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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๒๐

วันที่	๒๘	สิงหาคม	-	๓	กันยายน	๒๕๖๐	

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลย์ี รองอธิการบดีฝ่ายอ�านวยการ 

เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจแก่นกักฬีามหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศักดิ์-

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่า 

ในปีทีผ่่านมา นักกฬีาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงสามารถสร้างผลงานระดับนานาชาติ

และระดับชาติ อาทิ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รวมท้ังการแข่งขันกีฬา

รายการต่าง  ๆ  น�ามาซึง่ชือ่เสียงและเกยีรติคุณแก่มหาวทิยาลัย  โอกาสนี ้จึงจัดพธีิ 

มอบทุนการศึกษาแก่ผู้แทนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ จ�านวน 136 คน เป็นเงิน 263,985 บาท 

และมอบเงินรางวัลนักกีฬาจ�านวน 52 คน เป็นเงิน 538,000 บาท ที่มีผลงาน

โดดเด่น/ผูมี้ความสามารถด้านกฬีา ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ  รวมเงินท้ังสิน้ 

801,985 บาท 

 ส�าหรบัการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่44 “สุรนารเีกมส์” 

ระหว่างวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 

จงัหวดันครราชสีมา ทัพนักกฬีาจากมหาวิทยาลยัรามค�าแหง สร้างผลงานอยูใ่นล�าดับที ่ 20 

จาก 100 สถาบนั ผลการแข่งขันคว้า 3 เหรยีญทอง 5 เหรยีญเงิน และ 10 เหรยีญทองแดง 

โดยมีนักกฬีาแต่ละประเภทได้รบัทุนการศึกษา ดังนี้ 

ม.ร.มอบทุนการศึกษาและรางวัลนักกีฬา 
ประจำาปีการศึกษา 2559

ม.รามฯ เชิดชูศิษย์เก่าข้าราชการดีเด่น ปี 2559

 อธิการบดี ม.รามค�าแหง มอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2559  

ฝากเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ภูมิใจในความเป็นลูกพ่อขุนฯ และให้ก�าลังใจปฏิบัติหน้าที่ หนักแน่นในการท�าคุณงามความดีต่อไป (อ่านต่อหน้า 2)

   
 
              

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร.ว�งศิล�ฤกษ์อ�ค�รเรียนส�ธิตร�มฯ
แหล่งศึกษ�แห่งใหม่ท�งวิช�ก�ร

 อธกิารบดี   ม.ร.  วางศลิาฤกษ์ 

“อาคารศรสีวาย” โรงเรยีนสาธติ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

อาคารเรยีนแห่งใหม่ ส�าหรบั 

เป็นสถานที่ จัดการเรียน- 

การสอน  แหล่งค้นคว้า วิจัย 

สร้างนวตักรรมทางการศกึษา 

สถานฝึกสอนของนกัศกึษา 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศักด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

เป็นประธานในพธีิวางศิลาฤกษ์อาคารศรสีวาย  อาคารเรยีนรวม 9 ชัน้  ของโรงเรยีน 

สาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์  หาสาสน์ศร ี คณบดี- 

คณะศึกษาศาสตร์  และ อาจารย์นรนิทร์  วงค์ค�าจันทร์  รองคณบดีและผูอ้�านวยการ

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  

นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้แทนชุมชนร่วมในพิธี  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560   

ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนศรีสวาย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ด้านพธีิวางศิลาฤกษ์อาคารศรสีวายประกอบด้วยพธีิสงฆ์  โดยม ีพระอาทร- 

ปริยัติกิจ (อาทร  วรวุฑโฒ)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  

และพิธีกรรมทางพราหมณ์  โดยมี พระครูสิทธิไชยบดี  พระครูพราหมณ์จาก 

กองพระราชพิธี  ส�านักพระราชวัง  ประกอบพิธีบวงสรวงศิลาฤกษ์

      โอกาสนี้  ผศ.ทิพย์  หาสาสน์ศรี  เปิดเผยว่าอาคารเรียนรวม 9 ชั้นได้รับอนุมัติ

ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ให้แก่นักเรียน  เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  

ตลอดจนเพื่อเป็นสถานท่ีส�าหรับการศึกษาทางวิชาการ  การสังเกตการณ์สอน

และปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จ 

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  ในวงเงินงบประมาณ 173,698,857.69 บาท  และ

อนุมัติชื่ออาคารหลังนี้ว่า “อาคารศรีสวาย” (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบเกียรติบัตร

และองค์พระรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�าปี 2559 จากส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จ�านวน 81 ราย 

โดยมี นายปรีชา ประยูรพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมงาน เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

  โอกาสน้ี นายปรีชา  ประยูรพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่าตามท่ี

คณะอนกุรรมการคัดเลอืกข้าราชการพลเรอืนดีเด่นประจ�าปี 2559 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2559 จ�านวน 614 คน ปรากฏว่าเป็นศิษย์เก่า 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�านวน 81 ราย นั้น ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน  

ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2559 ขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า 

ที่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า รวมทั้ง

เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้ศิษย์เก่าในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการเพื่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

 ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่จ�ากัดเพศ อายุ ผู้ที่มีงานท�าก็สามารถมาเรียนได้ ท�าให้หลายต่อหลายคน 

ได้มีทีย่นือยูใ่นสงัคมอย่างทดัเทียมกบัผูอ้ืน่อย่างสง่างาม สร้างเน้ือสร้างตัวประกอบอาชพีต่างๆ เล้ียงดูตนเอง 

และครอบครัว รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วย  ปัจจุบันมีศิษย์เก่าที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

กว่า 9 แสนคน และมีศิษย์เก่าจ�านวนมากทีส่�าเรจ็การศึกษาออกไปปฏบัิติหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครฐั 

และภาคเอกชนอย่างดียิ่งจนประสบความส�าเร็จเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน ซ่ึงได้สร้างชื่อเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัยเสมอมา และจากการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี 2559 จ�านวน 614 รายนั้น 

เป็นศิษย์เก่าท่ีส�าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง จ�านวน 81 ราย ถอืเป็นความภาคภมิูใจของมหาวทิยาลยั 

คณาจารย์ และชาวรามค�าแหงทุกคน 

 “การมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าท่ีประสบความส�าเรจ็ในครัง้นี ้ ถอืเป็นการเชดิชเูกยีรติและให้ก�าลงัใจ 

ซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน ขอให้หนักแน่นในการท�าคุณงามความดีและเพียรรักษาความดี 

นี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งขอให้ภาคภูมิใจในความเป็นลูกพ่อขุนฯ หม่ันคิดถึงสถานท่ีแห่งนี้และแวะ

มาเย่ียมเยือนเม่ือมีโอกาส และขอให้ช่วยกันเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ออกไปสู่สังคม 

วงกว้างต่อไป” 

   ทั้งน้ีภายในงาน ยังมีการมอบรางวัลศิษย์ปัจจุบันท่ีได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ�านวน 5 ราย และรางวลัเยาวชนดีเด่นกรงุเทพมหานคร (ประกายเพชร 

ครั้งที่ 12) จ�านวน 1 ราย ด้วย

ม.รามฯ เชิดชูศิษย์เก่าข้าราชการดีเด่น ปี 2559 (ต่อจากหน้า 1)

ซ่ึงได้รับคัดเลือกจากแนวคิดของ อาจารย์ก่อพงศ์  

นามวัฒน์  อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิชาภาษาไทย

 อธิการบดี ม.ร.  กล่าวว่าปัจจุบัน ม.รามค�าแหง 

มีอาคารทีก่�าลงัปลกูสร้างใหม่จ�านวนมาก  อาท ิอาคารสระศร ี

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค�าแหง วทิยาเขตบางนา 

ทีเ่พิง่ประกอบพธีิวางศิลาฤกษ์ไปเม่ือเดือนกรกฎาคม

ท่ีผ่านมา  อาคารศูนย์การเรยีนรูพ่้อขุนรามค�าแหงมหาราช  

และอาคารเรยีนท่ีก�าลังปลูกสร้างท่ีสาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 “การก่อสร้างอาคารสถานศึกษา  ถอืเป็นความก้าวหน้า 

ของมหาวทิยาลยั  ทีจ่ะต้องด�าเนินโครงการและนโยบาย

ให้สอดคล้องกับทิศทางการพฒันาทีเ่กิดข้ึน  ซ่ึงมีหลายส่ิง 

ทีต้่องเร่งสร้างให้ส�าเรจ็เป็นรปูธรรม  เพือ่พฒันามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป  ขอขอบคุณสมาคม- 

ผูป้กครองนักเรยีนโรงเรยีนสาธิต  ท่ีสนับสนุนกจิกรรม

ของโรงเรียนมาโดยตลอด  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ที่ร่วมมือกันจัดพิธีจนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี”

ม.ร. วางศิลาฤกษ์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 กิจกรรมวันแม่ กลุ่มเครือข่ายเยาวชน-

