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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 ๑๗

วันที่	๗	-	๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๐	

   
 
             ม.ร.ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คํ า แ ห ง  

นําคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ลงนามถวายพระพร สมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ- 

บดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 

2560 ณ กองกิจการในพระองค ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ พระท่ีนัง่- 

อมัพรสถาน  เมือ่วนัที ่ 27  กรกฎาคม  

2560

 ตามที่ได ้ เกิดอุทกภัยหลายจังหวัดท้ังภาคเหนือและภาค- 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง และมี 

ผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมาก นั้น

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงขอเชิญชวนชาวรามคําแหงและผู้มี 

จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ ได้ต้ังแต่บัดนี้

เป็นต้นไป โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขารามค�าแหง 

เลขที ่020036446654 ชือ่บัญช ี“ม.ร. รวมใจช่วยผูป้ระสบภยัในประเทศไทย” 

หลังจากที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้แฟกซ์สําเนาการโอนพร้อมแจ้ง 

ชือ่-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาคให้ชัดเจน โดย 

ส่งแฟกซ์มาท่ี 0-2310-8022 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคท่ีท่าน

โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป ทั้งนี้ขอให ้

บรจิาคโดยโอนเงนิเข้าบัญชโีดยตรงเท่านัน้ และมหาวทิยาลยัไม่มนีโยบาย

ให้ผู้ใดรับบริจาคหรือเรี่ยไรเป็นเงินสดแต่อย่างใด

 นอกจากนีย้งัเปิดรบับรจิาคส่ิงของอปุโภคบรโิภค เครือ่งใช้ทีจํ่าเป็น 

ได้ท่ีบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

ตั้งแตว่ันที่ 1 - 16 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-47

ม.รามฯ รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

อาเศียรวาท
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่๙

๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐
 กราบแทบเบื้องยุคลบาทนาถเหนือเศียร	 ธ	เป็นเทียนส่องไทยให้สว่าง
น้ำาพระทัยผ่องผุดดุจน้ำาค้าง	 	 ไม่จืดจางจากใจไทยทั้งปวง
	 ขอพระชนมายุลุพันฉนำา	 	 ขอพรล้ำาเลิศลบจบแดนสรวง
ดลพระองค์ทรงเกษมเปรมปรีดิ์ทรวง	 	 ชีพโชติช่วงพระชนม์ชื่นรื่นอุรา
	 พระราชกรณียกิจเพื่อผลชนทั้งชาติ	 	 ทวยไทยราษฎร์ทุกผู้อยู่หรรษา
มีอาชีพที่ทำากินถิ่นมารดา	 	 พระเมตตาต่อพสกปกทั่วไทย
	 วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 	 ราษฎร์ถ้วนหน้าปล้ืมกมลท้นคำาไข
ขอพระองค์ทรงเกษมเปรมฤทัย	 	 ขอทรงเป็นร่มไทรไทยนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์  ประพันธ์)

   
 
 
 ม.ร. สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ  รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตร ี

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ใน 3 หลักสูตร คือ 

หลกัสูตรนติิศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑิต 

(สาขาวชิาการจัดการ)  และหลกัสูตรรฐัศาสตรบณัฑิต 

(กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)

 ผูส้นใจสมัครได้ต้ังแต่บัดนี ้- 20 พฤศจิกายน 2560 

สอบถามได้ที ่ สํานกังานสาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ 

อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร  ชัน้ 1 โทร. 0-2310-8196-7, 

0-2310-8664-5  หรือที่ www.oasc.ru.ac.th

   
 ให้ทุนการศึกษา นศ.คณะมนุษยศาสตร์
 มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีความประสงค์ให้

ทุนการศึกษา  ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2560  

แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป  

จํานวน 12 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท  นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ท่ีประสงค์จะขอรับทุนฯ 

ให้ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดทุนการศึกษา  ชั้น 1 

อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตร์  โดยขอรับใบสมัคร 

และย่ืนใบสมัครได้ท่ีหน่วยทะเบียนและประเมินผล-

การศึกษา  งานบริการการศึกษา  ชั้น 1  อาคาร 1 

คณะมนุษยศาสตร์  ได้ต้ังแต่บัดน้ี - 15 กันยายน 2560



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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 กิจกรรมรามฯ-ตรัง

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่าย- 

วิทยบริการจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  

ร่วมบันทกึเทปโทรทัศน์รายการพเิศษ ถวายพระพร- 

ชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย-

จังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ตัณศริ ิรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง พร้อมคณะเจ้าหน้าที ่

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ- 

พระเจ้าอยูห่วั ณ สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย-

จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาบินหลา 

พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในชมุชน ได้แก่ โรงเรยีน 

วิเชียรมาตุ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล มหาวิทยาลัย- 

ราชภัฏภูเก็ตศูนย์ตรัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั โรงเรยีนบ้านโคกชะแง้ 

และศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่ จงัหวดัตรงั ร่วมกจิกรรม 

สาธารณประโยชน์ในพืน้ทีส่วนป่าในโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 3 

หมู่ที่ 4 ตําบลนาบินหลา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

เพือ่พฒันาพืน้ทีส่วนป่า และเป็นกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร- 

เทพยวรางกรู เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2560 โดยนางสาวจงรกัษ์ อธิวฒันชยั 

รักษาการแทนหัวหน้าสํานักงานสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

   
 
 

 แสด งค ว ามก ตัญญูกต เ ว ที   

คณะทัศนมาตรศาสตร์ จัดโครงการแสดงความ 

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (อาจารย์ใหญ่) โดยม ี

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนกัศึกษา เข้าร่วมงาน จํานวน  

130 คน ณ ห้อง 315 คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคาร

สุโขทัย ชั้น 3 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

  พิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) จัดขึ้นเป็นประจํา 

ทุกปีเพือ่เป็นการปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมในการ 

แสดงความเคารพ กตัญญูรูค้ณุ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่

ผู ้มีพระคุณท่ีได้อุทิศร่างกายให้เป็นวิทยาทาน

และเป ็นประโยชน์สูงสุดแก ่นักศึกษาคณะ- 

ทัศนมาตรศาสตร์

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์

ร่างอาจารย์ใหญ่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช-

พยาบาลมาโดยตลอด โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ 

ได้รบัความอนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่ จํานวน 4 ร่าง 

เพื่อให้นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ได้ศึกษา

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป

 นักศึกษารามคาํแหง กลุม่เยาวชนอาสาสร้างสรรค์สังคม ร่วมกนัทําความดีถวายในหลวงรชักาลท่ี 10 

โดยร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดและทาสีกําแพงวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และถ่ายภาพหมู่

บริเวณลานพ่อขุนฯ หลังจากทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ม.ร. จัดอบรมมารยาทไทย

อนุรักษ์รากเหง้าความเป็นไทย

 รามค� าแหงมุ ่ งปลูกฝ ังค ่ านิยมและการ

ประพฤตทิีดี่งามให้กบัเยาวชน  เพ่ือน�าความรูไ้ปปรบัใช้

ขณะที่สังคมเดินหน้าสู่ความเป็นสากล  พร้อมคงไว้

ซึ่งรากเหง้าความเป็นไทย

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ   

ร่วมกับงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จัดโครงการอบรมส่งเสริม 

มารยาทไทย  โดยมี นางนฤมล  มนาปี  ผู้อํานวยการ- 

กองกจิการนักศึกษา  เป็นประธาน  และมี รองศาสตราจารย์

ลาวัลย์  ผลสมภพ  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม  

อาจารย์มณฑล  ยิ่งยวด  ผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทย 

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม  เป็นวทิยากรให้ความรูพ้ร้อม 

ฝึกปฏบัิติให้แก่นกัศึกษา  เม่ือวันที ่27 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคําแหงมหาราช

      โอกาสน้ี  นางนฤมล  

ผอ.กองกิจการนักศึกษา  

กล ่าวว ่าโครงการอบรม

มารยาทไทยมุ ่งปลูกฝ ัง

ให้นักศึกษาตระหนักถึง

คุณค่าของวัฒนธรรมไทย  

ซ่ึงมารยาทของคนไทยเป็นวฒันธรรมทีแ่สดงออกถงึ

ลักษณะนิสัยใจคอและค่านิยม  รวมถึงความสุภาพ

อ่อนน้อมถ่อมตน  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สําคัญของไทย  

และเป็นการประพฤติท่ีดีงามเหมาะสมแก่กาลเทศะ

และสังคม  โดยลูกหลานจะได้รับการอบรมส่ังสอน 

จากพ่อแม่  ญาติผูใ้หญ่  เพือ่ให้เป็นคนมีกริยิามารยาทงดงาม  

เป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตแบบไทย

 “ปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่ความเป็นสากลมากข้ึน  

เยาวชนได้รับอิทธิพลด้านค่านิยมและวัฒนธรรม

จากต่างประเทศ  ท�าให้บางครั้งมีการแสดงกิริยา 

ท่ีไม่เหมาะสม  ตลอดจนหลงลมืรากเหง้าของวฒันธรรมไทย  

จากการอบรมครั้งนี้  นักศึกษาจะได้รู้จักคุณค่าของ

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  น�าความรู้ไปปรับใช้กับ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้  เพื่อให้คงอยู่ความเป็น

เอกลักษณ์ของชาติสืบไป”
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 วนัหน่ึง  เม่ือประมาณ ๔๐ ปีมาแล้ว 

“ข่าวรามคาํแหง” ได้รบัจดหมายฉบับหน่ึง 

จากท่านอาจารย์สบโชค  สุขารมณ์

 เป็นอาจารย์สบโชคทีเ่คยเป็นอาจารย์- 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

และเคยดํารงตําแหน่งประธานศาลฎีกา

ในเวลาต่อมา

 ข้อความในจดหมายมีสาระสําคัญ 

ท่ีท่านอาจารย์อยากจะบอก “ข่าวรามคําแหง” 

ก็คือ

 ลูกศิษย์คณะนิติศาสตร์คนหนึ่งชื่อ 

นายชีพ  จุลมนต์  สอบเข้ารับราชการใน

ต�าแหน่งผู้พิพากษาได้ล�าดับที่ ๑

 นอกจากจะขอบคุณท่านอาจารย์- 

สบโชคแล้ว  วนัหนึง่ท่ีมีโอกาสได้พบท่าน 

จึงได้ความรู้มาอีกอย่างหนึ่งว่า

 ผู้สอบผู้พิพากษาได้ลําดับที่ ๑ นั้น  

คือว่าที่ประธานศาลฎีกาในอนาคต

 นับแต่วันนั้นมา  “ข่าวรามคําแหง” 

