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 ฉบับที่ ๓๗ปีที่ ๔๖

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

ม.รามคำาแหงได้รับประกาศเกียรติคุณ 
“การตรวจสอบภายใน มาตรฐานระดับดี”
	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ผ่านเกณฑ์การประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 

ภาครัฐ	ในระดับ	“เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี” ได้รับประกาศเกียรติคุณ 

ด้านการตรวจสอบภายในภาครฐั		ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	จากกรมบญัชกีลาง	

กระทรวงการคลัง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เปิดเผยว่ามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	 สมคัรเข้าร่วมโครงการประกนัคณุภาพงาน 

ตรวจสอบภายในภาครฐั	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559 

ตามแนวทางที่	 2	 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการตรวจสอบภายในทุกประเด็นการพิจารณา 

ทั้ง	16	ประเด็น)	โดยกรมบัญชีกลางได้ประเมินงาน 

ตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

พ.ศ.	 2555	 ภายใต้กรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรมการปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบ 

ภายในของส่วนราชการ	พ.ศ.	2551	และแนวปฏบิตักิารตรวจสอบภายในภาคราชการ 

ที่กรมบัญชีกลางก�าหนด	

	 เกณฑ์การประเมินองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน 

การเงินการคลัง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 ประกอบไปด้วย	 การบริหาร 

ด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย 

มติด้ิานการบญัช ี มติด้ิานการตรวจสอบภายใน และมติด้ิานความรบัผดิทางละเมดิ 

โดยองค์กรทีผ่่านเกณฑ์ทัง้	5	ด้าน	จะได้รบัรางวลัองค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิในการบรหิาร- 

จัดการด้านการเงินการคลัง	 และถ้าผ่านเกณฑ์เฉพาะด้าน	 จะได้รับประกาศเกียรติคุณ 

ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการ 

มปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล	มกีารบริหารจดัการด้านการเงนิการคลงัอย่างถกูต้อง 

โปร่งใส	 รวมทั้งเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการ

ด้านการเงินการคลัง	ให้ได้รับการยกย่องเชิดชู	และเป็นที่ยอมรับ

   
 
             
คณะวิทย์ฯ นำ�บุคล�กร-นักศึกษ� 
ทำ�น�ปลูกข้�วต�มแบบวิถีไทย ปี 3

(อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

เชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดโครงการ	

“คณะวทิย์รามฯ รวมใจ สบืสานวฒันธรรม 

ประเพณ ี ภมูปัิญญา การท�านาของไทย 

ปีที่ 3 ท�านาวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ” 

โดยม	ีรองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ  

แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 บุคลากร	 

และนกัศกึษา	 ร่วมท�านาปลกูข้าวในระบบเกษตรอนิทรย์ี	 จดัโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เมือ่วนัที	่ 17	 ธนัวาคม	 2559	 ณ	 โครงการวจิยัศนูย์เรยีนรู้

การเกษตรอินทรย์ีวถิพีอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิ ต�าบลบ้านสร้าง	 อ�าเภอบ้านสร้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี

	 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  กุดั่น		อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา 

เทคโนโลยชีวีภาพ	 รองประธานโครงการฯ	 กล่าวว่าคณะวทิยาศาสตร์	 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	ตระหนักในคุณค่าของบุคคล	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และการบูรณาการ

ทางการศกึษาให้สอดคล้องกบัแนวพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง	โดยใช้การศกึษา

เป็นกลไกส�าคญัในการเรยีนรู	้ สร้างความเข้าใจด้านวฒันธรรมและการอยูร่่วมกนั 

รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	 และเล็งเห็นความส�าคัญ 
(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลยัรามค�าแหงอญัเชญิ 

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

ประดษิฐานบรเิวณด้านหน้า  ม.ร. (หวัหมาก) 

และสาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 

ส่วนภูมิภาค ทั้ง 23 แห่งเพื่อถวาย- 

ความจงรกัภกัดขีองพสกนกิรชาวรามค�าแหง 

ทั่วประเทศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

 ทัง้นี	้มส่ีวนราชการระดบักรมและมหาวทิยาลยั-

เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	 36	 หน่วยงาน	 ได้รับรางวัล	

21	 หน่วยงาน	 โดยแยกออกเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 

เป็นไปตามมาตรฐาน	จ�านวน	10	หน่วยงาน	เป็นส่วนราชการ	       

8	หน่วยงาน	มหาวิทยาลัย	2	หน่วยงาน	และ เป็นไป

ตามมาตรฐานระดับดี จ�านวน	 11	 หน่วยงาน	 เป็น

ส่วนราชการ	10	หน่วยงาน	และมหาวทิยาลยั 1 หน่วยงาน  

คือ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 ส�าหรบั	ผลการประเมนิการประกนัคณุภาพงาน 

ตรวจสอบภายในภาครฐั	แยกเป็น	มาตรฐานด้านคุณสมบตั ิ

จ�านวน	6	ประเด็น และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

จ�านวน	 10	 ประเด็น	 โดยในภาพรวมผ่านเกณฑ์- 

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  

ระดบั “เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี”	ซึ่งหน่วยงาน- 

ตรวจสอบภายในได้ให้คะแนนผลการประเมิน

ในการประกันคุณภาพในแต่ละประเด็นตั้งแต ่

ระดับคะแนน	 3	 เป็นต้นไปทุกประเด็น	 และมีผล 

การประเมนิระดบัคะแนน	 4	 ต้ังแต่	 9	 ประเดน็ขึน้ไป 

ท�าให้มหาวิทยาลยัรามค�าแหง ผ่านเกณฑ์การประกนั-

คณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั ในระดบั “เป็นไป 

ตามมาตรฐานระดับดี” ได้รับประกาศเกียรติคุณ 

ด้านการตรวจสอบภายในภาครฐั	 ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.	2559	จากกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คือ	

ส�านักงานตรวจสอบภายใน	 ซึ่งควบคุมดูแลให้การ

บริหารงานตรวจสอบภายในของ	ม.ร.	เป็นไปอย่างม ี

ประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีการจัดท�าโครงการบริการ

ให้ค�าปรึกษาการจัดท�ารายงานเงินส�ารองจ่ายเพื่อ 

ให ้บริการการให ้ค�าปรึกษาแก ่หน่วยรับตรวจ 

อย่างเป็นทางการ	ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นในการด�าเนนิงาน 

ของมหาวิทยาลัยและท�าให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

 “ขอขอบคุณส�านักงานตรวจสอบภายใน  

ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีจนท�าให้ได้รับรางวัล

ในครัง้น้ี และขอให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องมุง่มัน่พัฒนา 

และเตรียมความพร้อมเพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการ

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน

การเงินการคลังในมิติอื่นๆ อีก 4 มิติ ได้แก่ มิติด้าน

การจดัซือ้จดัจ้าง  มติด้ิานการเบกิจ่าย  มติด้ิานการบญัช ี

และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด เพื่อพัฒนา-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ไปสู่การเป็นองค์กรท่ีม ี

ความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงั

ต่อไป ซึ่งเป็นการด�าเนินงานที่น�าไปสู่องค์กรความ

โปร่งใสตามนโยบายของมหาวทิยาลัยในอนาคตด้วย”    

ม.รามค�าแหงฯ (ต่อจากหน้า 1)

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

ระดบัปรญิญาโท	 โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	

ส�าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่	 รุ่นที่	 8	 สาขา-

วิชาการจัดการ	ภาค	2	ปีการศึกษา	2559	หลักสูตร	

39	 หน่วยกิต	 แผน	 ข	 ไม่ท�าวิทยานิพนธ์	 คัดเลือก 

โดยการสอบสมัภาษณ์	 ค่าธรรมเนยีมตลอดหลกัสตูร

รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดงูานประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร์ 

155,000	บาท	ศกึษาดงูานประเทศญีปุ่น่	172,000	บาท	

(แบ่งช�าระ	7	งวด)	

	 ผูส้นใจขอรบัใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ตัง้แต่บดันี ้- 31 มกราคม 2560	เวลา	09.00	-19.00	น. 

ทุกวนัไม่เว้นวนัหยดุราชการ	 (เว้นวนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 2559 

และวันที่	 1	 -	 3	 มกราคม	 2560)	 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางออนไลน์ได้ที่	www.mmm.

ru.ac.th	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	 ส�านักงาน

โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	 ส�าหรบัผูป้ระกอบการ- 

ยุคใหม่	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 7	ห้อง	 709	หมายเลข- 

โทรศัพท์	091-816-1343

ม.ร. รับสมัครปริญญาโท 

สำาหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู	 จัดโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีประชารัฐ	 “ปลูก

วันแม่เกี่ยววันพ่อ”	 วันที่	 12	 สิงหาคม	 -	 วันที่	 5 

ธันวาคม	2559	โดยมี อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู 

เป็นประธานน�าเกี่ยวข้าว	พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที ่

นักศกึษา	 พระภกิษุ	 สามเณร	 จากโรงเรียนวดัศริิบญุธรรม 

ประชาชนต�าบลกดุดนิจี	่ และศนูย์กสกิรรมธรรมชาต-ิ

น�า้เพยีงดนิ	 ร่วมกนัเกีย่วข้าว	 ณ	 โครงการศนูย์การเรยีนรู้

ภูมิปัญญาสู่ความพอเพียง	 เป็นการ	 “ท�าดีเพื่อพ่อ” 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

ในเรื่องดังกล่าว	จึงได้จัดโครงการ	“คณะวิทย์รามฯ รวมใจ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การท�านา

ของไทยปีที ่ 3 ท�านาวถิพีอเพียงตามรอยพ่อ” 	 เพือ่สบืสานวฒันธรรมประเพณกีารท�านาวถิไีทยในอดตีจนถงึปัจจุบนั 

และเป็นการให้ความรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัของการท�านาปลกูข้าวในระบบเกษตรอนิทรย์ี	 รวมทัง้ปลกูจติส�านกึ

ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยด้วย

 ส�าหรบั	กจิกรรมการท�านาปลกูข้าวครัง้นี	้ม	ี4	พนัธุ์	ได้แก่	พนัธุข้์าวเหนยีวลมืผวั	ข้าวช่อราตร	ีข้าวหอมมะล-ิ

ธรรมศาสตร์	และข้าวไรซ์เบอร์รี	่โดยปลกูในระบบเกษตรอนิทรย์ี		ซึง่จะท�านาตัง้แต่การปลกูจนถงึการเกบ็เกีย่ว	

ออกเป็น		3	ระยะ		คอื	เริม่ท�านาปลกูข้าว	(นาด�าและนาโยน)	ท�าขวญัข้าวในช่วงข้าวตัง้ท้อง	และการลงแขกเกีย่วข้าว

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ กล่าวว่า	“กิจกรรมนี้ท�าให้นักศึกษาที่ได้บูรณาการการเรียนรู้สู่การ 

ฝึกปฏบิตัจิรงิตามวถีิการท�านาของไทยในระบบเกษตรอนิทรย์ี ถอืเป็นการปลกูจติส�านกึให้เหน็คุณค่าของการอนรุกัษ์ 

และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และอยากให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งโครงการหลวงต่างๆ เพื่อน�ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตและการท�างานต่อไป”  

 จากนัน้	 รองศาสตราจารย์ปรชีา พหลเทพ รองอธิการบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัเชียงใหม่	 ได้น�าคณะผู้บรหิาร	 

บคุลากร	 และนกัศกึษา	 เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ศนูย์เรยีนรูก้ารเกษตรอนิทรย์ีวถิพีอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิ 

และร่วมกันท�านาโยน-นาด�าปลูกข้าวทั้ง	 4	 สายพันธุ์ในระบบเกษตรอินทรีย์	 จ�านวน	 3	 ไร่	 อีกทั้งกิจกรรม 

ปลกูพชืผกัสวนครวั	อาท	ิบวบ	มะเขอื		และเตรยีมดนิปลูกหม่อน	รวมทัง้สร้างทีอ่ยูใ่ห้กบักระบอืพอเพยีง-เพยีงพอด้วย

คณะวิทย์ฯ น�าบุคลากร-นักศึกษา ท�านาปลูกข้าวตามแบบวิถีไทย ปี 3 (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 แต่งตั้ง

องคมนตรี	๒	คน

	 หนึ่งในสองคนนั้นคือ

 ท่านอาจารย์วิรัช  ชินวินิจกุล

 นายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอแสดงความยินด ี

ต่อท่านอาจารย์วิรัช	 ครอบครัวและ 

ชาวมหาวิทยาลัยรามค�าแหงทุกคนที่

	 ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกล้าฯให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ 

อันมีเกียรติอย่างยิ่งในครั้งนี้

  ท่านอาจารย์วริชั	 	 เป็นชาวจงัหวดัราชบรุี 

ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต-

เกยีรตนิยิม	 จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และเนติบณัฑติไทยจากส�านักฝึกอบรม 

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

		 ในส่วนของการเป็นนายกสภา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 ท่านอาจารย์วิรัช	 อุทิศก�าลังกาย	

ก�าลังใจในการปฏบิติัหน้าทีน้ี่อย่างดยีิง่

และเต็มก�าลังความสามารถ

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเอาใจใส่ 

ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ซึง่ท่านเคยบอกนกัศกึษาใหม่ปีการศกึษา 

