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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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓

วันที่	๑	-	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. ปฐมนิเทศ M.B.A. ผู้ประกอบการยุคใหม่

   
 
 
ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.โท

บริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นท่ี 21
 
 โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการบรหิารรฐักิจและกฎหมาย รบัสมัคร 

ผูส้นใจเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท รุน่ที ่ 21 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร  

36 หน่วยกติ แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์ คัดเลอืก 

เข้าศึกษาโดยการสอบสมัภาษณ์ 

 กลุม่ท่ี 1 เรยีนวนัจันทร์-วันพธุ เวลา 17.00-

21.00 น.

 กลุม่ท่ี 2 เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 

และวันอาทติย์ เวลา 08.00-12.00 น.

   
 
 
ม.ร.เปิดรับ นศ.ป.โท 

การจัดการนวัตกรรม

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาปรญิญาโท โครงการบรหิารธุรกจิ-

มหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการนวัตกรรม 

(MBA Innovation Management) รุ่นที่ 12 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 18 

พฤษภาคม 2560 คดัเลอืกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ณ ม.ร. หัวหมาก ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 

1,000 บาท จัดการเรยีนระบบ Block Course 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร พร้อมเลอืกศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศญี่ปุ่น 185,000.- บาท 

   
 
             
สำ�นักหอสมุดกล�งจัดนิทรรศก�ร

“จ�กป�กก�สู่พู่กัน สร้�งสรรค์ด้วยจงรักและภักดี”

คณะวิทย์ ม.ร. สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปี 3

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ส� า นั ก ห อ ส มุ ด ก ล า ง 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง  

จั ด โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ ์ แ ล ะ 

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง 

“จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์

ด้วยจงรักและภักดี” โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ 

แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน และมี รองศาสตราจารย์

ทศพล  คล้ายอดุม  ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมุดกลาง บุคลากร นกัศึกษา และประชาชน ร่วมในงาน 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ส�านักหอสมุดกลาง

 โอกาสนี้ รศ.ทศพล  คล้ายอุดม ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกลาง กล่าวว่าในปีแห่งความ

โศกเศร้าอาดูรของชาวไทยทั้งประเทศ จากการเสด็จสวรรคต

 อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

หนองบัวล�าภู เป็นประธานเปิดโครงการ “คณะวิทย์รามฯ รวมใจ

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การท�านาของไทย ปีที่ 3  

ท�านาวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ” โดยมี อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ น่ิมรักษา   

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัปราจนีบุร ี บุคลากร และนักศึกษา 

ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร

อนิทรย์ีวถิพีอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิต�าบลบ้านสร้าง อ�าเภอบ้านสร้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  น่ิมรักษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จงัหวดัปราจนีบรุ ี กล่าวว่าประเพณีการลงแขกเกีย่วข้าว เป็นประเพณีไทย 

ที่มีมาแต่โบราณ  ซึ่งในอดีตชาวนาไม่มีเครื่องจักรทันสมัยไว้คอย 

อ�านวยความสะดวก และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว 

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส�าหรับผู้ประกอบการ

ยุคใหม่ (M.B.A. for Modern Entrepreneurs) คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 และ

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Professional 

Leaders รุ่นที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์เริงรัก จ�าปาเงิน คณบด ี

คณะบรหิารธุรกจิ เป็นประธานในพธีิ และมี คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษารุน่พีใ่ห้การต้อนรบัอย่างอบอุ่น เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2560 

ณ ห้องประชุม 0501 ชั้น 5 อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี ้ รองศาสตราจารย์เรงิรกั จ�าปาเงนิ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่ายนิดีต้อนรบันกัศึกษาเข้าสูร่ัว้ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

พิธีปฐมนิเทศ ถือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

มหาวิทยาลัยว่า  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2514 

โดยเปิดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัย 

สองระบบ มีทั้งระบบเปิดและระบบปิด คือ (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

คณะวิทย์ ม.ร. สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปี 3 (ต่อจากหน้า 1)

หากชาวนาปลูกข้าวจ�านวนมากยิ่งใช้เวลานาน

ในการเกบ็เกีย่ว ท�าให้ข้าวแห้งเกนิไปและกรอบเรว็ 

อกีท้ังครวัเรอืนของชาวนามไีม่ก่ีคนก็จะเก็บเก่ียว

ไม่ทัน จึงเป็นที่มาของการเรียกคนจ�านวนมาก

มาช่วยกันเก็บเกี่ยว เพราะนอกจากจะเป็นการ 

ลดต้นทนุในการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ชาวนาทุกคน

ที่มาช่วยกันก็มาด้วยความรักใคร่สามัคคีกัน 

ได้พบปะพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบซ่ึงกันและกัน 

พึ่งพาและเกื้อกูลกัน หากท่ีนาของครอบครัวชาวนาหนึ่งแปลงเกี่ยวหมดแล้ว ครอบครัวชาวนาที่มีนา 

รอเกบ็เกีย่วอยูก็่จะไหว้วานกลุม่เดียวกนัไปเกีย่วท่ีนาของผูท่ี้ร้องขอ ซ่ึงถือเป็นการเกือ้หนุนซ่ึงกนัและกนั ท้ังนี้

ประเพณีลงแขกเก่ียวข้าวเป็นประเพณีไทยท่ีแสดงให้เหน็ถึงความมีน�า้ใจทีม่กีารช่วยเหลอืกัน  อกีทัง้ยงัสามารถ

ช่วยสร้างสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้านได้ อีกท้ังยังท�าให้เกิดวัฒนธรรมและการขับร้องเพลงอันเป็น

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ท่ีประกอบอาชีพท�านาถือเป็นตัวอย่างท่ีดีและท�าให้ประเพณีลงแขกนาหว่านอยู่คู่

กับชาวไทยต่อไป

	 “คณะวทิยาศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ตระหนักในคณุค่าของบุคลากรและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน	

และสนองแนวพระราชด�ารเิศรษฐกิจพอเพยีง	 ให้มีการบูรณาการทางการศึกษาโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการเรียนรู้	สร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีที่	 3	 โดยน�าบุคลากร	นักศึกษา	และชาวบ้านในเขตพื้นที่	 ร่วมกันท�านาปลูกข้าว

ในระบบเกษตรอนิทรย์ี	 โดยในกจิกรรมที	่ 3	 นี	้ คือ	 “สืบสานวฒันธรรมประเพณีลงแขกเกีย่วข้าว”	 ซ่ึงกจิกรรมครัง้นี ้

เป็นการสืบสานวฒันธรรมประเพณีลงแขกเกีย่วข้าว	เพือ่สืบสานวฒันธรรมประเพณีการท�านาวถิไีทยในอดีต

จนถึงปัจจุบัน	 รวมทั้งการให้ความรู้และความส�าคัญของการท�านาปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์	 และ 

ยังเป็นการปลูกจิตส�านึกให้ผู ้ท่ีเข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงามของไทยด้วย”

 อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู กล่าวว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง มพีนัธกิจหลกั 4 ด้าน คือ การเรยีนการสอน วจัิย บรกิารวชิาการแก่สังคม และท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม 

ซึ่งโครงการ “คณะวิทย์รามฯ	รวมใจสืบสานวัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญา	การท�านาของไทย	ปีที่	3	ท�านา

วถิพีอเพยีงตามรอยพ่อ” ได้ตอบโจทย์พนัธกจิหลกัท้ัง 4 ด้าน คอื ท�าให้นกัศึกษาได้เรยีนรูก้ารปลกูข้าวในวธีิต่างๆ  

มีการวิจัย และชาวบ้านได้มีส่วนร่วม รวมทั้งได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องทั้งการท�านา  

การท�าขวัญข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว ฯลฯ

	 “ขอขอบคุณและเป็นก�าลังใจให้คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาทุกคน	ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่นี ้

ท่ีได้ช่วยกนัท�าโครงการดีๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์จนส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยดี	 โครงการนีน้อกจากจะช่วยให้เกดิการเรยีนรู้

การท�านาปลูกข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย์แล้ว	ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีการท�านาปลูกข้าวแบบไทย		

และช่วยกนัสบืสานประเพณีการลงแขกเกีย่วข้าวท่ีแสดงให้เหน็ถึงวถีิชวีติของคนไทย	 การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั

และความรักสามัคคีกันของชาวบ้านอีกด้วย”

 จากนั้น อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู ได้น�าบุคลากร 

นักศึกษา และชาวบ้าน ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ต่อจากนั้นได้ร่วมกันท�ากิจกรรมฝัดข้าวและ 

การท�าข้าวเม่าแบบโบราณด้วย      

ถ้านกัศึกษาต้องการเข้าเรยีนก็มีชัน้เรยีนให้ และรบัแบบ 

ไม่จ�ากัดจ�านวน เปิดโอกาสให้คนไทยท่ีอยูทุ่กแห่งหน 

ในประเทศไทย ไม่จ�ากดัเพศ อาย ุ และฐานะได้เรยีนหนงัสอื

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงทกุคนต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุนัได้ช่วยกนั

พฒันามหาวทิยาลยัให้มีความเจริญก้าวหน้าในทกุๆ ด้าน 

วนันีม้หาวทิยาลัยรามค�าแหงได้เปิดการเรยีนการสอน 

ทกุระดับ รวมทัง้ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ 

และต่างประเทศอกี 32 ประเทศ 41 ศูนย์สอบ ได้ผลติ- 

บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 9 แสนคน 

เป็นท่ียอมรบัของสังคมและนายจ้างว่าบัณฑิตรามค�าแหง 

มีคณุภาพ มวิีนยั ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน และมีความรูคู่้คณุธรรม 

ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ดี เป็นส่ิงทีช่าวรามค�าแหงทกุคน