ก็คอยติดตามความเคลื่อนไหวของท่าน 

ผูพ้พิากษา ชพี จุลมนต์ เช่นเดียวกับศิษย์เก่า 

ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงคนอื่นๆ

 ทาํให้ทราบว่า ศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยั- 

รามคาํแหงแห่งนี ้ ได้ดํารงตาํแหน่งสูงสดุ 

ทางด้านนิติบัญญัติ คือ  ประธานรัฐสภา

 ได้ดํารงตําแหน่งสูงสุดทางด้าน-

บริหาร คือ  นายกรัฐมนตรี

 แล้วในที่สุด  ศิษย์ของมหาวิทยาลัย

แห่งนี้  กําลังจะดํารงตําแหน่งสูงสุดทาง

ด้านตุลาการ คือ ประธานศาลฎีกา

 นายชีพ  จุลมนต์

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จัดบรกิารวชิาการแก่สังคม

และชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้

แก่เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือการต่อยอดความรู้เข้ากับวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

 รองศาสตราจารย์ช�านาญ เตม็เมอืงปัก รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดันครราชสมีา เป็นประธาน

เปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน บูรณาการร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ - 

จังหวดัปราจนีบุร ี โดยมี นางบังอร  วลิาวลัย์ นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดัปราจีนบุร ี นายอลงกต เอีย่มประไพ 

ปลดัอาํเภอเมืองปราจนีบุร ี นางสาวอรณชิชา สังข์มณ ี ผูอ้าํนวยการศูนย์การศึกษาพเิศษประจําจงัหวดัปราจนีบรุี 

นายวงศ์ธวัช  สาวาปี ปลัด อบต.บ้านพระ นายเริงเกียรติ  จิ้มลิ้มเลิศ กํานันตําบลดงพระราม และนายนิมิต  

แก้วประดับ กํานนัตาํบลบางบรบิรูณ์ ตลอดจนคณะผูบ้รหิาร ม.ร. คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมพธีิ เม่ือวนัท่ี 20 

กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัย-

รามคาํแหง กล่าวว่าโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมและชมุชน บูรณาการร่วมกบัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ - 

จังหวัดปราจีนบุรี จัดข้ึนเป็นปีแรก โดยระดมความร่วมมือจากคณาจารย์คณะต่างๆ นําความรู้ในสาขาวิชา

ของตนไปถ่ายทอดและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น ซ่ึงหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถ

ต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องและบูรณาการเข้ากับวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 สําหรับ กิจกรรมในครั้งนี้มี 6 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ การสร้างองค์ความรู้

แก่เกษตรกร ได้แก่ โครงการการตลาดออนไลน์เพือ่ชมุชน การถ่ายทอดเทคโนโลยเีรือ่งการประยกุต์ใช้จลุนิทรย์ี 

มีประโยชน์ด้านการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตไข่เค็มสมุนไพรเพื่อการค้า และการถ่ายทอด

เทคโนโลยเีรือ่งการประยกุต์ใช้นาโนไคโตซานสําหรับการเกษตร ส่วนการสร้างองค์ความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

ได้แก่ โครงการอบรม “พิธีกรมืออาชีพส�าหรับผู้น�าท้องถิ่น” และโครงการ “การจัดการขยะในครัวเรือน” 

 รองศาสตราจารย์ช�านาญ เต็มเมืองปัก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า 

ขอต้อนรับประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงท่ีมารับการบริการวิชาการและวิชาชีพในครั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาค

ทัว่ประเทศ มุ่งปฏบิติัหน้าท่ีตามพนัธกจิหลกั 4 ด้าน คือ การเรยีนการสอน การวจิยั การทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม 

และการบริการวิชาการแก่สังคม ฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ต้องการจะสร้างชีวิต สร้างอาชีพ และ

พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า มหาวิทยาลัยแห่งน้ียินดีเข้าไปดูแลช่วยเหลือ และมุ่งเน้นการสร้างวิชาการ

และวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างแท้จริง  

 “การจดักจิกรรมบรกิารทางวชิาการและวชิาชพีในครัง้น้ี เพือ่ให้ประชาชนได้เข้ามาเรยีนรูอ้งค์ความรูต่้างๆ 

และได้ลงมือปฏบัิติจรงิ รวมทัง้ได้แลกเปลีย่นความคิดเหน็และภมิูปัญญาความรูข้องชุมชนซ่ึงกนัและกนัด้วย 

และหวงัอย่างยิง่ว่าจะได้รบัประโยชน์จากการอบรม พร้อมท้ังน�ากลบัไปต่อยอดในการประกอบอาชพี เพิม่พนูรายได้ 

และสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนต่อไป”

รามค�าแหงจดับรกิารวชิาการแก่ชุมชน จ.ปราจีนบรุี
มุง่สร้างความรูสู่้ชมุชน เพือ่การต่อยอดทีย่ัง่ยืน
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นักศึกษาพิการปลื้มใจ เรียนที่ ม.รามคำาแหง 
ได้ทั้งความรู้และโอกาสที่เท่าเทียม

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง เห็นความสําคัญในการศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกคน

ได้เข้าศึกษากับสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการใส่ใจนักศึกษาพิการ ให้ได้รับความรู้ 

ความสัมพันธ์อันดี และมีความสุขตลอดการเรียน กระท่ังสําเร็จการศึกษา โดยงานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรม “ปฐมนิเทศและ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ” เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร-

หอประชุมพ่อขุนรามคําแหง

 นักศึกษาพิการเข้าร่วมโครงการพร้อมกับผู้ปกครองและพ่ีเล้ียง บรรยากาศ

โดยรวมเต็มไปด้วยความอบอุ่น วิทยากรให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน และ 

มีกิจกรรมบนเวทีเรียกรอยย้ิม ท้ังเสียงเพลงและการพูดคุย โอกาสน้ี “ข่าวรามค�าแหง” 

ได้พูดคุยกับนักศึกษาพิการที่เข้าร่วมงาน ทุกคนต่างเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า  

เรียนที่นี่ไม่ผิดหวัง

 นายเสน่ห์ ฟักหอม หรือ เสน่ห์ ปัจจุบันอายุ 26 ปี 

เป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ตาบอดทั้ง 2 ข้าง และ 

ไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่เกิด แต่ความเพียรพยายามของเขา 

ผลักดันให้คนมีฝันไม่ยอมแพ้ เสน่ห์สมัครเข้าเรียนปริญญาตรี 

ท่ี ม.รามคําแหง ตามรุ่นพ่ีท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงอีกไม่นานเกินรอ 

ความสําเร็จนั้นต้องเป็นของเขาในสักวัน

 “การศึกษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญกับเราทุกคน ผมเป็นอีกคน 

ท่ีอยากเรียนให้จบแล้วมีงานท�า อยากเล้ียงตัวเองด้วยความสามารถ จึงต้ังใจจะเรียน 

ให้จบเร็วท่ีสุด ซ่ึง ม.รามค�าแหงได้ให้โอกาสน้ีกับผม และสอนให้ผมมีความอดทน 

ตั้งแต่การเรียน การค้นหาความรู้ รวมถึงการสอบในแต่ละวิชา ผมอยากบอก 

กับทุกคนว่า ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปถ้าเราลงมือท�า พยายามเรียนรู้อย่างตั้งใจ  

ทุกอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ส�าเร็จได้ ขอบคุณ ม.รามค�าแหงที่ให้โอกาส สิ่งที่ท�า 

ในปัจจุบันดีมากแล้ว และอยากให้พัฒนาไปเรื่อยๆ”

 นางสาวพรรณนิกา เที่ยงนิน หรือ น�้า ปัจจุบันอายุ  

25 ปี เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ  

เธอมองไม่เห็นเหมือนคนอื่น แต่ความพยายามของเธอ 

ไม่เคยแพ้ใคร ซึ่งการเรียนในรอบนี้ จะเป็นการคว้าปริญญา

ใบที่ 2 หลังจากคว้าปริญญาจากภาควิชาภาษาไทยฯมาแล้ว 

โดยเธอหวังจะให้ความรู้ที่มีอยู่ และส่ิงท่ีกําลังจะเรียนรู้น้ี 

เป็นอาชีพในอนาคต และขอบคุณ ม.รามคําแหงที่ให้โอกาส

 “ภาษาเป็นสิ่งส�าคัญมากในปัจจุบัน ฉันจึงเลือกเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ 

เอกภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับคนอ่ืน ฉันคาดหวังว่า

จะได้เจออาจารย์ท่ีใส่ใจ ให้ความรู้ตามท่ีต้องการ ซ่ึงจากท่ีเราได้เจอกันก่อนหน้าน้ี 

ฉันก็รู้สึกถึงความอบอุ่น และการดูแลอย่างดีจากทุกคน ขอบคุณที่ให้พวกเรา 

ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในรั้วพ่อขุนฯ”

 นายพรพจน์ ยิ้มเจริญ หรือ พจน์ ปัจจุบันอายุ 24 ปี 

เป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน พจน์สมัครเข้าเรียน

ที่รามคําแหง ด้วยร่างกายที่ไร้แขนขวา เขาสามารถเรียน 

ร่วมกับเพื่อนในวิชาต่างๆ และยังเป็นดีเจของสถานีวิทยุ 

RU EASY RADIO จากโครงการอบรมผู้สื่อข่าวจราจร 

ของคณะสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นโอกาสที่เขาได้รับมาด้วย

ความสามารถของตนเอง แสดงให้เห็นว่าคนมีฝันท่ีเต็มเป่ียม 

ไปด้วยความมุ่งมั่น ไม่เคยทําให้ใครผิดหวัง

 “ผมเสียแขนขวาไปตอนอายุ 18 ปี จากอุบัติเหตุด้านไฟฟ้า ผมคิดมาตลอดว่า 

เราต้องพอใจในส่ิงท่ีตัวเองมี ท�าให้ผมไม่เคยท้อถอยในการใช้ชีวิต และเร่ิมเปล่ียน 

ตัวเองมาตั้งใจเรียน จนเจอเส้นทางที่เหมาะกับตัวเอง ผมชอบที่จะได้เรียนรู ้

กล้าแสดงออกและเมื่อได้มาเรียนที่ ม.รามค�าแหง 

 กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัย-

รามคําแหง  จัดปฐมนิเทศและเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการ  

เพื่อให้นักศึกษาพิการท่ีสมัครใหม่   

ปีการศึกษา 2560  มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม  และสามารถเล่าเรียนได้ตามศักยภาพ  โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุญชาล  ทองประยูร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

 ภายในงานมีบรรยาย “การลงทะเบียนเรียนและการขอรับบริการท้ังส่วนกลาง

และภูมิภาค”  โดยนายด�าเกิง  นุชเจริญ  หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สวป. 