๒๕๕๙	ไว้ว่า	

		 นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียน 

ในมหาวทิยาลยัทีเ่ข้าง่ายแต่จบยากแห่งนี้

	 ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามอดทน	 อดกลัน้	

มานะพยายาม	และรู้จักวางแผน

 จดัระเบียบการใช้ชวิีตของตนเอง 

ในทุกๆ ด้าน

นักศึกษาใหม่ในรั้ว ม.รามคำาแหง
 นักศึกษาใหม่ในรั้วรามค�าแหง	นักเรียน	ม.ปลาย	ประชาชนสมัครเรียนชั้นปริญญาตรีกันคึกคัก	 

หลายคนมุง่ต่อยอดความรูเ้รยีนเป็นปรญิญาใบทีส่อง	หลายคนมุง่เรยีนระบบ	Pre-degree	สะสมหน่วยกติล่วงหน้า	

หวังเรียนจบในสาขาวิชาที่ตรงใจ	เลือกอาชีพได้ตามต้องการที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ	 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	

สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์	

 ผมตัง้ใจสมคัรเรยีนคณะนติศิาสตร์	 เพือ่เตมิเตม็ความรูท้างกฎหมายทีม่หีลายบรบิท 

เมื่อทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น	 ยิ่งต้องรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองให้มากขึ้นและ 

ต้องอาศยัเวลาในการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ	 ซ่ึงผมเชือ่มัน่ในคณุภาพของคณะนิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ทั้งที่ได้สัมผัสจากผู้ใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทด้านการเมืองและ

ด้านกฎหมาย	และชื่อเสียงของลูกศิษย์รามฯที่ได้ไปท�างานในแวดวงต่างๆในประเทศ	

 “เป็นโอกาสดทีีช่่วงเวลานีว่้างเว้นจากการท�างานด้านการเมอืง ผมจงึอยากเพ่ิมเตมิความรูด้้านกฎหมาย

ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้เวลาศึกษากฎหมายอย่างจริงจังให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ”

 นางสาวปัณฑ์ชนิต ยงเกียรติกานต์	 เรียนระบบ	 Pre-degree	 คณะนิติศาสตร ์

ขณะเรียนอยู่ชั้น	ม.5	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	เมื่อจบชั้น	ม.ปลาย	สะสมหน่วยกิตได้ 

80	 หน่วยกิต	 หลังจากเทียบโอนเรียนอีก	 1	 ภาคการศึกษา	 คาดว่าจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 อายุ	 18	 ปี	 ปัจจุบันก�าลังศึกษาอีกหนึ่งสาขาวิชาที่คณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

 ปัณฑ์ชนิต	 เล่าว่าเลือกเรียนระบบ	 Pre-degree	 คณะนิติศาสตร์	 เพราะคุณแม่

และคุณพ่อเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และเป็นผู้พิพากษา	จึงแนะน�าให้ลอง

มาเรียน	 เพราะวิชากฎหมายมีความส�าคัญกับประชาชนทุกคน	 ทุกอาชีพ	 ยิ่งรู้กฎหมายมากเท่าไรก็จะท�าให้

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องมากเท่านั้น	 และยังสามารถน�าความรู้ทางด้านกฎหมาย	 มาใช้ประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพแพทย์ในอนาคตอีกด้วย

 “การเรียนสองสถาบันอาจหนักและเหนื่อยพอสมควร แต่หากมุ่งมั่น ตั้งใจจริง รู้จักแบ่งเวลา และ 

มีความรับผิดชอบ ก็จะสามารถเรียนได้อย่างสบาย และเมื่อไรที่รู้สึกท้อแท้จากการสอบตก ก็ขอให้หยุดพัก 

และเริม่ต้นใหม่  เมือ่พร้อมกเ็ริม่อ่านหนงัสอืให้มากขึน้เป็นสองเท่า  กจ็ะสามารถสอบผ่านและส�าเรจ็การศกึษา

ได้อย่างแน่นอน” 

 นางสาวชนกิานต์  วงษ์เคลือ่น ‘พ’ี	นกัเรยีนวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบรหิารธรุกจิ 

นนทบุรี	 เรียนระบบ	 Pre-degree	 คณะรัฐศาสตร์	 สะสมหน่วยกิตได้	 109	 หน่วยกิต	

หลังจากเทียบโอนเรียนอีก	1	ภาคการศึกษา	เตรียมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

	 ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจากคุณแม่ที่เป็นศิษย์เก่า	ม.รามค�าแหงให้สมัครเรียน

ระบบ	 Pre-degree	 ควบคู่ไปกับการเรียนภาคปกติ	 โดยวิธีการเรียนท้ังสองแห่งนั้น

ได้แบ่งเวลาระหว่างเรยีนทีโ่รงเรยีนและมหาวทิยาลัยอย่างชดัเจน	 เวลาว่างจะสรปุเน้ือหา

ที่เรียนไว้อ่านทบทวนให้เข้าใจมากขึ้น

 “ตัง้ใจเรยีนคณะรฐัศาสตร์ เพราะเป็นวชิาทีก่ว้างท�าให้เรารอบรูท้นัเหตกุารณ์รอบตวัทัง้การเปล่ียนแปลง

ภายในและภายนอกประเทศ หรือระบบการบริหารองค์กรต่างๆ ท�าให้มีความมั่นใจในการท�างาน สามารถ

น�าความรู้ไปใช้ได้จริง ที่ส�าคัญระบบนี้ช่วยให้เรียนจบเร็ว มีโอกาสท�างานหารายได้ช่วยครอบครัวได้มากขึ้น 

ปัจจุบันดิฉันท�างานด้านการบันทึกข้อมูล ส�านักงานอัยการสูงสุด”

 นายศิษฏ์ดนัย เปสลาพันธ์ ‘เทมส์’ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 เรียนระบบ	 

Pre-degree	ขณะเรียนชัน้	ม.4	โรงเรยีนนานาชาตนิวีา	กทม.	เรยีนอกี	1	เทอม	จบ	ชัน้	ม.6	 

ได้เกรดเฉลี่ย	 3.63	 	และยังสะสมหน่วยกิตได้	 107	หน่วยกิต	 เกรดเฉลี่ย	 3.19	ขณะนี้

ก�าลังรอผลสอบ	ภาค1/59	คาดว่าเรียนอีก	1	เทอม	จบปริญญาตรีวัย	18	ปี

 ผมมีแบบอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ที่จบคณะนิติศาสตร์จาก	ม.รามค�าแหง  

จึงตัดสินใจสมัครเรียนตั้งแต่	ม.	4	ท�าให้สามารถสะสมหน่วยกิตได้จ�านวนมาก	 

เมือ่ใกล้จบ	 ม.6	 กเ็ตรยีมพร้อมเทยีบโอนหน่วยกติมาเรยีนปรญิญาตรเีตม็ตวั	 เวลาเรยีน

ทัง้สองแห่งผมจะให้ความส�าคญัเท่าๆ	 กนั	 แบ่งเวลาให้ลงตวั	 ท�าให้เกรดเฉลีย่ออกมาในเกณฑ์ทีด่	ี เป็นทีพ่อใจ	

ตั้งใจว่าถ้าจบปริญญาตรีแล้ว	จะมุ่งมั่นอ่านหนังสือสอบเพื่อเข้าเรียนชั้นเนติบัณฑิตยสภาต่อทันที
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ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

	 	 คณะนิติศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์	 คณะ- 

วิทยาศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	

และคณะเศรษฐศาสตร์	 มีความจ�าเป็นบางประการ	

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา	 ACC3349,	

ACC4340,	 CEE3207,	 CEE3208,	 COS2204,	

COS2210,	 COS4601,	 COS4603,	 ECO3306,	

ECO3706,	 ENG4902,	 ENL3504,	 ENL4701,	

ELT3306,	 ELT3307,	 ELT4304,	 HEC3503,	

HEC4511,	 INT4204,	 JPN3106,	 LAW4033,	

LAW4060,	LIS3123,	PHI3308,	POL4322	และ	

THA3210	 ที่ประกาศเปิดสอนใน	 ม.ร.30	 ภาค	 2	 

ปีการศึกษา	2559	นี้ได้

  ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าวในภาค	2	ปีการศึกษา	2559	นี้

การงดสอนกระบวนวิชา 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 คณะมนุษยศาสตร์	 มคีวามจ�าเป็นบางประการ

ได้ขอเปลีย่นแปลงวนัเวลาบรรยายของกระบวนวชิา 

THA1002	ที่เปิดสอนในภาค	2	ปีการศึกษา	2559

 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลง	 

วนัเวลาบรรยายของกระบวนวชิาดงักล่าว	 ทีไ่ด้ประกาศ

ไว้เดิมในประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อม

วนัและเวลาสอบไล่	 (ม.ร.30)	 ภาค	 2	 ปีการศกึษา	 2559 

เป็นดังนี้

กระบวนวิชา 	 THA1002	

วนัเวลาบรรยายเดมิ	 F	08.30-11.10	น.		KTB401	

วันเวลาบรรยายใหม่ 	M	14.20-17.00	น.		KTB401

 ส�าหรับวันเวลาสอบไล่ให้เป็นไปตามที่ได้- 

ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30

การเปลี่ยนแปลงวันเวลาบรรยาย 

กระบวนวิชา THA1002 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ครั้งที่	12	 /2559	 เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2559	 	โดยม ี

นายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ		ดังนี้

         1. แต่งตั้งรองคณบดี

	 	 1.1		 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง	

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์		ดังนี้

	 	 -		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิมล		จันทร์แจ่ม	

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 	 -		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชิดชนก		มีใจซ่ือ 

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

	 	 -		 รองศาสตราจารย์อรไท		สุขเจริญ	 	

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

	 	 -		 อาจารย์	ดร.อรไท		ชั้วเจริญ	 	 	

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

	 	 -		 อาจารย์ณรงค์		อมรเทพ	 	 	

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

	 	 1.2		 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์	 ดร.ชาคริต	 สกุลอิสริยาภรณ์	 ให้ด�ารงต�าแหน่ง-        

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 คณะบริหารธุรกิจ		

ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559	เป็นต้นไป

 2. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา  

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

หัวหน้าภาควิชา	คณะบริหารธุรกิจ		ดังนี้

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.มัลลิกา		ธรรมจริยาวัฒน์ 

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบริหารทั่วไป

  อาจารย์เจษฎา		อธิพงศ์วณิช		ด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาการตลาด

          3.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์		เกตุแก้ว		ให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 คณะ-

วิศวกรรมศาสตร์		ตั้งแต่วันที่	4	กุมภาพันธ์	2559		

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์	ดร.วิธู	 ชูศรี	ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	คณะวิทยาศาสตร	์	

ตั้งแต่วันที่	18	สิงหาคม	2558

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์	ดร.สุรพงษ์		พงษ์ยุพินพานิช		ให้ด�ารงต�าแหน่ง-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	19	มีนาคม	2558

  4. ร่างระเบียบและข้อบังคับ

	 	 -		 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม

การศึกษา	 ค่าลงทะเบียนเรียน	 และค่าบ�ารุงการศึกษา	

ระดับดุษฎีบัณฑิต	พ.ศ..................

															 -		 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.......................

  -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างแก้ไข

เพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานต่าง	ๆ	ให้แก่มหาวิทยาลัย	

(ฉบับที่	7)	พ.ศ....................

