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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๑๓

วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
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ม.ร.ร่วมเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำาริ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เข้าร่วมโครงการเครอืข่ายสถาบนัการศกึษา

สืบสานพระราชด�าริ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  

เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน- 

พระราชด�าริ รุ่นที่ 3 จัดขึ้นโดย ส�านักงาน กปร. เมื่อวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 ณ อาคารส�านักงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

เพือ่ให้เกดิเครอืข่ายจากสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ ทีจ่ะท�าหน้าที่

น้อมน�าพระราชด�าริหลักการทรงงาน และผลการพัฒนาตามแนว

พระราชด�ารไิปปรบัใช้ในหลกัสตูรการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้

ของเยาวชนให้ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

ดนิ น�า้ ป่าไม้ พลังงาน อาชพี รวมถงึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำาแหงเปิดอาคารใหม่ 12 ชั้น คณะรัฐศาสตร์

   
 

   
 ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการสมัครใหม่ ให้ทุนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

 มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีความประสงค์ให้ทุน- 

การศึกษา ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2559 แก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และขยันหม่ันเพียร

ในการศึกษา จ�านวน 20 ทุนๆ ละ 4,000 บาท 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ประสงค์

จะขอรับทุนฯ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ 

หน่วยทะเบยีนและประเมนิผลการศกึษา งานบรกิาร-

การศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์  

ได้ตั้งแตว่ันที่ 6 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2559

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ

นายกฤตกร พาใจธรรม บัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ ที่จบการศึกษาจาก 

ระบบ Pre-degree สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเชียงราย ขณะที่อายุ 19 ปี

ปัจจุบันจบช้ันเนติบัณฑิตยสภา สมัยท่ี 68 และท�างานเป็นนักกฎหมาย ส�านักงานกฎหมายเนตินัย- 

การบัญชี ขณะท่ีอายุ 20 ปี เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรับรอง 1 ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีความภูมิใจ 

ที่ได้เห็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์อีกคนหนึ่ง ที่ได้น�าความรู้ด้านกฎหมายออกไปท�างานและ 

 งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรม 

“ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาพกิาร” ในวนัที ่ 15 กรกฎาคม 2559 

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสโมสร 

อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพิการ

สมัครใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง และสามารถปรับตัวเข้ากับ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน

ท�าบุญเปิดป้ายอาคารใหม่ 12 ชั้น คณะรัฐศาสตร์ 

โดยมี รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี คณบดี 

คณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และมีศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน  

ร่วมในงาน เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 ณ อาคารใหม่ 

12 ชั้น คณะรัฐศาสตร์

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่าคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สถาปนาขึน้ตัง้แต่ปี 2516 โดยอาคารหลังแรกของคณะรฐัศาสตร์ เป็นเพียงอาคารไม้หลังเลก็ๆ 

และต่อมาได้สร้างอาคาร 5 ชั้นเป็นอาคารถาวร จนกระทั่งปี 2550 ได้ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ 12 ชั้นขึ้น 

ซึ่งเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 15,000 ตารางเมตร เพ่ือรองรับการด�าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน  วิจัย  บริการทางวิชาการ  และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ม.ร.ยินดีบัณฑิตนิติศาสตร์จบระบบ Pre-degree
สอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตไทย วัย 20 ปี

(อ่านต่อหน้า 2)
(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ม.รามคำาแหงเปิดอาคารใหม่ฯ       (ต่อจากหน้า 1)

 “กว่า 40 ปีทีผ่่านมา คณะรฐัศาสตร์ได้ด�าเนนิ-

พนัธกจิต่างๆ ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงตลอดมา และมั่นใจว่าคณะมีความพร้อม

ที่จะเสริมสร้างสมรรถนะของคณาจารย์ บุคลากร 

และนกัศกึษาให้มคีวามเข้มแขง็ เพือ่สร้างความได้เปรยีบ

ในการแข่งขันและก้าวเดินไปพร้อมๆกับความก้าวหน้า

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงต่อไป”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดี

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่าขอแสดงความยินดี

และภมูใิจทีไ่ด้เปิดใช้อาคารใหม่ 12 ชัน้ ของคณะรฐัศาสตร์

อย่างเป็นทางการ โดยบริเวณสถานท่ีแห่งนี้ในอดีต 

เป็นพื้นที่ของอาคาร NB 3A  NB 3B และอาคารไม้ 

หลังเก่าของคณะรัฐศาสตร์ ทั้งนี้อาคารใหม่ 12 ชั้น 

สร้างขึน้จากงบรายได้ของมหาวทิยาลยั ใช้เวลาก่อสร้าง

กว่า 3 ปี เป็นอาคารท่ีทันสมัย และเหมาะแก่การ

ใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลาย สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

รวมทั้งต้นไม้น้อยใหญ่ ได้รับความอนุเคราะห์จาก

นกัศกึษา เข้ามาปรบัภมูทิศัน์ต่างๆ ให้สวยงาม ถอืเป็น

ความภาคภมูใิจของชาวคณะรฐัศาสตร์ และชาวรามค�าแหง

ทุกคน

 “สิง่ปลกูสร้าง อาคาร และต้นไม้ต่างๆ เป็นวตัถ ุ

ที่คงอยู่ แต่ถ้าคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า 

นักศึกษาปัจจุบัน ไม่มีความรัก ความผูกพัน ใส่ใจ-

ดแูลกนั เมือ่เวลาผ่านไปกจ็ะต้องทรดุโทรมลง ขอให้ 

ช่วยกันดูแลกันและกัน รวมทั้งดูแลอาคารแห่งนี ้

และสภาพแวดล้อมให้งดงามเหมาะแก่การใช้ประโยชน์

ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย”

 ท้ังนี ้ โครงการดังกล่าวได้น�าคณาจารย์ จ�านวน 

91 คน จากสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 51 แห่ง

ทั่วประเทศไปศึกษาแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้ง 

เยี่ยมชมการด�าเนินงานและลงมือปฏิบัติในพื้นที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เช่น โครงการ

ศึกษาวิจัยฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เป็นต้น 

ม.ร.ร่วมเป็นเครือข่ายฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

สอบผ่านการเรียนกฎหมายในระดับสูงขึ้น ทั้งที ่

อายุยังน้อยอยู่ แต่ได้แสดงศักยภาพของบัณฑิตรามฯ 

อย่างเต็มท่ี ด้วยการเข้าเรียนระบบ Pre-degree ซ่ึงเป็น

ระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลาย 

เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า เมื่อจบเร็วท�าให้

มีโอกาสเลือกทางเดินในชีวิตได้ก่อนเพ่ือนในวัยเดียวกัน 

ซ่ึง “กฤตกร” ถือเป็นแบบอย่างบัณฑิตท่ีจบการศึกษา

จากระบบ Pre-degree อย่างมีคุณภาพและจะช่วย

เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อๆไปได้เห็นแบบอย่าง

ในการเรียนต่อในระบบนี้ให้มากขึ้น

 ด้าน นายกฤตกร พาใจธรรม 

หรือ บิ๊ก เข้าเรียนระบบ Pre-degree 

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดเชียงราย ขณะเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

เมื่อจบ ม.ปลาย ได้เกรดเฉลี่ย 3.5 

และสะสมหน่วยกิตได้มากถึง 138 หน่วยกิต มาเทียบโอน

เรียนต่อระดับปริญญาตรีเพียง 1 เทอมก็ส�าเร็จการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี ขณะที่อายุ 19 ปี และเข้าศึกษาต่อ

ช้ันเนติบัณฑิตยสภา สอบผ่านสมัยท่ี 68 ใช้เวลาเรียน

เพียง 1 ปี ปัจจุบันอายุ 20 ปี และท�างานเป็นนักกฎหมาย 

ส�านักงานกฎหมายเนตินัยการบัญชี

 กฤตกร เผยด้วยว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลายได้เข้ามา 

ศึกษาต้ังแต่อายุยังน้อย ช่วงเวลาท่ีเรียนควบคู่ท้ังสองแห่ง 

ท�าให้รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน มีความรับผิดชอบ

อย่างมาก และจะอ่านทบทวนมาตราจนจ�าขึ้นใจ 

เม่ือเรียนจบย่ิงท�าให้รู้ว่า “ส่ิงท่ีท�าอาจจะยาก แต่ถ้าหาก 

ก้าวข้ามผ่านไปได้จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

และสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัว”  เพราะผมเชื่อ

เสมอว่า “ถ้าเราทนในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทนได้ 

ท�าในสิ่งที่คนอื่นท�าไม่ได้ เส้นทางที่ล�าบาก คือทาง 

สู่ความส�าเร็จของเรา”

ม.ร.ยินดีบัณฑิตนิติศาสตร์ฯ          (ต่อจากหน้า 1)

สภาพแวดล้อมทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

 โดยมกีารบรรยายหวัข้อ “สทิธใินการขอรบับรกิาร

สนับสนุนความรับผิดชอบของนักศึกษาพิการ”  

โดย รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล ประธานหลักสูตร

ครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ มหาวทิยาลยั-

ราชภฏัสงขลา การบรรยาย “การลงทะเบยีน / การสอบไล่ 

และการใช้เทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบั 

นกัศกึษาพกิาร” โดย นางนฤมล มนาปี ผูอ้�านวยการ 

กองกิจการนักศึกษ ม.ร. และบรรยาย “กิจกรรม

ระหว่างศึกษาและกลุ่มสัมพันธ์รุ ่นพี่พบรุ่นน้อง” 

พร้อมน�านกัศกึษาพกิารสมคัรใหม่ชมสภาพแวดล้อมในม.ร.

ม.ร.ปฐมนิเทศฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

พิธีทำ�บุญเนื่องในวันก่อตั้งมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ส�ข�วิทยบริก�รฯจังหวัดหนองบัวลำ�ภู ครบรอบ 14 ปี

 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู ท�าบุญ 

เนื่องในวันก่อตั้งครบรอบ 14 ปี โดยมีอาจารย์ 

ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ 

จากคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน 

ร่วมท�าบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์จ�านวน  

9 รูป เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 ณ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภูได้ประกอบ 

พิธีวางศิลาฤกษ์และได้ประกอบพิธีมอบอาคาร 

เรียนรวมและปฏิบัติการ ที่ดิน และทรัพย์สมบัติ 

ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2546 ให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของ 

ประชาชนจังหวัดหนองบัวล�าภู และจังหวัดใกล้เคียง 

ตามปรัชญา: “ยกระดับความรู้ มุ่งสู่รากหญ้า เพื่อ

พัฒนาสังคม ระดมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ

ปณิธาน: “ความรู้คู่คุณธรรม น�าวิชาการสู่มวลประชา 

ส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ครบรอบ 14 ปี ร�มฯ - หนองบัวลำ�ภู



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง ร�มคำ�แหงให้ท�ง

 ที่ตรงนี้ “ข่าวรามค�าแหง” ได้กล่าว

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงมาทุกปี

 ปีนี ้ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ มหาวทิยาลยั

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ�านวนหนึ่ง 

ซึ่งมุ่งหน้ามาศึกษาในคณะต่างๆ

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอต้อนรับ “ลกูพ่อขนุฯ” 

คนใหม่ด้วยความยินดี

 ขอคดัค�าต้อนรบัของผูใ้หญ่ในมหาวทิยาลยั

แห่งนี้มาสัก ๒ คน

 คนแรกคือท่านนายกสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ท่านอาจารย์วิรัช ชินวินิจกุล 

ท่านบอกว่า

 มหาวทิยาลยัตลาดวชิาอย่างรามค�าแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้กล่าวขวัญเสมอมา 

กว่า ๔๐ ปีว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ 

 “เข้าง่ายแต่จบยาก”