“การลงทะเบียนเรียนด้วยระบบ e-Testing และการสอบไล่ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 

(Notebook)”  โดยนายรังสิวุฒิ  ชูเทียน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สํานักทดสอบ

ทางอิเล็กทรอนิกส์  และนายชนะภัย  จันทร์ด�า  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  “การให้บริการทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษาพิการ”  

โดยนางนฤมล  มนาป ี  ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา  

 นอกจากน้ี  ยังมีการเสวนา “เล่าสู่กันฟังประสบการณ์การเรียนของรุ่นพ่ี” 

โดยบัณฑิตพิการและรุ่นพี่นักศึกษาพิการ  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง 

โดย อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์  สมคะเน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร์และคณะ  พร้อมกันนี้ได้พานักศึกษาพิการชมสภาพแวดล้อม 

ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  โดยมีนักศึกษาพิการ

ท่ีสมัครใหม่ ปี 2560  นักศึกษาพิการรุ่นพ่ี  และนักศึกษาอาสาสมัครเพ่ือนช่วยเรียน 

สําหรับนักศึกษาพิการร่วมงานจํานวนมาก  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560   

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

 โอกาสนี้  ผศ.ดร.บุญชาล  กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความปีติ

ที่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเข้ามาแสวงหาความรู้ในรั้วสถาบัน  แสดงถึง

การขยายโอกาสด้านการศึกษาแก่ทุกคนอย่างแท้จริง  ตามปรัชญา “ส่งเสริม

ความเสมอภาคทางการศึกษา  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม”  โดยอยู่ในความดูแล 

ของมหาวิทยาลัยที่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษ  เฉกเช่นนานาประเทศที่ดูแลผู้พิการ

เทียบเท่าคนปกติ  ปลูกฝังความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดี  พร้อมมองข้าม 

ข้อจํากัด ข้อบกพร่องต่างๆ  พัฒนาเป็นบุคลากรท่ีสําคัญและมีคุณค่าของสังคมต่อไป 

 การปฐมนิเทศครั้งนี้  เป็นโอกาสดีให้นักศึกษาพิการได้เรียนรู้  และปรับตัว 

เข้ากับสภาพแวดล้อมในร้ัวรามคําแหง  เพ่ือให้การศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อนักศึกษาพิการ  

ตั้งแต่ระบบการศึกษา  ตลอดจนทางลาดของทุกอาคารเรียน  อักษรเบรลล์

ภายในลิฟต์  เป็นต้น  ซึ่งไม่ได้มองว่าเป็นภาระ  แต่เป็นความภาคภูมิใจที่

มหาวิทยาลัยได้สร้างประโยชน์ต่อนักศึกษา  อันจะนําไปสู่การสร้างประโยชน์

ต่อสังคมต่อไป  

 “หวังให้การปฐมนิเทศเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะส่งผลบรรลุให้นักศึกษา 

จบการศึกษาเป็นบัณฑิตลูกพ่อขุนฯ ต่อไปในอนาคต  

ม.ร.ปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ 2560
เตรียมพร้อมเพ่ือการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

(อ่านต่อหน้า 11)
(อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ตอน จิ้งหรีดทอด 4.0

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เรือ่งทีจ่ะเขียนต่อไปน้ีจะเป็นการชกัชวนให้มาลองทาํฟาร์มจ้ิงหรดีขายกัน 

แต่ที่ขึ้นชื่อว่า จิ้งหรีดทอด 4.0 นั้นก็เพื่อให้ดูทันสมัยตามที่รัฐบาลท่านกําลัง

ส่งเสริมธุรกิจประเภทท่ีเรียกว่า startup ไงล่ะครับ และเพื่อให้เป็นไปตาม 

ชื่อเรื่องผมจึงขอเขียนถึงธุรกิจประเภท startup ที่เลี้ยงจิ้งหรีดขายกันเสียก่อน 

ซึ่งไม่ใช่ในเมืองไทยหรอกครับ แต่เป็นที่เบลเยี่ยมโน่นแน่ะ

 บริษัทผลิตจิ้งหรีดออกขายในเบลเยี่ยมที่ว่านี้ชื่อว่า “Little Food”  

แปลได้ว่าอาหาร (ตัว) เลก็ ๆ  ซ่ึงกต็รงกบัลกัษณะของผลติภณัฑ์ซึง่เป็นสตัว์ตัวเลก็ ๆ  

ที่ถูกนํามาเป็นอาหาร โดยผู้ผลิตอ้างสรรพคุณว่าจ้ิงหรีดของเขาเป็นอาหาร

ท่ีให้คุณค่าโปรตีนสูงเหมือนเน้ือสัตว์ทั่วไป และเป็นอาหาร organic หรือ 

“อินทรีย์” แท้ ๆ เนื่องจากเขาเลี้ยงเองโดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เลย ข้อดีอื่น ๆ 

จากการบรโิภคจิง้หรดีกคื็อเขาคํานวณดูแล้วว่าถ้าหากเทียบปรมิาณโปรตีนเท่า ๆ  กนั 

ในจ้ิงหรีดกับโปรตีนในเนื้อวัว  จะพบว่าต้องใช้อาหารในการผลิตโปรตีน 

ในเน้ือวัวมากกว่าโปรตีนในจิ้งหรีด 25 เท่า และใช้น้ํามากกว่าถึง 300 เท่า  

แถมการผลติโปรตีนจากเนือ้ววัยงัปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกว่าการผลิตโปรตีน

จากจิ้งหรีดถึง 60 เท่าอีกด้วย แปลว่าการรับประทานจ้ิงหรีดนั้นเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากลดการใช้ทรัพยากรลงได้เยอะ 

แล้วยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

 นอกจากจ้ิงหรีดจะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังมีคุณค่าทางอาหาร 

อกีด้วยโดยมีหลกัฐานยนืยนัจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

หรือ FAO เมื่อปี 2556 ว่าภาวะขาดแคลนอาหารของโลกจะหมดไปได้ถ้าคน

หันมารับประทานแมลงกันมาก ๆ  เพราะแมลงเป็นแหล่งสารอาหารชั้นยอด 

ดังน้ันเม่ือเรารู้อยู่แล้วว่าจิ้งหรีดเป็นแมลงที่รับประทานได้แน่นอนไม่มีพิษภัย

(ถ้าเป็นจิง้หรดีเลีย้งไม่ใช่จ้ิงหรดีทีโ่ดนยาฆ่าแมลงมา) จิง้หรดีกน่็าจะเป็นคําตอบ

สุดท้ายของการแสวงหาแหล่งอาหารใหม่ของโลก

 ในเม่ือมเีหตุผลประกอบเต็มท่ีว่าเราควรจะกินจิง้หรดีกัน กจ็ะเหลอืปัญหา

แค่อย่างเดียวเท่านัน้คือจะกล้ากนิหรอืกนิลงหรอืเปล่า ในเรือ่งนีบ้รษัิท Little Food 

ที่เอ่ยถึงมาตอนต้นเขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปของจิ้งหรีดอบแห้ง 

มีหลากหลายรสชาติ เช่นรสกระเทยีม รสมะเขอืเทศ และยงัมีการนําไปแปลงสภาพ

เป็นแป้งโปรตีนไว้ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารอย่างอื่นอีกด้วย ส่วนในบ้านเรา

หรืออีกหลายประเทศท่ีกินจิ้งหรีดหรือแมลงอื่น ๆ เป็นอยู่แล้ว เรื่องนี ้

คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 

 กิจการของบริษัท Little Food นี้แม้เขาจะบอกว่าดําเนินไปด้วยดี 

แต่ก็ดูจะยังเป็นกิจการขนาดเล็กเท่านั้นเพราะจิ้งหรีดที่เลี้ยงใช้พื้นที่แค่ 3 ชั้น 

ของอพาร์ทเมนท์ส่วนตัวที่ไม่มีคนอยู่ จึงถือได้ว่าเพิ่งเริ่มต้นระดับจิ๊บจ๊อยมาก 

สู้มหาอํานาจจิ้งหรีดอย่างไทยแลนด์ 4.0 ของเราไม่ได้เพราะเราเลี้ยงถึงขนาด

ส่งออกได้ไปแล้ว แม้ว่าจะเป็นแค่กิจการส่วนตัวไม่ใช่บริษัทสตาร์ทอัพก็ตาม

 ตัวอย่างของกิจการเล้ียงจิ้งหรีดเป็นธุรกิจที่น่าสนใจก็คือกลุ่มเกษตรกร

เลี้ยงจิ้งหรีดที่บ้านโพนงามจังหวัดหนองคายที่เลี้ยงกันมา 3-4 ปีแล้ว  การเลี้ยง

แต่ละรุ่นใช้เวลาประมาณ 45 วัน และถ้าเลี้ยง 15 บ่อจะขายได้ครั้งละไม่ตํ่ากว่า 

10,000 บาท ถ้าถือเป็นรายได้เสริมก็น่าพอใจทีเดียว เสียแต่ว่าถ้าอากาศร้อนจัด

จะทําให้จิ้งหรีดตายมาก เพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนต่อหน้าหนาวก็จะเป็นช่วง

ที่เหมาะจะเลี้ยงจิ้งหรีดที่สุด

 อุปสงค์หรือความต้องการซื้อจิ้งหรีดนั้นมีมากกว่าอุปทานหรือปริมาณ

ผลผลิตอยู่เสมอเพราะนอกจากจิ้งหรีดทอดจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยแล้ว 

ยังมีความต้องการสูงจาก สปป.ลาวอีกด้วยทําให้เลี้ยงเท่าไรก็ไม่พอขาย

     

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

ห้องพักในโรงแรม 
Phòng ở khách sạn  (ฝ่อง เอ๋อ ค้าจ ส่าน)

