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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ(RDPB CAMP)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง แสดงความยนิดกีบันกัศกึษากลุม่รามฯ รกัษ์ป่า 

ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6 

จากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ (ส�านกังาน กปร.) และรางวลัรองชนะเลศิ 

อนัดบั 2 จากโครงการพฒันาเครือข่ายเยาวชนและสถาบนัการศกึษา

สืบสานพระราชด�าริ “สานต่อพระราชด�าริอย่างยั่งยืน” โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  ทองประยรู  รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

และประกนัคุณภาพ  ผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา  สสีด  รองอธกิารบด-ี 

ฝ่ายวทิยาเขต นางส�าอางค์ ปอกกนัทา ผูอ้�านวยการกองงานวทิยาเขตบางนา 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน

เจาะลึกวัฒนธรรมอาเซียนด้วยภาพยนตร์ชั้นนำา

อธิการบดีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

พร้อมฝากให้ศึกษากฎระเบียบและพัฒนาการสอน

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 
 
คณะสี่อสารมวลชนรับ นศ. ป.ตรีภาคพิเศษ

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 

(The 1st RU ASEAN Film Festival and Conference 2016) จัดฉายภาพยนตร์

คุณภาพคับจอ 9 เรื่อง จาก 9 ประเทศอาเซียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 

26 กันยายน 2559 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

       ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านบุญชัย จันศีนา ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาและ 

วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตลาวประจ�าประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม 

วงศ์พงษ์ค�า คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้ก�ากับ-

ภาพยนตร์ เรื่อง “ครูของข้อย” ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล บุณยทัต อาจารย์

ประจ�าภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณอัญชลี 

ชัยวรพร นักเขียนนักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักวิชาการ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ นักศึกษา ม.ร.  

และผู้สนใจทั่วไป มาร่วมงาน 

   
 ม.ร. เปิดรับ ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการ

(ภาคพิเศษ) จังหวัดสงขลา

 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาต่อ

ช้ันปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ-

บัณฑิต จังหวัดสงขลา ภาคท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

รุ่นท่ี 3/1 โดยศึกษาแบบ Block Course System 

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท
(อ่านต่อหน้า 10)

 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

กองบรกิารการศกึษา ร่วมกบัสภาคณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดปฐมนิเทศ

อาจารย์ใหม่ โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดงานและ 

บรรยายพิเศษเรื่อง “ชีวิตการเป็นอาจารย์

ในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง” และมอีาจารย์ใหม่

จากทุกคณะ รวมทั้งจากโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ฝ่ายมธัยมและประถม 

จ�านวน 120 คน ร่วมการปฐมนิเทศ เมื่อ

วันที่ 26 กันยายน 2559 (อ่านต่อหน้า 10)

 คณะสือ่สารมวลชน ม.ร. เปิดรบัสมคัรนกัศกึษา 

ระดบัปริญญาตรี หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต ภาคพเิศษ 

สาขาวชิาสือ่สารมวลชน รุน่ที ่8 (ภาค 2 ปีการศกึษา 2559) 

เรยีนวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. เริม่จ�าหน่าย

ใบสมคัรต้ังแต่บัดนี-้16 พฤศจกิายน 2559 (เว้นวนัหยดุ-

ราชการ)  และรบัสมคัรวนัที ่7-16 พฤศจกิายน 2559 

(ทุกวัน) โดยเปิดเรียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

 ผูส้นใจซือ้ใบสมคัรและสมคัรได้ทีค่ณะสือ่สาร-

มวลชน อาคารสโุขไทย ชัน้ 10 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

โทร.0-2310-8980,081-562-7411,091-551-3268  

หรือ www.mac.ru.ac.th

(น�งวนิด�  ห�ญณรงค์)
นักประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

รักษ�ร�ชก�รแทนหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ม.ร.ประชุมวิชาการฯ  (ต่อจากหน้า 1)

        โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานว่า 

การจัดเทศกาลอาเซียนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ในปีน้ีเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเผยแพร่

วัฒนธรรมของชาติในประชาคมอาเซียนระหว่างกัน 

โดยอาศัยภาพยนตร์ของแต่ละประเทศเป็นเคร่ืองมือ

ภายใต้แนวคิด “ยุคใหม่แห่งภาพยนตร์อาเซียน” 

(New Wave Films) พร้อมทั้งจัดประชุมวิชาการ 

โดยเชิญผู้สร้าง ผู้ก�ากับภาพยนตร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

ดารานักแสดงในประเทศอาเซียน มาเป็นวิทยากร 

เสวนาร่วมกับนักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา 

ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ 

มหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ 

ด้านภาพยนตร์และศิลปะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

อาเซียนผ่านภาพยนตร์ต่อไป

     ส�าหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 

ก�าหนดฉายภาพยนตร์ 9 เรื่อง จาก 9 ประเทศ ได้แก่

ภาพยนตร์จากลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า และไทย โดยมี

การเสวนาประกอบการฉายภาพยนตร์ทุกประเทศ 

เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน

ด้วยกัน ซึ่งเปิดให้นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

เข้าชมฟรีตลอดเทศกาลท้ัง 5 วัน ระหว่างวันท่ี 25-

29 กันยายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีนีม่า ซิต้ี 

เดอะมอลล์บางกะปิ และอาคารสุโขทัย ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

     ด้าน ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ขอขอบคุณคณะส่ือสารมวลชนและคณะกรรมการ

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง 

เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนฯ ที่ได้จัดงาน

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งนี้ขึ้นซึ่งเป็นเรื่อง 

ทีน่่าส่งเสรมิอย่างยิง่ เพราะเมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนแล้ว 

หลายคนจะให้ความส�าคญัเพยีงแค่เรือ่งประชาคมเศรษฐกจิ 

แต่ทีจ่รงิแล้วประเทศอาเซยีนร�า่รวยในเรือ่งศลิปวฒันธรรม  

และภาพยนตร์ เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม

ชั้นดีระหว่างประเทศในอาเซียนและท�าให้เข้าใจ 

ถึงความหลากหลายของภูมภิาคอาเซียนได้อย่างลึกซ้ึง 

 “ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีพลังอันมหาศาลใน

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและทำาให้ประเทศ 

ในอาเซียนเข้าใจกันง่ายข้ึน ถ้าประเทศอาเซียนรวมตัว 

ได้อย่างเหนียวแน่น และมีความสัมพันธ์ในด้าน

ศิลปวัฒนธรรมแน่นแฟ้นขึ้น เชื่อว่าจะเป็นพลัง 

ท่ีสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคเอเชีย- 

ตะวันออกเฉียงใต้ และจะทำาให้ประเทศอาเซียน 

เกิดเป็นแบบอย่างให้แก่ภูมิภาคอื่นๆด้วย  

     ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 

“ยุคใหม่แห่งภาพยนตร์อาเซียน” (New Wave Films) 

เป็นการปลุกใจให้ผู้สร้าง ผู้กำากับภาพยนตร์คนรุ่นใหม่ 

ช่วยสร้างศิลปวัฒนธรรมให้มีความมั่นคงมากขึ้น 

ในส่วนของนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนหรือใคร

ก็ตามที่สนใจเรื่องภาพยนตร์ศึกษา ก็ขอให้เก็บเกี่ยว 

ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ว่า 

ภาพยนตร์อาเซียนนั้นเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่า 

ช่วยสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

และอัตลักษณ์อาเซียนอย่างแท้จริง”      

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559 โดยมี นายวิรัช ชินวินิจกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งรองอธิการบดี     

ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

3. รองศาสตราจารย์ร�าไพ  สิริมนกุล  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

5. อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  สระมาลีย์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายอ�านวยการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

8. รองศาสตราจารย์สุขสมัย  สุทธิบดี  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

9. รองศาสตราจารย์ประโมทย์  จารุนิล  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

10. อาจารย์ ดร.สมชัย อวเกียรติ  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

12. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ทองประยูร  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ

13. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  แสงสุข  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

14. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สุจริตวณิชพงศ์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายส�านักงานวิทยบริการ

15. รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    และสื่อการสอน

16. รองศาสตราจารย์ช�านาญ  เต็มเมืองปัก  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

17. รองศาสตราจารย์กฤช  ภูริสินสิทธิ์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอ�านาจเจริญ

18. รองศาสตราจารย์พรรณพิมล  ก้านกนก  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช

19. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิริ  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง

20. รองศาสตราจารย์สุกัญญา  ตันธนวัฒน์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี

21. รองศาสตราจารย์ทวีศักด์  ปิ่นทอง  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี

22. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

23. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์

24. รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ

25. อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู

26. อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่

29. รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์

30. รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี 



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ก่อนถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รามค�าแหงครบ ๔๕ ปี ในวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนึ่งเดือนพอดี คือ

 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

 ลูกศษิย์ของมหาวทิยาลัย คณะรฐัศาสตร์ 

คือนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

รุ่น ๑๘ จะจัดงานที่น่าสนใจงานหนึ่ง 

ซึ่งมีชื่อว่า

 “ส่งพี่ รับน้อง พบผองพี่ที่คณะฯ”

 ณ อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น ๒

 นางสาววลิาสณิ ีเทพหสัดนิ ณ อยธุยา 

ประธานนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น ๑๘ 

บอก “ข่าวรามค�าแหง” ว่า

 งานนีจ้ดัขึน้เพือ่เลีย้งส่งรุน่พีรุ่น่ ๑๗ 

และรับน้องรุ่น ๑๙ รวมทั้งเชิญรุ่นพี่

ตั้งแต่รุ่น ๑ จนถึงรุ่น ๑๖ มาร่วมงาน

 รปูแบบของงานเน้นเอกลักษณ์ไทย 

ทัง้การแสดง การละเล่น  ดนตร ี และอาหาร

 ทีส่�าคญัคอืงานนีจ้ะมกีารร่วมบรจิาค

เพื่อสบทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียน 

ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด และ “กองทุน

ช่วยเหลือการศึกษา คณะรัฐศาสตร์”

 งานนีเ้ชญิชวนให้ผูร่้วมงานแต่งกาย

ในแบบไทย เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม

ของไทย

 “ข่าวรามค�าแหง” รูสึ้กทึง่ในความคดิ

สร้างสรรค์ และความกล้าหาญของผูจั้ดงาน 

 จึงได้แต่เอาใจช่วยและขออวยพร

ให้ประสบความส�าเร็จในการจัดงาน  

ซึ่งเท่ากับ

 เป็นความส�าเร็จของนกัศกึษา คณะฯ 

และมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์เปิดเวที 

“1 ปี ประชาคมอาเซียน”

 ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง  

“1 ปี ประชาคมอาเซยีน” โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นายฐากูร พานิช อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปาฐาถาพิเศษ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน  

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2

 โอกาสนี้ รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. กล่าวว่าการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

จัดตั้งข้ึนเม่ือปี 2558 โดยมีสามเสาหลักส�าคัญที่สมาชิกประเทศอาเซียนจะต้องด�าเนินการร่วมกัน ได้แก่ 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องได้ด�าเนินการปรับการด�าเนินงานของตนเองให้พร้อมที่จะรองรับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก 

การรวมกลุ่มครั้งนี้ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหงในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อม 

ในเรื่องการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาไทยสำาหรับการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ม ี

การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมอาเซียนฯ มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งการจัดประชุมวิชาการ 

ครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียน 

และประเทศสมาชิกหลังจากที่เข้าสู่สมาคมแล้วเป็นเวลา 1 ปี อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็น 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเผยแพร่

ผลงานร่วมกัน”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเสวนาทางวิชาการ การจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน โดยมองว่า  

แนวความคิดในการรวมภูมิภาคต่างๆเข้ามาเป็นประชาคมเดียวกันนั้นมีมายาวนาน ท้ังสหภาพยุโรป หรือ

ประชาคมอาเซียน เพราะเมื่อไรที่ภูมิภาคต่างๆในโลกมารวมกันโอกาสแลกเปลี่ยนและเข้าใจความแตกต่าง

กันนั้นจะท�าให้เกิดความมั่นคงมากขึ้น แม้แต่ในเรื่องเศรษฐกิจ ก็เชื่อว่าถ้าหากประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจ 

ที่ดีกว่าหรือด้อยกว่าได้เปิดกว้างต่อกันจะท�าให้สามารถสร้างผลประโยชน์ให้ภูมิภาคแถบนั้นได้ 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่านักวิชาการหลายท่านบอกว่าประเทศอาเซียนเป็นการผสมผสาน

ระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ที่หลากหลายมารวมกันอยู่ในประเทศอาเซียน การรวมตัว

ของอาเซียนจึงต้องครอบคลุมให้ครบทั้งสามเสาหลัก โดยเฉพาะมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นเรื่องท่ี 

ประเทศอาเซียนควรให้ความส�าคัญมากขึ้น เพราะจะท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม แลกเปลี่ยน

การศึกษาระหว่างภูมิภาค และเป็นประเด็นที่ท�าให้ประเทศอาเซียนเข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่าง

กันได้ง่ายขึ้น

 “ประเทศไทยเองต้องกำาหนดทิศทางให้ชัดเจนท้ังสามเสาหลักว่าไทยจะยืนอยู่ในประชาคมอาเซียน

ได้อย่างไรให้มั่นคงและได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที ่

เปิดกว้างเสรีให้กับประเทศในอาเซียนมานานแล้ว เห็นได้จากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีการไหลเวียน 

ของคนในอาเซียนเข้ามาทำางาน และมีการใช้ภาษาอาเซียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

 ท้ายทีส่ดุนี ้ ในนามของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ขอขอบคณุนายฐากรู พานิช อดตีรองปลัดกระทรวง- 

การต่างประเทศ ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้อันเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน 

ในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะมีความเข้าใจและรับทราบถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ของประเทศอาเซียนที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาได้มากข้ึนด้วย”                    



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยมี  

นายวริชั ชนิวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายต่าง ๆ จ�านวน 30 ราย 

รายละเอียดใน “ข่าวรามค�าแหง” ฉบับนี้

 2.  แต่งตั้งคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต ด�ารงต�าแหน่ง 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดอืน   จนัทร์เจริญ    ด�ารงต�าแหน่ง 

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 3.  แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรต ี ปรีชาปัญญากลุ  ด�ารงต�าแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่

วันที่ 1  ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์นรนิทร์  วงศ์ค�าจันทร์  ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์และผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 2559

 4. ลาออกจากต�าแหน่ง

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์

ธญัญารตัน์  ทองพาศน์  ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร คณะเศรษฐศาสตร์  ตัง้แต่วนัที ่ 1 ตลุาคม 2559 

เป็นต้นไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ลาออกจากต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์และ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน จันทร์เจริญ ลาออก

จากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 28  กันยายน 2559

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์จณิห์นภิา ทาสคุนธ์ ลาออกจากต�าแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 5.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ใ ห ้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห ้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉตัร จารธุรีศานต์ เป็นศาสตราจารย์ 

ในสาขาวชิาการบรหิารทัว่ไป คณะบรหิารธรุกจิ และ 

จะเสนอด�าเนินการตามข้ันตอนเพ่ือทรงพระกรุณา- 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

อาจารย์อภิชัย  มานิตยกุล ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ในสาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์   ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ในสาขาวชิาภมูศิาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

อาจารย์พรนัชชา   พุทธหุน   ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ในสาขาวชิารฐัศาสตร์ (การบรหิารรฐักจิ) 

 คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 6. รวมหน่วยงาน 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการรวม

ส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) และ

ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ชื่อ 

“สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์” และ 

แต่งตัง้อาจารย์ ดร.มนตร ี กวนัีฏธยานนท์  รองอธกิารบด-ี

ฝ่ายบริหาร รักษาราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

 7. งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิผนงบประมาณ

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559 

จ�านวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 8.  ร่างระเบียบ

  -  ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน

การพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ และเงนิประจ�าต�าแหน่ง

ของผู้ด�ารงต�าแหน่งวิชาการ พ.ศ..........

  -  ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน

การพิจารณาก�าหนดระดับต�าแหน่งให้สูงขึ้น และ

เงินประจ�าต�าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.................

  -  ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา        ภาคพิเศษ 

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ..............

  -  ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา ภาคพิเศษ 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ...........

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการบริหารการเงิน

การศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ...............

 9. หลกัเกณฑ์เตรยีมความพร้อมการปฏบิตังิาน

ในระบบบัญชี 3 มิติ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัหิลกัเกณฑ์

ในการเตรยีมความพร้อมการปฏบิตังิานในระบบบญัชี  

3 มิติ Oracle E-Business Suite 11i และแนวทาง

ปฏิบติัในการบรหิารจดัการโครงการศกึษาภาคพเิศษ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560

 10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2558  (ครั้งที่ 8) ดังนี้

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์)  

วิชาเอกบริหารธุกิจ (แบบ 2)  เทียบโอน

1. นายกีรติ สุขในสิทธิ รหัสประจ�าตัว 5819101011  

  สถาบันการศึกษานานาชาติ

  ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ (บริหารธรุกจิ) ภาคภาษาองักฤษ  

(แบบ 1)  

2. นายปั้น  จูฑศฤงค์  รหัสประจ�าตัว 5219140110 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

   

ผศ. ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

การเปรียบเทียบ 
so sánh  (ซอ สั้ญ)  

 ตอน จุดคุ้มทุน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการ

เศรษฐศาสตร์ไปใช้กับการด�าเนินธุรกิจนั้น มีเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในหัวข้อหลัก 

ที่ต้องสอน แต่ก็มักจะไม่ค่อยมีผู้ให้ความส�าคัญกันสักเท่าไหร่เพราะไม่มี

การน�าเอาสมการหรอืรปูกราฟทีซ่บัซ้อนมาอธบิายเหมอืนกบัหวัข้ออืน่ ๆ มแีต่ 

สตูรส�าเรจ็ง่าย ๆ ทีพ่อแทนค่าแล้วกจ็ะได้ค่าทีต้่องการ (จดุคุม้ทนุ) ออกมาทนัที 

นักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ซึ่งชอบวิเคราะห์อะไรต่ออะไรที่ยุ่งยากก็เลยมองผ่าน 

แต่เนื่องจากคอลัมน์ท่ีผมเขียนอยู่นี้ต้ังชื่อไว้ว่า “เศรษฐศาสตร์ 101” ก็เพื่อ

เขียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ง่าย ๆ หรือพ้ืนฐานเบ้ืองต้น  ดังนั้นเรื่องจุดคุ้มทุน 

จึงตรงกับแนวที่จะเขียนพอดี

 จุดคุ้มทุน หรือที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า break-even point คืออะไร ค�าตอบ 

ก็คือปริมาณสินค้าหรือบริการที่ขายแล้วคุ้มทุนที่ลงไปพอดี คือไม่ขาดทุน

แต่ก็ยังไม่ได้ก�าไร เมื่อมีค�าตอบแบบนี้ก็คงต้องมีค�าถามต่อไปว่าแล้วเราจะ 

ต้องการรูว่้าจดุคุม้ทนุเป็นเท่าไหร่ไปท�าไมเพราะเราค้าขายกเ็พราะต้องการก�าไร 

ไม่ใช้ตั้งเป้าไว้แค่พอคุ้มทุน

 เราต้องการทราบจุดคุ ้มทุนเพื่อก�าหนดเป้าหมายของฝ่ายขายหรือ 

ฝ่ายการตลาดว่าต้องมยีอดขายอย่างน้อยเท่าไหร่จงึจะไม่ขาดทุน เช่นจดุคุ้มทุน 

ของการท�าธุรกิจเคเบิลทีวีคือต้องมีลูกค้าอย่างน้อย 2 แสนราย ก็แปลว่า 

ฝ่ายการตลาดจะต้องพยายามหาลกูค้าให้ถงึ 2 แสนรายให้ได้ มฉิะนัน้กข็าดทนุแน่ 

และถ้าย่ิงได้เกิน 2 แสนรายไปมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ก�าไรมากขึ้นเท่านั้น  

แต่ถ้าพยายามแล้วพยายามอกีอย่างไรลกูค้ากไ็ม่ถงึจดุคุม้ทนุคอื 2 แสนรายสกัที 

โครงการนี้ก็ควรจะยุติไปได้แล้ว เพราะท�าไปก็มีแต่จะขาดทุนเท่านั้น

 ทีย่กตวัอย่างสมมตไิปนัน้เป็นกรณธีรุกจิทีต้่องการแสวงก�าไร ซึง่ถ้าหาก

มีโอกาสได้ก�าไรแน่ ๆ แล้วก็มีสูตรที่จะค�านวณต่อไปได้ด้วยว่าถ้าต้องการ 

ให้ได้ก�าไรตามเป้าหมายทีก่�าหนด เช่นสมมตธิรุกจิเคเบลิทวีใีนตวัอย่างตัง้เป้าหมาย

ก�าไรไว้สัก 1 ล้านบาท ก็มีสูตรค�านวณได้เหมือนกันว่าจะต้องมีลูกค้าสักกี่ราย

จึงจะได้ก�าไรระดับนั้น

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนั้นยังเหมาะอย่างยิ่งกับการด�าเนินการที่ไม่มุ่ง

