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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๒๗

วันที่	๑๖	-	๒๒	ตุลาคม	๒๕๖๐	

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง แสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ที่ได้รับ

รางวัลเยาวชนยอดเย่ียมโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7 หัวข้อ 

“เยาวชนสานต่อพระราชด�าริ” จากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านักงาน กปร.) 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 

นางส�าอางค์ ปอกกันทา ผู้อ�านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา และ

นางผ่องศร ี เสยีมไหม  อาจารย์ท่ีปรกึษาโครงการฯร่วมยนิดี เม่ือวนัที่ 

4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า “ขอชื่นชม

และขอบคุณนักศึกษาจากชมรมรามฯรักษ์ป่า ท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เรื่อง “จิตอาสา” ถือเป็นเรื่องส�าคัญ 

ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงเน้นย�า้และปลกูฝังค่านยิมจติอาสาให้กบันักศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีจิตส�านึกในการท�าคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน 

ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท และพัฒนาประเทศชาติให้เกิด

ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ต้องไม่ละทิ้งเรื่องการเรียน และขอให้ตั้งใจ

เรียนหนังสือให้ส�าเร็จการศึกษาโดยเร็วด้วย”

 ส�าหรับผลงานของนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ครั้งนี้ ได้รับ

รางวัลเยาวชนยอดเยี่ยม โครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 7  

นักศึกษารามฯรักษ์ป่า คว้ารางวัลเยาวชนยอดเยี่ยม 
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ รุ่นที่ 7

(อ่านต่อหน้า 11)

 อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และกศน.ทั่วประเทศ 

ร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวฯ ครัง้ที ่13 พร้อมฟังบรรยายพิเศษ “แนะแนวอย่างไร ให้ถกูใจ 

GEN Z” โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช นักพูดชื่อดัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  

ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ม.ร. และอาจารย์แนะแนว โดยมี อาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนา  

368 คน จาก 33 จงัหวดั เม่ือวนัที ่9 ตุลาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  

 โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กล่าวว่า 

การจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 13 โดยมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียนอาชีวศึกษา และจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกับอาจารย์แนะแนว และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ระบบการเรยีนการสอน และสาขาวชิาท่ีเปิดสอนของมหาวทิยาลัยรามค�าแหงแก่อาจารย์แนะแนว 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ 
ร่วมสัมมนาที่ ม.รามคำาแหง

(อ่านต่อหน้า 2)
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อาจารย์แนะแนวทั่วประเทศร่วมสัมมนาที่ ม.รามค�าแหง (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

สังคมไทย คือ ค่าหน่วยกิตราคาถูกและเต็มไปด้วยคุณภาพ ผู้ที่ก�าลังท�างานสามารถเรียนและท�างานได้เพราะไม่บังคับเข้าห้องเรียน นักศึกษามีโอกาสค้นหาตนเอง 

เรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองถนัด หรือเปลี่ยนสาขาวิชาด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตได้โดยไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ อีกทั้ง ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ม.ต้น หรือ

ก�าลงัเรยีนชัน้ ม.ปลาย เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัล่วงหน้าในระบบ Pre-degree ช่วยให้นักเรยีนเข้าสู่การเรยีนระดับอดุมศึกษาเรว็ขึน้ ท�าให้พวกเขามโีอกาสพฒันาความรู ้

และมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น อีกทั้ง นักศึกษาที่เรียน Pre-degree ออกไปสอบแข่งขันสนามภายนอก และสอบผ่านได้ล�าดับต้นๆ ด้วย ทั้งนี้การเรียน Pre-degree  

ไม่ได้เร่งรดัเด็ก ใครทีม่คีวามพร้อมก่อนกเ็รยีนก่อน ไม่ได้กระทบกบัเวลาเรยีนในโรงเรยีน ทัง้ยงัส่งเสรมิให้เด็กรูจ้กัใฝ่รู ้ค้นหาตนเอง และมหีลายคนท่ีประสบความส�าเรจ็ในชวีติ 

 “อาจารย์แนะแนวเป็นบุคคลที่มีบทบาทต่ออนาคตของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชน 

ทีเ่ป็นนกัเรยีนในระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าซ่ึงเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของชวีติ 

ทั้งยังเป ็นตัวเ ช่ือมท่ีส�าคัญมากท่ีท�าให ้ลูกศิษย ์ ท่ีก�าลังจะก ้าวเข ้าสู ่สถาบันอุดมศึกษา 

สามารถก�าหนดอนาคตให้มีความม่ันคง และช่วยแนะน�าให้พวกเขาเลือกทางที่ตนเองถนัด 

นอกจากการเรียนที่ส่วนกลางแล้ว ใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็เรียนรามฯได้ที่สาขาวิทยบริการฯ 

23 จังหวัดท่ัวประเทศ ใกล้ที่ไหน เรียนท่ีนั่น คุณภาพการเรียนการสอนทุกแห่งเหมือนกัน 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม ท้ังยังมุ่งม่ัน

ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของเราเองอีกด้วย”

 ส�าหรบัการสัมมนาในครัง้น้ี  มกีารบรรยายพเิศษเรือ่ง “อนาคตก�าหนดได้ 

ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง การบรรยายเรือ่ง “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง... 

ใครๆ ก็เรียนได้” โดย รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อ�านวยการ 

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล และการบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “แนะแนวอย่างไร ให้ถูกใจ Gen Z” โดย อาจารย์จตุพล  ชมภนิูช  ต่อจากน้ัน 

เป็นการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็และรบัข้อเสนอแนะจากอาจารย์แนะแนว

 ทั้งน้ี มีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ 

จากการศึกษานอกโรงเรยีนท่ัวประเทศเข้าร่วมสัมมนารวม 368 คน จาก 33 จงัหวดัท่ัวประเทศได้แก่ กรงุเทพมหานคร กาญจนบุร ี กาฬสินธ์ุ จันทบุร ี ฉะเชงิเทรา 

ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครศรธีรรมราช นครสวรรค์ นนทบรุ ี บรุรีมัย์ ปทมุธาน ี ปราจนีบรุ ี เพชรบรูณ์ มหาสารคาม 

ระนอง ราชบุรี ล�าพูน ลพบุรี สกลนคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา และอุบลราชธานี โดยแยกเป็น 

อาจารย์แนะแนวจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 130 คน โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค จ�านวน 133 คน จากโรงเรียนอาชวีศกึษา  

จ�านวน 37 คน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยในเขตกรงุเทพมหานครและส่วนภมิูภาค จ�านวน 68 คน 
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ดร.พรธรรม  ธรรมวมิล  ภมิูสถาปนกิ  

ส�านกัสถาปัตยกรรม  กรมศิลปากร หนึง่ใน 

ผู ้อยู ่ เบื้องหลังงานภูมิสถาปัตยกรรม 

พระเมรุมาศ ใน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

 ซึ่ง ดร.พรธรรม บอกว่า

 ไม่ใช่งานของกรมศิลปากรท�าถวาย  

แต่เป็นงานส่วนพระองค์  กรมศิลปากร

เพยีงออกแบบร่างถวาย สมเด็จพระเทพ-

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงเป็น 

แม่งานควบคมุดูแล  และทรงงานทกุเดือน  

แบบทุกอย่างจึงผ่านการทอดพระเนตร

ทุกขั้นตอน

 พระเมรมุาศองค์นี ้  การวางผงัจะเน้น 

ให้สัมพันธ์กับบริบทของเมืองกับวัง 

และมมุมองทีส่�าคัญของเกาะรตันโกสินทร์

 พระเจ้าอยู่หัวเหมือนพระโพธิสัตว์

ลงมาช่วยเหลอืมนษุย์  พระเมรมุาศของท่าน

จึงสัมพันธ์กับวัด วัง

 สิ่งท่ีเป็นหัวใจของการออกแบบ

ครัง้น้ี คือ  “สระอโนดาต”  และ  “สถาปัตยกรรม 

โครงการพระราชด�าริ”

 เปรยีบเสมอืนเขาพระสเุมรอุยูต่รงกลาง 

การออกแบบภูมิทัศน์เป็นสีทันดรมหาสมุทร

สัตตบรภิณัฑคีร ีป่าหมิพานต์  และลายพืน้ 

เป็นตัวแทนทวีปทั้งสี่  นี่คือการออกแบบ 

เชิงสัญลักษณ์

 จึงเป็นที่มีของ “สระอโนดาต”

 ส ถ า ป นิ ก ตี ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

พระเจ้าอยูหั่ว  ว่าท่านทรงเกีย่วข้องกบัน�า้

 ส่วนลักษณะพิเศษท่ีน่าสนใจของ

พระเมรุมาศ “ข่าวรามค�าแหง” จะกล่าว

ต่อไปในฉบับหน้า

  สาขาวชิาจติวทิยา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

โดยนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิกและชุมชน  

กระบวนวิชาสุขภาพจิตชุมชน (PSY3307) จัดโครงการ 

“รู้ทันเหตุ รู้ป้องกัน ปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น (Teenage 