สนองคุณแผ่นดิน  จัดกิจกรรมบอกรักแม่เนื่องใน

โอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 โดยจัดท�าโปสการ์ด

บอกรักแม่แบบเก๋ ๆ มอบให้แก่เพื่อนๆ นักศึกษา

และผู้สนใจ เพื่อเขียนส่งให้คุณแม่ พร้อมบริการ

จัดส่งโปสการ์ดให้ฟรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 

ณ บริเวณด้านข้างคณะศึกษาศาสตร์



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ได้กล่าวถึงฉาก- 

บงัเพลงิประดับพระเมรมุาศในงานพระราชพธีิ 

ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ว่า แสดง

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ๒๔ โครงการ 

 แยกตามหมวดดิน น�้า ลม และไฟ

 ฉบับที่แล้ว กล่าวถึงหมวดน�้าไปแล้ว 

ฉบับนี้จะกล่าวถึงหมวดอื่นๆ ต่อไป

 ด้านทศิตะวนัออก หมวดดิน มี ๖ โครงการ 

เช่น ดินกรวด ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ 

ดินเคม็ ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน 

ดินทราย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

ดินดานลกูรงั ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยทราย 

ดินพรุ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง

 ด้านทิศใต้ หมวดไฟ มี ๖ โครงการ

ประกอบด้วย สบู่ด�า เพือ่สกดัน�า้มนัใช้แทน 

น�้ามันดีเซล ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

โรงงานผลติไบโอดีเซล ศูนย์ศึกษาการพฒันา- 

พิกุลทอง เชื้อเพลิงอัดแท่ง แกลบอัดแท่ง 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พลังงาน 

เซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา-

ห้วยฮ่องไคร้ กงัหนัน�า้ผลติไฟฟ้าทีป่ระตูน�า้- 

คลองลัดโพธิ์

 ทศิตะวนัตก  หมวดลม มีอกี ๖โครงการ 

คือ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ 

จังหวัดเพชรบุรี กังหันลมโครงการสถาน ี

พฒันาเกษตรท่ีสงูตามพระราชด�ารดิอยม่อนล้าน 

จงัหวดัเชยีงใหม่ กังหันลมโครงการส่วนพระองค์ 

สวนจติรลดา ศูนย์ช่วยเหลอืผูป้ระสบวาตภยั- 

แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บางกะเจ้า ปอดของกรุงเทพฯ ฯลฯ

 โครงการเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่อ�านวย-

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อพสกนิกรทั่วประเทศ

 กระแสการแชร์โพสต์ Facebook ของ Awiruth Chanchai กว่า 2,900 ครั้ง ในช่วงเวลาไม่นาน ท�าให้

สังคมได้รู้จักกับ นายอาณัติ  มานพ บัณฑิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุ่นที่ 40 .. ผู้ที่เป็นเน็ตไอดอล

ตัวจริงในขณะนี้

 โพสต์ดังกล่าวเป็นของ นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง  

ทีใ่ช้ชือ่ Facebook ‘Awiruth Chanchai’ ได้โพสต์เรือ่งราวของลกูศิษย์ชือ่ นายอาณตั ิ มานพ ปัจจบัุนเป็นเนติบณัฑิต 

และนิติกรศาลฎีกา โดยได้เล่าเรือ่งราวชวีติของลกูศิษย์ทีเ่คยพร�า่สอน ด้วยความประทบัใจในความมุ่งม่ันสู้ชวีติ 

จนประสบความส�าเรจ็ ซ่ึงเล่าย้อนถงึชวีติต้ังแต่วยัเด็กของลกูศิษย์คนนีว่้า ประทบัใจลกูศิษย์คนน้ีมาก “ชวีตินกัสู้ 

กว่าจะจบเป็นบัณฑิตนิติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นเนติบัณฑิต และนิติกรศาลฎีกา อีกก้าวเดียวก็ได้นั่งบัลลังก์แล้ว”

 และเร่ืองราวจากนี ้“อาณติั มานพ” นติิศาสตรบณัฑติรุน่ 40 เนติบัณฑิตสมัยที่ 69 เป็นผู้ถ่ายทอด.

 ‘ชวีติผมพ่อกบัแม่แยกทางกนัต้ังแต่ยงัแบเบาะ ตอนเด็กๆ แม่ท�างานก่อสร้าง  

พอหลังเลิกเรียนช่วงค�่าๆ ผมกับแม่จะไปเดินขายมะม่วงตามบาร์ท่ีพัทยา 

พอโตข้ึนหน่อย ผมกไ็ปท�างานร้านขายของส่งได้วันละ 50 บาท แต่ช่วงปิดเทอม

แม่จะให้ไปบวชเณรภาคฤดูร้อนทุกปีเพือ่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเรยีนทางธรรม

ไปด้วย พอขึ้นมัธยมผมก็ไปท�างานเซเว่นหลังเลิกเรียน ได้ชั่วโมงละ 25 บาท 

หลังจากจบมัธยมปลายก็ไม่ได้แอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยท่ีไหนเลยเพราะ

ค่าใช้จ่ายสงู จึงมาสมัครเรยีนทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง แต่ไม่รูจ้ะเรยีนคณะอะไรดี 

จึงตัดสินใจเลือกคณะนิติศาสตร์เพราะท�าอาชีพได้หลากหลาย ระหว่างน้ัน 

ผมท�างานเป็นยาม เข้างาน 1 ทุ่ม เลิก 6 โมงเช้า ระหว่างท�างานก็แอบเอา

หนังสือไปอ่านด้วย ต้องแอบอ่านเพราะเจ้านายเป็นชาวต่างชาติไม่ชอบให้

ท�าเรื่องส่วนตัวเวลางาน 

 ผมไม่เคยได้เข้าเรียนเลย ปกติจะซื้อต�าราจากส�านักพิมพ์มาอ่านเพราะราคาถูกกว่าชีทหน้ารามฯมาก 

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ เล่มหนึ่งก็ประมาณ 50-70 บาท ผมไม่ได้เรียนเพื่อจะสอบให้ผ่านเท่านั้น แต่อ่าน

เพือ่ต้องการความรูจ้รงิๆ ถ้าวนัไหนมีสอบ พอเลกิงานผมกร็บีข้ึนรถโดยสารจากพทัยามารามฯทนัท ีระยะทาง 

120 กิโลเมตร มาสายแค่ 5 นาทีก็ไม่ได้เข้าห้องสอบแล้ว เสียค่ารถฟรีๆวันหนึ่งสามร้อยกว่าบาท เงินเดือน 

แค่ 7,500 บาท ถ้าวนัไหนมสีอบบ่ายจะเป็นวนัทีท่รมานทีสุ่ดเพราะต้องอดนอนข้ามวนัข้ามคืน สมองล้ามากๆ 

พอสอบเสร็จก็ต้องรีบนั่งรถกลับมาท�างานต่อ ถ้ามาช้าก็โดนหักเงินเดือนอีก สุดท้ายผมโดนไล่ออกจากงาน 

เพราะเอาหนังสือมาอ่าน ชาวต่างชาติเขาต้องการยามมืออาชีพที่รักษาความปลอดภัยไม่ใช่มานั่งอ่านหนังสือ 

ท้อมากครับเหน่ือยจนร้องไห้ พยายามบอกตัวเองว่าโชคชะตาก�าลังพิสูจน์ตัวเราอยู่ “จะเป็นผู้น�าที่ดีได้  

ต้องเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อน คือเรียนรู้จากจุดที่ต�่าที่สุดมาก่อน” 

 เวลาท้อมองคนท่ีเขาล�าบากกว่า ผมเห็นยายแก่ๆเดินคุ้ยถังขยะมาขายประทังชีวิต ชีวิตเขาล�าบาก

กว่าเรามาก ผมเชื่อเรื่องบาปบุญเพราะบวชมาต้ังแต่เด็กใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตลอด พยายามท�า 

แต่กรรมดีเพื่อให้สุขภาพจิตดีข้ึนและต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ใจ หลังจากโดนไล่ออกจากยาม ผมก ็

ไม่ได้ไปสอบท่ีรามฯอกีเลย 1 ปีเต็มๆท่ีขาดสอบ หลงัจากนัน้ผมกไ็ปท�างานอืน่อกีหลายท่ี เช่น ผูช่้วยทนัตแพทย์-

ประจ�าโรงพยาบาล ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล คนงานท่ัวไปของเทศบาล จนกระทั่งผมเรียนจบในภาค 1/56 ทันที- 

ท่ีผมจบกมุ่็งสอบหางานนิติกรตามสถานทีร่าชการต่างๆ เพราะมวีนัหยดุเสาร์-อาทติย์จะได้มีเวลาอ่านหนงัสือมากข้ึน 

ผมเคยท�างานเป็นนติิกรโครงการจัดท�าแบบกฎหมายและวเิคราะห์แบบกฎหมาย ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนที่ไม่มีโอกาส เพียงหน่วยกิตละ 25 บาท 

สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ เป็นดังค�าว่า ‘เปลวเทียนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง’ จริงๆ” 

ผูพ้พิากษาอาวุโส ชืน่ชมชีวติลกูศษิย์ ดิน้รนสูชี้วติ
ท�างานควบคูเ่รยีนม.รามฯ ..วันนีจ้บเนตบิณัฑติแล้ว

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

คณะนิติศาสตร์จัดงานสัปดาห์รพี 60

 และวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 คณบดีคณะนิติศาสตร์ น�าคณาจารย์  

และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ- 

พระราชานุสาวรย์ี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพพีฒันศักดิ ์กรมหลวง-

ราชบุรดิีเรกฤทธ์ิ เนือ่งในวันรพ ี ณ เนติบัณฑิตยสภา ทัง้น้ี ตลอดท้ังสัปดาห์รพ ี

มีนักศึกษาสนใจเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติพระองค์เจ้ารพีฯ  

ณ บริเวณโถงใต้คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 พร้อมท้ังเลือกซื้อหนังสือ 

ราคาถูกมากมาย

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการสัปดาห์รพี 60 

ในระหว่างวนัท่ี 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 โดยมีการจัดกจิกรรมวชิาการ 

พร้อมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ ์

 พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณัิฏฐา แสงสุข เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์รพ ี 60 