จะแสวงก�าไรเป็นหลักเช่นการจะพิมพ์ต�าราหรือหนังสือราคาถูกจ�าหน่าย 

โดยไม่เน้นก�าไร ซึง่เรากจ็ะค�านวณได้ว่าต้องมคีนซือ้ต�าราหรอืหนังสอืน้ันสกักีเ่ล่ม 

จึงจะไม่ขาดทุน และถ้าแน่ใจว่ามีคนซื้อไม่ต�่ากว่าจ�านวนที่คาดหมายจริง  

โครงการท่ีว่านีก้จ็ะด�าเนินการได้โดยผูจ้ดัท�าไม่ต้องรับภาระการขาดทนุแต่อย่างใด

 อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากพาดพิงถึงก็คือการจัดโครงการหลักสูตร

พเิศษของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ โครงการแบบนีก้ต้็องวเิคราะห์จดุคุม้ทนุเหมอืนกนั 

เพราะถ้ามนีกัศกึษาสมคัรเรยีนน้อย โครงการนัน้ ๆ ก็จะขาดทนุ และไม่สามารถ

ด�าเนินการต่อได้ ซึ่งตัวอย่างนั้นมีมากพอสมควรท่ีโครงการหลักสูตรพิเศษ 

ต้องปิดไปหรือแท้งตั้งแต่เริ่มแรกคือมีคนสมัครเรียนน้อยจนเปิดไม่ได้    

การปิดโครงการไปนัน้ไม่ใช่เพราะมหาวทิยาลัยหน้าเลอืดจะหาแต่ก�าไรนะครับ 

แต่เป็นเพราะถ้าท�าแล้วขาดทุนก็จะเป็นภาระแล้วไปเบียดบังงบประมาณ

ที่ควรจะจัดสรรให้กับการเรียนการสอนโครงการอื่นท่ีเป็นท่ีต้องการของ

นักศึกษามากกว่า

 เนื่องจากตัวก�าหนดว่าจุดคุ้มทุนจะเป็นเท่าใดตามสูตรนั้นประกอบ

ด้วยต้นทุนคงที่ของโครงการ ราคาและต้นทุนแปรผันต่อหน่วย (คือต้นทุน 

ต่อหน่วยที่ไม่รวมต้นทุนคงที่) ดังนั้นในบางกรณีที่วิเคราะห์แล้วได้ลูกค้า

ไม่ถึงจุดคุ้มทุนแต่ก็ไม่อยากจะล้มเลิกโครงการ ก็สามารถปรับจุดคุ้มทุน 

ให้จ�านวนลูกค้าน้อยลง 

 การเปรียบเทียบขั้นกว่า ในภาษาเวียดนามใช้ค�าว่า  (เฮิน) โดย

จะต้องมีสองสิ่ง หรือสองคนมาเปรียบเทียบกัน โดยค�าว่า  จะอยู่หลังค�า

คุณศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบ

  

 (ลาน ธง มิญ เฮิน เฟือง) ลานฉลาดกว่าเฟือง

  

 (เฝอ งอน เฮิน จ๋าว)  ก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าข้าวต้ม

 ในบทสนทนา  (ฮั่ญ) และ Mai (มาย) เป็นเพื่อนกัน พูดคุยกัน

ถึงเพื่อนร่วมชั้น เพื่อเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ

  

 (ฮั่ญ เอย จิ ลาน หว่า จิ หมุ่ย อาย กาว เฮิน) 

 ฮั่ญคะ คุณลาน และคุณหมุ่ย ใครสูงกว่ากัน

 

 (จิ หมุ่ย กาว เฮิน)  คุณหมุ่ยสูงกว่า

 

 (แทว เกิ่ว อาย แจ๋ เฮิน) ตามความคิดเห็นของเธอ ใครเด็กกว่า

  

 (จิ ลาน แจ๋ เฮิน)  คุณลานเด็กกว่า

 

 (เก่ิว  หว่า  จิ  อวญั  อาย  กาว  เฮนิ) เธอ และ คณุอวญั ใครสงูกว่า

 

 (ฮาย เหงื่อย กาว บั่ง เญา) สองคนสูงเท่ากัน

  

 (เกิว่ หว่า จ ิห่า อาย หนัง่ เฮนิ) เธอและคุณห่า ใครหนักกว่า

 

 (เต๋อ หนั่ง บั่ง จิ เอ๊ย)  ฉันหนักกว่าเขา

 

 (เอ๋อ เลิ้ป เกิ่ว อาย แด่ป เญิ้ต) ในห้องเธอ ใครสวยที่สุด

 

 (เวิน อัญ น้อ หล่า เหงื่อย แด่ป ถือ ฮาย เอ๋อ เจื่อง ด่าย ห่อก กั๋ว เต๊อ)

 วัน อัญ เขาเป็นคนสวยล�าดับที่สองของมหาวิทยาลัย

  

 (น้อ แด่ป ญือ จัง สั่ม) เขาสวยเหมือนพระจันทร์เต็มดวง

 การเปรียบเทียบที่เท่ากัน ในภาษาเวียดนามจะใช้ค�าว่า  (บั่ง)  

การเปรียบเทียบนี้ จะบอกสิ่งที่เท่ากันใช้กับคน สัตว์และสิ่งของ ที่มีความสูง

เท่ากัน ความยาวเท่ากัน น�้าหนักเท่ากัน และอื่น ๆ

 การเปรยีบเทยีบทีเ่ท่ากัน แต่ไม่สามารถวดั หรอืบอกขนาดท่ีแน่นอนได้  

ในภาษาเวียดนามจะใช้ค�าว่า  (ญือ) หรือจะใช้เพ่ือการเปรียบเทียบ 

แบบอุปมาว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง

 การเปรียบเทียบที่บอกล�าดับที่ บางครั้งการเปรียบเทียบ นอกจากเรา

จะบอกว่าคนนี้ สิ่งนี้เป็นที่สุดแล้ว บางครั้งเรายังต้องการสื่อสารว่า แต่คนนั้น 

สิ่งนั้น เป็นล�าดับที่สอง สาม ตามลงมา ในภาษาเวียดนามสามารถบอกได้โดย

เติมล�าดับที่ไว้หลังค�าคุณศัพท์นั้น ๆ(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 คณะกรรมการรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน (ซไีรต์) 

รอบคัดเลือกประจ�าปี 2559 ได้ประกาศรายชื่อหนังสือที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

รางวัลซีไรต์ ประจ�าปี 2559 จ�านวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย

 1. ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา  โดย โรสนี  นูรฟารีดา

 2. ทางจักรา  โดย ศิวกานท์  ปทุมสูติ

 3. นครคนนอก  โดย พลัง  เพียงพิรุฬห์

 4. บางคนอาจเดนิสวนทางเราไป โดย บญัชา  อ่อนดี

 5. พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล โดย วิสุทธิ์  ขาวเนียม

 6. เพลงแม่น�้า  โดย โขงรัก  ค�าไพโรจน์

 ทัง้หกเรือ่งนีไ้ด้ผ่านการคดัเลือกจากจ�านวนกวนีพินธ์ทีส่่งเข้าประกวดทัง้สิน้ 

88 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จ�านวน 18 เรื่อง และคัดเลือกเพื่อเข้าสู ่

รอบสุดท้าย จ�านวน 6 เรื่อง โดยวิสุทธิ์ ขาวเนียม ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์  

วิชาเอกสื่อสารมวลชน วิชาโทภาษาไทย ได้รับคัดเลือกให้ผลงานเรื่อง พลัดหลง

ไปในห้วงเวลาของนกัมายากล ผ่านเข้าสูก่ารตดัสนิรอบสดุท้าย เพือ่ได้รบัรางวลัซไีรต์

ประจ�าปี 2559

 วิสุทธิ์  ขาวเนียม 

เ ป ็ น ช า ว จั ง ห วั ด ต รั ง  

จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนวิเชียรมาต ุ

แล้วมาเรียนที่มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ในปีการศึกษา 

2535 เป็นหนึง่ในกลุม่ “กวหีน้าราม” ที่มีผลงาน 

บทกวรีวมเล่ม เช่น  เสียงผเีสือ้  คนโง่ปลกูดอกไม้ 

วิหารใบไม้  มรสุมประเทศนี้ยังยาวนาน 

ลมมลายู  และ อาณานิคมของความเศร้า 

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลระดับชาติจากการ 

ประกวดกวนีพินธ์หลายรางวลั นับต้ังแต่ปี 2539 บทกว ี “การมาเยอืนของหายนะ” 

ได้รบัรางวลัจากสมาคมภาษาและหนงัสอืแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ปี 2548 บทกวี “นาฬิกาสงคราม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลพานแว่นฟ้า 

ปี 2551 รวมบทกวี “ลมมลายู” ได้รับรางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด ปี 2552 

บทกวี “นัยน์ตาของโคเสี่ยงทาย” ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด 

ปี 2553 รวมบทกวี “มรสุมประเทศนี้ยังยาวนาน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

เซเว่นบุค๊อะวอร์ด ปี 2554 บทกว ี “หน้าตูแ้ช่เครือ่งดืม่” ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ

นายอินทร์อะวอร์ด

 พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล เป็นการรวมเล่มบทกวีทั้งที่ม ี

ฉันทลักษณ์ และไม่มีฉันทลักษณ์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค 1  

หลบัฝันอยูใ่นกระเพาะนกกระจาบ ภาค 2 พลดัหลงไปในห้วงเวลาของนกัมายากล 

และ ภาค 3 จ�านวนทีเ่หลอืของนกฝงูหนึง่

 ในภาคแรก กวีได้น�าเสนอภาพเรื่องราวความเป็นอยู่ของชุมชนด้ังเดิม 

ที่ยังคงรายล้อมด้วยธรรมชาติและความงดงามที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมอันบริสุทธิ์ 