Suicide Prevention)”  โดยมี อาจารย์ปิยพงษ์  แซ่ต้ัง  รองหวัหน้า-

ภาควชิาจติวทิยา  เป็นประธาน  มีนางสาวพัชชา  ยาชะรดั  และ 

นางสาวนนัท์นภสั  พุฒโิอภากลุ  นักศึกษาภาควชิาจิตวทิยา 

เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  ณ ห้อง 501  อาคารนครชุม

 โอกาสนี้  อาจารย์ปิยพงษ์  แซ่ตั้ง  กล่าวว่าปัญหาการฆ่าตัวตายไม่ใช่โรคติดต่อ  แต่กลับมีอัตราเพิ่มสูง 

มากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งปัญหาการฆ่าตัวตายส่งผลกระทบท�าให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรมนุษย์  ที่เป็นก�าลังหลัก

ในการช่วยให้ประเทศเจรญิก้าวหน้า  ดังน้ัน เพือ่รักษาทรพัยากรทีมี่ค่า  ทุกคนควรตระหนกัถงึปัญหาการฆ่าตัวตาย  

และรู้เท่าทนัอย่างถกูต้อง  เพือ่ป้องกนัไม่ให้ตนเองหรอืคนใกล้ชดิเกิดความคิดพยายามฆ่าตัวตายหรอืท�าร้ายตนเอง

 ด้านวทิยากร  นางสาวพัชชา  เปิดเผยข้อมูลทางสถติิของศูนย์ป้องกนัการฆ่าตัวตายระดบัชาติ  กรมสุขภาพจติ 

พบว่าในปี 2559  มีคนไทยฆ่าตัวตายส�าเรจ็ 4,131 คน  เฉลีย่ 6-7 คนต่อประชากรแสนคน  เป็นวยัรุน่อาย ุ20-29 ปี 

จ�านวน 723 คน  และเฉลี่ยทุกๆ 2 ชั่วโมงจะมีคนฆ่าตัวตายส�าเร็จ 1 คน  โดยผู้หญิงประสบภาวะโรคซึมเศร้า

มากกว่าผูช้าย 70% มแีนวโน้มการฆ่าตัวตายและท�าร้ายตัวเองสงู ขณะท่ีผูช้ายฆ่าตัวตายส�าเรจ็มากกว่าผูห้ญงิ 

ถึง 4 เท่า  เน่ืองจากความเด็ดขาดทางอารมณ์ ประกอบกับภาวะสองจิตสองใจและการเลือกเวลา สถานท่ี 

ที่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้

 การฆ่าตัวตาย คือการกระท�าทีเ่จตนาท�าร้ายตัวเองจนเสยีชวีติโดยวธีิการต่างๆ อาท ิ  แขวนคอ กนิสาร-

ก�าจดัวัชพชื/แมลง อาวธุปืน กนิยาเกนิขนาด และกระโดดจากทีสู่ง  เป็นต้น  โดยสาเหตุส�าคัญของการฆ่าตัวตาย

คือการเผชิญปัญหาแต่แก้ไขไม่ได้    จึงรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง  และตัดสินใจหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายในที่สุด  

แต่การฆ่าตัวตายไม่ใช่การแก้ปัญหา  เพราะปัญหาที่เผชิญไม่ได้จบตามไปด้วย  หากยังเป็นการเพิ่มความทุกข์

เศร้าโศกเสียใจให้กบัคนใกล้ชดิอย่างน้อย 6 คน  ได้แก่  พ่อแม่  พีน้่อง  เพือ่นสนิท  คนรกั  รวมถึงผู้เหน็เหตุการณ์

หรือผู้ที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย

 นางสาวนันท์นภสั  กล่าวว่าวยัรุน่เป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศท่ีจะช่วยพฒันาให้เจรญิก้าวหน้าอย่างทดัเทยีม

กบัประเทศอืน่ๆ ในอนาคต  ซ่ึงวยัรุน่เป็นช่วงวยัท่ีเผชญิการเปลีย่นแปลงทางร่างกาย  จติใจ  และอารมณ์พร้อมกนั 

ท�าให้เกดิความสบัสนและต้องปรบัตัวให้เข้ากบัสงัคมโดยเรว็ท่ีสุด  จงึเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะมอีตัราการฆ่าตัวตาย

ส�าเรจ็เพิม่มากข้ึน  ดังน้ัน การป้องกนัการฆ่าตัวตายท่ีดีท่ีสดุควรเริม่จากการมีความสมัพนัธ์และการส่ือสารทีดี่  

ใส่ใจกันและกันภายในครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิด

 ส�าหรับการป้องกันการฆ่าตัวตายระยะยาว คือ การเสริมสร้างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค

ของบคุคล (Adversity Quotient : AQ)  ซ่ึงเป็นความสามารถในการตอบสนองต่ออปุสรรคด้วยเจตคติทางบวก  

มีสติและความรับผิดชอบ  หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยความมุ่งม่ัน  อดทนจนเอาชนะปัญหาได้  โดยการเลี้ยงดู

ของครอบครัวเป็นส่วนส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค  

 “ความรู้สึกของคนเราควรค่าแก่การได้รับการเอาใจใส่  โดยเฉพาะการฟังอย่างใส่ใจเป็นสิ่งส�าคัญต่อผู้ม ี

พฤติกรรมฆ่าตัวตายหรอืท�าร้ายตัวเอง  เพือ่ช่วยผ่อนคลายความทกุข์  เยยีวยาจติใจให้ได้รบัการยอมรบั  โอบอุม้

และให้เกียรติ  ซึ่งการฟังอย่างใส่ใจและลึกซึ้งจะเหมือนเป็นกระจกช่วยสะท้อนให้เห็นความคิด  ความรู้สึก  

และปัญหาของตัวเองชดัเจนยิง่ข้ึน  กระท่ังท�าให้บุคคลเกดิสติ  พร้อมมองเหน็วธีิแก้ไขปัญหาทีถ่กูต้องด้วยตนเอง”

        

        

นศ.จิตวิทยาแนะ รู้ทันเหตุ รู้ป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

รุ่นพี่สื่อสารฯ ‘ปัง ชยางกูร’ 
แนะน้องเรียนรามฯอย่าท้อ ตามฝันให้ส�าเร็จ

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 การประชุมสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 

โดยมนีายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุม

ที่น่าสนใจดังนี้

 1.  แต่งตั้งคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์.ดร.สมชัย อวเกียรติ 

ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์

 2.  แต่งตั้งผู้อ�านวยการส�านักกีฬา

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุ มั ติแต ่ ง ต้ังผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  

ดร.วรานนท์  คงสง ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักกีฬา

 3.  แต่งตั้งผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังผู ้ช ่วยศาสตราจารย์เดมีย์   

ระเบียบโลก ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันภาษา

 4.  แต่งตั้งผู้อ�านวยการสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์   

เหลอืงอร่าม  ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส ์

 5.  แต่งตั้งรักษาการคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 6.  แต่งตั้งกรรมการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. อธิการบดี ประธานกรรมการ

 2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองประธานกรรมการ

 3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ

 4. ศาสตราจารย์พิเศษสุทธิชัย  โง้วศิริ กรรมการ

 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  จิรัฐติยางกูร  กรรมการ

 6. รองศาสตราจารย์ประทีป   บัญญัตินพรัตน์ กรรมการ

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์   ศรีวิทยารักษ์ กรรมการ

 8. อาจารย์ ดร.บุญธรรม  หาญพาณิชย์ กรรมการ

 9. นายธีระ  ทองประกอบ กรรมการ

 10. นายจักรกฤช   ศรีธนกฤช กรรมการ

 7.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล 

กฤชคฤหาสน์                    ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าภาควชิาการประเมินและการวจิยั            คณะศึกษาศาสตร์  

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ 

พัฒนาศักดิ์  ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

 8.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ์  

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร ์

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

 9.  ร่างระเบียบและข้อบังคับ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...... 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 พ.ศ. ........

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ยกเลกิข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการแต่งต้ังผูร้กัษาการในต�าแหน่งคณบดี 

รองคณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน รองผู้อ�านวยการสถาบัน ผู้อ�านวยการส�านัก 

รองผู้อ�านวยการส�านัก หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผู้อ�านวยการ-

ส�านักงานอธิการบดี ผูอ้�านวยการกอง และหวัหน้าส�านกังานเลขานุการ คณะ สถาบัน 

ส�านัก พ.ศ. 2551 พ.ศ. ........

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการปรับอักษรระดับคะแนนส�าหรับผู้ท่ีเคยเป็นนักศึกษาและผู้เข้ารับ 

การศึกษาโดยไม่รับปริญญามหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ. ....

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการปรับอักษรระดับคะแนนส�าหรับผู ้ที่เคยเป็น

นักศึกษาและผูเ้ข้ารบัการศึกษาโดยไม่รบัปรญิญามหาวทิยาลัยรามค�าแหง พ.ศ. ....