 5. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติข้อมูล

การจัดต้ังและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน	

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยแบ่งเป็น	

1	 ส�านักงานเลขา	 3	 ฝ่าย	 คือ	 ส�านักงานเลขานุการ	 

ฝ่ายพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 ฝ่ายผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

และฝ่ายบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 6.  ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการภายในส�านักงานอธิการบดี	

เป็น	 8	 กอง	 26	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 

2	ส�านักงาน	และ	1	ศูนย์

 7. เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานศูนย์วิจัยแบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศระดับภูมิภาค	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (Research 

Center	 of	 Climate	 Change	 on	 Regional	 Climate	 

Modelimg,	Ramkhamhaeng	University)		เป็นศูนย์วิจัย 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (Ramkhamhaeng	 University	

Center	 of	Regional	Climate	Change	 and	Renewable	

Energy,Ru-CORE)

 8.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค	1	 

ปีการศึกษา	2559		(ครั้งที่	1)		ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง  

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (เทคโนโลยีการศึกษา)	

เทียบโอน		(แบบ	2)		

	 1.	 นายภานุมาศ	 	 หมอสินธ์	 	 รหัสประจ�าตัว	

5429421601		(สุโขทัย)	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม		2559			

  -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค	1 

ปีการศึกษา	2559		(ครั้งที่	4)		ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (การบริหารการศึกษา) 

เทียบโอน	(แบบ	2)	

	 1.		นายคณิต		ภิรมย์ไกรภักดิ์			รหัสประจ�าตัว	

5319470007	ตั้งแต่วันที่	8	พฤศจิกายน	2559			

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		(ทางสังคมศาสตร์)		เทียบโอน  

	(แบบ	1)

 2.	 นายนคร		ยิ้มศิริวัฒนะ					รหัสประจ�าตัว 

5819901003	ตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2559			

 โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต     

	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(แบบ	2)		

	 3.	 นางสาวอภิญญา			ดีประทีป				รหัสประจ�าตัว 

5419110017	ตั้งแต่วันที่	6	ธันวาคม		2559

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	 

แบบ	2

	 4.	 นางสาวพิชญภรณ์		เหลืองสถิตย์				รหัสประจ�าตัว 

5619480013	ตั้งแต่วันที่	17	พฤศจิกายน			2559

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเมือง 

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		(การเมือง)		แบบ	2

	 5.		นางสาวศศิประภา		ไผ่งาม		รหัสประจ�าตัว	

5319860281	ตั้งแต่วันที่		10	พฤศจิกายน		2559



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

ตอน ซื้อของออนไลน์ (ไม่อยากเสียเงินกรุณาอย่าอ่าน)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ท่านผู้อ่านที่มีสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่	6	ในการด�ารงชีวิต		อาจจะคุ้นเคยกับ

โฆษณาให้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์	ซึ่งแปลว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต	แล้วจะ

มีสินค้ามาส่งให้ถึงหน้าบ้าน	 ไม่ต้องเดินทางไปซื้อให้ล�าบาก	 เท่าที่เห็นจากโฆษณา	

ซึ่งก็มีแทรกเข้ามาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง	ๆ	โดยเฉพาะเฟซบุ๊กอยู่ตลอดนั้น	

ก็จะมีทั้งบริการจัดส่งอาหารจากร้านมีชื่อต่าง	ๆ		โดยที่บางร้านเขาให้บริการสั่งซื้อ

ออนไลน์เองก็มี	 เช่นมีร้านหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่	 บริการส่งอาหารให้ทั่วประเทศโดย 

รับประกันความสดใหม่ด้วย		ร้านนี้โฆษณาด้วยรูปอาหารที่ขนาดผมซึ่งไม่คุ้นเคย 

กับอาหารเมืองเหนือเห็นแล้วน�้าลายไหลเลยทีเดียว	 แต่ก็ยังไม่เคยคิดจะสั่งซื้อนะครับ 

รวมทั้งเว็บไซต์อื่น	ๆ	ที่มีบริการจัดส่งอาหาร	ผมก็ยังไม่เคยใช้บริการ

 นอกจากบรกิารจดัส่งอาหารตามค�าสัง่ซือ้ออนไลน์แล้ว	 กย็งัมร้ีานค้าออนไลน์

อกีหลายร้านทีใ่ห้สมคัรสมาชกิแล้วจะสามารถสัง่ซือ้สนิค้าได้	 กค็งมาส่งให้ถงึหน้าบ้าน

เช่นกัน	 ร้านค้าแบบนี้ผมเคยคิดจะใช้บริการเหมือนกันแต่ลองเข้าไปสมัครสมาชิก

แล้วมนัค่อนข้างยุง่ยาก	 บางแห่งให้ใส่เลขบตัรเครดติไปด้วย	 เหน็อย่างนีผ้มรบีปิดทิง้

เลยครับ	เพราะเป็นโรคกลัวถูกล้วงข้อมูลบัตรเครดิตขึ้นสมอง

	 จะว่าไปแล้วสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่ใช้บริการซ้ือขายออนไลน์ก็คือการที่ต้อง

จ่ายเงนิก่อนนัน่แหละครับ	ไม่ว่าจะจ่ายด้วยบตัรเครดติหรอืโอนเงนิทางบญัชีธนาคาร

กต็าม	 เพราะเหน็มข่ีาวอยู่บ่อย	 ๆ	 ว่าโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของทีส่ัง่ซือ้	 หรอืได้ของมา 

ก็ไม่ตรงกับที่สั่งไป	 จนมีเรื่องฟ้องร้องกัน	 เงินก็เสีย	 ของก็ไม่ได้	 นอกจากนั้นเมื่อ

โอนเงินไปแล้วก็ต้องมานั่งคอยืดคอยาวรอว่าจะได้ของหรือเปล่าด้วย

	 ในประเทศทีร่ะบบการเงินอิเล็กทรอนกิส์ก้าวหน้าอย่างเช่นสหรฐัอเมรกิานัน้	

การซื้อขายออนไลน์เป็นเร่ืองที่นิยมกว้างขวางมากจนกระทั่งบริษัทที่ริเริ่มธุรกิจ

ประเภทนีข้ึน้เช่น	Amazon	(ไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับ)	กลายเป็นธุรกจิใหญ่โตท�ารายได้

มหาศาล	 และถ้าใครเคยอ่านเรื่องของมหาเศรษฐีจีนยุคใหม่ที่ชื่อ	 แจ็ค	 หม่า	 แล้วก็

จะเห็นได้ว่าเขาร�่ารวยขึ้นมาจากธุรกิจขายของออนไลน์นี่เอง	

	 ผมเริม่เรือ่งด้วยความกลวั	 ไม่กล้าสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์	 แต่ตามด้วยความส�าเร็จ

ของธุรกิจในประเทศต่าง	ๆ	ซึ่งก็คงรวมถึงประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย	

เพราะว่าตอนนี้ผมกล้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วครับ	เพราะฉะนั้นกรุณาอ่านชื่อ

ตอนอีกครั้งว่าถ้าไม่อยากเสียเงินก็อย่าอ่านข้อความหลังจากนี้

 เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า	 อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ของผมเกิดเสีย

เพราะใช้มาเป็น	 10	 ปีแล้ว	 ผมก็เลยไปที่ห้างใกล้	 ๆ	 กับมหาวิทยาลัย	 เพราะมีร้าน

ทีข่ายเฉพาะสนิค้าอเิล็กทรอนกิส์ขนาดใหญ่อยู่ทีน่ัน่	 ซึง่เมือ่	 2	 ปีทีแ่ล้วผมเพิง่ไปซือ้

พริน้เตอร์มา	ร้านนีม้สีนิค้ามากมายกค็งจะมขีองทีผ่มต้องการซือ้แน่	ๆ		แต่พอเดนิทางไปถงึ 

ปรากฏว่า.....ร้านปิดไปแล้ว	 ชาวรามค�าแหงที่มาเดินห้างนี้เป็นประจ�าเขาคงทราบ	

แต่ผมนัน้นาน	ๆ	มาทกีเ็ลยไปเก้อ	แต่ตดัสนิใจจะซือ้ทัง้ทต้ีองซือ้ให้ได้	ผมก็เลยขบัรถ

ไปห้างใหญ่แถวถนนศรีนครินทร์ซึง่น่าจะมีของท่ีผมต้องการ	 แต่เนือ่งจากไม่ได้ไปทีน่ัน่ 

มาเป็นปีแล้ว	พอไปถึงพบว่าเขาปรับสถานที่จอดรถใหม่	ขับวนไปวนมาจนหลุด

ออกมานอกห้าง	 จะวนกลบัเข้าไปอกีกเ็สยีเวลาเพราะรถติดมาก	 ในทีสุ่ดกต้็องตัดสินใจ

ขับรถกลับบ้าน

	 จะท�าอย่างไรดี	 เครื่องที่เสียนั้นจะต้องใช้งานเสียด้วย	 ก็เลยลองเปิดโฆษณา

ของร้านออนไลน์ท่ีส่งเข้ามาบ่อย	ๆ	ด	ูแล้วหาว่ามสีนิค้าทีต้่องการหรอืเปล่า	ปรากฏว่า

มคีรบัและลดราคาเสยีด้วย	 ทีส่�าคญัคอืส่งถงึบ้านโดยไม่คดิค่าส่งและจ่ายเงนิเมือ่รบัสนิค้า 

วธิกีารสัง่ซือ้กง่็าย	ลบล้างความกลวัการซือ้ออนไลน์ของผมไปได้หมด	ผมก็สัง่ซือ้สคิรบั	 

จะรออะไรอยู่	 อีก	 4	 วันต่อมาก็มีพนักงานส่งของมากดกร่ิงหน้าบ้าน	 ได้ของ 

ที่ต้องการ....ง่ายจัง

 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า	 อย่าสั่งซื้อออนไลน์เพราะมันจะหยุดยาก	 นี่ผม 

สัง่ซือ้ไป	3	อย่างแล้วนะเนี่ย	แค่	2	อาทิตย์เท่านั้นเอง

	 ป.ล.	 ปัจจัยในการด�ารงชีวิตที่จริงมีแค่ปัจจัย	 4	 คือ	 ดิน	 น�้า	 ...	 เอ๊ยไม่ใช	่ 

ต้องเป็นอาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 ที่อยู่อาศัย	 ยารักษาโรค	 แต่มีค่ายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง

โฆษณาว่ารถยนต์ของเขาเป็นปัจจยัที	่ 5	 ไปแล้ว	 ผมกเ็ลยต้องเลือ่นไปเป็นปัจจยัที	่ 6 

     

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

เดือนอะไร
Tháng mấy? (ท้าง เหมย)

	 	 วิธีการเรียกเดือนในภาษาเวียดนามจ�าเป็นต้องใช้พื้นฐานการนับเลขเป็น

ภาษาเวียดนาม	สังเกตการสนทนาระหว่างแม่และลูกคู่นี้	 แล้วจะทราบได้ไม่ยากเลย

ว่าเดือนต่าง	ๆ	นั้นเรียกว่าอย่างไร

S:	  

	 (แหมะ	เอย	ท้าง	ไหน่	หล่า	ท้าง	เม้ย)	 แม่คะ	เดือนนี้เป็นเดือนอะไร

M:   

	 (ท้าง	ไหน่	หล่า	ท้าง	ไบ๋)	 	 เดือนนี้เป็นเดือนเจ็ด	(กรกฎาคม)

S:	  

	 (ท้าง	เหมย	ถิ	ก๊อ	เต๊ต	จุง	ทู	หา	แหมะ)	 เดอืนไหนมเีทศกาลฤดใูบไม้ร่วงคะแม่

M:	 	 (ท้าง	ต๊าม	เอิม	หลิก)	 เดือนแปด	จันทรคติ

S:	 (หว่าว	ท้าง	เม้ย	เซอืง	หลกิ)	เข้าเดอืนอะไรสรุยิคติ

M:	 	 (ท้าง	จี๊น)	 เดือนเก้า	(กันยายน)

S:	  

	 (ท้าง	ไบ๋	ก๊อ	บาว	เญียว	ไหง่	หา	แหมะ)	 เดือนเจ็ดมีกี่วันคะแม่

M:	

	 (ท้าง	ไบ๋	ก๊อ	บา	โม้ต	ไหง่)	 	 เดือนเจ็ดมี	31	วัน

S:	  

	 (ท้าง	ต๊าม	ก๊อ	บา	เมือย	ไหง่	ฝาย	คง)	 เดอืนแปด	(สงิหาคม)	ม	ี30	วนัใช่ไหม

M:	  

	 (คง	ท้าง	ต๊าม	กุ๋ง	ก๊อ	บา	โม้ต	ไหง่)	 ไม่	เดือนแปดก็มี	31	วัน

S:	  

	 (ท้าง	หน่าว	ก๊อ	ฮาย	ต๊าม	ไหง่	หา	แหมะ)	 เดอืนไหนม	ี28	วนั	เหรอแม่

M:	 		(ท้าง	ฮาย)	 	 เดือนสอง		(กุมภาพันธ์)

  หนึ่งปีมี 12 เดือน 

	 (ท้าง	เซียง)	 มกราคม	 	 (ท้าง	ฮาย)	 กุมภาพันธ์

	 (ท้าง	บา)	 มีนาคม	 	 (ท้าง	ตือ)	 เมษายน

	 (ท้าง	นัม)	 พฤษภาคม	 	 (ท้าง	เส้า)	 มิถุนายน

	 (ท้าง	ไบ๋)	 กรกฎาคม	 	 (ท้าง	ต๊าม)	 สิงหาคม

	 (ท้าง	จี๊น)	 กันยายน	 	(ท้าง	เหมื่อย)	ตุลาคม

	 (ท้าง	เหมื่อย	โหมต)	 	พฤศจิกายน

	 (ท้าง	เหมื่อย	ฮาย)	 	ธันวาคม

 					(ท้าง	เม้ย)	 เดือนอะไร

   

  (ท้าง	ไหน่	หล่า	ท้าง	เม้ย)		 เดือนนี้เป็นเดือนอะไร

   

	 	 (ท้าง	ไหน่	หล่า	ท้าง	เหมื่อย)	 เดือนนี้เป็นเดือนสิบ(ตุลาคม)

	 การใช้ค�า	 	(บาว	เส่อ)			 (คี	หน่าว)

	 	 ทัง้สองค�าข้างต้น	มคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยว่า		“เมือ่ไร”	มวีธิกีารใช้ดงันี้

✎	หากใช้ในต�าแหน่งต้นประโยค	จะเป็นการถามถึงเหตุการณ์ในอนาคต

  	 (บาว	เส่อ	อัญ	ดี	ภูเก็ต)

  	 (คี	หน่าว	อัญ	ดี	ภูเก็ต)	 	 	

	 	 	 	 	 เมื่อไรพี่จะไปภูเก็ต

✎ หากใช้ในต�าแหน่งท้ายประโยค	จะเป็นการถามถึงเหตุการณ์ในอดีต
  	 (อัญ	เหว่	ภูเก็ต	บาว	เส่อ)