ความเรียบง่ายที่ปรากฏภาพให้ผู้อ่านได้เห็นสะท้อนชีวิตของผู้เขียนที่สามารถ 

ถ่ายทอดกลิ่นของดอกไม้ไทยหลากชนิด วิถีการด�ารงชีวิตของทั้งคนและสัตว ์

รวมไปถึงสะท้อนความอบอุ่นภายในครอบครัวที่หล่อหลอมตัวของกวีให้เติบโตขึ้นมา 

ทีผู่กพนักบัฤดูกาลและความเชือ่ เป็นโลกในความทรงจ�าทีไ่ม่อาจเรยีกย้อนกลบัคนืได้

 ภาคที่สอง และภาคที่สาม เป็นภาพที่น�าเสนอจากความรู้สึกของกวีว่า  

ตวัเองน้ันตกไปอยูใ่นโลกแห่งมายากล เป็นโลกของอ�านาจใหม่ ทีไ่ม่อาจล่วงรู้ได้ว่า  

สิง่ใดเป็นเรือ่งจรงิ และสิง่ใดเป็นเรือ่งเท็จ มภีาพของความขดัแย้ง ความเกลียดชงั 

จนต้องท�าร้ายกัน ความหวาดระแวงกนัทีไ่ม่สามารถไว้ใจใครได้ โดยสือ่ผ่านสญัญะ

ที่ชวนคิด สามารถตีความได้อย่างลุ่มลึก

 ส่วนกวนีพินธ์ อกี 5 เรือ่ง ทีผ่่านเข้ามาถงึรอบสุดท้ายนี ้ ล้วนมคีวามน่าสนใจ 

และมีความลุ่มลึกในความคิดของกวีไม่แพ้กัน

 ไกลกว่ารัว้บ้านของเรา 

ของ โรสนี  นูรฟารดีา  กวสีาว 

ชาวหาดใหญ่ ผู้ใช้ชีวิต

อยูใ่นดนิแดนภาคใต้แต่ก�าเนิด 

ปัจจบุนัเป็นผูส้ือ่ข่าวสถานวีทิย ุ

เธอเล่าว่าการท�างานข่าว 

ท�าให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นมากมาย 

หากแต่บางประเด็นไม่สามารถน�าเสนอใน

เนื้อหาข่าวได้ จึงเก็บประเด็นเหล่านี้ไว้ในใจ 

รวมถึงความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

แล้วใช้พ้ืนท่ีของบทกวีเป็นเครื่องมือสื่อสาร

ความคิด ความรู้สึกของกวี

 ในเรือ่งได้แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที ่ 1 หลงทางในประเทศตวัเอง  

ส่วนที ่ 2 ทีซ่ึง่ต้นลัน่ทมทอดเงาทาบตลอดวนั และ ส่วนที ่ 3 กางแผนทีด่าวน�าทาง

ทุกค�่าคืน กวีนิพนธ์ทุกบทน�าเสนอในรูปแบบของกวีไร้ฉันทลักษณ์ หากทว่า 

เป็นการตัง้ค�าถาม สะท้อนปัญหา บอกเล่าเหตุการณ์ในปัจจบัุน ท้ังท่ีเป็นเหตุการณ์

ระดับโลก เหตุการณ์ระดับชาติ และรวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในภาคใต ้

การอยู่ในสังคมทุนนิยมท่ีท�าให้ผู ้คนมีมุมมองต่อชีวิตเปลี่ยนไปทั้งเรื่องเวลา 

และสถานท่ี  ความรู้สึกแปลกแยกกับ “บ้าน” ของตนเอง อันน�าไปสู่ปัญหา 

ด้านอัตลักษณ์ หรือการหลงลืมประวัติศาสตร์ความเป็นมาและสายสัมพันธ ์

ของผู้คนที่ท�าให้สังคมขาดมิตรภาพและความเอื้ออาทร

 ทางจกัรา ของ ศวิกานท์  

ปทมุสูต ิ อดตีอาจารย์ จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ-

กาญจนบุรี ผู้มีผลงาน 

จ�านวนมากเป็นที่ประจักษ์

แก่แวดวงกวีไทย โดยมี

ผลงานรวมเล่มประมาณ 40 เล่ม ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นกวนิีพนธ์ ในจ�านวนน้ีมีผลงานจ�านวน 5 เล่ม 

ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีต่าง ๆ 

 ทางจกัรา เป็นผลงานกวนีพินธ์ในรปูแบบ

ปรัชญานิยาย ที่มีฉันทลักษณ์ทั้งสัมผัสในบท 

และระหว่างบท   ร้อยเรียงเรื่องราวต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ  ผู้เขียนใช้ตัวละคร 

ครกัูบศิษย์เป็นตวัเดนิเรือ่ง ด�าเนนิเนือ้หาไปตามการเคลือ่นหมนุของวงล้อจักรยาน

บนเส้นทางที่ยาวไกล ผ่านชุมชน วัด โรงเรียน ไร่นา ป่าเขา และสถานที่ต่างๆ 

แสดงภาพของธรรมชาติที่อยู่รายล้อมรอบตัว รวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดกับผู้คน

มากมายหลายสถานะ

ประกาศแล้ว กวีนิพนธ์เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ประจำาปี 2559 
ศิษย์เก่ารามคำาแหง มีผลงานติด 1 ใน 6 เล่ม

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

โดยทิง้ปรชัญา  แง่คิด จากเร่ืองง่าย ๆ ใกล้ตัว ให้เป็นคตสิอนใจผูอ่้านได้อย่างแยบยล 

การด�าเนินเรื่องแบ่งเป็น 4 ภาค คือ 1. ปลายฤดูหนาว  2. เข้าฤดูร้อน  3. สู่ฤดูฝน 

และ 4. ฟากฤด ูเป็นส่วนสดุท้าย เพือ่แสดงให้เหน็การพบในส่ิงทีไ่ม่เคยพบมาก่อน 

เพื่อให้หลุดพ้นไปจากสามฤดู ที่เวียนวนอยู่เพียงเท่านั้น 

 นครคนนอก ของ 

พลัง เพียงพิรุฬห์ นักเรียน

ช่างกลที่ไม ่เคยอ่านหนังสือ 

จ น ไ ด ้ รั บ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ 

จากกวีนิพนธ์เรื่องนาฏกรรม-

บนลานกว้าง จากการอ่าน

ไม่รู้เร่ืองแต่ไม่ละความพยายาม อ่านรอบที่ 5 

จึงจะรู้เรื่อง และเนื้อหาที่กวีสื่อถึง หลังจากนั้น

ศึกษาฉันทลักษณ์ และคลังค�าต่าง ๆ  ด้วยตัวเอง 

เริ่มเขียนบทกวีลงในนิตยสารต่าง ๆ กระทั่ง

ปัจจุบันเป็นคนส่งอะไหล่ และท�าสวน อยู่ที่

อ�าเภอสว่างแดนดิน พร้อม ๆ กับการเขียนบทกวีซึ่งเป็นงานที่รักยิ่ง 

 นครคนนอก แสดงภาพเมืองที่มีความปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้คนกับ 

กระแสคลื่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ให้ภาพการเปลี่ยนถ่ายจากวัฒนธรรมเก่าไปสู ่

วัฒนธรรมใหม่อย่างฉับพลัน ทั้งยังแสดงวิถี และทัศนะของผู้คนในตรรกะ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยที่ผ่านมา รวมถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมือง

บางประการ ในทางกลับกัน ยังคงมีชีวิตของคนบางกลุ่มท่ีสามารถด�ารงอยู่ได ้

อย่างเป็นปกติและมีความสุข โดยไม่ข้องเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ก�าลังถาโถม

เข้าสูผู่ค้นทกุหมูเ่หล่า  ผ่านการน�าเสนอหลากหลายรปูแบบ  ทัง้ทีเ่ป็นการน�าเสนอ

ตามแนวขนบนยิมอย่างเคร่งครดั การคดิสร้างสรรค์ทีเ่ป็นไปตามสมยันยิม รวมถงึ 

การน�าเสนอผ่านวรรณรปูทีม่คีวามหมายจากค�าและจากภาพทีป่รากฏ นครคนนอก 

จึงเป็นเรื่องที่ท�าให้ผู้อ่านได้ทบทวนกับตัวเองว่าการมีชีวิตที่ไหลไปตามกระแสน้ัน 

อาจท�าให้เราเป็น “คนนอกนคร”  หรอื ประสงค์ของกวท่ีีจะเป็น “นครนอกคน” 

ไปได้ในที่สุด

 บางคนอาจเดิน-

สวนทางเราไป ของ  

บญัชา  อ่อนด ี กวีผู้เป็น

นักหนังสือพิมพ์ มีหัวใจ 

ทุ ่มเทให ้กับงานเขียน 

โดยเลอืกบอกเล่าเรือ่งราว

ทีก่วมีองเหน็ ครุน่คดิ ถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ของผู้อืน่ 

และไม่ลืมที่จะคิดถึงเรื่องของตัวเอง ถ่ายทอด 

ผ่านบทกวี ที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด 

ต่อส่ิงทีก่วไีด้เห็น ได้พดูคุย ได้รบัรู ้และห้วงยาม-

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะกับตัวเอง

 บางคนอาจเดินสวนทางเราไป เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านได้ฉุกคิด 

และหวนร�าลึกถึงผู้คนในแง่มุมที่หลากหลาย บ้างอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ บ้างอาศัย 

อยู่ในชนบท บ้างอาศัยอยู่ในดินแดนต่างประเทศ ภาพของชะตาชีวิตของ 

หลายต่อหลายคนที่กวีได้พานพบ อันเป็นการกระท�าของคนท่ีมีผลกระทบ 

กับคนด้วยกันเอง กวีนิพนธ์เล่มนี้ ท�าให้เราไม่ละเลยที่จะมองคนที่เราอาจ 

เดินสวนทางไป ไม่ว่าเขาผู้นั้น จะเป็นใคร ทุกคนมีเร่ืองราวในชีวิต มีคุณค่า 

ที่เป็นคติเตือนใจให้เราได้คิด และเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ท�าให้เห็นคุณค่า 

ของความเป็นคนในทุกคน

 เพลงแม่น�้า ของ 

โขงรัก  ค�าไพโรจน ์ กวี

ชาวจังหวัดหนองคาย  

ผู ้ มี ชี วิ ต ผู ก พั น แ ล ะ

ซึมซับกับวิถี ริมฝ ั ่งน�้ า 

ท้องทุ่ง วัด หลวงพ่อ  

หมู่บ้านชนบท และประเพณีวัฒนธรรม-

สองฝั่งโขง งานส่วนมากจึงน�าเสนอภาพ

ท่ีสะท้อนรากเหง้า ความเป็นตัวตนของกวี

ออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัด

 เพลงแม่น�า้ น�าเสนอในรปูแบบฉนัทลกัษณ์

ประเภทกลอนสุภาพตลอดทั้งเล่ม โดยผู้เขียนแบ่งเนื้อหาเป็น 3 พื้นที่ พื้นที่แรก

คือพ้ืนท่ีมาตุภูมิ รวงรากแห่งพ่อ เป็นภาคต้นน�้า : เพลงของพ่อ พูดถึงรกราก-

แผ่นดินเกิด ภาคสองคือภาคกลางน�้า : เพลงบ้านเพลงเมือง บอกเล่าถึงการ 

ปะทะสังสรรค์ระหว่างวิถีบ้านวิถีเมือง ซึ่งเคลื่อนกระทบกันท่ามกลางไหลบ่า

ของวัฒนธรรมเก่าใหม่  และภาคสุดท้ายคือภาคปลายน�้า : เพลงแม่น�้า สะท้อน

จติวญิญาณแห่งความหวงั ความโหยหา ทีแ่ฝงไว้ด้วยกลิน่ไอของความเหงาเศร้า  

กบัการหวนคนืสูร่ากเหง้า ทีป่นไปด้วยความกงัวลต่อปรากฏการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ในสังคมบ้านเกิด