      

(อ่านต่อหน้า 11)

 ชยางกูร ภักดีพัฒนกุล ‘ดีเจปัง’ เผยแม้ชีวิตเคยท้อ แต่ไม่เคยถอย  

หวนคิดคนเราเกดิมาต้องมกีารศึกษา มุ่งม่ันเรียนจนจบ ท�างานไปด้วยไม่ใช่อปุสรรค 

ขอเพยีงต้ังใจฟันฝ่าไปให้ส�าเรจ็ ในการจดักจิกรรมพบอาจารย์ท่ีปรกึษา “Advisor’s Day” 

ครัง้ท่ี 5 โดยมีคณาจารย์  ศิษย์เก่า  และนักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  เข้าร่วมงาน 

จัดโดยคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ชยางกรู ภกัดีพัฒนกลุ ศิษย์เก่าคณะสือ่สารมวลชน 

สาขาส่ือสารมวลชน รุน่ที ่ 43 มีผลงานจากการเป็นนกัจัด-

รายการวทิย ุ ลกูทุง่เนต็เวร์ิก FM 94.5 หวัหน้าผูป้ระกาศข่าว 

ศูนย์ข่าวภยัรพีอร์ต ผูป้ระกาศข่าว Five Chanel และ WBTV 

นักอ่านสปอตโฆษณา และลงเสียง presentation อิสระ 

 ล่าสดุ ชยางกรู ก�าลงัจะไปศึกษาต่อระดับปรญิญาโท 

โดยได้รับทุน Chinese Government Scholarship (CSC) 

Guilin University of Electronic Technology ประเทศจีน

 ชยางกูร เล่าว่าตนมาสมัครเรียนที่รามค�าแหง เมื่อปี 2550 ช่วงเทอม 2 

สอบได้เพยีงเทอมเดียวกห่็างหายไป ตอนน้ันไม่รูแ้ม้กระท่ังว่ารามฯ มีเรยีนซมัเมอร์ 

กไ็ม่ได้ลงทะเบียนเรยีน ช่วงของการเริม่ต้นเรยีน ยงัเจอมรสุมชวีติและไม่สามารถ

แก้ไขได้ โดยเฉพาะช่วงปี 2551 แม่เสียชวีติกระทนัหนัไม่ทันได้ดูใจกนั ท�าให้ทุกคน 

ในบ้านไม่มีสมาธิในการงานและการเรียน ทัง้ยงัต้องเลีย้งน้องของตนอกีหลายคน 

 “ช่วงน้ันจ�าได้ว่าร่างกายอ่อนแอมาก ร้องไห้เกือบทุกวนั พยายามท�าทกุอย่าง

ให้ลมืแต่ลมืไม่ได้เลย ทกุอย่างทีท่�าท่ีคดิมีแต่แม่วนเวยีนเต็มไปหมด เริม่ไม่ไปเรยีน

เพราะเรยีนไม่รูเ้รือ่ง และหยดุเรยีนในท่ีสุด ผ่านไป 2- 3 ปี เริม่รูว่้าจะสายเกนิไป

หากไม่มาเรยีน แต่กย็งัไม่ได้มาเรยีนและสอบ ท�าได้แค่เพยีงรกัษาสถานภาพและ

ลงทะเบียนทิ้งไว้” 

 ดีเจปัง กล่าวถึงจุดเปลี่ยนชีวิตว่า เมื่อปี 2553 - 2555 เริ่มต้นสมัครงาน

เป็นพนักงานเสิร์ฟร้าน S&P สาขา RCA ร้าน Patio All season และรับงาน 

จัดรายการวิทยุที่ dwave แถวเสรีเซ็นเตอร์ ควบคู่ไปกับเสิร์ฟอาหาร ท�างานไป

ได้สักพกักห็นักลบัมาเรยีนจรงิจงั เมือ่ปี 2554 ไปพร้อมกบัท�างานวทิยคุล่ืนใหม่

แถวลาดพร้าว ท�าให้มีเวลาเรียนมากขึ้น 



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ตอน ขาดกล่อง...(อาจจะ)ขาดใจ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ชือ่ของตอนนีเ้ลยีนแบบมาจากเพลงท่ีชือ่ “ขาดเธอ ขาดใจ” ซ่ึงหมายถงึ

ชีวิตของเขา(คนที่ร้องเพลง)จะขาด “เธอ” ซึ่งเป็นที่รักของเขาไม่ได้ แต่ท�าไม

ขาดกล่องถึงจะต้องขาดใจยงักบัขาดสุดทีร่กัไปได้น้ัน เหตุผลก็คอืถ้าขาดกล่องมัน 

จะท�าให้ต้องขาดเธอ (สุดทีร่กั) และเม่ือขาดเธอกต้็องขาดใจตามเน้ือเพลงน่ันเอง 

เรื่องมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้แหละครับท่านสารวัตร...เอ๊ยท่านผู้อ่าน

 กล่องทีผ่มเอามาต้ังเป็นชือ่ตอนน้ีกคื็อกล่องกระดาษธรรมดานีแ่หละครบั 

แต่ที่มันไม่ธรรมดาเพราะเป็นเรื่องที่เกิดในประเทศจีนในยุคน้ีท่ีถ้าสินค้า 

อะไรฮิตขึ้นมาละก้อ จะขายดีเป็นเทน�้าเทท่า แน่ ๆ  โดยช่องทางจ�าหน่ายส�าคัญ 

ในปัจจุบันก็คือทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่า e-commerce เวลาจ่ายเงินก็จ่าย

กันด้วย e-payment คือใช้ QR Code สแกนจ่ายไปเลยเหมือนอย่างท่ีก�าลัง

โฆษณาเชญิชวนอยูใ่นบ้านเราตอนน้ี  เนือ่งจากประชากรจนีมีจ�านวนมากมายมหาศาล 

เป็นพนัล้าน โดยกลุม่ท่ีอ�านาจซ้ือสูง ๆ กต้็องมอีย่างน้อยหลายสิบล้านคนเข้าไปแล้ว 

ถ้าเกิดอุปสงค์หรือความต้องการซ้ือสินค้าอะไรสักอย่างข้ึนมาพร้อมกัน 

เป็นจ�านวนมากโดยที่อุปทานหรือปริมาณสินค้าท่ีผลิตได้มีไม่เพียงพอ ก็อาจ 

น�าไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายเพราะขาดแคลนสินค้าได้ ผมถึงได้ตั้งชื่อตอนว่า

ถ้า “ขาดกล่อง...อาจจะขาดใจ” ยังไงเล่าครับ

 เกริ่นน�าเรื่องมาเสียยืดยาว ผมยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมครับว่ากล่องนั้น 

ส�าคัญอย่างไร ท�าไมคนจีนถึงต้องการมากจนขาดกล่องแล้วอาจจะท�าให้ถึงกับ 

ขาดใจได้  เรือ่งของเรือ่งมันมาจากวนัที ่11 เดือน 11 ท่ีก�าลงัใกล้จะถงึอกีไม่นาน 

วันที่ว่านี้หนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่ซึ่งอาจลืมไปแล้วว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์

เป็นอย่างไรถือเป็นท่ีส�าคัญต่อชีวิตมาก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ยังโสดอยู่ 

เนื่องจากวันที่ว่านี้เป็น “วันคนโสด” แห่งชาตินั่นเอง ...อ้อเกือบลืมไป เดือน 11 

ทีว่่านีเ้ป็นเดือนตามปฏทินิสากลคอืเดือนพฤศจิกายนนะครบั ไม่ใช่เดือนทางจนัทรคติ

แบบดั้งเดิมซึ่งจะไม่ตรงกัน เพราะเดือน 11 ทางจันทรคติจะมาก่อนราว 1-2 เดือน  

ช่วงเทศกาลวนัคนโสดนีห้นุม่สาวชาวจนีท่ียงัไม่มีคู่ถือเป็นวนัส�าคัญของพวกเขา 

เพื่อที่จะหาคู่ให้ได้เสียที และการจะท�าความรู้จักหรือจีบสาวนั้นก็ต้องมีการ

ให้ของขวัญกันใช่ไหมครับ ...ตอนนี้แหละที่กล่องมีความส�าคัญขึ้นมา

 ผมต้องขอขยายภาพให้เหน็ความต้องการใช้กล่องในช่วงวนัคนโสดเสียก่อน 

อย่างที่เราทราบกันดีว่าจีนเป็นชาติท่ีการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีขนาดใหญ่

โตมาก ว่ากันว่าบริษัทอาลีบาบาของแจ็ค หม่า มหาเศรษฐีจีนนั้นจ้างพนักงาน

ส่งของไว้ถึงเกือบ 2 ล้านคน มีรถขนส่งสินค้า 4 แสนคัน และเครื่องบินขนส่ง

สินค้าราว 200 ล�า และนอกจากบริษัทนี้แล้วก็ยังมีบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ อีกมาก  