และชมนทิรรศการพระราชประวติัพระองค์เจ้ารพฯี ณ บรเิวณโถงใต้อาคาร 2 

คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 การแข่งขันตอบปัญหา- 

กฎหมาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

ทีม F จนชิน ประกอบด้วย 

น.ส.ณชาภคันนัท์  ธนวฒัน์โกศล 

นายปารเมศ  เทพรกัษ์  นายฉตัรมงคล 

รกัราช  รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 

ได้แก่ ทีมอัยลอว์ นายจิระพล 

ถิน่พปูิน นายณฐัวัฒน์  กมลสุธีชยั 

น.ส.มรกต ผาสุพรรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ten out of ten 

ประกอบด้วย นายสหรัฐ สมร่าง น.ส.อังคณา กิจบัญชาพร น.ส.ฐาปณา  

สุวัฒน์รณกร  

 พิ ธีไหว ้ครูคณะนิติศาสตร  ์

เม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 ณ ห้อง 1303 

คณะนิติศาสตร์ 

 ส�าหรับกิจกรรมทางด้านวิชาการ มีการจัดกิจกรรม การเขียนค�าตอบ

ข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย โดยอาจารย์กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง เมื่อวันที่  

1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 วนัท่ี 3 สงิหาคม 2560 เป็นการ-

บรรยายพเิศษกฎหมายบังคบัคดีใหม่ 

บรรยายโดย อาจารย์เอือ้น ขนุแก้ว 

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา  

  และวนัที ่4 สิงหาคม 2560 เป็นกจิกรรมการแข่งขันว่าความในศาลจ�าลอง 

(RULAW Moot Court Academy รอบชิงชนะเลิศ)
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๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

ตอน รถยนต์ ในอนาคต

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ในตอนน้ีคงเป็นเรื่องค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า รถยนต์ในอนาคตของโลก

คงจะเป็นรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพราะความล่าช้าของ

การพัฒนารถยนต์พลังไฮโดรเจน จนตอนนี้กระแสของการพัฒนาและผลิตรถยนต์

ไฟฟ้าก็กลบกระแสของรถยนต์ไฮโดรเจนไปเกือบหมดแล้ว ที่จริงความเห็นส่วนตัว 

ผมยังเชียร์รถยนต์พลังไฮโดรเจนเพราะน่าจะเป็นผลดีต่อภาวะแวดล้อมของโลก

มากกว่าเนื่องจากไม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงประเภทปิโตรเลียมเลย (ในบางประเทศเช่น

ประเทศไทยไฟฟ้าบางส่วนยังต้องผลิตด้วยน�้ามันหรือก๊าซธรรมชาติ) แต่เมื่อพัฒนา

ช้ากว่าก็คงต้องเป็นผู้ตามไปก่อน

 แม้ว่าการผลิตรถยนต์ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้าจะมีมาต้ังแต่เริม่มีรถยนต์เครือ่งยนต์-

สันดาปภายในหรอืเรยีกง่าย ๆ ว่ารถยนต์ทีใ่ช้น�า้มันท่ีเราขบักนัอยูทุ่กวนัน้ี แต่เนือ่งจาก

อุปสรรคคอืแบตเตอรีซ่ึง่ใช้เวลาชาร์จนาน และวิง่ไปได้ไม่ไกลกไ็ฟหมดเสยีแล้ว ท่ีชาร์จไฟ 

กห็ายาก แถมราคายงัแพงกว่ารถท่ีใช้น�า้มันหลายเท่า จึงท�าให้รถไฟฟ้าไม่ได้รบัความนิยม

และสูญหายจากโลกรถยนต์ไปนาน

 รถไฟฟ้ากลบัฟ้ืนคนืชพีขึน้มาใหม่เม่ือตอนท่ีเกิดวกิฤตการณ์น�า้มันท่ีเริม่ราว ๆ 

ปี 2516 ท�าให้เริ่มมีการค้นคว้าวิจัยหาพลังงานทดแทน มีการประกวดออกแบบ

รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้พลังแสงแดดกันอย่างแพร่หลาย แต่อุปสรรคส�าคัญ 

ของการจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ประสบความส�าเร็จเชิงพาณิชย์ก็ยังเหมือนเดิม

(กรุณาย้อนไปดูย่อหน้าท่ีแล้ว) จนกระทั่งได้มีการวิจัยพัฒนาแบตเตอร่ีท่ีก้าวพ้น 

อุปสรรคเดิม ๆ  ได้นั่นคือสามารถใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ให้วิ่งได้ถึงเกือบ 400 กิโลเมตร

ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และชาร์จให้เต็มหนึ่งครั้งก็ต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 ชั่วโมง 

(แต่ถ้าเป็นการชาร์จไฟฟ้าที่บ้านตามปกติยังต้องใช้เวลานานกว่านั้นมาก)

 เน่ืองจากราคารถยนต์ไฟฟ้านั้นยังสูงกว่ารถยนต์ท่ีใช้น�้ามันท่ัวไป 2-3 เท่า 

บริษัทเทสลามอเตอร์สซ่ึงเป็นผู้ผลักดันกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่ส�าคัญ 

จงึเริม่ด้วยการเจาะตลาดระดับบนก่อนด้วยรถสปอร์ต ราคาสดุหรคูอืคันละ 8.5 ล้านบาท 

แบตเตอรี่แบบลิเธียม อิออน เม่ือชาร์จประจุไฟเต็มแล้วสามารถวิ่งได้ระยะทาง

ประมาณ 400 กิโลเมตร เมื่อใช้ความเร็วเฉลี่ย 100-110 กม./ชม.   

 หลังจากออกรถส�าหรับตลาดบนมาหลายรุ่นจนยอดส่ังจองท่วมท้นแล้ว 

เทสลากอ็อกรุน่ประหยดัคอืเทสลา โมเดล 3 ซึง่ต้ังราคาจ�าหน่ายไว้ท่ี 40,000 ดอลลาร์สหรฐั 

หรือราว 1.2 ล้านบาท (ไม่แน่ใจว่าราคารวมภาษีจะเป็นเท่าไหร่) ซึ่งนับเป็นรุ่นท่ี

ราคาถูกที่สุด  เทสลาเปิดจ�าหน่ายรถรุ่นนี้บนเว็บไซต์เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2559 

เพียงแค่ 1 อาทิตย์ มีคนให้ความสนใจจองถึง 325,000 คัน

 ปัจจุบันรถเทสลามีจ�าหน่ายในเมืองไทยแล้ว เป็นรุ่นโมเดล S แต่นอกจาก

ราคาจะค่อนข้างสูง (ราคาเร่ิมต้นท่ี 5 ล้าน) ซ่ึงคงไม่เป็นอปุสรรคส�าหรบัมหาเศรษฐี

เมืองไทยแล้ว ปัญหาทีส่�าคัญคอืการชาร์จแบตเตอรีก่บัไฟบ้าน ยงัต้องใช้เวลาประมาณ 

8 ชั่วโมงเพื่อให้ประจุเต็ม โดยค�านวณค่าไฟต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งท่ีประมาณ  

200 - 255 บาท และสามารถวิ่งได้ไกล 480 กม. ปัญหานี้คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะ

จึงจะแก้ได้เพราะทางบริษัทเทสลาก�าลังวางแผนติดตั้งที่ชาร์จพิเศษ (Supercharger) 

ตามปั๊มน�้ามันประมาณ 120 แห่งทั่วประเทศ หรือทุก ๆ ระยะ 200 กม. ที่สามารถ

ชาร์จไฟรถรุ่นโมเดล S ให้เต็มได้ใน 20 นาที 

 สรุปว่าการจะท�าให้คนมานิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังนั้นจะต้อง

ปรับปรุงแบตเตอรี่ให้ชาร์จได้เร็วกว่านี้และราคาถูกลงด้วยเพราะท่านผู้รู ้บอกว่า

     

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

แลกเงิน               (โด๋ย เตี่ยน)
 การใช้จ่ายในต่างประเทศ มักจะใช้สกุลเงินของแต่ละประเทศเอง เช่น 

ประเทศไทยใช้เงินบาท สิงคโปร์ใช้ดอลลาร์สิงคโปร์ มาเลเซียใช้ริงกิต  

อินเดียใช้รูปี ญ่ีปุ่นใช้เยน ส่วนของประเทศเวียดนามใช้เงินด่ง  ปัจจุบันมี

อัตราอยู่ที่ประมาณ 1 บาท เท่ากับ 640 ด่ง ดังนั้น หากคุณจะแลกเงิน 100 บาท 

เป็นเงินด่อง คุณจะได้เงินจ�านวน 64,000 ด่อง หน่วยเงินของประเทศเวียดนาม 

ค่อนข้างจะใช้ตัวเลขหลายหลัก ในการพูดคุยบางคร้ังคนเวียดนามจะพูดแต่เพียง

จ�านวนหลักพันขึ้นไป เช่น

 64,000 ด่อง จะต้องอ่านว่า  (เส้า เมือย 

โบ๊น หง่ิน ด่ง) บางคร้ังเราอาจได้ยินคนเวียดนามกล่าวแต่เพียงว่า 

(เส้า เมือย โบ๊น) คือ หกสิบส่ี หรือ ส้ันกว่าน้ัน อาจกล่าวเพียง  (เส้า โบ๊น) 

 คือ หกสี่ด่อง แต่ทั้งหมดนี้ หมายถึง หกหมื่นสี่พันด่อง

 ในบทสนทนาต่อไปน้ี เป็นสถานการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนท่ีธนาคาร มีนักท่องเท่ียว 

คนหนึ่ง ต้องการจะแลกเช็คเดินทางเป็นเงินสด เพื่อใช้จ่ายในประเทศเวียดนาม 

B:  (บ่า เกิ่น สี่ อะ) คุณต้องการอะไรคะ

C:  

 (โตย หมวน โด๋ย แส้ก ซู หลิก ไหน่ ซา เตี่ยน หมัต) 