ประกาศแล้ว กวนีพินธ์เข้ารอบสดุท้ายรางวลัซไีรต์ฯ (ต่อจากหน้า 6)
   

 ว่าที ่พ.ต.โยธนิ  ไพรพนานนท์ 

หัวหน้างานนกัศกึษาวชิาทหาร 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่ และนกัศกึษา- 

วชิาทหารจติอาสา มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จ�านวน 100 คน  

ร่วมสร้างฝายชะลอน�า้ตามแนว

พระราชด�าริบริเวณพื้นท่ีเขาชนไก่  ในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตามแนวพระราชดำาริ” เพ่ือเรยีนรูว้ธิกีารสร้างฝายชะลอน�า้จากการปฏบิตัจิรงิ 

ซึ่งท�าให้ได้ฝายแบบผสมผสานหรือฝายหินเรียง จ�านวน 8 ฝาย เพื่อช่วย

ชะลอน�้าจากยอดเขา  อีกทั้งฝายกึ่งถาวรที่มีความแข็งแรง 1 ฝาย เพ่ือใช้ 

กักเก็บน�้า สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน และมอบความเจริญเติบโตให้ผืนป่า 

ตามแนวพระราชด�าริของในหลวง เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2559  

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา 
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำา



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ประกอบการมุ่งพัฒนาคุณภาพ ‘หอพักติดดาว’ ปีที่ 8

พร้อมสร้างจุดเด่นและความมั่นใจให้นักศึกษา-ผู้พักอาศัย

 ผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ทั้งหัวหมากและ

วิทยาเขตบางนา มุ่งพัฒนาคุณภาพหอพักให้ได้มาตรฐาน “ติดดาว” อย่างต่อเนื่อง 

พร้อมสร้างจดุเด่นและความมัน่ใจให้ผู้ปกครองส่งลกูหลานมาพกั นกัศกึษากอ็บอุน่ใจ

อยู่ในหอพักเหมือนบ้านหลังที่สอง 

 โอกาสนี ้ ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้พดูคยุกบัคณะกรรมการภาคประชาชน คณะกรรมการ

ตรวจประเมินหอพักและผู้ประกอบการหอพัก ถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการ

เข้าร่วมโครงการ ‘หอพักติดดาว’ 

  พ.ต.อ.ปรชีา  เพง็เภา  ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจนครบาลอุดมสขุ 

 กล่าวว่าโครงการ ‘หอพักติดดาว’ จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

เป็นปีที ่8 แล้ว ท�าให้หอพักบริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทัง้หัวหมากและวทิยาเขตบางนา ได้พฒันาคณุภาพมาตรฐานหอพกั

ทั้งในเร่ืองระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ความส�าคัญ 

ทั้งด้านสุขอนามัย การให้บริการ รวมถึงดูแลใส่ใจผู้พักอาศัย

เสมือนลูกหลานของตนเอง ท�าให้พร้อมรองรับการเข้าพักอาศัยของนกัศกึษาทีม่าจาก

ต่างจงัหวดั สร้างความเชือ่ม่ันและความสบายใจให้กับผู้ปกครองด้วย

 “นกัศกึษาทีไ่ด้เข้ามาพักในหอพักทีไ่ด้รับการตดิดาวจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

จะรูส้กึปลอดภยัจากส่ิงเสพตดิ อบายมุข และอาชญากรรม รวมทัง้ได้รบัการบรกิารทีด่ี 

สะดวก และเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนให้สำาเร็จ และขอฝากถึงหอพักที่ยังไม่ได้เข้าร่วม

โครงการฯ ขอให้มาร่วมเป็นเครือข่ายหอพกัตดิดาว ร่วมพฒันาการให้บรกิาร ความปลอดภยั 

เพื่อรองรับการพักอาศัยในอนาคต”

 นางสาวกชมน  ชายะตานันท์  ผู้จัดการกองส�ารวจข้อมูล 

บริษัท โอสถสภา จ�ากัด กล่าวว่าดีใจท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จดัโครงการหอพกัตดิดาวต่อเนือ่งมาถงึครัง้ที ่ 8 ท�าให้หอพกัโดยรอบ 

ปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพในด้านต่างๆ ให้ดียิง่ขึน้เพ่ือรองรบันกัศกึษา

และผู้พักอาศัย อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้หอพักได้ประชาสัมพันธ์

จุดเด่นออกไปให้สังคมได้รับรู้ เพื่อตัดสินใจเข้าพักอาศัยอีกด้วย 

 “หอพักจ�านวนมากที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาและได้ติดดาวท่ีสูงขึ้น 

แสดงให้เหน็ว่าผูป้ระกอบการหอพักใส่ใจการให้บรกิารและคณุภาพมาตรฐานทีส่งัคม

ต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้พักอาศัย ท�าให้ได้รับการดูแลเอาใจใส ่

ที่ดีขึ้นด้วย”

 นายณรงค์  จันบูรณะพินิจ  นักพัฒนาสังคมช�านาญการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า 

หอพักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษาที่ต้องเดินทาง

มาพกัอาศยัเพือ่เรยีนหนงัสอื จ�าเป็นต้องมมีาตรฐานทัง้ด้านความปลอดภยั 

สภาพแวดล้อม สิง่อ�านวยความสะดวก รวมทัง้ถกูต้องตาม พ.ร.บ.หอพกั 

เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ปกครองทีจ่ะฝากบตุรหลานเข้ามาพกัอาศยั 

และเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนให้นักศึกษาจนจบการศึกษา

 “โครงการหอพักติดดาว ถือเป็นโครงการที่ดียิ่งที่ทำาให้ผู้ประกอบการหอพัก

ได้รวมกลุ่มเป็นเครอืข่ายระหว่างกนั แบ่งปันข้อมลูข่าวสาร ดแูลซึง่กนัและกนั เพือ่ส่งเสรมิ

เดก็และเยาวชนให้ได้มทีีพั่กอาศัยทีด่ ีปลอดภัยต่ออบายมขุต่างๆ รวมทัง้เป็นแบบอย่าง

ให้กับหอพักที่อยู่ในเขตพื้นที่อื่นๆ ได้ปฏิบัติตามด้วย”

  นางสาวอญัลญา  มานมเูลาะ  ผู้ประกอบการหอพกัสตรี MNR 

 แมนชัน่  ได้รับโล่รางวลัหอพักมาตรฐาน 5 ดาว  กล่าวว่าโครงการนี้ 

เป็นโครงการที่ดี  เพราะช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

และบริเวณใกล้เคียงได้รับรู้ถึงมาตรฐานของหอพักที่สมควรไปอยู่ 

  เหมือนช่วยให้นกัศึกษามองเห็นตวัเลอืกทีชั่ดเจนมากขึน้  โดยจุดเด่น 

ของหอพักสตรี MNR แมนชัน่ทีท่�าให้ได้รบัรางวลัหอพกัมาตรฐาน 

5 ดาว คอืมรีะบบการดแูลรกัษาความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ความส�าคญั

ทัง้ด้านสุขอนามยั  การให้บริการในด้านต่างๆ รวมถงึดแูลใส่ใจผูพั้กอาศยัอย่างทัว่ถงึ  

 “ภูมิใจมากท่ีได้รับรางวัลหอพักมาตรฐาน  5  ดาว   ภาพรวมของหอพัก 

ในปัจจุบันมั่นใจว่าเป็นหอพักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามการประเมินของโครงการ 

หอพักติดดาวอยู่แล้ว  แต่ก็จะพัฒนาให้ดีมากขึ้นอีก และต้ังใจจะเข้าร่วมโครงการน้ี

ไปอย่างต่อเนื่อง”

 นางสนม  วอทอง  ตวัแทนผูป้ระกอบการหอพกัรุง่อรณุ แมนชัน่ 

ได้รบัโล่รางวลัหอพกัมาตรฐาน 5 ดาว  กล่าวว่าหอพักรุ่งอรุณ แมนชั่น 

เข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ  มีการปรับปรุง 

พัฒนาหอพักมาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษา 

ความปลอดภัย  ดูแลเอาใจใส่ผู้พักอาศัยอย่างทั่วถึง  และปฏิบัติ 

อย่างถกูต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. หอพกัด้วย  โครงการหอพกัตดิดาว 

ถือเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ประกอบการหอพักในการดูแลพัฒนาหอพักให้ได้รับ

มาตรฐานที่ดีขึ้น

 นางสาวพลชัย  จ�าปี  ผู้ประกอบการหอพักเลดี้ดอร์ม ได้รับ

โล่รางวัลหอพักมาตรฐาน 4 ดาว  กล่าวว่าโครงการหอพักติดดาว

ช่วยส่งเสรมิให้มกีารพฒันาหอพกัอยูเ่สมอ และท�าให้ผูป้ระกอบการ 

ทราบขีดจ�ากัดความสามารถของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการ 

พฒันาคุณภาพของหอพกัให้ดยีิง่ขึน้  อกีทัง้ช่วยให้ผูป้ระกอบการหอพกั 

และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการติดต่อสื่อสารและร่วมกัน 

แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี  

 “หอพักเลดี้ดอร์มเข้าร่วมโครงการฯ มาตั้งแต่ช่วงแรกๆ  มีการพัฒนาหอพัก 

มาอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย พ.ร.บ. ทุกอย่าง รวมถึง 

ให้ความสำาคัญในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ด้านสุขอนามัย

และการบริการความสะดวกด้านต่างๆ ด้วย”

 นางมลิวัลย์  ภัทรวรคุณ  ผู้ประกอบการหอพักสตรีมลิวัลย์ 

ได้รับโล่รางวัลหอพักมาตรฐาน 4 ดาว  กล่าวว่าต้ังใจจะเข้าร่วม 

โครงการหอพักติดดาวอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นโครงการที่ดีท�าให ้

ผู้ประกอบการเกิดความตื่นตัว  มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา

หอพกัให้ได้มาตรฐาน  ผ่านการประเมนิของโครงการหอพกัตดิดาว 

ซึง่รปูแบบของหอพกัตลอดระยะเวลาหลายปีทีพ่ฒันามาอย่างต่อเนือ่ง

มัน่ใจว่าท�าได้ดแีล้วพอสมควร  ทัง้ด้านสขุอนามยั  ความปลอดโปร่ง การถ่ายเทของอากาศ  

รวมถึงด้านการอ�านวยความสะดวกที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 นางสาววลยัพร  แสงทพิวรรณ  ผูป้ระกอบการหอพกัชาย 61 

ได้รับโล่รางวัลหอพักมาตรฐาน 3 ดาว กล่าวว่าหอพักชาย 61  

เข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวมาตั้งแต่ครั้งที่ 1  ในตอนนั้นคุณแม่ 

เป็นผูด้แูล และดิฉันเป็นผูรั้บช่วงดูแลหอพกัต่อ  โดยเข้าร่วมโครงการฯ 

มาอย่างต่อเนื่องและตั้งใจจะเข้าร่วมต่อไป  โครงการหอพักติดดาว

มีมาตรฐานการประเมินหอพักที่ชัดเจน  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพของหอพักให้มีการด�าเนินการปรับปรุงให้ดีมีมาตรฐานมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยให้

ความส�าคัญกับการบริการ อ�านวยความสะดวก  และการดูแลรักษาความปลอดภัย

 “ระดับของดาวมาตรฐานถือเป็นรางวัลที่สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ 

ผูป้ระกอบการหอพกัให้หายเหนือ่ยจากการดแูลปรบัปรงุ และพฒันาหอพกัให้ดยีิง่ขึน้  

ทั้งยังเป็นเกณฑ์ที่ช่วยให้หอพักได้พัฒนาไปในรูปแบบที่ได้มาตรฐานด้วย”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ถาม 1. ถ้าดิฉันสอบ e- Testing ได้เกรด D+  

ดฉัินไม่พอใจเกรดกเ็ลยไปเข้าสอบในปลายภาคด้วย 

และผลสอบประกาศออกมาดิฉันได้เกรด C+ ในกรณนีี้

เกรดของดิฉันที่ถูกต้องจะเป็นเกรดใด

 2. ถ้าดิฉันลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชา 

ทีส่อบได้เกรด D+ แล้ว และผลสอบใหม่ได้เกรด C+ 

แต่ท�าไมเมือ่ตรวจสอบในใบเชค็เกรดหรอืใน e-service 

เกรดถงึขึน้มาทัง้ D+  และ  C+ ดฉินัจะต้องท�าอย่างไร

เพื่อให้เหลือเกรด C+ เพียงเกรดเดียว หรือเกรด 

จะติดทั้ง 2 เกรด

ตอบ 1. นักศึกษาสอบปลายภาคโดยที่สอบได้

เกรด D+ แล้ว แม้ว่าผลสอบปลายภาคจะได้เกรดใหม่

เป็น C+ ก็ไม่ท�าให้นักศึกษาได้เกรด C+ เพราะไม่ใช่

การรเีกรด และเป็นข้อห้ามของนกัศกึษาทีส่มคัรสอบ 

e- Testing และได้เกรดผ่านซึ่งเกรด D+ ถือว่าผ่าน

ในวชิานัน้แล้ว ซึง่ตามข้อห้ามของการสอบ e- Testing 

วชิาทีส่อบผ่านแล้ว นกัศกึษาต้องไม่เข้าสอบวชิานัน้

ในปลายภาค

 2. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชา 

ทีส่อบผ่านแล้วคอืได้เกรด D+ และนกัศกึษาสอบใหม่ 

และผลสอบผ่านเช่นกันโดยได้เกรด C+ นักศึกษา

ตรวจสอบแบบการเช็คเกรด เกรดจะขึ้นทุกวิชา 

ที่นักศึกษาสอบผ่านแม้ว่าวิชาเดียวกันจะมีผลสอบ

หลายครัง้กต็าม แต่เมือ่นกัศกึษาสอบผ่านครบหลกัสตูร

และจบการศกึษาเมือ่ใดทีข่อ Transcript จบการศกึษา

เกรดจะถูกปรับให้เหลือเพียงเกรดเดียวและเป็น

เกรดทีด่ทีีส่ดุ ดงันัน้ นักศกึษาจะได้เกรดในวชิาดงักล่าว

เพยีงเกรดเดยีวคือ C+ เกรดทีไ่ด้เกรด D+ จะไม่ปรากฏ

ใน Transcript ที่จบการศึกษา

ถาม จะเทียบโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

 1. ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคณะ-

การจดัการ สาขาสร้างสรรค์และผลติวทิยปีุ 1 จะย้าย

เทยีบโอนมาเรยีนมหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้หรอืไม่

 2. วชิาเอกทีด่รอปไว้มผีลต่อการเทยีบโอนไหม 

 3.  ต้องย้ายมาเฉพาะเทอม 1 เท่านัน้หรอืไม่ 

หรือย้ายมาเทอม 1 ก็ได้

 4. เทยีบโอนเข้าคณะไหนกไ็ด้หรอืต้องดจูาก

วิชาเอกที่เรียนที่เก่าว่าจะเข้าคณะไหนได้บ้าง

ตอบ 1. การทีจ่ะย้ายมาเรียนทีม่หาวทิยาลัยรามค�าแหง 

ต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในช่วงที่มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ กระบวนวิชาที่จะใช ้

เทยีบโอนมายงัมหาวิทยาลยัรามค�าแหง ผูส้มัครต้องน�า

Transcript และค�าอธิบายรายวิชามาให้ทางคณะ กองบรรณาธิการ

ที่จะสมัครเรียนตรวจสอบว่ามีวิชาใดบ้างที่สามารถ

เทียบโอนได้ ดังนั้นการย้ายมาเรียนจึงเป็นการสมัคร

เป็นนักศึกษาใหม่ไม่ใช่ย้ายมาเรียน ผู้สมัครต้องเป็น

นักศึกษาปี 1 ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ไม่ใช่

เป็นนักศึกษาปี 2 และวิชาที่จะโอนมาคณะจะเป็น 

ผู้พิจารณาว่าจะมวีชิาอะไรโอนมาได้บ้าง เพราะไม่ใช่

การโอนย้ายชั้นปี

 2. ไม่มีผลอะไร เพราะวิชาที่จะเทียบโอน

ทางมหาวทิยาลยัรามค�าแหงจะโอนเฉพาะผลทีส่อบได้ 

ที่ปรากฏใน Transcript เท่านั้น

 3. สามารถสมัครเป็นนักศึกษาในเทอมใด

ก็ได้ไม่ว่าเทอม 1 หรือ เทอม 2 แต่ต้องอยู่ในช่วงที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

 4. สมัครเป็นนักศึกษาคณะใดก็ได้ เพราะ

คณะจะเป็นผูพ้จิารณาตาม Transcript และค�าอธบิาย

รายวิชาว่ามีวิชาใดที่ตรงกับหลักสูตรของคณะนั้นๆ

ได้เช่นสมมติว่าโครงการฝึกอบรมสักโครงการหนึ่ง

ค�านวณแล้วว่าต้องมผีูส้มคัรอบรมสัก 50 คนจงึจะคุม้ทนุ 

แต่ส�ารวจตลาดแล้วมผีูส้นใจจรงิ ๆ แค่สกั 40 คน เท่านัน้ 

ซึ่งแปลว่าท�าโครงการไปแล้วขาดทุนแน่ ๆ  แต่ถ้า

ไม่อยากล้มเลิกโครงการก็อาจท�าให้จุดคุ้มทุนลดลง

มาอยู่ที่ 40 คนหรือน้อยกว่านั้นได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

หรือจะท�าทุกอย่างก็ได้คือ พยายามลดต้นทุนคงที่

ของโครงการลง หรือลดต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของ

โครงการลง และอีกทางเลือกหนึ่งก็คือขึ้นราคา

 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หลักสูตรการศึกษา

หรอืโครงการอบรมของบางสถาบนั (ไม่ใช่รามค�าแหงแน่ๆ) 

มีผู้สมัครเรียนจ�านวนไม่มากแค่ 10 กว่าคนก็อยู่ได้  

ที่เขาท�าได้เพราะเก็บค่าบริการแพง นั่นเอง เพราะ

ตามสตูรค�านวณจดุคุม้ทนุนัน้ถ้าราคาสงูขึน้จะท�าให้

ยอดขายที่จะคุ้มทุนได้นั้นลดลง

 ป.ล. สูตรการค�านวณจุดคุ้มทุนนั้น สามารถ

หาดูได้จากต�าราเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทั่วไป

 เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 ตามประกาศกระบวนวชิาทีเ่ปิดสอน  พร้อมวนัและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30)  ประจ�าภาค 1 ปีการศกึษา 2559 

ก�าหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา ENG1001, RAM1000, HIS1003, LIS1003, PSY1001, 

SOC1003, POL1101 และ THA1001 กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลา นั้น

 เพื่อให้การด�าเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงก�าหนดวัน เวลาสอบ   

รหสัประจ�าตวันกัศกึษา ของกระบวนวชิาดงักล่าวในแต่ละคาบเวลา  ให้นกัศกึษาและผูเ้กีย่วข้องได้ทราบ  ดงันี้

   

 

ก�าหนดวัน  เวลา  รหัสประจ�าตัวของนักศึกษาที่สอบกระบวนวิชา

ENG1001, RAM1000, HIS1003, LIS1003, PSY1001, SOC1003, POL1101 และ THA1001

   กระบวนวิชา     วัน / เวลาสอบ   รหัสประจ�าตัวนักศึกษา

ENG1001
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
คาบเช้า 09.30 - 12.00 น. 
คาบบ่าย  14.00 - 16.30 น.

5101500857 - 5902020212
5902020238 - 5990050758

RAM1000
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น. 
คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5004003652 - 5903010907
5903010915 - 5990050758

HIS1003
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น. 
คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5103509088 - 5902061083
5902061091 - 5990050717

LIS1003
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559
คาบเช้า  09.30 - 10.30 น. 
คาบบ่าย  14.00 - 15.00 น.

5106549263 - 5904040671
5904040689 - 5990050717

PSY1001
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น. 
คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5101519915 - 5902017762
5902017770 - 5990050709

SOC1003 
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น. 
คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5103522545 - 5906035661
5906035679 - 5990050758

POL1101
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
คาบเช้า  09.30 - 11.30 น.
คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5102507232 - 5905004031
5905004056 - 5990050733

THA1001
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559
คาบเช้า  09.30 - 12.00 น. 
คาบบ่าย  14.00 - 16.30 น.