แต่ไม่ว่าจะจ้างพนักงานกี่คน มีรถ มีเครื่องบินขนส่งเท่าไร แต่การขนส่งและ

การค้านัน้จะขาดส่ิงท่ีอาจดูเหมือนไม่ส�าคญัไปอย่างหนึง่ไม่ได้นัน่ก็คือกล่องกระดาษ

 วนัคนโสด เป็นวนัท่ีการค้าออนไลน์หนาแน่นท่ีสดุในโลก เพราะคนทีร่�า่รวย

จากการท�าการตลาดอย่างเช่น แจ็ค หม่า ประธานบริษัทอาลีบาบารณรงค์ให้

คนจีนใช้จ่ายซ้ือสินค้าผ่านบริการของเขาด้วยการจัดมหกรรมลดราคาอย่าง

ถล่มทลาย โดยเริ่มมา 8-9 ปีแล้ว ท�าให้ยอดซื้อขายออนไลน์ในช่วงวันคนโสด

นัน้ท�าสถติิสูงถงึกว่า 1 แสนยอดต่อวนิาที.... ขอย�า้ว่าต่อวนิาทนีะครบัไม่ใช่ต่อชัว่โมง

     

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

 ที่ร้านเสื้อผ้า        
                   

  คนที่ได้ไปเยือนประเทศเวียดนาม สิ่งหน่ึงที่จะพบเห็นได้โดยท่ัวไปคือร้าน

ขายเสือ้ผ้า เสือ้ผ้าทีป่ระเทศเวยีดนามมีรปูแบบท่ีทนัสมัย สวยงาม และมีการตัดเยบ็ที่

ประณีต เรียบร้อย อีกทั้งราคาไม่สูงมากนัก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะได้เสื้อผ้า

ติดไม้ติดมือกลับมาไม่มากก็น้อย

  บทสนทนาน้ี เป็นการซือ้เส้ือท่ีร้านขายเส้ือแห่งหน่ึง เป็นการแสดงให้เหน็ตัวอย่าง

ในการถามขนาดเสื้อ ถามราคา เป็นเบื้องต้น

A:  

 (ซิน จอ โตย แซม เจี๊ยก อ๊าว เกีย) ขอฉันดูเสื้อตัวนั้น

B:   (จิ เกิ่น เก๋อ หน่าว อะ) คุณต้องการขนาดอะไรคะ

A:  (เก๋อ จุง บิ่ญ) ขนาดกลาง

B: 

 (เดย อะ เจี๊ยก ไหน่ จง เหวื่อ เหวย จิ) นี่ค่ะ ตัวนี้ดูเหมาะกับคุณ

A:  (ดุ๊ง เท้ จง เหวื่อ ลั้ม)  จริงด้วย ดูเหมาะมาก

   (น้อ สา บาว เญียว อะ)  มันราคาเท่าไรคะ

B:   (ต๊าม เมือย หง่าน ด่ง)  80,000 ด่อง

A:   

 (ซิน ก่อย หล่าย สู้ป เตี่ยน เดย อะ) ช่วยห่อด้วย นี่เงินค่ะ

B:   (ก๋าม เอิน จิ)    ขอบคุณคุณ

  ประโยคพื้นฐานเม่ือเราต้องซ้ือของ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม  

เมื่อเราต้องการถามราคาสามารถพูดได้ 2 แบบ คือ

  การใช้ค�าว่า  (สา บาว เญยีว) ราคาเท่าไร วางไว้ท้ายประโยค เช่น

  

  (ก๊าย ก่วน บ่อ ไหน่ สา บาว เญียว) กางเกงยีนส์ตัวนี้ราคาเท่าไร

  หรืออาจถามราคาได้โดยการใช้  (บาว เญียว เตี่ยน) 

ราคาเท่าไร วางไว้หน้าประโยค เช่น

    

  (บาว เญียว เตี่ยน โหมต หนาย จ๋วย) ราคาเท่าไร กล้วยหนึ่งหวี

  เมื่อตอบ สามารถตอบได้ว่า

   

  (น้อ สา ไฮ เมือย หง่าน ด่ง)  มันราคา  20,000 ด่อง

   

  (สา กั๋ว น้อ หล่า เหมื่อย หง่าน) ราคาของมันคือ 10,000

หรือต่อวัน สถิติเม่ือปีแล้วพบว่ายอดสั่งซ้ือสินค้าเฉพาะในช่วงวันคนโสดน้ันมี

กว่า 1 พันล้านชิ้น

 ในเม่ือการซ้ือขายออนไลน์เพิม่มาก การจะขนส่งสินค้าจงึต้องใช้กล่องกระดาษ 

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งในปีก่อน ๆ ราคากล่องกระดาษในช่วงวันคนโสดก็คงสูงขึ้น 

กว่าปกติเล็กน้อยตามกฎอุปสงค์ อุปทาน และยังไม่เคยมีปัญหากล่องกระดาษ 

ขาดแคลนมาก่อน แต่ปีน้ีมีแนวโน้มจะเกิดขาดแคลนขึ้นมาเนื่องนโยบาย 

ส่ิงแวดล ้อมของรัฐบาลจีนที่ออกกฎเกณฑ์ควบคุมการน�าเข ้ากระดาษ 

ใช้แล้วที่น�าเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกล่องกระดาษท่ีต้องน�าเข้าถึงกว่า 

17 ล้านตันต่อปี  กฎน้ียงัคุมเข้มไปถงึการผลติในประเทศด้วยท�าให้โรงงานขนาดกลาง 

และขนาดเล็กที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎได้ต้องปิดตัวไปเยอะ ส่วนบริษัทใหญ ่

แม้อยู่รอดได้แต่ต้นทุนการผลิตก็สูงข้ึนมากจากการปฏิบัติเคร่งครัดตามกฎท่ีว่า 

(เอ๋อ เกื่อ ห่าง ก่วน อ๊าว)

(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560  

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอน 

จากสถาบันอื่น กรณีที่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมี

ความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว 

และขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหากเคยศึกษา

ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เทียบโอนหน่วยกติรวมกนัได้ โดยให้เทียบกระบวนวชิาของสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ก่อน 

และจึงน�าวชิาท่ีสอบผ่านจากมหาวทิยาลัยรามค�าแหงไปเทียบโอนหน่วยกิตเพิม่เติม  

เพือ่ไม่ให้วชิาซ�า้ซ้อนกนั แต่จะสมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาและใช้สิทธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติ

ในขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นอยู่อีกไม่ได้  

โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

  2.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ระดับปริญญาตรี) 

ท่ีส�านกังาน ก.พ. หรอืกระทรวงศึกษาธิการ หรือสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหงรบัรอง  

และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป

  2.3 เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รบัสมัครด้วยตนเองทีม่หาวทิยาลยั ระหว่างวนัที ่11 -14  พฤศจิกายน 2560 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 15.30 น.  ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครให้ด�าเนินการพร้อมกับการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรี  โดยให้ผู้สมัครแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหลักฐาน 

ให้ทราบในการขอย้ายโอนและขอใช้สิทธ์ิเทยีบโอนหน่วยกติกรณไีม่จบการศึกษา

จากสถาบันอื่น โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังนี้

  3.1 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร  และกรอกข้อมูลในใบสมัคร 

 (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) แล้วน�ามาสมัคร

  3.2 กรณ ี ไม่เสียค่าใบสมคัร  ให้กรอกข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอนิเทอร์เนต็ 

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็น

นักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหงออกมา แล้วน�ามาสมัคร

 4. อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าลงทะเบียนเรยีนและค่าบ�ารงุการศกึษา 

มีดังนี้

  4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200  บาท

  4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000  บาท

  4.3 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 100  บาท

  4.4 ค่าสมาชกิหนังสือพมิพ์ข่าวรามค�าแหง (ภาคปกติ) ภาคละ    100  บาท

  4.5 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย 800  บาท

  4.6 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ             25   บาท

   4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

                4.7.1  หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

    หน่วยกิตละ   50.- บาท

   4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

    หน่วยกิตละ  100.- บาท 

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด A4 เท่านั้น)

            5.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา (ม.ร.2) จ�านวน   1   ฉบับ

  5.2 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   ขึ้นไป จ�านวน  2  ฉบับ 

  5.3 ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน  2  ฉบับ 

            5.4  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  จ�านวน  3  ฉบับ 

            5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จากสถาบันเดิมที่มีผล 

การเรียนจนถึงวันที่มาด�าเนินการสมัคร พร้อมส�าเนา จ�านวน  1  ฉบับ

            และค�าอธิบายรายวิชา (Course Description) ของแผนการศึกษาเดิม 

จ�านวน  1  ชุด

  5.6 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น  จ�านวน  2  รูป

  5.7 เอกสารอืน่ ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปล่ียนชือ่ - นามสกุล ใบทะเบียนสมรส 