 เนือ่งเพราะ ผูท้ีเ่ข้ามาเรยีนต้องเป็นผูท้ี่

 มคีวามอดทน อดกลัน้ มานะพยายาม

และรู ้จักวางแผนจัดระเบียบการใช้ชีวิต

ตนเองในทกุๆด้าน รูจ้กัประมาณตน ควบคุม

ตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย

 คนที่สองคือท่านอธิการบดี ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

 ท่านอธกิารบดบีอกว่า อยากให้นกัศกึษา

แสวงหาประสบการณ์จากกิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 ท้ังกจิกรรมด้านวชิาการและกจิกรรม

เชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกจิกรรมเกีย่วกบั

จิตอาสา

 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

เครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางฯ จัดสัมมนา

“สร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตฯ สู่ประชาคมโลก” ที่รามคำาแหง

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ฝากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ 

สร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก สถาบันอุดมศึกษาต้องมีเสรีภาพทางวิชาการและการบริหารจัดการ  

เพื่อเป็นแรงผลักดันการทำางานสู่ความสำาเร็จ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธานเปิดการสมัมนา 

“สร้างภมูคิุม้กนับณัฑติไทยอย่างไร เพ่ือเตรยีมพร้อมสู่ประชาคมโลก” จัดโดยคณะอนกุรรมการพฒันานสิตินกัศกึษา 

นอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ โดยมี ดร.จิรวัฒน์  วีวังกร 

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนา

บณัฑติอดุมคต ิพร้อมด้วยผู้บริหารสถาบนัอุดมศึกษา บคุลากรด้านกจิการนกัศกึษาและผูน้�านกัศกึษา จาก 84 สถาบนั 

จ�านวนกว่า 300 คนร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ดร.จิรวัฒน์ วีวังกร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกช้ันเรียนฯ กล่าวว่า 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรทางสังคมที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการ

พัฒนาประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ก่อให้เกิดปัจจัยกดดัน

ที่ส่งผลต่อการคงอยู่และความพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีโลก ซ่ึงเป็นประเด็นท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้อง

แสวงหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศ 

 จากผลการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเสียงสะท้อนจากสถานประกอบการ 

และสื่อมวลชน เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตไทยในเวทีโลก พบว่าการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคตต้องเน้นเรื่องกลยุทธ์

เชิงป้องกัน โดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนิสิตและนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้บัณฑิตไทยในอนาคตรองรับการ

เปิดประเทศได้มากยิ่งขึ้น และกลยุทธ์เชิงรุก ต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตไทยให้มีความพร้อมต่อการมีงานท�า 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมให้กับประเทศชาติต่อไป

 “ปัจจุบันนักศึกษายุคใหม่มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกหลายประการที่แสดงให้เห็นว่าขาดภูมิคุ้มกัน 

ท่ีดีในตนเอง และยังตระหนักต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองน้อย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศในระยะยาว 

ประกอบกับกระบวนการพัฒนานกัศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาให้ความส�าคญัต่อการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัไม่มากพอ 

คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาฯ จึงเห็นความส�าคัญในการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเห็นความส�าคัญ

ในประเด็นดังกล่าว และวางแนวทางในการเสริมสร้างตระหนักให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา จึงได้จัดโครงการสัมมนา

ในเรื่อง “สร้างภูมิคุ้มกันบัณฑิตไทยอย่างไร เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมโลก” เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดการ 

สร้างภมูคิุม้กนัแก่นกัศกึษายุคใหม่มีความพร้อมสู่ประชาคมโลก และสร้างโอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั 

รวมทั้งหาแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักศึกษา และสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างความพร้อมแก่นักศึกษา 

ในการเข้าสู่ประชาคมโลก”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นมหาวทิยาลัยตลาดวชิา ก่อตัง้ขึน้มาเพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานทีเ่รยีนในระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย 

และเพือ่เปิดโอกาสให้บคุคลทีป่ระสงค์จะเข้าเรียนต่อในมหาวทิยาลยัได้เข้ารบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ เพิม่พนูวทิยฐานะ

แก่ผูป้ระกอบอาชพีและขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพฒันาคณุภาพของประชาชนทัว่ไป โดยเปิดรบัสมคัรนกัศกึษา

โดยไม่จ�ากัดจ�านวนและไม่มีการสอบคัดเลือก มีการจัดการเรียนการสอนแต่ไม่บังคับการเข้าชั้นเรียน

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง พบมิตทิางการศึกษาทีร่ะบบการศกึษาแบบปิดไม่คุน้เคย คอื การกระหายใคร่เรยีนรู้

ของคนในสงัคมไทย อยากเรยีนรูแ้ละสร้างอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีไ่ม่มโีอกาสเข้าสู่มหาวทิยาลยัปิด ฐานะยากจน 

หรอือยูต่ามภมิูภาคต่างๆไม่สามารถเดนิทางมาเรยีนหนงัสอืได้ ..รามค�าแหงมโีอกาสให้กบัคนเหล่านีไ้ด้พฒันาความรู ้

ความสามารถและสร้างอนาคตของตนเองตามคุณภาพมาตรฐานที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันของมหาวิทยาลัย 

ท�าให้สามารถผลิตบัณฑิตออกไปแข่งขันในตลาดแรงงาน และสามารถยืนเทียมบ่าเทียมไหล่กับคนอื่นๆ ได้อย่าง 

สมศักดิ์ศรีของความเป็นคน” (อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

Pre-degree ม.รามคำาแหง 
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน ม.ปลาย

พ. 6 ก.ค. 59 - อ. 18 ต.ค. 59 บรรยายในชั้นเรียน

ศ. 8 ก.ค. 59 - จ. 11 ก.ค. 59 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2559

  ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ศ. 8 ก.ค. 59 - ส. 15 ต.ค. 59 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ศ. 15 ก.ค. 59 - ศ. 5 ส.ค. 59 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2559 

  ทางไปรษณีย์

ศ. 15 ก.ค. 59 - พ. 24 ส.ค. 59 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2559 

  ทาง INTERNET

จ. 18 ก.ค. 59 - พ. 24 ส.ค. 59 สอบ e-Testing รายละเอียดการสอบดูตาม

พ. 31 ส.ค. 59 - อา. 16 ต.ค. 59 ประกาศของส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

ส. 23 ก.ค. 59 - อ. 26 ก.ค. 59 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และ

  ภาคฤดูร้อน/2558

พ. 24 ส.ค. 59 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)

พฤ. 25 ส.ค. 59 - อ. 30 ส.ค. 59 สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2558

พ. 19 ต.ค. 59 เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)

พฤ. 20 ต.ค. 59 - อ. 8 พ.ย. 59 สอบไล่ภาค 1/2559

พ. 9 พ.ย. 59 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

}

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ส. 18 - มิ.ย. 59 - จ. 20 มิ.ย. 59 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

  ภาค 1/2559 ที่สาขาวิทยบริการฯ 

ศ. 24 มิ.ย. 59 - ศ 29 ก.ค. 59 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

  ภาค 1/2559 ทางไปรษณีย์

จ. 1 ส.ค. 59 - พ. 24 ส.ค. 59 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

  ภาค 1/2559  ทาง INTERNET

พ. 6 ก.ค. 59 - อ. 27 ก.ย. 59 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 9 ก.ค. 59 - อา. 6 พ.ย. 59 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส. 27 ส.ค. 59 - อา. 28 ส.ค. 59 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2

  และภาคฤดูร้อน/2558ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

ส. 1 ต.ค. 59 - อา. 2 ต.ค. 59 

ส. 8 ต.ค. 59 - อา. 9 ต.ค. 59

ส. 12 พ.ย. 59 - อา. 13 พ.ย. 59

ส. 19 พ.ย. 59 - อา. 20 พ.ย. 59

จ. 21 พ.ย. 59 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2558}
วันสอบไล่ภาค 1/2559}

  นักเรียน ม.ปลายเชื่อมั่นคุณภาพระบบ Pre-degree แห่สมัครเรียนสะสม

หน่วยกิตล่วงหน้า  หวังจบปริญญาตรีด้วยอายุน้อย  สั่งสมประสบการณ์ก่อน

เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ก่อนใคร  และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 นายอภิสิทธิ์  วงค์จันทา  นักเรียนชั้น ม. 4  โรงเรียน

สุรศักด์ิมนตรี สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าวางแผน

การเรียนระบบ  Pre-degree  มาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3  โดยทราบข่าวและได้รับค�าแนะน�าจากคุณพ่อซึ่งเป็น

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ตั้งใจ 

จะเรียนปริญญาตรีให้จบพร้อมๆ กับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เพื่อโอกาสที่จะสะสมใบปริญญาได้เร็วและมากกว่าเพ่ือน

รุ่นเดียวกัน  การมาเรียนระบบ Pre-degree  ผมจะไม่มีเวลาท�าอย่างอ่ืนเลย  นอกจาก

อ่านหนังสือ และตั้งใจเรียน  แต่เมื่อตั้งใจกับมันมากพอ  สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือ

ความส�าเร็จที่หาซื้อไม่ได้นอกจากไขว่คว้ามาเอง

 นางสาวปุญนิชา  รัตนบุญเสน  นักเรียนชั้น ม.4 

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  สมคัรเรยีนคณะรฐัศาสตร์  กล่าวว่า 

เลอืกเรยีนคณะรฐัศาสตร์  แผนความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนระบบ Pre-degree และ

ปริญญาตรีใบแรกไปใช้ในการเรียนต่อเป็นนักการทูต 

ตามความใฝ่ฝัน  และมปีระสบการณ์การเรยีนในมหาวทิยาลยั

ก่อนใคร  โดยทราบข่าวการเรยีนระบบ Pre-degree จากคณุแม่ 

ซ่ึงเป็นศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์  หลังจากนี้จะแบ่งเวลาการอ่านหนังสือ 

อย่างสม�่าเสมอ  ไม่กังวลแม้ต้องเรียน 2 สถาบันควบคู่กัน

 นางสาวพนิตสุภา  รอดรกัษะ  นกัเรยีนช้ัน ม.4 โรงเรยีน- 

เตรยีมอดุมศกึษา  สมคัรเรยีนคณะนิติศาสตร์  กล่าวว่ามีความต้ังใจ 

จะเรยีนล่วงหน้าตัง้แต่แรกอยูแ่ล้ว  จงึสบืค้นจากอนิเทอร์เนต็

จนเจอระบบการเรียน Pre-degree ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

และวางแผนมาสมคัรเรยีนทนัที  โดยเลอืกเรยีนคณะนติศิาสตร์  

เพราะกฎหมายเป็นสิง่ทีท่กุคนควรรู ้ อกีทัง้ยงัสามารถน�าไปใช้ 

ได้จรงิในทกุอาชพี  รวมถงึอาชพีแพทย์ทีใ่ฝ่ฝันในอนาคตด้วย 

โดยหลงัจากทีก้่าวเข้ามาเป็นนกัศกึษา Pre-degree  ม.รามค�าแหงแล้ว  จะต้องตัง้ใจ

เรียนมากข้ึน  แต่จะไม่ทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป  จะท�าทุกอย่างให้ดีท่ีสุด  นอกจากนี้

คุณพ่อยังเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย

 นางสาวจิรัชยา  คำาวัฒน์  นักเรียนชั้น ม.4  โรงเรียน-

นวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  สมุทรปราการ 

สมคัรเรียนคณะศกึษาศาสตร์  กล่าวว่าเลอืกเรยีนศกึษาศาสตร์  

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  

ซึง่การมาเรยีนระบบ Pre-degree ท�าให้สามารถสะสมหน่วยกติ

และเรียนจบปริญญาตรีได้ก่อนเพื่อนรุ่นเดียวกัน  ประสบ-

ความส�าเร็จในเป้าหมายการเป็นดีไซเนอร์ได้เร็วขึ้นด้วย  

อีกท้ังยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  แบ่งเวลาเรียนให้สมดุลกัน  ช่วงท่ีว่าง 

