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

รักษ�ร�ชก�รแทนหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

 ฉบับที่ ๓๓

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ปีที่ ๔๖



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ชาวรามค�าแหงพร้อมใจ “รวมพลังแห่งความภักดี”

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อ

แสดงความจงรักภักดี และร่วมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธาน และมีพ.ต.อ.ศรายทุธ จณุณวตัต์ ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจนครบาลหวัหมาก 

คณะผู้บริหาร ม.ร. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า

และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีจ�านวนมาก

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง กล่าวค�าปฏิญาณในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีว่า ขอเดชะ 

ฝ่าละอองธลุพีระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพทุธเจ้า ผูช่้วยศาสตราจารย์

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอน�าผู้บริหาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนกังาน เจ้าหน้าที ่ นกัศกึษา ประชาชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่า

และทุกภาคส่วนซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรม-

ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีและร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม  

ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนา

ประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว 

แต่กย็งัทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทยด้วยความวปิโยคอาลยัอย่างไม่มี

วันลืมเลือน ณ วาระนี้ ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจาถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา 

จึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณ

แทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้

 “ข้าพระพทุธเจ้าจะซือ่ตรงจงรกัภกัด ี ต่อพระมหากษตัรยิาธริาชเจ้าทุกพระองค์
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง 
เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกัน
ปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศ
ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย  
จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันน�าพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุข 
สันติสุข จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป และขอ
ปวารณาตัวว่า จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืน 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 ขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์
ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมน�าพระราชด�ารัส ด�าเนินตามพระราชกรณียกิจ 
และเชญิพระราชคณุธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางการด�ารงชวีติ ตามหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยความเพยีรอนับรสิทุธิ ์ เพือ่สบืสานพระบรมราชปณธิาน 
เพือ่ความสขุความเจรญิของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพ่ือความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 
ของราชอาณาจักรไทยสืบไป”
 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. น�าผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและ 
เพลงพระราชาผูท้รงธรรมด้วย และในช่วงท้ายได้กล่าวขอบคณุและฝากบุคลากร
ชาวรามค�าแหงว่า “ขอขอบคุณชาวรามค�าแหงที่มาร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน 
ในคร้ังนี้ ขอให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อความที่ได้กล่าวออกไป และร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
เพ่ือเป็นก�าลังใจให้กับตนเองปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งต่อมหาวิทยาลัยและ
บ้านเมืองอย่างเต็มความสามารถ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
ในด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักให้เข้มแข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน และด�ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นรามค�าแหง เพือ่ให้สถาบันการศกึษาแห่งนีเ้ป็นหลักของบ้านเมอืงต่อไป”      
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 

 เป็นวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ- 

นางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ 

มาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่หัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย ์

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช และพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นที่ ๑ ของ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 “ข่าวรามค�าแหง” เคยพดูเสมอมาว่า 

วนันีถ้อืเป็นวนัก�าเนดิของมหาวทิยาลยั 

ที่ชื่อ “รามค�าแหง” อย่างแท้จริง

 แม้จะผ่านมา ๔๑ ปีแล้ว แต่ผู้ที่อยู่ 

ในเหตุการณ์นั้นยังคง

 ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณใน 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ทัง้สองพระองค์ 

อย่างหาที่สุดมิได้

 ยังจ�าใบหน้าที่เต็มไปด้วยปีติ ของ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา  

ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ตลอดจนญาตมิติร 

ของบัณฑิต ในวันนั้นได้ดี

 เห็นภาพนักศึกษาชายคนหนึ่ง

ซึ่งทราบว่าเป็นประธานสภานักศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ส.ม.ร.) มายนื 

รบัเสดจ็ฯ ซึง่เธอคอืท่านอาจารย์บญุส่ง 

ชเลธร  

 และยังมีใครต่อใครอีกหลายคน 

ที่พอจ�าได้ และพอจะเล่าสู่กันฟังได้ใน

โอกาสต่อไป

น้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ  

จ�กใจ ‘อ�จ�รย์-ศิษย์เก่�ร�มฯ’ 

 อดตีอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ น้อมร�าลึกในพระ- 

มหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่เคยได้รับทุนการศึกษา และได้ 

ถวายงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยศิษย์เก่ารามฯ  

ผู้น้อมน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความ 

เพยีรเป็นหลักในการเรยีน การด�าเนนิชวีติและการท�างาน 

จนประสบความส�าเร็จ เผยความรู้สึกผ่านบทกวี และ 

บทเพลงในงาน “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” เมื่อวันที่ 9  

พฤศจิกายน 2559 ณ ลานพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 รองศาสตราจารย์ ดร.คณุหญงิอารมณ์ ฉนวนจติร  

อดตีอาจารย์คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 รองศาสตราจารย์  ดร. 

คณุหญงิอารมณ์  ฉนวนจติร  

ข ณ ะ เ ป ็ น นั ก เ รี ย น ชั้ น 

มัธยมศึกษาประสบภัยจาก 

มหาวาตภยัแหลมตะลมุพกุ  

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อพทุธศกัราช 2505 ได้รบั 

ทนุการศกึษาจากมลูนธิริาชประชานุเคราะห์  และพระราชทาน 

พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ให้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ 

สหรฐัอเมรกิา และกลบัมาเป็นอาจารย์ประจ�าคณะศกึษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจนเกษียณอายุราชการ และทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็น "กรรมการ 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์" จนถึงปัจจุบัน 

 รศ.ดร.คุณหญิงอารมณ์  ฉนวนจิตร น�าบทกว ี

น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่ง 

ประพันธ์ โดยรองศาสตราจารย์วินติา ณ นคร สทุธสิมบูรณ์  

ดังบทกวีนี้

   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ทรงปกเกศประชาราษฎร์ทุกแหล่งหล้า

  น�้าพระราชหฤทัยเปี่ยมเมตตา

  เสด็จทุกทิศาทรงเยี่ยมเยือน

   ทรงห่วงใยไต่ถามติดตามงาน

  แก้ปัญหาทุกด้านหาใดเหมือน

  ทรงด�าริโครงการทรงย�้าเตือน

  ทรงแนะน�าเสมือนพระบิดา

   70 ปี ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง

  ดุจฟันเฟืองมิได้พักซ่อมรักษา

  ถึงเวลา ธ ประชวรทุกข์กายา

  ยังทรงงานมิร้างราเพื่อผองไทย

   ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อน�าสุข

  มหาชนชาวสยามพ้นทุกข์เป็นข้อใหญ่

  ทรงยึดมั่นพระราชปณิธานทุกก้าวไป

  สุขพระทัยท่ามกลางประชาชน

   พระอัจฉริยภาพทุกด้านประจักษ์เด่น

  พระราชกรณียกิจทรงบ�าเพ็ญเล็งเห็นผล

  พสกนิกรของพระองค์พ้นยากจน

  เปี่ยมสุขล้นเย็นศิระเพราะพระบารมี

   มหาราชมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

  พระเกียรติเกริกก้องไกลในทุกที่

  ร้อยรักราษฎร์นานาชาติร่วมสดุดี

  พระจักรีองค์ราชันย์ของราชา

   พระเสด็จสวรรคตประณตน้อม

  รวมใจพร้อม "รามค�าแหง" แหล่งศึกษา

  จะสืบสานพระราชปณิธานพระจักรา

  ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

 ว่าทีร้่อยตรหีญงิพชัรา 

แก่นพ่วง ศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน  

ระดบัอดุมศกึษา เขตกรงุเทพ- 

มหานคร ประจ�าปีการศกึษา 2556

ของพระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันก�าลังศึกษา

ระดบัปรญิญาโท คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

 ว่าทีร้่อยตรหีญงิพชัรา แก่นพ่วง ถ่ายทอดความรูส้กึ 

"ท�าไมฉันรักในหลวง ร.9" ว่า ดิฉันเห็นพระองค์เสด็จ 

พระราชด�าเนินไปทั่วประเทศ ไม่ว่าที่นั่นจะทุรกันดาร 

สกัเพยีงใดกต็าม ทรงพระราชทานหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ- 

พอเพยีง เป็นแนวทางการด�าเนนิชวีติ พร้อมพระราชทาน 

เกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรไทยท�าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

อกีทัง้ในการท�างานให้บรรลเุป้าหมายนัน้ ยงัได้พระราชทาน

แนวคิดไว้ว่าต้อง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"  