ภาคภูมิใจกับการท�าหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยัน

ที่จะท�าหน้าที่นี้ต่อไป

 “ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน และขอ

ให้ก�าลังใจนักศึกษาที่เสียสละเวลามาเรียน ขอให้ตั้งใจ 

มาเรยีนหนงัสอื หาความรูเ้พิม่เติมในสาขาวชิาด้านการ-

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

จะดูแลลูกศิษย์อย่างดีเหมือนเป็นลูกหลาน เพื่อให้

ได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการ และประสบการณ์ชีวิต 

น�ากลับไปประยุกต์ใช้กับอาชีพการงาน และส�าเร็จ

ออกไปเป็นบณัฑิตท่ีมคุีณภาพ สามารถแข่งขันกับผูอ้ืน่ 

ในตลาดแรงงานได้ ท้ังน้ี นกัศึกษากต้็องต้ังใจอ่านหนงัสอื 

เพราะหนงัสอืเป็นท่ีรวบรวมองค์ความรูต่้างๆ ท่ีมีคุณค่า

และเป็นกญุแจไปสูค่วามส�าเรจ็ ตลอดจนต้องค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ท้ังเทคโนโลยีและภาษา- 

ต่างประเทศด้วย เพือ่ให้สามารถรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง

ของสังคมปัจจุบัน และหาแนวทางในการด�ารงตน

ให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งต้องไม่ลืมที่จะท�าประโยชน์

ให้แก่สังคมส่วนรวมด้วย”

 รศ.เรงิรกั กล่าวอกีด้วยว่าเม่ือเข้ามาอยูร่่วมกัน 

ในสถาบันแห่งนี้ขอให้ยึดถือว่า เราเป็นลูกพ่อขุนฯ 

เหมือนกนัทกุคน และคบหากนัด้วยความรกั ความสามัคคี 

ช่วยกันศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา อีกทั้งดูแลคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักศึกษาอย่างสมเหตุสมผล  

ให้ความเคารพ เกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน เพราะ

การพบกนัระหว่างทีศึ่กษาเล่าเรยีนนัน้ สามารถท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากมาย ขอให้นักศึกษา

ต้ังใจเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจและท�าหน้าที่ของตนเอง

ให้ดีท่ีสดุ เพราะทกุสิง่ล้วนมีคุณค่าท้ังส้ิน ข้ึนอยูก่บัว่า

นักศึกษาจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้คู่คุณธรรม มีความ-

กตัญญูกตเวทต่ีอผูมี้พระคณุ และขอให้ช่วยกนัรกัษา

ชือ่เสยีงเกยีรติคุณของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงให้คงอยู่

ต่อไป 

 

ม.ร. ปฐมนิเทศ M.B.A.ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุ่น 170,000 บาท แบ่งช�าระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครได้ที่ www.pal.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี ส�านักงานโครงการฯ ห้อง 402 อาคารท่าชัย 

ชั้น 4 โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4662 และ 0-2310-8567 

ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.โท บริหารรัฐกิจและกฎหมาย รุ่นที่ 21 (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “รางวลัวรรณกรรม” ยงัเป็นส่ิงกระตุ้น

ให้มีการเขียนการอ่านวรรณกรรมมีความ

คึกคักมากยิ่งขึ้น

 “ข่าวรามค�าแหง” จึงรู้สึกยินดีท่ีมี

การประกาศรางวัลวรรณกรรม และ

 รูสึ้กคิดถงึรางวลับางรางวลัท่ีเคยคึกคกั

อย่างรางวัลวรรณกรรมรามค�าแหง

 รางวลัวรรณกรรมทีจ่ะพดูถงึในวนันี้

คือ “รางวัลมติชน”

 ในปีพทุธศักราช ๒๕๕๙ รางวลัมติชน

ได้ประกาศผลการตัดสินประกวด เรื่องสั้นทั่วไป 

เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ และ กวีนิพนธ์

 เรื่องส้ันทั่วไป ชนะเลิศ คือเรื่อง 

“ตายแล้วตายอีก”  ของชิตะวา มุนินโท

 รองชนะเลิศ คือเรื่อง “ปราสาท- 

ใยแมงมุม” ขององอาจ หาญชนะวงศ์  และ

 รางวัลชมเชย คือเรื่อง	 “ปรารถนา”	

ของมีเกียรติ แซ่จิว

 เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์

 ชนะเลิศ “การตัดสินใจของปัญญา-

ประดิษฐ์” ของปิยะโชค ถาวรมาศ

 รองชนะเลิศ “นิพพานจักร” ของ 

“วิวรรธน์ชัย” และ

 ชมเชย “พนัธุกรรมมรณะ”  ของวสัินต์ 

 กวีนิพนธ์

 ชนะเลศิ “ฮปิโปตัวเมียในกล่องบรรจ-ุ

ความทรงจ�า” ของภู่มณี  ศิริพรไพบูลย์

 รองชนะเลศิ “เท่าน้ีกพ็อ” ของนาโก๊ะลี  

และ 

 ชมเชย	 “เสียงร้องของบุหรง” ของ  

เต ทินโนวาท

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนสุดปลื้ม! 
คว้ารองชนะเลิศประกวด MV ของ สนช.

 ทีม “9 Shades” ตัวแทนนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ม.ร. ปลื้มใจ  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง ‘เธอ’ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หลังฝ่าฟันกับความเหนื่อยยากและ

ทุม่เทการสร้างผลงานอย่างหนัก  หวงัสะท้อนปัญหาความรนุแรงในครอบครวั  อาจารย์ทีป่รกึษาเผย “มุง่มัน่ 

ชัดเจน เปิดโอกาสให้ตัวเอง คือกุญแจสู่ความส�าเร็จ”

        อาจารย์เอกลกัษณ์  อนนัตสมบูรณ์  อาจารย์พเิศษด้านภาพยนตร์  คณะส่ือสารมวลชน  

กล่าวว่านักศึกษาส่วนมากมีโอกาสผลิตภาพยนตร์แค่จากในห้องเรียนที่ตนสอน  น้อยคน 

ที่จะศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง  จึงต้องมองหาเป้าหมายให้นักศึกษาได้ทดลองฝีมือ 

จากเวทปีระกวดต่างๆ  ซ่ึงพวกเขากท็�าได้ดี  เหน็ถงึความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ทุม่เทอย่างเอาจรงิเอาจงั  

โดยไม่มองว่าเป็นแค่งานส�าหรับนักศึกษา  แต่ให้มองไกลถึงระดับมืออาชีพ  หากได้รับ

การฝึกปรือวิชาบ่อยๆ  ทักษะที่ได้จะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคต

	 “ชีวิตของเด็กรามฯไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียน		แต่ต้องท�างานควบคู่ไปด้วย		ท�าให้เด็กรามฯ	มีความสู้ชีวิต	 

ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคง่ายๆ		ส�าหรบันกัศึกษาทีส่นใจงานในวงการภาพยนตร์ซ่ึงมีอตัราการแข่งขันค่อนข้างสูง 

หากไม่แกร่งจริงก็จะถูกเบียดตกลงมา		จึงต้องอาศัยความทุ่มเทและท�างานหนัก		คณะส่ือสารมวลชนและ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงพร้อมช่วยเหลือ		เพียงแค่เปิดโอกาสและต้ังเป้าหมายให้ตัวเอง		มุ่งม่ันและชัดเจน 

ในสิ่งที่ท�า		ความส�าเร็จจะอยู่ไม่ไกล”

       นายสทุธศิกัด์ิ  เข่งพิมล  นกัศึกษาคณะสือ่สารมวลชน  กล่าวว่าสภานติิบัญญติัแห่งชาติ 

จดัประกวดมวิสคิวดีิโอประกอบเพลง ‘เธอ’  เป็นโครงการน่าสนใจทีจ่ะสร้างส่ือเพือ่ส่ือสาร

กบัสงัคมเกีย่วกบัผูห้ญิงและมนุษยชน  โดยทีม “9	Shades” ตัวแทนนักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน

เลือกน�าเสนอผลงานออกมาในรูปแบบของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสถาบันครอบครัว  

ซ่ึงความรุนแรงเหล่าน้ีเกิดข้ึนอยู่เสมอรอบตัวเรา  จงึต้ังใจสร้างผลงานนีข้ึ้นมาเพือ่ให้ข้อคดิ

กับสังคมในการหยุดยั้งความรุนแรงทุกรูปแบบ 

	 “ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาตลอด		เป็นก�าลังใจส�าคัญที่ท�าให้ได้รับ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	รวมถึงการเรียนการสอนของคณะสื่อสารมวลชนท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ใช ้

กับการสร้างสรรค์ผลงานทุกด้าน		รู้สึกดีใจ	และไม่คาดฝันว่าจะได้รางวัลนี้		ตั้งใจจะเก็บเป็นประสบการณ์ที่ด ี

เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปในเวทีการประกวดอื่นๆ	ในอนาคต”

       นายอับบาส  สมัครกุล  นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  กล่าวว่าตนได้ติดตามข่าวสาร

กิจกรรมของ Sansab Filmmaker ที่ก่อต้ังโดยกลุ่มนักศึกษาที่รักในภาพยนตร์และ 

สื่อมีเดียต่างๆ อยู่เสมอ  เพราะตนเป็นคนหนึ่งที่รักในสิ่งเหล่านี้  เมื่อรุ่นพี่ชวนให้ร่วมทีม

สร้างผลงาน MV ประกอบเพลง ‘เธอ’ จึงคิดว่าเป็นโอกาสดีในการสะสมประสบการณ์

เพิ่มเติมจากสมัยมัธยมที่เคยส่งผลงานเข้าประกวดกับรายการกบนอกกะลา  

	 “ช่วงเวลาการถ่ายท�าเป็นฤดูกาลสอบของมหาวิทยาลัย		ท�าให้ทุกอย่างดูกระชั้นชิด

ไปหมด		แต่ด้วยความรักในสิ่งที่ท�า			จึงฮึดสู้	และทุ่มเท		เพื่อให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด			เม่ือรู้ว่าผลงานของเรา

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ความเหนื่อยที่ทุ่มเทไปหายเป็นปลิดทิ้ง		ขอขอบคุณคณะสื่อสารมวลชนและ

อาจารย์เอกลักษณ์ท่ีให้ความช่วยเหลือมาตลอด		และขอบคุณครอบครัวท่ีให้การสนับสนุน		โอกาสครั้งน้ี 