 ฉันต้องการแลกเช็คเดินทางนี่เป็นเงินสด

B:  

 (เหมย บ่า เด๊น เกว่ย โส โบ๊น)

 เชิญคุณไปที่ช่องหมายเลขสี่

C:  

 (โตย หมวน โด๋ย แส้ก ไหน่ ซา เตี่ยน หมัต)  

 ฉันต้องการแลกเช็คนี่เป็นเงินสด

D:  

 (บ่า เกิ่น ลหว่าย เตี่ยน หน่าว อะ)

 คุณต้องการเงินชนิดไหนคะ

C:  

 (ฮาย เมือย เต่อ โหมต จัม โด ฮาย เมือย เต่อ เหมื่อย โด เหมื่อย เต่อ  

 นัม โด หว่า เหมื่อย เต่อ โหมต โด)

 ธนบัตร 100 ดอลลาร์ 20 ใบ ธนบัตร 10 ดอลลาร์ 20 ใบ ธนบัตร 5 ดอลลาร์ 

  10 ใบ และธนบัตร 1 ดอลลาร์ 10 ใบ

D:  (เตี่ยน เดย อะ)  นี่เงินค่ะ

C:  (ก๋าม เอิน จิ)  ขอบคุณคุณ

ต้นทุนการผลิตรถเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ที่แบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมลงทุกครั้งที่ชาร์จ 

เม่ือไหร่ถงึเวลาต้องเปลีย่นแบตเตอรีซ่ึง่ราคาเท่ากบัรถเกอืบครึง่คันนีค่งท�าใจยากพอสมควร

 เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าลดการใช้ชิ้นส่วนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เหลือเพียงแค่  

18 ชิ้นเมื่อเทียบกับรถยนต์ใช้น�้ามันที่ต้องใช้ถึงเกือบ 2 พันชิ้น ในแง่ดีก็คือใช้พลังงาน

ในการขับเคลื่อนน้อยลง แต่ถ้ามองในแง่ร้ายก็คือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเกือบ 2 พันชิ้น 

ทีว่่านัน้คงต้องปิดกจิการเพราะไม่มลีกูค้า กจิการทีว่่านีเ้ป็นส่วนใหญ่ของอตุสาหกรรม 

SMEs ไทยเสียด้วย แต่ก็คงไม่ต้องตกใจไปเพราะกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นที่นิยมขึ้นมา 

แทนที่รถยนต์ใช้น�้ามันคงต้องใช้เวลาอีกไม่ต�่ากว่า 10 ปี



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

 “ติ๊ง” เสียงลิฟต์ดังขึ้นพร้อมประตูเลื่อนเปิดที่ชั้น 3 ณ อาคาร- 

สีเขียวสลบัขาว คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จากบรเิวณ 

โถงหน้าลฟิต์โดยสาร เลีย้วขวามาตามทางเดิน จะพบหน้าต่างบานเกลด็ 

ท่ีถูกเรียงร้อยด้วยเถาของต้นพลูด่างให้ความรู้สึกอิงแอบธรรมชาติ 

บานประตูทีท่�าจากไม้เปิดรอต้อนรบัผูม้าเยอืนสู ่ “มหศัจรรย์โลกใบจิว๋” 

 ทีน่ี่คือ “พพิธิภณัฑ์ไลเคนแห่งมหาวทิยาลยัรามค�าแหง” (RAMK) 

ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนแห่งแรกของประเทศไทยท่ีมีการเก็บ 

ตัวอย่างของไลเคนกว่า 60,000 หมายเลข มากเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย 

รองจากประเทศญีปุ่่น นอกจากเป็นสถานท่ีเกบ็ฐานข้อมูลไลเคนแล้ว ท่ีน่ียงัท�าการศึกษา

เกี่ยวกับไลเคนหลายด้าน เช่น ด้านอนุกรมวิธานซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นมูลฐาน 

ที่บ่งบอกถึงชนิดของไลเคน  ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา 

ของไลเคน ท�าให้รู้และเข้าใจถึงปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ไลเคนอาศัยอยู่ได ้

ในระบบนิเวศต่าง ๆ   หรอืแหล่งรวมความหลากหลายทางชวีภาพของทรพัยากรไลเคน 

ของไทยซ่ึงในปัจจุบนัเหลอืน้อยลงเร่ือย ๆ   เน่ืองจากการรกุเข้าไปของผูค้น  นอกจากนี ้

ยงัมกีารวจัิยทดสอบฤทธ์ิการยบัยัง้จุลนิทรย์ีก่อโรคท้ังในพชืและสัตว์  การทดสอบ 

ประสิทธิภาพการยับยั้งและท�าลายเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่  มะเร็งเยื่อบุช่องปาก 

มะเรง็เต้านม  และมะเร็งปากมดลกู  สรุปได้ว่าพบไลเคนหลายชนดิมีฤทธ์ิต้านการเติบโต 

ของเซลล์มะเร็ง  ซึ่งอาจจะน�าไปสู่การพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้ในอนาคต 

ประโยชน์อกีอย่างหน่ึงของไลเคนทีถ่กูน�ามาใช้ท่ัวโลกกคื็อ  การบ่งบอกคณุภาพอากาศ 

เนื่องจากไลเคนใชน้�้าจากบรรยากาศในการเจริญเติบโต หากน�้าในอากาศมีมลพิษ

ก็จะส่งผลให้ไลเคนเกิดความผิดปกติหรือตายได้ อาจารย์เวชศาสตร์ พลเยี่ยม  

อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  กล่าวว่า “เมื่อไลเคน 

อยู่ไม่ได้  เป็นสัญญาณเตือนว่าคนจะอยู่ได้ไหม  จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน”

 สิง่มีชวีติเลก็ ๆ  แต่มคุีณประโยชน์ชนดินีถ้อืก�าเนิดขึน้และด�ารงชวีติอยูบ่นโลก 

ได้อย่างยาวนาน  “ไลเคน” เกิดจากการอยูร่่วมกนัระหว่าง รา (Mycobiont) และสาหร่าย 

(Photobiont)  เพือ่เอือ้ประโยชน์ซ่ึงกันและกัน โดยรามีหน้าทีเ่กบ็ความชืน้และป้องกนั 

อันตรายให้สาหร่าย  ส่วนสาหร่ายท�าหน้าท่ีสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสง 

และแบ่งปันให้แก่รา   การด�ารงชีวิตในลักษณะนี้ท�าให้ไลเคนสามารถเติบโต 

ได้ในทุกสภาพอากาศ    ต้ังแต่หนาวจัดแบบแถบข้ัวโลกจนถงึร้อนแห้งแล้งแบบทะเลทราย 

และภูมิอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทยด้วย

 ความหลากหลายของไลเคนขึ้นอยู ่กับชนิดของราเป็นส�าคัญท�าให  ้

จ�าแนกไลเคนได้ 4 กลุ่มใหญ่ คือ  ครัสโตส (Crustose) มีลักษณะคล้ายเกลื้อน 

เป็นฝุ่นผง เกาะติดกับเปลือกไม้หรือก้อนหิน โฟลิโอส (Foliose) คล้ายกับแผ่นใบ

หรือใบไม้เล็กๆ ฟรูติโคส (Fruticose) เป็นพุ่มหรือเส้นสาย หรือคนไทยเรียกว่า 

“ฝอยลม” สแควมูโลส  (Squamulose) เป็นเกล็ดเล็กๆ คล้ายเกล็ดปลา

 ในประเทศไทยเริม่มีการส�ารวจไลเคนเป็นครัง้แรกทีเ่กาะช้าง เม่ือ พ.ศ. 2453 

เปิดประตูสู่โลกไลเคน
นางสาวอมรรัตน์  แผ่นค�า นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน

โดยนกัพฤกษศาสตร์ชาวฟินแลนด์  หลงัจากน้ันกมี็นกัพฤกษศาสตร์จากต่างประเทศ 

มาส�ารวจอีกหลายครั้ง  ตัวอย่างเหล่าน้ีถูกน�าไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ 

จึงเป็นการยากมากท่ีนักวิจัยชาวไทยจะน�าไลเคนเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์  

ส่วนการศึกษาไลเคนของนักพฤกษศาสตร์ชาวไทย เริม่ต้นอย่างจรงิจังเม่ือ พ.ศ. 2537 

และต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจุบนั  โดย RAMK ถือว่าเป็นพพิธิภัณฑ์ท่ีมีตัวอย่างไลเคน 

เกบ็รวบรวมไว้มากทีส่ดุในประเทศไทย  ท้ังนี ้ ประเทศไทยเป็นหนึง่ใน 20 ประเทศ 

ที่มีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายแห่งหนึ่งของโลก  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป็นฐานส�าคัญของการเกษตร  การพัฒนายารักษาโรค  และส�าคัญต่อเศรษฐกิจ

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

 รศ. ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ หัวหน้าหน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง กล่าวไว้ว่า “ในขณะท่ีประเทศไทยเรามีความหลากหลายของ

ทรัพยากรชีวภาพมาก แต่คนไทยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเรามีอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น 

การที่เราจะเอาทรัพยากรมาใช้ อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่า ในมือเรามีอะไร 

มีมากน้อยแค่ไหน  มีที่ไหนบ้าง  ขั้นต่อไปถึงจะถึงการน�ามาใช้ประโยชน์”

 ด้วยความมุ่งม่ันตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ของทีมนักพฤกษศาสตร์- 

รามค�าแหง ในวันน้ี “โลกใบใหญ่” ได้ถูกย่อส่วนลงให้เป็น “โลกใบจิ๋ว” 

ที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมส�ารวจได้ สามารถติดต่อเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ไลเคน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2310-8395

พิบูลย์  มงคลสุข  และคณะ. โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพสารต้านมะเร็ง 

 และสารต้านจลุชพีของไลเคนในประเทศไทย. กรงุเทพมหานคร : ภาควชิาชวีวทิยา- 

 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2551.