จากการเรียนที่โรงเรียนก็จะอ่านหนังสือของที่ ม.รามค�าแหงให้เต็มที่

 นายยชญ์ตระกลู  สวุรรณศร ี นกัเรยีนชัน้ ม.4  โรงเรยีน 

สาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง สมคัรเรยีนคณะศกึษาศาสตร์  

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  กล่าวว่าอนาคต

ต้ังใจจะเป็นจติแพทย์   เม่ือทราบข่าวการเรยีนระบบ Pre-degree 

จากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ได้มาแนะแนว

การศึกษาต่อที่โรงเรียน  จึงวางแผนมาสมัครเรียนทันท ี

ซึง่การเรยีนระบบ Pre-degree เป็นทางเลอืกส�าหรบัผูท้ีอ่ยากเรยีน

ควบคู่ไปกับการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท�าให้เราเรียนจบปริญญาตรีและ

ท�างานได้เร็วขึ้นด้วย  การวางแผนการเรียนต้องดูก่อนว่าสอบช่วงไหน  และ 

อ่านหนงัสอืสอบให้ครบตามรายวชิาท่ีลงเรยีนไว้  ท้ังกจิกรรมท่ีโรงเรยีนกท็�าเต็มท่ี  

สอบกม็าสอบไม่ขาดสอบ  คอืเตม็ท่ีท้ังสองอย่าง ไม่ท้ิงทีใ่ดทีห่นึง่ (อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   

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

ประเพณีสู่ขวัญแต่งงานของชาวลาว
ตอน คำ�เตือนสำ�หรับแมงเม่�

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ท่านผู้อ่านเคยติดตามอ่าน ฟัง หรือดูนักวิเคราะห์เวลาที่เขาวิเคราะห์

ตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์

กนับ้างไหมครบั มบีางคนทีต่ดิตามอยูบ้่างเกดิข้อสงสยัแล้วมาถามผมว่า ท�าไม 

เรื่องเดียวกันแต่เขาวิเคราะห์ผลกระทบได้ตรงข้ามกันขนาดนี้ ผลที่ถูกต้อง

ควรจะเป็นอย่างไรกันแน่ ตัวอย่างพื้น ๆ ของเรื่องนี้เช่น วิเคราะห์ว่า “ตลาด

อาจจะปรบัฐาน (แปลว่าราคาหุน้จะตก) เพราะราคาน�า้มนัมแีนวโน้มตกต�า่ลง” 

ทัง้ ๆ ทีก่่อนหน้านัน้ไม่นาน ผูว้เิคราะห์คนเดียวกนัเคยบอกว่าตลาดฯ จะปรบัตวั 

ดีขึ้นเพราะราคาน�้ามันมีแนวโน้มลดลง

 ท�านองเดียวกันการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ดี เขาก็อาจวิเคราะห์ว่าจะมีผลทางลบหรือทางบวก 

ต่อตลาดหุ้นไทยก็ได้ เช่นถ้าต้องการจะให้เห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีผลทางลบต่อตลาดหุ้นไทยก็จะให้เหตุผลว่า การขึ้น

อตัราดอกเบ้ียจะมีผลให้เศรษฐกจิสหรัฐฯ ชะลอตัวลง (เป็นผลของการใช้นโยบาย

การเงินแบบเข้มงวดตามทฤษฎี) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย 

และเกิดผลเชื่อมโยงทางลบมาถึงตลาดหุ้นไทยได้ในที่สุด แต่ถ้าจะอธิบายให้มี

ผลทางบวกต่อตลาดหุ้นไทยก็จะบอกว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก�าลังฟื้นตัวหรือดีวันดีคืนซึ่งย่อม

เป็นผลดีต่อการส่งออกของไทย

 ส่วนเรือ่งราคาน�า้มนัทีอ้่างไว้ตอนต้นนัน้ ถ้าผมจะอธบิายว่าราคาน�า้มนั 

ตกต�่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นในทางลบก็จะบอกว่า ราคาน�้ามันตกต�่าท�าให้รายได ้

ของบริษัทที่ท�าธุรกิจน�้ามันลดลง และในเมื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทีท่�าธรุกจิเกีย่วกบัปิโตรเลยีม (ไม่จ�าเป็นต้องเอ่ยชือ่) มมีลูค่าหุน้ทีซ่ือ้ขายในตลาดสงู 

การลดลงของรายได้(และก�าไร)ย่อมท�าให้ตลาดหุน้ปรบัตวัในทางลบได้ แต่ถ้า

ผมจะอธิบายให้ผลการลดลงของราคาน�้ามันเป็นบวก ก็จะบอกว่าราคาน�้ามัน

เป็นทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งของธุรกิจอุตสาหกรรมและ

บริการจ�านวนมาก การที่ราคาน�้ามันลดลงจึงท�าให้ต้นทุนของบริษัทเหล่านั้น 

ลดลงตามส่งผลให้มกี�าไรมากขึน้ เมือ่ก�าไรดรีาคาหุน้ของบรษิทัต่าง ๆ ในตลาดฯ 

ก็ควรจะดีขึ้นด้วย เห็นไหมครับสาเหตุเดียวกันคนท่ีรู้จักพลิกแพลงเล็กน้อย 

(สมัยก่อนเรียกศรีธนญชัย ซึ่งเด็กยุคนี้อาจไม่รู้จัก) ก็อาจอธิบายให้เป็นบวก

หรือลบก็ได้โดยมีเหตุผลสนับสนุนที่น่ารับฟัง

 แม้แต่การที่ตลาดหุ้นไทยตกต�่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือ SET Index 57  ปรับตัวลดลงทุกวันก็ยังอุตส่าห์มีคนคาดหมายว่าควรจะ 

เข้าไปซ้ือหุ้นได้ ด้วยเหตุผลว่าราคาหุ้นก�าลังถูก จนบางคนบอกว่าถูกท่ีสุด 

ในภมูภิาคด้วยซ�า้ ซือ้เกบ็ไว้สกัพกัจะได้ก�าไรแน่ ๆ  ซึง่ศพัท์นกัเลงหุน้เขาเรยีกว่า 

ไปช้อนซือ้ แต่นักวเิคราะห์พวกนีก้จ็ะบอกให้เข้าไปซือ้หุน้ตอนทีด่ชันตีลาดหลกัทรพัย์

ก�าลังสูงขึ้นเหมือนกันแต่ด้วยอีกเหตุผลหนึ่งคือ บอกว่าหุ้นก�าลังดีวันดีคืน 

ซือ้วนันีพ้รุง่นีก้ข็ายได้ก�าไรเป็นกอบเป็นก�าแล้ว (ถ้าซือ้ทลีะหลายล้าน) หรอืบางที

ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ จะซื้อตอนเช้าขายตอนบ่ายก็ยังได้ 

 ที่จริงแล้วตามหลักการไม่ว่าจะเป็นกรณีราคาหุ ้นก�าลังตกต�่าหรือ 

ก�าลงัสงูขึน้กม็เีหตผุลทีจ่ะซือ้ได้ทัง้นัน้ คอืถ้าซือ้ตอนราคาต�า่ ทางทฤษฎเีขาเรยีก

เป็นการลงทนุ ซึง่โดยทัว่ไปผูซ้ือ้จะเลอืกซือ้หุน้ทีผ่ลประกอบการด ีจดุมุง่หมาย

คือเงินปันผล (ส่วนแบ่งจากก�าไร) หรือมูลค่าของหุ้นท่ีจะสูงขึ้นในระยะยาว 

ส่วนถ้าซื้อตอนราคาก�าลังพุ่งขึ้นเขาเรียกซื้อเก็งก�าไร ซื้อมาขายไปเก็งก�าไร 

กันเป็นรายวันหรือบางทีรายชั่วโมงก็มีถ้าราคาเคลื่อนไหวเร็ว ๆ

   ปะเพนสีูข่วนักิน๋ด๋อง  คอืประเพณสีูข่วญัแต่งงาน 

หรอืการสมรส  หนุ่มสาวชาวลาวจะแต่งงานกนั   ปัจจบุนันยิมใช้ค�า    

ส้างคอบคัวใหม่   หมายถึงการแต่งงาน   เมื่อชายและหญิงมีอายุครบ  18  ปีขึ้นไป 

ในกรณพีเิศษและจ�าเป็น อายอุาจต�า่กว่า  18  ปีกไ็ด้  แต่ต้องไม่ต�า่กว่า  15  ปีบรบิรูณ์   

 การสู่ขอ หมายถึงการหมั้น ประเพณีให้ฝ่ายชายน�าบิดามารดาหรือ

เถ้าแก่ของตนไปสู่ขอต่อบิดามารดาหรอืเถ้าแก่ฝ่ายหญงิ การหมัน้ฝ่ายชายต้องม ี

ของหมัน้ เช่น  แหวน  สร้อย   หรอืเขม็ขดันาก  แล้วแต่ฐานะของฝ่ายชาย  ต่อมา 

ชายหรอืหญงิผดิสญัญาหมัน้  ไม่ยอมสมรสฝ่ายท่ีผดิสญัญาหมัน้ต้องรบัผดิชดใช้ 

ค่าทดแทนใน 2 เรื่อง คือทางเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน 

เพื่อการสมรส   เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงจะสมรสแล้วก็จะหาฤกษ์วันประกอบพิธ ี

ทัง้คูจ่ะสวมใส่เส้ือผ้าทีส่วยงามถกูต้องตามประเพณ ีเจ้าสาวสวมเสือ้ขาวแขนยาว  

ปัจจุบันจะสวมเสื้อสีอื่นๆก็ได้  ซึ่งเรียกว่าชุดแต่งงาน   

ชุดวิวาหะมุงคน   คือชุดวิวาห์  เกล้าผมด้วยปิ่นเกล้า  ใส่ซ้อง  พาดสไบเฉียง 

บนบ่าข้างซ้าย ส่วนเจ้าบ่าวจะสวมเสื้อขาวคอตั้งแขนยาว นุ่งผ้า     

เกี้ยวหางไก่   คือผ้าโจงกระเบน บางท้องถิ่นเรียก   ผ้าหาง   หรือ  

แพรวา   มผ้ีาสไบเฉยีงพาดบนบ่าข้างซ้ายเหมอืนฝ่ายเจ้าสาว     เมือ่ขบวนแห่เจ้าบ่าว 

มาถงึเถ้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะจงูแขนเจ้าบ่าวไปล้างเท้าทีบ่นัไดบ้านน�าไปเข้าพาขวญั

ที่เตรียมไว้แล้ว  เจ้าบ่าวก็จะน�าไฟจากเทียนที่จุดแห่มาพร้อมขบวนมาจุดเทียน

ที่ยอดพาขวัญก่อน  แล้วนั่งลงถือด้ายฝ้ายคนละเส้นกับเจ้าสาว  ประนมมือ  

 บาส ี คอืบายศรสีูข่วญัให้แก่คูบ่่าวสาว   การประกอบพธิกีม็คีวามแตกต่างกนั 

แล้วแต่ละท้องถิ่นผู้ที่เข้าสู่พาขวัญพานดอกไม้  หรือพานบาสี    จะจัดเป็น  3  ชั้น  

หรือ  5  ชั้น  แล้วแต่ก�าลังความสามารถของเจ้าภาพผู้จัด   จัดพาขวัญ  5  ชั้น 

จัดดังนี้  ชั้นที่ 1  จากฐานพาขวัญ  หรือพานบาสี  จะมีช่อดอกไม้  หรือดอกไม้

เป็นดอกๆ   ข้าวต้มมดั  ขนม  กล้วย  ชัน้ 2-3-4  มช่ีอดอกไม้  หรอืดอกไม้เป็นดอกๆ  

ชั้น 5  มีดอกไม้เหมือนกัน  มีด้ายฝ้ายส�าหรับผูกข้อแขน  เทียนไข  หมอพร 

หรอืหมอขวญักจ็ะเริม่ร่าย   สดู   หมายถึงพระสตูร เช่นมงคลสตูร  เรยีกขวญั-

เจ้าบ่าวก่อน  เสร็จพิธีก็จะน�าด้ายฝ้ายจากพาขวัญมาแจกแก่ทุกคนที่มาร่วมงาน 

ได้ผูกข้อมือซึ่งกันและกัน  พร้อมกับอวยพรให้อีกฝ่ายมีความสุขความเจริญ  

มีอายุหมั้นขวัญยืน  ท�ามาค้าขึ้น  ท�างานใดก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