 เมื่อไปพักที่โรงแรม คําศัพท์อีกชุดหนึ่งที่ควรจะรู้จักไว้ คือ คําศัพท ์

ที่ใช้เรียกข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องพัก เผื่อว่าท่านต้องการจะให ้

ทางโรงแรมเพ่ิมเติมส่ิงใดให้ท่าน หรือส่ิงใดท่ีเสียหาย จะได้เรียกอุปกรณ์ช้ินน้ัน ๆ 

ได้ถูกต้อง 

 ✪ ค�าศัพท์อุปกรณ์ในห้องนอน

  (เซื่อง) เตียง  

  (ตู๋ ก่วน อ๊าว) ตู้เสื้อผ้า  

 (แส่ม) ผ้าม่าน 

 (โก๊ย) หมอน

 (จัน) ผ้าห่ม 

 (โก๊ย โอม) หมอนข้าง

  (หม่าน เลื้อย) มุ้งลวด  

 (ถาม) พรม   

  (แส้ป ดี จอง หญ่า)  รองเท้าใส่ในบ้าน

 (ตีวี) โทรทัศน์  

 (รี โม้ต) รีโมต

 ✪ ค�าศัพท์อุปกรณ์ในห้องน�้า

  (โบ่น ตั๊ม)   อ่างอาบนํ้า  

 (หว่อย แซน)  ฝักบัว

 (โบ่น เกิ่ว) ชักโครก

  (เจิ่ว เสือ หมัต) อ่างล้างมือ  

 (มั้ย ตั๊ม เนื้อก น้อง)  เครื่องทํานํ้าอุ่น 

 (คัน ตั๊ม)   ผ้าเช็ดตัว  

 (อ๊าว จว่าง ตั๊ม)   เสื้อคลุมอาบนํ้า 

 (หมู ตั๊ม)   หมวกคลุมผมอาบนํ้า 

  (บ่าน จ๋าย แด๊ญ ซัง)  แปรงสีฟัน  

 (โก่ย เดิ่ว) แชมพู  

  (ส่า ฝ่อง) สบู่  

 (แกม ดั๊ญ ซัง) ยาสีฟัน   

  (กิ๊ญ) กระจก  

 (หว่อย ฟุน เนื้อก) สายชําระ  

 (เส้ย เหลื่อ) ทิชชู่ 

  (หม่าน) ผ้าม่าน 

  (แยกส่วนแห้ง/เปียก) 

  (คัน เลา เจิน) ผ้าเช็ดเท้า  

 (โบ่น เต๋ียว นาม) โถปัสสาวะ (ของผู้ชาย)

  (คัน จ๋าย บ่าน) ผ้าเช็ดมือ 

 (ถุ่ง ส้าก) ถังขยะ

 แม้ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเราก็ทําให้สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดขาย 

อย่างเป็นลํ่าเป็นสันมากกว่าบริษัทในเบลเยี่ยมก็ตาม แต่จุดอ่อนของธุรกิจ 

จิ้งหรีดก็คือยังอาศัยธรรมชาติมากเกินไปและยังขาดการพัฒนาสายพันธุ  ์

ที่เลี้ยงง่าย ตายยาก ทนต่ออุณหภูมิสูง ๆ เรื่องน้ีคงต้องขอความช่วยเหลือจาก 

นักวิชาการเกษตรแล้วละครับ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

     

 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาความปลอดภัยในห้องแล็บ  เน้นสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในหลักการปฏบัิติเป็นพ้ืนฐาน  สู่การประกอบอาชพีในอนาคต  โดยวทิยากร

ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับสากล

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่องความปลอดภัย 

ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธาน  และมี  Mrs. Lorraine Allan The Director 

of Health & Safety & Deputy Head of Technical Service from Strathclyde Institute  

of Pharmacy and Biomedical Sciences University of Strathclyde, Scotland  เป็นวทิยากร 

โดยมีบุคลากร และนกัศึกษาสนใจเข้าร่วมงานจํานวนมาก เมือ่วนัที ่ 17 กรกฎาคม 2560  

ณ ห้องประชุม SCL101 คณะวิทยาศาสตร์

 โอกาสนี ้ อาจารย์ ดร.อทิธพิล  เตชะเกรยีงไกร  หวัหน้าภาควชิา

เทคโนโลยอีาหาร ม.ร.  เปิดเผยว่าการทํางานในห้องปฏบิติัการ  ส่ิงแรก 

ที่นักศึกษาและคณาจารย์ควรคํานึงถึงคือความปลอดภัย  เนื่องจาก

ต้องทํางานร่วมกับสารเคมีท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ทุกเม่ือ  

ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ในห้องปฏิบัติการที่ชัดเจน  จึงเป็นหน้าที่สําคัญท่ีสถานศึกษา 

ควรให้ความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้อง  เพือ่ให้นักศึกษาสามารถเรยีนรูแ้ละดําเนินงานในห้องแลบ็ 

ได้อย่างปลอดภยั  โดยมีวทิยากรท่ีทํางานด้านความปลอดภยัในห้องปฏบัิติการระดับอนิเตอร์ 

มาถ่ายทอดความรูท่ี้เป็นมาตรฐานของประเทศองักฤษ  ซึง่เป็นมาตรฐานระดับสากล  

 รศ.ดร.วรรณา  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์  กล่าวว่าในหลายหลกัสูตร 

ของคณะวิทยาศาสตร์มีวิชาปฏิบัติการเป็นวิชาบังคับสําหรับ

นกัศึกษาทกุคน  เพือ่ให้มีทักษะพืน้ฐานท่ีสําคญัต่อการทาํงานในอนาคต  

เม่ือเรียนจบออกไปแล้ว  ต้องมีความรูค้วามสามารถด้านน้ีอย่างเต็มท่ี 

โดยการทํางานด้านวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ  

สารเคมี  และสิ่งมีชีวิตจําพวกจุลินทรีย์  หากไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติตนในให้องปฏิบัติการ  อาจทําให้เกิดอันตรายได้  

 “เม่ือก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษารามค�าแหงแล้ว  ขอให้มีความต้ังใจ  เพราะหากม ี

ความต้ังใจจรงิแล้วจะไม่มส่ิีงใดยากเกนิความสามารถ  ขอให้หม่ันอ่านและฝึกฝนเรยีนรู ้

ส่ิงส�าคัญในขณะท่ีเรียนคือต้องมีทักษะ  มีการหาความรู้เพิ่มเติม  มีความซ่ือสัตย ์

ต่อสิ่งที่ต้ังม่ัน  ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร์ได้เพียรสร้างหลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องกับ 

สมัยปัจจุบนั  ท่ีก�าลงัก้าวเข้าสู่ยคุประเทศไทย 4.0 และความเป็นสากล  โดยให้ความส�าคัญ

กับด้านนวัตกรรม  ซ่ึงเป็นการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดส่ิงใหม ่

ทีมี่ประโยชน์ต่อสังคม  เพือ่ให้นกัศึกษาทีจ่บออกไปแล้วมีความสมบูรณ์แบบ  ทัง้แง่ความรู ้

จรยิธรรม และความต้ังม่ันคุณงามความดี  ตามคติพจน์ รูจั้กอภยั ตัง้ใจศกึษา บูชาพ่อขนุ 

สนองคุณชาต”ิ

 ด้านวิทยากร  Mrs. Lorraine Allan  เปิดเผยว่าความปลอดภยั

ในห้องปฏบิติัการถอืเป็นส่ิงสําคัญต่อสวสัดิภาพของบคุลากรทุกคน  

รวมถึงอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  นักวิทยาศาสตร์  และนักศึกษา  ซ่ึงใน 

ประเทศสหราชอาณาจักรได้มีกฎหมายบังคับใช้ (Health & Safety 

At Work Act 1974)  เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม  โดยผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดต้องผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ  มหาวิทยาลัยต้องม ี

 การแต่งตั้งบุคลากรมาดูแลด้านความปลอดภัยในการทํางานโดยตรง

 ประธานบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ฝากบัณฑิตด้านส่ือสารมวลชน 

ม.รามค�าแหง ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ขอให้ออกไป 

ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักจรรยาบรรณในวิชา รวมทั้ง 

น�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับมวลชนอย่างถูกต้อง

   นายวชัร  วชัรพล  ประธานบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทวี ีเข้ารับพระราชทาน

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ สาขาวชิาส่ือสารมวลชน จากสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

 ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงความรู้สึก ทัศนคติที่มีต่อ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง และหลักการทํางานให้ประสบความสําเร็จ รวมทั้งฝากถึง 

บัณฑิตด้านสื่อสารมวลชน ของ ม.รามคําแหงในการออกไปทํางานและใช้ชีวิต 

ในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 

   นายวัชร วัชรพล กล่าวว่าขอบคุณสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีอนุมัติ

ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิในครัง้น้ี รูสึ้กภาคภมิูใจและเป็นเกยีรติอย่างยิง่ 

เพราะมหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่และมีชือ่เสียงได้รบัความเชือ่ถอื 

เป็นท่ียอมรบัของทุกแวดวงอาชพี และสามารถผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพออกมาทํางาน 

รับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่อง 

 “งานด้านส่ือสารมวลชนในยคุไทยแลนด์ 4.0 นอกจากจะต้องยดึหลกัจรรยาบรรณ

สื่อมวลชนที่ดีแล้ว ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะน�าเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค

สือ่ในทุกๆ ช่องทาง รวมถงึต้องไม่ลมืท่ีจะดูแลผลประโยชน์ของสงัคม และประเทศชาติ 

โดยการน�าเสนอรายการดีๆ ที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ เหมาะแก่ทุกเพศ ทุกวัย 

ทั้งนี้สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากขึ้น ท�าให้ทุกคนสามารถเป็นสื่อ 

ได้ไม่ยาก แต่การจะเป็นส่ือมวลชนท่ีถกูต้องอย่างแท้จรงิ กต้็องค�านึงถงึหลกัจรยิธรรมให้ม่ัน 

และใช้ช่องทางการสื่อสารให้ถูกวัตถุประสงค์ของงานด้วย”

 ประธานบรหิารสถานโีทรทศัน์ไทยรฐัทวี ี กล่าวอกีด้วยว่าบัณฑิตด้านส่ือสารมวลชน 

จากรัว้มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ควรนําความรูท่ี้ได้ศึกษาเล่าเรยีนมาใช้ให้เกดิประโยชน์ 