  	 (อัญ	เหว่	ภูเก็ต	คี	หน่าว)	 	

	 	 	 	 	 พี่กลับจากภูเก็ตเมื่อไร



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

	 ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของ 

อาเซยีนในช่วงสองทศวรรษคร่ึงท่ีผ่านมาเป็นท่ีประจกัษ์ 

ได้จากการพฒันามนษุย์และการพัฒนาท่ียัง่ยนืท่ีโดดเด่น 

หวัใจส�าคัญของประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

(ASEAN	 Socio-Cultural	 Community:	 ASCC)	 คือ	

ความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผ่านกจิกรรมความร่วมมอืทีใ่ห้ความส�าคญักบัประชาชน 

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

และมุ่งไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

    	 ทัง้นี	้ ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน	 2025 

ได้เปิดโลกแห่งโอกาสที่จะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการพัฒนามนุษย์	 ภูมิต้านทาน	 และ 

การพฒันาอย่างยัง่ยนืได้อย่างเตม็ทีใ่นขณะทีพ่วกเราเผชญิกบัสิง่ท้าทายใหม่ทีเ่กดิขึน้ไปด้วยกนั 

	 แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นทั้งยุทธศาสตร์

และกลไกการวางแผนการท�างานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 และ

ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการพัฒนา	 และเสริมสร้างความสอดประสานกัน 

ระหว่างกรอบทางนโยบายและสถาบนั	 เพ่ือให้เกดิความก้าวหน้าของการพฒันามนษุย์	

สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม	 การคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคม	 ความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม	 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน	 และการลดช่องว่างทางการพัฒนา	

เพือ่ให้เกดิผลลัพธ์ในทางทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้	 ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

ได้ช่วยยกระดับความมุ่งม่ันในรูปของกรอบทางนโยบายและทางกฎหมาย	 อาทิ	

ปฏิญญาว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในอาเซียน	 (Declaration	 on	 

Non-Communicable	Diseases	in	ASEAN)	และปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรง

ต่อสตรีและการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน	 (Declaration	 on	 Elimination	 of	

Violence	Against	Women	and	Elimination	of	Violence	Against	Children	 in	ASEAN) 

เป็นต้น	 อาเซยีนยงัแสดงให้เหน็ถึงเจตนารมณ์ร่วมกนัของภมูภิาค	 อาท	ิ ในการด�าเนนิการ

อย่างรวดเรว็และเหน็ผลได้ในการให้ความช่วยเหลอืทางมนษุยธรรมผ่านการด�าเนนิงาน 

ของการประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมในเรือ่งการจดัการ

ภยัพิบตั	ิ	(ASEAN		Coordinating		Centre		for		Humanitarian		Assistance:		AHA		Centre)		เป็นต้น	

	 นอกเหนือจากความก้าวหน้าในปัจจุบันของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซยีนและของภมูภิาคโดยรวม	 ประสบการณ์	 ความใฝ่ฝัน	 และโชคชะตาของอาเซยีน

จะยังคงเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดและได้รับอิทธิพลจากพัฒนาการและความท้าทายต่าง	 ๆ 

ของโลกด้วย	ในขณะทีปี่	2015	ก�าลังจะส้ินสุดลง	ประชาคมโลกโดยผ่านสหประชาชาติ

ได้แสดงความมุง่มัน่ร่วมกนัของประเทศสมาชกิทัง้	 193	 ประเทศในการจะบรรลเุป้าหมาย

การพัฒนาที่ครอบคลุมมีผลกว้างไกลเป็นสากล	และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 

ในอีกสิบห้าปีข้างหน้า	นั่นคือ	วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	 (2030	Agenda	 for	

Sustainable	 Development)	 ซึ่งจะสานต่อและขยายผลความก้าวหน้าจากเป้าหมาย 

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	 Development	 Goals)	 และสนับสนุนการ

จัดการความท้าทายต่าง	ๆ	ที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เช่น	ความยากจน	ความเหลื่อมล�้า

ทีเ่พิม่ขึน้ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 แนวคดิรนุแรงสดุโต่ง	 และการหมดไป

ของทรัพยากรธรรมชาติ	การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	และอื่นๆ

 ดงันัน้	ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อทีม่คีวามส�าคญัยิง่ของประชาคมอาเซยีนนี	้วสิยัทศัน์ 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน	 2025	 ท่ีตระหนกัถงึความท้าทายและโอกาสต่างๆ 

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 จึงเป็นไปเพื่อประชาคมอาเซียนที่มีปฏิสัมพันธ์และ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	 ครอบคลมุ	 ยัง่ยนื	 มภีมูคิุม้กนั	 และมพีลวตั	 โดยตัง้เป้าหมายว่า 

จะบรรลุประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 การเป็นประชาคมทีมุ่ง่มัน่	 มส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนและรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ด�าเนินงานด้วยกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้	 เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในภูมิภาคทั้งมวล	ทั้งนี้	โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

	 2.	 การเป็นประชาคมทีค่รอบคลมุ	 ซึง่ส่งเสรมิให้ประชาชนทกุคนมคีณุภาพชวีติ

ในระดบัสงู	 เข้าถงึโอกาสต่าง	 ๆ	 อย่างเท่าเทยีมกนั	 ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ของสตรี	 เด็ก	 เยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 แรงงานข้ามชาติ	 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ 

กลุ่มคนชายขอบ

	 3.	 การเป็นประชาคมที่ยั่งยืน	 ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและการรักษา

สิง่แวดล้อมผ่านกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ	 เพือ่ตอบสนองความต้องการของคนรุน่ปัจจบุนั

และคนรุ่นต่อไป

	 4.	 การเป็นประชาคมทีม่ภูีมคิุม้กนัโดยมขีดีความสามารถและศกัยภาพมากขึน้	

ในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ	 ภัยพิบัติ	

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ		ตลอดจนภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้ใหม่และสิง่ท้าทายต่าง	ๆ	และ

	 5.	 การเป็นประชาคมที่มีพลวัตและสามัคคีที่ตระหนักและภาคภูมิใจใน 

อัตลักษณ์	 วัฒนธรรม	 และมรดกตกทอด	 พร้อมกับความสามารถที่เพ่ิมขึ้นในการ

รังสรรค์	และมีบทบาทเชิงรุกในประชาคมโลก

	 การทบทวนและการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน	 2025	 จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบการติดตามและ

ประเมินผลที่มีอยู่แล้ว	 ซ่ึงประกอบด้วยระบบการติดตามผลที่มุ่งเน้นการด�าเนินงาน

และดัชนีชี้วัดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 โดยในการสานต่อดัชนีชี้วัด

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

	 อาเซยีนชุดปัจจุบนันัน้	องค์กรเฉพาะสาขาต่าง	ๆ	จะพจิารณาตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง 

กับสาขาของตน	 เพื่อรับประกันว่ามิติอื่นๆ	 ที่ปรากฏอยู่ในแผนงานประชาคมสังคม

และวัฒนธรรม	2025	นี้	จะได้รับการเพิ่มเติมเข้าไปในดัชนีและตัวชี้วัดชุดปัจจุบันด้วย	

โดยจะต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานการบรหิารจดัการทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิใ์นระดบัภมูภิาค 

ทีเ่ป็นทีย่อมรบั	ทัง้นี	้แผนการติดตามและประเมนิผลจะถกูก�าหนดขึน้โดยประกอบด้วย

การติดตามผลภายในโดยองค์กรเฉพาะสาขาเองและการประเมินผลที่อาจมีส่วนร่วม

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ

	 ระบบการติดตามประเมินผลจะต่อยอดจากดัชนีชี้วัดประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียนที่ใช้ในการวัดผลความก้าวหน้าการด�าเนินการของแผนงาน 

การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	2552	-	2558	และพิจารณาบทเรียน

ที่ได้รับและข้อเสนอแนะจากผลของการประเมินผลดัชนีช้ีวัดประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน	 การด�าเนินการดังกล่าวจะได้รับการบรรจุอยู่ในกรอบผลลัพธ ์

ที่คาดหวังซึ่งจะได้รับการพัฒนาในการติดตามและวัดผลความก้าวหน้าของแผนงาน

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน	 2025	 นอกจากนี	้ เพือ่เป็นการพฒันาดชันชีีว้ดั

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนชุดปัจจุบัน	 องค์กรเฉพาะสาขาต่าง	 ๆ	 จะม ี

การพิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตนเพ่ือรับประกันว่ามิติอื่น	ๆ	ที่ปรากฏ 

อยู่ในแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 2025	 จะได้รับการพิจารณา 

ให้เพิ่มเติมเข้าไปในดัชนีและตัวชี้วัดชุดปัจจุบัน							

	 อาเซียนจึงน�าเสนอกรอบผลลัพธ์ที่คาดหวังจะเป็นส่วนหน่ึงของระบบ 

การติดตามประเมินผล	 โดยตารางดังกล่าวสามารถให้ข้อสนเทศส�าหรับวัตถุประสงค์

ในการระดมทรพัยากร	 โดยการจ�าแนกรายละเอยีดเกีย่วกบัความจ�าเป็นด้านทรพัยากร 

ลงในเป้าหมายงบประมาณประจ�าปี/ต่อเนือ่งหลายปี	 เป้าหมายดงักล่าวอาจรวมถงึการ 

ระบุจ�านวนงบประมาณความเชี่ยวชาญ	 การฝึกอบรมหรือปัจจัยที่ต้องพิจารณาอื่นๆ	

ด้วยรวมถึงประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอาจจัดตั้งระบบการตรวจสอบ 

การปฏบิติัตามส�าหรบัการอนวุตัปิฏญิญาอาเซยีนทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัประชาคมสงัคม

และวฒันธรรมอาเซยีนอกีด้วย



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

 ถ้าเราสามารถยดืระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรีใ่ห้ใช้งานได้นานทีส่ดุ		ทกุคนคงต้องการเพราะไม่ต้องเสยีเงนิ

ในการซือ้แบตเตอรีใ่หม่		แต่จะมวีธิใีนการชาร์จแบตเตอร่ีอย่างไรเพือ่ถนอมแบตเตอร่ีไม่ให้เสือ่มเร็วและสามารถใช้งาน 

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

	 ปัจจบุนัแบตเตอร่ีในมือถือและแท๊บเล็ตส่วนใหญ่จะเป็นแบบ		Li-ion	และ	Li-Polymer	ทัง้สองแบบมลีกัษณะ

การท�างานในลักษณะนบัรอบการชาร์จ	(Cycle)		แต่ไม่ได้นบัเป็นจ�านวนครัง้		โดยแรงดนัในการชาร์จจะแบ่งออกเป็น 

3	ระดับ	 	คือ	 1C	หมายถึง	การชาร์จ	ณ	ระดับ

พลงังานแบตเตอรี	่มากกว่า	65-70%			2C	หมายถึง 

การชาร์จ	ณ	 ระดับพลังงานแบตเตอรี่	 35-60%		

และ	 3C	 หมายถึงการชาร์จ	 ณ	 ระดับพลังงาน 

ต�า่กว่า	30%		ซึง่ไม่เหมอืนกบัแบตเตอรีใ่นสมยัก่อน 

ทีเ่ป็น	Ni-Cad		จะนบัเป็นจ�านวนครัง้ในการชาร์จ 

และเราจะได้ยินบ่อยๆ	 ว่า	 เมื่อซื้อไปแล้วต้องชาร์จทิ้งไว้	 12	 -	 14	 ชั่วโมง	 	 พอเต็มแล้วจะต้องใช้ให้หมดเกลี้ยงด้วย 

เน่ืองจากมันจะนับเป็นจ�านวนคร้ัง		ดังนั้นย่ิงชาร์จบ่อย		Cycle	จะมาก		เป็นผลให้แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วตามมา 

อปุกรณ์ใช้งานได้ออกแบบมาให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดบัอณุหภมูทิีห่ลากหลาย		โดยอณุหภมูทิีเ่หมาะสม 

ที่สุดอยู่ระหว่าง	 16	 ถึง	 22	 0C	 (62	 ถึง	 72	 0F)	 และที่ส�าคัญคือจะต้องระวังไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง 

เกนิกว่า	35	0C	(950F)		เพราะอาจส่งผลให้ความจขุองแบตเตอร่ีลดลงอย่างถาวร		ซ่ึงหมายความว่าแบตเตอร่ีจะไม่สามารถ

จ่ายไฟให้อุปกรณ์ได้นานเท่าเดิมจากการชาร์จแต่ละครั้ง		การชาร์จอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงก็อาจท�าให้

แบตเตอรี่เสื่อมลงมากกว่าเดิมได้ด้วย		หรือแม้แต่การเก็บแบตเตอร่ีไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงก็ท�าให้แบตเตอร่ีเส่ือมได ้

ส่วนการใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่เย็นมากนั้น		เราอาจพบว่าแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น		แต่อาการเช่นนี้จะเป็น

เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น		เพราะเมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่กลับเข้าสู่ช่วงอุณหภูมิปกติ	 	ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