แล้วกร็บัประทานอาหารร่วมกนั  บางงานอาจมกีารร้องเพลงเต้นร�าอย่างสนกุสนาน

ไปเรื่อยๆจนแขกที่มาร่วมงานทยอยกันกลับไปจนหมดก็เป็นเสร็จพิธี

 แต่ไม่ว่าเราจะซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนหรือเพื่อเก็งก�าไรก็ตาม มีฝ่ายหนึ่งที่ม ี

แต่ได้ไม่มีเสียก็คือนายหน้าค้าหุ้นหรือ broker เพราะพวกเขามีรายได้จากการ 

ท�าหน้าที่ซื้อหรือขายหุ้นให้กับทั้งนักลงทุนหรือนักเก็งก�าไร ไม่ว่าแมงเม่าเหล่านี ้

ซือ้หรอืขาย จะได้ก�าไรหรอืขาดทนุ นายหน้ากจ็ะได้ค่านายหน้าแน่ ๆ  เพราะฉะนัน้

ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เขาก็มีเหตุผลมาสาธยายให้เราซื้อหรือขายหุ้น 

ได้ทั้งนั้น นักลงทุนรายย่อยจึงควรต้องระวังตัวเอาไว้บ้าง อย่าเป็นอย่างที่คนเขา

ล้อเลียนว่าเป็นนักลงทุนประเภท “แมงเม่า“ ถูกแสงไฟจากตลาดหุ้นล่อหลอก 

จนหลงบินเข้าไปตายในกองไฟ 

 แต่ขึ้นชื่อว่าแมงเม่า พอเห็นแสงไฟก็คงอดไม่ได้ ถ้าไม่ตายในกองไฟ 

ก็ปีกหลุดนอนดิ้นอยู่กับพ้ืนรอบ ๆ กองไฟนั่นเอง  นักเล่นหุ้นประเภทแมงเม่า 

จ�านวนมากอาจไม่ถึงกับล่มจมหมดเนื้อหมดตัวตายในกองไฟ แต่ก็ปีกหลุด 

หมดสภาพไม่มีเงินจะไปเสียในตลาดหุ้นต่อ....ไม่รู้ว่าจะสงสารแมงเม่าดีไหม



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

  ม.รามคำาแหง  เร่งมาตรการ “ลดโลกร้อน” ตามนโยบายรฐับาล  จดัโครงการ

เปลี่ยนหลอดไฟธรรมดา  เป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED  พร้อมทั้ง

อบรมบคุลากรอย่างจรงิจงั  สร้างจติสำานกึการใช้พลงังานทีน่บัวนัยิง่ใช้ ยิง่หมดไป

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน  ร่วมกับ 

กรมส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จดัอบรมการประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

โดยมนีายสมชาย  คงสว่าง  ผู้อ�านวยการกองอาคารสถานที่ ม.ร.  เป็นประธาน  

และมีนายสิทธิพร  พิกุลแก้ว  รักษาการหัวหน้างานช่างและยานพาหนะ   

กองอาคารสถานที่  รวมถึงบุคลากรเข้ารับการอบรมจ�านวน 150 คน  เมื่อวันที่ 

23 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุม 501  อาคารเบกพล

         ทั้งนี้มี นายประสาน  มีประมูล  ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายเลิศชาย  แก้ววิเชียร  ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริม

พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นวิทยากรบรรยาย

ชีแ้จงโครงการประหยดัพลงังานในระบบไฟฟ้า  และมนีางสาวสภุาวด ี  ทพิย์ทวชียั  

หัวหน้าแผนกส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐ  นายปิยะชาติ  ศรีแก้ว  วิศวกร

ระดับ 6 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ในภาคไฟฟ้าสาธารณะ  

กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการกระตุ้นและปลูกฝัง 

จิตส�านึกให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงผลกระทบการใช้พลังงาน  ความรู้

ด้านเทคโนโลยีและการบ�ารุงรักษาหลอด Light  Emitting  Diode (LED)  

         โอกาสนี้  นายสมชาย  คงสว่าง  กล่าวว่าการเปลี่ยน

หลอดไฟเพียงอย่างเดียว  ไม่สามารถช่วยประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้ดีเท่าที่ควร  เพราะยังมีเร่ืองของการดูแลอุปกรณ์  

รวมถึงจิตส�านึกด้านการใช้พลังงานของบุคลากรด้วย   ทั้งนี้

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้านแสงสว่างเป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของการประหยัดพลังงาน  ซึ่งทางมหาวิทยาลัย

จะด�าเนินโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในด้านอื่นๆ  

อีกเป็นโอกาสต่อไป

 “ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งตัวแทนมาเข้ารับการอบรม  และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าหลังจากได้รับการอบรมไปแล้ว  จะน�าไปเผยแพร่ในองค์กรของท่าน 

เพื่อให้บุคลากร ม.รามค�าแหง ได้สร้างจิตส�านึกในการประหยัดพลังงาน”

         ด้าน นายเลิศชัย  แก้ววิเชียร  กล่าวว่าโครงการดังกล่าว 

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกับ 

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  ซึง่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเป็นผูบ้รหิาร 

จัดการพลังงานแบบครบวงจร  เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

อย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัย  โดยน�าเอามาตรการปรับเปลี่ยน

หลอดไฟฟ้าธรรมดาแบบเดมิทีก่นิพลงังาน 36 วตัต์ต่อหลอด  

และเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED  ซึ่งจะกินพลังงานประมาณ 

18 วัตต์ต่อหลอด  อกีทัง้แสงสว่างยงัคงไม่น้อยกว่าเดมิ  โดยเมือ่ปี 2558  ม.รามค�าแหง 

ได้ปรับเปลี่ยนจ�านวนหลอดไฟทั้งหมด 77,265 หลอด ซึ่งโครงการนี้จะท�าให้

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 

489,000 หน่วย หรือคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงประมาณ 2,000,000 บาท 

ต่อเดือน ทั้งน้ี มาตรการประหยัดพลังงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบาย

การประหยัดพลังงานของประเทศชาติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมอีกมาตรการหนึ่ง  

ดงัน้ัน การอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจการใช้พลงังานในครัง้นี ้ จงึถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญั

ในการร่วมกันลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้  ทางการไฟฟ้ามีการรับประกันอุปกรณ์  และรับประกันความช�ารุด

เสียหายของอุปกรณ์ 5 ปี ให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย

 นางสาวสุภาวดี  กล่าวว่าปัจจุบันแหล่งพลังงาน 

ในประเทศไทย  นับวันยิ่งใช้ยิ่งหมด  ซึ่งต้องน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศ  เพราะประเทศไม่สามารถผลติพลงังานให้เพยีงพอ 

ต่อความต้องการได้  หากหาแหล่งอ่ืนมาเพ่ิมเติมไม่ได้  อนาคต 

จะไม่มีพลังงานใช้  อีกท้ังการใช้พลังงานส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อธรรมชาติ  เกดิสภาวะเรอืนกระจก  ท�าให้ชัน้บรรยากาศ

ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกไปนอกโลกได้  ต้องกักเก็บ

ความร้อนไว้และดดูซบัเข้าไปในผวิโลกท�าให้เปลอืกโลกมคีวามร้อน  อณุหภมูโิลก

จึงสูงขึ้นเรื่อยๆ  มีผลกระทบตามมา เช่นน�้าแข็งทั่วโลกเริ่มละลาย  สัตว์บริเวณ

ขัว้โลกได้รบัความเดอืดร้อน  น�า้ทะเลสงูข้ึน  บางพืน้ท่ีถูกน�า้ท่วม  แผ่นดินเร่ิมหายไป 

ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่รุนแรงมากขึ้น  เกิดโรคระบาด  ฤดูกาลเปล่ียนแปลง  

ปะการงับางส่วนฟอกขาวตาย  เป็นต้น  ซึง่ขณะนีร้ฐับาลพยายามหามาตรการต่างๆ 

มาใช้ในการประหยดัพลงังาน โดยมาตรการส่วนหนึง่ คอืส่งเสรมิให้มกีารบังคบั 

ทางกฎหมายมากขึ้น    เช่น  การยกระดับความเข้มข้นของการขับเคลื่อนมาตรการ 

ประหยัดพลังงานในองค์กร  บังคับด้วย พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

การหาแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 ด้าน นายปิยะชาติ  กล่าวว่าการผลติและการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  การอนุรักษ์พลังงาน  

นอกจากจะช่วยลดปรมิาณการใช้พลงังาน  ซึง่เป็นการประหยดั

ค่าใช้จ่ายในกจิการแล้ว  ยงัช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจาก 

แหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย  ทั้งนี้แนวทางในการ

ประหยดัพลงังาน ได้แก่  การสร้างจติส�านกึให้รู้จกัใช้พลงังานและ

ส่งเสรมิพฤตกิรรมปิดไฟเมือ่ไม่ใช้งาน  การเปลีย่นชนิดบลัลาสต์ , 

DIMMER, Moving Sensor   การติดตั้งโคมเพิ่มแสงและดับหลอดไฟ  การลดค่า 

ความสว่างในส่วนทีแ่สงสว่างมค่ีาสงูกว่ามาตรฐาน  และการเปล่ียนชนดิหลอดไฟ 

ที่มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED  ซึ่งมีจุดเด่นคือ 

เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมน้อยกว่าหลอดไฟประเภทฟลอูอเรสเซน็และมคีวามทนทานสงู 

ใช้งานได้นานกว่าหลอดไฟประเภทอืน่ทัง้ยงัสามารถท�างานได้ดใีนสภาพอากาศเยน็ 

และยังช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้ประมาณ 135 บาทต่อป ี

เน่ืองจากมีความสูญเสียในรูปความร้อนต�่า  รวมถึงไม่มีรังสี UV และ IR  

หรืออยู่ในปริมาณที่ต�่ามากซึ่งไม่เป็นอันตราย

ม.ร. อบรมบุคลากร สร้างจิตสำานึกรู้ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 ระยะกลาง: ในช่วง 1 - 2 ปีจากนี้ 

เป็นช่วงที่ทุกอย่างจะด�าเนินไปด้วยความ

ไม่มัน่ใจและกงัวล แต่ตลาดเงนิจะเริม่นิง่ขึน้ 

หุ ้นพื้นฐานจะกลับมาดีดตัวขึ้นอีกครั้ง  

ในแง่ของภาคเศรษฐกจิจรงิ การค้าระหว่าง 

UK กับ EU จะยังไม่ได้ผลกระทบจนกว่าจะเกิด 

ข้อสรุปมาได้ว่าความสัมพันธ์ทางการค้าจะเป็น 

อย่างไร EU จะ Treat UK ในฐานะนอกสมาชิกทันที

หรอืไม่ ซึง่ถ้าหากเป็นเช่นนัน้ แน่นอนว่า UK จะได้รบั

ผลกระทบมาก เพราะส่งออกไปที ่EU มาก (กว่า 45% 

ของการส่งออกของ UK ไปที่ตลาด EU) หรือ 

หาก UK ตั้งก�าแพงภาษีสูงขึ้น อย่าลืมว่ากว่า 80% 

ของสินค้าที่ขายใน UK เป็นสินค้าจากต่างชาติ  

ซึ่งการตั้งภาษีน�าเข ้าจะท�าให้ราคาสินค้าสูงขึ้น  

คนท่ีเดือดร้อนมากทีส่ดุคงหนไีม่พ้นกลุ่มคนชัน้กลาง

และคนรายได้น้อย

 ส�าหรับนโยบายทางการเงิน หากการลดหรือ

เพิ่มอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ผล สหราชอาณาจักรอาจใช ้

