
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๘

วันที่	๕	-	๑๑	มิถุนายน	๒๕๖๐	

ภาควิชาชีววิทยาจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
   
 
             
ม.รามฯ จัดงาน RU Road Show 2017
จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต-เปิดรับนศ.ใหม่ ที่เซ็นทรัล พระราม 2

	 มหาวิทยาลั ยรามค� าแหง	 

จดังาน	RU	Road	Show	2017		น�าเสนอ

ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของ

คณะต่างๆ	 ผ่านนิทรรศการมีชีวิต 

พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โดยใช้หลกัฐานบตัรประจ�าตัวประชาชน 

เพยีงใบเดียว	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

สาขาพระราม	2	พร้อมชมการสาธิต

และชิมอาหารจากครัวคหกรรมศาสตร์	เมื่อวันที่	26	-	28	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกัน-

คุณภาพการศึกษา	เป็นประธานเปิดงาน	RU	Road	Show	2017	โดยมี	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	 นักศึกษา	 และผู้สนใจร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	 เม่ือวันที่	 26	 พฤษภาคม	 2560	 

ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	สาขาพระราม	2

	 โอกาสนี	้ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยรู	กล่าวว่ามหาวทิยาลัยรามค�าแหง	เป็นมหาวทิยาลัย-

ตลาดวิชาที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกเพศ	ทุกวัย	คนท�างานก็สามารถเรียนได้	 และ 

ขยายโอกาสทางการศึกษาไปทุกภมูภิาคท่ัวประเทศ	 เพือ่ให้ทุกคนได้เรยีนหนงัสืออย่างมีคณุภาพ

และเท่าเทียม	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในทุกระดับ	 และผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพออกไปประกอบอาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส�าเร็จ

ในวิชาชีพนั้นๆ	 เป็นท่ียอมรับของทุกหน่วยงาน	ทุกองค์กร	สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ

สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง	

	 “มหาวิทยาลัยพยายามสร้างอนาคตให้กับบ้านเมืองผ่านทางการศึกษา	พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศให้ดียิง่ข้ึน	 และได้เปิดหลักสูตร	 Pre-degree	 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาส

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 

โดยสามารถน�าหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เม่ือจบ	 ม.6	 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตร	 Pre-degree	 เป็นจ�านวนมาก	 พิสูจน์ให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีคุณภาพ	 สามารถส�าเร็จ-

การศึกษาระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่อายุยังน้อย	และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	รวมทั้งออกไปสู่

ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นด้วย”	

	 ภาควิชาชวีวทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ	“การอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 :	 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย	 

ครัง้ท่ี	7”	ระหว่างวนัท่ี	26-28	มิถนุายน	2560	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

กรุงเทพมหานคร	

	 งานประชมุดังกล่าวเป็นการน�าเสนอผลงานวจิยัท่ีหลากหลาย

ในด้านชีววิทยา		เช่น	จุลินทรีย์	พืช	สัตว์	และนิเวศวิทยาทางทะเล	

คาดว่าจะมีผูเ้ข้าร่วมประชมุท้ังจากภายในและนอกประเทศ	ไม่น้อยกว่า	

250	 คน	 น�าเสนอแบบบรรยาย	 จ�านวน	 53	 เรื่อง	 แบบโปสเตอร์	

จ�านวน	80	 เรือ่ง	 ซ่ึงงานประชมุน้ีจะเป็นเวทสี�าคัญให้นกัอนุกรมวธิาน 

สาขาต่างๆ	รวมท้ังนสิิต	 นักศึกษา	จากมหาวทิยาลยัต่างๆ	 ได้แสดง

ความสามารถ	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และการกระตุ้นเตือน 

ให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงความส�าคัญของการส�ารวจ	ค้นหา	

จดบันทึก	วิเคราะห์	และน�าเสนอเผยแพร่อย่างมืออาชีพมากขึ้น	

	 นอกจากน้ีมีการปาฐกถาพเิศษจากนกัวชิาการด้านอนุกรม-

วิธานและซิสเทมาติคส์ระดับนานาชาติ	เช่น Professor  Pier Luigi 

Nimis จาก	University	of	Trieste	ประเทศอิตาลี	เรื่อง	“Computer- 

aided	identification	tools	and	the	ivory	towers	of	taxonomists”	