กจ็ะกลับสูส่ภาพเดมิ		แต่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรีช่นดิใดในโลก		ถ้าปล่อยทิง้ไว้ไม่ได้ใช้งานประมาณ	3-5	ปี	 	กไ็ม่สามารถ 

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้			เนือ่งจากแบตเตอรีม่นัปล่อยประจตุวัเองออกจนหมดและสารเคมใีนแบตเตอรีเ่สือ่มประสทิธภิาพ

 ❈ การชาร์จแบตเตอร่ี ไม่ ให้เสื่อมเร็ว

	 1.		 ควรชาร์จไฟเมื่อแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับ	65-70	%	(1C)	จะดีที่สุด		ผลการทดสอบจากต่างประเทศได้ระบุว่า	

หากชาร์จแบตเตอรี่ที่ระดับ	3C	จะสามารถชาร์จได้ประมาณ	300	รอบ		แต่หากชาร์จที่ระดับ	1C	และ	2C	จะสามารถ

ชาร์จได้มากกว่า	400-500	รอบ		ดังนั้นไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ต�่ากว่า	30%		เพราะจะท�าให้เสื่อมเร็ว

	 2.	 ไม่ควรชาร์จไฟในขณะทีแ่บตเตอรีห่มดเกลีย้งโดยเดด็ขาด		เพราะท�าให้แบตเตอรีพ่งัเรว็มาก		เนือ่งจากแบตเตอรี่

จะต้องรบัภาระการเรยีกคนืประจหุรอืรอบการชาร์จมากกว่าการชาร์จในขณะทีแ่บตเตอร่ียังไม่หมด		ซ่ึงนอกจากจะใช้ไฟชาร์จ

มากกว่าเดมิถงึ	3	เท่าแล้ว		ยังท�าให้แบตเตอร่ีร้อนกว่าเดมิถงึ		2		เท่า	เมือ่เทยีบกบัการชาร์จในตอนทีแ่บตเตอรีย่งัไม่หมด

	 3.		 มือถือและแท๊บเล็ตจะมีระบบตัดไฟเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม	100%		ถ้าแบตเตอรี่มันลดลงเพียง	1%		มันก็ 

จะชาร์จใหม่		จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเล่นเกมหนักขนาดไหนในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่		แบตเตอรี่ก็จะเต็มตลอดเวลา	 

ไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กที่จะตัดไฟเมื่อแบตเตอรี่เต็มและชาร์จใหม่เมื่อแบตเตอรี่ลดลงเหลือ	 90%	 ซึ่งจะท�าให้สูญเสีย

รอบการชาร์จไปโดยทีไ่ม่รู้ตวั		ดงันัน้เม่ือชาร์จแบตเตอร่ีเสรจ็กค็วรถอดปลัก๊เพือ่น�ามาใช้งานและเมือ่ถงึระดบั	65-70%		

ค่อยน�ากลับไปชาร์จใหม่จะดีที่สุด

 4.	 ถ้าไม่ได้ใช้มือถือเป็นเวลานานและแบตเตอรี่สามารถถอดออกมาได้		ควรถอดแบตเตอรี่ออกและเก็บไว ้

ในขณะที่มีประจุประมาณ	40%		และควรเก็บไว้ในที่มีอากาศเย็นไม่มีความชื้น

	 5.		 หลกีเลีย่งการใช้ทีช่าร์จปลอม		เพราะอาจจะท�าให้จ่ายไฟไม่นิง่และสิง่ทีห่ลายคนมองข้ามไปคอื	สายไฟทีเ่รา 

ใช้ชาร์จกค็วรทีจ่ะเป็นสายทีมี่คณุภาพในการน�าไฟฟ้าได้ดีในระดบัหนึง่		คอืควรเป็นสาย	micro-USB		ทีม่คีวามทนทาน

			 6.		 พยายามอย่าท�าแบตเตอรี่ตกพื้น	 	 เพราะอาจจะท�าให้สารเคมีในแบตเตอรี่รั่วไหลหรือขั้วแบตเตอรี่อาจจะ

หลุดออกมา		ซึ่งจะส่งผลให้การจ่ายไฟไม่นิ่งและการใช้งานกับตัวเครื่องมือถือหรือแท๊บเล็ตมีปัญหาได้

	 7.		 เวลาชาร์จแบตเตอร่ีควรเสียบทีช่าร์จกบัปลัก๊ไฟก่อน		แล้วค่อยเอาหวัชาร์จมาเสยีบกบัมอืถอืหรอืแท๊บเลต็ 

อีกทีเพื่อป้องกันไฟกระชาก		

	 8.	 สังเกตเครื่องหมายรับรองคุณภาพ	CE	บนแบตเตอรี่ว่ามีหรือไม่	ซึ่ง	CE	หมายถึง		Conformite	European		 

เป็นเครือ่งหมายทีแ่สดงการรบัรองจากผูผ้ลติว่าสินค้านัน้มคีณุสมบตัติามข้อก�าหนดด้านสขุภาพและความปลอดภยั	

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องของสหภาพยโุรป		การมเีครือ่งหมาย	CE	ก�ากบับนสนิค้าจะท�าให้สนิค้านัน้สามารถวางจ�าหน่าย

และเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป

 การชาร์จแบตเตอรีใ่ห้แก่อปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกทัง้หลาย		เราไม่ต้องไปกงัวลให้มาก		หากเราหลงลมืไม่ได้ปฏบิตัิ

ให้ถกูวธิดีงัทีก่ล่าวมา		เพราะวนัหนึง่สิง่เหล่านีก้จ็ะต้องจากเราไปอยูด่	ี	แต่ถ้าท�าให้ถกูวธีิกจ็ะอยูก่บัเราได้นานขึน้เท่านัน้เอง

บรรณานุกรม

เคลด็ลับทีห่ลายคนไม่รู	้เกีย่วกบัการชาร์จไฟและถนอมแบตเตอรี	่“มอืถอื/แท๊บเลต็”	อย่างถกูวธิ	ี	ค้นเมือ่	1	พฤษภาคม	2559, 

 จาก	http://pantip.com/topic/30760134			 	 	 	 	 	 	

การยดืระยะเวลาการใช้งานและอายุแบตเตอร่ี	 	 ค้นเม่ือ	 	2	พฤษภาคม	2559,	จาก	 	http://www.apple.com/th/batteries/ 

	 maximizing-performance/

รูปภาพจาก		http://women.thaiza.com/	และ	https://www.google.co.th/search?q=

  

การชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง
วิมล ชีวะธรรม สำานักหอสมุดกลาง  

เสียบที่ชาร์จกับปลั๊กไฟก่อน แล้วค่อยเอาหัวชาร์จมาเสียบกับมือถือ

	 ตามท่ีส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ได้ส่งหนังสือ

ส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้อง

ยังสถานศึกษา	 ผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัด 

แจ้งให้ทราบว่าหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษา

บางรายมีปัญหา	 และได้มีประกาศมหาวิทยาลัย	 

ลงวันที่	 1	 กันยายน	 2559	 พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง

ให้นักศึกษาทราบโดยตรงเพื่อน�าหลักฐานต้นฉบับ

ที่ถูกต้องมาแสดงภายในวันที่	 28	 ตุลาคม	 2559	

ปรากฏว่านักศึกษาไม่ได้น�าหลักฐานการศึกษา 

ท่ีถูกต้องมาแสดงยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่

ก�าหนด

 บัดนี้	 ได้พ้นก�าหนดเวลาการให้นักศึกษา 

น�าต้นฉบับวุฒิการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว 

ซึ่งมีนักศึกษาบางรายที่ยังมิได้ปฏิบัติตามประกาศ

ดังกล่าว	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงให้ถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาถือว่าผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ	

โดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ	

ทุกกรณีจ�านวน	20	ราย	ดังนี้

ช่ือ - นามสกุล รหัสประจ�าตัว

นายปริสัญญ์		ต้ังตระหง่าน

น.ส.ศิริรัตน์		นานค�า

น.ส.จิราพัชร		นิลบล

น.ส.กัญนฐายานีย์		ศรีษะเนตร

นายญาณภัทร		ไทยพูล

นายสิทธิพัฒน์		เจริญยศ

น.ส.วิมลนันท์		ชมภูวรณ์

น.ส.เฌอนารี		เคนนิคม

น.ส.สุพรรณี		กีสุริยา

นายณัฐกิจ		จันทร์เพชร

นายศตพัฒน์		เสาธงทอง

นางสุวิมล		เพ่ิมดี

นางจันทร์เพ็ญ		มูลมณี

นายสมยศ		สุขเกษม

น.ส.กฤษณา		ฉิมวงศ์

น.ส.เกษร		ภมร

น.ส.นฤมล		รัตนเดชา

นายอันเครส		ศิวนาถ		ไดเนส

นายเจสัน		เบอร์นาร์ด	คิลรอย

น.ส.	ภัควิภา		จ�าใบรักษ์

5701509274

5702510065

5702510123

5702512392

5702515817

5702518191

5702518647

5702519421

5703501212

5704046985

5706500617

5706504932

5706505384

5706507943

5706518841

5706519153

5713600459

5713600608

5790521560

5790503170

	 ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือส�าคัญ 

แสดงคุณวุฒิ	และหนังสือรับรองบุคคล	พ.ศ.	2553

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

 รศ.ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร 
นายกสมาคมภาษาและหนังสือ
แห่งประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถมัภ์	 เรยีบเรยีงค�าประกาศ-
เกียรติคุณของผู ้ได ้รับรางวัล	
คุณนิลวรรณ		ปิ่นทอง	ประจ�าป ี
พุทธศักราช	 2559	 ทั้งสามราย	
ไว้ดังนี้	
 นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ เกิดเมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2498		ปัจจุบัน	

อายุ	 61	 ปี	เกิดที่จังหวัดแพร่	ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี	 คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เมื่อ	พ.ศ.	2523	

 นายนิรันศักดิ์ เป็นนักเขียนและบรรณาธิการท่ีมีผลงานโดดเด่น	 สืบเนื่อง

มาเป็นเวลายาวนานกว่าสามทศวรรษ	 เริ่มเขียนและท�าหนังสือ	ตั้งแต่ช่วงที่เป็น-

นักศึกษา	 เคยเป็นนักเขียนประจ�ากองบรรณาธิการ	 นิตยสารและหนังสือพิมพ์

หลายฉบับ	 เช่น	 การะเกด		 วิดีโอ	 แอนด์ทีวี		 สู่อนาคต		 เจนเนอเรชั่น		 เป็น

บรรณาธิการบริหารนิตยสารฟ้าเมืองทอง		บรรณาธิการคัดสรรเรื่องสั้นสยามรัฐ-

สปัดาห์วจิารณ์		 นติยสารดอกเบีย้	 การเมืองรายสัปดาห์		 นติยสารแนวหน้าสดุสปัดาห์  

บรรณาธกิารจดุประกายวรรณกรรม	 หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ	 และคอลมันสิต์

ประจ�าเนช่ันสุดสัปดาห์	 ปัจจุบันบุกเบิก	 สื่อออนไลน์The	 Paperless	 เว็บไซต์	 

ว่าด้วยเรื่องราวของศิลปะวรรณกรรม	ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	

 ในฐานะนกัเขยีน	 นายนรินัศกัดิ	์ มผีลงานประเภทรวมเรือ่งสัน้กว่า	 20	 เล่ม 

เช่น	หยดหมึกห้ามิติ	ตัวละครหลังโรง	นักเล่าเรื่องริมถนน		สายฝน	มดง่ามและ

ผู้เดือดร้อน	 ความฝันของเด็กชายนิด	 เหมือนผีเสื้อบินมาจากท้องทุ่ง	 ผลงาน 

ที่โดดเด่นคือเร่ืองส้ันและนวนิยายแนววิทยาศาสตร์	 เช่น	 คืนแห่งความพินาศ	 

ค�าวงิวอนของมนษุยชาติ	 เปลวไฟทีเ่ยน็ยะเยอืก	 การเดนิทางครัง้สดุท้าย	 กล่าวได้ว่า 

เป็นนกัเขยีนวรรณกรรมแนววทิยาศาสตร์คนส�าคญัในวงวรรณกรรมไทยปัจจบัุน 

 ในฐานะบรรณาธกิาร	นายนรินัศกัดิ	์	 เป็นบรรณาธกิารอาชพีทีผ่่านประสบการณ์

มายาวนาน	 มีความรักในวิชาชีพและมีจิตวิญญาณของความเป็นบรรณาธิการ

ที่น่ายกย่อง		แม้ต้องเผชิญอุปสรรคและความยากล�าบากนานัปการในวงการ

หนังสือของไทย	 เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการคัดเลือกกล่ันกรองต้นฉบับ

วรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่เร่ืองสัน้ทีมี่คุณภาพเพือ่ตีพมิพ์เผยแพร่ท�าให้นกัเขยีน 

หน้าใหม่มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและเข้าสู่วงวรรณกรรม		การเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจ 