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม. อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. 

 สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560. 

กรมป่าไม้  http://www.forest.go.th/

พิพิธภัณฑ์ไลเคน  http://www.lichen.ru.ac.th/

ไลเคน_มหาวิทยาลัยรามค�าแหง_ตอนที่ 2  https://www.youtube.com/watch?v= 

 t2cvPT88h50    

แหล่งอ้างอิง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

  

 รองศาสตราจารย์วโิรจ  นาคชาตร ี รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ น�าเจ้าหน้าท่ี 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัศรสีะเกษ  

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารพพีฒันศักด์ิ กรมหลวงราชบุรดิีเรกฤทธ์ิ 

“พระบดิาแห่งกฎหมายไทย”  เนือ่งในวนัรพ ีเมือ่วนัที ่

7 สิงหาคม  2560  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดศรีสะเกษ 

 รองศาสตราจารย์วโิรจ นาคชาตร ีรองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัศรสีะเกษพร้อมด้วยบุคลากร 

ปล่อยพันธุ์ปลาโดยได้รับความร่วมมือจากกรมประมง 

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด

ศรสีะเกษ เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา  85  พรรษา 12 สิงหาคม  2560

กิจกรรมรามฯ - ศรีสะเกษ

 รองศาสตราจารย์วโิรจ นาคชาตร ี รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัศรสีะเกษพร้อมด้วยบุคลากร 

ร่วมพธีิถวายเครือ่งราชสักการะและพธีิจุดเทียนชยั

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ 

ในรชักาลท่ี 9 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

85 พรรษา12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจงัหวดั-

ศรีสะเกษ

กิจกรรมรามฯ-ตรัง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ

จงัหวดัตรงั จัดโครงการใช้ชวีติร่วมกนัในมหาวทิยาลยั 

ประจ�าปีการศึกษา  2560 โดยมีการท�าบุญตักบาตร

อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป และฟังธรรม

พระเทศนา เรือ่งความอดทน โดยพระสธุน ธนะธัมโม 

พระวัดคลองน�้าเจ็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง และ 

ร่วมกนัปลกูต้นดาวเรอืง กจิกรรมรุน่พีแ่นะน�ารุ่นน้อง 

และนันทนาการ  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�านวน  250  คน 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม 

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อ- 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิ ต์ิ

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลท่ี 9 โดยเจ้าหน้าที ่

นกัศึกษา ร่วมกนัปลกูต้นไม้บรเิวณพืน้ทีด้่านหลงั

สาขาฯ โดยปลูกต้นอินทนิลน�้าจ�านวน 100 ต้น 

ประดู่ป่าจ�านวน 50 ต้น ต้นมะฮอกกานจี�านวน 

50 ต้น รวมจ�านวน 200 ต้น เพื่อเป็นแหล่ง- 

ศึกษาเรยีนรู้ส�าหรับนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

  

    คณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร 

ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพร- 

ชยัมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลท่ี 9 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

85 พรรษา และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลาน-

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวิทยบรกิารฯจงัหวดัตรงั 

จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย 

พืน้เมืองภาคใต้ เพือ่ด�ารงวัฒนธรรมไทย และเทิดพระเกยีรติ  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

ในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีการจัด- 

นิทรรศการผ้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง คือ ผ้าทอนาหม่ืนศรี 

ซ่ึงมีประวติัมายาวนานประมาณ 400 ปี เป็นผ้าท่ีทอด้วยกีพ่ืน้เมือง 

ทีเ่รยีกว่า “หูก” เป็นเครือ่งมือพืน้บ้านท่ีประดิษฐ์ขึน้มาจากภมิูปัญญาของชาวบ้านผ้าทอนาหม่ืนศร ี มีลวดลายงดงาม 

มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง แบบศิลปะท้องถิน่ นอกจากน้ียงัมกีารจ�าหน่ายสินค้าท่ีท�าจากผ้าทอนาหมืน่ศรี 

เช่น กระเป๋าดินสอ ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่และร่ม เป็นต้น เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

 กลุ ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ท�าบญุตักบาตร

อาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงค-

กรรมฐานสายพระอาจารย์ม่ัน ภรูทัิตโต 

จ�านวน 10 รูป เพื่อน�าสิ่งของไปช่วย 

ผู้ประสบภัยน�้าท่วมท่ีจังหวัดสกลนคร 

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร-

สวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด.) และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรานนท์ คงสง ผูอ้�านวยการบณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ แนะน�าการเรยีนการสอน

และกิจกรรมต่างๆของคณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ จ�านวน 26 คน ณ อาคารลายสือไท 

ห้อง LTB 401 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560

 คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กล่าวถงึความเป็นมาของการจดัการเรยีนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้านวศิวกรรมว่าหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนน้ีมุง่ตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ โดยเป็นหลกัสูตร

ที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม  

แบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) พหวุทิยาการ (Multidisciplinary) และบูรณาการ (Integration)  

ให้สามารถน�าความรู้ ความเข้าใจ ความช�านาญการเฉพาะทางด้านสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม มาปฏบิติังานได้ถกูต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐาน หลกัสูตรน้ียงัช่วยให้ 

วศิวกรสามารถแสวงหาความรูใ้หม่ และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวชิาการ 

ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปใช้ประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป

 “ขอให้นกัศึกษาเปิดรบัข่าวสารข้อมูลต่างๆทัง้ของคณะ มหาวทิยาลยั และสถานการณ์ด้านวชิาชพี 

รวมท้ังข้อมูลสังคมรอบด้าน และควรปรบัตัวให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมขององค์กร เน่ืองจากการเรยีน

ในระดับปรญิญาโทจะเป็นลกัษณะการเรยีนแบบมหาวทิยาลัยปิด มีการเรียนการสอนท่ีเข้มข้น ดังนัน้

นักศึกษาจะต้องเข้าเรยีนอย่างสม�า่เสมอ มีความมุมานะ ขยนัหม่ันเพยีร ต้ังใจศึกษาหาความรูจ้ากอาจารย์

ให้ได้มากที่สุดเพื่อความส�าเร็จของตนในอนาคต” ผศ.พิศิษฐ์ กล่าวในตอนท้าย

ปฐมนิเทศ ป.โท-ป.เอก คณะวิศวะ

 กองบริการการศึกษา จัดอบรม “หลกัเกณฑ์

และวิ ธีการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ”  

หวงัสร้างแรงบนัดาลใจให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงาน 

ทางด้านวชิาการ และขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ 

เพิ่มขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏยานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการอบรม 

และนางสาวสุทศิา จ่ันมกุดา ผูอ้�านวยการกลุม่มาตรฐาน

การบรหิารงานบคุคลของส�านกังานคณะกรรมการ-

การอดุมศึกษา (สกอ.) เป็นวทิยากร พร้อมมีคณาจารย์

เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน 150 คน ณ ห้องชั้น 5 

อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2560 

 รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิาร กล่าวว่าการขอก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงข้ึน หรือการ  

ขอต�าแหน่ง ผศ./ รศ. ถือเป็นภาระหน้าท่ีหนึ่ง 

ที่บุคคลสายวิชาการควรให้ความส�าคัญ เนื่องจาก

เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึความต่ืนตัวทางวิชาการ 

และศักยภาพในการรวบรวม ประมวลข้อมูลความรู ้

และวทิยาการใหม่ๆท้ังในเชงิกว้างและเชงิลกึ ทัง้ที่

เกีย่วกับการเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากน้ัน 

ยังเป็นการแสดงถึงวิทยฐานะอันทรงเกียรติของ

อาจารย์และมหาวิทยาลัย

 “เม่ือก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลยั อาจารย์ทุกท่าน 

ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ว่านอกเหนือจาก 

การเรยีนการสอนแล้ว อาจารย์จะต้องมีการค้นคว้าวจัิย 

ให้ค�าปรึกษาและให้บรกิารทางการศึกษาแก่นกัศึกษา 

ต้องเขียนต�ารา เขียนบทความทางวิชาการ เพื่อ 

เพิม่ศักยภาพในด้านการเรยีนการสอนให้มีคณุภาพ

มากยิง่ขึน้ โดยผลงานทางวิชาการท่ีอาจารย์ได้จัดท�าขึน้ 

จะช่วยน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป ดังนัน้ 

อาจารย์ทุกท่านจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล

ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจนเสียก่อน”

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

ตำาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

 พรรคสานแสงทอง จดัโครงการ 

“นักกิจกรรม ก้าวตามรอยพ่อ” 

เพือ่หลอมรวมทุกดวงใจปลกูกล้า- 

ดาวเรอืงให้บานเหลอืงท่ัว ม.รามค�าแหง 

โดยแจกต้นกล้าดอกดาวเรอืงให้แก่-

ชมรม กลุม่ซุม้ต่างๆ ไปปลูกและดูแล

ให้เติบโตเบ่งบานในวันที่ 25-26 

ตุลาคม 2560 เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 1 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา สนับสนุนโดยมูลนิธิโอ.เค.ไลฟ์



