด้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีและน�าผล 

การศึกษาน้ันไปเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตร

การศึกษาชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

      4.  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่อง 

ในศีลธรรม

      5. เป็นผู ้ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ 

และมผีลการสอบอกัษรระดบัคะแนน A ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 ของจ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนทัง้หมด 

และผลการสอบอักษรระดับคะแนน A นั้น ต้อง 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ดังน้ัน ถ้านักศกึษาได้เกณฑ์ 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา Pre-degree  

ก็มีสิทธิ์ได้ทุน 5 A เช่นกัน”

ถาม ตอนที่ผมเริ่มสมัครเข ้าเรียนในระบบ  

Pre-degree ผมเริ่มเรียน ม.ปลายไปด้วย  เมื่อจบ 

ม.ปลายแล้ว ผมได้สมัครเป็นนักศึกษาแบบเต็มตัว 

แต่ตอนที่กรอกใบสมัครผมไม่ได้กาช่องใช้สิทธิ์

เทียบโอนหน่วยกิต ผมจะต้องติดต่อที่ไหน

ตอบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรื่องการ

ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัคร

เข้าเป็นนักศึกษา คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิ์เทียบ

โอนหน่วยกิต หลังการสมัครเป็นนักศึกษา 

 1. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา

ขึ้นไปและส�าเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการ

รับสมัครใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร

 2. เป็นผูท้ีใ่ช้วฒุกิารศึกษาตัง้แต่อนปุรญิญา

ขึน้ไป แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติในวนัสมคัร

 3. เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ หรือเป็น 

นักศึกษาหมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผู้ศึกษา กองบรรณาธิการ

รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี

(Pre-degree) แต่ไม่ได้ขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอนในวนัสมคัร

 4. เป็นผูท้ีเ่คยศกึษาปรญิญาตรีในสถาบนัอืน่ 

และยงัไม่ส�าเรจ็การศกึษา และไม่ได้ขอใช้สทิธิเ์ทยีบโอน

หน่วยกิตแบบโอนย้ายหน่วยกิตในวันสมัคร

 5. เป็นผู ้ที่ต ้องการเปลี่ยนวุฒิการศึกษา 

ที่ใช้สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอื่นที่ส�าเร็จ

การศึกษาก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิต 

ได้มากกว่า

 เอกสารที่ใช้ในการด�าเนินการ

 1. ส�าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และวุฒิ

การศกึษาทีน่�ามาเปลีย่นใหม่ จ�านวนอย่างละ 1 ฉบบั

 2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนกัศกึษา จ�านวน 1 ฉบับ

 3.  ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 

จ�านวน 1 ฉบับ

 4. ส�าเนาใบรบัรองผลการศกึษา(Transcript) 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา 

จ�านวน 1 ฉบับ (กรณี 8 ปีศึกษาใหม่ หมดสถานภาพ

และ Pre-degree)

 5. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จาก 

สถาบันเดิมที่มีผลการศึกษาถึงวันที่มาสมัคร พร้อม

ส�าเนา 1 ฉบบัและค�าอธบิายรายวชิา ( Course Description) 

ของแผนการศึกษานั้นจ�านวน 1 ฉบับ

 วิธีด�าเนินการ

 1. ให้นกัศกึษาน�าเอกสารข้างต้นมาเขยีนค�าร้อง

ขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตและขอเปลี่ยนวุฒิ-

การศกึษา (แล้วแต่กรณ)ี ทีฝ่่ายรบัสมคัรและตรวจสอบ- 

วฒุบัิตร อาคารส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบ 

ประเมนิผล ชัน้ 3 หลงัเสรจ็สิน้การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว 2 เดือน

 2. ช�าระค่าธรรมเนยีมในการปรบัฐานข้อมลู

การขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จ�านวน 500 บาท

         ด้าน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพ  กล่าวว่าดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นการท�างาน