งานเขียนมีโอกาสแสดงผลงานเป็นการสนับสนุนวงวรรณกรรมไทยอย่างส�าคัญ	

อกีท้ังยงัเป็นสือ่กลางในการถ่ายทอดกจิกรรมและความเคลือ่นไหวในวงการหนงัสอื

ทั้งของไทยและต่างประเทศ	จนกล่าวได้ว่าจุดประกายวรรณกรรมซึ่งมี	

 นายนิรันศักดิ์	 เป็นบรรณาธิการ	 เป็นสื่อวรรณกรรม	 ท่ีมีคุณภาพท่ีสุด 

สือ่หนึง่ของไทยและเป็นสือ่ทีม่บีทบาทส�าคญัในฐานะศนูย์กลางความเคล่ือนไหว

ในวงวรรณกรรมไทย	 	แม้ในท่ามกลางกระแสวกิฤตของส่ือส่ิงพิมพ์	ด้วยความรัก 

ในวิชาชีพและวงการวรรณกรรมท�าให้นายนิรันศักดิ์ยืนหยัดต่อสู้เพื่อพื้นที ่

อันเป็นสื่อกลางของวงวรรณกรรม	ต่อไปในรูปสื่อออนไลน์	

 ด้วยความมุง่มัน่ในวชิาชพีบรรณาธกิารเพือ่สบืสานพนัธกิจของการสร้างสรรค์

และส่งเสริมวงการวรรณกรรมไทย	ท�าให้นายนิรันศักดิ์		เป็นที่ยอมรับนับถือ

และยกย่องในฐานะบรรณาธิการที่มีคุณภาพคนส�าคัญของประเทศ	นายนิรันศักดิ์		

บุญจันทร์	จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบรรณาธิการดีเด่น	รางวัล-

คุณนิลวรรณ		ปิ่นทอง		ประจ�าปีพุทธศักราช	2559

รู้จักสามศิษย์เก่ารามค�าแหง ผู้ได้รับยกย่องเป็นบรรณาธิการดีเด่น 
รางวัลคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ประจ�าปีพุทธศักราช 2559

 นางนรภีพ สวสัดริกัษ์ จริะโพธริกัษ์	 เกดิเมือ่วนัท่ี	16	กรกฎาคม	พ.ศ.	2498 

อายุ	 61	 ปี	 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนจิตรลดา	 พระราชวัง- 

สวนจติรลดา	ระดับปรญิญาตร	ีครศุาสตรบณัฑติ		สาขาวชิาภาษาไทย		มหาวทิยาลยั- 

ราชภัฏสวนสุนันทา	และปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง									

 นางนรีภพ	 มีประสบการณ์การท�าหนังสือและเป็นบรรณาธิการมาเป็น

เวลายาวนานกว่าสามทศวรรษ	 โดยเริ่มจากการประจ�ากองบรรณาธิการวารสาร

สมาคมไทย-อเมริกัน		หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารสายทิพย์ของบริษัท

สยามสปอร์ต	เป็นนักเขียนคอลัมน์ไลฟ์สไตล์		หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการรบัหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิารนติยสารสกลุไทยต่อจากมารดา 

คือนางสุภัทร		สวัสดิรักษ์												

 นางนรีภพ	 มีบทบาทส�าคัญในฐานะที่เป็นบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย 

มาเป็นเวลายาวนานกว่าทศวรรษ	 นิตยสารสกุลไทยซึ่งมีประวัติสืบเนื่องยาวนาน

ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2497	 เปรียบดัง“ไม้ใหญ่บนถนนนิตยสาร”	 ของไทย	 มีความส�าคัญ

ยิ่งต่อวงการวรรณกรรมไทย	ทั้งในด้านสนับสนุนนักเขียนทุกรุ่นทุกวัยให้ม ี

เวทใีนการตพีมิพ์	 เผยแพร่ผลงาน	สนบัสนนุให้เกดิการสร้างสรรค์ผลงานทัง้ประเภท 

นวนิยาย	 สารคดีและกวีนิพนธ์	 พัฒนาวงการหนังสือและการอ่านของคนไทย 

โดยให้ความส�าคญักบัการเชดิชสูถาบันพระมหากษตัริย์	 การใช้ภาษาไทยท่ีได้มาตรฐาน 

การพัฒนาวรรณกรรมไทยเพ่ือให้เกิดนักเขียนใหม่	ๆ 	โดยการจัดอบรมการเขียน

และการประกวดวรรณกรรม	อาท	ิการประกวดวรรณกรรม	รางวลัสภุทัร		สวสัดริกัษ์	

การประกวดร้อยกรองเฉลมิพระเกยีรต	ิ การประกวดเรือ่งสัน้และร้อยกรอง	 บทบาท- 

ของนิตยสารสกุลไทยที่กล่าวมานี้อาจกล่าวได้ว่าสกุลไทยมิได้เป็นเพียงนิตยสาร 

หากเป็นสถาบันส�าคัญท่ีสนับสนุนวงการวรรณกรรมไทย	 วงการภาษาไทย 

วงการการอ่านการเขยีนของไทยและธ�ารงไว้ซึง่สถาบนัชาต	ิ ศาสนาและพระมหากษตัรย์ิ	 

พันธกิจของบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย	 จึงส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการ

หนังสือของชาติ		

 นอกจากพันธกิจในฐานะบรรณาธกิารนติยสารสกลุไทย	นางนรภีพ	ยงัสละเวลา 

เพือ่ท�ากจิกรรมส่งเสรมิวงการวรรณกรรมและการอ่านการเขยีน	อาทิ	เป็นวทิยากร

ในการอบรมด้านการเขียน	 กรรมการสมาคมนักเขียนและกรรมการตัดสิน

รางวัลวรรณกรรมหลายรางวัล	

	 ด้วยความมุ ่งมั่นต่อพันธกิจในฐานะบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย	 

ซึง่เปรยีบดงัสถาบนัทางหนงัสอืทีส่�าคญัสถาบนัหนึง่ของไทยตลอดระยะเวลา	 12	 ปี 

นางนรีภพ	สวัสดิรักษ์		จิระโพธิรักษ์	จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

เป็นบรรณาธิการดีเด่น	รางวัลคุณนิลวรรณ	ปิ่นทอง	ประจ�าปีพุทธศักราช	2559

 นายปรีดา ข้าวบ่อ เกิดเมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน		 พ.ศ.	 2498	 ที่อ�าเภอ-

บ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	ปัจจุบันอายุ	61	ปี			ส�าเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษาชั้นต้นจากวิทยาลัยครูอุดรธานี	 เคยเป็นนักศึกษาที่คณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

 นายปรีดา	มีประสบการณ์การท�างานในฐานะบรรณาธิการ	 เป็นเวลา 

สืบเนื่องยาวนานกว่า	3	ทศวรรษ	 (อ่านต่อหน้า 11)

นายนิรันศักดิ์  บุญจันทร์ นางนรีภพ  สวัสดิรักษ์  จิระโพธิรักษ์ นายปรีดา  ข้าวบ่อ

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล คณะมนุษยศาสตร์



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

ถาม ถ้าสอบ	 e-Testing	 แล้วผลออกมาได้เกรด	 D	

แล้วถ้ามาสอบปลายภาคได้เกรด	B	ผลทีอ่อกมาจะได้เกรด	D 

หรือB	ถ้าสอบ	e-Testing	ได้เกรด	D	ต้องไปรีเกรดไหม

ตอบ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2555

	 16.5.3	 นกัศกึษามสีทิธิป์รบัอกัษรระดบัคะแนน

ได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต�่ากว่าอักษร

ระดับคะแนน	 C	 ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษรระดับ

คะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

	 นักศึกษาที่สอบ	 e-Testing	 ถ้าสอบผ่านไม่ว่า

จะเป็นเกรดใดก็ตาม	 ถือว่านักศึกษาสอบได้เกรดตาม 

ทีส่อบได้	จากการสอบ	e-Testing	แล้ว	ดงันัน้ถ้าได้เกรด	D 

นักศึกษามีสิทธิ์น�าไปลงทะเบียนเรียนเพื่อสอบใหม	่

ซึ่งถ้าผลสอบออกมาเป็นสอบผ่าน	 ไม่ว่าจะดีกว่าเดิม	

เท่าเดิม	หรือต�่ากว่าเดิม	 จะถือเป็นการรีเกรด	 และตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย	 จะตัดให้เหลือเพียงเกรดเดียว	

และเป็นเกรดที่ดีที่สุด	 แต่การรีเกรดไม่ได้มีข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ิม 

เพื่อรีเกรด	 ดังนั้น	 การที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อ 

ท�ารเีกรดหรอืไม่จงึเป็นดลุยพินจิของนกัศึกษา	 ซ่ึงจะท�า 

หรือไม่ก็ได้

	 ตามหลักเกณฑ์ของการสอบ	 e-Testing	 แล้ว	

ถ้านักศึกษาสอบผ่านในการสอบ	 e-Testing	 ไม่ว่าจะ

ได้เกรดใดก็ตาม	 จะถือว่านกัศกึษาได้สอบผ่านในวชิานัน้แล้ว	

ดังนั้นการสอบปลายภาคของนักศึกษา	จึงไม่มีผลอะไร

ถงึแม้ว่าจะได้เกรดทีส่งูกว่า	 เพราะไม่ใช่การรเีกรด	 นกัศกึษา

คงได้เกรด	D		ตามทีน่กัศกึษาสอบได้จากการสอบ	e-Testing

ถาม	 เป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 รีเกรดแล้วมีสิทธิ ์

ได้เกียรตินิยมไหมครับ	 แล้วการรีเกรดยังไง	 สมมติผม

ได้เกรด	B	แล้วลงเรียนใหม่	จนได้	A	ทางมหาวิทยาลัย 

จะเอาเกรดตวัไหนมาคดิเกรดครบั	(นกัศกึษา	Pre-degree	ภมูภิาค) 

ตอบ	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2555

	 16.5.3	 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับ

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต�่ากว่า

อักษรระดับคะแนน	 C	 ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษร

ระดบัคะแนนสงูสดุเพียงคร้ังเดยีว	นกัศึกษา	Pre-degree	

ก็สามารถรีเกรดกระบวนวิชาได้	 ถ้ากระบวนวิชานั้นมี

ผลการสอบผ่านที่ต�่ากว่า	C	คือ	 เกรด	D+	หรือ	D	 เมื่อ

ลงสอบใหม่เพื่อรีเกรดแล้ว	 ถ้าผลสอบตั้งแต่ระดับ	 C 

เป็นต้นไป	 การรเีกรดถอืว่าสิน้สดุแล้วนกัศกึษาได้เกรด	 B 

แล้วลงเรียนใหม่ได้เกรด	 A	 จึงไม่เข้าข้อก�าหนดของ

มหาวทิยาลยั	ทีใ่ห้ลงทะเบยีนเพือ่รเีกรดได้	 เกรดทีน่กัศกึษา

จะใช้เทียบโอนจึงเป็นเกรด	B	เท่านั้น

	 เมื่อนักศึกษาใช้สิทธิ์เทียบโอนกระบวนวิชา

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	

นักศึกษา	Pre-degree	ก็มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมเช่นกัน

กองบรรณาธิการ

 ส�านักพิมพ์	 ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม	 2559	 จ�านวน 13	 วิชา	 ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง                   ชื่อวิชา               ชื่อผู้แต่ง

	 59202	 CEN	2101	 36/25	 ภาษาอังกฤษส�าหรับครู	1	 รศ.ดร.สันทนา		สุธาดารัตน์

	 			 	 (ED	201)

	 59181	 CHI	2101	 65/25	 การฟังและการพูดภาษาจีน	1	 ผศ.ดร.นพธร		ปัจจัยคุณธรรม

     (CN	223)

	 59195	 CHI	4202	 46/25	 วรรณคดีจีน	1	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

	 			 	 (CN	463)

 59210	 CMA	3104	 86/25 การสอนสถติใินระดบัมธัยมศกึษา	อาจารย์อุดม		ศรีชนะ

	 			 	 (TL	363)

	 59199	 CMA	3202	 89/25	 คณิตศาสตร์ในหลักสูตร	 รศ.ดร.นพพร		แหยมแสง

	 			 	 (TL	364)	 	 มัธยมศึกษา	2

	 59234	 INT	4301	 54/25	 คลังข้อมูลองค์กร	 รศ.ดร.ระพีพรรณ		พิริยะกุล

	 59230	 GER	3101	(H)	 53/24	 การฟังและการพูดภาษา	 รศ.ดร.ประภาวดี		กุศลรอด

	 			 	 GN	326	(H)	 	 เยอรมัน	2

	 59204	 JPN	1001	(H)	 19/25	 ภาษาญี่ปุ่น	1	 ผศ.ดร.พจนี		ศิริอักษรสาสน์

	 59215	 LAW	1003	 95/25	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ผศ.ดร.รติชัย		รถทอง

	 			 	 	 	 ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

	 59235	 MCS	4270	 110/25	 วิจัยเพื่องานวารสารศาสตร์	 รศ.ดร.วไิลลกัษณ์		สวุจติตานนท์	 	

     (MCS	4470)	 	 สื่อประสม

	 59196	 MIC	2101	(H)	 51/25	 จุลชีววิทยาปฏิบัติ	 รศ.สุพจน์		ใช้เทียมวงศ์

	 			 	 MI	211	(H)