คุ้มยิ่งกว่าได้รับรางวัล		เพราะมีของแถมเป็นความสุขที่ได้ท�าในสิ่งที่ชอบพร้อมประสบการณ์ชีวิต”

 นายจงรกั  กลิน่แก้ว  นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  กล่าวว่าตนตัดสินใจร่วมประกวด

เพราะค�าชวนของเพื่อนๆ ทีม Sansab Filmmaker และต้องการประสบการณ์ที่มากกว่า 

ในห้องเรียน  การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นส่ิงท่ีสนุกมาก  ทุกคนดูแลกันและกันอย่างดี

เหมือนเป็นครอบครวั  และเป็นทีมเวร์ิคร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงาน  พร้อมส่งต่อความรู้สึก

ของเนื้อเพลงผ่านวิดีโอ  โดยต้องการท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในใจของคนดู  น�าไป

สู่การยับยั้งความรุนแรง

	 “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 เป็นรางวัลที่เกินฝันส�าหรับการประกวดที่มีทีมร่วมแข่งขัน	 39	 ทีม		 

ถอืเป็นรางวลัตอบแทนความเหน่ือยยากและการทุ่มเท		ขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหงและคณะส่ือสารมวลชน 

ที่ให้โอกาสและการสนับสนุนที่ดี		เป็นการต่อยอดความฝัน		อยากชักชวนนักศึกษาที่สนใจหาประสบการณ์		

สามารถติดต่อคณะและคณาจารย์ได้ทันที		มีพี่ๆ	น้องๆ	คอยต้อนรับอยู่เสมอ” (อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ปฐมนิเทศ M.B.A. จังหวัดสมุทรสาคร
ฝากนักศึกษาใหม่เตรียมพร้อมสู่ Thailand 4.0

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุง่หว้า ประธานกรรมการบรหิารโครงการฯ  

ให้โอวาทนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร  

รุ่นที่ 8/1 ในพิธีปฐมนิเทศ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี ่

ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  

จังหวัดสมุทรสาคร

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุง่หว้า ประธานกรรมการบรหิารโครงการ- 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงความเป็นมาของ ม.ร. ว่า  

มหาวิทยาลยัรามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลยัตลาดวชิา เปิดการเรยีนการสอน 2 ระบบ

โดยให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทุกภมิูภาค 23 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

และเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก โดยปฏิบัติ 

พันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ จัดการเรียนการสอน การวิจัย การท�านุบ�ารุงศิลป- 

วฒันธรรม และบรกิารวชิาการแก่สงัคม ดงัน้ัน โครงการบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทาง 

การศึกษามาให้ความรูด้้านการบรหิารธุรกจิ ให้กบัประชาชนในจงัหวดัสมุทรสาคร 

และจังหวดัใกล้เคยีง โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเดียวกบัส่วนกลางท่ีมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง หัวหมาก

 “ภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาบริการทางวิชาการและบูรณาการความรู้ด้าน- 

บรหิารธุรกจิระดับสากล	สู่ชมุชนและท้องถิน่	ให้แก่พีน้่องชาวจงัหวดัสมุทรสาคร 

และจังหวดัใกล้เคยีง	 โดยมุ่งม่ันท�าตามปณิธานของโครงการฯท่ีว่า	 “ให้การบรกิาร 

ที่เป็นเลิศ	เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี	ให้ความส�าคัญกับการประกันคุณภาพ	และ

นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน	 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ

ของนักศึกษา	 และแก้ไขปัญหาต่างๆ	 อย่างทันท่วงที	 ตลอดจนต้องมีการติดต่อ

สื่อสารกับนักศึกษาในช่องทางที่หลากหลาย”

 ประธานโครงการฯ กล่าวต่อไปว่า โครงการฯ ได้จัดการเรียนการสอนใน 

2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี โดยเปิดการเรียน- 

การสอนในแผน ก ท�าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษา 

สามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ และท่ีส�าคัญเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนระดับ- 

ปริญญาโท ต้องเป็นเจ้านายความรู้ คือต้องน�าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้อย่างม ี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  รวมทั้งคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม ่

และศึกษาหาความรู้รอบตัว ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก  

อีกทั้งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม คือ 

ต้องเป็นผูใ้ฝ่รู ้ ใฝ่เรยีน และมีคณุธรรมจรยิธรรมประจ�าใจ และต้องสนใจกจิกรรม

คือ ต้องท�าควบคูก่นักบัการเรยีนในห้องเรยีน ซ่ึงนักศึกษาต้องให้ความร่วมมือกบั 

คณะและมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ เพราะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อการด�ารงชีวิตในสังคมและการท�างานร่วมกับผู้อื่น 

 นอกจากนี้ นักศึกษาต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนอย่าง- 

เหมาะสมและถูกต้อง เพราะประเทศไทยก�าลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ แต่จ�าเป็นต้องอยู่บนรากฐาน แนวคิดเศรษฐกิจ  

เพือ่ความม่ันคงและยัง่ยนื ท้ังในการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาประเทศชาติ 

อกีท้ังนักศึกษาต้องรู้จกัการแบ่งเวลาให้ถกูต้องและสอดคล้องกนั เพือ่เข้าสูสั่งคม 

วิชาการได้อย่างเต็มความสามารถ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและ 

ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในขอบเขตท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การเรียนการสอนต่อไป

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง 

“ครบรอบสองทศวรรษ คณะวิศวกรรมศาสตร์”  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต 

คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีบคุลากรชาวรามค�าแหง 

ศิษย์เก่า นกัศึกษาปัจจบุนั และประชาชน ร่วมแข่งขนั เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2560  

ณ 300 Bowl รามค�าแหง  

 โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. เลศิเลขา ศรรีตันะ รองคณบดีฝ่ายสวสัดิการ 

กล่าวว่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ ก่อต้ังขึน้เม่ือปี 2540 ได้พฒันาหลกัสูตรการเรยีน 

การสอนทัง้ใน ระดับปรญิญาตร ีจ�านวน 5 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ

วศิวกรรมพลงังาน ระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก สาขาวชิาการตรวจสอบ

และกฎหมายวิศวกรรม ด้วยการบริหารจัดการและบริหารเงินงบประมาณ

ด้วยงบรายได้ของหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน มีศิษย์เก่าที่ส�าเร็จการศึกษาและ

น�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็น

จ�านวนมาก และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา

คณะฯ ครบรอบ 20 ปี จึงจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง “ครบรอบสองทศวรรษ  

คณะวศิวกรรมศาสตร์”  เพือ่หารายได้สมทบทนุเพือ่เป็นเงินกองทนุสนับสนนุ 

การจดักิจกรรมของคณะฯ และกจิกรรมของนักศึกษา จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีา  

อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิความสมัพนัธ์และความสามคัคขีองบคุลากรและบคุคลทัว่ไป 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์  แสง-ชโูต คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

“ยินดีท่ีทุกท่านมาร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ การแพ้ชนะเป็นเพียง 

เกมกีฬาเท่าน้ัน แต่สิ่งท่ีผู้แข่งขันจะได้รับมากกว่า คือ ความสนุกสนาน  

การได้ออกก�าลังกายและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ขอขอบคุณ

ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมาร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ทางคณะ-

ต้ังใจจะได้น�าเงินทุนนี้ไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะฯ  

และกิจกรรมของนักศึกษาต่อไป”

 ส�าหรบั ผลการแข่งขันประเภททมีทัว่ไป รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ทมี สฬ 2

ได้รบัถ้วยรางวลัจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมส�านักกีฬา  

คณะวิศวะ ม.ร. จัดโบว์ล่ิงการกุศล
“ครบสองทศวรรษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์”

(อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ตอน  ไล่ผู้ โดยสารลงจากเครื่องบิน....อย่างนี้ก็ ได้เหรอ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตร�คม                  คณะเศรษฐศ�สตร์

 เม่ือวันสองวันก่อนที่ผมจะลงมือเขียนและก�าลังสอดส่ายสายตามอง

หาเรือ่ง....ตามโซเชยีลมีเดียน่ะครบั อายขุนาดผมคงไม่กล้าไปมองหน้าโจ๋ทีไ่หน 

แล้วผมก็ได้เจอเรื่องที่ต้องอุทานว่า “อย่างนี้ก็ได้เหรอ” มาเขียนได้พอดีซึ่งก็คือ

เรื่องที่เครื่องบินของสายการบินหนึ่งในอเมริกาได้เชิญให้ผู้โดยสาร 3 - 4 คน 

ลงจากเครื่องโดยท่ีผู้โดยสารเหล่านี้ซ้ือต๋ัวถูกต้องและมีสิทธิที่จะบินไปกับ

เที่ยวบินนั้นทุกประการ เรื่องมันเกิดตรงที่มีผู้โดยสารคนหนึ่งไม่ยอมลง ท�าให ้

เจ้าหน้าที่สายการบินน้ัน 3 - 4 คนช่วยกันลากไปตามพื้น หลักฐานเรื่องนี ้

เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วเพราะมีผูโ้ดยสารถ่ายคลิปไว้แล้วโพสต์ขึน้ทางอนิเทอร์เนต็ 

ท่ีส�าคัญอีกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่มาลากผู้โดยสารคนนั้นไม่ใช่

ประเภทแอร์โฮสเตสสาว ๆ เสียด้วย แต่เป็นการ์ดรูปร่างก�าย�าทั้งนั้น ผลก็คือ 

ผู้โดยสารคนที่ว่าถึงกับฟันหักเลือดกบปากไปเลยทีเดียว

 ถ้าจะถามว่าสายการบินสามารถเชญิผูโ้ดยสารลงจากเครือ่งท้ัง ๆ ทีเ่ขามีสทิธิ 

จะเดินทางในเที่ยวบินนั้นได้ด้วยหรือ ค�าตอบคือได้ครับ เพราะตามกฎการบิน 

อนญุาตให้ท�าเช่นนัน้ได้โดยจะต้องมกีารจ่ายค่าชดเชยให้ตามระเบยีบท่ีก�าหนดไว้ 

และเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติเสียด้วยเพราะตามสถิติ (เฉพาะในสหรัฐฯ) 