ทีผ่่านมาของกองกลาง  ท่ีได้ท�างานร่วมมอืกนัอย่างม ี

ประสทิธภิาพ  ปัจจบุนัสารสนเทศก้าวเข้ามามบีทบาท

ท�าให้มิติด ้านความสัมพันธ์ของมนุษย ์ลดลง   

ซึ่งหากว่าองค์กรใดมีความขัดแย้ง  ขาดการท�างาน

เป็นทีม  ไม่เต็มใจท�างานร่วมกัน  โอกาสที่องค์กร

จะพฒันาไปได้อย่างราบรืน่  คงไม่มทีางส�าเรจ็  เท่ากบั 

องค์กรนั้นๆ หยุดนิ่ง ทั้งนี้ทางวิชาการได้ศึกษา

มาแล้วว่า ‘พลวัตกลุ่ม’ เป็นพลวัตที่มีก�าลังมาก 

ถ้าองค์กรสามคัคที�างานร่วมกนัไปในทศิทางเดยีวกนั 

จะท�าให้หน่วยงานเกดิความก้าวหน้า  รวมทัง้เกดิการ 

พฒันาตัวเองด้วย  เนือ่งจากมกีารเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

 ส�าหรับการจัดสัมมนาประจ�าปีในครั้งนี้   

คณะกรรมการด�าเนินงานได้เพิ่มช่วงของกิจกรรม

แบ่งกลุ่มเน้นให้บุคลากรของทุกหน่วยงานมส่ีวนร่วม 

ระดมสมองเพื่อหาแนวคิดท่ีเน้นการท�างานเป็นทีม

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถตอบโจทย์ทีท่มีงาน 

คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์น�ามาสาธติในครัง้นีไ้ด้ 

โดยหลังจากเสร็จกิจกรรมที่หอประชุมพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราชแล้ว  คณะบุคลากรกองกลาง 

ได้เดินทางสัมมนากระชับความสัมพันธ์ต่อที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในระหว่างวันที่ 17 - 19 

มถินุายน 2559

 กองกลาง  ส�านกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร  เรือ่ง  “การเสรมิสร้าง 

ความผูกพันและบรรยากาศในการท�างานเป็นทีม” 

โดยม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

เป็นประธาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  

อินทวงศ์  อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เป็นวิทยากรอบรมให้กับ

บุคลากรกองกลางจ�านวน 115 คน  เมื่อวันท่ี 17 

มิถุนายน 2559  ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์เรงิรณ  ล้อมลาย  

รองอธกิารบดฝ่ีายธรุการ  กล่าวว่าบคุลากรกองกลาง

ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน  ได้แก่  งานสารบรรณ  

งานประชาสัมพันธ์  งานประชุมและพิธีการ  และ 

งานสภาคณาจารย์   ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกันไป  อาจเกิดปัญหาขาดการม ี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ขาดการประสานงานที่ด ี

ขาดการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการท�างาน  

ขาดความสุขและบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน  

รวมถึงขาดการใช้จิตวิทยาในการท�างานอย่าง

เหมาะสมถูกต้อง  ท�าให้การปฏิบัติงานในบางครั้ง

ไม่ราบรื่น  ขาดความร่วมมือร่วมใจ  ส่งผลกระทบ

ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  ดังนั้น การจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความผูกพัน

และบรรยากาศในการท�างานเป็นทีม”  จึงเป็นการ

สร้างวัฒนธรรมแห่งความสามัคคี  ปลูกฝังค่านิยม

การท�างานเป็นทีม  พร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเอง  

มีความรัก ความผูกพัน  ลดความขัดแย้ง  สามารถ

ท�างานเป็นทีมร่วมกัน  เพื่อน�าพาองค์กรให้ก้าวไป

สู่ความส�าเร็จ

กองกลางสัมมนากระชับสัมพันธ์สร้างสามัคคีในองค์กร



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

	ต�ารา วรรณกรรมสุนทรภู่ 

 ของ รศ.ประทีป วาทิกทินกร 

 เนื้อหากล่าวถึงการศึกษาประวัติของสุนทรภู ่

กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และผลงานในเชิงประวัต ิ

ศึกษาลกัษณะเด่นในด้านการประพนัธ์  เลอืกวเิคราะห์ 

วรรณกรรมสนุทรภูท่ัง้รปูแบบและเนือ้หา ศกึษาคณุค่า 

ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากวรรณคดีอื่น และส่งต่อ

อิทธิพลให้แก่วรรณกรรมรุ่นหลัง  

	ข้อสอบ อัตนัย 5 ข้อ 100% ถามความรู้และ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่   