 เมือ่ครัง้ทีด่ฉินัเดนิทางไปเป็นอาสาสมคัรทีป่ระเทศ 

ยูกานด้า เป็นช่วงเวลา 11 เดือนที่ดิฉันได้น้อมน�าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของ 

พระองค์ไปเผยแพร่ช่วยแก้ไขความอดอยากของชาว 

ยกูานด้าท�าให้ชาวยกูานด้าสามารถพึง่พาตวัเองได้มากขึน้ 

  และสิ่งที่ดิฉันภาคภูมิใจตลอดเวลาที่ไปเป็นอาสา- 

สมัคร คือ ชาวยูกานด้าได้พูดกับดิฉันเสมอว่า "คนไทย 

โชคดี เพราะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเทวดาของคน 

ทั้งโลก"

 แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วก็ตาม  

พระองค์ยังอยู่ในใจดิฉันตลอดไป ดิฉันจะแปรเปลี่ยน 

ความเสยีใจนี ้ เป็นพลงัของการท�าความดถีวายแด่พระองค์ 

ตลอดไป 

  "สักวันหนึ่งลูกจะรู้ว่าพ่อรัก 

 สักวันหนึ่งคงประจักษ์เป็นสุขี

 สักวันหนึ่งลูกคงรู้ว่าพ่อดี                  

 สักวันหนึ่งลูกกินดีและลูกดี เพราะมีพ่อ"

 นายพัชรพล สุทธิธรรม ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

และปริญญาโท คณะบริหาร- 

ธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

เป็นผู้น้อมน�าแนวคิดปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก 

ในการด�าเนินชีวิตและการ 

ท�างานจนประสบความส�าเรจ็ 

ปัจจุบนัเป็นกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(อ่านต่อหน้า 4)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้รับการคัดเลือกเป็น 

องค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของสภาวิศวกร จากที่ประชุมอนุกรรมการ 

พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องสภาวิศวกร โดยมุ่งพัฒนาวิศวกรไทยให้เลื่อนระดับเป็น 

วิศวกรเอเปคหรือวิศวกรวิชาชีพอาเซียนต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และกรรมการสภา- 

วิศวกร (สมัยที่ 6) เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรแม่ข่าย 

พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของสภาวิศวกร ซึ่งที่ประชุม 

อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องสภาวิศวกร

มีมติ เห็นชอบและให ้คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ข้ึนทะเบียนเป็นองค์กร 

แม่ข่ายของสภาวิศวกรแล้ว

     ส�าหรับ องค์กรแม่ข่าย  มีชื่อเต็มว่า “องค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

สภาวิศวกร” ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา 

วิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. 2551 และประกาศสภาวิศวกร ที่ 18/2552 เรื่อง 

การก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค�าขอจัดท�าหลักสูตรหรือ 

กจิกรรมมาตรฐานของนติบิคุคล โดยมหีลกัการและเหตผุลในการพฒันาวิชาชพี 

ต่อเนื่อง ดังนี้

     สภาวิศวกร เป็นองค์กรวิชาชีพมีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแลควบคุม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทันต่อวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  จึงมีความต้องการให้งานทาง

ด้านวิศวกรรมมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  และรักษาความเป็นมืออาชีพระดับ

สูงของวิศวกรได้

     ดังนั้น สภาวิศวกรจึงด�าเนินการจัดฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมวิชาการ   

หรือการท�าวิจัยเป็นต้น  เพื่อให้ความรู้แก่วิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  

(Continuing Professional Development : CPD)  ช่วยให้วิศวกรสามารถรักษา 

ความช�านาญในระดับมืออาชีพได้  ด้วยเหตุนี้สภาวิศวกรได้ก�าหนดนโยบาย 

การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องไว้ดังนี้

  1. วิศวกรควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง โดยเฉพาะวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม 7 สาขา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม- 

เครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

และวิศวกรรมเคมี เนื่องจากวิชาชีพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ 

คนจ�านวนมาก ดังนั้นวิศวกรที่อยู่ในสาขาดังกล่าวควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพ

ต่อเนื่อง

     2. วิศวกรควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกร 

ก�าหนด คือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์

ในการใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับจากระดับภาคีวิศวกรเป็นระดับสามัญ-

วิศวกร  หรือสามัญวิศวกรเป็นวุฒิวิศวกร

     3.  สภาวิศวกรเป็นผู้รับรองกิจกรรมของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

     4. สภาวิศวกรจะเสนอให้โอกาสในการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

วิศวกรรม

     5. สภาวิศวกรสนับสนุนให้นายจ้างส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

ของวิศวกร

     6. สภาวิศวกรมีหน้าท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพ 

ต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สภาวิศวกรรับรอง

     7. สภาวิศวกรมีหน้าที่บริหารระบบการตรวจสอบการพัฒนาวิชาชีพ 

ต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละปีจะมีการสุ่มตรวจสอบสมาชิกจ�านวนร้อยละ 15 ของสมาชิก

ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กล่าวด้วยว่า ถือเป็นนิมิตหมาย 

ที่ดีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีกับสภาวิศวกร ต้อง- 

ขอขอบพระคุณอธิการบดี ม.ร. ท่านนายกและกรรมการสภาวิศวกร ที่ให ้

การสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดี  

 ส�าหรับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรนี้เป็นหนึ่ง 

ในนโยบายพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

กับสภาวิศวกร  ซึ่งต่อไปทางคณะฯจะเน้นการจัดกิจกรรมฝึกอบรม  สัมมนา   

ประชุมวิชาการ หรือการศึกษาดูงานร่วมกับสภาวิศวกร โดยเชิญบุคลากรที่ม ี

ชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติ  มาให ้

ความรู้แก่นักศึกษา  ศิษย์เก่า  วิศวกรทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนา 

วิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องได้  หากเป็นวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุมแล้ว  เมื่อเข้าร่วมโครงการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จะสามารถสะสม 

หน่วยความรู้น�าไปใช้ประกอบการเลือ่นระดับเป็นสามญั  หรอืวฒุวิศิวกร  หรอืน�า 

หน่วยความรูไ้ปขึน้ทะเบยีนเป็นวศิวกรเอเปค (APEC Engineer) หรอืขึน้ทะเบียน 

เป็นวศิวกรวชิาชพีอาเซียน (ASEAN  Chartered  Professional  Engineer) ต่อไปได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร.ได้รับการคัดเลือก

เป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร

 นายพชัรพล สทุธธิรรม กล่าวร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็- 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชว่า ตัง้แต่ผมยังเดก็ได้เหน็พระองค์ท่านทรงงานหนกั 

เพ่ือประชาชนคนไทยอย่างเหน็ดเหนื่อยและบรรลุผลส�าเร็จ พระองค์ทรงเป็น 

แรงบันดาลใจให้ผมมีแรงใจต่อสู้ในสมัยเรียนชั้น ม.ปลาย ปริญญาตรีในระบบ  

Pre-degree ปรญิญาโทในระบบ Pre Master degree และการท�างานทีต้่องท�าสิง่เหล่านี ้

ไปพร้อมกัน รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรี ด้วยเพราะเห็นพระองค์ทรง 

แซก็โซโฟน ผมจงึหนัมาเป่าแซก็โซโฟนและฝึกซ้อมบทเพลงพระราชนพินธ์ ทีพ่ระองค์ 

ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นแบบอย่างมาจนถึงปัจจุบัน

 “หลังจากที่ผมเรียนจบระดับปริญญาโทและเข้าสู่การท�างานเกี่ยวกับธุรกิจ 

เครื่องส�าอาง ผมได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด�าเนินธุรกิจอย่าง 

เต็มรูปแบบ จากที่ไม่มีทุน สร้างธุรกิจจากศูนย์ ค่อยๆท�าแบบพอเพียงในสิ่งที่มีก่อน  

ท�าเท่าที่มีให้ดีที่สุด โดยได้น�าสารสกัดจากธรรมชาติของไทย แปรรูปเป็นเครื่อง- 

ส�าอางและอาหารเสริม จนผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศ ใช้เวลาเพียง 3 ปีสามารถ

ขยายธุรกิจที่มีมูลค่ากว่า 500 ล้าน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้อีกด้วยเพราะความเพียร 