	 59156	 POL	2103	 37/25	 การเมืองส่วนท้องถิ่น	 ผศ.ศิริพร		เชาวลิต

	 			 	 (PS	205)	 	 ในประเทศไทย

	 59155	 STA	2016	 50/25	 สถิิติธุรกิจและการวิเคราะห์	 ผศ.ดร.รัชนี		ภูวพัฒนะพันธุ์

	 			 	 	 	 เชิงปริมาณ

    นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th	 และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์	 (RPB)	 ชั้น	 3	 โทร.	 0-2310-8757-9	 

ต่อ	1306	(ฝ่ายขาย)	

ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

	 	 คณะมนุษยศาสตร์	 ได้ขอเปิดสอน	 SECTION	 ของกระบวนวิชา	 ENG2102,	 ENG2402	 และ	 

ENG4401	เพิ่มเติม	จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30	ภาค	2	ปีการศึกษา	2559

	 ดังนั้น	มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอน	SECTION	ดังกล่าว	เพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ	ดังนี้

	 ENG2102	 CONTROLLED	CONVERSATION	IN	ENGLISH	 	 3	CR

	 	 	 SEC.3	 M	07.30-09.20	น.	 VPB	402	 	 STAFF

	 ENG2402	 ENGLISH		PARAGRAPH		WRITING	 	 3	CR

	 	 	 SEC.3	 TU	09.30-11.20	น.		SBB	308	 	 STAFF

	 ENG4401	 FEATURE		AND		LETTER		WRITING		IN		ENGLISH	 3	CR

	 	 	 SEC.3	 TU	09.30-11.20	น.	 SWB	602	 	 WHISENAND	

	 ส�าหรับวันเวลาสอบไล่	 และวันเวลาสอบซ่อม	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 ให้เป็นไปตาม	 ม.ร.	 30	 

ภาค	2	ปีการศึกษา	2559

การเปิดสอน SECTION กระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2559



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

ภาค 2/59

 ✎ อาจารย์ผู้สอน 

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อัญชลี	โตพึ่งพงศ์

 ✎ บรรยายสรุปเนื้อหากระบวนวิชา

ครั้งที่ 1 วนัที	่2	ธนัวาคม	2559	เวลา	09.30-11.30	น.	 

และ	 12.30	 -	 13.20	น.	ห้อง	 LAB	 /	HOB	 1	 ชั้น	 3	 

คณะมนุษยศาสตร์	แนะน�ากระบวนวิชา	วิธีวัดผล 

บรรยายสรุป		Lektion	1,	2

ครั้งที่ 2	 วนัที	่9	ธนัวาคม	2559		เวลา	09.30-11.30	น.

และ	 12.30-13.20	 น.	 ห้อง	 LAB	 /	 HOB	 1	 ชัน้	 3 

คณะมนุษยศาสตร์		บรรยายสรุป		Lektion	3,4,5

ครั้งที่ 3 วันที	่ 16	ธนัวาคม	2559	 เวลา	09.30-11.30	น. 

และ	 12.30-13.20	 น.	 ห้อง	 LAB	 /	 HOB	 1	 ชัน้	 3 

คณะมนุษยศาสตร์		บรรยายสรุป Lektion	6,7		แนะน�า 

การใช้บทเรียน	E-Learning

	 	 กระบวนวิชา	 GER2101	 (GN226)	 เป็นวิชา-

เอกบังคับ	 เนื่องจากในการเรียนภาษาต่างประเทศ	

นักศึกษาจ�าเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูดและการฟัง

ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่มีความส�าคัญ

ต่อชีวิตประจ�าวัน	ให้สามารถเจรจาโต้ตอบได้อย่าง

คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ	 ในกระบวนวิชานี	้

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จักค�าศัพท์ส�านวนที่เกี่ยวข้อง

กับสถานการณ์ต่าง	ๆ	พร้อมทั้งน�ามาประยุกต์ใช	้

เพื่อให้สามารถตั้งค�าถามและตอบค�าถามพื้นฐาน	

รวมทั้งสื่อสารได้อย่างเหมาะสม	

 ✎ ค�าอธิบายกระบวนวิชา

	 	 ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมัน

โดยอาศัยสื่อประเภทต่าง	ๆ	

 ✎ จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  ✥		 นกัศกึษาฝึกฝนทกัษะการฟังภาษาเยอรมนั

ในสถานการณ์ต่างๆ

  ✥ นักศึกษาเข้าใจและสามารถตอบค�าถาม

เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฟัง

  ✥ นกัศกึษาฝึกฝนทกัษะการพดูภาษาเยอรมนั	

โดยแต่งเป็นประโยคง่ายๆ		และถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์

  ✥ นักศึกษาสามารถตั้งค�าถามภาษาเยอรมัน

เพือ่เป็นหัวข้อสนทนาเกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ	ในชวีติประจ�าวนั

  ✥ นักศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์และส�านวนที่จ�าเป็น

ส�าหรับการสนทนาในหัวข้อต่างๆ

 ✎ การวัดผล	 สอบปลายภาค	 100	 คะแนน 

(ทดสอบทกัษะการฟัง	 50	 คะแนน	 และทกัษะการพดู 

50	คะแนน)

 ✎ ก�าหนดสอบ	 คณะจดัสอบเอง	 (นักศึกษาติดตาม

ประกาศของทางสาขาวิชาฯ	อีกครั้ง)

 ✎ เนื้อหาวิชา            

  Organisatorisches, Einleitung und Pretest 

แนะน�ากระบวนวชิา	 เน้ือหาในรายวชิา	 เงือ่นไขการวดัผล 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเบ้ืองต้นในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับกระบวนวิชา

   Lektion 1: Wer bist du?

(เนือ้หา:	การแนะน�าตวัเอง	การท�าความรูจ้กัเพือ่นใหม่ 

และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว)

  Lektion 2: Mein Studentenleben

(เน้ือหา:	 กิจกรรมในชีวติประจ�าวนั	 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับ

ตารางเวลาการเรียนหรือการท�างาน)

  Lektion 3: Wo wohnen die Studenten? 

(เนื้อหา:	รูปแบบที่อยู่อาศัยของนักศึกษา	เช่น	หอพัก

นกัศกึษา	 อพาร์ตเมนต์เช่ารวม	 หรอือาศยัอยูบ้่านพ่อแม่ 

ตลอดจนถึง	ท�าเลที่ตั้ง	ขนาดห้องพัก	ราคา	ข้อดีและ

ข้อเสีย)

  Lektion 4: Geburtstagsparty und Einladung

(เนือ้หา:	 การเชือ้เชญิเพ่ือนไปร่วมงานวนัเกดิ	 การสอบถาม

สถานทีแ่ละเวลาจัดงาน	การกล่าวอวยพรเนือ่งในวนัเกิด 

การให้และรับของขวัญในงานวันเกิด)

  Lektion 5: Einkaufen

(เนือ้หา:	 การระบคุวามต้องการในการซือ้ของเป็นพเิศษ 

การถามราคา	 ขนาด	 สี	 รูปทรง	 การเลือกซื้อสินค้า	

การต่อรองราคา	การแลกสินค้าคืน)	

  Lektion 6: Wir gehen auswärts essen!

(เนือ้หา:	 บทสนทนาทัว่	 ๆ	 ไปในร้านอาหาร	 การสัง่อาหาร

และเครือ่งด่ืม	การสอบถามถงึอาหารท่ีแนะน�า	การสอบถาม

ข้อมลูเกีย่วกบัอาหารเฉพาะอย่าง	 เช่น	 อาหารมงัสวริตั	ิ

อาหารส�าหรบัผูส้งูอาย	ุ รวมทัง้การช�าระเงนิและให้ทปิ

แก่พนักงาน)

  Lektion 7: Beim Arzt

(เนื้อหา:	 การไปพบแพทย์	 การนัดหมายล่วงหน้า

ทางโทรศัพท์	 การเล่าถึงอาการของโรค	 และการ

วินิจฉัยโรค)	

  Wiederholung und Vorbereitung auf die 

Klausur 

	 	 -	 สรุปย่อและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด

	 	 -	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย

 GER 2101 (GN226)

การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1

(German Listening and Speaking 1)

 ✎ อาจารย์ผู้สอน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัญชลี	โตพึ่งพงศ์

 ✎ บรรยายสรุปเนื้อหากระบวนวิชา

ครั้งที่ 1	 วนัที	่6	ธนัวาคม	2559	เวลา	09.30-11.20	น. 

และ	 12.30-13.20	 น.	 HOB	 2311	 ชั้น	 3	 คณะ- 

มนุษยศาสตร์	 แนะน�ากระบวนวชิา	 วธิวีดัผล	บรรยายสรปุ 

Lektion	1-5

ครั้งที่  2		วนัที	่13	ธนัวาคม	2559	เวลา	09.30-11.20	น.

และ	 12.30-13.20	 น.	 HOB	 2311	 ชัน้	 3	 คณะมนษุยศาสตร์ 

บรรยายสรปุ	 Lektion	 6-10	 การทดสอบย่อยเกบ็คะแนน 

แนะน�าการใช้บทเรียน	E-Learning

	 การเรียนภาษาต่างประเทศมิใช่เพียงแต่จะเรียน 

ค�าศพัท์	 ส�านวน	 ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเท่านัน้ 

นกัศกึษาควรเรยีนรูถ้งึวฒันธรรมของประเทศนัน้	ๆ	ด้วย 

วิชา	 GER	 2502	 (GN	 255)	 มีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู	่

ขนบธรรมเนียมประเพณ	ีและความรูท้างสงัคมทัว่	ๆ	ไป

ในประเทศเยอรมนีปัจจุบัน	

 ✎ เนื้อหาของกระบวนวิชาโดยสังเขป

บทท่ี	1	 ภาพรวมทางประวติัศาสตร์ของเยอรมนจีาก 

	 	 	 อดีตสู่ปัจจุบัน

บทที่	2		 การเมืองในประเทศเยอรมนี

บทที่	3		 การศึกษาในประเทศเยอรมนี

บทที่	4		 ว่าด้วยภาษาเยอรมัน

บทที่	5		 การอยู่อาศัยในประเทศเยอรมนี

บทที่	6		 การกินและดื่มในประเทศเยอรมนี

บทที่	7		 ประเพณีในครอบครัว	(พิธีแต่งงานและ 

	 	 	 ศีลแรกเกิด)

บทที่	8		 เทศกาลแอดเวนท์	และคริสต์มาส

บทที่	9		 เทศกาลคาร์นิวัล

บทที่	10		 เทศกาลอีสเตอร์

 ✎ ต�าราเรียน  

  อัญชลี	 โตพึ่งพงศ์.	 บทอ่านภาษาเยอรมัน 

เกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูข่องชาวเยอรมนั.	 พมิพ์ครัง้ที	่ 2. 

กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	2554.

 ✎ ซีดี   

  ซดีปีระกอบกระบวนวชิา	 “บทอ่านภาษาเยอรมนั

เกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูข่องชาวเยอรมนั”	(หาซือ้ได้ 

ที่ร้านถ่ายเอกสาร	คณะมนุษยศาสตร์)

 ✎ วิธีประเมินผล  

ข้อสอบปรนัยผสมอัตนัย	100	คะแนน	

ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน	 สามารถท�าคะแนนเก็บ

ในห้อง	10	คะแนน	โดยแบ่งเป็น

				-การทดสอบย่อย	 10	คะแนน

				-การสอบปลายภาค	 90	คะแนน

 ✎ วันเวลาสอบ 	วันที่	24	มีนาคม	2560	คาบบ่าย

GER 2502 (GN 255) 

บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน

 (Readings in Modern German Living)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

รู้จักสามศิษย์เก่ารามค�าแหงฯ (ต่อจากหน้า 8)

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรก-

คุณาภรณ์	 ให้กับนักกีฬาที่มีผลงานจากการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์	 ครั้งที่	 28	 ณ	 สาธารณรัฐสิงคโปร	์ 

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย	 และการแข่งขัน

ชิงชนะเลิศแห่งโลก	โดยครั้งนี้	นางสาวกัลยกร 

หิรัญเพิ่ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ได้รับพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ด้วย 

เม่ือวันท่ี	 16	 ธันวาคม	 2559	ณ	 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

 

 นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง	 นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	Healthy	Teen	Presenter	2016	เยาวชน

ต้นแบบไทยเดนมาร์ค	 เป็นตัวแทนเยาวชนจาก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เข้าร่วมกิจกรรม 

“ธ	สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”	เพ่ือแสดงความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	 2559	 ณ	 ห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลเวิลด์

เกียรติคุณนักเรียนสาธิตรามฯ เคยเป็นบรรณาธิการส�านักพิมพ์ดอกหญ้า	 และ

ประจ�ากองบรรณาธิการส�านักพิมพ์หลายแห่ง	 เช่น	

เพือ่นชาวบ้าน	 ของมลูนธิโิกมล	 คมีทอง	 เทีย่วทัว่แดน 

เสยีงอาวโุส	 และแพรว	 ปัจจบุนัเป็นกรรมการผูจ้ดัการ

และบรรณาธิการบริหารส�านักพิมพ์ในเครือบริษัท-	

ชนนิยม	จ�ากัด	ซึ่งเป็นส�านักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือด ี

มคีณุภาพ	 มาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ	 โดยมคี�าขวญัว่า 