ให้นักศึกษาเขียนตอบอธิบายตามความเข้าใจเนื้อหา

ทีไ่ด้อ่านมา อกีท้ังควรยกตัวอย่างประกอบเท่าท่ีจดจ�าได้ 

เพื่อแสดงความชัดเจนว่าสามารถจดจ�าผลงานของ

สุนทรภู่ได้ในระดับหนึ่ง และควรตอบให้มีความยาว

ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับคะแนนในแต่ละข้อ 

	รายงาน วิชานี้ นักศึกษาสามารถท�ารายงาน 

เป็นคะแนนเก็บได้ 20 %  ด้วยการเลือกผลงานของ

สนุทรภูป่ระเภทใดประเภทหนึง่ หรอืเพยีงเรือ่งเดยีว 

กไ็ด้  มาน�าเสนอในหวัข้อทีส่มัพนัธ์กบัประวตัขิองสนุทรภู ่

และเนื้อหารายละเอียด นักศึกษาอาจเลือกน�าเสนอ 

ด้วยการรายงานในชัน้เรยีน หรอือาจส่งรายงานทางไปรษณย์ี 

ไปทีภ่าควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ 

สอบถามรายละเอยีดได้ที ่      ผศ.ดร.สายวรุณ    สนุทโรทก 

saiwaroonn@hotmail.com

THA  3210

วรรณกรรมสุนทรภู่

ผศ.ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก

ANT2013

(โบราณคดีเบื้องต้น)

INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY 

ภาค 1/2559 

	วันเวลาและสถานที่เรียน TU 07:30 (SBB501)

	เอกสารประกอบการเรียน  เอกสารค�าสอน ANT 2013 

โบราณคดีเบ้ืองต้น และเอกสารประกอบการเรียน ANT 2013 (S) 

โบราณคดีเบื้องต้น โดย อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์  

นักศึกษาถ่ายส�าเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ 

	แนวสังเขปวิชา การศึกษาสาระความเป็นมาของ

โบราณคดี วิธีการศึกษาทางโบราณคดี และประโยชน์

ที่ได้รับ เกณฑ์และการจัดยุคสมัย  ข้อมูลทางโบราณคดี

สมัยต่างๆในประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ของ 

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี 

โดยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม  

	หัวข้อหลัก

 - ประวัติความเป็นมา

 - หลักฐานทางโบราณคดี

 - วิธีการศึกษาทางโบราณคดี

 - การแบ่งยุคสมัยทางโบราณคดี

 - แหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญในไทย

 - โบราณคดีต่างประเทศและมรดกโลก

	แนวทางการวัดผล

 - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย  

40 คะแนน และอัตนัย 60 คะแนน

 - ส�าหรับผู้ท่ีเข้าเรียนประจ�าสามารถสะสมคะแนนเก็บ 

บางส่วนจากรายงานกลุ่มเรื่อง มรดกโลก โบราณสถาน 

ในกรุงเทพฯ และ รายงานจากการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ 

ที่ต้องส่งตามวันที่ก�าหนดระหว่างภาคการศึกษาพร้อม

น�าเสนอในช้ันเรียน (จ�ากัดจ�านวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน 

1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การท�ารายงานมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้

นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างานเป็นกลุ่ม 

และมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซึ่งการท�ารายงานนี้ไม่มี

ผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาท่ีไม่มีเวลาเข้าเรียน ไม่จ�าเป็น

ต้องท�า) และไม่มีการท�ารายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี (หลังจาก

เกินก�าหนดเวลาส่ง หรือ เพ่ือใช้ในการสอบซ่อม) 

	ข้อแนะน�า

 - ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ ควรอ่านความรู้ 

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องตามวารสารต่างๆและติดตามข่าวสาร

ทางโบราณคดี เช่น การค้นพบโบราณวัตถุสถานใหม่ท้ังในไทย

และต่างประเทศ หรือการตีความหลักฐานเดิมด้วยแนวคิดใหม่  

เพราะในชั้นเรียนจะมีการน�าเสนอข้อมูลใหม่ๆที่จะมี

การอภิปรายและน�ามาใช้ในการประเมินผล

 - การเรียนเน้นน�าเสนอหลักฐานทางโบราณคดีจากภาพถ่าย

 -  ตามหลักสูตรก�าหนดให้วิชานี้เปิดบรรยายใน

ภาค 1 (ไม่เปิดในภาค 2 เพราะต้องเปิดวิชาต่อเนื่อง คือ 

ANT 3013 ส�าหรับนักศึกษาเอกสังคมฯแผน 1)