และยึดมั่นในหลักเกณฑ์ จรรยาบรรณของส่ือมวลชนอย่างแน่วแน่ ที่สําคัญการ

เข้าสู่ตลาดแรงงานและโลกธุรกิจในปัจจุบัน บัณฑิตต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และรอบรู้

ในเรื่องรอบตัว ทันต่อสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของมวลชน 

รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีโดดเด่น พร้อมทั้งต้องรู้จักนําเทคโนโลยีสมัยใหม ่

เข้ามาใช้ได้อย่างถกูต้อง ถกูช่องทาง กจ็ะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ

และประสบความสําเร็จในอาชีพต่อไป

บิ๊กบอสไทยรัฐทีวี เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์
ฝากบัณฑิตด้านสื่อสาร ยึดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสร้างความรู้
พร้อมค�านึงความปลอดภัยในห้องแล็บ

 ทั้งนี้  ภายในห้องปฏิบัติการต่างๆ จะต้องมีการจําแนกความเสี่ยงต่อบุคลากร

ตามงานท่ีทํา  โดยจะมีเครื่องหมายแสดงถึงอันตรายและความเส่ียง  รวมถึงแนวทาง

การปฏิบัติตน (เช่น ต้องสวมเสื้อแล็บ, สวมแว่นตานิรภัย ฯลฯ) ก่อนเข้าห้องปฏิบัติ-

การทุกครั้ง

 “หลงัจากเสรจ็ส้ินการสมัมนาคร้ังน้ี  ขอให้ผูเ้ข้าร่วมอบรม ท้ังคณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษาได้รับความรู ้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากลอย่างเต็มที่  กระท่ังสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของ 

คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เกิดผลท่ีดีต่อการเรียนรู้  พร้อมสามารถน�าไปปรับใช้ได ้

ในชีวิตประจ�าวันและการท�างานในอนาคต”



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 

เรื่อง “ความหลากหลายในสายอาชีพนักกฎหมาย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วณิฏัฐา แสงสุข คณบดีคณะนติิศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี นายปรเมศวร์ 

อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสํานักงานชี้ขาดคดี สํานักงานอัยการสูงสุด 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายในสายอาชีพนักกฎหมาย แนวทาง 

การเข้าสู่อาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมาย” ให้แก่นักศึกษา  

ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารคณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณัิฏฐา  แสงสุข 

คณบดคีณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าบัณฑิตท่ีสําเรจ็การศึกษา

ในสาขาวชิานติิศาสตร์ คอื ผูท่ี้ต้องการประกอบอาชพี 

ทางด้านกฎหมาย เช่น ผูพ้พิากษา อัยการ ทนายความ 

นิติกร รวมถงึผูท่ี้ต้องการศึกษาต่อทางด้านกฎหมาย

ในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การศึกษาในระดับปริญญาโท 

เนติบัณฑิตยสภา หรอืการอบรมวชิาว่าความ บณัฑิต-

ที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายจะต้องสามารถคิดอย่างเป็นระบบ นําความรู ้

ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ รวมถึงในวิชาชีพ อีกท้ัง

สามารถนาํความรูด้้านกฎหมายไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ 

และที่สําคัญต้องมีความรู้คู่คุณธรรม

 การจดัปัจฉมินิเทศในครัง้น้ี จดัข้ึนเพือ่ให้ข้อมูล และความรูท่ี้เป็นประโยชน์

แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจด้านกฎหมาย ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความ

หลากหลายในสายอาชพีนักกฎหมาย แนวทางการเข้าสู่อาชพี และคุณธรรม จรยิธรรม

ของนักกฎหมาย และขอขอบคุณนายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ

สํานักงานชี้ขาดคดี สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี ้

หวงัอย่างยิง่ว่าผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบัประโยชน์ และนําความรูท่ี้ได้ไปประยกุต์ใช้

ทั้งการเรียน และการทํางานต่อไป

 จากนัน้ นายปรเมศวร์  อนิทรชมุนมุ รองอธิบดี- 

อัยการสํานักงานชี้ขาดคดี สํานักงานอัยการสูงสุด 

บรรยายพิเศษเรื่อง “ความหลากหลายในสายอาชีพ 

นักกฎหมาย แนวทางการเข้าสูอ่าชพี และคุณธรรม 

จรยิธรรมของนกักฎหมาย” ว่านกัศึกษาด้านกฎหมาย

ต้องเป็นผู้ที่ “อ่านกฎหมายเป็น ดูกฎหมายออก” 

และต้องแยกประเด็นให้ถูก รวมท้ังเขียนและใช ้

ภาษากฎหมายที่ถูกต้องด้วย นอกจากนี้ นักศึกษาต้องสํารวจนิสัยส่วนตัวด้วยว่า 

มีบุคลิกภาพเช่นไร ท้ังด้านการแต่งกาย คําพูด รวมถึงการใช้ชีวิตประจําวัน  

ซึง่จะทําให้มองเหน็ว่าเราเหมาะกบัอาชพีกฎหมายด้านใด จากนัน้กกํ็าหนดเป้าหมาย

ของตนเองไว้ ซึ่งควรเปิดกว้างในการรับรู้วิชากฎหมายไว้มากๆ ตั้งใจ พยายาม 

แม้ระหว่างทางอาจจะยากลําบากไม่เท่ากนั กข็อให้สูแ้ละฝ่าฟันไปให้ถงึจดุหมายให้ได้ 

เม่ือถึงจุดหมายแล้วจึงค่อยทําความรู้ให้แคบลงและลึกซ้ึงขึ้นในเรื่องท่ีต้องใช้

ประกอบอาชีพอย่างจริงจัง

 “เม่ือส�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรแีล้ว ควรศึกษาต่อเนติบัณฑิตยสภาทันที 

เพื่อขึ้นทะเบียน รวมถึงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และลงสนามสอบอื่นๆ 

ที่สนใจเพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ด้านกฎหมายให้กับตนเอง”

   ทางเลือกในสายงานอาชีพสําหรับผู้ที่จบคณะนิติศาสตร์มีหลากหลาย 

เช่น ทนายความ เป็นอาชีพสายตรงของผู้ที่เรียนจบคณะนิติศาสตร ์ทนายความ

จะมีหน้าท่ีดําเนินการแทนลูกความในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายท้ังทางอาญา

และทางแพ่ง ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ที่เรียนจบคณะนิติศาสตร์มาสามารถเป็น 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับองค์กรของรัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้  

โดยมีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย  

ร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้กับองค์กรนั้น ๆ  เป็นทนายความว่าความ- 

ให้แก่บริษัท  ร่างสัญญาระหว่างบริษัทคู่ค้า   ผู้พิพากษา ถือเป็นอาชีพอันดับหนึ่ง 

ที่นิติบัณฑิตหลายคนใฝ่ฝัน เพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีค่าตอบแทนที่สูง 

ผูพ้พิากษาจะรบัหน้าท่ีในการพจิารณาคดีท้ังปวงในราชอาณาจกัร ในพระปรมาภไิธย

พระมหากษัตริย์ ในศาลยุติธรรม ทั้งนี้การจะเป็นผู้พิพากษาได้นั้น เมื่อเรียนจบ

ปริญญาตรี ต้องไปสอบเนติบัณฑิต และทํางานด้านกฎหมาย 2 ปี รวมทั้งรอให้

อายุครบยี่สิบห้าพร้อมกับมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามที่คณะกรรมการตุลาการ

กําหนด จึงจะไปสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษาต่อไป 

ทั้งนี้ผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา ต้องมีความอดทน มีความจําดี ขยัน หนักแน่นมั่นคง 

ยุติธรรม

   นายปรเมศวร์  อนิทรชมุนมุ  กล่าวต่อไปว่า นอกจากนีย้งัมีอาชพี พนกังาน-

อัยการ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยม พนักงานอัยการจะทําหน้าที่มีอํานาจ 

ตามรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายบัญญัติ  

รักษาผลประโยชน์ของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและอํานวย-

ความยุติธรรมในสังคม มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล นิติกร เป็นก้าวแรกของ

อาชีพที่ผู้ที่จบนิติศาสตร์ใหม่ ๆ  จะเลือกทํากันมาก เพราะเป็นอาชีพที่อาจจะ 

ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตว่าความ หรือต๋ัวทนาย ถือเป็นการสั่งสมประสบการณ์

ก่อนก้าวไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนไป ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลงานด้านท่ีเกีย่วข้องกบักฎหมาย

ของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ท้ังการศึกษา วเิคราะห์ วางแผน เขยีนโครงการ 

วางระเบียบ เสนอความเห็น งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขององค์กรและ

ระหว่างหน่วยงาน ความเป็นธรรมและระเบียบของพนักงาน เป็นต้น โดยนิติกร

จะทํางานทุกด้านท่ีเกี่ยวกับกฎหมายขององค์กร ไม่ใช่แค่ให้คําปรึกษาเหมือนท่ี

ปรึกษาทางกฎหมาย และไม่สามารถว่าความแทนใครเหมือนทนายได้ 

 นายทหารพระธรรมนูญ มีบทบาทหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  

คดีทางปกครอง และคดีทางวินัย เป็นที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาและ 

เสนอความเห็นทางกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชา  ตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ  ของ

ราชการทหาร และร่วมฟังการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในกรณีท่ีทหาร

เป็นผู้เสียหาย หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เป็นผู้แทนคดีของกองทัพบก 

หรือกระทรวงกลาโหม ในการแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญา หรือดําเนินคดีหรือ

ต่อสู้คดีทางแพ่ง รวมทั้ง การยกร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยทหารนั้น และเป็นครู อาจารย์ สอนวิชากฎหมายในโรงเรียนทหาร 

หรืออบรมกําลังพลในเรื่องกฎหมายทหารต่าง ๆ ตลอดจนหน้าท่ีอื่น ๆ เช่น  

การไปปฏบิติัหน้าทีใ่นกองกําลงัต่าง ๆ ในต่างประเทศ การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

หรอือบรมตามหลกัสตูรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ ฯลฯ อกีท้ังอาชพี อาจารย์พิเศษ 

ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ดี เพราะเป็นอาชีพที่ได้เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