“เราท�าหนังสือ	มีชีวิต”	

 ผลงานส�าคัญท่ีเป็นประจกัษ์พยานของความเป็น

บรรณาธกิารมอือาชพีทีม่จีติวญิญาณและความมุง่มัน่ 

ที่จะผลิตนิตยสารที่มีคุณภาพคือ	 การจัดท�านิตยสาร 

	“ทางอีศาน”	เพือ่เผยแพร่อตัลักษณ์และตัวตนคนอสีาน	 

จดัเป็นนติยสารต้นแบบทีจ่ะน�าผูอ่้านกลบัไปสูร่ากเหง้า

และเพือ่สบืทอดภมูปัิญญาด้านความคดิของบรรพชน 

โดยปรบัประยกุต์ให้เข้ากบัวถิชีวีติปัจจบุนั	 ตามแนวคดิ 

ทีเ่ป็นค�าขวญัของนติยสารว่า		 “ลกึซึง้รากเหง้าเผ่าพนัธุ ์

เข้าใจปัจจุบัน		 รู้ทันอนาคต”	 ด้วยอุดมการณ์ที่ให้

ความส�าคัญกับประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การจดัท�านติยสารทางอศีานจงึเป็นการสร้างชาตสิร้างชวีติ 

และมไิด้หวงัผลในทางร�า่รวย		 แม้ต้องเผชญิกบัธรุกจิหนงัสอื 

แต่กม็คีวามมุง่มัน่และบรหิารจดัการโดยการระดมทนุ

จนสามารถจัดพิมพ์ต่อเนื่องมาได้จนถึงปัจจุบัน	

 นายปรดีา	 ยงัอทุศิเวลาเพือ่ท�ากจิกรรมทางสงัคม 

เช่น	 เป็นรองประธานกองทุนศิลปินครูบ้านป่า-	 

สลา	คณุาวฒุ	ิ	กรรมการกองทุนศรบูีรพา		กรรมการ-

มลูนธิจิติร	 ภมูศิกัดิ	์ กรรมการกองทนุ	 The	 Far	 Province 

และกรรมการสโมสร	 19	 และเป็นอาจารย์พิเศษวิชา 

บรรณาธิการกิจและคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย-

ราชภฏัพระนคร	 นายปรีดา	 ข้าวบ่อ	 เป็นบรรณาธิการ

ท่ีมุ่งมั่นผลิตหนังสือดี	 มีคุณภาพต่อสาธารณชน

ด้วยส�านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ถิน่ฐานบ้านเกดิ		 จงึเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการสบืสาน 

วัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อ 

มรดกวัฒนธรรม	 อีศานสู่ชนร่วมสมัย		 ด้วยแนวคิด

และวิธีท�างานที่มุ่งสืบสานพันธกิจของบรรณาธิการ	

ในการผลิตสิ่ งพิมพ ์ที่ดีมีคุณภาพและสืบสาน

ภมูปัิญญาอันเป็นรากเหง้าของสังคมเสมอมา	นายปรีดา	

ข้าวบ่อ	จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้

รับรางวัลบรรณาธิการดีเด่น	 คุณนิลวรรณ		 ปิ่นทอง	

ประจ�าปีพุทธศักราช		2559

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ขยายเวลารบัสมคัร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	โครงการพิเศษ	

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 (Professional 

Leaders)	 รุ่นที่	 3	 สาขาการจัดการทั่วไป	 และ

สาขาการตลาด	 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ	์

หลักสูตร	 39	หน่วยกิต	 แผน	ข	 ไม่ท�าวิทยานิพนธ์	

เรียนวันเสาร์	เวลา	08.00-21.30	น.	ที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 (หัวหมาก)	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานประเทศในกลุ่มอาเซียน 

155,000	 บาท	 หรือศึกษาดูงาน	 ณ	 ประเทศญี่ปุ่น	

175,000	บาท		แบ่งช�าระ	7	งวด

	 ผูส้นใจขอรบัใบสมคัรและสมคัรด้วยตนเอง

ได้ตัง้แต่บดันี ้ - 31 มกราคม 2560 เวลา	 09.00-19.00	 น.	

ทุกวัน	 (เว้นวันที่	 12,31	 ธันวาคม	 2559	 และวันที่	

1-3	มกราคม	2560)	ทีอ่าคารสโุขทยั	ชัน้	7	ห้อง	708	ม.ร. 

(หวัหมาก)	โทร.	0-2310-8900,	081-645-7865	หรอื 

ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทางออนไลน์ได้ที	่

www.vl.ru.ac.th	

 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	 เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

ชั้นปริญญาโท	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญช	ี 

จงัหวดัสมทุรสาคร	รุน่ที	่9	หลกัสตูร	2	ปี	39	หน่วยกติ 

(แผน	ก	ท�าวทิยานพินธ์	และแผน	ข	ไม่ท�าวทิยานพินธ์) 

เรียนวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	21.00	น.	ที่โรงเรียน-

สมุทรสาครวิทยาลัย	 ถนนเอกชัย	 ต�าบลมหาชัย	

อ�าเภอเมอืง	 จงัหวดัสมทุรสาคร	 ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสตูร 

ศกึษาดงูานในประเทศ	 149,100.-	 บาท	 และศกึษาดูงาน  

ณ	 เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

169,400.-	บาท	(แบ่งช�าระ	7	งวด)	คัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ์		

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี ้ - 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	 www.smsmba.ru.ac.th 

หรือสมัครด้วยตนเองที่ส�านักงานโครงการบริหารธุรกิจ-

มหาบัณฑิต	จังหวัดสมุทรสาคร	คณะบริหารธุรกิจ	

ชั้น	 2	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (หัวหมาก)	 และ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด-

สมุทรสาคร	 โทร.	 081-423-5069,	 083-627-2439,	

081-824-6732,	0-2310-8213

ม.ร. เปิดรับนักศึกษา M.B.A. 

จังหวัดสมุทรสาคร

ม.ร. ขยายเวลารับสมัคร นศ. M.B.A. 

Professional Leaders รุ่นที่ 3



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๗) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

  

สามศิษย์เก่ารามคำาแหงได้รับยกย่องเป็น บ.ก. ดีเด่น
รางวัลคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ประจำาปี 2559

	 คณะกรรมการบริหารสมาคมภาษาและ

หนังสือแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์ 

มีมติเอกฉันท์เลือกศิษย์เก่ารามค�าแหง	 นิรันศักดิ์   

บุญจันทร์ นรีภพ สวัสดิรักษ์ จิระโพธิรักษ์ และปรีดา 

ข้าวบ่อ	ให้เป็นบรรณาธิการดีเด่น	รางวัลคุณนิลวรรณ		

ป่ินทอง	 ประจ�าปี	 2559	 ด้วยผลงานโดดเด่นเป็นทีป่ระจกัษ์

ในแวดวงวรรณกรรม	

 รางวลัคณุนลิวรรณ		ป่ินทอง		เป็นรางวลัทีม่อบให้

บรรณาธิการผู้มีผลงานดีเด่น	 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ต่อวงการหนงัสอื	และวรรณกรรมไทย	โดยคณะกรรมการ-

บริหารสมาคมฯ	เป็นผู้คัดเลือก	

 นายนรินัศกัดิ ์  บญุจนัทร์ 	มผีลงานเป็นบรรณาธกิารจดุประกายวรรณกรรม	หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ 

และคอลัมนิสต์ประจ�าเนชั่นสุดสัปดาห์	ปัจจุบันบุกเบิก	สื่อออนไลน์The	Paperless	เว็บไซต์	ว่าด้วยเรื่องราว

ของศิลปะวรรณกรรม	ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์	ม.ร.

	 ส่วนนางนรีภพ สวัสดิรักษ์ จิระโพธิรักษ์	 เคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทยต่อจากมารดา	 คือ 

นางสภุทัร		สวสัดริกัษ์					นอกจากนัน้	ยงัได้พฒันาวรรณกรรมไทยเพือ่ให้เกิดนัก	เขียนใหม่	ๆ 	โดยการจดัอบรม 

การเขียนและการประกวดวรรณกรรม	อาทิ	การประกวดวรรณกรรม	รางวัลสุภัทร		สวัสดิรักษ์		การประกวด-	

ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ	 การประกวดเรื่องสั้นและร้อยกรอง	บทบาทของนิตยสารสกุลไทยอย่างต่อเนื่อง 

เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์	ม.ร.

	 ด้านนายปรดีา ข้าวบ่อ	 เป็นกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบรหิารส�านกัพมิพ์ในเครอืบรษิทั	 ชนนยิม 

และมีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องในฐานะผู้จัดท�านิตยสาร	“ทางอีศาน”	 เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และตัวตนคนอีสาน 

เป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	ม.ร.

 ทัง้นี	้ ผูไ้ด้รบัยกย่องเป็นบรรณาธกิารดเีด่นทัง้สามรายต่างอทุศิตนท�างานในแวดวงหนงัสอืและวรรณกรรม

มาอย่างต่อเนื่อง	 เป็นระยะเวลานาน	 รวมทั้ง	 เป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์	 ริเริ่ม	 และเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการผลักดันวงการหนังสือและวรรณกรรมพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ให้โอวาทและ 

มอบเกียรติบัตรให้แก ่ตัวแทนนักศึกษาจาก 

คณะ	 ชมรม	 ซุ้ม	 และกลุ่มต่างๆ	 ที่มีส่วนร่วม 

ในการจัดงาน	“ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” ในงาน

เลี้ยงขอบคุณ	Staff	 	 เมื่อวันที่	 13	ธันวาคม	2559	 

ณ	ชั้น	2	อาคารใหม่	คณะรัฐศาสตร์

	 โอกาสนี	้นายคมสนั  บุ้งทอง		นายกองค์การ

นกัศกึษา	 กล่าวว่าองค์การนกัศกึษามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษา	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

เพื่อนนักศึกษา	 ทั้งด้านวิชาการ	 กิจกรรม	 และ

สวสัดกิารของนกัศกึษา	 รวมทัง้ได้ท�ากจิกรรมทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อเพ่ือนนักศึกษามาโดยตลอด	 และ

ในครั้งนี้องค์การนักศึกษาได้จัดงานเล้ียงขอบคุณ	

Staff		ทีม่ส่ีวนในการจดังาน	“ธ สถติในใจไทยนรินัดร์” 

เมื่อวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 ที่ผ่านมา	 	 เพื่อขอบคุณ 

เพือ่นนกัศกึษาทกุคนทีม่ส่ีวนร่วมเป็นอาสาสมคัร 

ในการจดังานแสดงความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ณ	 บริเวณ

ลานพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 และเพือ่สร้างความรกั 

ความสามคัค	ี สร้างความเป็นเอกภาพของนกัศกึษา 

ในการท�างานเพื่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศัิกด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	กล่าวว่าขอบคณุ

บุคลากรชาวรามค�าแหง	 และนักศึกษาจากคณะ 

ชมรม	 ซุม้และกลุ่มต่างๆ	 รวมท้ังนกัเรยีนโรงเรยีน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ร่วมแรงร่วมใจ

กันท�าให้งาน	“ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”	ประสบ

ความส�าเร็จอย่างสวยงาม	 และได้รับค�าชื่นชม 

จากบุคคลภายนอกอย่างยิ่ง

 “ภาพตัวเลข ๙ และค�าว่า “รามค�าแหง” 

ทีเ่ผยแพร่ออกไปสูส่าธารณชนทัง้จากฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ของมหาวิทยาลัย และการส่งต่อๆ กัน เป็นภาพ

ที่ท�าให้บุคคลภายนอกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ 

พร้อมเพรยีง และสวยงาม ทีส่�าคญัได้เหน็ความเป็น

น�้าหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากร นักศึกษา และ

ประชาชนโดยรอบที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ขอให ้

ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือกันเช่นนี้ ท�าสิ่งที่ด ี

และเป ็นประโยชน์ให ้กับมหาวิทยาลัยและ 

บ้านเมืองต่อไป” 

อธิการบดีฝากนักศึกษา
ร่วมมือทำากิจกรรมดีๆ เพื่อมหาวิทยาลัย

แสดงความยินดีนายกสภา ม.รามคำาแหง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์ 	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหงและกรรมการสภา-

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒ	ิ 	มอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดกีบั	นายวริชั  ชนิวนิจิกลุ	 	นายกสภามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	ทีไ่ด้รบัพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกล้าฯ	 	ให้ด�ารงต�าแหน่งองคมนตร	ี 	ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั 

เมือ่วนัที	่14	ธนัวาคม	2559	ณ	ห้องประชมุชัน้	3		อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร	โดยมกีรรมการสภามหาวทิยาลยั- 

ผู้ทรงคณุวฒุ	ิได้แก่	นายวทิวสั	 	บญุญสถติย์	 	นายสทุธเิกยีรต	ิ 	จริาธวิฒัน์	 	ศาสตราจารย์	(พเิศษ)	ปัญญา		สทุธบิดี 

พล.ต.อ.	เอก		อังสนานนท์		นายอนิทร์จนัทร์		บรุาพนัธ์		นายสงวน	ตยีะไพบลูย์สนิ	และนายวรีพล		จริประดษิฐกลุ		 

ร่วมยินดีด้วย