	วันและเวลาสอบ

 SUN 6 NOV. 2016 B (14:00-16:30)

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

	แนวสังเขปวิชา ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีทาง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีส�าคัญต้ังแต่ศตวรรษท่ี 

18 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎี

ท่ีมีต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม

เอกสารประกอบการเรียน

 -     หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) จ�าหน่ายที่

ศูนย์หนังสือ และ

   - เอกสาร SO 483 ประวตัแินวคดิทางสงัคมวทิยา 

โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

 นักศึกษาสามารถถ ่ายส�าเนาได ้ที่ร ้ านถ ่าย

เอกสารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1

	วันเวลาและสถานที่เรียน

 TU 13:30 VKB 301 

	หัวข้อหลัก

 - ศัพท์ควรรู้

 - ทฤษฎทีางสงัคมวทิยาและทฤษฎทีางมานษุยวทิยา 

 - ประโยชน์ของแนวความคิด

	แนวทางการวดัผล (ส�าหรบันักศึกษาส่วนกลางภาคปกต)ิ

 - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ

ปรนัย 30 คะแนนและอัตนัย 70 คะแนน

 - ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียนประจ�า สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 10 - 30 คะแนนจาก

รายงานกลุม่ทีต้่องส่งตามวนัทีก่�าหนดระหว่างเทอม

และน�าเสนอในชั้นเรียน (จ�ากัดจ�านวนกลุ่ม) โดย

คะแนนรายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการ

สอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การท�ารายงานมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างาน

เป็นกลุ่มและมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซึ่งการท�า 

รายงานนี้ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จ�าเป็น

ต้องท�าทุกคน) และไม่มีการท�ารายงานเพิ่มเติม

ทุกกรณีในการสอบซ่อม 

 ส�าหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค (หลักสูตรเก่า) 

การวัดผลเป็นข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ ไม่มีการท�ารายงาน 

(นักศึกษาควรติดต่อศูนย์เพื่อดูเทปการบรรยายสรุป 

ของส่วนภูมิภาคในเทอม 2/54 หรือดูการถ่ายทอด 

การเรียนการสอนจากห้องเรียนของส่วนกลางตามวัน 

เวลาเรียนที่แจ้งด้านบน)

	วนัและเวลาสอบ  (ส�าหรบันกัศกึษาส่วนกลางภาคปกต)ิ

 S 29 OCT. 2016  (14:00-16:30) 

	ข้อแนะน�า

 - ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ ควรศึกษา 

บทเรยีนจากเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั โดยศกึษาแต่ละทฤษฎี

ให้เข้าใจและน�าไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆ

ของสังคมปัจจุบัน ส�าหรับการตอบข้อสอบอัตนัย 

SOC 4083

(ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY

นักศึกษาไม่ควรท่องจ�า แต่ต้องสามารถเขียนอธิบาย

และยกตัวอย่างให้ชัดเจน

 - เน่ืองจากอตัราอาจารย์ประจ�าภาควชิา ไม่เพยีงพอ 

ต่อจ�านวนวิชาหลักที่ต้องเปิดในแต่ละภาคการศึกษา  

ทางภาควชิาฯจงึต้องมกีารบรหิารจดัการการเปิดสอน

และสอบในแต่ละวชิา สลบักนัในแต่ละภาคการศกึษา 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นักศึกษาจึงควรวางแผน

การศึกษาล่วงหน้าตามแผนการบรรยายและสอบ

ดังนี้

 * ภาค 1 เปิดให้สอบและบรรยายสด (ตามแผน 

การศกึษาของหลักสตูรสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา)

 ◆ โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคแบ่งเป็น 

ปรนัย 30 คะแนนและอัตนัย 70 คะแนน

 * ภาค 2 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรยายสด  นักศึกษา

สามารถศึกษาได้จากวิดีโอค�าบรรยายย้อนหลัง

เทอม1/59

 ◆ โดยแนวทางการวัดผลปลายภาคเป็นปรนัย 

100 คะแนน

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม 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

การสนับสนุนการท�านุบ� ารุ งศิลปวัฒนธรรม 

อย่างเข้มแขง็จรงิจงั ตลอดระยะเวลา 12 ปีทีผ่่านมา” 

 ในวาระที่ โขนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ถึง 12 ปี จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน  