ความอดทน ที่ผมได้ศึกษาจากพระราชนิพนธ์ เรื่อง “พระมหาชนก” ที่ท�าให้เห็นว่า 

ความเพียร เป็นสิ่งส�าคัญ ทั้งเรื่องการเรียน การท�างาน การด�าเนินชีวิต ซึ่งถ้าเรามี

ความเพียรแล้วทุกสิ่งก็จะประสบความส�าเร็จได้”

น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุฯ                                               (ต่อจากหน้า 3)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 ตอน รับน้อง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตร�คม                  คณะเศรษฐศ�สตร์

 ที่ต้ังช่ือตอนว่า “รับน้อง” นี่ไม่ได้หมายถึงการรับน้องใหม่ของนิสิต 

นักศึกษาแต่อย่างใด เพราะถ้าเขียนก็คงช้าไปแล้วเนื่องจากตอนนี้ก�าลังเริ่มต้น

เทอม (การศึกษา) ที่ 2 เขารับน้องกันตั้งแต่เทอม 1 ไปแล้ว ความหมายของ

รับน้องที่ผมเขียนนี้เป็นเรื่องตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อสหรัฐอเมริกาก�าลังจะเปล่ียน

ประธานาธิบดีคนใหม่ช่วงปลายเดือนมกราคมปี 2560 หรือปีหน้าซึ่งก็เหลือ

เวลาอีกไม่ถึง 100 วัน การที่เป็นประธานาธิบดีหน้าใหม่ และอยู่คนละพรรค

กับประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ผมเลยเดาเอาว่าอาจมีการรับน้องเกิดขึ้นก็ได้ 

 คนที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มาเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะพวก

นักเล่นหุ้น จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวให้ติดตามมาตั้งแต่ต้นปี 2559 แล้วก็

คือการที่ประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ  บอกว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

ในปีนี้แน่ ๆ แต่ก็จะต้องดูภาวะเศรษฐกิจเสียก่อนว่าถ้ามีแนวโน้มเติบโตได้ด ี

จึงจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพราะถ้าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วไปขึ้นอัตรา 

ดอกเบี้ยก็จะท�าให้เศรษฐกิจซบเซาหรือถดถอยได้ ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีจะ 

ท�าให้ธนาคารกลางจ�าเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงมาก 

เกนิไป ธนาคารกลางกจ็�าเป็นต้องขึน้อตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นเครือ่งมอืของนโยบาย 

การเงินที่ใช้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

 นกัลงทนุ(ในหุน้)ค่อนข้างกงัวลถ้าหากธนาคารกลางของสหรฐัฯ จะขึน้ 

อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเห็นได้จากการที่เมื่อใดที่มีข่าวนี้ขึ้นมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ของไทยและของอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกจะปรับตัวลดลงทันที  แต่ในปีนี้ 

(ปี 2559) หลงัจากหุน้ตกเก้อมาหลายหนเพราะมแีต่ข่าวว่าจะข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 

แต่ก็ไม่ขึ้นเสียที ท�าให้ตอนนี้พอมีข่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตรา-

ดอกเบี้ยอีก นักลงทุนอาจจะรู้สึกเฉย ๆ เพราะชาชินกับข่าวนี้เสียแล้ว

 ทีจ่รงิข่าวเรือ่งขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ น้ีก็มมีาเรือ่ย ๆ 

ทกุเดอืนทีม่กีารประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรฐัฯ แต่กไ็ม่ข้ึน 

เสยีท ีซึง่ผมขอเดาว่าเป็นเพราะไม่อยากให้ผลกระทบทางลบของการข้ึนอตัรา- 

ดอกเบี้ยไปท�าลายคะแนนเสียงของพรรคเดโมแครทซึ่งเป็นพรรครัฐบาลและ 

ก�าลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มข้น แต่เมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบด ี

ผ่านพ้นไปแล้วในวันที่ 13 พฤศจิกายนโดยที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรค- 

รีพับลิกันเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ การจะพยายามรั้งรอไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ 

ธนาคารกลางจึงไม่จ�าเป็นอีกต่อไป และเชื่อได้ว่าว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม ่

จะถูกรับน้องด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ ๆ ....ฟันธง

 การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางมีผลอย่างไรนั้น ผมขอกางต�ารา 

อธิบายว่า เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของการลงทุน เมื่ออัตราดอกเบี้ย 

สงูขึน้กจ็ะท�าให้การลงทนุลดลง และการซือ้สินค้าผ่อนส่งรวมถงึการซือ้ทีอ่ยู่อาศยั 

ก็จะมีแนวโน้มลดลงด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตและการจ้างงานลดลง 

ตามไปเป็นลูกโซ่ นอกจากนั้นการที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงจะไปดึงดูด 

เงินทุนให้ไหลเข้า (inflow) ท�าให้ทุนส�ารองฯ ของประเทศเพ่ิมขึ้น เพราะ 

อัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนของเงินทุน ผลก็คือเงินดอลลาร์(ซึ่งใช้ทุน 

ส�ารองฯ นี้หนุนหลัง) แข็งค่าขึ้น 

 ผลที่จะตามมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ก็คือจะท�าให้สินค้าออก 

ของสหรัฐฯ ราคาแพงข้ึนในสายตาของประเทศผู้ซื้อ เพราะแม้ราคาเป็น 

ดอลลาร์เท่าเดิมแต่พอตีค่าเป็นเงินตราของประเทศผู้ซื้อแล้วสินค้าจะแพงข้ึน  

เม่ือสินค้าออกราคาแพงขึ้นเช่นนี้ก็จะท�าให้สหรัฐฯ ส่งออกได้น้อยลง  แต่ใน 

ทางกลับกันถ้าหากมองในแง่การน�าเข้าของสหรัฐฯ การที่ดอลลาร์แข็งค่าจะ 

ท�าให้สินค้าเข้าเมื่อแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์แล้วจะมีราคาถูกลง และส่งผลให ้

     

อาจารย์ตูซาร์ นวย aseanlang_ram@yahoo.co.th

อาการกิริยา (2)
              (คาน ซ่า แชะ โละ ช่า มุ)  

 ค�าเรียกอาการกิริยาต่างๆ ในภาษาเมียนมามีดังนี้

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

เล่น แต กลิ้ง

จู้น โท้ แด ตีลังกา

เอ่ แต นอน

ซา พะ แต อ่าน

ซา เย้ แด เขียน

โปน ซแว้ แด วาด

กะ แด เต้น

ชอ แล้ แด หกล้ม

คะโล่ ไต่ แต สะดุด

ชา พเว แด ค้นหา

พ้าน แด จับ

เน่า กะ ไล่ แต ตาม

ปแยะ ตา โก ปยนี ซนี แด ซ่อม

เล้า ชะ แด เท

เซ้ แด ล้าง

ปยีน ซีน แด เตรียม

ต้า ท่า แด ห้าม

กา กแว แด ป้องกัน

ซแว้ แด ดึง

ตู่น แด ผลัก

ท่า แด วาง

อะ น้า ยู แด พักผ่อน

เน ซา โลน แด อาบแดด

โทะ ปิ แต เอาออก

เน ยา ย ูท่า แด จอง

โป่ แด ส่ง

ปิ เป่า แต ขว้าง, โยน

และ ปยะ แด โบกมอื

   

มกีารน�าเข้ามากขึน้ หรอืสรปุได้ว่าสหรฐัฯ จะมโีอกาสขาดดลุการค้ามากขึน้นัน่เอง

 เนื่องจากผลทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงผู้น�าประเทศมหาอ�านาจ

อย่างเช่นสหรัฐฯ ย่อมกระทบต่อประเทศต่างๆ โดยไม่อาจเลี่ยงได้ เพราะ 

ฉะนั้นผมจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่ออีกในตอนหน้า ...เราจะทรัมป์ตามสัญญา



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ตลอด 7 ปีของการด�าเนินการตามแผนงาน 

ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน 2009-2015 

ท�าให้ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง

มีความลึกซึ้งขึ้นและครอบคลุมสาขาที่มากขึ้น 

ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการ 

ตอบสนองความท้าทายทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 

สร้างความแข็งแกร่งให้แก่รากฐานของประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนภายในปี 2015

 โดยแผนงานประชาคมการเมืองและความ-

ม่ันคงอาเซียน 2009-2015 เสริมสร้างความร่วมมือ 

ด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนที่มีมากว่า

สี่ทศวรรษ ในลักษณะที่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนและประเทศสมาชกิ 

อาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาคและ 

กบัโลกภายนอก ในบรรยากาศของความยตุธิรรมเป็น 

ประชาธิปไตย และมีความปรองดอง โดยแผนงาน 

ฉบบันีเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการรกัษาสนัตภิาพ 

และความมั่นคงในภูมิภาค ยึดหลักความมั่นคงท่ี 

ครอบคลุมทุกมิติและมองออกไปนอกภูมิภาคใน

การด�าเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอาเซียน

  ส�าหรับแผนงานประชาคมการเมอืงและความ- 

มัน่คงอาเซยีน 2025 จะต่อยอดจากความส�าเรจ็ท่ีเกิดขึน้

เพือ่ยกระดบัความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คง 

ให้สูงขึ้น ซึ่งจะท�าให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ยึดมั่น 

ในกฎกติกาและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยประชาชนม ี

สทิธิมนษุยชน เสรภีาพขัน้พืน้ฐาน และความยติุธรรม 

ทางสงัคม อาศยัอยูใ่นส่ิงแวดล้อมทีป่ลอดภัยและม่ันคง 

มศัีกยภาพในการรบัมอืกบัความท้าทายใหม่ๆ อย่างม ี

ประสิทธิภาพและในภูมิภาคที่มีพลวัต ซึ่งอาเซียน 

สามารถรกัษาความเป็นแกนกลางของตนในโครงสร้าง 

สถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่ก�าลังเปล่ียนแปลงไป

และมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในโลก ในการนี้

 แผนงานฉบบันีส้นบัสนนุให้อาเซียนเป็นองค์กร 

ที่ให้ความส�าคัญกับประชาชนและมีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและ

ได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการ

สร้างประชาคมอาเซียน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษา หรือพื้นเพทางสังคมและวัฒนธรรม

  แผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคง 

อาเซียน 2025 ยึดแนวทางตามกฎบัตรอาเซียน  

ตลอดจนตราสารและเอกสารอื่น ๆ ของอาเซียน  

ซึ่งก�าหนดหลักการและกรอบส�าหรับความร่วมมือ 

ด้านการเมอืงและความม่ันคงและการด�าเนนิการตาม 

แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025

 อ�จ�รย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศ�สตร์

แผนงานฯ ซ่ึงการด�าเนินการน้ี จะเป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบยีบ และนโยบายภายในประเทศ โดยทีก่ารสร้าง 

ประชาคมเป็นกระบวนการท่ีด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง 

จงึยังคงต้องด�าเนนิกจิกรรมหรือโครงการท่ีปรากฏใน 

แผนงานประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 

2009-2015 ต่อไป เมือ่ค�านงึว่า กจิกรรมและโครงการ 

เหล่านีย้งัมคีวามส�าคญัอยู ่ อย่างไรกด็ ี การด�าเนนิการ 

ตามแผนงานฯ จะต้องมแีนวทางทีเ่ด่นชดัและมองไป 

ข้างหน้า เพือ่ให้แผนงานประชาคมการเมอืงและความ- 

มั่นคงอาเซียน 2025 สอดคล้องสัมพันธ์กัน ร่วมสมัย 

และสามารถรับมือกับความท้าทายของยุคสมัยได้

 ดงันัน้ แผนงานประชาคมการเมอืงและความ- 

มั่นคงอาเซียน 2025 มีคุณลักษณะส�าคัญซึ่งมีความ- 

เกีย่วโยงกนัและสนบัสนนุกนั และจะต้องมกีารด�าเนนิการ

อย่างสมดุลและมีความครบถ้วนบริบูรณ์ 4 ประการ 

ดังต่อไปนี้

 1. ประชาคมทีย่ดึมัน่ในกฎกตกิา ให้ความส�าคัญ

กบัประชาชน มปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง ซึง่ผกูพนักนั 

ด้วยหลักการพื้นฐาน ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วม 

ประชาชนมีสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และ

ความยุติธรรมทางสังคมรับค่านิยมเรื่องขันติธรรม 

และทางสายกลาง และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน  

อัตลักษณ์และจุดหมายปลายทางเดียวกัน

 2. ประชาคมทีแ่ขง็แกร่ง ในภมูภิาคทีม่สีนัตภิาพ 

ความมัน่คง และเสถยีรภาพ พร้อมด้วยศกัยภาพมากขึน้ 

ในการรบัมอืกบัความท้าทายอย่างมปีระสทิธภิาพและ 

ทันท่วงทีเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน ซึ่ง 

เป็นไปตามหลกัการของความมัน่คงทีค่รอบคลมุทกุมติิ

 3. ประชาคมทีม่องออกไปนอกภมูภิาค โดยม ี

ความร่วมมือที่ลึกซึ้งขึ้นกับภาคีภายนอก รักษาและ 

เสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซยีนในโครงสร้าง 

สถาปัตยกรรมในภูมภิาคท่ีก�าลังเปล่ียนแปลงไป และ 

มบีทบาทท่ีสร้างสรรค์และมคีวามรับผดิชอบในเวทีโลก 

บนพื้นฐานของการมีจุดยืนร่วมกันของอาเซียนใน

ประเด็นระหว่างประเทศต่าง ๆ และ

 4. ประชาคมท่ีมสีถาบันท่ีเข้มแขง็ ผ่านการม ี

กระบวนการท�างานและการประสานงานของอาเซยีน

ที่ดีขึ้น องค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนมีการท�างานที่ม ี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ รวมถึงส�านกั- 

เลขาธิการอาเซียนที่เข้มแข็งขึ้นตลอดจนการท�าให้ 

อาเซียนมีตัวตนเชิงสถาบันมากขึ้นทั้งในระดับ-

ประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ

 อาเซยีนจะด�าเนนิการตามวสิยัทัศน์ประชาคม- 

อาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

ผ่านกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้ทรัพยากรอย่างม ี

ประสทิธภิาพ การตดิต่อสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

อย่างมีประสิทธิภาพและการทบทวนและประเมิน

การด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ

 เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ตอบสนองต่อความ- 

จ�าเป็นและประเด็นส�าคัญของอาเซียนโดยค�านึงถึง

พลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของภูมิทัศน์ระดับภูมิภาค 

และระหว่างประเทศ จึงต้องมีการทบทวนและ 

ประเมนิแผนงานประชาคมการเมอืงและความมัน่คง 

อาเซยีน 2025 โดยการทบทวนและประเมนิจะเกดิขึน้ 

ในปี 2017  2019  2021 และ 2023

 โดยการประชุมประสานงานประชาคม-

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะประสานงาน 

กับส�านักเลขาธิการอาเซียน ทบทวนกึ่งวาระและ 

เมือ่จบวาระจะเกดิขึน้ในปี 2020 และ 2025 ตามล�าดบั

โดยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคง- 

อาเซยีน ด้วยการสนบัสนนุของการประชมุประสานงาน 

ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน ในการทบทวน 

และประเมิน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะสามารถม ี

ความยดืหยุน่ในการปรบัแผนงานประชาคมการเมอืง 

และความมัน่คงอาเซยีน ซึง่เลขาธิการอาเซยีนจะเป็น 

ผู้รายงานผลของการทบทวนและประเมินผลต่อที่

ประชุมสุดยอดอาเซียนผ่านคณะมนตรีประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน

http://www.thansettakij.com/2016/10/03/102915



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

รศ.อนุกูล  พลศิริ  คณะศึกษาศาสตร์

กินข้าวกล้องตามรอยพ่อหลวง

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช  เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินทรงเกี่ยวข้าว 

ณ แปลงนา บริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์  

ที่บ้านบางกระดาน  ต�าบลบางแตน  อ�าเภอบ้านสร้าง  

จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541   

ทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่ถงึข้าวกล้องว่า “ข้าวกล้อง 

คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกัน เพราะเห็นว่าเป็น 

ข้าวของคนจน.. ข้าวกล้องมีประโยชน์ท�าให้ร่างกาย

แข็งแรง ข้าวขาวเม็ดสวย แต่เขาเอาของดีออกไป 

หมดแล้ว มีคนบอกว่า คนจนกินข้าวกล้อง เรากิน 

ข้าวกล้องทุกวัน เรานี่แหละคนจน”

 ข้าวเปลือก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ด เรียกว่า แกลบ

 ส่วนที่รับประทานได้ เรียกว่าข้าวกล้อง ซึ่ง 

ประกอบด้วย

 1. เยื่อหุ้มผล มีลักษณะเป็นเส้นใย 3 ชั้น   

ประกอบด้วยโปรตีน  เซลลูโลส  และเฮมิเซลลูโลส

 2.  เยื่อหุ้มเมล็ด อยู่ถัดเข้ามา  มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น 