ใบหย่า จ�านวน  2  ฉบับ

  5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์และอนามัย ฉบับละ 20 บาท) 

จ�านวน  1  ฉบับ

  5.9  แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยูใ่นเล่มระเบยีบการรบัสมัคร) จ�านวน   1   ฉบบั

  5.10 ใบสมัครสมาชกิข่าวรามค�าแหง (อยูใ่นเล่มระเบียบการรบัสมคัร) 

จ�านวน  1  ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  6.1 ให้คณะเป็นผู ้พิจารณาในการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 

แก่ผูส้มัครโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะท่ีรบัเข้าศึกษาก�าหนด ตามข้อ 8 

ของข้อบังคับมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

  6.2 หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและ

มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยนั้น ให้ทางคณะที่รับเข้าศึกษา

พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ได้

  6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม (ยกเว้น พ้นสภาพไม่ต้องใช้) 

และลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (กรณี ข้อ 6.2)

ก่อนการยื่นใบสมัคร

  6.4 ให้ผูส้มคัรขอรบัเอกสารการเทียบโอนหน่วยกติ พร้อมขอค�าแนะน�า

ในการลงทะเบยีนเรยีนจากเจ้าหน้าท่ีเทียบโอนหน่วยกิตของคณะ  และด�าเนนิการ

ลงทะเบียนเรียนในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ในวันที่ยื่นสมัคร

 อนึง่ ในการลงทะเบียนเรยีน ถ้าผูส้มคัรลงกระบวนวชิาทีเ่ทยีบโอนหน่วยกติ 

ไว้ในวนัสมคัร  สามารถสบัเปลีย่นกระบวนวชิาในภายหลงัได้  ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด

   6.5  หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนหน่วยกิตใด ๆ มาไม่ครบในวัน

รบัสมัครให้ผูส้มัครน�ามาให้ครบสมบรูณ์ ภายใน 1 สปัดาห์ก่อนการสอบ ภาค 2/2560 

มิฉะนั้นจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตที่ได้ช�าระไว้แล้วทั้งสิ้น

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 

ส�านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (อาคาร สวป. ช้ัน 3)  มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรงุเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623 



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ลูกพ่อขุนฯ 

คว้าเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 29

บัณฑิตรัฐศาสตร์ฯ วัยใส แฮปปี้กับชีวิตลูกพ่อขุนฯ

มุ่งหน้าเรียนต่อปริญญาโท-เอกในรั้วน้ำาเงิน-ทอง

 บัณฑิตรัฐศาสตร์หนุ่มสุดแฮปปี้  ระบบการเรียนเอื้ออ�านวย - อาจารย์อบอุ่น และชีวิตในรั้วรามฯ 

ลงตัวท�าให้เรียนจบไว แถมมีผลงานเด่นด้านกิจกรรม  เดินหน้าเรียน ป.ตรีนิติศาสตร์ ควบคู่ ป.โท รัฐศาสตร์ 

ฝันไกล หวังคว้า ป.เอกที่รามฯ 

    นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว  “น้องอาร์” รัฐศาสตรบัณฑิต วัย 19 ปี กล่าวว่า 

เข้าเรยีนระบบ Pre-degree ขณะก�าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรยีน 

สภาราชินี จังหวัดตรัง พอจบการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ

สะสมหน่วยกติได้ 142 หน่วยกติ เรยีนต่ออกี 1 เทอมจึงส�าเรจ็การศึกษา ได้ 158 หน่วยกติ  

ในขณะนีก้�าลงัเรยีนหลกัสูตรนติิศาสตรบัณฑิต และหลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑติ

ควบคู่กัน

  นายพรภวษิย์  กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีให้โอกาส

แก่บุคคลท่ัวไป ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะและไม่จ�ากัดอายุ ช่วยสร้างเสริมความรู้

ความสามารถ เพื่อให้พร้อมต่อการก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree ซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสในการศึกษาหาความรู้ในขณะที่ก�าลังอยู่ ม.4 ตรงกับความต้องการที่จะน�าความรู ้

ท่ีได้ไปใช้ในการแข่งขันต่างๆ แล้วท่ีออกมาประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม โดยระหว่างก�าลังศึกษาอยู่ใน

ระบบ Pre-degree ที่ส�าคัญ หน่วยกิตที่สอบได้สามารถน�าไปเทียบโอนได้ทั้งหมดเมื่อจบ ม.6 ทั้งนี้การเรียน 

ก็เต็มไปด้วยความสะดวกสามารถเข้าเรียนเมื่อไรก็ได้ และสามารถเลือกวันเวลาสอบได้ รวมถึงมีค่าเล่าเรียน

ท่ีไม่แพง สามารถจ่ายได้โดยไม่ท�าให้พ่อแม่เดือดร้อน ด้วยเหตุนี ้ ต้ังแต่จบ ม.6 ตนต้ังปณิธานว่าจะเรยีนให้จบ

ปริญญาเอก  จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้ได้โดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้มอบทรัพย์สมบัติอันมีค่าท่ีสุด นั่นก็คือความรู้ อันมีแต่เพิ่มพูนมากข้ึน

ใช้ไม่มีวันหมด  มิตรภาพจากคณาจารย์ก็แฝงไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีให้ศิษย์ได้มีความรู้และเป็นคนดี 

อันสามารถสร้างประโยชน์ท้ังแก่ตนเอง ผู้อื่น และบ้านเมืองได้ รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเจ้าหน้าที ่

ในมหาวทิยาลยัทุกท่าน เพือ่นพ้องน้องพีทุ่กคนท้ังร่วมรุน่และต่างรุน่ท่ีได้ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และเป็นก�าลังใจ 

ให้ประสบผลส�าเร็จลงได้”

    น้องอาร ์ กล่าวต่อไปว่าหลักการเรียนที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ ก็คือ การใช้หลักอิทธิบาท 4 ซึ่ง

ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ ซึ่งเมื่อมีความพึงพอใจที่จะเล่าเรียนก็ย่อมจะท�าให้การเรียนนั้นเต็มไปด้วย

ความสุขอนัก่อให้เกิด วริยิะ ความเพยีรพยายาม ในการท�าเป้าหมายทีต้่องการให้ส�าเรจ็ลงได้ ท้ังนีจ้�าต้องมี จิตตะ 

ความเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งในการด�าเนินการศึกษาเล่าเรียนนั้นๆ และวิมังสา การตรวจสอบ ความถูกต้องใน

กิจการท่ีได้กระท�าไปในการเรยีนรูใ้ห้สมความมุ่งมาดปรารถนาทีต้ั่งไว้ ซ่ึงถ้าหากว่าต้องการให้การศึกษาเล่าเรยีน

รวมทั้งกิจการใดๆส�าเร็จผลก็ย่อมสามารถยึดหลักอิทธิบาท 4 นี้ได้    

    ผลงานท่ีตนเองภูมิใจ ในระหว่างที่ศึกษาแบบ Pre-degree นั้นก็คือ รางวัลชนะเลิศการประกวด

การตอบปัญหาธรรมะระดับประเทศ ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ.2556 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 7 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  

พระบรมราชนินีาถ พ.ศ. 2557 และรางวลัรองชนะเลศิเหรยีญเงนิการแข่งขันพระพทุธศาสนาเพชรยอดมงกฎุ 

ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557

 “ฝากก�าลังใจถึงเพื่อนๆ และน้องๆ ที่ก�าลังศึกษาอยู่ ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนสมกับความเหนื่อยยากล�าบาก

ของพ่อแม่ที่ได้ส่งเสียให้เล่าเรียนและคุ้มค่ากับเวลาที่ล่วงเลยไป โดยให้ยึดหลักอิทธิบาท 4 ดังที่กล่าวไว้แล้ว

ข้างต้น ก็จะสามารถประสบความส�าเร็จได้ในอนาคต” น้องอาร ์กล่าวในตอนท้าย

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขอแสดงความยนิดี 

กบันักศึกษามหาวิทยาลยัรามค�าแหง เป็นตัวแทน

ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกฬีาซเีกมส์ ครัง้ที ่29 

ณ กรงุกวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 

วนัท่ี 19 - 30 สิงหาคม 2560 สามารถคว้าเหรยีญ

มาได้ 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ 

แบดมินตัน ฟตุบอลและฟตุซอล รวม 3 เหรยีญทอง 

1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

 ส�าหรบันกักฬีา ม.ร. ประกอบด้วย นางสาว 

มัสยา  ดวงศรี  และนางสาวนิสา  ธนะอรรถวุฒิ 

นกัศึกษาปรญิญาโท คณะศึกษาศาสตร์ 1 เหรยีญทอง 

เซปักตะกร้อ ประเภททีมคูห่ญิง นายกติตินุพงษ์ 

เกตเุรน นกัศึกษาปรญิญาตร ี คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