เป็นสิ่งยืนยันถึงปณิธานอันมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงในการที่จะอุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรม 

ของชาติสืบไป การแสดงจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที ่

14 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  

ณ โรงละครแห่งชาติ 

 รายการแสดง ประกอบด้วย การบรรเลง

เพลงหน้าพาทย์ “ตระพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” 

ประพนัธ์โดยอาจารย์พรีศษิย์  บวัทัง่  ร�าถวายพระพร 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ การแสดงเบกิโรง 

ชุด “จับลิงหัวค�่า” น�าแสดงโดย รองศาสตราจารย์

รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้งโขนรามค�าแหง การแสดง

อตัลกัษณ์โขนรามค�าแหง เพลงหน้าพาทย์ “วานรด�าเนนิ” 

ซ่ึงออกแบบท่าร�าโดยอาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว 

ศลิปินแห่งชาต ิการแสดงระบ�ามฤคระเรงิ โดยสมาชกิ 

โขนรามค�าแหง รุน่จิว๋ และการแสดงโขนรามค�าแหง

ชุดยิง่ใหญ่ “ศกึแสงอาทติย์-พรหมาสตร์” ซึง่การแสดง

ทุกชุดนั้นบรรเลงประกอบการแสดงโดยวงปี่พาทย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�า แหง

รามค�าแหงเชิญชมฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

 เตรียมจัดกิจกรรม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา 

ลิ่มอภิชาต  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ- 

ภาคประชาชน ม.ร.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 

จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ  ต้านภัยส่ิงเสพติด”  

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยมี 

พ.ต.อ.ศรายุทธ  จุณณวัตต ์ ผู้ก�ากับ สน.หัวหมาก  

นายบุญชอบ  ล้ออุไร  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารมวลชน  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  พร้อมด้วย

ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุม  เม่ือวันท่ี 23 

มิถุนายน 2559  ห้องประชุม  ช้ัน 3  อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร

 หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติความหลากหลาย

ทางชีวภาพของไลเคนและสร้างจิตส�านึก 

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียน

ครีมีาศพทิยาคม อ�าเภอครีมีาศ จงัหวดัสโุขทยั 

เป็นการร่วมสนองพระราชด�าร ิ สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์ หรือผู้ที่สนใจ 

ในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย ได้เรียนรู้และเข้าใจ 

ถึงชีวิตและการใช้ประโยชน์จากไลเคนต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ซึ่งจะน�าสู่การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งส้ิน 60 คน (นักเรียน 53 คน  อาจารย์ 5 คน) จาก 4 โรงเรียน รอบพื้นที่สาขา

วทิยบรกิาร ฯ ได้แก่ โรงเรยีนครีมีาศพทิยาคม โรงเรยีนสโุขทยัวทิยาคม โรงเรยีนเมอืงด้งวทิยา โรงเรยีนผดงุปัญญา 

และ 1 หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม (เจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่าไม้ 2 คน) ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติถ�้าลม ถ�้าวัง  

โดยมอีาจารย์วิเชียร พรหมปั้น ผู้อ�านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี (ชีววิทยาของไลเคน การประโยชน์ และไลเคนในจังหวัดสุโขทัย) และ 

ภาคปฏิบัติ (การส�ารวจไลเคนภาคสนาม การศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการน�าเสนอผลงานการศึกษา)  

ซึ่งผลจากการฝึกอบรมผู้ร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไลเคน และกล่าวว่าพร้อมที่จะน�าความรู ้

เหล่านี้ไปพัฒนาต่อไปในอนาคต (ติดตามรายละเอียดและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.ru.ac.th/lichen/)    

 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 155,000 บาท 

ศกึษาดงูานประเทศญีปุ่น่ 175,000 บาท (แบ่งช�าระ 7 งวด) 

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 

บดันี ้- 31 สงิหาคม 2559 (เว้นวนัที ่18 - 20 กรกฎาคม 

และวนัที ่12 สงิหาคม 2559) ทีอ่าคารสโุขทยั ชัน้ 5 ห้อง 506 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (หวัหมาก) เวลา 09.00 - 19.00 น. 

หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://3ms.ru.ac.th,  

www.mba-smartmanagers.com สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมโทร. 0-2310-8686, 081-826-2030 และ  

081-920-2595

ม.ร. รบัสมคัรฯ (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.อบรมไลเคน......ความรู้สู่ภูมิภาค

 การแสดงครัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดี

จากส�านักการสังคีต กรมศิลปากร เอื้อเฟื้อในการใช้

สถานท่ีโรงละครแห่งชาติ พร้อมท้ังในงานนี้จะได้

เป็นการแสดงกตเวทิคุณต่อคณะครูโขนรามค�าแหง

ท่ีได ้สร ้างศิษย ์โขนรามค�าแหงท่ีมีจิตส�านึกรัก 

ในศลิปวฒันธรรมของชาตไิปแล้วมากกว่า 1,000 คน 

ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา 

 ผูส้นใจเข้าชมโขนรามค�าแหง สามารถลงทะเบียน

รับบัตรหน้างานได้ที่ โถงหน้าโรงละครแห่งชาติ 

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าเข้าชม 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีค่ณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  อาคารสุโขทัย  ชั้น 1  

โทร.0-2310-8296 หรอืทีเ่ฟสบุค๊เพจ  “โขนรามค�าแหง”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๒) วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย  

ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จะจัดพิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี

ท่ี  14 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระคุณและแสดงความ 

กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาท- 

วิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยดีเสมอมา โดยมีก�าหนดการ

ดังนี้

 06.45 น. พิธีตักบาตรและถวายสังฆทาน  

ณ บริเวณลานพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 08.15 น. พิธีไหว้ครู ณ หอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 นอกจากน้ีขอเรียนเชิญกลุ่ม คณะ ชมรม และซุ้ม 

ร่วมงานและส่งพานเข้าประกวด เพื่อชิงโล่รางวัล

จากท่านอธิการบดี แบ่งการประกวดพานเป็น 2 ประเภท

 1. ประเภทสวยงาม

 2.  ประเภทความคิดสร้างสรรค์

 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

 นอกจากน้ียังมีการประกวดร้อยแก้ว (เรียงความ) 

ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “ได้ดี  

เพราะมีครู” และร้อยกรอง (กลอนแปด) จ�านวน 5 บท 

ในหัวข้อ “ได้ดี เพราะมีครู” 

 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 รวมท้ังรบัสมคัร STAFF ช่วยจดังานไหว้คร ู

และตัวแทนถือพานไหว้คร ู โดยสมคัรและส่งผลงาน 

ได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย อาคาร

กิจกรรมนกัศกึษา ชัน้ 4 ห้อง 427 ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

รายละเอยีดโทร. 082-821-1367 น�้าผึง้, 095-713-8151 

แบม, 094-487-2151 แอมมี่ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ โดย 

พระพรหมมงัคลาจารย์ (เจ้าคณุธงชยั) ผูช่้วยเจ้าอาวาส วดัไตรมติรวทิยาราม วรวหิาร

และพระราชาคณะ 10 รูป ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล 

แก่บคุลากรและมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ตลอดจนเพือ่ป้องกนัและก�าจดัอนัตรายทัง้ปวง ก่อให้เกดิความสขุ

ความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง เกิดสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง บุคคลผู้ใกล้ชิด ประชาชนทุกคน สร้างขวัญ 

และก�าลังใจ อันเป็นพลังในการสร้างสรรค์คุณงามความดี ความรัก และความสมานฉันท์ให้กับชุมชน                                      

  สังคม และประเทศชาติ

  

ม.รามคำาแหงให้ทุนเรียน

คณะวิทยาศาสตร์ 

เชิญนศ.ร่วมพิธีไหว้ครู 14 ก.ค.59

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงสนับสนุนเยาวชน

เรียนด้านวิทยาศาสตร์ มอบทุนการศึกษาโดย 

ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าต�ารา และให้ค่าใช้จ่าย  

10,000  บาทต่อปี  จนส�าเร็จการศึกษา  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สาธษิฐ์ 

นากกระแสร์ รกัษาราชการแทนคณบดี

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เปิดเผยว่าความรู ้

ทางด้านวทิยาศาสตร์เป็นพืน้ฐาน 

ท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ในทกุด้าน แต่ปัจจบุนัเยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ 