เขาบอกว่าในจ�านวนผู้โดยสารทุก ๆ 14,000 คนนั้น จะมี 1 คนที่ต้องถูกเชิญ

ลงจากเครื่อง ดังนั้นเมื่อค�านวณจากจ�านวนผู้โดยสารในสหรัฐฯ ประมาณ 

631,000,000 คนต่อปีแล้วก็แปลว่าจะมีผู้โดยสารราว 45,000 คนต้องถูกเชิญ

ให้ลงจากเครื่องทุกปี ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว

 มีค�าถามต่อว่าท�าไมต้องไล่ผู้โดยสารลงจากเครื่อง ค�าตอบก็คือเพราะ

ความโลภของสายการบินไงครับ เพราะเขาค�านวณว่าแต่ละเที่ยวบินจะต้องม ี

ผู้โดยสารท่ีไม่มาเช็คอินจ�านวนหนึ่ง โดยอาจจะเป็นเพราะมาไม่ทันเนื่องจาก 

รถติดหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นสายการบินจึงไม่ยอมเสียโอกาสที่จะได้รายได้

โดยจะขายตั๋วเกินจ�านวนไว้เล็กน้อยเรียกว่า “overbook” เพื่อให้เที่ยวบินเต็ม 

มีรายได้มากขึ้นจากการขายตั๋ว ผมเองเคยไปสอนต่างจังหวัดแล้วจะขอเปลี่ยน

เท่ียวบินกลับกรุงเทพฯ ให้เร็วขึ้น พอติดต่อสายการบินพบว่าเที่ยวบินน้ัน 

มีคนจองเต็มแล้ว แต่ก็ให้ขอส�ารองที่นั่งไว้ก่อนซึ่งก็มีคนมาเข้าคิวรอที่นั่งว่าง

แบบผมอยู่อีก 2 - 3 คน ปรากฏว่าทั้งผมและอีก 2 - 3 คนที่ว่าก็ได้นั่งเครื่อง 

กลบัเท่ียวน้ันเสียด้วยเพราะมีคนจองต๋ัวไว้แล้วไม่มาเชค็อนิตามก�าหนดต้ัง 4 -5 คน 

 การขายต๋ัวเกินกว่าจ�านวนท่ีน่ังน้ันโดยปกติอาจไม่มีปัญหาอะไร 

ถ้าผูโ้ดยสารบางคนไม่มาเชค็อนิ (ซึง่ตรงตามทีส่ายการบนิคาดหมายไว้ก่อนน่ันเอง) 

แต่ถ้าหากว่าเที่ยวบินไหนเกิดมีคนที่จองต๋ัวไว้มาเช็คอินโดยพร้อมเพรียงกัน 

กจ็ะเกดิเหตุการณ์ท่ีสายการบินจะต้องเชญิผูโ้ดยสารบางคนออกจากเครือ่งขึน้มา 

เรือ่งนีไ้ม่ผดิกฎการบนิแต่อย่างใด แต่มีระเบียบว่าสายการบินจะต้องจ่ายชดเชย

ให้กับผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางไปกับเที่ยวบินนั้นด้วย

 โดยปกติเวลาที่จะให้ผู้โดยสารบางคนออกจากเครื่อง กัปตันจะขอ 

อาสาสมัครก่อน โดยมีข้อแลกเปลี่ยนท่ีจะจ่ายชดเชยตามกฎเกณฑ์ของ 

สายการบินนั้น ๆ ซึ่งถ้าเป็นผู้โดยสารที่ไม่รีบร้อนมากนัก เกณฑ์การชดเชย 

ที่ได้รับก็น่าจูงใจพอสมควร โดยขึ้นกับว่าการต้องลงไปรอเครื่องบินเที่ยวใหม ่

นั้นจะต้องท�าให้ล่าช้าไปกี่ชั่วโมง เงินที่จ่ายชดเชยจะอยู่ระหว่าง 675 ไปจนถึง 

1,350 ดอลลาร์ส�าหรับเที่ยวบินภายในประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นกรณีท่ีถึงกับ 

     

อาจารย์ตูซาร์  นวย aseanlang_ram@yahoo.co.th

ชื่อเรียกประเทศในอาเซียน
 ค�าเรียก ประเทศในอาเซียนต่างๆ ในภาษาเมียนมามีดังนี้

กัมพูชา กาน ปู้ ช้า

บรูไน บะ รู ไน้

มาเลเซีย มะ เล่ ช้า

เมียนมา เมียน มา

ไทย ไท้

ฟิลิปปินส์ พิ ลิ ไป

ลาว ลา โอ

สิงคโปร์ ซีน กา ปู

เวียดนาม วิ แย่ นาน

อินโดนีเซีย อีน โด นี้ ช้า

 ค�าเรียก ยานพาหนะต่างๆ ในภาษาเมียนมามีดังนี้

จักรยาน เซ่ เบ้น

จักรยานยนต์ มอ ตอ ไซ แก

รถสามล้อ โตน เบ้น

รถบรรทุก โกน ก้า

รถเมล์ บะซก้า

รถพ่วง โกน ตแว้ ก้า

พรมวิเศษ กอ ซอ ปยาน

เครื่องบิน เล ยีน ปยาน

บอลลูน มี้ โปน ปยาน

เฮลิคอปเตอร์ แฮ ลี กอ ปตา

สปีดโบ๊ท อะ เมียน ตว้า แซ่ ตะ เล

เรือแจว เล

เรือส�าราญ เล่า เล

ต้องบงัคบัให้คนลงจากเครือ่งจงึไม่ค่อยเกดิข้ึน แต่กไ็ม่ใช่ว่าทุกครัง้จะมีผูส้มัครใจ 

ยอมสละท่ีน่ังเพื่อแลกกับเงินชดเชยนะครับนะครับ กฎของแต่ละสายการบิน 

เขามต่ีอไปด้วยว่าถ้าไม่มีผูส้มัครใจจะต้องเชญิใครลง เช่นบางสายการบินจะดูจาก

คนที่มาเช็คอินหลังสุด แต่บางสายการบินจะสุ่มรายชื่อขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ 

 เรื่องฉาวโฉ่ท่ีเกิดข้ึนก็เพราะสายการบินเสนอเงินชดเชยสูงสุดคือ 

พันกว่าเหรียญไปแล้วก็ไม่มีใครสมัครใจลงจากเครื่องจึงต้องใช้วิธีสุ ่มด้วย

คอมพิวเตอร์เชิญผู้โดยสารลงไป 4 คน (โดยจ่ายชดเชยเต็มท่ีตามระเบียบ)  

แต่ใน 4 คนนี่เกิดมีคนหนึ่งไม่ยอมลงก็เลยเกิดเป็นเรื่องขึ้น

 สรุปว่าถ้าไม่อยากถูกลากลงจากเครื่องก็ให้เลือกเดินทางด้วยสายการบิน

ที่ไม่ค่อยมีใครใช้บริการสิครับ ปลอดภัยดี

ชื่อเรียกยานพาหนะ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

จัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล ทุง่หว้า รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา เป็นประธานเปิดงาน 

และมี นางสาวสวรินทร์ กาญจนา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

 ทั้งนี้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวจัดข้ึนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้เห็นคุณค่าของ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องศิลปะการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ ประกอบด้วย 

การร�ารองเง็ง การร�าตารีกีปัส ระบ�าศรีวิชัย ซึ่งการแสดงครั้งนี้มีนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และเจ้าหน้าที่สาขาฯ ร่วมแสดงด้วย

 และในวันเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาด้านภาษามลายูกลางสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 โดยมี อาจารย์ ณิชาห์รี 

ปุตรี แก้วเศษ เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  

เจ้าหน้าที่สาขาฯ ร่วมแสดงการร�ารองเง็ง การร�าตารีกีปัส และระบ�าศรีวิชัย  

ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ด้วย

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ 

ครั้งที่ 7 โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

เ ป็นประธานเ ปิดการแข่งขัน 

และมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท ร่วมแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รวมทั้งเสริม-

สร้างพลานามัยที่ดี ห่างไกลสิ่งเสพติด  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียน-

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

 น�าบุคลากรประจ�า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานประจ�าปี 2560 ท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยมี ผศ.ดร.นิวติั แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินให้การต้อนรบั 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

 รศ.ดร.สมพล  ทุง่หว้า  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง 

“การน�าเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการแนะแนวการศึกษา” โดยมี  

คุณอมรรัตน์ รอดทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท จีโอดีส  

ไทยแลนด์ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรของสาขาฯ ร่วมสัมมนา เม่ือวันที่  

24  มีนาคม  2560  ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

 รศ.ดร.สมพล  ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา  

เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาทีมงานในองค์กร” โดยม ี

คุณกฤตภาส ศรีวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีซีแอล  

ลาเบิล (ไทย) จ�ากัด เป็นวิทยากร และมีบุคลากรของสาขาฯ ร่วมสัมมนา  เมื่อวันที ่

30 มีนาคม 2560 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

 รศ.ดร.สมพล  ทุง่หว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จงัหวดัสงขลา เป็นประธาน 

เปิดการสัมมนาเรือ่ง “ระเบยีบ 

งานสารบรรณ” โดยมี คณุอมัพา 

อาภรณ์ทิพย์ ที่ปรึกษาด้าน

พฒันาทรพัยากรมนษุย์และคณุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

เป็นวิทยากร  และมีบุคลากรของสาขาฯ ร่วมสัมมนา  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

กิจกรรม ม.รามฯ จ.สงขลา
สัมมนาบุคลากร

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ภาษาเยอรมันถือเป็นภาษาท่ีมีบทบาทส�าคัญ

ภาษาหน่ึงในโลกการสือ่สาร นอกจากประเทศเยอรมนี

แล้วยังมีประเทศใกล้เคียงเช่น สวิตเซอร์แลนด์ 

ออสเตรีย ฯลฯ ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ 

จึงท�าให้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่มีคนใช้สื่อสาร

มากที่สุดในทวีปยุโรป 

 ประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในสมาชิกหลัก 

ผูร่้วมก่อต้ังสหภาพยโุรป มีความม่ันคงทางเศรษฐกจิสูง 

และถือเป ็นประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ 

ระดับต้นๆ ของโลก บริษัทชั้นน�าเยอรมันหลายแห่ง 

ก็มีการลงทุนในประเทศไทย อาทิ Mercedes-Benz, 

BMW, Siemens จงึท�าให้ผูเ้รยีนภาษาเยอรมันมโีอกาส 

ในการหางานมากกว่า และได้รับประโยชน์ในการ 

ท�าธุรกิจระหว่างประเทศ หรือท�างานในองค์กร

ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

     มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถาบันแห่งแรก

ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ท่ีเปิดสอนหลกัสตูรนานาชาติศิลปศาสตรมหาบณัฑติ

ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (DaF - Deutsch 

als Fremdsprache) ช่ือภาษาองักฤษคือ Master of Arts 

(German as a Foreign Language) ซ่ึงหลกัสูตรดังกล่าว

ได้รับการสนับสนุนและร่วมพัฒนาโดยองค์การ 

แลกเปลี่ยนทางวิชาการของประเทศเยอรมนี 

(DAAD), มหาวทิยาลยัฟรดีรชิ ชลิเลอร์แห่งเมืองเยนา 

ประเทศเยอรมนี(Friedrich Schiller Universität Jena) 

และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe Institut Thailand) 

 ข้อดีอื่นๆของการเรียนภาษาเยอรมันระดับ 

มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ✓ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแขนงวิชาได้ตาม

ความถนัดระหว่างการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

หรือการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษา-

ต่างประเทศ 

 ✓	จัดการเรี ยนการสอนเป ็นภาคพิ เศษ  

(นอกเวลาราชการ) 

	 ✓	หลกัสตูรการศึกษามี 2 แผน คอื แผน ก 2 

ท�าวิทยานิพนธ์ และแผน ข 

 ✓	 ใช้เวลาศึกษา 2 ปี โดยปีแรกเป็นการเรียน

วิชาบังคับ 4 วิชาหลัก (ภาษาศาสตร์, วัฒนธรรม, 

วรรณคดี และวิธีการสอนภาษาเยอรมัน) ในปีที่ 2 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆในหลักสูตร 

ได้ตามความสนใจ

 ✓	นอกจากอาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงแล้วนักศึกษามีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์

ผู ้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยช้ันน�าในประเทศ

เยอรมนี อาทิ  Dr. Johanna Klippel (TU Darmstadt), 

Prof. Dr. Karin Kleppin (Ruhr-Universität Bochum), 

Prof. Dr. Hermann Funk, Dr. Christina Kuhn,    

Dr. Dirk Skiba (FSU Jena) และProf. Dr. Dietmar 

Rösler (Justus-Liebig-Universität Gießen)

 ✓	 มีทุนอุดหนุนการศึกษา เช่น ทุนอุดหนุน

และส่งเสริมการเขียนงานนิพนธ์โดยมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง   ทนุการศึกษาโดยสมาคมภาษาเยอรมัน (VDS) 

 ✓	 ทุนการศึกษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นโครงการ 

แลกเปลีย่นนกัศึกษาระหว่างมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

กับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในประเทศเยอรมนี 

 ✓	นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีหน่วยกิต

สะสมต้ังแต่ 50 หน่วยขึ้นไป และมีความสนใจ 

ในหลกัสตูรสามารถลงทะเบียนเรยีนแบบ Pre-degree (MA) 

และน�าหน่วยกิตไปเทียบโอนภายหลังได้

 และโครงการใหม่ล่าสุดจากภาควิชาภาษาเยอรมัน

ต้อนรบัปีการศึกษา 2560 ส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาโท 

ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงซ่ึงถอืเป็นสถาบนัอดุมศึกษา

เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีนักศึกษาสามารถ

เลอืกเรยีนหลกัสูตรการฝึกอบรมการสอนภาษาเยอรมัน

ในฐานะภาษาต่างประเทศ (Deutsch Lehren Lernen DLL) 

ได้เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับความร่วมมือ 

จากมหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์แห่งเมืองเยนา 

ประเทศเยอรมนี (Friedrich Schiller Universität Jena) 

และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe Institut Thailand) 

ในการพฒันาหลกัสูตรร่วมกนั หลงัจบการศึกษานกัศึกษา

จะได้รับใบประกาศนียบัตร DLL ซึ่งหลักสูตรนี้มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ภาควิชาภาษาเยอรมัน

 1. เป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรอืเทยีบเท่าจากสถาบันอดุมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษา

รับรองและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

บัณฑิตประจ�าสาขาวิชาตามที่สาขาวิชาก�าหนดคือ

 - ทดสอบศักยภาพ (ข้อเขียน) Ru-Test ภาษาเยอรมัน

 - สอบสัมภาษณ์

 ท้ังนี้ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ 

B2 ขึ้นไป

 2. ไม่เป็นผูม้โีรคติดต่อร้ายแรง โรคทีสั่งคมรงัเกียจ 

หรือโรคส�าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจาก

กระท�าผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

 4. ไม่เคยต้องรับโทษจ�าคุกพิพากษาถึงที่สดุ 

ให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�า 

โดยประมาท

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ีภาควิชา 

ภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

หรือติดตามข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊ก https://www. 

facebook.com/deutsche.sektion.ru และเพจของสาขา

วิชาภาษาเยอรมันที่ http://ma_daf_ru.beepworld.de

หลักสูตรนานาชาติศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 อาจารย์ลาวินี  ปุรณะสกุล คณะมนุษยศาสตร์

 นางสาววัลเพ็ญ มีล้อม หัวหน้าส�านักงาน

สาขาวทิยบริการฯ จังหวดัหนองบวัล�าภ ู พร้อมด้วย 

คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ ร่วมพธีิวางพานพุม่ 

ถวายเป็นราชสกัการะพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า- 

เจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ในโอกาส “วนัเจษฎา” เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ณ หอประชุมอนาลโย  ศาลากลางจังหวดัหนองบัวล�าภู

 นางสาววัลเพ็ญ มีล้อม หัวหน้าส�านักงาน

สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวัดหนองบัวล�าภู ได้เข้าร่วม

ประชมุการตรวจการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ 

รอบท่ี 1/2560 เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงาน 

รอบ 6 เดือนของสาขาวทิยบรกิารฯ จังหวดัหนองบัวล�าภู 

ในฐานสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้การด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุรพงษ์ จ�าจด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

เรียนภาษาเยอรมันที่ไหนดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

กิจกรรมรามฯ-หนองบัวลำาภู

อ. Kuhn = Dr. Christina Kuhn จากมหาวิทยาลัยเยนา 
ขณะสอนภาษาเยอรมันให้นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

อ. Funk = Prof. Dr. Hermann Funk จากมหาวิทยาลัยเยนา 
ขณะสอนภาษาเยอรมันให้นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต

ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

แน
ะน

ำา

ทำาไมต้องเรียนภาษาเยอรมัน?



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตรา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรยีนและค่าบ�ารงุการศึกษา พ.ศ. 2560 

ดังนัน้ เพือ่ให้การรบัสมคัรนักศกึษาใหม่ประเภทเทยีบโอนหน่วยกติส่วนภมูภิาค 

ด�าเนินไปด้วยความเรยีบร้อย มหาวทิยาลยัจงึขอยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยั 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค  

ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2560  และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้แทน 

ดังนี้

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  

ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 สมัครสอบ 

ส่วนภูมิภาค  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	ประเภทนักศึกษาที่ ได้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

 1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงครบ 8 ปีการศึกษา แต ่

ผลการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ตามข้อ 14  

วรรค 3 แห่งข้อบงัคับมหาวิทยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

พ.ศ. 2560

 1.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา

เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลาการศึกษา 8 ปี หรอืเป็นผูท้ีไ่ม่ได้ลงทะเบียนเรยีน 

และค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคเรยีนปกติติดต่อกนั 

ตามข้อ 11 แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยอตัราค่าธรรมเนียม- 

การศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรยีนและค่าบ�ารงุการศึกษาระดับปรญิญาตรสี�าหรบั 

นักศึกษาสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560 หรอืหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา 

เพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้วหรือหมดสถานภาพกรณีอื่นๆ

 1.3 ผู ้สมัครที่เคยมีหน่วยกิตสะสมเพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็น 

รายกระบวนวชิามาก่อนตามระเบยีบมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวชิาเพือ่เตรียมศึกษาระดับปรญิญาตร ี ส�าหรบัผูเ้ข้าศึกษาสอบ 

ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560  ข้อ 8 วรรค 2  และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

 1.4 เป็นผูส้มัครท่ีใช้คณุวฒุสูิงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออนปุรญิญา 

หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีข้ึนไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง หรือ 

สถาบันการศึกษาอื่น

2.	การกำาหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

 2.1 ผูส้มัครทีใ่ช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกติตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

ถ้าประสงค์จะขอสมัครกลบัเข้ามาเป็นนกัศึกษาใหม่ โดยน�าหน่วยกติสะสม 

เดิมทั้งหมดเทียบโอนในการสมัครใหม่ และเป็นหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ตาม 

หลกัเกณฑ์ของคณะทีส่มัครเข้าศึกษาก�าหนดไว้ ต้องช�าระค่าเทยีบโอนหน่วยกติๆ 

ละ 50.- บาท

 2.2 ผูส้มัครใช้คณุวฒุอินปุรญิญา หรอืปรญิญาตรีขึน้ไปจากมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง  ช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิตๆ ละ 50.- บาท

 2.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  หรืออนุปริญญา  

หรอืปรญิญาตรข้ึีนไปจากสถาบนัการศึกษาอืน่ ช�าระค่าเทยีบโอนหน่วยกติๆละ 100.- บาท

3.	ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต		

และวิธีการชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

 3.1 ให้ผู้สมัครน�าส�าเนาคุณวุฒิ หรือส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา  

(Transcript) แล้วแต่กรณี หรอืเอกสารอืน่ๆ ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาส่วนภมิูภาค ไปด�าเนนิการเทยีบโอนหน่วยกติและช�าระเงิน 

ค่าเทียบโอนหน่วยกติพร้อมการช�าระค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ในข้ันตอนการช�าระเงิน 