มาตรการผ่อนคลายทางการเงนิ (Quantitative Easing) ได้ 

ซึ่งท�าได้ทั้งการพิมพ์ธนบัตรเพื่อเข้าซื้อพันธบัตร

ประเภทต่างๆ ส่งผลให้มเีงนิในระบบเศรษฐกจิเพิม่มากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางต้องเรียนรู้การท�า QE 

จากสหรฐัฯ และญีปุ่น่อย่างรอบคอบ เพราะจะส่งผลกระทบ 

ต่อตลาดการเงนิอืน่ทัว่โลกด้วย ทัง้นี ้ มคีวามเป็นไปได้ 

จะเกิดกระแสการออกจาก EU ขึ้นอีก แต่ที่ชัดที่สุด 

คงหนไีม่พ้นการทีส่ก๊อตแลนด์อาจท�าประชามตอิกีครัง้

ที่จะขอแยกตัวออกจาก UK และเข้าเป็นสมาชิก EU 

รายต่อไป

 ไทยอาจพลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส โดยการออกไป 

Roadshow ที่ UK ท�าให้เขาเห็นว่าไทยเป็นอีกหนึ่ง

ประเทศที่น่ามาลงทุน (ลงทุนทางตรง เปิดโรงงาน 

เปิดกจิการ) หากนกัลงทนุ UK ไม่สนใจตลาด EU แล้ว 

กย็งัมตีลาดบ้านเราทีเ่ปิดรบัการลงทนุจากต่างชาติอยู่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่อังกฤษมีศักยภาพ เช่น 

เครือ่งจกัรและอเิลก็ทรอนกิส์ อตุสาหกรรมเครือ่งบนิ

และส่วนประกอบ (เข้ากบัการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภา

ในตอนนี)้  รวมถงึภาคบริการอย่างการท่องเทีย่ว เป็นต้น 

พระเอกในระยะกลาง คือ Department of Trade  

Negotiations + Bank of England 

 ระยะยาว: เกดิการเจรจาการค้าใหม่ UK ต้องเร่ง 

เจรจาการค้ากบัคูค้่าทีม่ศีกัยภาพ ซึง่หาก UK เลอืก EU 

ค�าถามที่ต้องตอบคือกฎ Free movement หรือ

การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรียังคงมีอยู่หรือไม่ 

ซึ่ง UK จะต้องต่อรองกับ EU หากใครสักคนไม่ยอม 

เศรษฐกิจโลกยุค Post-Brexit (ตอนจบ) 

การเจรจาก็จบ เพราะเห็นได้ชัดว่า หนึ่งในประเด็น 

ทีท่�าให้เกิด Brexit ข้ึนมาจรงิๆ ก็คือเรือ่งของคนอพยพ 

มีความเป็นไปได้ที่ UK จะใช้มาตรการทางปริมาณ

และคุณภาพ กล่าวคือ ใช้ทั้งการก�าหนดโควตา และ

คณุสมบตัขิองผูเ้ข้ามาในประเทศ อาจอนญุาตให้เข้ามา 

เฉพาะแรงงานมฝีีมอื หรอืกลุม่วชิาชพีอย่างเช่นแพทย์ 

วศิวกร เป็นต้น สหราชอาณาจกัรกย็งัคงสหราชอาณาจกัร 

ต่อไป ภาคบริการมีสัดส่วนส�าคัญ สร้างมูลค่าเพิ่ม 

สงูกว่าภาคอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม โครงสร้าง

เศรษฐกิจตรงนี้น่าจะยังไม่เปล่ียน เราคงไม่ได้เห็น 

สหราชอาณาจักรเปลี่ยนเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ปลูกข้าว จับปลา ขาย Fish 'n Ship กันอย่างแน่นอน

 สำาหรบัผลกระทบในระยะยาวต่อไทย ไทยและ

UK ไม่ใช่คู่ค้าหลักต่อกัน ไทยส่งออกไปที่ UK 

เพียง 1.5% ของการส่งออกของไทยทั้งหมด ดังนั้น 

จึงเป็นการยากที่ Brexit จะเร่งให้เกิด FTA ระหว่าง 

Thai-UK แต่กถ็อืว่าเป็นไปได้ เพราะ UK เป็นตลาด 

ทีม่ศีกัยภาพ ประชากรใกล้เคยีงกบัไทย แต่รสนยิมด ี

สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยความประณีต มีศิลปวัฒนธรรม

เข้ามาเกีย่วข้อง สนิค้าหรหูราอาจเจาะตลาด UK ได้ ซึง่เป็น

หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องเร่งสร้างความสัมพันธ ์

ทีด่กีนัไว้  พระเอกในระยะยาว คอื รฐับาลขององักฤษ

 ปิดท้าย

 ที่น่าเป็นห่วงคือเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป 

ซึ่งหากเกิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกขึ้นมา ไทย 

และอาเซียนจะได้รับผลลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อย่างน้อยกผ็ลในตลาดเงินในระยะส้ันและระยะกลาง 

ล่าสดุ มดูีส์้ (Moody) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื 

ทางเศรษฐกิจ ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือของ 

สหราชอาณาจักร โดยอธิบายว่าจะส่งผลต่อแนวโน้ม 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิ จากนี ้ องักฤษต้องเริม่เจรจา 

ข้อตกลงการค้ากบั EU ใหม่ น�าไปสูค่วามไม่แน่นอน 

นกัลงทนุจะขาดความเชือ่มัน่ ซึง่จะส่งผลให้เศรษฐกจิ

ของอังกฤษเติบโตช้าลง และในระยะยาว

 ทัง้น้ี ไทยและอาเซยีนทีเ่พิง่รวมตัวกนัได้ไม่กีเ่ดอืน 

ควรจะมอง Brexit เป็นบทเรียนที่ล�้าค่า จุดสูงสุด

ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิท่ีประสบความส�าเร็จ

สูงที่สุดก็คือ EU และวันนี้ ความศักดิ์สิทธิ์และความ

น่าเชื่อถือของมันก�าลังสั่นคลอน

 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ต่อจากบทความที่แล้ว ที่พูดถึงผลกระทบระยะสั้นของ Brexit ตอนนี้จะเป็นการพูดถึงผลกระทบระยะกลางและระยะยาว

   ข้อควรรู้จาก สวป.

 ➣ นั ก ศึ ก ษ า ส ่ ว น ก ล า ง แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 

ส่วนภูมิภาค ยื่นด้วยตนเองหรือผู้ด�าเนินการแทน

ใช้หลักฐาน ดังนี้

 1.  บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

 2.  ค่าธรรมเนียม 20 บาท

 3.  รปูถ่ายขนาด 2 นิว้ 1 รปู 

 4. กรณใีห้ผู้อ่ืนด�าเนนิการแทน ให้ผู้ด�าเนนิการแทน 

น�าบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ยื่นขอ และ 

ผู้ด�าเนินการแทนไปด้วย

 น�าหลักฐานข้อ 1 ถึงข้อ 3 หรือข้อ 4 ไป

ติดต่อที่งาน One Stop Sevice อาคาร KLB 

(กงไกรลาศ) ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ และ 

ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการลงทะเบียนเรียน

หรือการสอบ

 ยืน่ขอทางไปรษณย์ีให้ส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

ไปที่ “หัวหน้าฝ่ายหนังสือส�าคัญ” ส�านักบริการ- 

ทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (สวป.) มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรงุเทพฯ  10240 

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา (รับรอง

ส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

 2.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

 3. ธนาณัติราคา 90 บาท (ค่าใบรับรอง 

20 บาท ค่าจัดส่ง 70 บาท) สั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่าย

หนังสือส�าคัญ”

 4. ส�าเนาใบเสรจ็รบัเงนิการลงทะเบยีนเรยีน

ภาคปัจจุบัน

การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

การขอหนังสือรับรองเวลาสอบ

 ➣	นักศึกษาส่วนกลางและภูมิภาค

 หลักฐานที่ต้องนำาไปติดต่อ

 1. ส�าเนาตารางสอบไล่รายบุคคล

 2. ระบภุาค และปีการศกึษาทีจ่ะขอหนงัสอืรบัรอง

 3. ส�าเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน

เรียนภาคปัจจุบัน

 4.  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 5. ใบเสรจ็รบัเงนิค่าธรรมเนยีม ชดุละ 20 บาท 

(ช�าระที่กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี ชั้น 1)

 6. ในกรณีให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน ต้องน�า

หนังสือมอบฉันทะ และแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

  น�าเอกสารทัง้หมดไปด�าเนนิการที ่ฝ่ายหนงัสอื- 

ส�าคัญ ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมนิผล มหาวทิยาลยัรามค�าแหง แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240  ในวันเวลาราชการ

หมายเหตุ ไม่มีบริการยื่นทางไปรษณีย์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

กระบวนวิชาที่เปิดสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่)

เริ่มบรรยาย 6 กรกฎาคม - 18 ตุลาคม 2559

กระบวนวชิา
(หน่วยกิต)

วัน - เวลาบรรยาย
สถานที่
บรรยาย

วันเวลาสอบไล่

ACC1101(3)

M 08.30 - 11.10

VDOTAPE. 

TU 15.30 - 16.30

KTB 401 

KLB 401
M 31 OCT 2016 A

ACC1130(3) M 11.25 - 14.05 PBB 401 TU 1 NOV  2016 A

AGR1003(3) M 11.25 - 14.05 PBB 501 M  24 OCT 2016  A

ANT3057(3) W 15.30 - 17.20 VPB 201 TH 20 OCT 2016 A

ARA1001(3)
LEC. M 08.30 - 11.10

LAB. TU 15.30 - 17.20

KTB 501

AV1
F 28 OCT  2016 B

ART1003(2) F 08.30 - 11.10 PBB 301 M 24 OCT  2016 A

BIO1001(3) M 11.25 - 14.05 KTB 301 TU 1 NOV 2016 A

BIO1105(3) TU 11.25 - 14.05 PBB 401 TH 3 NOV  2016 A

BIO2202(3) TU 09.30 - 11.20 VPB 501 F 21 OCT  2016 B

CHI1001(3) TU 08.30 - 11.10 PBB 201 TH 3 NOV  2016 B

CMS1004(3) W 11.25 - 14.05 SCL 1009 F 21 OCT 2016 A

CMS1101(3) W 14.20 - 17.00 PBB 401 W 26 OCT 2016 A

CMS1103(3) W 14.20 - 17.00 KTB  501 TU 25 OCT 2016 A

COS1101(3) TH 11.25 - 14.05 KTB 201 F 21 OCT 2016 A

ECO1003(3) TH 08.30 - 11.10 KTB 301 TH 20 OCT  2016 B

ECO1101(3) W 14.20 - 17.00 KTB 401 W 26 OCT  2016 B

ECT1301(3) M 09.30 - 11.20 ICB 209 
สถาบันคอมพิวเตอร์

F 4 NOV  2016 A

EDF1104(3) TU 14.20 - 17.00 BNB  801 TU 8 NOV  2016 A

ENG1001(3) TU 08.30 - 11.10 KTB 201-501 SAT 22 OCT  2016 A ,B

FRE1001(3) W 11.25 - 14.05 BNB 803 TH 3 NOV  2016 B

GEO2101(3) TH 11.30 - 13.20 NCB 101 M 24 OCT  2016 B

GER1001(3) W 11.25 - 14.05 BNB 801 TH 3 NOV  2016 B

GRK1001(3) F 11.25 - 14.05 BNB 802 TH 3 NOV  2016 B

HED1101(2) M 14.20 - 17.00 PBB 201 W 26 OCT  2016  A

HED1111(3) M 11.25 - 14.05 BNB  801 TH  20 OCT  2016 A

HIN1001(3) F 08.30 - 11.10 BNB 803 F 28 OCT  2016 B

HIS1001(3) M 11.25 - 14.05 KTB  201 M 24 OCT 2016 B

HIS1002(3) W 08.30-11.10 PBB 401 F 21 OCT 2016 A

HIS1003(3) W 11.25 - 14.05 KTB  301 SAT 29 OCT  2016 A,B

HIS1201(3) W 14.20 - 17.00 PBB 501 TH 3 NOV  2016 A

HPR1001(1) 