5102036075 - 5904009072
5904009080 - 5990050758



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

อธิการบดีฯ (ต่อจากหน้า 1)

ณ ห้องประชมุประมวล กลุมาตย์และประภาศน์ อวยชยั

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร. สืบพงษ์  ปราบใหญ ่

ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวว่าการสร้างและพฒันาคณุภาพการผลติบณัฑติ

ให้มคีณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล ถอืเป็นนโยบาย

ด้านการศกึษาทีส่�าคญัของมหาวทิยาลยั ดงันัน้ อาจารย์

จงึเป็นทรพัยากรบคุคลทีส่�าคญัยิง่ เป็นทัง้ผูท้ีใ่ห้ความรู้

เตมิเตม็ และพัฒนานกัศกึษาให้เป็นผูม้คีวามรูคู่้คุณธรรม 

มจีรรยาบรรณ และน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาประเทศต่อไป

 การพฒันาและส่งเสรมิอาจารย์ใหม่ให้มคีณุภาพ

ถือเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อท�าให้

อาจารย์เกิดความความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตาม 

พันธกิจหลกั 4 ด้าน ได้แก่ การเรยีนการสอน การวจัิย  

การบรกิารทางวชิาการ และท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม 

รวมทั้งการเข้าใจในชีวิตการเป็นอาจารย์และการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประพฤต ิ

ปฏบิตัตินในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี มคีณุธรรมอนัด ี

เป็นแบบอย่างทีด่กีบัศษิย์ และเป็นก�าลงัส�าคญัทีจ่ะช่วย

ผลกัดนัมหาวทิยาลยัให้ก้าวไปข้างหน้า สูค่วามเป็นเลศิ 

ทางด้านวชิาการ และเป็นสากล อกีทัง้พฒันาบคุลากร

สายวชิาการเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกนัคณุภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาอกีด้วย

 “การจดัปฐมนเิทศครัง้นี ้ จดัขึน้เพือ่ให้อาจารย์

เกดิความรูค้วามเข้าใจในพนัธกจิ วสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์

การพฒันามหาวทิยาลยั  และมคีวามเข้าใจถงึภาระงาน 

ทีต้่องปฏบิตั ิ รวมทัง้การพฒันาตนเองในด้านวชิาการ 

กิจกรรม และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสร้าง-

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ใหม่ที่จะนำาไปสู่

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การทำางานเป็นทีม

และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา-

มหาวิทยาลัยต่อไป”  

 จากนัน้ ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่าการปฐมนิเทศ

อาจารย์ใหม่ ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้

อาจารย์ทราบถึงบริบทของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และขอให้ภาคภมูใิจทีม่ส่ีวนช่วยขับเคลือ่นสถาบนัแห่งนี้

ทีเ่ปิดการเรยีนการสอนในรปูแบบ “ตลาดวชิา” ให้ทกุคน 

ทีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีนมโีอกาสได้เรยีนหนงัสอื ส�าเรจ็เป็นบณัฑติ

ทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรม ออกไปรบัใช้บ้านเมอืงในต�าแหน่ง

หน้าที่ต่างๆ อย่างภาคภูมิ

 “ขอให้อาจารย์ศกึษากฎระเบยีบของพนกังาน 

ของมหาวิทยาลัย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างละเอียด เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

และต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

กบัหน้าทีก่ารงานและสวสัดกิารต่างๆ เช่น การขอทนุ-

ศกึษาต่อ กองทุนสำารองเล้ียงชพี การประกันสงัคมด้วย 

รวมทัง้ขอให้ซือ่สตัย์สจุรติในหน้าทีก่ารงาน และผลงาน 

ทางวชิาการทีจ่ะทำาต่อไป และคำานงึถงึวฒันธรรมองค์กร 

อยูร่่วมกนัด้วยความรกั ความสามคัค ี ถ้อยทถ้ีอยอาศยั 

ตลอดจนให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์ 

กับเจ้าหน้าที่ด้วย”

 อธิการบดี กล่าวอีกด้วยว่านอกจากการสอน

และการออกข้อสอบแล้ว ขอให้อาจารย์เร่งเขียน

ผลงานวิชาการเพื่อขอต�าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่

เข้ามาสอนใหม่ๆ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่สนใจ

ต�าแหน่งวิชาการของตนเอง และอาจารย์ท่านใด 

ที่ต้องการขอต�าแหน่งทางวิชาการหรือขอทุนลาศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สามารถอ่านรายละเอยีดได้ทีเ่วบ็ไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หรือท่านใดที่ต้องการลา 

ไปสอนหนังสือต่างสถาบันหรือลาท�าวิจัยทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ร่วมกบันกัวจิยัภายนอก ซึง่มหาวทิยาลยั

ก็สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 

กับนักวิชาการท่านอื่น เพ่ือน�ามาพัฒนาการเรียน

การสอนให้กับนักศึกษาและเป็นประโยชน์ในการ 

เขียนผลงานทางวิชาการต่อไป 

 นอกจากนี้ อาจารย์ใหม่ต้องเรียนรู้รูปแบบ

การสอนของอาจารย์อาวโุส เพ่ือน�ามาพัฒนาการสอน

ของตนเอง และสอนนักศึกษาให้รู้จักวิธีการค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียน และ

ขอให้อาจารย์เข้าสอนตามตารางเรียนท่ีก�าหนดไว้ 

เพราะทุกคาบเรยีนมนีกัศกึษาต้ังใจมาเรยีน หลายคน

เดนิทางมาไกล หลายคนหวงัทีจ่ะได้พบอาจารย์ผูส้อน 

ฉะนัน้ ถ้าหากคาบเรียนใดอาจารย์ไม่สามารถเข้าสอนได้ 

ขอให้ประสานงานกบัคณะล่วงหน้าเพ่ือจดัส่งอาจารย์

มาเข้าสอนแทนด้วย

และ นางผ่องศร ี เสยีมไหม อาจารย์ท่ีปรกึษาโครงการฯ 

ร่วมยินดี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี ้ผศ.วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่า 

“ขอช่ืนชมและขอบคุณนักศึกษาจากกลุ ่มรามฯ 

รักษ์ป่าที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่าง

ต่อเนื่อง เรื่อง “จิตอาสา” ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเน้นย�้าและปลูกฝังค่านิยม

จิตอาสาให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีจิตส�านึก

ในการท�าคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ช่วยเหลือ

พัฒนาชุมชนในชนบท และพัฒนาประเทศชาต ิ

ให้เกดิความเจรญิรุง่เรอืง ทัง้น้ีต้องไม่ละทิง้เร่ืองการเรียน 

และขอให้ตัง้ใจเรยีนหนงัสอืให้ส�าเรจ็การศกึษาโดยเรว็ด้วย”

 ส�าหรบั ผลงานของนักศกึษากลุม่รามฯ รักษ์ป่า 

ครัง้นี ้ ได้รบัรางวัลชนะเลศิโครงการเยาวชนอาสาสบืสาน- 

พระราชด�าริ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 

(RDPB CAMP) รุน่ที ่ 6 จากส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.)  โดยส่งประกวดในนามโครงการ 

“รามฯ รกัษ์ป่า ร่วมใจอาสาพฒันาป่าและชุมชนอย่างย่ังยืน” 

โดยมี นายอ�าพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี  เป็นผู้

มอบโล่รางวลัและทนุผลติโครงการ จ�านวน 20,000 บาท 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา และยังได้รับรางวัล

รองชนะเลศิ อนัดบั 2 จากโครงการพฒันาเครอืข่าย

เยาวชนและสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด�าริ 

“สานต่อพระราชด�ารอิย่างย่ังยืน” จากการจดันิทรรศการ

และน�าเสนอกิจกรรม คือ การท�าดินขุยไผ่ตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง และการสร้างบ่อเตมิน�า้ให้กบัสตัว์ป่า 

โดยได้รบัเกยีรตบิตัรพร้อมทนุผลติโครงการฯ  จ�านวน 10,000 บาท

 ทั้งนี้มีนักศึกษาที่น�าเสนอโครงการฯ จ�านวน 

4 คน ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ  นรชาญ  นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์  นางสาวน�้าผึ้ง  วิชัย  นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  นางสาวณัฐมล ฦาชา  นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์  และนางสาวเบญจวรรณ  เขาแก้ว  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นักศึกษารามฯ  (ต่อจากหน้า 1)

(แบ่งช�าระ 7 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

เปิดรับสมัครตั้งแตบ่ัดนี้ - 13 พฤศจิกายน  2559

   ผู้สนใจสมัครขอรับใบสมัครและสมัครได้ท่ี 

ส�านักงานโครงการพิ เศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา (ทุกวัน) หรือดาวน์โหลด

ใบสมัครได้ท่ี www.skbba.ru.ac.th สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมโทร.0-2310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399, 

074-251-333 และ 074-251-888 

ม.ร.เปิดรับป.ตรีฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 ค่ายอาสา คณะนักศึกษากลุ่มมาตุภูมิ อีสานไทบ้าน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และอาจารย์ประสิทธ์ิ บุญไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู 

จัดกิจกรรมออกค่ายอาสา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 

ณ โรงเรียนบ้านสนามชัย อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู 

โดยมีการทาสีอาคารห้องสมุด และมอบอุปกรณ์การเรียน 

และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม 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	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

ม.ร. มอบแว่นสายตาให้ชมุชนเขตวงัทองหลาง (ต่อจากหน้า 12)

 เยี่ยมคารวะ อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู 

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด-

หนองบัวล�าภู เข้าเย่ียมคารวะ นายสุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร 

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู ผู้ร่วมก่อต้ัง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2559 ณ บ้านสาริบุตร อ�าเภอเมือง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

6 ชมุชน จ�านวน 60 อนั ได้แก่ ชมุชนรุง่มณพีฒันา ซอยรามค�าแหง 39 จ�านวน 13 อนั ชมุชนคลองพลบัพลา 

 ซอยรามค�าแหง 21 จ�านวน 10 อัน ชุมชนคลองพลับพลา 64 ไร่ จ�านวน 17 อัน ชุมชนคลองพลับพลา 30 ไร่ 

จ�านวน 18 อัน ประชาชุมชน จ�านวน 1 อัน และเขตวังทองหลาง จ�านวน 1 อัน”

         ด้าน นางเกศราภรณ์ สตัยาชยั ผูอ้�านวยการเขตวงัทองหลาง กล่าวว่าขอขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