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

ถาม เป็นนักศึกษาเทียบโอน ปวส. และเคยเรยีน 

พรดีีกรขีองรามฯและเคยลงทะเบยีนหลงัจากจบ ม.ปลาย 

แล้วหยุดเรียนไปช่วงหนึ่งจนขาดสถานภาพการ

เป็นนักศึกษา มาสมัครใหม่ในปี 2559 ที่ผ่านมา 

อยากทราบว่า 

 1. ใช้เกรดของ ปวส. ค�านวณหน่วยกติตอนจบ

ด้วยหรือไม่ 

 2.ใช้เกรดของพรีดีกรีและท่ีเคยลงทะเบยีนเรียน

ไปหลังจบ ม.ปลาย มาค�านวณหน่วยกิตตอนจบ

ด้วยหรือไม่

ตอบ	1. เกรดที่โอนมาจาก ปวส. ไม่น�ามาคิด

เกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา

 2. ผลสอบทุกวิชาที่นักศึกษาสอบได้จาก

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง เมือ่ใช้สิทธ์ิเทยีบโอนกลบัมา

จะต้องน�ามาคิดเกรดเฉลี่ยด้วยเมื่อจบการศึกษา

ถาม ลงเรยีนซัมเมอร์คอือะไร ช่วยอธิบายรายละเอยีด

กลัวความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 15 

ระบบการศึกษา

 15.1 มหาวิทยาลัยด�าเนินการศึกษาแบบ

ทวิภาค 1 (Semester system) โดยแบ่งเวลาศึกษา 

ในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

คอืภาค 1 ( First semester/section) และภาค 2 (Second 

semester/section) และภาคฤดูร้อน (Summer)  ภาค 1 

และภาค  2 ใช้เวลาภาคละ 18 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 

16 สัปดาห์ กบัสอบไล่ 2 สัปดาห์) และภาคฤดูร้อน 

(Summer) เวลา 18 สัปดาห์ (เรียนในชั้น 7 สัปดาห์

กับสอบไล่ 1 สัปดาห์)

 ภาคฤดูร้อนนกัศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรยีน

กไ็ด้ จากข้อบงัคบัดังกล่าวใน 1 ปีการศึกษา จะแบ่งเป็น 

2 ภาคการศึกษาและ 1 ภาคฤดูร้อน (Summer) ซึ่ง

ในฤดูร้อนระยะเวลาของการเรียนจะน้อยกว่าภาค 

1 และภาค 2  และระยะเวลาของการสอบก็จะน้อย

กว่าภาค 1 และภาค 2 เช่นกัน และที่ส�าคัญภาค 1 

หรือ ภาค 2 นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษา

ต้องเสียค่ารกัษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาภาคท่ี

ไม่ลงทะเบียน ภาคละ 300 บาท ส่วนภาคฤดูร้อน

นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ ถ้าไม่ลงก็ไม่ต้อง

เสียค่ารักษาสถานภาพแต่อย่างใด

 อนึ่ง รายกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะ 

ลงทะเบียนเรยีนในภาคฤดูร้อน นกัศึกษาจะน�าวชิา

ทีส่อบไม่ผ่านมาลงในภาคฤดูร้อนกไ็ด้หรอืจะน�าวชิา

ในหลักสูตรที่ยังไม่เคยลงในภาคปกติมาลงก็ได้ 

แต่ทั้งน้ีนักศึกษาต้องตรวจสอบใน ม.ร. 30 ของ 

ภาคฤดูร้อนนั้นก่อน
กองบรรณาธิการ

      

กฤตภาคคืออะไร (ตอนที่ 1)
สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ

 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้บริการส่ิงพิมพ์ และวัสดุสารสนเทศหลากหลาย  

มีพืน้ทีท้ั่งหมด 3 อาคาร โดยอาคาร 2 ให้บรกิารวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนงัสือพมิพ์ฉบับปัจจุบนั

และฉบบัย้อนหลงั จลุสารและเอกสาร และบรกิารกฤตภาค ประเภททรพัยากรสารสนเทศเหล่านีส่้วนใหญ่ 

ผู้ใช้จะรู้จัก ยกเว้น “กฤตภาค”  แม้ว่ากฤตภาคจะให้ข้อมูลและน�าเสนอเรื่องราวที่ทันสมัย  แต่สิ่งที่พบก็คือ 

ผูใ้ช้ให้ความสนใจน้อยหรอืไม่รูจ้กักฤตภาค ท�าให้มกีารใช้บรกิารเป็นจ�านวนน้อย เน่ืองจากผูใ้ช้ไม่ทราบว่า 

กฤตภาคคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร (สุภ ีวหิคไพบลูย์. 2543, หน้า 1) บทความน้ีจงึต้องการน�าเสนอถึง 

“กฤตภาค” ว่าคืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีประโยชน์ด้านใด และปัจจุบันบริการกฤตภาคมีรูปแบบใดบ้าง 

เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารได้ทราบถงึแหล่งสารสนเทศอกีประเภทหน่ึงท่ีจดัไว้ให้บรกิารแก่ผูใ้ช้ของส�านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

  กฤตภาค  มาจากค�าว่า “กฤต” เป็นค�านามหมายถงึ เหตุ ผล การท�า 

“ภาค” หมายถงึ ส่วน ข้าง ฝ่าย  คราว (ป.) (พจนานุกรมฉบับเฉลมิพระเกียรติ 

พ.ศ.2530, 2531, หน้า 25, 396) เมื่อน�าค�าสองค�ามารวมกัน กฤตภาค 

จึงน่าจะ หมายถึง การท�าส่วนใดส่วนหน่ึง หรือ การน�าบางเรื่องจาก 

สิ่งพิมพ์มาจัดท�า

 กฤตภาค (clipping) คอื การคดัเลอืกและจดัท�า ข่าวสาร บทความ  

ที่ส�าคัญและน่าสนใจ โดยตัดจากหนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร หรือ

เอกสารอืน่ๆ ท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์ในการจดัเกบ็เพือ่ให้บรกิารแก่ผูใ้ช้ 

ของห้องสมุด และมีวัตถุประสงค์ในการจัดท�าเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย 

ผู้ใช้ให้สามารถค้นหาข้อมูลปลีกย่อยที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ เพื่อช่วย 

ในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว (ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยแีห่งชาติ, 2556) โดยการตัดหรอืส�าเนาข่าวสารหรอืบทความ 

มาผนึกลงบนกระดาษ บอกแหล่งที่มา เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ วัน เดือน ปี 

เลขหน้า ก�าหนดหัวเรื่อง จากนั้นจัดเก็บเข้าแฟ้มตามหัวเรื่อง แล้วน�าไป

เรียงในชั้นหรือตู้กฤตภาค โดยเรียงล�าดับตามอักษรของหัวเรื่อง เพื่อ

ให้บริการแก่ผู้ใช้ท่ีต้องการค้นคว้า และอ้างอิงจากข่าวสาร บทความ  

ที่ถูกรวบรวมไว้อย่างดี 

 กฤตภาคมีประโยชน์ในด้าน 1. ความกะทัดรัดและน�ามาใช้ได้สะดวก เพราะได้รวบรวมเรื่องท่ีม ี

เนื้อหาเดียวกัน ให้ข้อมูลคล้ายคลึงกันจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ที่เดียวกัน 2. ความน่าเชื่อถือ เพราะเอกสาร 

ที่รวบรวมได้รับการคัดเลือกจากแหล่งท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงในการเผยแพร่อย่างชัดเจน  

3. ความทันสมัย เนื่องจากการจัดท�ากฤตภาค ได้รวบรวมจากสิ่งพิมพ์ที่มีความทันสมัย เช่น หนังสือพิมพ์ 

วารสาร จุลสาร ท่ีน�าเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ และความก้าวหน้าของวิทยาการ รวมถึงมีการจัดท�า

อย่างสม�า่เสมอโดยบรรณารกัษ์ หรอืนกัเอกสารสนเทศท่ีมีทักษะในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 

โดยเลือกสารสนเทศเพื่อจัดท�ากฤตภาคตามขอบเขตท่ีก�าหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น ตามความสนใจหรือ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน หรือสอดคล้องกับนโยบาย 

ขององค์กร เป็นต้น (โปรดติดตามตอนที่ 2)

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530. (2531). กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. กฤตภาค (Clipping). สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, 

  จาก  https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/2933-clipping

สุภ ี วหิคไพบลูย์. (2543). การจัดการกฤตภาคในห้องสมุดมหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล.  

 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง).

บรรณานุกรม

กฤตภาคที่จัดทำาเรียบร้อยพร้อมจัดเข้าแฟ้มตามหัวเรื่อง

หนังสือพิมพ์รอจัดทำากฤตภาค
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ผู้พิพากษาอาวุโสฯ (ต่อจากหน้า 3)

