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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 ๒๕

วันที่	๒	-	๘	ตุลาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. เชิญชวนเช่าองค์พ่อขุนฯ 
ไว้บูชาในโอกาสครบรอบ 46 ปี รามคำาแหง

 ม.รามค�าแหง เชญิชวนศิษย์เก่า นกัศึกษา เช่าองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ไว้บชูาและเป็นวตัถมุงคลท่ีระลกึในโอกาสครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลัย 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ให้อัญเชิญพระนาม “พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย

ต้ังแต่เปิดการเรียนการสอนเม่ือปี 2514 และมีการประดิษฐานองค์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราชให้ชาวรามค�าแหงได้สักการบูชา ณ ม.ร. ส่วนกลาง และ

สาขาวทิยบริการฯ ส่วนภมิูภาคทุกแห่ง “พ่อขุนรามค�าแหง” จงึเป็นศูนย์รวมใจและเป็นสิง่ยดึเหนีย่วให้ลกูพ่อขุนฯต้ังใจศึกษา และมุ่งม่ันน�าความรู้ ออกไป 

รับใช้สังคม ตามค�าขวัญ “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ”  ซึ่งเป็นแนวทางที่ลูกพ่อขุนฯยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

 นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ภมูใิจผลงาน 

ตลอด 18 ปี ท�าให้คว้ารางวลั “กลุม่

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” 

จากกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์ ในโอกาส

วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 พร้อม

มุง่มัน่ท�ากจิกรรมจิตอาสาเพ่ือสงัคม

และประเทศชาติต่อไป 

 นกัศึกษากลุ่มรามฯ รกัษ์ป่า มหาวทิยาลยัรามค�าแหง คว้ารางวลักลุม่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ�าปี 2560 จากคณะอนกุรรมการสรรหาและเชดิชูเด็ก

และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และท�าคณุประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 โดย

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จาก พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่  

20 กันยายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

จังหวัดนนทบุรี (อ่านต่อหน้า 2)

   
 

สถาบันการศึกษานานาชาติ ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ 2 หลักสูตร
 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค  2  

ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาอังกฤษ) ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร- 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-

ภาษาองักฤษ โดยเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (หัวหมาก) และคัดเลือกโดยการสอบข้อเขยีน 

วิชาภาษาอังกฤษ 

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 8 พฤศจิกายน 2560 สอบถาม-

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารส�านักพิมพ์ ชั้น 7 ม.ร. (หัวหมาก) 

โทร.02-310-8895-9 หรือ www.iis.ru.ac.th

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการ-

นักศึกษา ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2560 

ท่ีมีความประสงค์จะขอรับ “ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

และทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง” สามารถติดต่อ

เพ่ือดูรายละเอียดและรับใบสมัครได้ท่ีงานแนะแนวจัดหางาน

และทุนการศึึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย หรือ www.ru.ac.th/

scholarship ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560

ม.ร. ให้ทุนก�รศึกษ� นศ.ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

นักศึกษารามฯรักษ์ป่า เจ๋งคว้ารางวัล 
‘กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ’

ม.ร.เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาค 1/2560
จากวันที่ 13 ต.ค. 60 เป็น 15 ต.ค. 60

ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ก�าหนดวันสอบไล  ่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 และได้ประกาศใน ม.ร. 30 ภาค 1 

ปีการศึกษา 2560 ไว้ระหว่างวันที่ 7-29 ตุลาคม 2560 นั้น

 เน่ืองจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก�าหนดให้

วนัศุกร์ท่ี 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยดุราชการ เนือ่งจาก

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งวันดังกล่าว

อยู่ในช่วงการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ของ

มหาวิทยาลัย

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงให้เปลี่ยนแปลง

วันสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 จากเดิมวันศุกร์ที่  

13 ตุลาคม 2560 เป็นวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560

 ทั้งนี้ การสอบไล่ ภาค 1/2560 ระหว่างวันที่ 7-29 

ตุลาคม 2560 มีการสอบรวม 20 วัน โดยเว้นวันที่ 13,23 

และ 26 ตุลาคม 2560 สอบวันละ 2 คาบเวลา 

 คาบเช้า  เวลา 09.30 - 12.00 น. 

 คาบบ่าย  เวลา 14.00 - 16.30 น.



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ม.ร.เชิญชวนเช่าองค์พ่อขุนฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ดังนั้น ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ม.ร. 

ปีที่ 46 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัย

เห็นควรจัดท�าองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

เพื่อเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก และเชิญชวนให้ชาว-

รามค�าแหง ท้ังศิษย์เก่า นกัศึกษา บุคลากร ได้เช่าบูชา

เพือ่ความเป็นสิริมงคล และจดัท�าตามจ�านวนทีส่ั่งจอง

เท่านั้น

 ส�าหรับ องค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ที่จัดท�าขึ้นในโอกาส “46 ปีรามค�าแหง” หล่อด้วย 

วสัดุทองเหลอืงรมด�า ณ โรงหล่อในจังหวดัสุโขทัย 

และมีพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ ณ อุทยาน-

ประวติัศาสตร์ จงัหวดัสุโขทัย ในวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 

2560 โดยมี 4 ขนาด ดังนี้ 

 1)  ขนาดความสูง  12 นิ้ว  (รวมฐาน)  

  ให้เช่าในราคา 2,900  บาท

 2) ขนาดความสูง  6  นิ้ว  (รวมฐาน)  

  ให้เช่าในราคา 1,500  บาท

 3) ขนาดความสูง   2 ½  นิ้ว (รวมฐาน)  

  ให้เช่าในราคา 300  บาท

 4) ขนาดความสูง   1 ½  นิ้ว (รวมฐาน)  

  ให้เช่าในราคา 150  บาท

 ขอเชิญชวนผู้สนใจส่ังจองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 

15 ตุลาคม 2560 โดยสั่งจองด้วยตนเองได้ที่ ม.ร. 

(หวัหมาก) ห้องรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 3 หรือสั่งจอง 

โดยการโอนเงินเข้าบัญช ีธนาคารทหารไทย สาขา- 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง-หัวหมาก ชือ่บัญช ี“สถาปนา 60” 

เลขบัญชี 156-2-22982-1 กรณีโอนเงินด้วยเงินสด 

หรือแคชเชียร์เช็ค หรือโอนด้วยเช็คส่วนบุคคล 

หลังจากที่โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้แฟกซ์ส�าเนา 

การโอนพร้อมแจ้งชือ่-นามสกลุ ท่ีอยูแ่ละหมายเลข-

โทรศัพท์ของผูโ้อนให้จดัเจน พร้อมใบส่ังจองส่งมาที ่

หมายเลขโทรศพัท์ 0-2310-8439 หรอืส่งทาง E-mail : 

RAM46@outlook.co.th โดยสามารถดาวน์โหลด

ใบสั่งจองได้ที่www.ru.ac.thหรือที่ Facebook : PR 

Ramkhamhaeng University 

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ห้องรองอธิการบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัรามค�าแหง อาคาร-

วิทยบริการและบริหาร ชั้น 3 โทร. 0-2310-8014 

และ 0-2310-8439

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง แสดงความยนิดี 

กับนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ที่ได้รับรางวัลฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยาเขต นางส�าอางค์ ปอกกนัทา ผูอ้�านวยการกองงานวทิยาเขตบางนา และ นางผ่องศร ี เสียมไหม 

อาจารย์ทีป่รกึษาโครงการฯ รวมท้ังนักศึกษารุน่พีร่่วมยนิดี ณ ห้องประชมุชัน้ 2 อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร

 นางผ่องศร ี เสียมไหม อาจารย์ทีป่รกึษาโครงการฯ กล่าวว่านกัศึกษากลุม่รามฯ รกัษ์ป่า มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

วทิยาเขตบางนา เป็นการรวมกลุม่นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค�าแหง ต้ังแต่ปี 2542 จนถงึปัจจบุนั มีสมาชกิ 

จ�านวน 120 คน เพื่อสืบสานแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อย่างต่อเนือ่ง โดยเน้นท�ากิจกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ

การปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�า้ และการเพาะพนัธ์ุพชืเพือ่ขยายพืน้ท่ีสเีขยีวให้กบัประเทศ จนได้รบัรางวลั

จากองค์กรต่างๆมากมาย และน�ารายได้จากการประกวดไปจัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่สังคม

และชุมชนตลอดมา

 ด้าน นางสาวจุฑามาศ นรชาญ ประธานกลุ่มนักศึกษารามฯ รักษ์ป่า กล่าวว่ารางวัลกลุ่มเด็ก

และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2560 ท่ีได้รับจาก 

กรมกจิการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ครัง้น้ี กลุม่รามฯ รักษ์ป่า 

ได้ส่งผลงานท่ีปรากฏเป็นรปูธรรมเข้ารบัการคัดเลอืก อาทิ ผลงานท่ีได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ “โครงการ

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่  

ซึง่ได้น�าเงินรางวลัและทนุจากมหาวทิยาลยัไปช่วยสร้างฝายชะลอน�า้บนภเูขา และใช้เพือ่ศึกษาเพาะพนัธ์ุผกักดู 

น�าไปปลูกตามแนวฝายชะลอน�้า ผลงานในปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนดีเด่น จากโครงการ

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 โดยน�าเงินรางวัลและทุนที่ได้รับไปสร้างฝาย

และปลูกป่าเพื่อให้เป็นอาหารแก่ศูนย์ศึกษาภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลงานการท�าแนวกันไฟ และการ

สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนจากการท�าดินขุยไผ่ เป็นต้น

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ศิษย์เก่า และ

เพื่อนๆที่มีส่วนให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกในกลุ่มอย่างยิ่ง และจะเป็น

ก�าลังใจให้กลุ่มรามฯรักษ์ป่า พร้อมมุ่งมั่นท�ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

   ด้าน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า “ขอช่ืนชมและขอบคุณนักศึกษาจากกลุ่มรามฯ

รักษ์ป่า ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่ปรึกษากลุ่ม เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่

ศิษย์เก่าทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา และขอให้ประสบความส�าเร็จ

ทุกๆ กิจกรรมที่ก�าลังด�าเนินการ เพราะเรื่อง “จิตอาสา” ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เน้นย�้าและปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีจิตส�านึกในการท�าคุณประโยชน์

ให้กับแผ่นดิน ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท และพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง  

ทั้งนี้นักศึกษาต้องไม่ละทิ้งเรื่องการเรียน และขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้ส�าเร็จการศึกษาโดยเร็วด้วย”

   ส�าหรบัการมอบรางวัลในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 มีเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 

รวมท้ังผูท้�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เข้ารบัรางวลั จ�านวน 110 คน ใน  4 ประเภท 11 สาขากจิกรรม 

ซ่ึงกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น

เป็นปีที่ 32 เพื่อเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังเชิดชูเด็ก เยาวชน บุคคล และองค์กรที่ท�างานด้านการพัฒนา