ให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ มีเกียรติ และรายได้ดี

 “ผู ้ท่ีเรียนจบคณะนิติศาสตร์ 

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ-

มากมาย ขอเพียงมีความขยัน อดทน 

ความจ�าดี ใส่ใจรายละเอียด หนักแน่น 

ม่ันคง บรสิทุธ์ิและยติุธรรม คุณกส็ามารถ

ประกอบอาชีพตามท่ีคุณใฝ่ฝัน และ

ประสบความส�าเรจ็ในอาชีพนั้น ๆ ได้อย่างแน่นอน”

คณะนิติศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศ ปี 2560



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

อธิการบดีฝากบุคลากรส�านักพิมพ์
ปฏิบัติหน้าที่สุจริต-ดูแลซึ่งกันและกัน

 สาํนักพมิพ์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจําปี 2560 

เรื่อง “ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร” โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม 

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมสัมมนา เม่ือวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12  อาคารคณะรัฐศาสตร์

   โอกาสนี ้ผศ.ดร.ปรชัญา  ปิยะมโนธรรม  ผูอ้าํนวยการสาํนกัพมิพ์ กล่าวว่า 

สํานักพิมพ์เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ท่ีสอดคล้องกับวถีิการปฏบัิติงาน และพนัธกิจขององค์กร การปรบัเปลีย่นวธีิคิด 

ค่านิยม ทัศนคติ เพื่อหลอมรวมให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจ

ตรงกันอย่างชัดเจนภายในองค์กร การทํางานที่สอดคล้องกับค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร จะทําให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานมีความสุข ความภูมิใจ และผลการ

ปฏิบัติงานก็จะออกมาดี เป็นการส่งเสริมให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและศักยภาพขององค์กรต่อไป  

โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

และให้ผู ้ร่วมสัมมนาสามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้พัฒนางานขององค์กร 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง กล่าวว่า 

สํานักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงอย่างยิ่ง 

เพราะลักษณะเด่นของรามคําแหง คือ ทุกกระบวนวิชาต้องมีตําราให้นักศึกษา

ได้อ่าน นอกเหนือจากการฟังบรรยายในห้องเรียน ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา ปัจจุบันการซ้ือหนังสือหรือตําราเรียนเปลี่ยนแปลง

ไปตามยุคสมัย มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งในด้านการตลาดและการสร้าง-

เครือข่ายมากขึ้น ทําให้ผู้ที่ต้องการอ่านหนังสือเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและฉับไว 

จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีสํานักพิมพ์ ม.ร. จะต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

ตอบสนองกับความต้องการของผู้อ่านมากขึ้นต่อไป    

   “การผลิตต�าราเรียนเป็นเรื่องส�าคัญของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอให้

ก�าลงัใจกบับคุลากรทกุคน ขอให้ช่วยกนัท�างานด้วยความซ่ือสัตย์สจุรติ รกัสามัคคี 

ท�างานเป็นทีมเวิร์ค และดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่ดีขึ้น”

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุง่หว้า ประธานกรรมการบรหิารโครงการฯ 

เป็นประธานเปิดการประชมุวชิาการเรือ่ง “เทคนคิการบรหิารส�าหรบัผูบ้รหิารยคุ 

Thailand 4.0” และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 7 คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยมี  อาจารย์นันทวิทย์  พุ่มจรูญ  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

ความปลอดภัย บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จํากัด เป็นวิทยากร และมี คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560  

ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

 โอกาสนี ้รศ.ดร. สมพล  ทุง่หว้า  ประธานกรรมการบรหิารโครงการฯ กล่าวว่า 

โลกยคุ Thailand 4.0 มีการเปลีย่นแปลง พฒันาในด้านต่างๆ มากมาย ดังนัน้องค์กร

จงึต้องการทรพัยากรมนษุย์ทีมี่ศักยภาพในการปฏบิติังานสงูเพือ่ผลกัดันให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายและเหนือคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน และตําแหน่งผู้บริหารก็ถือเป็น

ตําแหน่งที่สําคัญ เป็นผู้รับนโยบายและกลยุทธ์จากองค์กร นําสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ในการปฏิบัติเพื่อให้ผลงานออกมาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ดังนัน้การเป็นผูบ้รหิารท่ีดีควรมีทักษะรอบด้านเพือ่ให้ทันต่อยคุสมัย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 “การสัมมนาครั้งนี้ จัดข้ึนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ 

ในบทบาทของผู้บริหารที่ดี มีความรู้ด้านเทคนิคและเคล็ดลับในการบริหาร 

อย่างถกูต้องกบังานตามหน้าท่ี และเพือ่ประยกุต์หลกัการบรหิารไปใช้ในการบรหิารงาน

และการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การศึกษาทีด่�าเนินตามปรชัญา “บรูณาการความรูใ้นด้านการบรหิารธุรกจิ ระดับสากล 

สู่ชมุชนและท้องถิน่” ถอืเป็นแหล่งวชิาการในการสร้างความเจรญิและความม่ันคง

น�าไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจของจังหวัดสมุทรสาครและของประเทศด้วย ท้ังนี้

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนการสัมมนาครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่า 

จะท�าให้ผูท้ีเ่ข้าร่วมการสมัมนา สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปต่อยอดเพือ่ใช้ประโยชน์ได้ 

ทั้งการด�ารงชีวิตและการท�างานต่อไป”

   รศ.ดร.สมพล กล่าวอีกด้วยว่าผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษา 

ในระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีการเผยแพร่ พัฒนา และต่อยอด เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้มีความเข้าใจในการทําวิจัยอย่างถูกต้อง 

นักศึกษาจะต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมในการทําวิจัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง

ต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ช่างสังเกต จดจํา และรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถ

สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งการเผยแพร่

นาํเสนอผลงานวจิยั จะช่วยให้ผูว้จิยัได้แลกเปลีย่นทัศนคติทางวชิาการระหว่างกนั

และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ นําไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป

M.B.A.สมุทรสาคร จัดประชุม 
“เทคนิคการบริหาร ยุค Thailand 4.0”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ถาม ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree ขอถามปัญหา

ดังนี้

 1. ถ้าผมลงวิชาที่ให้เลือกมา 1 ใน 3 วิชา 

จากแผนการเรยีน แต่เม่ือสอบแล้วผลสอบได้เกรดน้อย 

ผมสามารถลงวิชาอื่นท่ีให้เลือกมาเพื่อสอบให้ได ้

เกรดที่ดีขึ้นได้ไหม ถ้าได้เม่ือเป็นนักศึกษาเต็มตัว 

แล้วผมจะเลอืกเอาวชิาทีไ่ด้เกรดดีโอนโดยไม่เอาเกรด 

ที่ไม่ดีโอนได้หรือไม่

 2. ถ้าผมลงทะเบียนเรยีนวชิาเอกภาษาไทย 

แล้วต้องการย้ายไปสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  

ผมสามารถย้ายไปลงวิชาของเอกนั้นๆได้เลยไหม 

แล้วเวลาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเต็มตัว ผมก ็

เลอืกโอนเฉพาะหน่วยกติเฉพาะวชิาของเอกภาษาองักฤษ 

และวชิาท่ีไม่ได้ลงกเ็ป็นโมฆะใช่หรอืไม่  

 3. จาก 2 กรณีนี ้ ผมยงัมีสทิธ์ิได้รบัเกยีรตินิยม

อยู่หรือไม่

ตอบ	1. นกัศึกษาสามารถลงวชิาตามท่ีนักศึกษา 

ต้องการได้ และเม่ือเทียบโอนสามารถเลือกวิชา 

ท่ีได้เกรดดีที่สุดเทียบโอนมาได้เม่ือสมัครเป็น

นักศึกษาปกติแล้ว

 2. เม่ือนักศึกษาสมัครเป็นแบบปกติแล้ว 

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาท่ีจะเทียบโอนได้  

ดังนัน้วชิาใดทีไ่ม่ต้องการเทียบโอน นกัศึกษาก็ไม่ต้อง 

เทียบโอนวิชานั้นก็จะไม่เป็นวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา 

สมัครเป็นนักศึกษาแบบปกติ

           3. นักศึกษายังมีสิทธ์ิได้เกียรตินิยมถ้า

หลักเกณฑ์อื่นๆเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ถาม	 1. หากสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง (F) 

ในแต่ละเทอมพอจบการศึกษาไปจะรวมหน่วยกิต

ตัวที่ไม่ผ่าน (F) นํามาหารเกรดด้วยไหม

 2. หากสอบไม่ผ่านเทอมแรกแล้วต้อง 

ลงเรียนเทอมสองใหม่แล้วสอบผ่านจะเอาเกรด 

มาเฉพาะท่ีผ่านหรือเอาทั้ง 2 เกรดท่ีลงไปมาคิด

รวมกันเพื่อคิดเกรดเฉลี่ย

 3. หากถ้าหน่วยกิตเกิน 145 หน่วยกิต 

ตามหลักสูตรจะมีผลอย่างไรบ้างจะเอาหน่วยกิต

วิชาที่เกินมารวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ยด้วยหรือไม่

 4. การรี เกรดมี ข้ันตอนในการรี เกรด

อย่างไรบ้าง ต้องติดต่อหรือแจ้งท่ีใดหรือไม่และ

การรีเกรดมีผลอย่างไรบ้าง

ตอบ	1.  ไม่นํามาคิดเกรดเฉลี่ย

 2. เกรดท่ีนํามาคิดเกรดเฉลี่ยจะนํามา กองบรรณาธิการ

เฉพาะวิชาท่ีสอบผ่านเท่าน้ัน เกรดท่ีเป็นสอบตก 

จะไม่มีการนํามาคิดเกรดเฉลี่ย

 3. ถ้าวชิาทีเ่กนิหลกัสูตรมามีผลการสอบผ่าน

แม้ว่าจะเป็นวิชานอกหลักสูตรก็ต้องนํามารวมเพื่อ

คิดเกรดเฉลี่ยด้วย

 4. ไม่ต้องติดต่อแต่อย่างใด ให้ลงทะเบยีนวิชา 

ท่ีจะรีเกรดได้เลยในช่วงของการลงทะเบียนเรียน 

ในภาค 1, 2 หรือ ฤดูร้อน แต่วิชานั้นต้องได้เกรด D 

หรือ D+ เท่าน้ันจึงจะมีสิทธ์ินําไปลงเพื่อรีเกรดได ้

การรเีกรดถ้าผลสอบใหม่ได้เกรดดีกว่าเดิมหรอืเท่าเดิม 

เกรดทีไ่ด้เกรดเดิมในเทอมแรกจะหายไป เกรดทีส่อบ

ได้ใหม่จะนับให้เป็นเกรดของนักศึกษา แต่จะเป็น

ของเทอมท่ีสอบครั้งหลัง แต่ถ้าผลสอบใหม่ตก 

นักศึกษาจะได้เกรดเดิมและในการรีเกรดนักศึกษา

จะหมดสิทธ์ิการได้เกียรตินิยมแม้ว่าเกรดเฉล่ีย

และหลักเกณฑ์อย่างอ่ืนจะครบตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยก็ตาม