Professor Dr. Hiroaki Tsutsumi	จาก	University	of	Kumamoto	

ประเทศญี่ปุ่น

   
 
             

(อ่านต่อหน้า 12)

 ม.รามค�าแหง ย�้าเตือนบัณฑิต ซ้อมใหญ่ 12-15 มิถุนายน 2560 ขอความ

ร่วมมือไม่ติดดอกไม้ในวันพิธีฯ รวมทั้งแนะให้ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหงจะมีพธีิพระราชทานปรญิญาบัตร	ครัง้ท่ี	 42 

ระหว่างวนัที ่ 19 - 22 มถุินายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

โดยก�าหนดการซ้อมใหญ่ระหว่างวนัที	่12	-	15	มิถนุายน	2560	โดย	คาบเช้า รายงานตัว 

ก่อนเวลา	 05.30	น.	คาบบ่าย	 รายงานตัวก่อนเวลา	 09.00	น.	ณ	 อาคารกงไกรลาศ	 (KLB) 

ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ	 ผู้ไม่มาฝึกซ้อมไม่มีสิทธิ์

รับพระราชทานปริญญาบัตร	นั้น

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ขอแจ้งแนวปฏิบัติแก่บัณฑิตว่า	ขอความร่วมมือ 

บัณฑิตไม่ติดดอกไม้หรอืเครือ่งประดับอืน่ใดบนเส้ือครยุในวนัพธีิ	 และขอความร่วมมือ

จากผูป้กครอง	ญาติมติร	ไม่น�าดอกไม้หรอืช่อดอกไม้	ของขวญั	และของท่ีระลกึต่างๆ 

มาแสดงความยนิดีต่อบัณฑติภายในบริเวณมหาวทิยาลยัในวนัพธีิฯ	

   
 
             

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ร่วมกับ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 5 

และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 

ให้กับผู ้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและพลโทศิริชัย เทศนา ผู้บัญชาการ 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	เป็นประธาน

ม.ร.ซ้อมใหญ่รับปริญญา 12-15 มิ.ย.60
แจ้งแนวปฏิบัติและสถานที่จอดรถ

(อ่านต่อหน้า 12)

ม.ร. ร่วมกับ ททบ.5 วัดสายตาประกอบแว่นผู้สูงอายุ

(อ่านต่อหน้า 12) (อ่านต่อหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 1/2560 (ม.ร. 30)
     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ   วิชา (CR)  / SEC           วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน 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

รวม	2,488	กระบวนวิชา

หมายเหตุ :		กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน	(*) 

	 ข้างหน้ารหัสวิชา	ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข 

	 ของวิชานั้นจาก	ม.ร.	30	ฉบับสมบูรณ ์

	 หรือจากอินเทอร์เน็ต	(www.ru.ac.th)

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ

กำาหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5901014323	-	5901514603

5902020436	-	5902514776

5903010436	-	5903510088

5804507753	-	5904507067

5905001730	-	5905501853

5906021372	-	5906525000

5907001381	-	5907501026

5954007208	-	5954504592

5956002769	-	5956501158

5990039900	-	5990514274

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5801000208	-	5901014315

5802017052	-	5902020428

5803007037	-	5903010428

5704038362	-	5804507746

5705008513	-	5905001722

5806005434	-	5906021364

5807001010	-	5907001373

5854010963	-	5954007190

5856500441	-	5956002751

5990007766	-	5990039892

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5601012700	-	5801000190

5602046913	-	5802017045

5603004390	-	5803007029

5504503953	-	5704038354

5505006238	-	5705008505

5606062908	-	5806005426

5607003414	-	5807001002

5754007804	-	5854010955

5756002746	-	5856500433

5890013187	-	5990007758

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรฯ

Pre-degree

5201500013	-	5601012692

5202500012	-	5602046905

5203500011	-	5603004382

5204500010	-	5504503946

5205500019	-	5505006220

5206500018	-	5606062890

5207500017	-	5607003406

5254500019	-	5754007796

5356000017	-	5756002738

5290500015	-	5890013179

4	
	ก
รก
ฎา
คม

		2
56
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     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ
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ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๘) วันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 	 มีหนังสืออีก	๒	-	๓	เล่มที่	“ข่าว-