 หลงัจากน้ัน ผมไปเป็นทหารเกณฑ์ ความรูส้กึ 

ตอนน้ัน ใจหายท่ีต้องจากครอบครวัไปอยูท่ี่อืน่ ช่วงฝึก

ตามหลกัสตูรต้องตัดขาดจากสังคม ญาติไปเยีย่มกไ็ม่ได้ 

บางคืนนอนน�า้ตาไหลคิดถงึบ้าน หนังสือไม่ได้แตะเลย 

อยากอ่านใจจะขาด ท�าได้แค่แอบพกตัวบทเล่มเล็กๆ

ไว้ที่ขากางเกงชุดฝึกลายพราง จะหยิบข้ึนมาท่อง

ตอนครูฝึกปล่อยพัก บางครั้งใช้วิธีทบทวนตัวบท

โดยการใช้ก้อนหินเขี่ยเขียนพื้นดิน และจินตนาการ

ตามไปด้วย บางคืนเข้าเวรดึกๆกเ็อาตัวบทไปยนืท่องด้วย 

ช่วงเวลาทีอ่ยูใ่นค่ายทหารน้ัน ผมเหนือ่ยมากๆ ผอมซูบ 

นอนน้อยมาก พอฝึกครบสองเดือน ก็จะแยกย้ายขึ้นไป

ท�างานท่ีกองร้อย การฝึกกเ็บาลง มีวนัลาพกักลับบ้าน

ได้มากขึ้น ผมก็จะใช้วันลาพักปล่อยกลับบ้านไปท�า

อาชีพเสริม เช่น ขี่มอเตอร์ไซค์ขายข้าวเม่าสด หรือ

ช่วยญาติขายไก่ย่างส้มต�า เป็นต้น 

 พอให้มีรายได้เพิ่มข้ึนเพราะเงินเดือนทหาร-

เกณฑ์น้อยมาก ส่วนเวลาอ่านหนังสือจะใช้เวลาช่วงค�า่ๆ 

ไม่เคยได้อ่านเต็มวัน เพราะในแต่ละวันผมมีเวลา

อ่านหนงัสือน้อยมาก ไม่เคยอ่านถงึสองรอบ บางวิชา 

อ่านไม่จบเล่มด้วยซ�้า ไม่เคยฝึกเขียนข้อสอบเก่าเลย 

และไม่เคยจดโน้ตย่อ ประมวลฯ ผมมีไว้ท่องเท่านั้น 

นีคื่อจดุพร่องท่ีผมก�าลงัแก้ไขปรบัปรงุอยู ่ผมคิดแค่ว่า 

เราอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอืน่ แต่เราไม่ได้แข่งกบัใคร 

เราแข่งกับตัวเอง ขอแค่ในแต่ละวันเราพัฒนาตัวเอง 

และไม่เดินถอยหลงักพ็อ โดยเปรยีบเทียบตัวเองในเม่ือวาน 

กับตัวเองในวันน้ีเสมอ ว่าในแต่ละวันเรามีความรู ้

อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง เม่ือถึงช่วงใกล้สอบเนติฯ ก็ได้

รบัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ลามาสอบได้ จนกระทัง่

สอบผ่าน และจบเป็นเนติบัณฑิตสมัยที่ 69.’ 

       เน็ตไอดอล ‘อาณัติ มานพ’ ถือเป็นอีกหนึ่ง

ความส�าเร็จจากรั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท่ีเป็น 

แบบอย่างในความมุมานะ ขยนัหม่ันเพยีร และอดทน

ต่อสู้กบัอปุสรรคต่างๆ จนประสบความส�าเร็จท้ังด้าน- 

การเรยีนและการท�างาน ซ่ึงน่าจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจ 

ก�าลังใจ ให้น้องๆ นักศึกษาทั้งคณะนิติศาสตร์ และ

คณะอื่นๆ ทุกคน มีความมุ่งมั่น และขยันมากข้ึน 

เพือ่ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ดังท่ีต้ังใจไว้ ‘ข่าวรามค�าแหง’ 

เชื่อมั่นเสมอว่า นักศึกษารามค�าแหงจะสามารถฝ่าฟัน 

อปุสรรคต่างๆ ไปจนถึงวนัท่ีได้สวมชดุครยุวทิยฐานะ 

และออกไปท�างานดูแลตนเอง ครอบครวั และช่วยกัน

พัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป

อ้างอิง

https://www.facebook.com/awiruthc/posts/ 

 1686236428076241

http://www.tnews.co.th/contents/bg/345389  

 เรือพาย  2 เหรียญทอง แบ่งเป็นการแข่งขัน

กีฬาเรือพาย เรือกรรเชียงหญิง  2 คน พายคู่ระยะทาง 

200 เมตร ทั่วไปหญิง และเรือกรรเชียงหญิง 2 คน 

พายคู่ระยะทาง 500 เมตร ท่ัวไปหญงิ รบัทนุการศึกษา 

60,000 บาท แบดมนิตนั 1 เหรยีญทอง จากประเภทชายคู่ 

และ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย รับทุนการศึกษา 

55,000 บาท เซปักตะกร้อ 1 เหรียญเงิน ประเภท 

ทมีชดุหญงิ และ 2 เหรยีญทองแดง ประเภททมีเด่ียวหญิง 

และประเภททีมคู่หญิง รับทุนการศึกษา 96,000 บาท  

ดาบสากล  2 เหรียญเงิน จากประเภทเอเป้บุคคลชาย 

และฟอยล์บุคคลชาย และ 5 เหรียญทองแดง จาก 

เอเป้ทีมชาย ฟอยล์ทีมชาย เอเป้ทีมหญงิ ฟอยล์ทมีหญงิ 

ฟอยล์บุคคลหญงิ รบัทนุการศึกษา 61,000 บาท ยยูติสู  

1 เหรยีญเงิน จากประเภทต่อสู้บุคคลชาย น�า้หนักเกนิ 69 

แต่ไม่เกนิ 77 กโิลกรมั และ 1 เหรญีทองแดง จากประเภท

จบัลอ็กบคุคลชาย น�า้หนักเกนิ 69  แต่ไม่เกนิ 77 กโิลกรมั 

รบัทนุการศึกษา 8,000 บาท  ฮอกกี ้1 เหรยีญทองแดง

จากประเภทฮอกกี้ในร่ม ทีมชาย รับทุนการศึกษา 

36,000 บาท ปันจักสีลตั 1 เหรยีญทองแดง จากประเภท

ต่อสู้รุ่น B บุคคลหญิง น�้าหนักเกิน 50 แต่ไม่เกิน  

55 กิโลกรัมหญิง รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

 ส่วนเงนิรางวลัส�าหรบัผูมี้ความสามารถด้านกีฬา 

ในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ 

 การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ณ เมืองดานัง 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นางสาวทิพย์พาพร 

พิทกัษ์เผ่าไทย คว้า 1 เหรยีญเงิน จากการแข่งขนัเรอืพาย 

เรอืกรรเชยีง 1 คน พายคู่ ท่ัวไปหญงิ ระยะทาง 300 เมตร 

รับทุนการศึกษา 30,000 บาท นางสาวมัสยา ดวงศรี 

คว้า 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาชัดเต้ิลค็อก 

ประเภทคู่ผสม, 1 เหรียญเงิน จากประเภททีมชุดหญิง 

และ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิงคู่ รับทุน-

การศึกษา 80,000 บาท นางสาวนิสา  ธนะอรรถวุฒิ 

คว้า 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

ชายหาด ประเภททีมเด่ียวหญงิและทีมชดุหญงิ รบัทุน-

การศึกษา 100,000 บาท

 การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ GH Bang 

เทควนัโดชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจ�าปีการศกึษา 

2559 รุน่ประชาชนทัว่ไป ประเภทเคยีวรกู ิและพุม่เซ่ 

ม.ร. มอบทุนการศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ 

ศูนย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์ ได้แก่ นางสาวกญัณณาดา 

เอมอิม่ 2 เหรยีญทองแดง จากประเภทต่อสู้เด่ียวและ

ต่อสู้ทีมหญิง รับทุนการศึกษา 6,000 บาท และ 

นางสาวณัฐวรรณ  กรพัณานนท์ คว้า 1 เหรยีญทองแดง

ประเภทต่อสู้ทีมหญิง รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

กิจกรรมรามฯ - หนองบัวลำาภู

   

 อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นประธาน 

เปิดกรวยถวายราชสักการะ  และบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ 

ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล- 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 

ณ วัดศิริบุญธรรม ต�าบลกุดดินจี่ อ�าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สาขา-

วิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภูและประชาชน 

ต�าบลกุดดินจี่ เข้าร่วมกิจกรรม

 คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัด-

หนองบัวล�าภู พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพ ี

เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระบดิาแห่งกฎหมายไทย ผูว้างรากฐาน 

กฎหมายและศาลไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  

ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 

รพพีฒัน์ศกัด์ิ กรมหลวงราชบรีุดิเรกฤทธ์ิ ศาลจังหวดั- 

หนองบัวล�าภู

 อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู พร้อมด้วย 

คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบริการฯ จงัหวดัหนองบัวล�าภ ู

ร่วมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่

สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2560 ณ บ่อเก็บน�้าภายในโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญา สู่ความพอเพียง โดย 

ได้รับพันธุ ์ปลาจากส�านักงานประมงจังหวัด-

หนองบัวล�าภู



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน 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

   
 
 

         - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย ์

ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์       

ในสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

 5. ร่างข้อบังคับ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา พ.ศ.......... 