      

..สำ�นักหอสมุดกล�ง..ขุมทรัพย์ท�งปัญญ�แห่งร�มคำ�แหง (ตอนที่ 1)

นางสาวธีร์จุฑา เมฆิน

 หากกล่าวถึงห้องสมุด ในความคิดของใครหลายคนคงนึกถึงสถานที่สําหรับจัดเก็บหนังสือหรือทําหน้าที ่

ดูแลรกัษาหนงัสือ ทว่าหากจะคดิแบบน้ันกค็งไม่ผดิไปเสียทเีดียว เพราะหนึง่ในหน้าทีข่องห้องสมดุคือการจัดเกบ็ 

ดูแลรักษาหนังสือ แต่ใครเล่าจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว หน้าที่และบทบาทของห้องสมุดไม่ได้มีเพียงเท่านั้น โดยเฉพาะ

ในโลกยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาก้าวล้ําไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถ

ทําได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น ห้องสมุดจึงได้ปรับตัวให้เท่าทันกับบริบททางเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนไป กลายเป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาในรูปแบบใหม่ที่สามารถรองรับกับพฤติกรรม

ของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิดให้บริการ

พร้อมกบัการเปิดบรรยายของมหาวิทยาลยัในวันที ่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514 

(สํานักหอสมุดกลาง, 2558) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ในการค้นคว้าทางวิชาการสําหรับอาจารย์และนักศึกษา รวมท้ังเป็น 

แหล่งค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา  

ซ่ึงเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของสํานกัหอสมุดกลาง คือ “การเป็นห้องสมดุ

เพ่ือปวงชน” สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน (สํานักหอสมุดกลาง, 2558)  

นั่นหมายความว่า ห้องสมุดไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรและ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป 

เพือ่ให้มีโอกาสในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารและสามารถแสวงหาความรู้

ที่ต้องการได้จากสํานักหอสมุดกลางอีกด้วย นี่จึงเป็นความเท่าเทียมกัน 

ทางการศึกษาที่สํานักหอสมุดกลางได้มอบให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน

 นอกจากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกรวบรวมไว้

อย่างหลากหลายครบครัน อันประกอบไปด้วย หนังสือความรู้ทั่วไป ตําราเรียน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร 

รวมไปถึงวรรณกรรม นวนิยายและจดหมายเหตุแล้ว ยังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ามาช่วย 

ในการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกมากข้ึน เช่น มีบริการยืม

ด้วยตู้ยืมอัตโนมัติ (Self-Check) และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เพื่ออํานวยความสะดวก 

แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถยืม-คืนหนังสือได้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังมีบริการฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ e-Journals, e-Books, e-Theses, e-News  เป็นต้น ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ล้วนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให ้

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ไม่จํากัดด้วยสถานที่และเวลา อันสอดคล้องกับยุคสมัยที่เทคโนโลยี

กลายเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ต่างๆ (มีต่อในตอนที่ 2)

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง. (2558ก). ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสํานักหอสมุดกลาง.  

 สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 จาก http://www.lib.ru.ac.th/about/historical.php

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง. (2558ข). แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2560  

 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 จาก http://www.lib.ru.ac.th/ 

 about/strategy-document/2560-01-30_RULibrary-ActionPlan-2560/

บรรณ�นุกรม
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อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ENG 2401 (EN 205) 

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ

Sentences and Short Paragraphs

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1  TH 09:30 - 11:20 น.  ห้อง SLL 302

Section 2  W 13:30 - 15:20 น. ห้อง VPB 501 

	 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 ฝึกเขยีนประโยคชนิดต่าง ๆ ให้ส่ือความหมาย  

ที่ต้องการ โดยเริ่มจากประโยคเด่ียวไปสู่ประโยค

ความรวม และประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขียน

อนุเฉทสั้น ๆ ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู ้ เรียนเข้าใจโครงสร้างและ

ส่วนประกอบของประโยคพื้นฐาน

  2. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเขียนประโยค

ความรวม และรู้จักใช้คําเชื่อมชนิดต่าง 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. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถวิเคราะห์และ 

อธิบายโครงสร้างของประโยคและอนเุฉทชนดิต่าง ๆ ได้

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

PowerPoint และฝึกทําแบบฝึกหัด

 	เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้าง

ประโยคพื้นฐานชนิดต่าง ๆ รวมท้ังโครงสร้างของ

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําถาม 

ประโยคคําสั่ง ประโยคขอร้อง  ประโยคที่มี “there” 

เป็นประธาน และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวม

และคาํเชือ่มชนิดต่าง ๆ ประโยคความซ้อนชนดิต่าง ๆ 

และประพันธสรรพนาม ประโยคความเดียวชนิด

ซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้ง 

ประโยคท่ีขึน้ต้นด้วย “it” การเขยีนอนเุฉท ส่วนประกอบ

ของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

 	ลกัษณะข้อสอบ/วนัสอบ  อตันยั 110 คะแนน 

  สอบวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 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 

โดยเลอืกคาํเชือ่มทีมี่ให้ ในการทํานกัศึกษาจะต้องใช้ 

คาํเชือ่มทีใ่ห้มาคาํละครัง้เดียวเท่านัน้ ถ้าใช้คําเชือ่มซํา้ 

ประโยคอ่ืน ๆ ท่ีใช้คําเช่ือมที่ใช้ไปแล้วจะไม่นับ-

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

ที่เป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

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

หรือประโยคหลักในช่องว่างท่ีกําหนดให้ 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 ให้นักศึกษาเปลี่ยนคํากริยา 

ที่ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ   Infinitive  ทีเ่หมาะสม 

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องคํานึงถึงเรื่องกาล

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 นี ้ให้นักศึกษาเลือกเขยีนอนุเฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

 หมายเหตุ ในการสอบ ให้นักศึกษาเขียน

ด้วยปากกาสนี�า้เงินหรอืสีด�าเท่านัน้ ถ้าใช้ดินสอท�าข้อสอบ 

อาจารย์ผูต้รวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้  

ภาค1/2560 

สอบซ่อม 2 และฤดูร้อน/59

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 ✎ เน้ือหาโดยสรุป  ศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมนานาชาติสําหรับเด็ก 

เช่น nursery rhymes, riddles, fairy tales ของ The 

Grimm Brothers และของ Anderson, Alice in  

Wonderland ของ Lewis Carroll และงานสมัยใหม่  

เช่น Charlotte’s Web, Wind in the Willows,  

Winnie-the-Pooh

 ✎ ต�ารา  ตาํรา ENG 3901: Children’s  Literature 

   แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 ✎ ข้อแนะน�าในการเรียน ให้นักศึกษาศึกษา-

ตาํราอย่างละเอยีด ข้อสอบจะออกครอบคลุมทกุบทเรยีนในตํารา

 ✎ แนวทางการวดัผล 

  - สอบข้อเขยีนอตันยั 3 ข้อใหญ่ เขียนคําตอบ

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ENG 3901 (EN391) 

วรรณคดีสำาหรับเด็ก  (Children’s Literature)

 ✎ เนื้อหาโดยสรุป  ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ 

และประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป  

โดยยกงานวรรณกรรมบางชิ้น หรือบางตอนเป็น

ตัวอย่าง เช่น วรรณกรรมของ Guy de Maupassant, 

Leo Tolstoy, Luigi Pirandello, Oscar Wilde, Anne Frank 

 ✎ ต�ารา เอกสารประกอบการสอนวิชา ENG 3902 

  (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

 ✎ แนวทางในการเรียน

 1.  กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในช้ันเรียน

 2. การบรรยายในชั้นเรียน

 3. การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น

 4. การนําเสนอผลงานหน้าชั้น

 ✎ แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย 

เขียนคําตอบเป็นภาษาอังกฤษ

 ✎ เวลาและสถานที่เรียน 

  วันพฤหัสบดี 13:30 - 15:20 น. ห้อง SWB 504

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

ENG 3902 (EN392) 

วรรณคดียุโรป (European Literature)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม 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

ขอชื่นชมนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน-

ส�าหรับนักศึกษาพิการ  ท่ีได้ร่วมท�าส่ิงดีเป็นประโยชน์

ต่อเพื่อนร่วมสถาบัน  และขอให้นักศึกษาลูกพ่อขุนฯ 

ทุกคนประสบความส�าเร็จด้านการศึกษาในร้ัวรามค�าแหง  

เป็น บัณฑิตที่ ดีมี คุณภาพออกไปรับใช้ สั งคม   

สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป”

 ด้าน นางนฤมล  ผอ.กองกิจการนกัศึกษา  กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วไป  

และนักศึกษาพิการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จํากัดจํานวน 

และประเภทความพิการ  ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการ 

จาํนวน 348 คน  แบ่งตามประเภทความพกิาร 9 ประเภท  

ได้แก่ พิการด้านการมองเห็น พิการทางการได้ยิน

หรือสื่อความหมาย  พิการทางสติปัญญา  พิการทาง-

ร่างกายหรอืสุขภาพ  พกิารทางการเรยีนรู ้ พกิารทาง-

พฤติกรรม/อารมณ์  บุคคลออทิสติก  และพกิารซํา้ซ้อน  

ซ่ึงแต่ละด้านจะมีความจํากดัแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจาก

ความพิการ  

 “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดต้ัง

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service 

Center : DSS Center)  มีหน้าท่ีให้บริการทางการศึกษา

ส�าหรับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ  ตั้งแต่ขั้นตอนการ- 

รับสมัคร  การลงทะเบียนเรียน  สื่อการเรียนการสอน 

รายวิชาต่างๆ  ตลอดจนการสอบไล่  พร้อมมีเจ้าหน้าท่ี

คอยดูแลอย่างใกล้ชิด  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา 

พัฒนาจัดการเรียนรู้ของผู้พิการ  และส่งเสริมการมีงานท�า

ของบัณฑิตผู้พิการ  หวังสร้างบุคลากรท่ีมีคุณค่าต่อสังคม”