นักศึกษารามฯรักษ์ป่า เจ๋งคว้ารางวัล ‘กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ’ (ต่อจากหน้า 1)

สังคมดีเด่น สนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ท�าคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้น�าที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคม 

ได้อย่างเต็มศักยภาพ และน�ามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมท้ังผลกัดนัและกระตุ้นให้เกดิการส่งเสรมิเยาวชน บุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

   ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สามารถคว้ารางวัลประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2560 มาได้เป็นล�าดับที่ 1 โดยทุกผลงานที่รวบรวมส่งเข้าประกวดผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้

เกดิการพฒันาความรูสู้ก่ารต่อยอดเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม สร้างอาชีพและรายได้สู่ชมุชน ท้ังยังมีความร่วมมืออย่างเหนยีวแน่นเพือ่สืบสานงานกลุม่ให้คงอยู่  

น�าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มั่นคงและมีความยั่งยืน
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

  นอกจากจะเป็นวันเกิดครบรอบ 

๔๖ ปี ของคณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงแล้ว

 ยังเป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 

ของการใช้ธงชาติไทยท่ีเรยีกว่า ธงไตรรงค์ 

อีกด้วย

 สาเหตุท่ี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง นับ ๒๘ กันยายน เป็นวัน

ถือก�าเนิดคณะนั้น

 คงต้องขอให้ศาสตราจารย์ ดร.อดุม 

วโรตม์สิกขดิตถ์ คณบดีคนแรกของคณะน้ี

เป็นคนเล่าให้ฟัง

 ส่วนครบรอบ ๑๐๐ ปี ของธงไตรรงค์น้ัน 

 ท่านรองผูว่้าราชการจังหวดัอทุยัธานี 

นางพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ได้เล่าไว้

อย่างน่าสนใจ

 แต่ก่อนอื่น ควรทราบว่า ธงชาติมี

มานานแล้ว จนถึงพุทธศักราช ๒๔๖๐ 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว  

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระ-

ราชบัญญัติธงขึ้นใหม่

 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” มี ๓ สี ซึ่ง

 พระองค์ทรงก�าหนดความหมาย

ของสีไว้ว่า

 สีแดง หมายถึงชาติ คือประชาชน

 สีขาว หมายถงึ ศาสนา ทุกศาสนา และ 

 สีน�า้เงนิ  หมายถงึ  พระมหากษตัรย์ิ

 ส่วนทีช่าวจงัหวดัอทุยัธานี จัดงานฉลอง

ครบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ นั้น

  โปรดติดตามในฉบับหน้า

สองศิษย์เก่าแนะรุ่นน้องรามฯ สู่ความสำาเร็จในชีวิต

 ศิษย์เก่ารามค�าแหงร่วมชี้แนะแนวทางรุ่นน้อง  สู่อาชีพอัยการและปลัดอ�าเภอ  ยันเด็กรามฯ ต้องขยัน 

อดทน ควบคู่กับต้ังเป้าหมายในชีวิต  และอย่ายอมแพ้ให้กับความท้อแท้ใจ   ในโครงการ “สัปดาห์วิชาการ 

และเปิดโลกกิจกรรม”  จัดโดยกองกิจการนักศึกษา  เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา  ณ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นายคณิตศร์  คงทอง  อัยการผู้ช่วย  ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 

เปิดเผยว่าในวัยเด็กเป็นคนเรียนไม่เก่ง ไม่ฝันเข้ารับราชการ หรืองานใดๆ ที่ต้องใช้ความรู ้

เป็นส�าคัญ  คิดแต่ว่าจะเป็นพ่อค้าท�ามาค้าขาย  เม่ือตัดสินใจสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  ครอบครัวไม่เห็นด้วย  เพราะกลัวเรียน 8 ปีไม่จบ  โดยคุณแม่ให้ข้อเสนอว่า 

จะส่งเสียให้เรยีนเพยีง 2 ปีครึง่เท่านัน้  ตนและครอบครวัมองว่าเป็นไปไม่ได้  แต่ข้อเสนอ 

ของคุณแม่กลายเป็นเป้าหมายในการเรียน

 “วันแรกที่ ม.รามค�าแหงเปิดภาคเรียน  ผมยังคงไม่ตั้งใจเรียน  เอาแต่เตะบอลที่ กกท.  กระทั่งวันหนึ่ง

ได้มีโอกาสเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย  เห็นแสงสว่างจ้าจากห้องอ่านหนังสืออาคารเวียงผา  แสงสว่างนั้นน�าสู่

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผม  กลายเป็นคนเสพติดการอ่านหนังสือ  และชื่นชมว่าเด็กรามฯ มีความขยัน

เป็นอาวุธ  โดยตราบใดที่เรายังเป็นนักศึกษาแบมือขอเงินคนอื่นอยู่  เราไม่สามารถใช้ชีวิตเรื่อยๆ เอื่อยๆ ได้  

เพราะอายุยังไม่มากพอ”  

 ศษิย์เก่าอยัการ  กล่าวต่อไปว่าการจะก้าวสู่อาชพีอยัการไม่ยาก  เพราะส�านักงานอยัการเปิดรบัสมัครตลอด  

ไม่จ�ากดัจ�านวน  และไม่ต้องแข่งขันกบัใคร  เพยีงแค่สอบท�าคะแนนให้ผ่านเกนิครึง่กพ็อ  ทีส่�าคญัต้องไม่หมดหวงั 

และอย่าล้มเลกิความต้ังใจ  หากเราให้ความส�าคัญกบัเป้าหมายชวีติมากพอ  เราจะสามารถต่ืนมาอ่านหนังสือได้ 

โดยไม่ต้องมีนาฬิกาปลุก  จะสามารถเรียนจนจบได้ภายในระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้

 “หน้าทีห่ลกัของอาชพีอยัการไม่ใช่แค่การส่ังฟ้องเสมอไป  แต่เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กบัคู่กรณี

ท้ังสองฝ่าย คือฝ่ายโจทย์และฝ่ายจ�าเลย  ไม่ได้มุ่งหวังส่งจ�าเลยเข้าคุกหรือรับโทษทัณฑ์  เพราะหากมีพยาน

หลกัฐานใดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อจ�าเลย  แม้อยัการจะเป็นโจทย์ส่ังฟ้องจ�าเลยกต้็องย่ืนต่อศาลเพือ่ความเป็นธรรม 

ในชวีติการเรยีนหากตอบข้อสอบผดิ  ผลกระทบนัน้เกิดข้ึนกบัเราแค่คนเดียว  แต่ในชวีติอยัการหากสัง่ฟ้องผดิ  

ผลนั้นจะตกกระทบต่อหลายคน” 

 ด้าน  นายอาทิตย์  โรจน์บุนส่งศรี  ปลัดอ�าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  กล่าวว่า

เริ่มต้นวัยเด็กสมัยมัธยมด้วยเกรดเฉลี่ยหนึ่งกว่าๆ  ค่อนข้างเกเร  คนรอบข้างพากันดูถูก

ว่าจะเรยีนไม่จบ  ขณะท่ีน้องชายเรยีนจบนิติศาสตร์รามค�าแหงด้วยระยะเวลาเพยีง 2 ปีครึง่  

จงึตัดสินใจเริม่ใหม่  เปลีย่นกระบวนวธีิคิดใหม่ท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เพราะอยากท�า

ให้พ่อแม่ภูมิใจ  

 “ช่วงชวีติวยัเด็กท�าให้คุณพ่อคณุแม่เสียใจหลายอย่าง  เม่ือเริม่ก้าวสู่ชวีติมหาวทิยาลยั

จงึมุ่งหน้าต้ังตาเรยีนอย่างเดียว  และหาสอบราชการ  โดยใช้เวลาถงึ 5 ครัง้ในการสอบ ก.พ. ภาค ก. กว่าจะผ่าน  

ช่วงแรกๆ ยอมรับว่าท้อ  จึงกลับมาทบทวนตัวเองใหม่  จับจุดที่ตัวเองยังอ่อน  ซึ่งก็คือยังท�าไม่เต็มที่มากพอ  

เพราะต้องท�างานด้วยอ่านหนังสือไปด้วย”

 นายอาทติย์  กล่าวต่อไปว่าหลงัจากน้ันประมาณ 1 ปี  กส็อบเป็นปลดัอ�าเภอ  ซ่ึงต้องอาศัยวนัิยในตนเอง

เพื่อที่จะทบทวนอ่านหนังสืออย่างหนัก  ต้องจัดตารางเวลาของตนให้ชัดเจน  ความพยายามและความตั้งใจ

แปรเปลี่ยนเป็นความส�าเร็จที่ท�าให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ  แนะน�าน้องๆ ให้ตั้งเป้าหมายในชีวิต  เมื่อเรียนจบแล้ว

อยากเป็นอะไรและอยากท�าอะไร  วาดฝันให้กับตนเองแล้วค�านึงถึงค�าว่า “ขยัน อดทน” เข้าไว้เป็นส�าคัญ  

อย่ายอมแพ้และต้องไม่หมดหวัง  แล้วจะสามารถคว้าความส�าเร็จมาครอบครองได้ส�าเร็จ 
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ทุกภาคส่วนมุ่งพัฒนา “หอพักติดดาว” 
เน้นสร้างมาตรฐานที่ดีต่อผู้พักอาศัย

 โอกาสนี ้ คณะกรรมการตรวจเยีย่มหอพกั  ร้อยต�ารวจเอก

ธนินศกัด์ิ  กลางบุรมัย์ชากร  รองสารวตัรป้องกนัปราบปราม 

สน.หวัหมาก  กล่าวว่าบทบาทของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในฐานะ

คณะกรรมการตรวจหอพกัจะเน้นด้านความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก  หลังจากร่วมเป็น 

คณะกรรมการตรวจหอพกัครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่2  หลายหอพกั 

มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  ปลอดภัยจากอบายมุขและอาชญากรรม  

 “อยากให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขยายเครือข่ายหอพักติดดาว 

ให้กว้างขึน้  เพือ่ครอบคลมุทุกพืน้ทีท่ี่นกัศึกษารามค�าแหงพกัอาศัย  และเพือ่เป็น

เครอืข่ายระหว่างกัน  แบ่งปันข้อมลูข่าวสาร  ดูแลซ่ึงกนัและกนั   เป็นประโยชน์

ให้เยาวชนได้พักอาศัยในพื้นที่ที่ดี  สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง” 

 นายณรงค์  จันทร์บูรณะพินิจ  นักพัฒนาสังคม

ช�านาญการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  กล่าวว่าน่ายนิดีท่ีหลายหอพกัให้ความร่วมมือ 

มาตลอด  หมั่นพัฒนาปรับปรุงหอพักตามค�าแนะน�าของ 

คณะกรรมการตรวจเยีย่ม  และยงัให้ความม่ันใจในมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงที่เข้าไปดูแลสัมพันธ์ฉันท์มิตร