เรยีนด้านวทิยาศาสตร์น้อยลง ซึง่ส่งผลให้ประเทศไทย

จะขาดแคลนนกัวทิยาศาสตร์ท่ีจะช่วยสร้างนวตักรรมใหม่ๆ 

ในการขับเคล่ือนประเทศ มหาวทิยาลัยตระหนกัถึง 

ความส�าคญัในส่วนนี ้ จงึหาแนวทางทีจ่ะจงูใจให้นกัเรยีน 

เรยีนในคณะวทิยาศาสตร์เพิม่ขึน้ โดยให้ทนุ “วทิยาศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ” ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียน และค่าต�ารา รวมทั้งให้เงินค่าใช้จ่าย 

ปีละ 10,000 บาท จนส�าเรจ็การศกึษา ส�าหรบัผูส้มคัรเรยีน

ในคณะวทิยาศาสตร์ใน 5 สาขาวชิาได้แก่ เคม ีฟิสกิส์ 

วทิยาศาสตร์  ชวีวทิยา  และสถติ ิ จ�านวน 80  ทนุต่อปี 

 คุณสมบัติผู้ขอรับทุน ต้องเป็นนักเรียนที่จบ

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 สายวทิย์ เกรดเฉลีย่ 2.5 ขึน้ไป 

และคณะฯจะติดตามผลการเรียนทุกภาคเรียน

ตลอด 4 ปี ซึง่นกัศกึษาต้องสะสมหน่วยกติได้ตามเกณฑ์

คือ ภาคเรียนละ 18 หน่วยกิต หรือปีละ 36 หน่วยกิต    

 ผู ้สนใจรับทุนสมัครเป็นนักศึกษาคณะ-

วิทยาศาสตร์ ม.ร.ได้ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 

4 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง สอบถาม

รายละเอียดเพิม่เตมิโทร. 0-2310-8380 หรอืดรูายละเอียด

เพิ่มเติมที่ www.sci.ru.ac.th

  โ ข น ร า ม ค� า แ ห ง ฉ ล อ ง

ครบรอบ 12 ปี รวมศลิปินช้ันคร ู

ศลิปินแห่งชาติ และนักแสดงโขน 

หลายรุน่ เปิดการแสดงครัง้ยิง่ใหญ่ 

อย่างวิจิตรงดงามตระการตา 

ในชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินนีาถ โขนรามค�าแหงชดุ “ศกึแสงอาทติย์- 

พรหมาสตร์” และนาฏศิลป์ไทย  ณ โรงละครแห่งชาติ 

ในวนัที ่14 กรกฎาคมนี ้เวลา 14.00 น. โดยไม่เกบ็ค่าเข้าชม

  อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์ เกตแุก่นจนัทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

เปิดเผยว่าโขนรามค�าแหงก่อตัง้ขึน้ 

เมือ่ปี 2547 ตามด�ารขิองรองศาสตราจารย์

รังสรรค์  แสงสุข  อดีตอธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยได้สร้าง 

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลัก  

1 ใน 4 ประการของมหาวิทยาลัย นั่นคือ พันธกิจ

ด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม โดยได้จดัการฝึกสอนโขน

และนาฏกรรมไทยให้กับนักศึกษา นักเรียน คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตลอดจน

เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ารับการฝึกหัดโขน

และนาฏศิลป์ไทยตามแนวทางของศาสตราจารย์  

พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ที่ได้เล็งเห็นว่า การที่ 

เยาวชนได้มโีอกาสฝึกหดัโขนนัน้ กเ็พือ่ทีจ่ะได้ “ดโูขนเป็น” 

และเมือ่ได้ทดลองฝึกหดั ออกแสดง จนดโูขนเป็นแล้ว 

เยาวชนเหล่านี้ก็จะได้เป ็นพลังที่ เข ้มแข็งในการ 

ท�าหน้าที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏกรรมไทย

และศิลปวัฒนธรรมด้านอื่นๆให้ยังคงด�ารงอยู่ต่อไป

ในอนาคต

 อกีทัง้ “โขนมหาวทิยาลยัรามค�าแหง” ยงัได้มโีอกาส 

จัดแสดงผลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน 

มหาวิทยาลัย ในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ

จนมชีือ่เสยีงเป็นทีป่ระจกัษ์โดยทัว่กนัว่า “มหาวทิยาลัย

รามค�าแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายและ

ม.ร.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

โดย เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ

รามคำาแหงเชิญชมมหกรรมศิลปะการแสดงโขน 

ฉลองโขนรามคำาแหงครบรอบ 12 ปี