 6. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

            - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การแปล ฉบบั พ.ศ. 2557 (ปรบัปรงุค�าอธิบายกระบวนวชิา 

ในหมวดวิชาการสอบประมวลความรู ้จ�านวน  

4 กระบวนวิชา)

 7. ปิดหลักสูตร

   - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติปิดหลกัสูตร-

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอาชวีศึกษา 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

 8. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนมัุติปรญิญาดษุฎีบณัฑิตในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)  ดังนี้

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 1. ร้อยต�ารวจโทหญิง มยรีุ เกล้ียกลาง รหสัประจ�าตัว 

5319860215 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

 2. นายวชิระวิทย์ วิจิตรานันท์ รหัสประจ�าตัว 

5319860405 ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

 โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)

 1. นางสาวณัฐรยีา พริง้สกลุชยั รหสัประจ�าตัว 

5319110001 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

 ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (รฐัประศาสนศาสตร์) แบบ 2 

 2. พนัต�ารวจตรเีจต จงึประเสรฐิศร ีรหสัประจ�าตัว 

5319830148 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต  

สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 3. นายธานี สขุเกษม รหสัประจ�าตัว 5319860011     

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 4. นายวชิญ์  วณิชพทัธ์   รหสัประจ�าตัว 5319 860118     

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 5. นายนเิวศน์ เขยีววชิยั  รหสัประจ�าตัว 5319860120     

ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 6. นางสาวจติพสุิทธ์ิ ไกรประสทิธ์ิ รหสัประจ�าตัว 

5319860293 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 7. นางวสุรีย์  จันทร์ทรัพย์   รหัสประจ�าตัว 

5319860633 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560          

 8. นายบรรจง   กาญจนานิล    รหัสประจ�าตัว 

5319860432 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 9. นายบารมีบุญ   แสงจันทร์   รหัสประจ�าตัว 

5319860469 ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  (ต่อจากหน้า 12)

คณะวิศวะให้บริการวิชาการ
 ด้วย คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  และ 

คณะวทิยาศาสตร์  มคีวามจ�าเป็นบางประการไม่สามารถ 

เปิดสอนกระบวนวชิา  APR3203, APR3206, APR4311, 

 COS3602, INT2150, INT4350, INT4401, LAW3047, 

LAW4068, LAW4069, LAW4072, LAW4075, LAW4078, 

LAW4079  และ MGT4005  ทีป่ระกาศเปิดสอนใน ม.ร.30  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 นี้ได้

 ฉะนั้นถ ้านักศึกษาได ้ลงทะเบียนเรียนใน

กระบวนวชิาดงักล่าว  สามารถสบัเปลีย่นเป็นกระบวนวชิาอืน่ 

ได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชาท่ีจะสับเปลี่ยนนั้น  

หรอืไปติดต่อขอเงนิค่าหน่วยกติคนืได้  ภายในวนัสุดท้าย

ของการสอบไล่  ท่ีฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ  

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป. ชั้น6)  หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการ 

ด้วยตนเองได้  ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน 

พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย

 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2560

การงดสอนกระบวนวิชา  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

   
 
 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์   

มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอเปลีย่นแปลงการจดัสอบ

ของบางกระบวนวชิาในการสอบไล่  ภาค 1 ปีการศึกษา 

2560  ดังนี้

            เดิม      แก้ไขเป็น

ATS3102   WED 18 OCT 2017 B คณะจัดสอบเอง

POL4185   SAT 28 OCT 2017 A คณะจัดสอบเอง

POL4319   SAT 21 OCT 2017 A คณะจัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

   
 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะเป็นองค์กร

แม่ข่ายการพฒันาวชิาชพีวศิวกรรมต่อเนือ่ง  จดัโครงการอบรม 

“หลักสูตรการด�าเนินงานภายใต้กฎหมายควบคุม 

การปนเปื้อนดินและน�้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน” 

(PDU 12 หน่วย) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยม ี

ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผูป้ระกอบกจิการวศิวกร 

ผูค้วบคุมงาน ผูป้ฏบิติังานในโครงการ คณาจารย์ ศิษย์เก่า 

ตลอดจนศิษย์ปัจจบัุน ซ่ึงโครงการนีไ้ด้รบัความอนุเคราะห์

จากผูท้รงคุณวฒุ ิ ดร.ประเสรฐิ ตปนียางกูร อปุนายก-

สภาวศิวกรคนท่ี 2 นายกสมาคมวศิวกรรมสิง่แวดล้อม

แห่งประเทศไทย คุณนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม 

ผูอ้�านวยการส่วนมลพษิดิน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

และรองศาสตราจารย์ ดร.สญัญา สริวิทิยาปกรณ์ อาจารย์- 

ประจ�าสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผูท้รงคุณวฒุทิีมี่ความรู้

ความเชี่ยวชาญมาร่วมบรรยาย

         ในการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในข้อ

กฎหมายต่างๆ กฎกระทรวง ข้อก�าหนด และพ.ร.บ. 

ท่ีเกีย่วข้องกบัระบบการฟ้ืนฟสูภาพดิน การตรวจสอบ

คุณภาพดินและน�า้ใต้ดิน        การแจ้งข้อมูล          การตรวจสอบ- 

คุณภาพ การจดัท�ารายงาน เพือ่น�าเสนอได้อย่างถกูต้อง 

ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับความรู้ในด้านเทคนิค 

การใช้เทคโนโลย ีและอปุกรณ์การเจาะและการส�ารวจ

พืน้ท่ีปนเป้ือนในทางกายภาพ การเก็บตัวอย่าง การก�าหนด

ต�าแหน่งในการเกบ็ตัวอย่าง แนวทางบ�าบดั หรอืการฟ้ืนฟ ู

คณุภาพดินและน�า้ใต้ดินอกีด้วย ท้ังน้ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จะจดัให้มีโครงการอบรมให้ความรูอ้ย่างต่อเน่ือง ผูส้นใจ 

สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง FacebooK : การพัฒนา 

วิชาชีพต่อเนื่องวิศวกรรม (CPD) องค์กรแม่ข่ายสภา 

@คณะวิศวฯ ม.รามฯ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๐) วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

  มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง  

จัดคอนเสิร์ตการกุศล แด่คนท่ีเราไม่เคยลืม ‘ปราจีน ทรงเผ่า’ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการผู้อ�านวยการส�านักนโยบาย

และแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน  

รวมทั้งมี  คุณชรินทร์ นันทนาคร และคุณเศรษฐา  ศิระฉายา  ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินคนดัง อาทิ คุณวินัย 

พันธุรักษ์  คุณพิชัย ทองเนียม  พ.ต.ท.วีระ บ�ารุงศรี  คุณศรีไศล สุชาตวุฒิ  คุณสุดา ชื่นบาน  ดร.ดาวใจ ไพจิตร 

คุณภัครประวีย์ ทองแย้ม ฯลฯ ร่วมขับร้อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง  

เลียบทางด่วนรามอินทรา

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน หากมีสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยพอจะช่วยเหลือสังคมได ้

ก็ยินดีที่จะร่วมท�ากิจกรรมนั้นๆ และครั้งนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือครอบครัว

ของคุณปราจีน ทรงเผ่า บุคคลส�าคัญท่ีท�าให้วงดิอิมพอสซิเบิล ประสบความส�าเร็จในสายงานดนตรีของประเทศไทย 

ซึ่งอยู่ในความทรงจ�าของมิตรรักแฟนเพลงมากมาย 

 “ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เม่ือได้รับค�าเชิญชวนจากลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินหลายคน 

ให้ร่วมจดัคอนเสร์ิตการกศุลครัง้น้ี กย็นิดีท่ีจะร่วมมืออย่างเต็มท่ี ถอืเป็นการร่วมน�า้จติน�า้ใจของชาวรามค�าแหง  

ช่วยเหลือภรรยาของคุณปราจีน ทรงเผ่า ที่ก�าลังป่วยจากหลายโรคด้วย”

   จากน้ัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ม.ร. ได้มอบเงินสมทบคอนเสิร์ต 

แด่คนที่เราไม่เคยลืม ‘ปราจีน  ทรงเผ่า’ โดยมีครอบครัวของคุณปราจีน  ทรงเผ่า เป็นผู้รับมอบ

 ส�าหรับ คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อร�าลึกถึงหนึ่งในสมาชิกคนส�าคัญของวงดิอิมพอสซิเบิล 

“ปราจีน  ทรงเผ่า”  ผูม้ากความสามารถในการเรยีบเรยีงเสียงประสานดนตรทุีกๆ แนว ผูท้�าให้วงดิอิมพอสซิเบิล 

ประสบความส�าเรจ็ในสายงานดนตรขีองประเทศไทย ในยคุหลายทศวรรษท่ีแล้วมา และเพือ่มอบรายได้ให้กบั 

คณุล�าจวน ทรงเผ่า ซ่ึงเป็นภรรยาคุณปราจนี ทรงเผ่า ท่ีขณะน้ีรกัษาตัวด้วยอาการป่วยเรือ้รงั ด้วยโรคหวัใจโต 

ความดัน เบาหวาน น�า้ท่วมปอด ฯลฯ ซ่ึงมีความจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาอย่างต่อเน่ืองและเพือ่เป็นทนุส�ารอง

ในการด�ารงชีพต่อไป

ม.รามฯ ร่วมจัดคอนเสิร์ตการกุศล 
แด่คนที่เราไม่เคยลืม ‘ปราจีน  ทรงเผ่า’

(อ่านต่อหน้า 11)

 ถวายราชสักการะ นางพิมล สิงห์อุไร หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี 

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง วางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ- 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2560  ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประชุมครั้งที่ 

8/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยมี นายวิรัช  

ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน  

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์อภิวีร์ อันตรเสน ด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

 2. แต่งตัง้รองผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุกลาง

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง   

รองผูอ้�านวยการส�านักหอสมุดกลาง ฝ่ายต่าง ๆ ดังน้ี

  - รองศาสตราจารย์วรีะศักด์ิ วาจาบัณฑติย์   

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  สิงหันต์        

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

 3. ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี

           - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์ 

ดร.นารินี  แสงสุข  ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี- 

ฝ่ายบรหิาร คณะบรหิารธุรกจิ  ต้ังแต่วันที ่31 สิงหาคม 

2560 เป็นต้นไป

          - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์ 

ณัฐธยาน์  สง่าศิลป์  ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี- 

ฝ่ายสวัสดิการ คณะบริหารธุรกิจ ต้ังแต่วันที่ 31 

สิงหาคม  2560  เป็นต้นไป

 4. ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

           - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ขัณธ์ชยั  อธิเกยีรติ ให้ด�ารงต�าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะ- 

ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

           - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์พรชิตา อุปถัมภ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์               ในสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

26 มกราคม 2560

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์กนกวรรณ ผลศรัทรา ให้ด�ารงต�าแหน่ง  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์ ดร. สุภาวดี  เจรญิเศรษฐมห  ให้ด�ารงต�าแหน่ง            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคติชนวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 