มีไขมัน

 3.  เยือ่อาลโูรน ห่อหุม้ส่วนทีเ่ป็นแป้ง (ข้าวสาร) 

และคัพภะ ส่วนนี้มีโปรตีน น�้ามัน เซลลูโลส และ 

เฮมิเซลลูโลส

 4.  ส่วนท่ีเป็นแป้ง (ข้าวสาร) อยู่ในสดุ ประกอบด้วย 

แป้งเป็นส่วนใหญ่ มีโปรตีนบ้าง

 5. คพัภะ เป็นส่วนทีจ่ะเป็นต้นต่อไป ประกอบด้วย 

ต้นอ่อน รากอ่อน ฯลฯ มีโปรตีน และไขมันสูง

 ข้าวกล้อง คอื ข้าวเปลอืกทีก่ระเทาะเอาเปลอืก 

หรือแกลบออกเท่านั้น จึงมีเยื่อหุ้มผล 1-2% เยื่อหุ้ม-

เมล็ด และเยื่อหุ้มอลูโรน 4-6%  คัพภะ 2-3%  และ

ส่วนที่เป็นแป้งหรือข้าวสาร (ขาว) 89-94% 

 สีของข้าวกล้อง  เป็นสีของเยือ่หุม้ผล  มสีีขาวแดง 

น�้าตาลเข้ม ม่วงเกือบด�า ชนิดท่ีมีสีแดง ม่วง จะม ี

สารเม็ดสีแอนโทไซยานิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

 ข้าวกล้องมขีองดมีากกว่าข้าวขาว  โดยเปรยีบเทยีบ 

ในปริมาณ 100 กรัม ได้ดังนี้

   สารอาหาร ข้าวกล้อง ข้าวขาว มากกว่า (%)

โปรตีน (กรัม) 7.60 6.40 19

วิตามินบี 1 (มก.) 0.34 0.07 385

วิตามินบี 2 (มก.) 0.05 0.03 66

ไนอะซิน (มก.) 0.62 0.11 463

กรดแพนโธเธนคิ (มก.) 1.50 0.22 581

กรดโฟลิค (มก.) 20.00 3.00 455

เหล็ก (มก.) 1.60 0.80 100

แคลเซียม (มก.) 32.00 24.00 33

แมกนีเซียม (มก.) 52.00 14.00 271

แมงกานีส (มก.) 1.50 0.90 67

 ข้าวขาวถูกขดัสจีนขาว หลังจากเอาแกลบออก 

ท�าให้ร�าหลุดไป ซึ่งในร�ามีโปรตีน 10.6-13.4%  

ไขมัน 10.0-22.4% สิ่งสกัดได้ปราศจากไนโตรเจน 

38.7-44.3%  และวิตามินบี 0.54% 

 ข้าวกล้องยังมเีกลือแร่ต่างๆ ด้วย เช่น ฟอสฟอรัส 

และแคลเซียมช่วยบ�ารุงกระดูกและฟัน  ทองแดง-

สร้างเมล็ดเลือดและฮีโมโกลบิน เหล็กป้องกันโรค-

โลหิตจาง  นอกจากนี้มีกากใยซึ่งป้องกันมะเร็งล�าไส้ 

และช่วยขับถ่าย  ไขมันในร�าไม่มีโคเลสเตอรอล

  ค�าแนะน�าในการหงุข้าวกล้อง  ให้เพิม่น�า้มากกว่า 

หุงข้าวขาว หรือแช่น�้าก่อนหุง 5-10 นาที ในการ 

ซาวข้าวให้กระท�าเบาๆ เร็วๆ เพียงครั้งเดียว เพ่ือ

รักษาวิตามิน ไม่ควรเก็บข้าวกล้องนาน จะเกิดมอด 

(เพราะมีสารอาหารมาก) แต่บางแห่งบรรจุแบบ 

สูญญากาศ  ท�าให้เก็บไว้ได้นาน

 ขอเชิญท�าความดีเพ่ือพ่อหลวงโดยการกิน

ข้าวกล้องทุกวันนะครับ

 เรียบเรียงจาก เรื่องมารู้จักข้าวกล้องกันเถอะ 

ของ เอกสงวน ชูวิสิฐกุล สถาบันวิจัยข้าว กรม-

วิชาการเกษตร

http://health.mthai.com/howto/health-care/10010.html

 วนัพระบดิาแห่งฝนหลวง คณะเจ้าหน้าที-่ 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมพิธีวาง 

พานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัย 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

“พระบดิาแห่งฝนหลวง” เมือ่วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2559  

ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู 

ซึ่งในปี 2559 ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 61 นับจาก 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด�าร ิ

ที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการท�าฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหา 

ความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปที่ 

ประสบภยัแล้ง รวมทัง้ปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรน�า้ 

ของประเทศ จนเกดิเป็นโครงการพระราชด�าร ิ “ฝนหลวง”

สืบมาจนถึงปัจจุบัน 

 ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา 

คณะวิจัยจากหน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ลงพื้นที ่

ส�ารวจทรัพยากรชีวภาพกลุ่มไลเคน (lichen) รอบ- 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ

จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูซึง่การส�ารวจดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่

ของงานร่วมสนองพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการอนุรักษ ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (รายละเอียดเพิ่มเติม  

ใน http://rspg.ru.ac.th/) การส�ารวจครั้งนี้ ได้รับความ- 

ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จาก อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู 

คุณวัลเพ็ญ มีล้อม หัวหน้าสาขาวิทยบริการฯ และ 

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู  

ซึ่งผลการศึกษาจะน�ามาเผยแพร่ต่อไป

งานวิจัยของไทย...เพื่อท้องถิ่นไทย

 นอกจากนี้คณะวิจัยฯ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย 

กับอาจารย์ศุภกิตต์ ราชโยธี ผู้อ�านวยการโรงเรียน

บ้านห้วยโนนข่าสมบูรณ์ และคณะครู เพื่อให้ความ- 

ช่วยเหลืองานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับ 

โรงเรียน ตลอดจนเครือข่ายของโรงเรียน ซึ่งจะม ี

ความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 การประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 11/2559 เมือ่วนัที ่ 16 พฤศจกิายน 2559 

ซึ่งมี นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุม

ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนมุติัแต่งต้ังรองคณบดีคณะสือ่สารมวลชน ดังน้ี

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย  ชูผกา รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั

   อาจารย์ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา

 2.  แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ

       - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์รัฐพร อมตวนิช ด�ารง-

ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ

 3.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พนัชกร ภวภูตานนท์  

ณ มหาสารคาม ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 4.  แต่งตั้งกรรมการประจ�าคณะ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้กรรมการประจ�าคณะทศันมาตร- 

ศาสตร์ ดังนี้

           คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประธานกรรมการ

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ

     อาจารย์ฐิติกา   เกาะหมาน กรรมการ

     อาจารย์นพดล   ศรีสุรัตนเมธากุล กรรมการ

     อาจารย์ภัทรกร   ถาวรกสิวัฒนกุล กรรมการ

     อาจารย์โชติกา   พูลสนาม กรรมการ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้กรรมการประจ�าคณะสือ่สารมวลชน

ดังนี้

   คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ประธานกรรมการ

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ

          รองศาสตราจารย์วาริศา  พลายบัว กรรมการ

          รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ กรรมการ

   อาจารย์ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ กรรมการ

      5. ลาออกจากรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ลาออก 

จากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

        1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กษิติประดิษฐ์  

    ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง  

    ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

        3. อาจารย์นันทรัตน์  เตชะมา    

    ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรภัทร ภักคีรี  

ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต ่

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 6. ปรับปรุงหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนมุติัปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

 สาขาวิชาภาษาสเปน ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนมุติัปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ)

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ)

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร) 

       - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ) 

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่

แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา) 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (เพิ่มวิชา 

ปรับพื้นฐาน 1 วิชา คือ TMC 6003 และขอแก้ไขค�าอธิบายรายวิชาหมวดวิชา 

ปรับพื้นฐาน หมวดวิชาแกน และหมวดวิชาเอก) 

 7.  ร่างระเบียบ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่า

ด้วยการบริหารงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย พ.ศ............. ตามที่สาขา- 

วิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถานพยาบาล 

การแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานนักศึกษา และบริการรักษาพยาบาล

บุคคลทั่วไป

 8.  การตั้งส่วนงานภายใน

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติข ้อมูลการจัดตั้งส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา) 

 9.  เปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัเปลีย่นช่ือโครงการวจัิย เดมิ โครงการวจัิย 

“ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ” เปลี่ยนเป็น

โครงการวจิยัและทดลอง “ศนูย์เรยีนรูก้ารเกษตรอนิทรย์ีวถิพีอเพยีงตามแนวพระราชด�าร”ิ

 10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนมุตัปิรญิญาดษุฎบัีณฑติในภาค 1 ปีการศกึษา 2559 (ครัง้ท่ี 2 และ 

ครั้งที่ 3) ดังนี้

  โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2) 

ดังรายนามต่อไปนี้

       นางสาวศิริมา  ตันติธ�ารงวุฒิ  รหัสประจ�าตัว 5419110014 ตั้งแต่ 

วันที่ 12 ตุลาคม 2559

      นางสาวอาจารีย์  ประจวบเหมาะ รหัสประจ�าตัว 5319110018 ตั้งแต่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ถาม เคยลงทะเบยีนเรยีนวชิาหนึง่แล้ว สอบผ่านได้ B 

แต่ไม่แน่ใจจึงมาลงทะเบียนอีก และสอบใหม่ได้เกรด C 

เวลาจบการศึกษา ผลการเรียนจะนับทั้ง 2 ครั้งเลย 

หรือไม่ หรือถ้านับครั้งใดครั้งหนึ่ง จะนับครั้งแรกหรือ

ครั้งล่าสุด

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย- 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555

 16.5.3 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับ

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ผลสอบต�่ากว่าอักษร

ระดับ C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษรระดับคะแนน

สูงสุดเพียงครั้งเดียว 

 จากข้อบังคับผลการสอบไล่ของนักศึกษาได้ 

เกรด C แต่เกรดเดิมได้เกรด B แล้ว ตามข้อบังคับ

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสอบรีเกรดได้ ดังนั้น

เกรดที่มหาวิทยาลัยจะระบุลงไปในผลการเรียนของ 

นักศึกษา จึงเป็นเกรดเดิมคือเกรด B ส่วนเกรด C ที่ 

สอบได้ครัง้หลงัจงึไม่มผีลอะไร และไม่ปรากฏในผลการเรยีน 

ของนักศึกษา การน�ามาค�านวณคิดเกรดเฉลี่ย จึงน�ามา

แค่เกรด  B เกรดเดียวมาค�านวณเท่านั้น

ถาม ผมเรยีนเป็นนกัศึกษาภูมภิาคอยู ่ และบางวชิา 

ไม่ติด F แต่เกรดไม่ดี ถ้าผมลงเรียนวิชาใหม่นั้นได้ไหม 

แล้วถ้าลงได้เกรดไม่ซ�้ากันหรือ แล้วถ้าสมมติว่าผมลง 

เรยีนในวชิานัน้ใหม่แล้วได้เกรดดกีว่าเดมิ เม่ือเรียนครบ 

หน่วยกิตแล้วทางมหาวทิยาลยัจะเอาตวัเก่าหรอืตวัใหม่ 

ในรายวชิาดงักล่าวมาคดิเกรดเฉลีย่ แล้วในกรณดีงักล่าว 

ถ้าเกรดของผมถึงเกียรตินิยมจะได้เกียรตินิยมไหม

ตอบ กระบวนวิชาที่สามารถลงรีเกรดได้ ต้องเป็น 

วิชาที่ได้เกรด D หรือ D + เท่านั้น เกรดผ่านเกรดอื่น 

ไม่สามารถลงรเีกรดได้ เมือ่ได้เกรดทีร่เีกรดแล้วมหาวทิยาลยั 

จะปรับให้เหลือเพียงเกรดเดียว เมื่อนักศึกษาเรียนจบ- 

การศกึษา จงึท�าให้นกัศึกษาไม่มหีน่วยกติเกนิหลกัสูตร

ในกรณทีีน่กัศกึษาลงวชิาเพ่ือรีเกรด แต่ปรากฏว่าผลสอบใหม่ 

ได้เกรด F หรอืตกและไม่มกีารลงรเีกรดอกีจะถอืว่าวชิานัน้ 

ไม่มีการรีเกรด เพราะผลสอบท่ีได้ ได้เพียงคร้ังเดียว  

เน่ืองจากการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

เกียรตินิยมให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาผู้นั้นต้องไม่ม ี

การรเีกรดในวิชาที่สอบผ่าน

ถาม 1. สมัครเรียนในคณะรัฐศาสตร์ แผน A แต่ 

ต้องการเปลีย่นเป็นแผน C ต้องด�าเนนิการย้ายสาขาหรอืไม่

 2. ถ้ามสีอบ 2 วชิา แต่วนัและเวลาสอบชนกัน 

ท�าอย่างไร

 3. ท�าบตัรประจ�าตวันกัศกึษาหายต้องไปตดิต่อ 

ด�าเนนิการอย่างไร

ตอบ 1. นกัศกึษาไม่ต้องด�าเนนิการท�าเรือ่งย้ายสาขา  

ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรยีนวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร 

ในแผน C ได้เลย เมือ่นกัศึกษาสอบผ่านครบทกุวชิาตาม กองบรรณาธิการ

แผน C และเกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.00 ให้นักศึกษาไปยื่น 

เรือ่งจบหลกัารสตูรทีค่ณะรฐัศาสตร์  คณะจะเป็นผูต้รวจสอบ 

ว่านักศึกษาสอบผ่านครบตามหลักสูตรใด ถ้าครบตาม 

หลกัสตูรแผน C คณะกเ็สนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่อนมุตัิ 

ปริญญาให้นักศึกษาตรงตามแผนที่นักศึกษาสอบผ่าน

ครบตามหลักสูตร

 2. ถ้านักศึกษาได้กากบาทขอจบในใบเสร็จ 

ลงทะเบียนให้นักศึกษาไปท�าเร่ืองขอสอบซ�้าซ้อนที่

คณะของนักศึกษาในช่วงของการลงทะเบียน

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 จ�านวน 20 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง                   ชื่อวิชา               ชื่อผู้แต่ง

 59182 ATH 3206 142/25 ยาสัตว์และการใช้ สพ.ญ.หนึ่งนุช สายปิ่น

 59160 BIO 1105 46/25 หลักชีววิทยา อาจารย์ ดร.มาฆมาส สทุธาชพี

     (BI 115)

 59171 BOT 3802 27/25 การขยายพันธุ์ รศ.อรษา แสงอุทัย

     (BO 451)

 59165 BUS 6011 231/25 การจดัการและพฤตกิรรมองค์การ รศ.ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ ์    

 59178 CBE 4105 93/25 พฤตกิรรมการสอนธรุกจิพืน้ฐาน อาจารย์ ดร.สรุวร์ี เพยีรเพชรเลศิ

 59179 CBE 4105 (H) 23/25 คู่มือประกอบการเรียน อาจารย์  ดร.สรุวร์ี   เพยีรเพชรเลศิ

       พฤติกรรมการสอนธุรกิจพื้นฐาน 

 59205 CHI 3101 50/25 ภาษาจีนระดับกลาง 1 อาจารย์สิริกมล สิริสัมพันธ์

     (CN 301)

 59150 CMS 1107 (L) 53/25 ปฏิบัติการเคมี 1 ผศ.ทะยานรุ่ง เหลือสินทรัพย์

     [CM 117 (L)]

 59161 CMS 3507 54/25 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 รศ.สุนันทา ภิญญาวัธน์

 59190 ECT 4001 57/25 การวิจัยทางเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุพจน์ อิจอาจ

     (ET 401)  การศึกษาเบื้องต้น

 59187 EDF 1001 54/25 ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา ผศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช

 59176 GAS 2611 29/25 ว่ายน�้า รศ.สุนทร แม้นสงวน

     (GS 241)

 59159 GEO 2301 83/25 การแปลความหมาย ผศ.ไพฑูรย์ ปินะปกรณ์

     (GE 230)  แผนที่และภาพ

 59175 GER 4602  75/25 วากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน PD DR.SALIFOU  TRAOR'E

     (LI 473)