1 เหรียญทอง แบดมินตัน ประเภทชายคู่ และ 

1 เหรียญทองแดง แบดมินตัน ประเภททีมชาย 

นางสาวกาญจนา สังข์เงนิ และนางสาวนภทัร สีเสรมิ 

นกัศึกษาปรญิญาตร ี คณะศึกษาศาสตร์ 1 เหรยีญเงิน 

ฟตุบอลทมีหญิง และนางสาวตรรีชัฎา บุญปลอด 

นกัศึกษาปรญิญาตร ี คณะศึกษาศาสตร์ 1 เหรยีญทอง 

ฟุตซอลทีมหญิง

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 13.5 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “กระบวนวิชาใดมีนักศึกษา 

ลงทะเบียนในภาคหน่ึงๆ ไม่ถึง 10 คน  มหาวิทยาลัย

อาจประกาศงดสอนกระบวนวิชาน้ันก็ได้  ท้ังน้ีต้อง

ไม่เป็นกระบวนวิชาบังคับท่ีนักศึกษาต้องลงทะเบียน-

เรียนเพ่ือขอจบการศึกษาในภาคน้ันๆ ”

 ปรากฏว่าในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 มีกระบวนวชิาท่ีมนัีกศึกษาลงทะเบยีนเรยีนไม่ถงึ 10 คน  ท่ีคณะต่างๆ แจ้งงดสอน  และกระบวนวชิาท่ีไม่มีนกัศึกษา 

ลงทะเบยีนเรยีนเพิม่เติม รวม 12 กระบวนวิชา ดังนัน้ มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอนกระบวนวชิาทีไ่ด้ประกาศเปิดสอนในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี ้

1. BIO1006  2. BIO4201  3. CEN3102  4. CMS4706  5. ENV4711  6. ENV4803  7.  FDT3301  8. FDT3305 9. FDT4607  10. MIC3301  11. MIC4801  12. PHY3502

        ฉะน้ัน ให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในกระบวนวชิาดังกล่าว  ไปสับเปลีย่นเป็นกระบวนวชิาอืน่ได้ก่อนการสอบของวชิาท่ีจะสบัเปลีย่นน้ัน  หรอืไปติดต่อ 

ขอเงินค่าหน่วยกติคืนได้ ท่ีฝ่ายลงทะเบียนเรยีนและจดัสอบ  ส�านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล (สวป. ชัน้ 6 )  ภายในวนัอาทติย์ที ่29 ตลุาคม 2560  

หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถด�าเนินการด้วยตนเองได้  ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน  พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย

งดสอนกระบวนวิชา  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
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เปิดบ้านไลเคนให้หลานพ่อขุนฯ

 เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 หน่วย-

วจัิยไลเคนและพิพิธภณัฑ์ไลเคน ภาควชิาชวีวทิยา 

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับครู อาจารย์

และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง (ฝ่ายประถม) เข้าเยี่ยมชมในโครงการ 

ทศันศึกษาแหล่งเรยีนรูชุ้มชนและภมิูปัญญาท้องถิน่ 

ภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 หน่วยวิจัยไลเคนได้ร่วมจัดฐานกิจกรรม  

“บ้านไลเคน”  ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

การแสดงเกีย่วกบัไลเคน การศึกษาตัวอย่างไลเคน 

จากธรรมชาติ การตอบค�าถามจากการเรียนรู ้

ซ่ึงกจิกรรมดังกล่าวได้รบัความสนใจจากนกัเรยีน 

และครู อาจารย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู ้

กบันกัเรยีนให้ได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์ตรง

จากแหล่งเรยีนรูโ้ดยตรง และเป็นการจุดประกาย 

สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ในการศึกษางาน 

ด้านวิทยาศาสตร์

เปิดบ้านวิศวะรามฯ ให้หลานพ่อขุนฯ เยี่ยมชม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต้อนรบั 

นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ในโอกาสเปิดบ้านวศิวะให้หลานพ่อขนุฯ ได้ทัศนศึกษาเรยีนรู ้

หาประสบการณ์นอกห้องเรียน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ อาคารลายสือไท โดยมีฐานการเรียนรู้ดังนี้  

 1. ฐาน Little Home แสดงโชว์บ้านเรอืนไทย 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคอสีาน และ ภาคใต้ 

เป็นการบูรณาการเรยีนการสอนกบัการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรมไทย ในกระบวนวชิา CVE 4660 โดยให้นักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรียนรู้ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผ่าน บ้านเรือนไทย 4 ภาค 

เกี่ยวกับ แนวความคิด วิถีชีวิตไทย โครงสร้าง ส่วนประกอบเรือน ฯลฯ

 2. ฐานโคมไฟก�าจัดกลิน่  เครือ่งผลติโอโซนตัวใหม่ ใช้ปรบัอากาศภายในห้องให้สดชืน่ด้วยโอโซน โดยเครือ่งนี ้

สามารถควบคุมปรมิาณก๊าซโอโซน ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในอาคารท่ีระดับ 0.1 ppm เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 

เครือ่งนีใ้ช้ก�าจดักลิน่อบัและยบัยัง้การเจรญิเติบโตของ Airborne bacteria เครือ่งน้ีต้ังเวลาอตัโนมัติ ปิดส่วนท่ี

ผลติโอโซนเอง กินไฟน้อย มีสวติช์เปิด-ปิด เรยีกเครือ่งว่า โลว์โซน (Low zone lamp) ใช้กับห้องพักขนาด 14-20

ตารางเมตร ผลงานของนายภเูมศ เดือนเด่น (สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์) กบั ผศ.ดร.วรรณนา ภานุวฒัน์สขุ  

(สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 3. ฐานวงจรไฟฟ้าหรรษา แสดงการท�างานของหุ่นยนต์ต่างๆ เช่น เพนกวินโชว์หุ่นยนต ์

ท่ีเคลือ่นทีบ่นรางเลือ่นทีอ่าจจะประยกุต์ใช้กบัอปุกรณ์บานเล่ือนต่างๆ ได้  มอเตอร์พลังงานแสงอาทติย์ 

หุ่นปัดเช็ดน�้า หุ่นยนต์แขนกลจ�าลอง (LEGO Mindstorm EV3) ใช้จับ ยก วางสิ่งของ และหุ่นยนต์

ท�าความสะอาดที่ใช้อินฟราเรด 2 ตัวเป็นเซนเซอร์ในการตรวจจับสิ่งกีดขวาง

 4. ฐาน Banana Bomb ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยให้ตากแห้งได้เร็วข้ึนกว่าการ 

ตากแห้งท่ัวไป เน่ืองจากอากาศภายในตู้อบจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศภายนอกประมาณ 10 - 30 

อาศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดและอุณหภูมิแวดล้อม) อีกทั้งยังช่วยป้องกันฝุ่นและแมลง 

ที่เป็นพาหะน�าโรค รวมทั้งสามารถป้องกันฝน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้วัตถุดิบไม่แห้ง เปียกชื้นและ 

เกดิความเสียหายได้ ดังน้ันอาหารท่ีได้จากการตากแห้งด้วยตู้อบพลงังานแสงอาทิตย์นีมี้ความสะอาด 

ถูกหลักอนามัย นอกจากนี้ยังใช้งานและดูแลรักษาง่าย ไม่ก่อให้เกิดเสียงหรือมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

หลกัการท�างาน ตู้อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ ใช้ “หลกัการไหลเวยีนอากาศร้อน เพือ่ระบายความชืน้

ด้วยวธีิธรรมชาติ” กล่าวคอืเม่ือแสงอาทติย์ส่องผ่านกระจก พืน้อลมิูเนยีมสดี�าซึง่อยูภ่ายในตู้จะท�าหน้าที่

ดูดกลนืความร้อนสะสมไว้ ท�าให้อณุหภมิูภายในตู้อบแห้งสูงข้ึน อากาศร้อนในตู้อบจะถ่ายเทความชืน้ 

ที่มีอยู่ในอาหารให้ระเหยออกมา เกิดการลอยตัวสูงข้ึนออกไปทางช่องลมด้านบนของตู้อบแห้ง       

อากาศเยน็ทีอ่ยูภ่ายนอกจะไหลเข้าทางช่องลมท่ีอยูส่่วนล่างทางด้านหน้าของตู้อบแห้งแทนท่ีอากาศร้อน เป็นการถ่ายเทความชืน้ให้กบัอาหารแบบธรรมชาติตลอดเวลา 

 5. ฐาน Water Land เป็นกระบวนการขัน้ตอนการบรรจนุ�า้ด้วยวธีิการ Learning By Doing กจิกรรมการสาธิตและให้น้องได้มีส่วนร่วมทดสอบคุณภาพน�า้ด่ืม

ค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้าชนิดต่างๆ พาเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตน�้าตั้งแต่เริ่มต้นปรับคุณภาพน�้าประปาผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบ RO+UV+ 

OZENE จนกระทั่งบรรจุลงภาชนะบรรจุปิดสนิท ทางศูนย์น�้าดื่มได้ให้น้องน้องที่มาเยี่ยมชมส่งตัวแทนมาร่วมสนุกในกระบวนการผลิตน�้าดื่ม