 “ในอนาคตต้องพฒันาโครงการหอพกัติดดาวให้เกดิความยัง่ยนืมากข้ึน  

ปรับทิศทางของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  เพื่อก้าวสู่

พัฒนาการที่ดี  เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้พักอาศัย  พร้อมสร้างส�านึก

ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวมร่วมกันระหว่างมหาวทิยาลยัและผูป้ระกอบการ-

หอพัก”

 นายบัญชา  ชูทอง  นักพัฒนาสังคมช�านาญการ 

ส�านักงานเขตประเวศ  กล่าวว่าได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจเยี่ยมหอพักครั้งนี้เป็นครั้งแรก  โดยท�าหน้าที่ชี้แจง

ผู้ประกอบการหอพักให้ยึดตาม พ.ร.บ. หอพักฉบับใหม่

เป็นที่ต้ัง  ซึ่งหลายหอพักมีพัฒนาการปรับตัวในทิศทาง

ที่ดีขึ้น  ขอเป็นก�าลังใจให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในการ 

จัดโครงการหอพักติดดาว  โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของเยาวชนชาว- 

รามค�าแหงเป็นหลัก  

  นายเชวง  เงนิแพทย์  ผูแ้ทนชมุชนหมู่บ้านกติตินเิวศน์  

ซอยรามค�าแหง 68  กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 9 ปี

ของโครงการหอพักติดดาว  ผู้ประกอบการหอพักให้-

ความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆ  และพยายามใส่ใจพัฒนา

คุณภาพของหอพักให้ได้รับมาตรฐานติดดาวที่สูงขึ้น  

  “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นผู ้ริเริ่มโครงการ

หอพักติดดาว  และเป็นโครงการท่ีมีชื่อเสียง  อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีหอพักโดยรอบจ�านวนมาก  ขอเป็นก�าลังใจให้ผู้ประกอบการหอพัก 

ปรบัคณุภาพให้ดียิง่ข้ึนต่อไป  เพือ่ประโยชน์ของผูพ้กัอาศัย  และเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้กับหอพักของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ”

 ด ้ า น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห อ พั ก

โครงการหอพักติดดาว  โดยหอพัก SNP 

แมนชั่น ได้รับรางวัลหอพักมาตรฐาน 

5 ดาวทั้ง 4 หอพัก  ภายใต้การดูแลของ

นายสวุรีะ  พีรยานนัท์  และนางนุชรนิทร์  

พีรยานันท์  รวมๆ แล้วเกิน 400 ห้อง

 นายสุวีระ  พีรยานันท์  กล่าวว่า “หอพัก SNP แมนชั่นมีหลายตึกและ

หลายห้อง  ดังนั้นเราจึงแบ่งกันดูแล  และไม่เคยเว้นว่างไปไหน  จะมีพ่อบ้าน

และแม่บ้านคอยดูแลตลอดเวลา  ท�าให้ได้รับความไว้วางใจมาแล้วกว่า 20 ปี” 

 นางนุชรินทร์  พีรยานันท์  กล่าวว่า “การดูแลความปลอดภัยของ

หอพกั SNP แมนชัน่ เป็นไปตามมาตรฐาน  มีกฎระเบยีบทีร่ดักมุและเคร่งครดั  

เช่นห้ามบุรษุเข้าหอพกัโดยเด็ดขาด  และแต่ละห้องจะมีหลกัฐานผูอ้ยูอ่าศัยชดัเจน  

มีคีย์การ์ดเข้าอาคาร  มีกล้องวงจรปิด  ไฟฟ้าส�ารอง  และบนัไดหนีไฟในยามฉกุเฉิน  

SNP แมนชั่นจะคงมาตรฐานหอพักติดดาวไปเรื่อยๆ และจะร่วมโครงการ

หอพักติดดาวทุกปี”

 นายกิจจา  ปรัชญธรรมกร  ผู้ประกอบการหอพัก-

สตรีกิจชัย  ได้รับรางวัลหอพักมาตรฐาน 4 ดาว  กล่าวว่า 

หอพกัสตรกีจิชยัเข้าร่วมโครงการหอพกัติดดาวมา 5 ปีแล้ว 

และรักษามาตรฐาน 4 ดาว ตลอด 5 ปี  เพราะความดูแล 

เอาใจใส่เหมือนครอบครวั  และมีระบบรกัษาความปลอดภยั

ที่ได้มาตรฐาน

 “หอพกัสตรกีจิชยั  อยูร่่วมกนัเป็นครอบครัว  ทุกคนมีความเป็นกนัเอง  

และพูดคุยถึงปัญหากันตลอด  ท่ีหอพักใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นส�าคัญ  

มีกล้องวงจรปิดหลายจุด  และทุกคนเป็นหูเป็นตาให้กัน”

 นางสาววรนิดา  นาคนาวา  ตัวแทนผูป้ระกอบการ- 

หอพักสตรีสันติสุข  ได้รับรางวัลหอพักมาตรฐาน 3 ดาว 

กล ่าวว ่าหอพักสตรีสันติสุขเป ็นหอพักขนาดเล็ก   

ผูป้ระกอบการใกล้ชดิกบัผูพ้กัอาศัย  ท�าให้เข้าใจส่ิงท่ีผูพ้กัอาศัย-

ต้องการ  และจะดูแลหอพกัให้คงมาตรฐานให้ดียิง่ๆ ข้ึนไป

 “หอพกัสตรสัีนติสุขมี 21 ห้อง  ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้พักอาศัย  มีการดูแลความสะอาดตามมาตรฐาน  และยังวางแผนจะติดกล้อง

วงจรปิดในเร็วๆ นี้  เพื่อให้หอพักสตรีสันติสุขมีความปลอดภัย”      

 คณะกรรมการตรวจเยีย่มหอพกัชืน่ชม  หลายหอพกัมีพฒันาการทีดี่ข้ึน  เน้นประโยชน์ต่อผูพ้กัอาศัยเป็นหลกั  ด้านผูป้ระกอบการหอพกั

พร้อมใจดูแลผู้พักอาศัยดุจครอบครัว  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพให้ได้รับมาตรฐานและความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง  ในพิธีมอบรางวัล 

และเกียรติบัตรแก่หอพักคุณภาพบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) ตามโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 9   

เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2560



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ตอน สังคมไม่ใช้เงินสด

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ความจริงทีแรกผมจะต้ังชื่อของตอนนี้ว่า “สังคมไร้เงินสด” อยู่แล้ว

เพราะช่วงน้ีเรื่องท่ีหลายฝ่าย  เช่นแบงก์ชาติและสถาบันการเงินหลาย ๆ  แห่ง 

ก�าลังผลักดันกันอยู่ก็คือการจะมุ่งไปสู่การเป็น cashless society ที่แปลกันว่า

สังคมไร้เงินสด แต่มาติดอยูท่ีว่่ามคีนไปล้อเลยีนและประชดค�านีว่้าไม่ต้องส่งเสรมิ

หรอกเพราะตอนปลาย ๆ เดือนก็ไร้เงินสดกันอยู่แล้ว เนื่องจากใช้เงินหมดไป

ต้ังแต่ราว ๆ กลางเดือน ช่วงปลายเดือนจึงใช้เงนิเชือ่ (รวมถงึบัตรเครดิต) เป็นหลกั 

 อกีอย่างหน่ึงท่ีท�าให้ผมไม่ค่อยอยากใช้ค�าว่าสงัคมไร้เงินสดกเ็พราะกลวัคน

จะคิดว่าเหมือนกับสังคมท่ีไม่มีการใช้เงินเลยหรือจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

moneyless society เพราะสังคมไร้เงินสดที่ว่านี้ยังมีการใช้เงินกันอยู่ตามปกต ิ

เพยีงแต่ว่าเป็นเงนิอเิลก็ทรอนกิส์หรอืทีเ่รยีกว่า e-money ไม่ใช่เงนิทีเ่ป็นธนบตัร 

หรือเหรียญกษาปณ์อย่างที่เราคุ้นเคยกัน เพราะฉะนั้นผมจึงขอใช้ค�าว่าสังคม

ไม่ใช้เงินสดแทนก็แล้วกัน

 สาเหตุที่เขาอยากจะให้ไม่มีการใช้ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ท่ีส�าคัญ

อย่างหนึ่งก็คือเพื่อลดต้นทุนการผลิตเงิน เน่ืองจากการจะพิมพ์ธนบัตรนั้น

ต้องมีการออกแบบอย่างละเอียดอ่อนเพื่อป้องกันการปลอมแปลง กระดาษ

และหมึกพมิพ์ทีใ่ช้ก็ต้องเป็นชนิดพเิศษ ท่ีส�าคญัคอืใช้ได้ไม่นานกเ็ก่าต้องหมุนเวยีน 

มาท�าลายทิง้ ในแต่ละวนัธนาคารแห่งประเทศไทยท�าลายธนบัตรเก่า ประมาณ 

4 ล้านฉบับ ทั้งปีจะท�าลายไป 1,100-1,400 ล้านฉบับ แล้วพิมพ์ธนบัตรใหม ่

ทดแทนปีละ 2 พันล้านฉบับ นี่ขนาดลดลงแล้วนะครับเพราะก่อนปี 2558 

แบงก์ชาติบอกว่าเคยพิมพ์ปีละราว 3 พันล้านฉบับ ต้นทุนการพิมพ์ธนบัตร

แม้จะไม่เปิดเผยแต่เราก็คงพอเดาได้ว่าหลายพันล้านต่อปีแน่ ๆ 

 การพัฒนาไปสู่สังคมไม่ใช้เงินสดของไทยน้ันความจริงก็เริ่มมานาน 

พอสมควรแล้วโดยการใช้ e-money หรอื e-payment คือโอนเงินเข้าบัญชใีห้แทน 

การจ่ายด้วยเงินจริง หรือจ่ายผ่านบัตรเดบิต (บัตรที่มีเงินในบัญชีให้หักได้)  

แต่ปัญหากคื็อธนาคารต่าง ๆ ยงัคิดค่าธรรมเนียมการโอนข้ามธนาคารค่อนข้างสงู 

และในกรณีของบัตรเดบิตนัน้ ฝ่ายจะรบัช�าระเงนิจะต้องมเีครือ่ง EDC (Electronic 

Data Capture) หรืออุปกรณ์รับช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งราคาค่อนข้างสูง 

และยงักระจายไม่กว้างขวางพอ ปัญหาประการหลงันีไ้ด้ข่าวว่าก�าลงัจะคลีค่ลาย

เพราะแบงก์ชาติขอความร่วมมือให้กลุ่มธนาคารกระจายอุปกรณ์รับช�าระเงิน

ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ไปทั่วประเทศกว่า 5.5 แสนเครื่อง ซึ่งก็คง