 59188 HRD 2102 (H) 109/25 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในองค์กร ผศ.ดร.วุฒิพล  สกลเกียรติ

 59177 HRM 4315 79/25 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.แก้วตา  ผู้พัฒนพงศ์

       ระหว่างประเทศ

 59213 HRM 4318 50/25 การท�างานเป็นทีม รศ.ธีรเดช  ริ้วมงคล

     (HR 414)

 59193 HRM 4323 47/25 การจัดการเพื่อความก้าวหน้า รศ.ธีรเดช  ริ้วมงคล

     (HR 419)  ในงานอาชีพ

 59166 KOR 1002 73/25 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

     (KO 102)

 59167 KOR 1002 (S) 56/25 ฝึกพูดภาษาเกาหลี ผศ.บุญมา  พิิพิธธนา

     [KO 102 (S)]

    นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755 หรือ 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) 

 ถ้านักศึกษาไม่ได้กากบาทขอจบในใบเสร็จ 

ลงทะเบยีน นกัศกึษาต้องสอบเพยีงวชิาเดยีวส่วนอกีวชิา  

นกัศกึษาสามารถน�าไปลงในภาคซ่อม หรอืในภาคต่อไป

 3. ให้นักศึกษาน�าใบแจ้งความ ฯ พร้อมไป 

ช�าระเงินค่าท�าบัตรใหม่ที่ กองคลัง (อาคารส�านักงาน- 

อธิการบดี ชั้นล่าง) ค่าธรรมเนียม 60 บาท แล้วน�าไป 

ติดต่อที ่ฝ่ายทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชัน้ 2 

ในวันเวลาราชการ

ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

พฤ. 1 ธ.ค. 2559  -  ศ. 17 มี.ค. 2560 บรรยายในชั้นเรียน

ศ. 9 ธ.ค. 2559  -  จ. 12 ธ.ค. 2559 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2559 

 (ไม่งดบรรยาย)

ส. 17 ธ.ค. 2559  -  อ. 20 ธ.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2559  

 ที่มหาวิทยาลัย

ส. 17 ธ.ค. 2559  -  ศ. 24 ก.พ. 2560 ลงทะเบียนสอบ e - Testing

ส.  7 ม.ค. 2560  -  พ. 11 ม.ค. 2560 สอบ e - Testing (รายละเอียดการสอบดู 

พ. 18 ม.ค. 2560  -  อ. 28 ก.พ. 2560 ตามประกาศของส�านกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์)

พฤ. 1 ธ.ค. 2559  -  จ. 16 ม.ค. 2560 ลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณย์ีภาค 2/2559  

 ของนักศึกษาเก่า

จ. 26 ธ.ค. 2559  - ศ. 20 ม.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2559  

 ทาง INTERNET (เว้นวันที่ 31 ธ.ค. 2559  

 - 2 ม.ค. 2560)

พ. 11 ม.ค. 2560 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)

พฤ. 12 ม.ค. 2560  -  อ. 17 ม.ค. 2560 สอบซ่อมภาค 1/2559

ส. 18 มี.ค. 2560 เตรียมสอบไล่ภาค 2/2559

อา. 19 มี.ค. 2560  -  ศ.  7 เม.ย. 2560 สอบไล่ภาค 2/2559 (เว้นวันที่ 26 มี.ค.  

 และ วันที่ 2 เม.ย. 2560)

ส. 8 เม.ย. 2560 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

}

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

วันสอบซ่อมของภาค 1/2559

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

วันสอบไล่ภาค 2/2559

ศ. 28 ต.ค. 2559 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส. 19 พ.ย. 2559  -  จ. 21 พ.ย. 2559 ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2559 ท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ส. 19 พ.ย. 2559  -  ศ. 20 ม.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ. 6 ธ.ค. 2559  -  จ. 27 ก.พ. 2560 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 10 ธ.ค. 2559 -  อา. 12 มี.ค. 2560 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส. 24 ธ.ค. 2559 -  อา. 25 ธ.ค. 2559 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2559 

 ที่สาขาวิทยบริการฯ

จ. 16 ม.ค. 2560 -  ศ. 10 ก.พ. 2560 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET 

ส. 21 ม.ค. 2560 -  อา. 22 ม.ค. 2560 

ส. 28 ม.ค. 2560 -  อา. 29 ม.ค. 2560 

ส. 22 เม.ย. 2560 -  อา. 23 เม.ย. 2560 

ส. 29 เม.ย. 2560 -  อา. 30 เม.ย. 2560 

จ. 1 พ.ค. 2560 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

}
}

 ในการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 มนัีกศกึษาจ�านวนมาก 

ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ส่งผลให้นักศึกษามีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล 

การลงทะเบียนเรียน (การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา) ในเวลาต่อมา

 ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจงึเปิดโอกาสให้นักศกึษาใหม่ ภาค 2 ปีการศกึษา 2559 

สามารถมาขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการ 

สับเปลีย่นกระบวนวชิา หรอืลงกระบวนวชิาเพิม่เตมิ ซ่ึงเมือ่แก้ไขแล้วหน่วยกติ 

รวมต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นนักศึกษาคณะ-

ศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต มีขั้นตอน 

การด�าเนินการ ดังนี้

 1. กรณสีบัเปลีย่นกระบวนวชิา โดยหน่วยกติรวมเท่าเดมิ ต้องใช้เอกสาร 

ประกอบ ดังนี้

  1.1 บัตรประจ�าตัวนักศึกษา 

  1.2 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อม

ส�าเนา 1 ฉบับ

  1.3 สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาท่ี 

ต้องการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มกระบวนวิชา หรือปริ้นบาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

 2. กรณีสับเปล่ียนกระบวนวิชา โดยหน่วยกิตรวมน้อยกว่าเดิม เตรียม 

เอกสารตามข้อ 1. และนกัศกึษาจะได้รบัเงนิคนื โดยในใบเสรจ็บอกเลกิ-บอกเพิม่ 

กระบวนวิชา (ม.ร. 29) จะระบุจ�านวนเงินและวันรับเงินคืน

 3. กรณีสับเปลี่ยนกระบวนวิชา โดยหน่วยกิตรวมมากกว่าเดิม ทั้งนี้ต้อง 

ไม่เกนิทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดตามทีป่รากฏในตอนต้นของประกาศนี ้ โดยเตรยีม 

เอกสารตามข้อ 1. และใบเสร็จทีช่�าระค่าหน่วยกติเพิม่ (นกัศกึษาปกต ิหน่วยกติละ 

25 บาท, นกัศกึษา Pre-degree หน่วยกติละ 50 บาท) ซึง่นกัศกึษาจะได้รบัใบเสรจ็- 

ช�าระค่าหน่วยกติเพิม่เตมินีจ้ากการช�าระเงนิทีก่องคลงั ส�านกังานอธกิารบด ีหรอื 

จุดช�าระเงินที่อาคารกงไกรลาศ (KLB)

 ทั้ง 3 กรณี ให้น�าเอกสารไปติดต่อที่หน่วยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2559- 

24 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยด�าเนินการเป็น 2 ช่วงคือ

ช่วงแรก วันที่ 21-30 ธันวาคม 2559 นักศึกษาที่มาด�าเนินการในช่วงนี้

       (จะมีที่นั่งสอบตามปกติ)

ช่วงสอง วันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2560  นักศึกษาที่มาด�าเนินการในช่วงนี้

       (จะต้องสอบที่นั่งสอบเสริม)

การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาใหม่

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 พิธีบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศิษย์เก่า นักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นท่ี 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ�าเพ็ญกุศล

สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผูว่้าราชการจังหวดัเพชรบรูณ์ 

เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์  

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 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

 ส ถ า บั น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการ “สร้างฝายชะลอน�า้

ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช” โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง เป็น 

ประธาน และมี พลเอกดุษฎี รามสมภพ ผู้ทรงคุณวุฒิ- 

พเิศษกองบญัชาการกองทพัไทย ประธานทีป่รกึษาวทิยาลยั 

ป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศและ 

ผู้ทรงคุณวุฒิชมรมการก�าลังส�ารองแห่งประเทศไทย 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วมในงาน  

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงครองสิริราชสมบัติมาถึง 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 