 6. ฐานมหัศจรรย์พลังน�้า ได้แสดงถึงพฤติกรรมของน�้าที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และในชีวิตประจ�าวัน โดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของน�้าที่ไหล

ในท่อ น�้าไหลเร็วและแรงจะเป็นอย่างไร น�้้าไหลช้าจะเป็นอย่างไร รวมถึงได้แสดงให้เห็นว่าน�้าสามารถใช้ในการผลักดันวัตถุที่มีน�้าหนักมากได้ ซึ่งเป็นบางส่วน 

ของเนื้อหาในกระบวนวิชา CVE2507 ปฏิบัติการชลศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
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เก็บภาพเก่า...มาเล่าเรื่อง  ตอน ล่องเรือท่องน้ำาท่ีรามคำาแหง  ตอนท่ี 3
รติรัตน์  แก้วแบน

บรรณานุกรม

ถาม ผมเป็นนักศึกษารหสั 55xxxxxxxx ถ้าในภาคปกติ

มีวิชาที่ผลสอบเป็น D หรือ D+ ขอสอบถามเป็นข้อๆ

 1. ผมสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคนั้น

เลยได้ไหม

 2.  ถ้าผมสอบ e-Testing และมีผลสอบเป็น 

D หรอื D+ ผมสามารถเข้าสอบในก�าหนดเวลาทีป่รากฏ

ในตารางสอบไล่รายบุคคลได้ไหม

 3. ถ้าผมต้องการลงทะเบียนเพื่อจะรีเกรด 

ในวิชาที่มีผลสอบเป็น D หรือ D+ ผมจะลงได้ไหม 

ถ้าได้จะลงได้ในภาคใด

ตอบ 1. เน่ืองจากเกรดที่นักศึกษาสอบได้เป็น

เกรด D หรือ D+ ซึ่งเป็นเกรดที่แสดงว่าวิชานี้ได้สอบ

ผ่านแล้วดังนั้นนักศึกษาจึงไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนใน

ภาคซ่อม

 2. การสอบ e-Testing ถือว่าเป็นผลสอบ 

ทีเ่ป็นทางการแล้ว ดังน้ัน ถ้านกัศึกษาสอบผ่านนักศึกษา

จึงหมดสิทธ์ิในการสอบปลายภาคตามตารางสอบไล่

รายบุคคลของภาคน้ันเว ้นแต ่นักศึกษาสอบตก

นักศึกษาจึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาคตามตาราง

สอบไล่รายบุคคล

 3. นักศึกษาสามารถน�าวิชาที่สอบได้เกรด 

D หรือ D+ ลงทะเบียนเรียนเพื่อสอบใหม่ได้ใน ภาค 1, 

ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน โดยจะน�าไปลงเมื่อใดก็ได้ที่

มหาวิทยาลัยก�าหนดให้ลงทะเบียนในภาคดังกล่าว

ถาม การบอกเลิกบอกเพิ่ มหรือสับ เปลี่ ยน

กระบวนวิชาสามารถท�าได้คร้ังเดียวในการลงทะเบียนเรียน

เทอม 1 หรือเปล่าหรือท�าได้หลายรอบ 

ตอบ การบอกเลิกบอกเพิ่ มหรือสับ เปลี่ ยน

กระบวนวิชา มี 2 กรณี  

     กรณแีรก เป็นการบอกเลกิบอกเพิม่ตามก�าหนด

เวลาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นว่า 

การลงทะเบียนของนักศึกษาบางคนอาจจะมีข้อผดิพลาด

หรอืมีความประสงค์จะเปลีย่นวชิาท่ีจะลงทะเบยีนเรยีน

จึงก�าหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาไปด�าเนินการบอกเลิก

บอกเพิ่มกระบวนวิชาซึ่งถ้าล่วงเลยก�าหนดเวลาแล้ว

จะไม่สามารถด�าเนินการบอกเลิกบอกเพิ่มได้ 

 กรณีที่สอง เป็นการบอกเลิกบอกเพิ่มเพราะ

นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ียังไม่

ทราบผลสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณีอีกเช่นกันคือ  

 ข้อ 1. ถ้านักศึกษาได้มีการกากบาทขอจบ

ในใบเสร็จท่ีจะท�าการบอกเลิกบอกเพิ่ม นักศึกษา

สามารถท�าการสับเปล่ียนกระบวนวิชาหรือท�าเร่ือง

ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ก ่อนการสอบในวิชาท่ี

ขอสับเปลี่ยนทั้งวิชาท่ีเปลี่ยนออกและวิชาท่ีบอกเพิ่ม

หรือขอเงินคืน 

 ข้อ 2. ถ้านกัศึกษาไม่ได้กากบาทขอจบในใบเสรจ็ 

ที่จะท�าการบอกเลิกบอกเพิ่ม นักศึกษาจะท�าได้กรณี 

ภาพน้ำาท่วมในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เจ้าหน้าท่ีทอดแหจับปลามาทำาอาหาร 

 ที่มาหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล สำานักหอสมุดกลาง ม.ร.

กองบรรณาธิการ

 การระดมแผนกู้คืนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ท้ังของมหาวิทยาลัย และ

องค์กรภายนอก ส�านกังานเขต ทหารจากกองก�าลงั-

รกัษาพระนคร ส�านกัระบายน�า้ ฯลฯ กองอาคารสถานที ่

ร ะ ด ม พ ล ป ฏิ บั ติ ง า น มิ เ ห็ น แ ก ่ เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย  

(ข่าวรามค�าแหง, 2526, หน้า 2) ในปีนั้นพิธีการใน

วนัสถาปนามหาวทิยาลยัครบรอบ 12 ปี 26 พ.ย. 2526 

ถูกจัดขึ้นกลางมวลน�้า โดยท่าน รศ.สุขุม นวลสกุล  

อธิการบดีในขณะนัน้เป็นประธาน (ข่าวรามค�าแหง, 2526, หน้า 1) รวมไปถงึกจิกรรมลอยกระทงของชาวรามฯ ด้วย 

บางหน่วยงานท่ีต้องอยูโ่ยงปฏบัิติงานตลอด 24 ชัว่โมง ต้องท้ังกนิท้ังอยูก่บัมวลน�า้  ถึงกบัมีการทอดแหตกปลา 

มาท�าอาหารกนัเลยทเีดียว  แม่ค้าเรอืเร่  จ�าพวกก๋วยเต๋ียวเรอื  ข้าวเหนียวไก่ป้ิง  ล่องเรอืเร่ลอยล�ามาบรกิารกนัอย่างต่อเน่ือง 

 จวบจนจะหมดเดือน พ.ย. 2526 ปริมาณน�้าจึงเริ่มลดลงเรื่อย ๆ  

กระท่ังมหาวทิยาลยัรามค�าแหงสามารถสูบน�้าระบายออกได้โดยเริ่มได้ 

ในวนัท่ี 29 พ.ย. 2526 เป็นวนัแรกท่ีสบูน�า้ระบายออกจนเข้าสู่สภาวะปกติ 

(ข่าวรามค�าแหง, 2526, หน้า 12) กระทั่งวันที่ 6 ธ.ค. 2526 การระดม 

ปฏิบัติการท�าความสะอาดเริ่มขึ้น ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

และจากองค์กรภายนอกโดยมีผูบั้งคบับัญชาของแต่ละองค์กรร่วมเดินทาง 

ตรวจเยีย่มให้ก�าลงัใจ  (ข่าวรามค�าแหง, 2526, หน้า 1) การสอบภาค 1/2526 

กไ็ด้เริม่ข้ึนอีกครัง้ในวนัที ่11 ธ.ค. 2526 มีการใช้สนามเทนนิสของมหาวทิยาลยั 

เป็นสนามสอบชัว่คราว (ข่าวรามค�าแหง, 2527, หน้า 1) โดยมี ฯพณฯ พลเอก

เปรม ติณสูลานนท์ นายกรฐัมนตรขีองไทยในขณะนัน้ได้มาเย่ียมให้ก�าลังใจ

แก่นกัศึกษาซ่ึงเป็นการเดินทางมาอย่างไม่เป็นทางการ (ข่าวรามค�าแหง, 2526, หน้า 1, 12) การรบัสมัครสอบ 

ปลัดอ�าเภอของกรมการปกครองขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 10 ม.ค. 2527 ตามหนังสือร้องขอ 

ของมหาวิทยาลัย (ข่าวรามค�าแหง, 2526, หน้า 1, 12)

  ความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจของชาวรามฯ และจากองค์กรภายนอกท�าให้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ของเราฝ่าฟันผ่านอุทกภัยคร้ังใหญ่ท่ีเป็นดังมรสุมท่ีสาดโหมเข้ามาได้อย่างราบรื่นทั้งสองครั้งสองครา 

อดีตวกิฤตท่ีรามค�าแหงผ่านพ้นมาน้ีประดุจนิมิตอนัดีว่ารามค�าแหงจะผ่านพ้นอปุสรรควกิฤตใด ๆ  ต่อไปได้อย่างงดงาม 

การปฏิบัติงานของกองอาคารสถานที่. (2526, 14, พฤศจิกายน). ข่าวรามค�าแหง, 13, หน้า 2.