มีผลท�าให้การใช้จ่ายเงินผ่านบัตรโดยไม่ต้องใช้เงินสดสะดวกมากขึ้น

 กระแสการผลักดันให้คนไทยใช้เงินสดให้น้อยลงท่ีก�าลังฮือฮากันอยู่

ตอนน้ีกคื็อการจ่ายโดยใช้ QR code บนโทรศัพท์มือถอืซ่ึงถอืได้ว่าเป็นปัจจยัท่ี 5 

ในการด�ารงชีวิตของชาวกรุงกันอยู่แล้ว หลายท่านคงเคยเห็นข่าวทางทีวีที ่

พีว่นิมอเตอร์ไซค์ห้อยแผ่น QR code ท่ีว่านีแ้ล้วผูใ้ช้บรกิารกใ็ช้โทรศัพท์มือถอื

สแกน QR code ท่ีว่าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชีพี่วินไปเลยไม่ต้องควักเงิน

ออกมาจ่ายและทอนเงินกันให้ยุ่งยาก แถมบางคนยังมาคุย (ทางทีวี) ให้ฟังว่า

เมืองจีนเขาก้าวหน้าขนาดขอทานจีนก็มี QR code กันแล้ว คนใจบุญอยากจะ

ให้เงินขอทานเท่าไหร่ก็สแกนแล้วโอนเงินให้ได้ทันที 

     

อาจารย์ตูซาร์  นวย aseanlang_ram@yahoo.co.th

การสั่งอาหาร (2)

  เม่ือคุณไปเยี่ยมชมในประเทศเมียนมา แล้วถ้าคุณต้องการสั่งอาหาร 

ที่ร้านขายอาหาร, บทสนทนาต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่สามารถใช้ในการ 

สั่งอาหารได้

ตัวอย่างบทสนทนา

  

ซ้าตู  ฮี้น ตเวกะ โซนเนตาแป้

(ลูกค้าที่มากิน)   (กับข้าวมีหลากหลายเชียว)

  

ซะบแว้โท้  แจะกะลีซาฮี้น งะบะมเว งะจี้นเป่า ชิปาแด 

(พนักงานเสิร์ฟ)  (มแีกงเครือ่งในไก่, ผดัเผด็เน้ือปลาเน้ืออ่อน, ปลานวลจนัทร์เทศนึง่)

  

ซ้าตู  ดีแบะกะก่อ บาฮี้นตเวแล้ 

(ลูกค้าที่มากิน)   (ด้านนี้ก็ละ แกงอะไรบ้างหรอ)

 

ซะบแว้โท้  ดากะ แวะโตนทะต้าแป้ซีเป้า ดากะ แซะต้าฮีน้ ดากะ แบ้อชีุนเยฮีน้ ปา

(พนักงานเสิร์ฟ)  (นีค่อืหมสูามชัน้น่ึงน�า้มันถัว่ลสิง น่ีคอืแกงแพะ นีค่อืแกงส้มไข่เป็ด)

   

ซ้าตู  อะโกนโล้น ซ้าชีนซะยาเก่าแด้ ฮี้นตเวชี้แบ

(ลูกค้าที่มากิน)   (แกงทั้งหมดนี้ น่ากินหมดเลย)

  ในบทสนทนานี ้ค�าว่า  เป็นค�าแสดงความสภุาพ น�ามาลงท้ายประโยค 

หรือ หลังค�ากริยาหลัก  ไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้  อาจจะเป็นค�าที ่

ไม่คุน้เคยนกัส�าหรับคนไทย  ในวฒันธรรมเมียนมามีการแบ่งชนชัน้คล้ายๆ กบัสมัยโบราณ-

ของไทย ที่จะมีชนชั้น การใช้ค�า ใช้ภาษาก็จะบ่งบอกฐานะและการศึกษาของเราได ้

เราอาจจะไม่ใช้ค�าว่า  ที่แปลว่า “ครับ” หรือ  ที่แปลว่า “ค่ะ” 

ในทุกๆ ประโยคที่เราพูด แต่เราจะต้องมีค�าว่า  ในทุกๆ ประโยค เพื่อแสดง

ความสุภาพ

ยกตัวอย่าง เช่น

1.“ จะมะ ตู้โก ตปิาแต” (ดิฉันรู้จักเขา)

2.“  ดากะ เลยินกวี้นปา”   (นี่คือสนามบิน)

3.“  เจซู้ตินปาแต คิน บยะ”   (ขอบคุณครับ)

4.“    อ้าโล้น อะซินปเยปาล้า” (ทุกอย่าง ราบรื่นดีไหม)

5.“    ทะมี้นซ้าปาชิน”  (กินข้าวเถอะค่ะ)

 เรื่อง QR code ข้างต้นนั้นดูไปแล้วก็เหมือนโฆษณา เพราะตามข่าวมีแค ่

ทดลองใช้เพยีงบางแห่งเท่าน้ัน และถ้าร้านข้าวแกง ร้านก๋วยเต๋ียว หรอืร้านไก่ย่าง 

ส้มต�ายังไม่มี QR code ใช้ พี่วินมอเตอร์ไซค์ที่มีแต่ e-money จะเอาเงินที่ไหน

จ่ายมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น นอกจากจะต้องถ่อสังขารไปเบิกเงินมาจากธนาคาร 

หรือเข้าเซเว่นซึ่งผมเดาว่าคงจะเป็นร้านค้ากลุ่มแรก ๆ ที่มี QR code ใช้แน่ ๆ

 แต่เหนือส่ิงอื่นใดนั้น การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะอยู่รูปแบบใดได ้

ทัง้ผูจ้ะจ่ายเงินและรบัเงินต้องมีเงินฝากอยูใ่นบญัชธีนาคารใดธนาคารหน่ึงเสียก่อน 

เพราะธุรกรรมการเงินแบบนี้เป็นการโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหน่ึง 

และถ้าหากคนจะจ่ายเงนิไร้เงินสดแบบท่ีเรยีกว่า moneyless คือไม่มีเงินติดบญัชเีลย

จะท�าอย่างไร ค�าตอบกคื็อคงต้องหนัมาใช้ “เงินเชือ่” แทนเพราะ “ไร้เงนิสด” จรงิ ๆ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้น

ปริญญาตรี ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต  ประจ�าภาค  2  ปีการศึกษา  2560 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1.1 จ�าหน่ายที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) ชุดสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที ่

16 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ราคาชุดละ 120.- บาท  

ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 

 1.2 สมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย (รามฯ 1)  ระหว่างวันที่  11-

14 พฤศจิกายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี  

ดังนี้

  1.2.1 กรณซ้ืีอเล่มระเบียบการรบัสมคัร  และกรอกข้อมูลในใบสมัคร 

(อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) แล้วน�ามาสมัคร

  1.2.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร  ให้กรอกข้อมูลการสมัครล่วงหน้า

ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัครต้อง

พิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหงออกมา 

แล้วน�ามาสมัคร

 2.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงครบ  8  ปีการศึกษาแล้ว  

แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ตามข้อ 14  

วรรค 3 แห่งข้อบงัคับมหาวิทยาลยัรามค�าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ. 2560

 2.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา 

เพราะเรยีนไม่ครบระยะเวลาการศึกษา  8  ปี  หรอืเป็นผูท้ีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนเรยีน

และค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ

ติดต่อกัน  ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ว่าด้วยอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรยีน  และค่าบ�ารงุการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

พ.ศ. 2560  หรือหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการ 

เป็นนักศึกษาแล้ว หรือหมดสถานภาพกรณีอื่น ๆ

 2.3 เป็นผู้สมัครที่เคยมีหน่วยกิตสะสม  เพราะเคยสมัครเข้าศึกษา 

เป็นรายกระบวนวชิามาก่อนตามระเบียบมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ว่าด้วยการศึกษา

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ข้อ 8 วรรค 2 และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

 2.4 เป็นผู้สมัครท่ีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่หมด

สถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 2.1 และ 2.2 แต่ได้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

อืน่ในระดับอนุปริญญาหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป สามารถใช้วฒิุการศึกษาท่ีส�าเรจ็ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นสมัครใหม่และใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต 

รวมกับผลการเรยีนของมหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้  โดยให้เทียบโอนกระบวนวชิา

ของสถาบนัการศึกษาอืน่ก่อน แล้วจึงน�าวชิาทีส่อบผ่านจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ไปเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มเพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อนกัน

 2.5 เป็นผูส้มัครท่ีใช้คณุวฒุสูิงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรอือนุปรญิญา 

หรอืเทยีบเท่า  หรอืปรญิญาตรขีึน้ไปจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง หรอืสถาบันการศึกษาอ่ืน

 3.1  ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตตาม ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และ 

ข้อ 2.3  ประสงค์จะสมัครกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่  จะต้องเป็น 

หน่วยกิตสะสมเดิมที่เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะท่ีรับเข้าศึกษา

ก�าหนดไว้  และต้องช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ  50.- บาท

 3.2 ผูส้มัครใช้คณุวฒิุอนปุรญิญา หรอืปรญิญาตรขีึน้ไป จากมหาวทิยาลยั

รามค�าแหงต้องช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50.- บาท

 3.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออนุปริญญา 

หรือปริญญาตรีข้ึนไป  จากสถาบันการศึกษาอ่ืน  ต้องช�าระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิต ๆ ละ 100.- บาท

 4.1 ให้ผู้สมัครน�าส�าเนาคุณวุฒิ หรือส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา 

(Transcript)  แล้วแต่กรณี หรอืเอกสารอืน่ ๆ  ตามท่ีระบุไว้ในระเบยีบการรบัสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา ไปขอด�าเนนิการเทยีบโอนหน่วยกติ  และช�าระเงินค่าเทียบโอน- 

หน่วยกติให้ครบเต็มจ�านวนทีไ่ด้สทิธ์ิเทยีบโอนท้ังหมด  ในวนัเดียวกบัทีย่ืน่สมคัร 

เข้าเป็นนักศึกษา 

 4.2 ในกรณีผูส้มัครทีไ่ด้สมัครเข้าเป็นนกัศึกษาไว้แล้วนัน้ ไม่อาจด�าเนนิการ 

ตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นสมัคร มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผัน 

ให้มาด�าเนินการภายหลงัได้  โดยเฉพาะผูส้มัครทีย่งัรอผลสอบในภาคสดุท้าย 

หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript) ของภาคสุดท้าย

เพื่อน�ามาเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องรีบไปด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิต

กบัคณะทีส่มัครทันทีท่ีได้รบัใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript)  และจะต้อง 

ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัเสรจ็ส้ินการสมัครของภาคการศึกษาทีส่มัคร 

หากพ้นก�าหนดไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ 300 บาท

 4.3 ผู้สมัครที่ไม่ได้ด�าเนินการให้ครบขั้นตอนตามข้อ  4.1  และข้อ  4.2 

มหาวทิยาลยัถอืว่านกัศึกษาผูน้ัน้สละสิทธ์ิการเทยีบโอนหน่วยกติ  และมหาวทิยาลยั

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

 4.4 ผู้สมัครท่ีด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตไว้แล้ว  แต่จะยกเลิก 

การเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหตุจากกรณีใด ๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา  

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

1.กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

2. ประเภทของนักศึกษาที่ได้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

3. การกำาหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

4. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต 

และการชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

‘ป๊อด โมเดิร์นด็อก’ นำ�ทีมคนใช้เสียงเสวน�
ก�รออกเสียงวิทยุ-โทรทัศน์

 ‘ป๊อด โมเดิร์นด็อก’ ธนชยั  อชุชนิ  น�าทมี  ‘แพทรคิ’ ชานน  มกรมณ ี นกัจัดรายการวทิย ุ(ดีเจ) คลืน่ FM 95.5 

Virgin Hitz ของ BEC  และ ดร.วรรธนศม  เมฆสุวรรณ  นักแสดงและนักพากย์ทีมงานจ๊ะทิงจา  อาจารย์-

ประจ�าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ร. ร่วมเสวนาในโครงการเสวนาวิชาการ “การออกเสียงในรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ครั้งท่ี 3”  จัดโดยคณะส่ือสารมวลชน  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560  

ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสุโขทัย

 ภายในงานมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

เป็นประธาน  และมี อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวลัย์  คณบดีคณะสือ่สารมวลชน  ผูช่้วยศาสตราจารย์ชนาพร  พิทยาบูรณ์ 

อาจารย์ประจ�าคณะสื่อสารมวลชน  อดีตผู้ประกาศข่าวส�านักข่าวไทย อสมท.  พร้อมด้วยคณาจารย์  เจ้าหน้าที ่ 

และนักศึกษาร่วมงานจ�านวนมาก

 ‘ป๊อด โมเดิร์นด็อก’  กล่าวว่านอกจากร้องเพลงเป็นอาชีพแล้ว  ผมรับอ่าน 

สปอตโฆษณา  และเป็นนักจัดรายการวิทยุคลื่น 97.5 FM ‘MELLOW 97.5 Keep  

it mellow’ ของ อสมท.ด้วย  จากนักร้องผันตัวมาเป็นดีเจยอมรับว่าเป็นมือใหม่มาก  

ไม่เคยพูดกับไมค์คนเดียวแล้วจินตนาการถึงผู้ฟัง  หลายคนแนะน�าให้พูดเหมือน 

เล่าให้คนฟัง  แต่ยังติดปัญหาเรื่องอักขระไม่ชัดเจน  เป็นปัญหาส�าคัญท่ีต้อง

ให้ความใส่ใจมาก

 “เวลาอ่านสปอตโฆษณาผมจะใช้โทนเสียงตามอารมณ์ที่ลูกค้าต้องการ   

รวมถึงอาชีพนักร้องและนักจัดรายการวิทยุที่ต้องอาศัยจังหวะ ลีลา และอารมณ์ ปรับเสียงให้มีชีวิตชีวา  

ตลอดระยะเวลา 23 ปีกบัอาชพีนักร้อง เพลงท่ีแต่งเอง ร้องเอง และน�า้เสียงทีบ่่งบอกถงึบุคลกิภาพสอนให้เรา 

เข้าใจชีวิตมากขึ้น  ซึ่งถ้าเราส่งใจไปพร้อมกับน�้าเสียง  จะมีพลังดึงดูดให้คนฟังตอบรับสารได้มากกว่าแค่ข้อมูล”

 ‘ป๊อด’  แนะน�าต่อไปว่าทุกคนที่ท�างานโดยใช้เสียงต้องดูแลเสียงของตัวเอง  หากใช้โดยไม่รู้จักเทคนิค  

ใช้ตามธรรมชาติ  ไม่ต่างกบัชกมวยตามวดั  ร้องเสรจ็เสียงหายหรอืถงึขัน้มีปัญหาอืน่ๆ ตามมาภายหลงั  เพราะ 

เส้นเสียงคือกล้ามเน้ือสองเส้นที่ตีกันแล้วเกิดเสียง  ดังน้ันต้องวอร์มเสียง  ขยายโทนเสียงให้กว้างมากขึ้น  

แล้วใช้อย่างถูกวิธี  ดึงใจออกไปพร้อมน�้าเสียง  ถ้าใจหล่อใจสวย  สิ่งที่สื่อออกไปก็จะสวย

 ‘ดีเจ แพทริค’  กล่าวว่าผมเคยเป็นนักแสดงมาก่อนเป็นดีเจ  ทุกอาชีพต้องอาศัย

การเรียนรู้และศึกษา  เช่น การแสดงต้องศึกษาตัวละคร  เมื่อผันตัวมาเป็นดีเจก็ต้อง

ศึกษาเช่นกัน  ช่วงแรกฝึกท�าเดโม  ฝึกพูด  เรียนรู้จากรุ่นพี่ดีเจคนอื่นๆ  แล้วจับจังหวะ 

ตัวตนของตัวเองให้เจอ  หลายครั้งที่การเป็นนักจัดรายการวิทยุไม่มีสคริปต์  ต้องใช้

ไหวพริบ  และต้องรับมือกับสถานการณ์ขณะนั้นให้ได้

 “การออกเสียงอักขระให้ชัดเจนเป็นส่ิงส�าคัญของแต่ละอาชีพใช้เสียง   

ผมศึกษาการเป็นดีเจจากรุ่นพี่หลายคน  และหลายครั้งก็เผลอไปเป็นคนอื่น  ท�าให้

การท�างานยากขึ้น  แต่เม่ือเจอตัวตนและเป็นตัวเองมากท่ีสุดแล้ว  เราจะไม่เหนื่อย  อีกท้ังอารมณ์ขณะน้ัน

ก็เป็นสิ่งส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อน�้าเสียงด้วย  ดังนั้นการเป็นดีเจส่งความสุขถึงผู้ฟังผา่นน�า้เสียง  ต้องมี

จิตใจเบิกบานตลอดเวลา  จึงจะสามารถสื่อสารถึงผู้ฟังได้ชัดเจน”

 ดร.วรรธนศม  เมฆสุวรรณ  กล่าวว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีรูปแบบน�้าเสียง

แตกต่างกัน  ซึ่งการพากย์เสียงจะต้องใช้จินตนาการ  วิเคราะห์  เข้าใจคาแรคเตอร์

ของตัวละคร  เช่น เสียงคนแก่  ถ้าแก่ไม่เหมือนกันก็จะใช้เสียงแตกต่างกัน  หากขยาย 

โทนเสียงได้มากจะท�าให้มีเสียงหลายคาแรคเตอร์  

 การถ่ายทอดน�า้เสียงเป็นแง่มุมของศิลปะ  ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความ

สอดคล้องกบัอาชพีนักพากย์สูงมาก  ขณะท่ีชวีติประจ�าวนัเราคอนโทรลเสียงตัวเองไม่ได้  

บางครัง้อยูใ่นอารมณ์โกรธแต่ต้องพากย์ฉากเลฟิซีน  หากไม่มีวธีิจัดการอารมณ์ของตัวเอง 

จะท�าให้น�า้เสียงไม่ตรงคาแรคเตอร์ตัวละคร  ขณะท่ีพากย์จงึต้องมองภาพรวมท้ังหมดของฉาก  และอาศัยศาสตร์ 

ด้านการแสดงร่วมด้วย

 “ผมได้มาพากย์เสียงเพราะเล่นละครเป็นตัวร้าย  แต่น�า้เสียงของผมไม่สอดคล้องกบัคาแรคเตอร์ของตัวร้าย   

จงึต้องแสดงและพากย์เสียงตัวเองไปด้วย  ผูใ้หญ่ในวงการเหน็แววจึงได้เริม่ต้นเข้าสู่วงการนกัพากย์  นอกจากน้ี

การฝึกฝนและความชอบส่วนตัวยังเป็นสิ่งส�าคัญ  ซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจ�าวัน  เช่นการพูด

ให้เกดิความน่าเชือ่ถอื  การสอนให้เกดิความน่าสนใจ  รวมถงึเทคนิคโทนเสียงและลลีาการพดู  เป็นต้น  อกีทัง้

เวลาที่มีสมาธิระหว่างพูด  จิตจะมีพลังมากขึ้น  ท�าให้คนฟังสามารถรับสารได้มากขึ้นด้วย”

 ตามท่ีส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ได้ส่งหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษา

ไปตรวจสอบความถูกต้องยังสถานศึกษา  

ผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้ง

ให้ทราบว่าหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของ

นักศึกษาบางรายมีปัญหา  และได้มีประกาศ-

มหาวทิยาลยั  ลงวนัที ่21 เมษายน 2560  พร้อมท้ัง

มีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยตรงเพื่อ

น�าหลักฐานต้นฉบับท่ีถูกต้องมาแสดงภายใน  

วันท่ี 23 มิถุนายน 2560  ปรากฏว่านักศึกษา

ไม่ได้น�าหลักฐานการศึกษาท่ีถูกต้องมาแสดง

ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่ก�าหนด

 บัดนี้  ได้พ้นก�าหนดเวลาการให้นักศึกษา

น�าต้นฉบับวฒุกิารศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีแล้ว 

ซึ่งมีนักศึกษาบางรายท่ียังมิได ้ปฏิบัติตาม

ประกาศดังกล่าว  มหาวทิยาลัยรามค�าแหงจงึให้ 

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาถือว่าผลการสอบ 

ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ  โดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตและ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทุกกรณี  จ�านวน 17 รายดังน้ี

ชื่อ - นามสกุล รหสัประจ�าตัว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

นายนัฐพล  โภคเนืองนอง

นายธวัช  ด�ารงรถการ 

นายวิรัลวิชญ์  ไชยชิต 

น.ส.นุชนาฏ  ระยา 

นายพันธ์เลิศ  วันชัย

นายณฐัวฒุ ิ คนงึสตัย์ธรรม

นายวิศิษฐ์  สุยังกุล

นายสิริราช อุ่นเสียม 

นายสุนาถ  บุญเป็ง

น.ส.สุธาสนิ ี  เกดิศักด์ิ ณ แวงน้อย 

น.ส.กรณ์รกัษ์  มงคลศิระพชัร์ 

น.ส.เทียนทิพย์  มธุพจน ์

นายเลอสรรค์  โลหชลติานนท์ 

นายธเนศ  แซ่โง้ว

นายไตรภูมิ  แก้วแสงศร ี

น.ส.นาฏนภา  ลัมยศ

น.ส.ขนิษฐา  สัตบุษ

5801502062

5801503649

5802071125

5803502060

5804022365

5804500758

5806069794

5806512603

5806523311

5806523535

5806525043

5806700083

5806701099

5832600596

5851000660

5854504353

5890505059

 ทัง้น้ี  เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือส�าคัญ 

แสดงคุณวฒุแิละหนงัสอืรบัรองบุคคล พ.ศ.2553

 ถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 การประชุมสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครัง้ท่ี 9/2560 เม่ือวนัที ่20 กนัยายน 2560 

โดยมี  นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุม

ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. ลาออกจากต�าแหน่ง

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมัุติให้  รองศาสตราจารย์ ดร.บญุเอก  ยิง่ยงณรงค์กลุ  

ลาออกจากต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  ต้ังแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 

 2. ปิดหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 3. ร่างข้อบังคับ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม)  พ.ศ. ................