พระองค์ทรงปกครองราชอาณาจักรไทยให้มีความร่มเย็น 

เป็นสุข ทรงเป็นนักพัฒนาอย่างแท้จริง ทรงอุทิศก�าลัง 

พระวรกายและก�าลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราช 

กรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะการเสด็จเยี่ยมราษฎร 

ทั่วทุกภูมิภาค ทรงก่อตั้งโครงการตามแนวพระราชด�าร ิ

กว่า 4,000 โครงการ โดยทรงมุ่งเน้นเร่ืองการพัฒนาอย่าง 

ย่ังยืน และการอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

ด้วยเหตุน้ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจึง

ครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกด้ าน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตร ชลประทาน ที่ดิน  

ป่าไม้ ประมง และปศุสัตว์

 “ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาท- 

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชทีม่ต่ีอพสกนกิร 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน จัดท�าโครงการ 

สร้างฝายชะลอน�้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน- 

แห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้โครงการ 

ดงักล่าวด�าเนนิการต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่ 3 เพือ่ให้นกัศกึษา 

มคีวามรูค้วามเข้าใจ ตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรน�า้ 

และป่าไม้  เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�ารใินการบรหิารจดั- 

การน�า้ อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้นกัศกึษามคีวามเพยีร 

ความสามคัคีในการท�างาน และมจีติส�านกึท่ีดีในการด�าเนนิ-

ชีวิต รู้จักการเสียสละ รวมทั้งท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 เพื่อลด- 

ปัญหาการขาดแคลนที่เรียน 

หนังสือในระดับอุดมศึกษา 

ของประเทศไทย เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ มีสถานท่ีเรียน 

จ�ากัด ไม่สามารถรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ได้ท้ังหมด ดังน้ัน รัฐบาลจึงจัดต้ังมหาวิทยาลัยรามค�าแหงข้ึน 

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อใน

มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มพูน 

วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง 

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป  

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาโดยไม่จ�ากัดจ�านวนและไม่มี 

การสอบคัดเลือก มีการจัดการเรียนการสอนแต่ไม่บังคับ 

เข้าชั้นเรียน และเมื่อบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ส�าเร็จการศึกษาในปี 2518 ได้รับพระมหา- 

กรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม-

ราชินีนาถ เสด็จฯมาทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหง- 

มหาราชและพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก 

ยังความปลื้มปีติยินดีแก่ชาวรามค�าแหงทุกคน และ 

ท�าให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับการยอมรับจาก

สังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้ด�าเนนิโครงการสร้าง 

ฝายชะลอน�้าในรูปแบบต่างๆหลายแห่งทั่วประเทศ  

เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช โครงการนีถ้อืเป็นอกีโครงการหนึง่ 

ทีท่�าให้นักศกึษาได้มีความรู้ และน้อมน�าพระราชกรณยีกิจ

ของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ที่ตั้งใจ 

ไปประกอบคุณงามความดีในการสร้างฝายชะลอน�้า  

ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว

รัชกาลที่ 9 มีพระราชด�ารัสไว้ให้สร้างฝายต้นน�้าล�าธาร

ตามร่องน�้าเพื่อช่วยชะลอกระแสน�้าและเก็บกักน�้า

ส�าหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน�้าและฝืนป่า

ของประเทศไทย 

 “ขอให้นักศึกษาร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และขอให้ศึกษา 

หาความรู้เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ มาเป็นเคร่ืองเตือนสติ 

และน้อมน�ามาประพฤติปฏิบัติตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 

เพื่อความผาสุกของประเทศชาติต่อไป”

 ทั้งนี้ภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พร้อมด้วย พลเอกดุษฎี รามสมภพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

กองบัญชาการกองทัพไทย ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

และผู้ทรงคุณวุฒิชมรมการก�าลังส�ารองแห่งประเทศไทย 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวาย 

ราชสักการะและลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย

อธิการบดี ม.ร. ให้โอวาทนักศึกษาสร้างฝาย

เรียนรู้แนวพระราชดำาริ ดำาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๓) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

คณะรัฐศาสตร์จัด Open House 2016 ‘เปิดเรือน เยือนสิงห์ทอง’

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการเปิดเรือน เยือนสิงห์ทอง (Open House 2016) 

โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน 

มรีองศาสตราจารย์อนงค์ทพิย์ เอกแสงศร ี คณบดคีณะรฐัศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนกัศกึษา เข้าร่วมงาน 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ 

 ภายในงานมกีจิกรรมแนะน�าหลกัสตูร การรบัสมัครเรยีน การจดัการเรยีนการสอน เสวนาทางวชิาการ

จ�าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก และบูธแนะแนวการศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 โอกาสนี้ รศ.อนงค์ทิพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานว่าปัจจุบันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายมโีอกาสเลอืกสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาได้มากขึน้ อนัเนือ่งจากจ�านวนสถาบนัอดุมศกึษา 

ทั้งภาครัฐและเอกชนมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นและความหลากหลายของหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งตอบสนองต่อ 

การประกอบอาชีพใหม่ๆที่รองรับบริบททางสังคมการเมืองที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง สถาบันการศึกษาต่างๆ 

จึงต้องปรับตัวให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จงึจดังาน Open House 2016 ระหว่างวนัที ่ 14-18 พฤศจกิายน 

2559 โดยมีกิจกรรมทางวิชาการที่ส�าคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดนิทรรศการของหลักสูตรต่างๆของ 

คณะรฐัศาสตร์ ทัง้ระดบับณัฑติศกึษา มหาบณัฑติและดษุฎบีณัฑติทกุหลกัสตูร ศนูย์ศกึษาเอเชยีตะวนัออก 

ศูนย์เอเชียศึกษา ศูนย์เอกสารวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน ศูนย์สิทธิมนุษยชน 

ความขัดแย้งและสันติภาพ และฝ่ายสวัสดิการของคณะรัฐศาสตร์ 2) กิจกรรมวิชาการ อาทิ โครงการเสวนา 

ดูหนังและนั่งคุย โครงการเสวนาให้ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ

การพฒันาบคุลกิภาพ โครงการเสวนานวตักรรมภาครัฐและเอกชนกบัคนรุ่นใหม่  โครงการเสวนาให้ความรู ้

การศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา และโครงการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ และ 3) การจ�าหน่ายสินค้าราคาถูกด้วย

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามีความยินดีที่คณะรัฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่จ�าเป็น

ต่อการเลือกศึกษาต่อให้กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทราบ เพราะปัจจุบัน 

การศึกษาของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอยู ่ทุกช่วงเวลาทั้งจ�านวนและความหลากหลายของสถาบัน 

การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม.ปลายมีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น  

รวมถึงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลที่ก�าลังด�าเนินการปฏิรูประบบใหม่ก็ตาม 

 ดังนั้น งาน Open House 2016 ของคณะรัฐศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะท�าให้นักเรียน 

ชั้น ม.ปลายได้รู้จักคณะรัฐศาสตร์มากขึ้น ทั้งเรื่องสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า 

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านความรู้ความสามารถที่จะน�ามาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาของอาจารย์  

วิทยาเขตบางนาจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ภาค 2/2559

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง ข อ เ ชิ ญ 

นักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 ร่วม 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : บายศรีสู่ขวัญฯ โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในวันเสาร์ที่  

10 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  

ณ วิทยาเขตบางนา (อาคาร KTB ชั้น 2)

 การปฐมนิเทศดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่ และแนะน�าให้รู้จักมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน และบริการต่างๆ 

ของ ม.ร. เพือ่ประโยชน์ในการใช้ชวีติของนกัศกึษา 

ในรั้วมหาวิทยาลัย

ม.รามฯ รับรางวัลออกแบบ

อาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีมาก 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย รอง- 

อธกิารบดีฝ่ายธรุการ เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลัยรามค�าแหง  

เข้ารับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคาร 

ที่มีประสิทธิภาพพลังงานส�าหรับอาคารใหม่ ภายใต ้

“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบ

อาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” โดยมี พลเอกอนันตพร 

กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ 

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 ทั้งนี้ ผลงานที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับ

รางวัลการออกแบบ อาคารประหยัดพลังงาน ระดับ-

ดีมาก คือ “อาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราช” ซึ่งออกแบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเชื่อว่านักเรียนที่มาเข้าร่วมงานจะได้รู้จักหลักสูตรต่างๆ และ

เนื้อหาวิชาการศึกษารัฐศาสตร์ที่กว้างขวางมากขึ้น 

 “ขอขอบคุณบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน Open House ครั้งนี้ขึ้น ขอให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์กับ

ผู้เข้าร่วมงานดังที่เจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ”