SEC .01 W 13.30 - 15.20 

SEC.02 TU 07.30 - 09.20 

SEC.03 F 09.30 - 11.20 

SEC.04 M 07.30 - 09.20

GB 4

GB 4

GB 4

GB 4

TH 27 OCT 2016 A

INT1001(3) F 09.30 - 11.20 SCL 204 W 26 OCT  2016 A

INT1004(3) F 14.20 - 17.00 PBB 501 F 4 NOV 2016  A 

INT1005(3) TH 11.25 - 14.05 PBB 501 M  31 OCT  2016 B

JPN1001(3) TU 11.25 - 14.05 PBB 301 TH 3 NOV  2016 B

JPN1101(3) TU 08.30 - 11.10 BNB  801 TU 8 NOV  2016 A

KHM1001(3) M 11.25 - 14.05 BNB 802 F 28 OCT  2016 B

KOR1001(3) W 08.30 - 11.10 KTB 401 F 28 OCT  2016 B

กระบวนวชิา
(หน่วยกิต)

วัน - เวลาบรรยาย
สถานที่
บรรยาย

วันเวลาสอบไล่

LAO1001(3) M 08.30 - 11.10 PBB 401 F 28 OCT  2016 B

LAW1001(2)
SEC 01 TU 08.30 - 11.10

SEC 02 TH 14.20 - 17.00

PBB 501

PBB 301
TU 1 NOV  2016 B

LAW1002(2)
SEC .01 M 11.30 - 13.20

SEC.02 W 14.20 - 17.00

KLB 401

PBB 201
F 21 OCT  2016 B

LAW1004(3) TU 14.20 - 17.00 KTB 201 TU 25 OCT  2016 A

LIS1001(2)

M 11.25 - 14.05 

ส�าหรับนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส 51...เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเรียน

KTB 501 TH 27 OCT  2016 B

LIS1003(1)

M 14.20 - 16.20 

วิชานี้มีการบรรยาย 8 ครั้ง

ครั้งละ 2 ชั่วโมง

ห้ามนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

ลงทะเบียนเรียน

PBB 501 SUN 30 OCT  2016 A, B

MAL1001(3) M 11.25 - 14.05 PBB 301 F 28 OCT  2016 B

MMR1001(3) M 11.25 - 14.05 BNB 803 F 28 OCT  2016 B

MSA1003(2) TH 11.25 - 14.05 KTB  501 F 28 OCT  2016 A

MTH1003(3) TH 08.30 - 11.10 PBB 501 F 28 OCT  2016 A

MTH1101(3) TH 08.30 - 11.10 KTB 401 TH 27 OCT  2016 A

MTH1103(3) TH 11.25 - 14.05 PBB 401 F 28 OCT  2016 B

PHI1000(3) TU 11.25 - 14.05 KTB  201 TU 25 OCT 2016 B 

PHI1001(3) M 14.20 - 17.00 PBB 401 TU 1 NOV 2016 A 

PHI1003(3) F 11.25 - 14.05 KTB  301 F 4 NOV  2016 B

PHI1005(3) W 11.25 - 14.05 KTB 401 M 24 OCT  2016 A

PHI1007(3) F 14.20 - 17.00 KTB  301 TH 3 NOV  2016 A

PHY1001(3) M 09.30 - 11.20 SCO 220 F 4 NOV  2016 A

PHY1101(3) M 08.30 - 11.10 BNB  801 TH 20 OCT  2016 A

PHY1105(3) F 13.30 - 16.20 SCL 709 TH 20 OCT  2016 A

POL1100(3) TU 11.25 -14.05 KTB 401 TU 8 NOV  2016 B

POL1101(3) TU 14.20 - 17.00 PBB 201 SUN 6 NOV  2016 A, B

POR1001(3) W 11.25 - 14.05 BNB 802 TH 3 NOV  2016 B

PSY1001(3) F 08.30 - 11.10 PBB 501 W 2 NOV  2016 A, B

RAM1000(0) TH 15.30 - 17.20 KLB 401 SUN 23 OCT 2016  A, B

RUS1001(3) M 08.30 - 11.10 BNB 803 TH 3 NOV  2016  B

SCI1003(3) TU 11.25 - 14.05 PBB 201 TU 25 OCT  2016 B

SOC1003(3) W 08.30 - 11.10 KTB  301 SAT 5 NOV  2016 A ,B

SPN1001(3)
LEC. TU 08.30 - 11.10 

LAB.TU 11.25 - 14.05

BNB 802

BNB 802
TH 3 NOV  2016 B

STA1003(3) TH 14.20 - 17.00 KTB 201 TH 3 NOV  2016 A

STA2003(3) W 07.30 - 09.20 VPB 301 W 2 NOV  2016 A

THA1001(3) TH 11.25 - 14.05 KTB 401 M 7 NOV  2016 A ,B

THA1003(3) F 14.20 - 17.00 PBB 201 TU 8 NOV  2016 A

VNM1001(3) W 08.30 - 11.10 BNB 803 F 28 OCT  2016 B    



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ถาม ขอทราบหลักเกณฑ์การขอสอบซ�้าซ้อน

ผมเป็นนักศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาค

ตอบ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอสอบซ�้าซ้อน

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

 ❉		คุณสมบัติ
 1.  เป็นนกัศึกษาส่วนภมูภิาคทีค่าดว่าจะจบ

การศึกษาในภาคนี้ โดยมีหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน  

30 หน่วยกติ (ไม่นับกระบวนวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนเรยีน 

ไว้ก่อน และยังไม่ทราบผลสอบ)

 2. กรณีใช ้สิทธิ์ เทียบโอนหน่วยกิตไว ้  

แต่ยังไม่ได ้ช�าระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่ เหลือ  

ให้แนบหลักฐานที่คณะรับรองจ�านวนหน่วยกิต 

ทีเ่ทยีบโอนได้ไปด้วย มฉิะนัน้จะยกเลกิค�าร้องขอสอบ

ซ�้าซ้อน

 ❉	หลักเกณฑ์
 1. เป็นนกัศกึษาทีข่อจบการศกึษา (ลงทะเบยีนเรยีน 

ได้สงูสดุ 30 หน่วยกติ) ในภาคนัน้ๆ โดยต้องท�าเคร่ืองหมาย

ขอจบการศกึษา (X) ในบตัรลงทะเบยีนเรียนใน ม.ร.34 ด้วย

 2. ขอสอบซ�า้ซ้อนได้สงูสดุ 4 กระบวนวชิา 

ในวันและคาบสอบเวลาเดียวกัน

 3. นักศึกษาที่ขอสอบซ�้าซ้อนห้ามย้ายศูนย์สอบ 

 4. ในกรณีที่นักศึกษาขอแจ้งสอบซ�้าซ้อน 

โดยไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์ทีม่สีทิธิซ์�า้ซ้อนได้ มหาวทิยาลัย

จะตัดกระบวนวิชาสอบซ�า้ซ้อนออกให้เหลอื 8 กระบวนวชิา 

(ไม่เกิน 24 หน่วยกิต) โดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต

ของกระบวนวิชาที่ตัดออก

 5.  การสอบซ�า้ซ้อน จะต้องเข้าห้องสอบซ�า้ซ้อน 

ซึ่งจัดแยกต่างหากจากห้องสอบปกติ

 6. กรณีนักศึกษาสอบซ�้าซ้อนไว้แล้วและ

ปรากฏวชิาใดวชิาหนึง่สอบผ่านแล้ว ท�าให้วชิาทีเ่หลอื

ไม่ต้องสอบซ�า้ซ้อน ให้นกัศกึษาไปเข้าห้องสอบปกต ิ

ตามตารางสอบไล่รายบุคคล

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษาใหม่ ยังไม่ทราบว่าการ

ลงทะเบียนเรียน จะต้องลงอย่างไร ช่วยอธิบาย 

ให้ทราบด้วย

ตอบ การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา แบ่งเป็น  

2 ประเภท คือ นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

สามารถลงทะเบียนได้ดังนี้

 1. ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามหลักสูตร

ของคณะที่สมัครเข้าศึกษา

 2. ลงทะเบียนเรียนตามแผนก�าหนดการศึกษา 

หรอืจะลงตามแผนก�าหนดการศกึษา แต่ลงทะเบียนเรยีน

เต็มเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด (ภาคปกติไม่เกิน 

24 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 12 หน่วยกิต) กองบรรณาธิการ

 3. ลงทะเบียนเรียนตามล�าดับภาค และ 

ปีการศึกษา 

 ประการทีส่อง คอื ผูท้ีเ่ข้าศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 

(Pre-degree) 

 1. ลงทะเบียนเรยีนตามรายช่ือกระบวนวชิา 

ทีเ่ปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา เช่นเดยีวกบันกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี

 2. นกัศกึษาทีค่าดว่าจะศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง ควรลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาของคณะ

ท่ีคาดว่าจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้เพื่อ

จะได้น�าหน่วยกิตสะสมไปเทียบโอนได้ทั้งหมด

 3. นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนเป็น

รายกระบวนวชิา หรอืจะลงทกุกระบวนวชิาตามแผน

ก�าหนดการศึกษาของคณะที่คาดว่าจะศึกษาต่อก็ได้

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าสถาบนัอดุมศกึษา

ประสบปัญหาทางด้านงบประมาณที่ได้รับจาก

รัฐบาลไม่เพียงพอท่ีจะน�าไปจัดสรรเพ่ือพัฒนา

บคุลากรและนักศึกษาได้ทกุเรือ่ง จงึไม่สามารถพัฒนา

ได้เต็มประสิทธิภาพที่มีอยู่ อีกทั้งยังมีกฎระเบียบ 

และข้อบังคับที่ เข ้ามาจ�ากัดและควบคุมมากขึ้น  

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมีเสรีภาพทางด้าน

วิชาการ การศึกษา และการวิจัย รวมทั้งเสรีภาพ- 

ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะท�าให้มีอ�านาจ 

ในการตัดสินใจบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ได้กว้างขึ้น 

และเพื่อเป็นแรงผลักดันการท�างานสู่ความส�าเร็จ 

โดยท่ีหน่วยงานของรัฐก็ยังสามารถเข้ามาควบคุม

มาตรฐานในเรื่องที่เหมาะสมที่ควรเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

 “ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับบริบทของ 

การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่ส่งผลกระทบต่อทกุด้าน 

ของสงัคมโดยเฉพาะด้านการศกึษา จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ 

ทีส่ถาบนัการศกึษาต้องแสวงหาแนวทางในการพฒันา

บัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทัดเทียม

กบันานาประเทศ สามารถแข่งขนัในเวทรีะดบัสากล 

และก้าวไปสู่ประชาคมโลกได้อย่างงดงาม นั่นก็คือ 

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ภาษา 

เทคโนโลยี และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งมีทักษะ

ทางวชิาชีพ ตลอดจนประสบการณ์ชีวติทีน่อกเหนอืจาก

ในห้องเรียน”