รามค�าแหง”	ได้	(ซื้อ)	มาจากงานสัปดาห์

หนังสือแห่งชาติครั้งที่แล้ว

	 	 เป็นหนังสือที่อ่าน	 “ง่าย”	 และ	

“สนุก”

 	 พูดถึงหนังสือลักษณะดังกล่าวน้ี 

นักอ่านรุ่นเก่าๆ	 อย่าง	 “ข่าวรามค�าแหง” 

ย่อมนึกถงึหนังสือของ	“อาจารย์คกึฤทธ์ิ” 

คือ	ศาสตราจารย์พลตรีหม่อมราชวงศ์

คึกฤทธิ์ ปราโมช

	 ซ่ึงบางคนก็อาจจะนึกถึงนักเขียน

ในยุคต่อมา	ถ้าถาม	 “ข่าวรามค�าแหง”	 

กจ็ะตอบว่า	คิดถงึ	“วาณชิ จรงุกจิอนันต์” 

และ	สรกล  อดุลยานนท์ 	(หนุม่		เมืองจันท์) 

	 กล่าวจ�าเพาะหนังสือที่จะพูดถึง 

ในคราวนี้

	 ผูเ้ขยีนเป็นอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชื่อ

 รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  

เด่นดวงบริพันธ์

 หนังสือเล่มนั้นชื่อ	 “อ๋อ มันเป็น

อย่างนี้นี่เอง”

	 อาจารย์เจษฎา	 บอกว่า	 เรื่องต่างๆ	

ในหนังสือนี้เผยความจริงของข้อมูลต่างๆ

ในโลกออนไลน์	 ที่ต้องเช็กก่อนแชร์ว่า	 

จรงิหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่

	 ได้ยินแนวของหนังสือเล่มน้ีแล้ว	

บรรดา	 “คอ”	 หนังสือแนวนี้เห็นทีจะ

ต้องรีบไปหามาอ่านแล้ว	จริงไหม
อกีทัง้ไม่อนญุาตให้บณัฑิตน�ารถยนต์เข้ามาในบรเิวณ	ม.ร. 

ในวันพิธีฯ	 จึงขอให้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องใช้บริการ 

รถรบัจ้างสาธารณะ	หากมคีวามจ�าเป็นต้องน�ารถยนต์- 

ส่วนตัวมา	ให้ไปจอดทีก่ารกฬีาแห่งประเทศไทย	(กกท.) 

ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซ	ี(สาขาหัวหมาก)	และ	ห้างสรรพสินค้า

เดอะมอลล์	2,3	(สาขารามค�าแหง)	

ม.ร.ซ้อมใหญ่รับปริญญาฯ  (ต่อจากหน้า 1)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

และคณะผู้บังคับบัญชา	 ร่วมส่งมอบแว่นสายตา

ให้กับผู้สูงอายุ	ณ	หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 จังหวัดลพบุร	ี

เม่ือวันที่	19	พฤษภาคม	2560

 ท้ังนีเ้พือ่ให้ผูสู้งอายุได้รับบรกิารตรวจสุขภาพสายตา 

รวมถงึให้ค�าแนะน�าในการดูแลสขุภาพสายตาอย่างถกูต้อง 

และได้ร่วมกันท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศล	 

โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ได้ให้บรกิารตรวจวดัสายตา 

ท้ังการตรวจวัดสายตาเบ้ืองต้นด้วยเครื่องวัดสายตา-

คอมพิวเตอร์	 และการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียด

จากอาจารย์และนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร	์	

รวมท้ังได ้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาแก ่นักเรียน

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์	ค่ายนารายณ์ศึกษา	และ 

โรงเรยีนอนุบาลลพบุรเีพือ่ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาด้วย

ม.ร.ร่วมกับ ททบ.5ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

เรื่อง	“The	taxonomy	and	biological	characteristics	

of	Capitella	(Capitellidae,	Polychaete)	and	differences	

of	the	impact	of	environmental	disturbance	caused	

by	 hypoxia	 on	 the	 benthic	 communities	 between	

tropical	 and	 temperate	 coasts”  ศาสตราจารย์สมศกัด์ิ 

ปัญหา	 ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความ-

หลากหลายทางชวีภาพ	 เรือ่ง	  “Thailand	biodiversity 

big	 volume” ศาสตราจารย์สุภาวดี จุลละศร	 จาก	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เร่ือง	“การจ�าแนก	การเพาะเลีย้ง 