วันที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา

 3.2 ในกรณีผู้สมัครท่ีได้สมัครเป็นนักศึกษาไว้แล้วไม่อาจด�าเนินการ 

ตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นใบสมัคร มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผัน 

ให้มาด�าเนินการภายหลงัได้ โดยเฉพาะผูส้มัครทีย่งัรอผลสอบในภาคสดุท้าย 

หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ภาคสุดท้าย เพื่อ 

น�ามาเทยีบโอนหน่วยกติ โดยติดต่อขอด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกติกบัคณะ 

ที่สมัครทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และจะต้องไม่เกิน

ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเสร็จสิ้นการสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร

 3.3  ผู้สมัครที่ไม่ได้ด�าเนินการให้ครบขั้นตอนตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 

มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาผู้น้ันสละสิทธ์ิการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

 3.4 ผูส้มัครทีด่�าเนนิการใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกติไว้แล้ว แต่จะยกเลกิ 

การเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหตุจากกรณีใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้

4.	กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

และสถานที่รับสมัคร

 4.1 ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร

  วันท่ี 20 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2560  ราคาชุดละ 100.- บาท  

(เว้นวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)  ดังนี้

  4.1.1 จ�าหน่าย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี อุทัยธานี นครศรีธรรมราช อ�านาจเจริญ แพร่ 

นครพนม สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุรี นครราชสีมา 

หนองบัวล�าภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ เชียงราย กาญจนบุรี เชียงใหม่ 

สุรินทร์ อุดรธานี พังงา และสงขลา

  4.1.2 จ�าหน่าย ณ หน่วยรบัสมคัร (ส่วนภมูภิาค)  อาคาร สวป. ชัน้ 3 

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โทร. 0-2310-8624  ในวันและเวลาราชการ

  4.1.3 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์ ในวันที่ 20 มีนาคม - 16 มิถุนายน 

2560 ธนาณัติส่ังจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปณฝ.รามค�าแหง  

ส่งหวัหน้าฝ่ายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ.1011 ปณฝ.รามค�าแหง 

กรุงเทพฯ 10241 วงเล็บมุมซอง “ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค” โดยแจ้งที่อยู่

และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

 4.2  ก�าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

  สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 23 จงัหวดั ดังน้ี

 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2560  

 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ส่วนภูมิภาค	ภาค	1	ปีการศึกษา	2560



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ถาม อยากทราบรายละเอียดการขอผ่อนผันค่า

ลงทะเบียนเรียน 

ตอบ มหาวิทยาลัยมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องการ

ขอผ่อนผันการช�าระเงินลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2554 

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาซ่ึงมีความเดือดร้อนทาง

ด้านการเงิน โดยมี 

 1. คุณสมบัติดังนี้ 

  1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง (ยกเว้นนกัศึกษา Pre-degree) 

  1.2 มีความเดือดร้อนทางการเงิน 

 2. หลักเกณฑ์ 

  2.1 ในภาคปกติลงทะเบียนเรยีนได้ไม่เกนิ 

24 หน่วยกติ (ยกเว้นผูข้อจบการศึกษา ลงทะเบียนเรยีน 

ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต) ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียน- 

เรยีนได้ไม่เกนิ 12 หน่วยกติ (ยกเว้นผูข้อจบการศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต) 

  2.2 ในการสอบนักศึกษาจะได้สอบ 

ท่ีนัง่ปกติ โดยนกัศึกษาจะต้องน�าเงินไปช�าระท่ีส�านัก- 

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. 

ชั้น 6) ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก�าหนด (จะก�าหนด 

ให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา) จงึจะได้รบัใบเสรจ็- 

รับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ (นักศึกษา 

ขอผ่อนผันฯ จะไม่มีตารางสอบรายบุคคล) 

  2.3 นักศึกษาจะต้องช�าระเงินลงทะเบียน- 

เรียนท่ีขอผ่อนผันได้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด 

หากพ้นก�าหนดดังกล่าว จะถอืว่านกัศึกษาได้ด�าเนิน 

การลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ ขอ 

ผ่อนผันไว้และไม่มีสิทธ์ิขอผ่อนผันในการช�าระ

เงินลงทะเบียนในภาคต่อไป 

 3. หลักฐานประกอบใบสมัครขอผ่อนผัน 

  3.1 ใบสมัครขอผ่อนผันการช�าระเงิน

ลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ 

  3.2 ส�า เนาบัตรประจ�า ตัวนักศึกษา 

และส�าเนาใบเสร็จรับเงินภาคสุดท้ายที่ลงทะเบียน 

(กรณีใบเสร็จหายขอถ่ายส�าเนาใบลงทะเบียนเรียน

ได้ที่งาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1) 

  3.3 ส�าเนาสมุดลงทะเบียนเรียน พร้อม

ระบุกระบวนวิชา (บาร์โค้ด) ให้ถูกต้อง 

  3.4 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

  3.5 ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชือ่นักศึกษา 

 4. วัน / เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร 

  นักศึกษาท่ีประสงค ์จะขอผ ่อนผัน  

การช�าระเงินลงทะเบียนให้ยื่นแสดงความจ�านง 

ขอรบัได้ท่ีงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศกึษา 

กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)  

(จะประกาศให้ทราบก่อนการลงทะเบียนในแต่ละ

ภาคการศึกษา) 

กองบรรณาธิการ

      

“พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช บนธนบัตร

ชนิดราคา 20 บาท แบบท่ี 16”

ธีระวัฒน์  นิลละออ

บรรณานุกรม

 “พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” ทรงเป็นพระมหา- 

กษัตรย์ิแห่งกรงุสุโขทยั และเป็นพระมหากษัตรย์ิท่ีได้รบั 

การยกย่องเป็น “มหาราช” พระองค์แรกของไทย 

ในสมัยของพระองค์ กรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรอืง 

ในทกุๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศาสนา การค้า เศรษฐกจิ 

และการปกครอง พระองค์ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชา- 

ราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขประดุจ “พ่อปกครองลูก”  

และทีส่�าคญัอย่างยิง่พระองค์ทรงประดิษฐ์อกัษรไทย 

ข้ึนใช้เป็นอกัษรประจ�าชาติ ท�าให้คนไทยมีอกัษรไทย 

ใช้จวบจนถึงปัจจุบัน

 แม้ระยะเวลาล่วงผ่านมานานหลายปี “พ่อขนุ- 

รามค�าแหงมหาราช” ทรงเป็นพระมหากษัตรย์ิทีค่นไทย 

ทุกคนรูจั้กเป็นอย่างดี ในปัจจบัุนได้มีการน�าพระนาม 

ของพระองค์มาเป็นชื่อสถานที่ส�าคัญต่างๆ มากมาย 

เช่น ชื่อถนน ชื่อโรงพยาบาล และสถานที่ส�าคัญที ่

ทุกคนรูจั้กกนัอย่างกว้างขวางคือ “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง” 

ซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัย 

แบบตลาดวชิา ทีร่บันักศึกษาเข้าเรยีนโดยไม่มีการสอบ 

คัดเลือกและไม่จ�ากัดจ�านวน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได ้

อญัเชญิพระนามพ่อขนุรามค�าแหงมหาราชมาเป็นชือ่ 

ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พระนามของพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช กษัตรย์ิพระองค์แรกท่ีได้รบัยกย่อง 

เป็นมหาราช มาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยชั้นน�าและ

มีชื่อเสียงของไทย

 นอกจากพระนามของพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

แล้ว หากทุกคนสังเกตธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ภาพด้านหลังจะเป็นภาพของ 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ที่เราคุ้นตาเป็นอย่างดี  

เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้น�าภาพของ

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชมาใช้เป็นภาพประธาน

ด้านหลังในธนบัตรไทยชนิดราคา 20 บาท แบบที่ 16 

มีลักษณะดังนี้คือ ภาพประธานด้านหน้า	 พระบรม- 

ฉายาสาทิสลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ใน 

ฉลองพระองค์ครยุมหาจักรบีรมราชวงศ์	ภาพประธาน 

ด้านหลัง	 พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหง- 

มหาราชประทบับนพระแท่นมนังคศิลาบาตร	ภาพการ- 

ประดิษฐ์อักษรไทย	 ภาพศิลาจารึกหลักท่ี	 1	 จารึก- 

พ่อขนุรามค�าแหง	ภาพลายสือไทย	ภาพทรงรบัเรือ่งราว 

ร้องทุกข์ของราษฎร	ภาพกระดิ่ง	 และภาพเครื่อง- 

สังคโลก	ขนาด	7.20	x	13.80	 เซนติเมตร	ลงวันที ่

2	พฤศจิกายน	2555	จ่ายแลก	วันที่		1	เมษายน	2556 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) จะเห็นได้ว่า 

นอกจากพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆแล้ว ยังม ี

พระมหากษัตริย์มหาราชพระองค์แรกของไทย คือ 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ท่ีปรากฏอยูบ่นธนบัตรไทย 

จากระยะเวลาท่ีจ่ายแลกจนถงึปัจจบัุนเป็นระยะเวลา 

4 ปีท่ีคนไทยทุกคนได้ใช้ธนบัตร ชนิดราคา 20 บาท 

แบบที ่16 ซ่ึงเป็นแบบล่าสุดท่ียงัไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

ใดๆ แต่หากในอนาคต ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท  

ได้เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา กย็งัระลกึได้เสมอว่า 

ครั้งหน่ึงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชเคยได้อยู ่ใน

ภาพประธานด้านหลังของธนบัตรชนิดนี้มาก่อน  

ยิง่จะท�าให้นกัสะสมท่ีชืน่ชอบเรือ่งของธนบัตรไทย 

มีความต้องการท่ีจะเก็บไว้เป็นท่ีระลึก และจะ 

กลายเป็นธนบัตรหายากอีกใบหนึ่งก็เป็นได้ 

 พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ไม่ว่าจะปรากฏ 

ในชือ่ของสถานทีใ่ดๆกแ็ล้วแต่ หรอืแม้กระทัง่บน 

ธนบัตรไทย แสดงให้เหน็ว่าจากอดีตจนถงึปัจจบุนั 

คนไทยทุกคนผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป็นอย่างมากนอกเหนือจากสถาบัน ชาติ และ 

ศาสนา เพราะพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นพระประมุข 

ของชาติ เป็นท่ียดึเหนีย่วจิตใจของประชาชน ไม่ว่า 

พระมหากษัตรย์ิจะอยูท่ีใ่ด แต่จะทรงประทับอยูใ่นใจ 

ของคนไทยชั่วกาลนาน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2555). ธนบัตรชนิด 

ราคา 20 บาท แบบ 16. สืบค้นเม่ือ 10 เมษายน 2560, 

จาก https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/ 

HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pag-

es/20_16.aspx

อินทเสนา. (2555). พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช.  

กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค.



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ENG 2401 (EN 205) 

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ

Sentences and Short Paragraphs

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1  TTS 09:30 - 11:20 น.  ห้อง SLL 402

Section 2  MWF 13:30 - 15:20 น. ห้อง SBB 502 

 	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1: รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

Section 2: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 	ต�าราที่ใช้   EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ  

และอนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

 	ค�าอธบิายกระบวนวชิา ศึกษาลกัษณะของ

ภาษาเขียน ฝึกเขียนประโยคชนดิต่าง ๆ ให้ส่ือความหมาย  

ที่ต้องการ โดยเริ่มจากประโยคเด่ียวไปสู่ประโยค

ความรวม และประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขยีน

อนุเฉทสั้น ๆ ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจโครงสร้างและ

ส่วนประกอบของประโยคพื้นฐาน

  2. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความรวม และรู้จักใช้ค�าเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

  3. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  4. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความเดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  5. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค 

ที่มี Gerund หรือ Infinitive ได้ 

  6.  เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเขียนอนุเฉทสัน้ ๆ 

เพือ่อธิบายหรอืแสดงความคิดเหน็ในประเด็นต่าง ๆ  ได้

  7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และ 

อธิบายโครงสร้างของประโยคและอนเุฉทชนดิต่าง ๆ ได้

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

PowerPoint และฝึกท�าแบบฝึกหัด

 	เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้าง

ประโยคพื้นฐานชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างของ

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค�าถาม 

ประโยคค�าสั่ง ประโยคขอร้อง  ประโยคที่มี “there” 

เป็นประธาน และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวม

และค�าเชือ่มชนิดต่าง ๆ ประโยคความซ้อนชนดิต่าง ๆ 

และประพันธสรรพนาม ประโยคความเดียวชนิด

ซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้ง 

ประโยคท่ีขึน้ต้นด้วย “it” การเขยีนอนุเฉท ส่วนประกอบ

ของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

 	ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ  อตันยั 110 คะแนน 

  สอบวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 

  เวลา 09:30-12:00 น.

 	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้

Part I. Combine each of the following sentences  

 into a compound or complex sentence 

 by using one of the connectors given  

 below. Be sure to use each of them only 

 once and put the punctuation where  

 necessary.   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกัน 

โดยเลือกค�าเชือ่มท่ีมีให้ ในการท�านกัศึกษาจะต้องใช้ 

ค�าเชือ่มท่ีให้มาค�าละครัง้เดียวเท่าน้ัน ถ้าใช้ค�าเชือ่มซ�า้ 

ประโยคอื่น ๆ ท่ีใช้ค�าเชื่อมที่ใช้ไปแล้วจะไม่นับ-

คะแนนให้ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

Part II. Change each of the following complex  

 sentences into a simple one by using  

 participle modifiers in a suitable position.  

 Use the correct punctuation where necessary. 

   (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค

ท่ีเป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

ภาคฤดูร้อน/2559 

    

การบอกเลิก	-	บอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่า		

ที่ลงทางอินเทอร์เน็ต	(Internet)	และทางไปรษณีย์		ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2559

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (Internet)  และทางไปรษณีย์ของนักศึกษาเก่า  ภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2559 น้ี มีนกัศึกษาจ�านวนมากลงทะเบียนเรยีนผดิพลาด ส่งผลให้นกัศึกษามีความประสงค์จะขอแก้ไข 

ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน (การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา) ในเวลาต่อมา

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สามารถมาขอแก้ไขข้อมูล

การลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการสับเปลี่ยนกระบวนวิชา หรือลงกระบวนวิชาเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อ

แก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 12 หน่วยกิต ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 18 หน่วยกิต 

ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

มีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

 1. กรณีสับเปลี่ยนกระบวนวิชา  โดยหน่วยกิตรวมเท่าเดิม  ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

      1.1  บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

      1.2  ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ   

   1.3  สมดุลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.36) พร้อมแถบรหสักระบวนวชิาทีต้่องการสับเปลีย่น หรอืเพิม่กระบวนวชิา  

หรือปรินท์บาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

  1.4  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 50 บาท ช�าระเงินท่ีกองคลัง 

ส�านักงานอธิการบดี  หรือจุดช�าระเงินที่อาคารกงไกรลาศ (KLB)

 2. กรณีสับเปลี่ยนกระบวนวิชา  โดยหน่วยกิตรวมน้อยกว่าเดิม  เตรียมเอกสารตามข้อ 1  และนักศึกษาจะ

ได้รับเงินคืน  โดยในใบเสร็จบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (ม.ร.29) จะระบุจ�านวนเงินและวันรับเงินคืน

 3.  กรณีสับเปลี่ยนกระบวนวิชา  โดยหน่วยกิตรวมมากกว่าเดิม  ทั้งนี้ต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยก�าหนดตาม 

ที่ปรากฏในตอนต้นของประกาศนี้ โดยเตรียมเอกสารตามข้อ 1 และใบเสร็จที่ช�าระค่าหน่วยกิตเพิ่ม (นักศึกษาปกติ 

หน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับใบเสร็จช�าระค่าหน่วยกิต

เพิ่มเติมนี้จากการช�าระเงินที่กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี  หรือจุดช�าระเงินที่อาคารกงไกรลาศ (KLB)

 ทั้ง 3 กรณี  ให้น�าเอกสารไปติดต่อที่หน่วยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา  อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1   

เคาน์เตอร์ท่ี 11-13 ระหว่างวนัที ่8-9 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาทีม่าเพิม่กระบวนวชิาในช่วงนี ้จะต้องสอบท่ีนัง่สอบเสรมิ

Part III. Fill each of the following blanks with  

 a suitable clause.  Be sure to use punctuation  

 where necessary. (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค

หรือประโยคหลักในช่องว่างท่ีก�าหนดให้ และ

นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความ

เหมาะสมด้วย

Part IV.  Change the word within the parentheses  

 into the correct form of infinitive or  

 gerund. Be sure to use tense and voice  

 correctly. (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนค�ากริยา 

ที่ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ   Infinitive  ทีเ่หมาะสม 

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องค�านึงถึงเรื่องกาล

และวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น 

active voice หรือ passive voice  

Part V.  Paragraph Writing 

 Choose One of the following  topics  to  write   

 a  good  paragraph of at least 8 sentences. 

 Also underline the topic sentence.  (20 marks)

  ข้อสอบ  part น้ี ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบ ให้นักศึกษาเขียนด้วย

ปากกาเท่าน้ัน ถ้าใช้ดินสอท�าข้อสอบ อาจารย์ผูต้รวจ

จะไม่ตรวจข้อสอบให้  



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม 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

  

หรือศึกษาดูงานภายในประเทศ 139,000.- บาท

(แบ่งช�าระ 7 งวด) 

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่โครงการบริหารธุรกจิ-

มหาบัณฑิตฯ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง หัวหมาก หรือสมัครออนไลน์ที่ www.

mbainnovationram.com สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 

โทร. 0-2310-8234, 086-310-2633 

 นางสาวประภาพร  แก้วสุวรรณ์ 

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  

กล่าวว ่าการได ้ เป ็นส่วนหน่ึง

ของทีมงานร ่วมถ ่ายท�าวิดีโอ

ประกอบเพลง ‘เธอ’ ของ สนช.  

เป็นสิ่งที่น่าสนใจและท้าทายมาก  

เน่ืองจากตนเป็นผูห้ญิง  และเนือ้หาของเพลงท่ีเกีย่วข้อง 

กับผูห้ญิงท�าให้สามารถสอดแทรกข้อคิดดีๆ ท่ีต้องการ

สื่อสารกับผู้ดูและผู้ฟังได้

	 “สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันข้ันต้นของ

การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตในรูปแบบต่างๆ		

ส�าหรับครอบครัวที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งให้ลูกเห็น

เป็นประจ�า		ความรุนแรงเหล่าน้ันจะถกูส่งต่อไปเรือ่ยๆ 

ไม่จบ	 ไม่สิ้น	 หวังว่าผลงานชิ้นนี้จะสร้างประโยชน์

ให้กบัคนดู		ซ่ึงผลงานชิน้น้ีคือก้าวแรก		เมือ่ได้รางวัล

ที่เกินความคาดหมายก็รู้สึกภาคภูมิใจ		มีพลังทดลอง

ท�าสิ่งใหม่ๆ	มากขึ้น”							

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนฯ (ต่อจากหน้า 3)

ม.ร. เปิดรับ นศ.ป.โทฯ (ต่อจากหน้า 1)

ได้รับถ้วยรางวัลจาก รองศาสตราจารย์รังสรรค์  

แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ

ผู้ก่อต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ 

อนัดับ 2 ได้แก่ ทมี สฬ 1 ได้รับถ้วยรางวลัจากรองอธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และรางวลับู้บ้ี ได้แก่ ทมีวศนิ 

ได้รับถ้วยรางวัลจากหัวหน้าส�านักเลขานุการคณะ-

วิศวกรรมศาสตร์ 

 ประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ 3 เกมรวม

สูงสุดชาย ได้แก่ ณัฐพงษ์ จากทีม รัฐศาสตร์ ได้รับ 

ถ้วยจากคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ รางวลัชนะเลศิ 

3 เกมรวมสูงสุดหญิง ได้แก ่ อ.อัฉริยา จากทีม ตะมุ

ตะมิ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ  

รางวัลชนะเลิศเกมเดี่ยวสูงสุดชาย ได้แก่ จีระศักดิ์ 

จากทมี ENG.LAW.6 ได้รบัถ้วยรางวลัจากผูอ้�านวยการ-

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ

เกมเดี่ยวสูงสุดหญิง ได้แก่ พัฒนกุล จากทีม ชมรม

สะตอ มร. ได้รบัถ้วยรางวลัจากผูอ้�านวยการกองกลาง

   