     

 

เครอืข่ายอดุมศกึษาฯ (ต่อจากหน้า 3)
   

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา  ภาค 1 

ปีการศึกษา 2559 สามารถมาขอแก้ไขข้อมูลการ

ลงทะเบียนเรยีนได้เพยีง 1 ครัง้เท่านัน้  โดยการสับเปลีย่น 

กระบวนวิชา  หรือลงกระบวนวิชาเพิ่มเติม  ซึ่ง 

เมือ่แก้ไขแล้วหน่วยกติรวมต้องไม่เกนิ 24 หน่วยกติ  

ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 

30 หน่วยกติ  ส�าหรบันกัศกึษาทกุคณะ  ยกเว้นนกัศกึษา

คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี  หน่วยกิตรวม

ต้องไม่เกนิ 22 หน่วยกติ  โดยน�าเอกสารมาด�าเนนิการ

ดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน  ภาค 1  

ปีการศึกษา 2559  ฉบับจริง  พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมดุลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.36)  พร้อมแถบรหสั 

กระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มกระบวนวิชา  

หรือปริ้นบาร์โค้ดจาก  www.ru.ac.th

 4. ใบเสรจ็รบัเงนิค่าธรรมเนยีมการบอกเลกิ-

บอกเพ่ิมกระบวนวชิา 50 บาท  ช�าระเงนิท่ีกองคลัง 

ส�านักงานอธิการบดี  หรือจุดช�าระเงินที่อาคาร-

กงไกรลาศ (KLB) 

 (กรณลีงกระบวนวชิาเพิม่  ต้องช�าระค่าหน่วยกติ

ที่เพ่ิมด้วย  นักศึกษาปกติหน่วยกิตละ 25 บาท, 

นักศึกษา Pre-degree  หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4  ไปติดต่อที่หน่วย

บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา  อาคารกงไกรลาศ 

(KLB)  ชั้น 1  เคาน์เตอร์ 11 - 13  ระหว่างวันที่ 28 

กรกฎาคม - 15 สงิหาคม 2559  (เว้นวนัหยดุราชการ)

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาที่บอก

เลกิไปแล้วโดยเดด็ขาด  วชิาทีล่งทะเบยีน e - Testing  

หากเข้าสอบ หรอื เลยวันเวลาเข้าสอบ  ไม่สามารถ-

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหต ุ ให้นกัศกึษาเข้าเรียนกระบวนวชิา 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า  นักศึกษาติดต่อสอบถาม

รายละเอยีดได้ทีห่น่วยบอกเลกิ - บอกเพิม่กระบวนวชิา  

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8616

คำ�แนะนำ� ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�
กรณีนักศึกษ�เก่�ลงที่มห�วิทย�ลัย  
ภ�ค 1 ปีก�รศึกษ� 2559



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

	เอกสารประกอบการสอน วรรณคดีวิจักษณ์ 

ของผศ.ดร.สายวรณุ  สนุทโรทก  หาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์

	เอกสาร ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา 

ประกอบด้วยการศึกษาบทบาทหน้าที่ของวรรณคดี 

กระบวนการสร้างและเสพวรรณคดี  ประเภทของ

วรรณคดี  การวิจักษณ์วรรณคดีตามหลักวรรณศิลป์  

การวิเคราะห์รสวรรณคดี ลีลาภาษา น�้าเสียง คุณค่า

ความงามของวรรณคดีด้านเสียงและความหมาย 

และองค์ประกอบของวรรณคดี  ในเอกสารประกอบ

การสอนมเีนือ้หาว่าด้วยการวจิกัษณ์วรรณคดร้ีอยแก้ว 

และวรรณคดีร้อยกรอง  ท้ายเล่มมีตัวอย่างการเขียน

วิจักษณ์วรรณกรรมไว้ด้วย 

ข้อสอบ เป็นปรนัย  60 ข้อ อัตนัย 4 ข้อ  คิดเป็น 

100 % สอบปลายภาคตามตารางสอบ เน้นความรู้

และความเข้าใจที่จะวิเคราะห์และอธิบายลักษณะ

ทางวรรณศิลป์ได้อย่างละเอียด  ซึ่งปรนัยจะมีเนื้อหา

เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการสอบโดยตรง 

รายงาน ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน และ

นักศึกษาที่ประสงค์จะมีคะแนนเก็บ 20% สามารถ

ท�ารายงานหัวข้อการวิจักษณ์หนังสือเรื่องใดก็ได้

อาจเป็นวรรณคดี วรรณกรรม หรือวรรณกรรมแปล

ที่นักศึกษาเคยอ่าน แต่สามารถจดจ�ารายละเอียด

เกีย่วกบัชือ่หนงัสอื ชือ่ผูแ้ต่ง ปีทีแ่ต่ง เนือ้เรือ่ง ตวัละคร 

และอืน่ๆ ส่งทีภ่าควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 

คณะมนษุยศาสตร์  หรอืส่งทางไปรษณีย์  ลงทะเบียน 

สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ ผศ.ดร.สายวรุณ  สนุทโรทก  

saiwaroonn@hotmail.com

THA 2204 

วรรณคดีวิจักษณ์

ผศ.ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension I

ภาค 1/2559 

	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1 วันอังคาร  09:30 - 11:20  ห้อง SLB 301

Section 2 วันพฤหัสบดี 09:30 - 11:20 ห้อง SBB 301

	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

Section 2 อาจารย์ Rick Whisenand

	ตำารา  ENG 3201 (EN 309) การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 

แต่งโดย รศ. จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

	คำาอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาวิธีและฝึกฟัง โดยการ

เน้นการจ�าแนกเสียงของค�าท่ีมีการออกเสียงคล้ายกัน 

ค�าที่มีการลงเสียงเน้นหนัก พร้อมทั้งจับท�านองเสียง 

ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ ได้แก่ บทสนทนา  

บทสัมภาษณ์ ข่าว บทโฆษณา ฝึกเขียนตามค�าบอก 

และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน 

	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟังภาษา

อังกฤษจากเจ้าของภาษา

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก และ

ท�านองเสียงซึ่งเป็นลักษณะส�าคัญของภาษาอังกฤษ

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่น  

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามค�าบอก

 5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจากข้อความ

ที่ได้ยิน

	แนวทางการเรียน การบรรยายและฝึกฟังจาก CD 

ซ่ึงมีจ�าหน่ายพร้อม script และตัวอย่างข้อสอบ 2 ชุด 

พร้อมค�าเฉลยท่ีภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

	เนื้อหาวิชา ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน ความส�าคัญ 

ของเสียงท้ายค�าและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์ 

ความส�าคัญในการเน้นพยางค์และท�านองเสียง  

การเช่ือมเสียงระหว่างค�า การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง 

ค�าบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง ทิศทางและ  

ค�าแนะน�าต่าง ๆ บทสนทนาทางโทรศัพท์ Active Voice 

และ Passive Voice และการละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม 

ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัยผสมปรนัย 100 ข้อ 

ภาควิชาฯจัดสอบเอง เวลาและสถานท่ีสอบจะประกาศ

ให้ทราบในภายหลังทาง web site ของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงท่ี www.ru.ac.th  ประกาศท่ีภาควิชาภาษาอังกฤษ

และภาษาศาสตร์ และ Fanpage Facebook ของภาควิชาฯ :                         

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

      : Department  of  English  and  Linguistics, 

Ramkhamhaeng  University 

	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบแบ่งออกเป็น 

6 part ดังนี้

 Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc. you hear.  ข้อสอบ part น้ีมี 10 ข้อ 10 คะแนน  

ข้อสอบ part น้ี เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่าง ๆ 

วัน เดือน ปี เวลาและตัวเลขอื่น ๆ เช่น ถ้านักศึกษา

ได้ยินว่า “January the seventh nineteen-eighty” 

นักศึกษาต้องเขียน January 7, 1980 หรือถ้าได้ยินว่า 

“two-hundred  thousand nine-hundred forty” 

นักศึกษาต้องเขียน 200,940 หรือถ้าได้ยินว่า “sixty-

three dollars forty-nine cents” นักศึกษาต้องเขียน 

$63.49 เป็นต้น

 Part 2 Word Differentiation.  

 Each of the sentences -spoken twice- will  

contain one of the four words in  A to D.  Choose 

the word that you hear.  ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 

15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินเสียงอ่านประโยค 

ครั้งละหนึ่งประโยค สิ่งที่นักศึกษาต้องท�าใน part นี้คือ 

หาตัวเลือกท่ีถูกต้องจากบรรดาตัวเลือกท่ีออกเสียง

คล้าย ๆ กันจากตัวเลือก A ถึง D ว่าตัวเลือกใดเป็นค�า 

ที่มีอยู่ในประโยคที่นักศึกษาได้ยิน

     Part 3 Contractions.

 Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If 

you hear: “At last I’ve found a boy friend” -you 

can write either “I have” or just “have.”  In the 

case of “won’t” you write “will not.”  ข้อสอบ part น้ี

มี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินประโยคคร้ังละ 

หนึ่งประโยค โดยที่ประโยคทุกประโยคที่ได้ยินจะมี 

ค�าท่ีมีการลดเสียงหรือการย่อให้ส้ันลง ส่ิงท่ีนักศึกษา

ต้องท�าคือเขียนรูปเต็มของค�าที่มีการลดเสียง เช่น 

ถ้าประโยคท่ีได้ยินเป็น “He’ll go with you tomorrow 

morning.’” ค�าท่ีมีการลดเสียงคือค�าว่า ’ll ให้นักศึกษา 

เขียนรูปเต็มค�าเสียงที่ลดนี้ คือ will นั่นเอง ถ้าเสียง 

ที่ลดคือ “We won’t...” ให้นักศึกษาเขียน will not  

ถ้าเป็น “I’m not ” ให้นักศึกษาเขียน I am เป็นต้น

 Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. 

 ข้อสอบ part นี้เป็นการตอบค�าถามจากการฟัง 

บทสนทนาสองบท 20 คะแนน นักศึกษามีเวลา 

อ่านค�าถามของแต่ละบทสนทนาก่อนการฟัง เพื่อให ้

นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน และนักศึกษาสามารถ 

เขียนตอบแบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความ ไม่จ�าเป็นต้อง

ตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

 Part 5 Listening Comprehension

 Look at the questions below, then listen to 

each passage-spoken twice- and write short answers.  

ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน นักศึกษาจะมีเวลา 

อ่านค�าถามก่อนการฟังเร่ืองอ่านท่ียาวข้ึน ซ่ึงจะคล้ายกับ 

ข้อสอบใน part 4 ต่างกันที่ข้อสอบ part นี้ไม่ใช่ 

บทสนทนาเท่านั้นเอง การตอบก็ตอบแบบสั้น ๆ  

ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบค�าถามใน part 4

 Part 6 Cloze Dictation 

 Fill in the blanks in the following passage,  

spoken twice, with the words that you hear.  ขอ้สอบ 

part นี้มี 20 คะแนน ให้นักศึกษาฟังแล้วเติมค�า 

ที่หายไปในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ 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

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาที่ม ี

ผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่อง 4 

  อน่ึง หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้น�าหลักฐานการช�าระเงินเ พ่ือขอรับเงิน 

ค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษาคืน

ม.ร. ให้รางวลัฯ (ต่อจากหน้า 12)

      นายพันธวศิ  วฒันาทวโีชค  

นักเรียนชั้น ม.4  โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  สมคัร- 

เรยีนคณะศกึษาศาสตร์  จติวทิยา- 

อตุสาหกรรมและองค์การ  กล่าวว่า 

ทราบข ่ าวการ เรี ยนระบบ  

Pre-degree จากเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ได้มาแนะแนวการศึกษา

ต่อที่โรงเรียน  การเรียนระบบ Pre-degree เป็นระบบ

ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนม.ปลายเรียนเก็บหน่วยกิต

ล่วงหน้า  พอจบม.ปลายแล้วกส็ามารถเทยีบโอนหน่วยกติ 

และจบป.ตรีได้อย่างรวดเร็ว  ใช้เวลาไม่นานมาก  โดย 

เวลาเรยีนทีโ่รงเรยีนกจ็ะตัง้ใจเรยีนทีโ่รงเรยีน  ถ้ามเีวลาว่าง 

ก็อ่านหนังสือ  ทั้งนี้มีรุ่นพี่ ม.รามค�าแหง แนะน�าว่า

อ่านหนงัสอืมาสอบเพยีงอย่างเดยีวกไ็ด้  ไม่ต้องเข้าเรยีน 

  นายต้นตนยั  พงษ์เกษมพรกลุ   

นักเรียนชัน้ ม.4  โรงเรียนนวมนิ- 

ทราชินทูศิ  เตรยีมอดุมศกึษาน้อมเกล้า 

สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ  

กล่าวว่าลูกพี่ลูกน้องหลายคน

จบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท  

ซ่ึงการเรียนระบบ Pre-degree คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการธรุกจิบรกิาร  ท�าให้ผมน�าความรูท้ีไ่ด้ 

ไปสอดคล้องกับการเป็นเชฟที่ใฝ่ฝ ันในอนาคต 

อย่างสมบูรณ์แบบ  ได้สานต่อการท�ากิจการส่วนตัว 

เกีย่วกบัร้านค้าของทีบ้่าน   และยงัเป็นการสร้างเครดติ 

ให้ตัวเองด้วยการเรียนจบปริญญาตรีอายุน้อยโดย

การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย

     นางสาวยลดา  ตระกูลจิตรวิสุทธ์ิ  

นักเรียนช้ัน ม.4  โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  

สมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กล่าวว่า 

ต้ังใจมาเรียน Pre-degree  เพราะ 

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

เม่ือต้องสอบเพ่ือเตรียมแอดมิชชัน 

ก็ไม่ต้องไปหาที่ติว  หรือเรียนพิเศษ  เพราะได้สะสม 

ความรู้จากการเรียนพรีดีกรีแล้ว  และยังเรียนจบปริญญาตรี 

ได้ก่อนเพ่ือนรุ่นเดียวกันอีกด้วย  ท่ีโรงเรียนดิฉันท�าหน้าท่ี 

เป็นรองประธานนักเรียน  ท�ากิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียน 

ไม่คิดว่าการมาเรียน Pre-degree ที่ ม.รามค�าแหง 

จะเป็นภาระ  เพราะคิดว่าเหมือนเป็นการเรียนควบ 

2 โรงเรียนมากกว่า  ถ้าเราท�าวันนี้ให้ดีที่สุด  ผลก็จะ

ออกมาอย่างที่เราท�า   

Pre-degree ม.รามคำาแหงฯ (ต่อจากหน้า 4)

 นักศึกษาท่ีสมัครใหม่ช้ันปีท่ี 1 ประจ�าปีการศึกษา 

2559 ที่มีความประสงค์จะขอรับ “ทุนการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา” 

ให้ติดต่อรับใบสมัครได้ที่งานแนะแนว จัดหางาน

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ตั้งแต่

บัดนี้จนถึงวันที่  11  สิงหาคม  2559

 

คำ�แนะนำ�
ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�
กรณีนักศึกษ�ใหม่ ภ�ค 1 ปีก�รศึกษ� 2559

ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

รามฯ 2 จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
 งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงาน-

วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะจัด 

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชิงทุนการศึกษา 

6,000 บาท ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  

ณ วิทยาเขตบางนา ม.รามคำาแหง 2 โดยมีศิลปิน

และกรรมการตัดสินจากรายการลูกทุ่งช้างเผือก 

ทางสถานีวิทยุ FM 95.0 MHz. อาทิ หนวด สะตอ 

อาร์สยาม, ดวงดี  ศรีวิชัย, ลุงไมค์  ไมตรีนิยมแสง,  

ลุงเข้ม  แซนต้า 

 ทัง้นี ้ ผูส้มคัรต้องเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ระดบัปรญิญาตรทีกุช้ันปี ทีมี่ความสามารถ

ในการร้องเพลงลูกทุ่ง ส่วนรางวัลการประกวด

แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 

3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ

ทุนการศึกษา 2,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อม 

โล่รางวัลทุกรางวัล

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้ - 24 กรกฎาคม 2559  

ทีง่านกจิการและบรกิารนกัศกึษา ชัน้ 1 อาคาร PRB 

(รามฯ 2) สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี คุณผ่องศรี (089-

661-4134) คุณวินิตย์ (093-136-8420) คุณปพณ 

(084-676-9884)

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1 

ปีการศึกษา 2559 สามารถมาขอแก้ไขข้อมูลการ- 

ลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการ 

สับเปล่ียนกระบวนวิชา หรือลงกระบวนวิชาเพ่ิมเติม 

ซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นนักศึกษาคณะ-

ศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 

22 หน่วยกิต โดยน�าเอกสารมาด�าเนินการดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 1 

 ปีการศึกษา 2559 พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร. 36) พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือ

เพ่ิมกระบวนวิชา หรือปร้ินบาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

 4. กรณีลงกระบวนวิชาเพ่ิม ต้องช�าระค่าหน่วยกิต 

ท่ีเพ่ิมด้วย ช�าระเงินท่ี กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี 

หรือจุดช�าระเงินท่ีอาคารกงไกรลาศ (KLB) (นักศึกษาปกติ 

หน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา Pre-degree หน่วยกิตละ  

50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อท่ีหน่วยบอกเลิก-

บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 

เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 28 

กันยายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยด�าเนินการ

เป็น 2 ช่วงคือ

 ช่วงแรก   วันท่ี 16 - 24 สิงหาคม 2559  นักศึกษา 

ที่มาด�าเนินการในช่วงนี้ (จะมีที่นั่งสอบตามปกติ)

 ช่วงสอง  วันท่ี 12 - 28 กันยายน 2559 นักศึกษา 

ท่ีมาด�าเนินการในช่วงน้ี (จะต้องสอบท่ีน่ังสอบเสริม)

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาท่ีบอกเลิก 

ไปแล้วโดยเด็ดขาด วิชาที่ลงทะเบียน e-Testing  

หากเข้าสอบ หรือเลยวันเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถบอกเลิก

หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหต ุ ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชา 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า ติดต่อสอบถามได้ที ่

หน่วยบอกเลิก - บอกเพ่ิมกระบวนวิชา โทร. 0-2310-8616



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๓) วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. งดบรรยายวันไหว้ครู

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับองค์การ-

นักศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

จะจัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2559 ขึ้นใน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ดังน้ัน เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยจึงให้งดบรรยายในวันพฤหัสบดีท่ี 

14 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 07.30-13.20 น.

 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการแนะแนวหลักสูตร 

นิติศาสตร์ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ อาคาร 1 ห้องประชุม 1303 คณะนิติศาสตร์ 

โดยมีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ดังนี้ บรรยาย  

“การเรียนกระบวนวิชากฎหมายอาญา” โดย  

รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์, บรรยาย 

“โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ร.” 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิต์ิ เทพสุเมธานนท์, 

บรรยาย “การเรียนกระบวนวิชากฎหมายแพ่ง” 

โดยอาจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง, บรรยาย “การเรียน

กระบวนวิชากฎหมายมหาชน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พันธ์เทพ  วิทิตอนันต์ และบรรยาย “การเรียน

กระบวนวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ” โดยอาจารย์

พิชญ์ วิทยารัฐ 

 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังตาม

ก�าหนดการดังกล่าว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน 

การปฐมนิเทศนักศึกษารังสีเทคนิค รุ่น 11 คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ สาขาวิชา

รังสีเทคนิค ห้อง RTD501 ชั้น 5 อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาหาความรู้  

มีความรักสามัคคีช่วยเหลือดูแลกัน รวมทั้งแนะน�าข้อควรปฏิบัติต่างๆของนักศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตน

ได้อย่างถูกต้อง

   
 ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ก�าหนดไว้ว่านักศึกษา 

ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษร 

ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวน 

หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด และผลการสอบ 

อักษรระดับคะแนน A นั้น ต้องไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต 

 ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษา 

ส่ ว น ก ล า ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล เ รี ย น ดี  

ตามระเบียบข้างต้นจ�านวน 146 ราย ซึ่งนักศึกษา 

จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษา 

ในภาคเรียนปกติถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมค่าปรับในการ 

ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ไ ม่ ต ร ง ต า ม ก� า ห น ด แ ล ะ 

ค่าข่าวรามค�าแหง 

 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษา 

ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย 

เห็นสมควร ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลาง 

   
 ม.ร�มคำ�แหงรับนักศึกษ�ปริญญ�โท

 คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. โครงการศึกษาภาคพิเศษ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ส�าหรับนักบริหาร 

รุ่นท่ี 18 รับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจ�าปีการศึกษา 

2559 - 2560  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ท่ีโครงการศึกษา- 

ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ส�าหรับ 

นักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ (อาคาร 2) ช้ัน 3 ต้ังแต่ 

บัดน้ีถึงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

เวลา 09.00 - 17.00 น. โทร. 0-2310-8483-89 ต่อ 36, 

0-2310-8471, 0-2310-8492, 081-696-8114, 096-420-0542 

และ www.pol.ru.ac.th 

   
 แนะแนวหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์  จัดพิธีปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่  ประจ�าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  

โดยมีอาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล  คณบดีคณะ-

ทัศนมาตรศาสตร์  กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม ่

และมีอาจารย์นพดล  ศรีสุรัตนเมธากุล  เป็นวิทยากร

บรรยายเร่ือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการเรียน

การสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม   การเสวนา  “จากพ่ีถึงน้อง” 

โดยนายซุลกิฟลี  วาเซ็ง  บัณฑิตคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

การแนะน�ากรรมการสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา  

โดยนายสงกรานต์  เทพศิริ  ประธานสโมสรนักศึกษา

คณะทัศนมาตรศาสตร์  เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม  2559   

ณ  ห้องบรรยาย 213  ชั้น 2  อาคารท่าชัย

 โอกาสน้ี  คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์  กล่าวว่า 

คณะทัศนมาตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ได้ด�าเนินการด้านการเรียนการสอน  อบรม  วิจัย   

และให้บริการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2545 ซ่ึงเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านสุขภาพ  

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทย  

ที่เน้นการดูแลและแก้ไขปัญหาสายตา  ด้วยวิธีการ 

ทางแพทย์และเทคโนโลยีช้ันสูงท่ีครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

มาตรฐานสากล  

 “ความมีวินัยเป็นสิ่งส�าคัญ   เนื่องจากความ

ไม่มีวินัย  ท�าให้ทุกอย่างในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ควร  สิ่งที่ดีคือสามารถ

แยกแยะได้ว่าอะไรคือวิถีทางท่ีถูกต้องของการใช้ชีวิต

และการเป็นนักศึกษา  เช่น ช่วยเพื่อนเรียนในทาง 

ที่ถูกต้อง  แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  เพราะอนาคต 

ของวิชาชีพไม่ได้อยู่ท่ีอาจารย์  แต่อยู่ในมือของนักศึกษา  

ถ้าเราดูแลคนไข้ได้ 1 คน  ก็จะได้รับความไว้ใจจาก

คนต่อๆ ไป   ฝึกให้เกียรติตัวเองเรื่องการแต่งกาย  

และขอให้ความต้ังใจเป็นนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์

เร่ิมต้ังแต่วันน้ี   เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะท่ีดี  

ต่อไปในอนาคต”

คณะทัศนมาตรศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
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