และการใช้ประโยชน์ฮาร์แพคทิคอยโคพพีอดสิรนิธร”

	 ภาควิชาชีววิทยาจึงขอเชิญชวนนักเรียน	

นิสิต	 นักศึกษา	 นักวิชาการ	 และผู้ที่สนใจสามารถ

เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยสามารถลงทะเบียนได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่	http://tst2017.ru.ac.th/	 

ภาควิชาชีววิทยาฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 รายละเอยีดดูได้จาก	www.ru.ac.th	หรอืสอบถาม

ได้ท่ีคณะ	โทร.0-2310-8000	ต่อคณะท่ีสงักดั	บัณฑิตวทิยาลยั 

โทร.0-2310-8560,	 0-2310-8564,	 www.grad.ru.ac.th 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ	โทร.	0-2310-8566-7, 

0-2310-8549,	www.phd.ru.ac.th

	 ทั้งนี้ตลอด	3	วันมีกิจกรรมต่างๆ	ประกอบด้วย	การแนะน�า- 

หลกัสตูรการเรยีนการสอน	แนะแนวการศึกษากบัการเลอืกสาขาวชิา 

และคณะท่ีตรงใจ	โดยส�านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.)		นทิรรศการมีชวีติทีน่�าเสนอผลงานและนวตักรรมต่างๆ	โดย	คณะวทิยาศาสตร์น�าเสนอการแสดงหุน่ยนต์

และสาธิตการนวดบ�าบัดจากสาขาวชิาแพทย์แผนไทย	 รวมทัง้มีการเล่นเกมแจกยาดมและยาหม่องสมุนไพรด้วย	 

ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์แนะน�าผลงานวิจัยเครื่องกรองน�้าเคลื่อนที่	 การผลิตก๊าซโอโซนปรับความเข้มข้น	 

การบ�าบัดน�า้เสียด้วยสาหร่ายเซลเดียว	 และกจิกรรมถาม-ตอบชงิรางวลัเส้ือท่ีระลกึของคณะ	 ด้านคณะสือ่สารมวลชน 

แนะน�าเทคนิคและสาธิตการถ่ายภาพย้อนยุค

	 นอกจากนี้ยังมีสถาบันคอมพิวเตอร์มาร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย	 และท่ีสร้างสีสันให้กับ

งานโรดโชว์ในครั้งนี้อย่างมาก	ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจ�านวนมากตลอดงาน	ทั้งร่วมชมการสาธิตและ

ชิมอาหาร-เครื่องดื่มจากครัวคหกรรมศาสตร์	ม.ร.ที่พร้อมเสิร์ฟขนมไทยโบราณหาทานยาก	อาทิ	ขนมเบื้อง-

ไส้หวาน-เค็ม	ขนมช่อม่วง	ขนมสัมปันนี	ขนมเกสรล�าเจยีก	และขนมเรไร	ฯลฯ	ตลอดจนการแสดงบนเวทีจาก

นักศึกษา	RU	Band		RU	Chorus	การแสดงศิลปวฒันธรรมไทย	นาฏศิลป์และดนตรไีทยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

และการแสดงดนตรีจากวง	Satitram	Jazz	Big	Band	ที่ชนะการประกวดดนตรี	Jazz	ระดับประเทศจากการ

แข่งขัน	 Thailand	 Jazz	 Competition	 ครั้งที่	 12	 รวมทั้งการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงบุญของเรา	 และ

ศิลปินรับเชิญ “หยก รณพร”  ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์	ดาวดวงใหม่ลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมเจ้าของรางวัล

คมชัดลึกอวอร์ด	ครั้งที่	 10	และ	“วินัย พันธุรักษ์” ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	 โดยตลอดการจัดงานได้รับความ 

สนใจจากผู้ปกครอง	 นักศึกษา	 นักเรียน	 และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก	 รวมทั้งสอบถาม

เกี่ยวกับการเรียนการสอน	เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมตัวในการสมัครนักศึกษาใหม่ด้วย

ม.รามฯจัดงาน RU Road Show 2017 จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต-เปิดรับนศ.ใหม่ฯ  (ต่อจากหน้า 1)