คณะวิศวะ ม.ร.จัดฯ (ต่อจากหน้า 4)

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบดี จักรนีฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ที่ชาวโลกยกย่องให้เป็น King of King องค์อัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของไทย 

ท่ีมพีระอจัฉรยิภาพในทางศิลปะทุกแขนง ทัง้ด้านจติรกรรม ประติมากรรม การถ่ายภาพ หตัถศิลป์ ดุรยิางคศิลป์ 

ภูมิสถาปัตยกรรม และด้านวรรณศิลป์และวาทศิลป์ โดยเฉพาะด้านวรรณศิลป์และวาทศิลป์ ทรงพระปรีชา

สามารถในการถ่ายทอดเรือ่งราวบันทึกผ่านพระอกัษรท่ีสละสลวย แฝงด้วยคติธรรม ปรชัญาในการด�าเนนิชวิีต 

การใช้ความเพียรเพื่อชนะอุปสรรคทั้งมวล ความรักความสามัคคี ทรงใช้ภาษาที่สามัญชนเข้าใจง่าย  

โดยพระราชนิพนธ์ไว้ถึง 8 เรื่อง ประกอบด้วย เม่ือข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ นายอินทร์- 

ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก พระมหาชนกฉบับการ์ตูน ทองแดง ทองแดงฉบับการ์ตูน และ 

พระราชด�ารัสทรงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 จากส่วนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์ ทั้ง 8 เรื่อง และจากการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความส�านึกใน 

พระมหากรณุาธิคณุท่ีทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ท�าให้ในรชัสมัยของพระองค์ได้มบุีคคล และองค์กรต่างๆ 

จัดท�าส่ืออนิเมชั่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ มากมายถึง 9 เรื่อง ประกอบด้วย พระมหาชนก  

เมืองนริมิตแห่งจติตนคร ความสขุของแผ่นดิน รามเกยีรต์ิอนเิมชัน่ ฟ้าทอฝัน คณุทองแดง พระราชาผูย้ิง่ใหญ่ 

เบิร์ดแลนด์ตอนพิเศษ ตามรอยพระราชา และการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติตามโครงการพระราชด�าริ 

	 “ส�านักหอสมุดกลางในฐานะที่เป็นองค์กรเผยแพร่สารสนเทศ	และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 

ในทกุรปูแบบ	 ขอใช้โอกาสน้ีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลยั	 ด้วยความส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุ

อย่างหาที่สุดมิได้	 โดยการน�าผลงานอนิเมชั่น	ทั้ง	 9	 เรื่อง	มาจัดนิทรรศการ	 “จากปากกาสู่พู่กัน	สร้างสรรค์

ด้วยจงรักและภักดี”	 เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ	 แนวคิดในการด�าเนินชีวิตผ่านพระราชนิพนธ์ในรูปแบบ

การ์ตูนและอนิเมชั่นเทิดพระเกียรติที่หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดท�าถวาย”

 รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

รู้สึกภาคภูมิใจเสมอมาในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้ชาติ และ

สังคมตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี และเป็นพระมหากรณุาธิคณุอย่างหาทีส่ดุมิได้ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-

มหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ในหลวงรชักาลท่ี 9 ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานเุสาวรย์ี- 

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช และพระราชทานปรญิญาบตัร ให้กับนักศึกษา รุน่ท่ี 1 และรุน่ที ่ 2 ของมหาวทิยาลยั 

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2518 ณ ปะร�าพิธีหน้าส�านักหอสมุดกลางแห่งนี้ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่

ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัย

	 “ขอชืน่ชมบุคลากรของส�านกัหอสมดุกลาง	 ท่ีจดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติถวายความจงรกัภกัดีเรือ่ยมา	

รวมถึงการถวายความอาลัยร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวรามค�าแหง	ด้วยการ

สร้างสรรค์ผลงานจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ออกมาในรูปของนิทรรศการในครั้งนี้	 เพื่อให้อาจารย	์

ข้าราชการ	 และนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ได้น�าข้อคิด	 แนวคดิในการด�าเนนิชวีติจากพระราชนิพนธ์ 

ไปเป็นหลักในการใช้ชีวิต	ตามที่ทางส�านักหอสมุดกลางอัญเชิญมาเสนอด้วย”

 จากนั้น เป็นการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก 

องก์ความเพียร” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แฝงไว้ด้วย

คติธรรมด้านความเพียร เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  

และบุคคลท่ัวไป ได้น�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัท้ังด้านการศึกษา การท�างาน หรือด้านอืน่ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้บรรลุผลและประสบความส�าเร็จดังที่ตั้งใจ ทั้งนี้การแสดงดังกล่าว ด�าเนินการจัดท�าและท�าการแสดง

โดยบุคลากรของส�านักหอสมุดกลาง นอกจากนี้มีการร่วมกันร้องเพลง “พระราชาในนิทาน” ด้วย

ส�านักหอสมุดกลางจัดนิทรรศการ “จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์ด้วยจงรักและภักดี (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓) วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา- 

เศรษฐศาสตร์ ประจ�าปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ความ

ผนัผวนของเศรษฐกจิโลกต่อความยัง่ยนืของอาเซียน” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 

16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
จดัประชมุวิชาการระดบัชาต ิ25 พ.ค.นี้ 

   

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดไพรพัฒนา อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ทรงเป็นประธานในพธีิเปลีย่นผ้าไตรสรรีะสังขารหลวงปู่สรวง ในการน้ี ได้ประทานของทีร่ะลกึ ให้แก่รองศาสตราจารย์-

วิโรจ นาคชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสิริกัญญา โพธิวัฒน์ หัวหน้าส�านักงาน

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ นางมุทิตา ศรีปิยะบุตร หัวหน้าส�านักงานสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวสุมิตรา ศิริสุรักษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา และนางสาวบังอร สุวรรณพันธ์ หัวหน้างานสารสนเทศ   

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ 

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และคณะสงฆ์วัดพระพรหม จัดโครงการเทศน์มหาชาติ 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยมี นายจ�าเริญ  ทิพยพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และมี 

รองศาสตราจารย์พรรณพิมล  ก้านกนก  รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย 

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีสาขาฯ นักศึกษา 

และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 5 

เมษายน 2560 

   การจัดงานคร้ังน้ี จัดข้ึนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ตระหนักในคติธรรม 

ของพระพุทธศาสนา และสามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งเป็นการสืบสานศิลป-

วัฒนธรรมและศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป  

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร 

การใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน คร้ังท่ี 4/60 รุ่นท่ี 85 

อบรมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จ�านวน 42 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที ่

15 กรกฎาคม 2560 ท่ีห้องอบรม ICB 303 ค่าลงทะเบียนเรียน 

พร้อมเอกสาร1,800 บาท มีหัวข้ออบรมดังนี้

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้ งแต่ บัด น้ี เป็นต้นไป 

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ชั้น 1 โทร. 0-2310-8851, 0-2310-8853, ห้องรับสมัคร 

0-2310-8800 ต่อ 2269, www.ctc.ru.ac.th 

 ภายในงานช่วงเช้า พบกับการปาฐกถาพเิศษ หวัข้อ “ความหลากหลายของงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์” 

โดย ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  

การเสวนาวชิาการเรือ่ง “ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกต่ออาเซยีน” โดย ดร. อมรเทพ  จาวะลา  ผูอ้�านวยการอาวโุส 

ส�านักวจัิย ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย และผศ.ดร. ปิติ  ศรแีสงนาม จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ในช่วงบ่าย เป็นการน�าเสนอผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ ในหวัข้อ “เศรษฐศาสตร์-บรหิารธรุกจิ-สาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” ของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมน�าเสนอ

 ขอเชญิชวนนักวชิาการ นักวจิยั นักศึกษา และผูส้นใจท่ัวไปเข้าร่วมการประชุมวชิาการระดับชาติดงักล่าว 

โดยสามารถลงทะเบียนส�ารองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ Facebook/คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 0-2310-8541 หรือที่ www.eco.ru.ac.th, 

www.ecojournal.ru.ac.th

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในสำานักงาน

Ms Windows 7 24 มิถุนายน 2560 (ทั้งวัน)  

25 มิถุนายน 2560 (เช้า) 

Ms Office Word  2010 25 มิถุนายน 2560 (บ่าย) 

1 กรกฎาคม 2560 (ทั้งวัน) 

Ms Office Excel  2010 2 กรกฎาคม 2560 (ทั้งวัน)  

8 กรกฎาคม 2560 (เช้า) 

Ms Office Power 

Point 2010

8 กรกฎาคม 2560 (บ่าย)  

9 กรกฎาคม 2560 (ท้ังวัน) 

Internet 15 กรกฎาคม 2560 (ท้ังวัน) 

รามฯ -นครศรธีรรมราชจดัเทศน์มหาชาติ

 กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย” โดยมอีาจารย์

ชุมพล มากทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

ณ ห้องประชุม อาคารอ�านวยการ ชั้น 2 และม ี

พ.ต.อ.ปรชีา เพ็งเภา ผูก้�ากบัการสถานีต�ารวจนครบาล 

อุดมสุข พ.ต.ท.ณัฐ ตันธารัตน ์ รอง ผกก.ป.สน.

อุดมสุข นายถิรวัฒน์ ดอกสวย ประธาน กต.ตร.

สน.อดุมสุข นายวเิชยีร เทยีนเลก็ ประธานท่ีปรกึษา 

กต.ตร.สน.อุดมสุข ร่วมในพิธี

  การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมอบรม 

150 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการหอพักและ

ชุมชนในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตบางนา รวมทั้ง 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งจาก ม.ร.หัวหมาก และ

วิทยาเขตบางนา

รามฯ 2 อบรมป้องกันอัคคีภัย 