ม.ร.ปฐมนิเทศฯ (ต่อจากหน้า 4)

ผมได้แสดงความสามารถของตัวเองได้ เต็มที่ 

แม้ว่าร่างกายผมจะเป็นเช่นน้ี ขอบคุณ ม.รามค�าแหง 

ขอบคุณอาจารย์ทุกคน ท่ีให้โอกาสผมท�าตามความฝัน”

 สุดท้าย พรพจน์ ได้ฝากข้อคดิ เพือ่เป็นกําลงัใจ 

ให้ทกุๆคนท่ียงัตามหาฝัน ว่าคนเราเกิดมาอาจจะไม่เท่ากนั 

บางคนสูง บางคนต่ํา ส่ิงเหล่าน้ีเราไม่สามารถสร้างเองได้ 

แต่สิ่งที่เราได้มาอีกอย่างหนึ่งไม่เท่ากัน แต่สามารถ

สร้างเองได้ นั่นคือ ... ความพยายาม 

นักศึกษาพิการปล้ืมใจฯ (ต่อจากหน้า 4)

ปลอดภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด  อันจะนําไปสู่

การพัฒนาสังคมไทยต่อไป

 “ ข อ บ คุ ณ สํ า นั ก ง า น เ ข ต วั ง ท อ ง ห ล า ง 

และผู้ท่ีมีส่วนร่วมต่อการรณรงค์คร้ังน้ีในทุกภาคส่วน 

ขอฝากถึงเยาวชนให้ดูแลตัวเองให้ดี  ใช้ชีวิตอย่างม ี

สติสัมปชัญญะ  มีเหตุมีผล  และแก้ไขปัญหาในทาง 

ท่ีถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือทํากิจกรรม 

ในเชิงสร้างสรรค์  เชิงวัฒนธรรม  ซ่ึงถือเป็นการใช้ชีวิต 

ที่ถูกทาง  พร้อมร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและต่อสู้

กับส่ิงเสพติด  เพ่ือเป็นอนาคตท่ีดีของประเทศต่อไป” 

 นายประจวบ  กระต่ายทอง 

ประชาชนชุมชนพลับพลา 30 ไร่ 

กล่าวว่าโครงการฯ น้ีเป็นกิจกรรม 

ท่ีดีมีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน 

ที่ควรจะจัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

เพราะการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์

ทําให้ร่างกายแข็งแรง  ไร้โรค  ไร้ยาเสพติด  ซึ่งเป็น 

ตัวการทําลายอนาคตของชาติ  

 “ส่ิงเสพติดเป็นส่ิงไม่ดี  หากพลาดพล้ังเข้าไปลอง 

จะส่งผลร้ายต่อตนเอง และครอบครัว รวมถึงประเทศชาติ  

ผมต่อต้านส่ิงเสพติดโดยเริ่มจากประพฤติตน 

เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ และคอยดูแล

ป้องกันคนในครอบครัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

ท้ังหลายอย่างใกล้ชิด  สอนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีด้วยการออกก�าลังกายพร้อมท�าจิตใจ 

ให้เบิกบานอยู่เป็นประจ�า”

ม.รามค�าแหงฯ (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร.สอบซ่อมภาค 2ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ✎บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ท่ีน่ังสอบ รหัสประจําตัว  ช่ือ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย   

ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนําไปติดที่นั่งสอบได้   

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 ✎บัญชีรายช่ือนักศึกษาสอบวิชา  เป็นเอกสาร

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ช่ือ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือช่ือ

ของตนเองทุกคร้ังท่ีเข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆ จริง  ก่อน 

ลงลายมือชื่อให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา

ท่ีจะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปท่ีหน่วยลงทะเบียนเรียน 

ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารกงไกรลาศ (KLB)   

ชั้น 1 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

 อาจารย์ ดร.สืบพงษ์   ปราบใหญ่  ประธาน-

สภาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธีตักบาตร

อาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐาน

สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จ�านวน 8 รูป  

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระรูป-

พ่อขุนฯ จัดโดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  

 อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร รับมอบศาลาไม้ จ�านวน 1 หลัง จาก- 

นักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 

30 กรกฎาคม 2560 เพ่ือเป็นท่ีระลึก แก่สาขาวิทย-

บริการฯ จังหวัดเชียงราย ส�าหรับเป็นสถานท่ีพักผ่อน 

แก่นักศึกษาต่อไป

  นางสาวสู่เอง  ปัน  นักศึกษา 

ทุนพระราชทาน จากประเทศกัมพูชา 

คณะมนุษยศาสตร์  กล่าวว่าการแข่งขัน 

กีฬาพ้ืนบ้านของไทยเป็นกิจกรรม 

ท่ีสนุกได้ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพที่ดี  และเป็นการรณรงค ์

เพื่อให้สังคมของเราพ้นจากภัยของสิ่งเสพติด  

 “ท่ีประเทศกัมพูชาก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 

ต่อต้านส่ิงเสพติด  และขณะท่ีเราเป็นเยาวชนควรสนใจ 

ออกก�าลงักาย     ใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์ หนใีหพ้น้ 

จากสิ่งเสพติด  เพื่อจะท�าให้ตัวเราเจริญขึ้น  และโลก 

ก็จะมีแต่ส่ิงดีๆ เกิดข้ึน การร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย

จัดข้ึนน้ัน  ท�าให้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน  

และได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศแก่กัน

และกัน”

  



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๗) วันที่ ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 ม.รามค�าแหง จับมือส�านักงานเขตวังทองหลางรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

ปลูกฝังเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  พร้อมออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี  น�าพาตัวเองให้พ้น 

จากสิ่งเสพติด  มุ่งหวังชุนชนรอบมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สีขาว

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการชี้นํา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ของสังคม  และกองกิจการนักศึกษา  ร่วมกับสํานักงานเขตวังทองหลาง  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

เสริมสร้างสุขภาพห่างไกลสิ่งเสพติด  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกล- 

ส่ิงเสพติด  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร.  เป็นประธาน  

 ภายในงานมี อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์  นางนฤมล  มนาปี  

ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  รวมถึงประชาชน  ประกอบด้วยผู้สูงอายุ 

และเยาวชนในชุมชนพื้นที่เขตวังทองหลาง  ร่วมชมและแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้วยความสนุกสนานจํานวนมาก 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560  ณ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง

 โอกาสน้ี  ผศ.ลีนา  ล่ิมอภิชาต  กล่าวว่าปัญหาส่ิงเสพติดนับเป็นปัญหาใหญ่ 

ของสังคมไทยท่ีส่งผลกระทบหลายด้าน  ท้ังด้านสุขภาพ  ความสงบสุขของประชาชน 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การก่ออาชญากรรมในสังคม  กระท่ังปัญหาเศรษฐกิจ 

และเป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ โดยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและแพร่ระบาด 

มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ขณะเดียวกัน 

ก็อยู่ในช่วงวัยท่ีอยากรู้อยากลองจึงตกเป็นเป้าหมายของผู้ค้าส่ิงเสพติดได้โดยง่าย  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และสํานักงานเขตวังทองหลางตระหนักถึงปัญหาส่ิงเสพติด 

จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  ตามแนวคิดของรัฐบาล“ประชารัฐร่วมใจ 

สังคมไทยปลอดภัยส่ิงเสพติด” ซ่ึงเป็นตัวอย่างหน่ึงของการร่วมใจกันของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความตระหนักรับรู้ 

และร่วมกันออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพ  สานสัมพันธ์ในครอบครัว  เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัย 

และชุมชนเป็นพื้นที่สีขาว นักศึกษาและเยาวชนได้อยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมดีๆ

 มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดสอบซ่อม 

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง 

วันท่ี 17 - 22 สิงหาคม 2560 รวมทําการสอบ 6 วัน 

โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30-12.00 น.  

คาบบ่าย เวลา 14.00-16.30 น.

 สถานที่สอบ  

 ✎รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, POB, SBB, 

SWB, VKB, VPB

 ✎สถานที่สอบพิเศษ

 สถานท่ีสอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรหอประชุม-

พ่อขุนรามคําแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภกิษุ-สามเณร  สอบซํา้ซ้อน  

อาคารเวียงคํา101  (VKB 101) รามคําแหง 1

 ✎การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 1.  นักศึกษาทุกช้ันปี และ ผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre - degree) 

ทุกช้ันปี สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ด้วยตัวเอง โดยให้นําบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ 

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี  

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ต้ังแต่วันท่ี 7 - 22 สิงหาคม 2560 

(เว้นวันท่ี 12 - 14  สิงหาคม 2560) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 แห่ง 

ดังนี้

 1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

          1.2 กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

( PRB ) ชั้น 1 รามฯ 2  

              นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากส่ือที่มหาวิทยาลัย

จัดท�าให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข 

0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่วันที่ 7 

สิงหาคม  2560

 2.  จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย คือ อาคารเวียงผาช้ัน 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2560

         3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช ้

เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้ 

และสามารถเข้าไปดูได้ต้ังแต่วันท่ี  7  สิงหาคม 2560 

 4.   กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงกระบวนวิชา 

ท่ีลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี หน่วยจัดสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรียน

และจัดสอบ สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามคําแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 

7 สิงหาคม 2560     

ม.รามคำาแหงรณรงค์ต้านสิ่งเสพติดหวังชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สีขาว

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. สอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2559 

วนัที	่17-	22	สงิหาคม	2560			

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ร�าไพ สิรมินกลุ รองอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Kazuhiro 

Takizawa และ Mr.Akinori Seki คณะผูบ้รหิารและคณาจารย์จาก Tokyo Keizai University ประเทศญ่ีปุ่น 

ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพื่อพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านวิชาการ โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์พรทพิย์ วาคาบายาชิ 
หวัหน้าสาขาวชิาภาษาญีปุ่่น และคณาจารย์ประจําสาขาวชิาภาษาญีปุ่่น ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
คณะมนษุยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรบั ณ ห้องรบัรอง 1 ช้ัน 2 อาคารวทิยบรกิารและบริหาร เม่ือวนัท่ี  

31 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์จาก Tokyo Keizai เยือน ม.ร. 