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) พ.ศ. ..............

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ว่าด้วย 

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) หลักสตูรภาคภาษาอังกฤษ พ.ศ. ...............

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยโครงการศูนย์การศึกษาส�าหรับเด็กพิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ฝ่ายประถม) พ.ศ. ...........

 4. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติังบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�าแนกตามหน่วยงาน จ�านวน 

2,037,000,000.- บาท (สองพันสามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจ�า-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานในก�ากับ) จ�าแนกตามหน่วยงาน จ�านวน 

538,247,000.- บาท (ห้าร้อยสามสิบแปดล้านสองแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 5. งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจ�าปี-

การศึกษา 2560 จ�านวน  7,500,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 4) ดังนี้  

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์)  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์  (แบบ 1)

 1.  นางจันทนี กองสุข รหัสประจ�าตัว 5819901005 

  ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

✎สถาบันการศึกษานานาชาติ

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  แบบ 1 

          2. นางสาวนันทรัตน์ เตชะมา  รหัสประจ�าตัว 5319010202 

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

	 ปรัชญาดุษฎี (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรภาษาอังกฤษ  (แบบ 1)

 3. นายอภิวีร์  อันตรเสน  รหัสประจ�าตัว 5319900103  

  ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ 2 

 4. นางสาวจันทนา อุดม รหัสประจ�าตัว 5319480005     

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 5. นางสาวนวรัตน์ ศรสุริยา  รหัสประจ�าตัว 5319480010 

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 6. นางสาวนันทวรรณ บุญช่วย รหัสประจ�าตัว 5319480011 

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 5.  ว่าที่ร้อยตรี อิทธินันท์ สันทัศ  รหัสประจ�าตัว 5319480027 

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

✎โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 8.  นายลือชา การณ์เมือง   รหัสประจ�าตัว 5319860075   

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

     9. นายชนะพล  เตชวิทูล   รหัสประจ�าตัว 5319860227   

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

     10. นายพิภพ ชินโคตรพงศ์  รหัสประจ�าตัว 5319860309 

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

     11. นางวารุณี  ลีเลิศพันธ์     รหัสประจ�าตัว 5419860005   

  ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 12. นายส�าเนียง มณีฉาย     รหัสประจ�าตัว 5619860024 

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560          

✎โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) แบบ 1

     13. นายวรพจน์ หริตกุล  รหัสประจ�าตัว 5319700001    

   ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  

✎โครงการหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต  สาขาวชิาการตรวจสอบและกฎหมายวศิวกรรม

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   (การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม) แบบ 1

 14. นายชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย   รหัสประจ�าตัว 5619772001  

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 5)  ดังนี้

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) แบบ 2 (เทียบโอน)

 15. นางสาวนันทกา พหลยุทธ รหัสประจ�าตัว 5319470004  

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2559 ภูมิภาค  (ครั้งที่ 1)  ดังนี้

✎โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1 

 16. นายวุฒิพงศ์ บัวช้อย รหัสประจ�าตัว 5429805101 (เพชรบูรณ์)  

  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

กองบรรณาธิการ

      

เก็บภาพเก่า...มาเล่าเรื่อง  ตอน ล่องเรือท่องน้ำาท่ีรามคำาแหง  ตอนท่ี 1
รติรัตน์  แก้วแบน

บรรณานุกรม

 ใกล้เข้าเดือน 9 แล้ว แหงนมองฟ้ายังคงฉ�่าไปด้วยฝน แดดเปรี้ยงมาตอนเช้าแต่ตกเย็นมืดครึ้ม ร่มสารพัดสี

ของชาวรามฯ  ถูกกางรับเม็ดฝนยามกลับบ้านกันจ้าละหวั่น แทบทุกพื้นที่ของเมืองไทยปีนี้ ชุ่มไปด้วยน�้ากันถ้วนทั่ว

ทุกหวัระแหง ฤดูฝนปีน้ีมาเรว็และค่อนข้างแรง พายลุกูแล้วลกูเล่าดาหน้าถาโถมพามวลน�า้กระหน�า่กนัต้ังแต่ต้น ๆ ปี 

ต้ังแต่ใต้จรดเหนือ ภาคใดได้รับผลจากมวลน�้า น�้าใจคนไทยก็ยังคงหลั่งไหลไปถึง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ของเราเองก็จดัศูนย์รบับรจิาคปัจจัยสิง่ของไปร่วมด้วยช่วยกนัเสมอ กบัโครงการ ม.รามค�าแหงรวมใจช่วยผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม  

ที่ขณะนี้ก็ยังคงเปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทั้งภาคเหนือและอีสาน  กระแสธารแห่งน�้าใจท่ีม ี

ต่อสังคมไม่เคยขาดหายจากชาวรามฯ ดังท่ีชาวรามฯ กเ็คยได้รบัน�า้ใจจากสงัคม  แม้จะผ่านกาลเวลามาแล้วถงึ 30 กว่าปี 

แต่ภาพขาวด�าทีบั่นทึกไว้ยงัคงแจ่มชดั  อทุกภยัครัง้ใหญ่ได้เกดิข้ึนกบัมหาวิทยาลยัของเราถงึสองครัง้สองคราวด้วยกนั 

คือในปี  พ.ศ. 2523   และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2526                                                                                                                                                                                                               

 น�้าท่วมใหญ่ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเกิดข้ึน 

ครัง้แรก เริม่เม่ือกลางดึกของวนัที ่ 30 กนัยายน 2523     

มวลน�า้จากคลองแสนแสบได้เอ่อล้นทะลกัท่วมผ่านถนน 

รวมกับมวลน�้าฝนจากพื้นที่ต่าง ๆ  รอบมหาวิทยาลัย 

ท่ีต่างถาโถมมาจากทุกทิศทุกทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย 

โดยข้ามแนวกระสอบเข่ือนกั้นน�้าท่ีทางมหาวิทยาลัย 

ได้สร้างเตรียมรับมือไว้ด้วยฝนท่ีตกชุกเกิดน�้าท่วมขัง

ในบางจุดเล็กน้อยมาก่อนหน้า ตั้งแต่กลางเดือน ก.ย. 

กระทั่งเกิดพายุดีเปรสชั่น  ด้วยพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ท่ีต�า่กว่าระดับถนนถงึ 80 ซม. จงึกลายเป็นแอ่งกระทะ 

รบัมวลน�า้เป็นอย่างดี เช้าวนัที ่1 ต.ค. 2523  ปรมิาณน�า้ 

ในมหาวทิยาลยัก็ท่วมสูงถงึ 1.5 เมตร (คณะผูส่ื้อข่าวพเิศษ, 

2523, หน้า 3)  มหาวิทยาลัยต้องประกาศงดบรรยาย 

ความช่วยเหลือจากองค์กรหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

ก็หลั่งไหลเข้ามา ท่าน รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดีในขณะนั้นน�าทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ 

ประจ�าการ ณ มหาวิทยาลัย คอยให้บริการทั้งงานแพทย์และอนามัย การจัดรายการบรรยายวิชาทางวิทยุโทรทัศน์ 

มีรถสุขาของกทม.คอยบริการ มีเรือจากกองบรรเทาสาธารณภัย เรือและเจ้าหน้าท่ีทหารจากกองทัพเรือคอยรับ

ส่งผูโ้ดยสารไปตามตึกต่าง ๆ โดยมีเรอืเร่เข้ามาบรกิารขายอาหาร แม้จะมีเจ้าหน้าทีค่อยท�าอาหารเลีย้งทมีงานทุกชวีติ

ตลอดสามม้ือทุกวนัก็ตาม พืน้ท่ีปฏบัิติการเหล่านีใ้ช้ตึกอธิการบดีเป็นท่ีท�าการชัว่คราว โดยมีสะพานไม้เชือ่มเป็นทางสัญจร 

ต้ังแต่ประตูทางเข้าหน้ามหาวทิยาลยั ในขณะทีตึ่กคณะบรหิารธุรกจิท่ีอยูอ่กีฝ่ังของประตูถกูใช้เป็นพืน้ทีท่�าการช่ัวคราว 

ของคณะและส�านักต่าง ๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยในการเข้าออกมหาวิทยาลัย

ต้องมีการแสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและเจ้าหน้าที่

ทกุครัง้  ธนาคารออมสนิยงัคงเปิดบรกิารตามปกติ ในขณะที ่

ไปรษณีย์สาขารามค�าแหง ต้องย้ายไปสาขาเพชรบุรตัีดใหม่  

และในยุคที่มือถือยังไม่เกลื่อนกลาดนี้ จึงมีนักศึกษา

และประชาชนทัว่ไปเดนิลยุน�า้เข้ามาใช้บรกิารตู้โทรศัพท์

หยอดเหรียญ ที่เรียงรายหน้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เพื่อคอยส่งข่าวน�้าท่วมกันไม่ขาดสาย  

  มวลน�้าได้ท่วมขังในมหาวิทยาลัยเป็นเวลาร่วมเดือนจนเริ่มลด ปฏิบัติการรวมพลกู้ซากท�าความสะอาด 

ครั้งใหญ่จึงเริ่มขึ้น ทั้งนักศึกษา บุคลากรภายในและหน่วยงานราชการภายนอก  กว่าที่ภารกิจจะเสร็จสิ้นก็กินเวลา

ไปอีกร่วมเดือน (คณะผู้สื่อข่าวพิเศษ, 2523, หน้า 4,8 ) เหตุการณ์อุทกภัยของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้รับความสนใจ

จากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ  (คณะผู้สื่อข่าวพิเศษ, 2523,  หน้า 5)

        

คณะผู้สื่อข่าวพิเศษ. (2523,  4 ตุลาคม). น�้าท่วมมหาวิทยาลัยรามค�าแหง. ข่าวรามค�าแหง, 10, หน้า  3, 7.                                                                

คณะผู้สื่อข่าวพิเศษ. (2523, 11, ตุลาคม). น�้าท่วมมหาวิทยาลัยรามค�าแหง. ข่าวรามค�าแหง, 10, หน้า 5.                                                                      

คณะผู้สื่อข่าวพิเศษ. (2523, 18 ตุลาคม). เราเห็น...น�้ายังคงท่วมรามค�าแหง. ข่าวรามค�าแหง, 10, หน้า 4, 8.                                                                           