ที่จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้น ท�าให้ประชาชนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ รวมท้ังสุขภาพสายตาได้รับการแก้ไข 

ไปในทางทีถ่กูต้อง หากมีสิง่ใดทีส่�านกังานเขตสามารถช่วยเหลอืและประสานความร่วมมอืได้ยินดีให้ความร่วมมอื 

อย่างยิง่ และหวงัว่าจะมโีครงการฯในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

จงัหวดัราชบุร ี ดร.ชวาล ทฬัหิกรณ์ ผูเ้ชีย่วชาญและ 

ทีป่รึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ส�านกังาน

พัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ คณุวนัทนา โหตรภวานนท์ 

ประธานสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย และเจ้าของ 

ป โชติการฟาร์ม จังหวัดระยอง คุณอภิชาติ วัฒนกุล 

เจ้าของอภชิาตฟิาร์ม จงัหวดัราชบรุ ี คณุภกัด ี พานุรตัน์ 

เจ้าของภกัดฟีาร์ม จงัหวดัพษิณโุลก และคณุประกอบ 

ช�านาญกิจ เจ้าของหมู่บ้านช้างหัวหิน มาบรรยาย 

ให้ความรู้   

ฟาร์มกวางรามฯ (ต่อจากหน้า 12)
 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้โอวาท

แกน่ายจิรศักดิ์ พุมดวง บุคลากรของส�านักกีฬา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เนื่องในโอกาสที่จะไป

ท�าหน้าที่ผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

สโมสรหญงิ ชงิชนะเลศิแห่งเอเชยี ปี 2016 ณ เมอืงมะนลิา 

ประเทศฟิลปิปินส์ ระหว่างวนัที ่1-12 กนัยายน 2559 

ที่ผ่านมา

บุคลากร ม.ร.ได้เป็นผู้ตัดสิน

กีฬาวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย จะต้องเสียค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าเสื้อ  

โดยจัดส่งแบบ EMS ตัวแรก 50 บาท ตัวถัดไป 

จ่ายเพิ่มตัวละ 10 บาท  

 ส�าหรับใบสั่งจอง สามารถดาวน์โหลดได้ที ่

www.ru.ac.th หรอืที ่ Facebook : PR Ramkhamhaeng 

University สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  

ห้องรองอธกิารบดฝ่ีายนโยบายและแผน มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ช้ัน 3 

โทร. 0-2310-8014

ม.รามฯ เชญิชวนสัง่จองเสือ้ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 นายอทุยั ยอดมณ ี อดตีนายกองค์การนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงปี 2556 เป็นประธานในพิธ ี

มอบรางวลัการแข่งขัน “สานแสงทองฟตุซอลคพั 2016 

ครัง้ที ่ 3” ทมีชนะเลศิได้แก่ทมีฉวาง 2, รองชนะเลศิ

อนัดบั 1 ได้แก่ทมี The possible, รองชนะเลศิอันดับ 2 

ได้แก่ทีม PSM และรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมได้แก่

นายอานนท์ เดวี  ณ โรงยิม 2 (GB2) มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

 มอบโต๊ะหินอ่อน นักศึกษาปริญญาโท 

คณะรัฐศาสตร์ รุ่น 10 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเชียงราย มอบโต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอี ้

จ�านวน 7 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ 

ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๖) วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 สถาบนัวจิยัสตัว์ในภมูภิาคเขตร้อน มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง” 

พร้อมน�าผูเ้ข้าร่วมงานลงมอืปฏบิตักิารสร้างคอกกวาง

และตดัเขากวางอ่อน โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.มณ ี

อัชวรานนท์ ประธานโครงการจัดท�าฟาร์มกวาง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน มีผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์พรชยั วงศ์วาสนา ผูอ้�านวยการสถาบนั 

วจิยัและพฒันา และอาจารย์ยิง่ยง เมฆลอย ผูอ้�านวยการ

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ร่วมต้อนรับ 

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มกวาง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จังหวัดสุโขทัย 

 ภายในงานมี รศ.ดร. ชัยณรงค์ คันธพนิต  

ผูเ้ชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์เนือ้สตัว์และการควบคมุ

คณุภาพ คณุศภุากร ปทมุรตันาธาร นกัวชิาการป่าไม้

ช�านาญการพเิศษ ส�านกัอนรุกัษ์สตัว์ป่า กรมอทุยาน-

แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธ์ุพืช คณุสรรทยา อนิทจินดา 

ส�านกัพฒันาพนัธุส์ตัว์  กรมปศสุตัว์    คณุสรุจติร  ก้องวฒันา 

ประธานบริษัทห่านฟ้า จ�ากัด เจ้าของวัฒนาฟาร์ม 
(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

 นางนฤมล  มนาปี ผู้อ�านวยการกองกิจการ-

นักศึกษา พร้อมคณะมอบแว่นสายตาในโครงการ

รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ต้านสิ่งเสพติด ซึ่งจัดท�า 

โดยคณะทศันมาตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ให้แก่ นางเกศราภรณ์ สัตยาชัย ผู้อ�านวยการ-

เขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  

ณ ส�านักงานเขตวังทองหลาง

 โอกาสนี้ นางนฤมล  มนาปี ผู้อ�านวยการ- 

กองกจิการนกัศึกษา กล่าวว่าคณะกรรมการด�าเนนิงาน 

โครงการชี้น�า ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม 

คณะกรรมการภาคประชาชน  และกองกจิการนกัศกึษา  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับส�านักงานเขต 

วงัทองหลาง  จดัโครงการรณรงค์สร้างเสรมิสขุภาพ 

ต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน ที่ผ่านมา 

จดัขึน้เพือ่เพือ่ให้เยาวชนในชมุชนรอบ ม.รามค�าแหง 

มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด 

รวมทัง้มกีจิกรรมสนับสนุนชาวชุมชนให้มสุีขภาพ-

อนามัยที่แข็งแรงด้วย อาทิ การอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับโภชนาการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  โดย 

วิทยากรจากงานแพทย์และอนามัย การบริการ 

ตรวจสขุภาพตาให้กบัผูส้งูอาย ุ โดยคณะทศันมาตรศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง   และการบรกิารตรวจสุขภาพ

ให้ผู้สูงอายุ  โดยศูนย์แพทย์พัฒนา ฯลฯ

 “หลงัจากทีค่ณะทศันมาตรศาสตร์  มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง ให้บริการตรวสขุภาพตาให้กบัผูส้งูอายแุล้ว 

ได้ด�าเนินการตัดแว่นให้แก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพสายตา 

เพื่อน�าไปมอบต่อให้แก่ประชาชน

ม.ร.มอบแว่นสายตา 

ให้ชุมชนเขตวังทองหลาง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เชิญชวนชาวรามฯ 

ทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากร ร่วม

สวมใส่เสือ้ยดื “45 ปีรามค�าแหง” เพ่ือเฉลิมฉลอง 

การสถาปนา ครบรอบ 45 ปี ในวนัที ่26 พฤศจิกายน 

2559 โดยเปิดให้สั่งจองตั้งแต่บัดนี้- 15 ตุลาคมนี้

 รองศาสตราจารย์นพคณุ  คณุาชวีะ รองอธกิารบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จัดท�าเสื้อยืดที่ระลึก “45ปีรามค�าแหง” 

เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนา ครบรอบ 45 ปี 

(26 พฤศจิกายน 2559)  มี 2 แบบ คือ เสื้อยืด

โปโลคอปก ออกแบบสวยงามตัดเย็บด้วยเนื้อผ้า

คุณภาพสีน�้าเงินเข้มขลิบสีเหลืองและปกสีเหลือง 

จ�าหน่ายในราคา ตัวละ 250 บาท และเสื้อคอกลม

สีเหลืองขลิบน�้าเงิน จ�าหน่ายราคา ตัวละ 150 บาท 

โดยทัง้ 2 แบบ มกีารสกรนีด้านหน้าเป็น “โลโก้ 45 ปี” 

และด้านหลังสกรีน “45 ปี เพราะมีรามฯ จึงมีเรา”

 ขอเชญิชวนผูส้นใจสัง่จองเป็นเจ้าของเสือ้ยดื 

“45 ปีรามค�าแหง” ได้ตัง้แต่บดันี ้- 15 ตลุาคม 2559  โดย

จะส่ังจองในนามของบุคคล หน่วยงาน หรอืชมรมศษิย์เก่า 

ของแต่ละคณะฯ แต่ละจังหวัดก็ได้ตามขนาดเสื้อ 

ในแบบฟอร์มใบสัง่จองทีแ่นบมานี ้ใน 2 ช่องทางคอื 

 1) สัง่จองด้วยตนเองที ่ ห้องรองอธกิารบดฝ่ีาย- 

นโยบายและแผน  อาคารวทิยบริการและบริหาร ชัน้ 3  

โทร. 0-2310-8014 

 2) สั่งจองโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

ช่ือบัญชี “กองทุนการกุศล 2548” เลขที่ 156-2- 

05708-1 กรณโีอนเงนิด้วยเงนิสดหรอืแคชเชยีร์เชค็ 

หรือโอนด้วยเช็คส่วนบุคคล หลังจากที่โอนเงิน 

เข้าบญัชแีล้ว ให้แฟกซ์ส�าเนาการโอนพร้อมแจ้งชือ่- 

นามสกลุ ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผูโ้อนให้จดัเจน 

พร้อมใบสั่งจองเสื้อ ส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท ์

0-2310-8439 หรอืส่งทาง E-mail : noppakun@ru.ac.th 

หรอืส่งไปรษณีย์มาท่ีห้องรองอธกิารบดฝ่ีายนโยบาย 

และแผน มหาวทิยาลยัรามค�าแหง อาคารวิทยบริการ 

และบรหิาร ชัน้ 3 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 

10240  ท้ังนี้หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ 

ม.รามฯ เชิญชวนสั่งจอง

เสื้อที่ระลึกครบรอบ 45 ปี 

ฟาร์มกวางรามฯ นำาเกษตรกร-เจ้าของธุรกิจ

ลงพื้นที่สร้างคอกกวาง-ตัดเขากวางอ่อน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ท�ำบุญตักบำตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการท�าบุญตักบาตรพระอริยะสงฆ์สุปฏิปันโน 

สายหลวงปูม่ัน่ จ�านวน 10 รปู เพ่ือส่งเสรมิการปลกูฝังจรยิธรรม คณุธรรมอนัดีงามและเป็นสริมิงคลแก่คณะฯ 

โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

พศิษิฐ์ แสง-ชโูต รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่

นักศึกษาร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ บริเวณหน้าคณะฯ และห้อง 303 อาคารลายสือไท