ถาม 1. ในกรณีใช้วฒุปิรญิญาตรสีมคัร จะเทยีบโอน- 

วิชาที่สอบได้จากปริญญาตรีได้หรือไม่

        2. ถ้าเคยศึกษาในระบบ Pre-degree และ

สอบผ่านหลายวิชาด้วย จะน�าวิชาที่สอบผ่านนั้น

มาเทียบโอนได้อีกหรือไม่

        3. ถ้าเทียบได้จะได้เกรดอะไร

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

 ข้อ 10  การรบัสมัครผูไ้ด้รบัปรญิญา  อนุปรญิญา 

หรือประกาศนียบัตรจากสถาบันอื่นที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองอาจสมัคร

เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาใน- 

ระดับปรญิญาตรสีาขาวชิาใดวชิาหนึง่ได้ การพจิารณา

รับสมัครผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวให้น�าความในข้อ 5 

ข้อ 6  และข้อ 7 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

        การเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตส�าหรับ

นักศึกษาซ่ึงเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ�าคณะท่ีรับ

เข้าศึกษาก�าหนดและให้เป็นไปตามความใน 8.6

 จากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

 1. นักศึกษาใช้วฒุปิรญิญาตรสีมัครเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง นักศึกษาจึงมีสิทธ์ิ

ใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชาและหน่วยกิตได้

 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 ข้อ 3 ผลการศึกษาน�าไปใช้เทียบโอน

หน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ของมหาวทิยาลยัได้ แต่ต้องเป็นผลการศึกษาทีส่อบไล่

ได้ก่อนการรบัสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และต้องเป็นตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด       

 ดังน้ัน เม่ือนักศึกษามีผลการสอบจาก 

การเป็นนักศึกษา Pre-degree นักศึกษาจึงมีสิทธิ์

ในการใช้สิทธ์ิเทียบโอนวิชาจากการสอบได้จาก

การเป็นนักศึกษา Pre-degree ด้วย

 3. เกรดที่ได้จากการเทียบโอน นักศึกษา

จะได้เกรดตามท่ีนักศึกษาสอบได้จริงจากการ

สอบในสถานภาพการเป็นนักศึกษา Pre-degree      

ภาพน้ำาท่วม บริเวณอาคาร สวป.  

ที่มา: หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลสำานักหอสมุดกลาง ม.ร.

ภาพน้ำาท่วม บริเวณประตูหน้า ม.ร. 

ที่มา: หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลสำานักหอสมุดกลาง ม.ร. 

ภาพน้ำาท่วม บริเวณตึกสำานักงานอธิการบดี

ที่มา: หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลสำานักหอสมุดกลาง ม.ร.



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ม.ร. เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาค 1/2560 จากวันที่ 13 ต.ค. 60 เป็น 15 ต.ค. 60 (ต่อจากหน้า 1)

	 ✎สถานที่สอบ ใช้เฉพาะสนามสอบรามฯ 1 
KLB อาคารกงไกรลาศ PYB อาคารพิริยราม

VKB อาคารเวียงค�า VPB  อาคารเวียงผา 

BPB อาคารเบกพล NMB อาคารนพมาศ

SBB อาคารศิลาบาตร LOB  คณะนิติศาสตร์ (อาคาร2) 

SKB อาคารสุโขทัย SWB อาคารสวรรคโลก 

SCB อาคารศรีชุม POB อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2

DS อาคารโรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม)

 ✎สถานที่สอบพิเศษ 
 สถานที่สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรหอประชุม- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภกิษุ - สามเณร  สอบซ�า้ซ้อน  

อาคารเวียงค�า101 (VKB 101) รามค�าแหง 1

 ✎การรับตารางสอบไล่รายบุคคล
 1. นกัศึกษาทกุช้ันปี และผูเ้ข้าศึกษารายกระบวนวชิา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre - degree)  

ทุกชัน้ปี สามารถติดต่อขอรบัตารางสอบไล่รายบคุคล 

ด้วยตัวเอง โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรอื ใบเสรจ็-

ลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง 

29 ตุลาคม 2560 (เว้นวนัที ่13, 23, 26 ตุลาคม 2560) 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้

 1.1 งานบรกิารจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1 

 1.2 กองงานวทิยาเขตบางนา อาคารพระมาส

( PRB ) ชั้น 1 รามฯ 2  

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดสัมมนากองทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง “ระบบสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาการปฏบัิตงิานของบุคลากรผูป้ฏบัิตงิาน

กองทนุการศึกษา” โดยม ีนางนฤมล  มนาปี  ผูอ้�านวยการ 

กองกจิการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เม่ือวนัที ่

14 กันยายน 2560 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการ 

กองกิจการนักศึกษา กล่าวว่าทุนการศึกษา ถือเป็น 

ส่วนหนึ่งของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา

ท่ีครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ทางด้านการศึกษา 

เล่าเรยีน และเพือ่เป็นบริการสวสัดิการท่ีมหาวทิยาลัย

จัดสรรให้นักศึกษาทั้งท่ีเรียนดีและนักศึกษา 

ท่ีท�าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยการ

ด�าเนินงานด้านทุนการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา คณะ 

ส�านกั สถาบันและสาขาวทิยบรกิารฯ ผูป้ฏบัิติงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่นักศึกษาด้านทุน-

การศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน

การปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์แก่

นักศึกษาอย่างแท้จริง 

 “กองกิจการนกัศึกษา จึงได้จดัโครงการสัมมนา

กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง 

“ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนการศึกษา” เพื่อให ้

ผู้ปฏิบัติงานกองทุนการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

ในระบบสารสนเทศกองทุนการศึกษา สามารถ

ใช้งานระบบสารสนเทศในการบันทึก สบืค้นข้อมูล 

ด้านทุนการศึกษา และน�าความรูท่ี้ได้รบัไปประยกุต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 

หวงัอย่างยิง่ว่าการจัดสมัมนาครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนนิงานและการปฏบัิติงานของบุคลากร

ด้านทุนการศึกษาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงต่อไป”

 
กองกิจฯ จัดสัมมนา 
“ระบบสารสนเทศฯ”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ 

เชษฐสุมน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายธรรม 

หัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ” 

โดยมีพระคุณเจ้าพระราชญาณกว ี

(ปิยโสภณ) ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัพระราม ๙ 

กาญจนาภเิษก เป็นผูแ้สดงธรรมเทศนา 

ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนกัศึกษามหาวทิยาลัยรามค�าแหง เม่ือวนัที ่11 กนัยายน 2560 ณ ห้องประชมุพวงแสด 

คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 พระคุณเจ้าพระราชญาณกวี บรรยายให้เห็นความส�าคัญของลมหายใจว่าการมีชีวิตอยู่ควรปฏิบัติอย่างไร 

และสิ่งที่มนุษย์เราแสวงหา ความสุข ความส�าเร็จ ความสบาย เคล็ดลับในการท�าให้ระบบหายใจให้ดีท่ีสุด  

จะท�าให้นอนหลับสบาย อิ่มนาน หน้าตาสดใส ยกตัวอย่างจากการเป่าลูกโป่งโดยการหายใจลึก ๆ ยาวช้า ๆ และ 

ค่อยเป่าลูกโป่ง ให้ใหญ่ขึ้นช้าๆ  เป็นการฝึกลมหายใจ เต็มปอด

 พระคณุเจ้าฯ ย�า้ว่าการหายใจแบบลกึ สามารถท�าได้ทกุท่ี นัง่ตัวตรง หายใจเข้าอย่างช้าๆ ลกึลงไป และค่อยๆ หายใจออกช้าๆ 

จะท�าให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมาก จะท�าให้สุขภาพดี  ควรฝึกหายใจดังกล่าวจะท�าให้มีสมาธินับว่ามีประโยชน ์

ต่อสุขภาพทางกาย  และจิตใจดี ไม่เป็นคนเครยีดง่าย  โกรธง่าย  พยายามมองโลกในแง่ดี จะท�าให้ใจมีความสขุ สุขภาพดี  

 หลังจากฟังธรรมเทศนาจบ คณบดีถวายจตุปัจจัยแด่พระคุณเจ้าฯ  และพระคุณเจ้าฯ เจริญพระพุทธมนต ์

บทนะมะการะสิทธิคาถาให้พร พร้อมฝึกปฏบัิติท�าสมาธิ เป็นเสรจ็พธีิ ทกุท่านท่ีเข้าร่วมฟังธรรมเทศนา หน้าผ่องใส 

ปลื้มปิติยินดีกันถ้วนหน้า

 

คณะมนุษย์ฯ จัดบรรยายธรรม “มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ”

 นอกจากนี ้นกัศกึษายงัสามารถทราบข้อมลู

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย

จัดท�าให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 02-310-6000 และ 02-310-6100 ตั้งแต่

วันที่ 28 กันยายน 2560

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพวิเตอร์ 

ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั  คอื อาคารเวยีงผาชัน้ 1 

สถาบันคอมพวิเตอร์ ต้ังแต่วนัที ่ 28  กนัยายน 2560

 3. จากระบบ  INTERNET  ท่ีเว็บไซต์  www. 

ru.ac.th หวัข้อสารสนเทศปรญิญาตร ี(ส่วนกลาง) 

ซ่ึงนักศึกษาสามารถ down load  ออกดูสถานท่ีสอบ  

หมายเลขแถวและท่ีนัง่สอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

และสามารถเข้าไปดูได้ต้ังแต่วนัท่ี  28  กนัยายน 2560 

 4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา 

ทีล่งทะเบียน ให้ติดต่อขอรบัตารางสอบไล่รายบคุคล

ฉบับเปลีย่นแปลงได้ที ่หน่วยจดัสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรยีน

และจัดสอบ อาคารส�านกับรกิารทางวชิาการและ 

ทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามค�าแหง 1 

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560     

 ในกรณท่ีีมปัีญหา  เกีย่วกบักระบวนวชิาในตาราง- 

สอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปทีห่น่วยลงทะเบยีนเรยีน 

ฝ่ายลงทะเบียนเรยีนและจดัสอบ อาคารกงไกรลาศ 

(KLB)  ชั้น 1 รามฯ 1 ก่อนการสอบ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม 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

ม.ร. เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย (ต่อจากหน้า 12)

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ยินดีอย่างยิ่งท่ีได ้

ร่วมมือกบักรมการขนส่งทางบก จดัโครงการในคร้ังนี ้

อย่างต่อเน่ืองปีนี้เป็นปีที่ 3 เพราะเป็นโครงการที่มี 

ประโยชน์แก่ประชาชนจ�านวนมาก ท�าให้ได้รูก้ฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคบัทีส่�าคญั  ซึง่จะมีส่วนช่วยให้อบุติัเหตุบนท้องถนน

ลดลงได้ไม่มากก็น้อย และม่ันใจว่ามหาวทิยาลยัมีศักยภาพ 

มีความพร้อมท้ังด้านบุคลากร สถานท่ี รวมทัง้สิง่อ�านวย- 

ความสะดวกในการจดัอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย” 

 นางณชัชา  พราหมณ์ยอด  ผูอ้�านวยการส�านกังาน 

ขนส่งกรงุเทพฯ กล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกได้ก�าหนด

ให้ผูข้อรบัใบอนญุาตขับรถและผูข้อต่ออายใุบอนญุาต

ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ต้องผ่านการอบรม 

ตามหลักสูตรและระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่ให้การขับรถ 

ของผูไ้ด้รบัใบอนุญาตเป็นไปด้วยความปลอดภยัและ 

ให้การด�าเนินการด้านใบอนุญาตขับรถเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ การบริการประชาชนให้เกิดความ

รวดเร็วอย่างยิ่ง และเกิดประโยชน์สูงสุด ส�านักงาน

ขนส่งฯ จงึได้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง จัดอบรม 

และออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตาม

หลักสูตรภาคทฤษฎีให้แก่ประชาชนท่ีต้องการ 

ขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

 “ขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีช่่วยอ�านวย-

ความสะดวกท้ังด้านบุคลากรดูแลผูอ้บรม  วทิยากรบรรยาย 

ตลอดจนอ�านวยความสะดวกด้านสถานท่ีจัดอบรม 

และหวงัอย่างยิง่ว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นน้ีเร่ือยไป”  

 ท้ังน้ี การอบรมหลกัสตูรดังกล่าว มหาวิทยาลยั-

รามค�าแหง จะจดัอบรมทกุเดือนๆ ละ 1 รุน่ รุ่นละ 220 คน 

ซึ่งมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย รศ.ดร.นวลฉวี เวชประสิทธิ์   รศ.เอมอร ดิสปัญญา  รศ.ศิศิโรตม์ เกตุแก้ว 

ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา  ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย  ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ  ผศ.ดร.วันชัย ปานจันทร์   

ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์  ผศ.ภูชิษย์ สว่างสุข  อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย และนายจิตรภานุ อินทวงศ์

  โอกาสนี ้ รศ.ดร.มณ ี อชัวรานนท์ รองประธานกรรมการฯ กล่าวรายงานว่า 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพันธกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดข้ึนเพื่อเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ฉบับ พ.ศ.2560-2564 ซ่ึงสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 

และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และเพือ่กระตุ้นให้บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นอันเป็นภารกิจหนึ่งของอาจารย์  

โดยผลงานวจิยัจะต้องสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ีกล่าวมา ก้าวทันกบัการเปลีย่นแปลง 

และการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทยในปัจจุบัน

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ายุทธศาสตร์เพื่อพันธกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นเรื่องท่ีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องรับทราบและท�าความเข้าใจแนวทางใหม่ของยุทธศาสตร์

การวิจัย เพราะเรื่องน้ีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 และ พ.ร.บ.แผน 

และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ ฉะน้ัน รามค�าแหงต้องเดินหน้าเรื่องการวิจัยให้สอดคล้องกับ 

กรอบยุทธศาสตร์ที่ประเทศก�าหนดไว้ 

 นอกจากนี้ ยังต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 

ท่ีจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการ 

ขับเคลือ่นการพฒันาในทุกด้านเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซ่ึงทุกสถาบันการศึกษา

ต้องผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ เพราะการพัฒนาจากนี้ไปจะเป็นช่วงท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

บนฐานภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมน�ามาใช้ทุกด้านของการพัฒนาสังคมไทยให้มี

คุณภาพและมีความเป็นธรรม และเป็นการพัฒนาท่ีเกิดจากการผนึกก�าลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกัน

ของทุกภาคส่วนเป็น Thailand 4.0

 อธกิารบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าปัจจุบนัสภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สวนช.) ก�าลงัด�าเนนิการ 

วางมาตรการเสริมประสิทธิภาพนักวิจัยของประเทศไทย เช่นเดียวกับรามค�าแหงก็ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และ 

นโยบายการวิจัยของ ม.ร.ขึ้นมา เช่นที่ได้หารือกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการร่วมผลิต 

ผลงานวิจัยและท�าให้รามค�าแหงเป็น RU 4.0 ขึ้นมาให้ได้

 “ม.รามค�าแหง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

และยัง่ยนื โดยขณะนีไ้ด้จดัท�าโครงการวจิยัให้สอดคล้องกับนโยบายและยทุธศาสตร์ฯตามคณะต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

กับยุทธศาสตร์ฯภายใต้กิจกรรม "RU Research Road Show 2017" ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ อีกทั้ง 

มีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้อาจารย์ท�างานวิจัยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ซึ่งขอให้งานวิจัยนั้น 

เป็นงานที่สร้างคุณค่าและเกิดประโยชน์ขึ้นเป็นรูปธรรม”

 ส�าหรับนโยบายการวิจัยของ ม.ร. นั้น 1)มุ่งส่งเสริมให้น�าผลงานการวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมือง นวัตกรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม  

2)พัฒนาระบบการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังขับเคลื่อนระบบการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกคณะ  

และหน่วยงานในมหาวทิยาลัย 3)ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาทีมี่การร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกและเอกชน

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท้ังด้านการผลิตและการบริการ โดยใช้กลไกและวิธีการในการท�าวิจัยผ่านการ 

ร่วมลงทุน และการสร้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ4)เสริมสร้างสมรรถภาพนักวิจัยให้มีศักยภาพ 

ในการวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดย “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง” ผลักดัน

นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นที่ปรึกษาในการผลิตงานวิจัยที่สร้างสรรค์ให้กับมหาวิทยาลัย

 งานแนะแนวจัดหางานและทนุการศึกษา  

กองกจิการนักศึกษา ประกาศให้นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 

ท่ีสมัครใหม่ในปีการศึกษา  2560  ท่ีมีความประสงค์ 

จะขอรบั “ทุนการศึกษาบรษิทับญุรอด บรวิเวอรี ่ จ�ากัด” 

ให้นักศึกษาที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่งาน

แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  อาคาร

ศิลาบาตร ชั้นลอย  หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ 

www.ru.ac.th/scholarship  ต้ังแต่บัดนี้ - 20 

ตุลาคม 2560

ม.ร.ให้ทุนการศึกษา นศ.ชั้นปีที่ 1

ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 5 โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คืออบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จ�านวน 5 ชั่วโมง 

 ค่าธรรมเนียม 400 บาท และอบรมผูข้อต่อใบอนุญาตขับรถ จ�านวน 1 ชัว่โมง ค่าธรรมเนยีม 150 บาท โดยเปิดรบัสมคัรต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ผูส้นใจสอบถามและดาวน์โหลด 

ใบสมัครได้ท่ี www.bangna.ru.ac.th หรอืสมัครด้วยตนเองและสอบถามรายละเอยีดได้ท่ีอาคารอ�านวยการ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง วทิยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6298 , 0-2397-6308 

ม.รามค�าแหงร่วมมือฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๕) วันที่ ๒ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ม.รามคำาแหงร่วมมือกรมการขนส่งทางบก
จัดอบรมการสอบใบขับขี่แก่ประชาชน

ม.ร.เดินหน้าขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจัย 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ก�าหนดจะน�าผ้าพระกฐนิ- 

พระราชทาน  ประจ�าปี 2560  ไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา 

กาลถ้วนไตรมาส  ณ วดัพศิาลรญัญาวาส  พระอารามหลวง 

ต�าบลหนองบัว  อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัด- 

หนองบวัล�าภ ูในวนัเสาร์ที ่21 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

 ขอเชญิผูมี้จติศรัทธาร่วมบริจาคเงนิร่วมสมทบ 

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ที่กองคลัง 

ส�านักงานอธิการบดี  หรือร่วมอนุโมทนาบ�าเพ็ญกุศล 

บริจาคเงินสมทบซ้ือเครื่องไทยธรรมโดยเสด็จ- 

พระราชกศุล  ได้ทีง่านการประชมุและพธีิการ  กองกลาง  

ส�านักงานอธิการบดี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จับมือกรมการขนส่งทางบก จัดอบรมประชาชนผู้ที่ต้องการ 

ขอใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อย่างต่อเนื่อง มุ่งลดปัญหา 

การจราจรอุบัติเหตุทางรถยนต์

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง ลงนามความร่วมมือกับ 

นางณัชชา พราหมณ์ยอด ผู้อ�านวยการส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 3 กรมการขนส่งทางบก  

เรือ่ง “การจดัอบรมส�าหรบัผูข้อรบัใบอนุญาตขับรถ และผูข้อต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์” 

โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ส�านักงานขนส่งกรุงเทพฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์เป็นจ�านวนมากทุกปี โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากองค์ประกอบส�าคัญคือ บุคคล รถ สภาพถนน

และแสงสว่าง รวมทั้งขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษในการฝ่าฝืน 

ดังน้ัน การจัดอบรมเช่นนี้จึงถือเป็นโครงการท่ีดี ท่ีจะได้ช่วยกันให้ความรู้ท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึนกับประชาชน 

ที่ต้องการจะท�าใบขับข่ีหรือต่ออายุฯ ในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาท 

ในการขับรถ รวมทั้งยังท�าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีระเบียบวินัยและปลอดภัยมากขึ้นด้วย (อ่านต่อหน้า 11)

 สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดโครงการ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพันธกิจ 

การวิจัยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ.2560-2564” 

ให้แก่บุคลากรสายอาจารย์ สายสนับสนุน และ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยทุกคณะ/ส�านัก

ของมหาวทิยาลยั โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560         

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารรัฐศาสตร์ 2 ม.ร.

 ภายในงานมีการน�าเสนอ “ยทุธศาสตร์การวจัิย

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง พ.ศ. 2560-2564”  โดย ผูช่้วย- 

ศาสตราจารย์พรชยั วงศ์วาสนา ผูอ้�านวยการสถาบัน 

วจิยัและพฒันา และรองศาสตราจารย์ ดร.มณ ี อชัวรานนท์ 

รองประธานกรรมการฯ ร่วมแนะน�าคณะกรรมการ 

ขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์เพือ่พนัธกจิการวจิยั มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง 

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดโครงการปลูก-

ดอกดาวเรืองเพื่อพ่อของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช โดยมี รศ.ดร.สมพล 

ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมกัน 

ปลกูต้นดาวเรอืงบรเิวณหน้าป้ายมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา

ม.รามฯ สงขลา 
ปลูกดอกดาวเรือง

ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนอกสถานท่ี

ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สาร- 

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.ปัญญา ศริโิรจน์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้คร ู

เม่ือวนัที ่ 16-17 กนัยายน 2560 ณ เพชรวารนิทร์รสีอร์ท 

อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยม ีผศ.เริงรณ ล้อมลาย  

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ รศ.ศภุชยั  ตนัศิร ิกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รศ.ดร.ยศระวี วายทองค�า

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณาจารย์และ

นักศึกษาทั้งแผน ก และแผน ข เข้าร่วมกิจกรรม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
จัดปฐมนิเทศ-ไหว้ครู
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