กู้รามฯ. (2526, 5, ธันวาคม). ข่าวรามค�าแหง, 13, หน้า 12.                                                                                                                   

น�า้ท่วมรามฯ: สาเหตุใหญ่โดนแรงบบีของน�า้ หนักหน่วงทุกทิศทาง. (2526, 31, ตุลาคม). ข่าวรามค�าแหง,  13, 

 หน้า 1, 12.          

รามฯ ขอเลื่อนเวลารับสมัครปลัดอ�าเภอ. (2526, 12, ธันวาคม). ข่าวรามค�าแหง, 13, หน้า 1, 12.                                                               

วันสถาปนา. (2526, 5, ธันวาคม). ข่าวรามค�าแหง, 13, หน้า 1.                                                                                                                

สอบท่ีสนามเทนนิส. (2527, 2, มกราคม). ข่าวรามค�าแหง, 13, หน้า 1.                                                                                                                        

เดียวคือท�าเรื่องขอเงินคืนเท่านั้นจะขอสับเปลี่ยน

กระบวนวิชาไม่ได้และสามารถท�าได้ก่อนการสอบ 

ในวิชาที่จะขอเงินคืนเช่นเดียวกับ ข้อ 1.  

ถาม ตอนนี้ก�าลังเรียนปวส.ปี1 แต่มีความประสงค์

จะสมคัรเรยีนสาขาการเงิน เพือ่เก็บหน่วยกิต (วชิา) ไว้ก่อน 

แล้วจะใช้เทียบโอนหลังจากท่ีจบ ปวส.แล้ว กรณีนี้

ท�าได้หรือไม่

ตอบ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในระดับ ปวส. สามารถ

สมัครเรียนแบบนักศึกษาเรียนรายกระบวนวิชาหรือ 

พรีดีกรีไว้ก่อนได้แต่ควรจะลงเรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตร

และท่ีเทียบโอนไม่ได้ (เม่ือใช้สทิธ์ิเทยีบโอนจากวฒุปิวส.) 

เช่นวชิาแกนทางธุรกจิ หรอืวชิาเอก ถ้าวชิาท่ีลงทะเบียนเรยีน 

สอบผ่าน ก็สามารถน�าวิชาดังกล่าวเทียบโอนรวมกับวิชา 

ที่ใช้วุฒิปวส. ในการเทียนโอน (เมื่อใช้วุฒิปวส.มาสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง)

ภาพน้ำาท่วมในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เจ้าหน้าท่ีคณะนิติศาสตร์ล่องเรือจุดดอกไม้ไฟ ในคืนวันลอยกระทง 

ที่มาหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลสำานักหอสมุดกลาง ม.ร.



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ให้นำ�ต้นฉบับหนังสือสำ�คัญแสดงคุณวุฒิ
ไปแสดงต่อเจ้�หน้�ที่ ครั้งที่ 2/2560

ชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจ�าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจ�าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล รหัสประจ�าตัว

น.ส.อรัญญาณี  ตันตสภิตานนท์ 5301406475 นายภัทรพล  ชมเชย 5902051142 นายวุฒิชัย  บุญเต็ม 5906042840

นายณัฐเขตน์  เวียงทอง 5901027655 น.ส.เจนนิเฟอร์  เอนกจิราธิวัฒน์ 5902060978 นายสุภวัทน์  วิรินทร์ 5906065080

น.ส.พิชาภรณ์  ไพรีรณ 5901032606 น.ส.กนกวรรณ  ดาผะเดิม 5902061133 นายวสิน  ติณสูลานนท์ 5906078620

น.ส.กมลชนก  พุกพิกุล 5901034651 นายเพชรดนัย  แก้วอุไร 5902061695 นายนพรัตน์  จันทร์กลิ่น 5906407266

น.ส.อัญญารัตน์  อารีชล 5901034719 น.ส.เจนจิรา  สุดภู 5902404101 น.ส.ภัทรวรรณ  บรรดาลผล 5906410153

น.ส.ณัฏฐิกาญจน์  สุจรูญ 5901039262 นายรัชชานนท์  ศีลธรรม 5902408367 น.ส.วิลาวัลย์  ควรสนิท 5906423172

น.ส.ณัฐณิชา  ไพศาลวิทย์ 5901047745 นายเทพฤทธิ์  เต่แก้ว 5902412179 นายรภัสสรณ์  ทองแท้ 5906422711

นายชญาลักษณ์  กันธ์ตระกูล 5901058205 น.ส.นวรัตน์  แสงพิงค์ 5902422848 น.ส.แพรวโพยม  เจริญสุข 5906434211

น.ส.สุธาสินี  สิริสรณ์สิริ 5901407287 น.ส.อัญญรัตน์  ยอดราช 5902427292 นายชัยสิทธิ  เกตุบางลาย 5906435168

น.ส.สุรีรัตน์  โคตรหลักเพ็ชร 5901413343 นางจุฑามาศ  เฟรนช์ (ทพิย์ประมวล) 5902800175 นายธิติฏฐ์  ไทยเอื้อ 5906600191

น.ส.มัญชุภา  สัตยบุตร 5901415025 นายนพ  แก้วนพรัตน์ 5903000510 นายณัฐพล  คงรอด 5906600621

นายวรศักดิ์  ศิลป์วรศักดิ์ 5901432079 น.ส.มานิตา  ธาตุทาสี 5903002722 นางวิมพ์วิภา  เชี้ยวบางยาง 5906610678

น.ส.ขวัญชีวา  ทิพย์แสนค�า 5901435940 น.ส.เทียนสว่าง  แสงไกร 5903004686 นายวีรยุทธ  แสงรักษ์ 5907003551

นายคุณากร  ทรงเย็น 5901438407 น.ส.ณัฐชา  ดวงจิตร 5903010402 น.ส.นิสารัตน์  เจริญศิลป์ 5913600549

นายเรอืงฤทธ์ิ (จริฏัฐ์พนัธ์ุ)  จรติงาม 5901440791 น.ส.ธันย์รดี  เกียรติรุจิภัทร์ 5903020195 น.ส.ชุติมณฑน์  สอนบุญ 5932600280

น.ส.จินดารัตน์  สังข์ธูป 5901611599 น.ส.กัญญาภัทร  ศิระกุล 5903023702 นายนพ  แก้วนพรัตน์ 5953020269

น.ส.วราพรรณ  เรืองทิพย์พิพัฒน์ 5901611904 น.ส.ศศิภา  ฤทธิยา 5903035078 นายสมมาตร  อุทัยเฉลิม 5954000583

น.ส.ปฐมาภรณ์  มิ่งขวัญ 5901614114 น.ส.ภูษณิศา  ชัชชยชัยกูล  

(จรัญญา ค�ากาศ) 5904013207
นายอาทิตย์  บิลฮ�าซา 5954009964

นายไกรกฤษณะ  บงหาร 5902001394 น.ส.ปาริฉัตต์  ลิมปศรีตระกูล 5954011697

น.ส.สาวิณี  แซ่เฉิง 5902010262 น.ส.อภิชญา  พฤติพิบูลธรรม 5904024873 นายปิยะพงษ์  พรมกาวงศ์ 5954403480

นายกิติพันธ์  จันนุบิน 5902010890 น.ส.ทักษพร  อโนทัย 5904025789 นายธนยศ  สรรพานิช 5954405196

นายจักรพรรดิ  ศรีใหม่ 5902016236 น.ส.ณัฐปรียา  ชัยราช 5904026795 น.ส.ณัชชา  อินทุกานต์ 5954600234

น.ส.ณัฐสุดา  บุญจง 5902027209 นายโสภณ  บัวไสว 5905003975 นายมนตรี  - 5854700019

น.ส.วิกรทิพย์  บุญเจริญ 5902027407 นายราเชนทร์ (พชัรนิทร์)  เหลอืงอ่อน 5806601729 นายภัทรธร  นาคฤทธิ์ 5990015165

น.ส.พณณกร  โฉมศรี 5902030427 นายไตรภูมิ  แก้วแสงศรี 5906003321 นายศิรพจน์  ศิริโชตินันท์ 5990039645

น.ส.พัชรี  ธนรัตน์ศิริกุล 5902031094 น.ส.กาญจนา  กระทุ่มเขตต์ 5906008288 นายรุ่งอรุณ  ไชยวงษ์ 5990047705

น.ส.ณัฏฐิตา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา 5902032019 นายวุฒิไกร  ตามวงษ์วาน 5906015572 น.ส.สุทธิณี  สมประสงค์ 5990408618

น.ส.วนิดา  สุขเริก 5902043834 น.ส.ปิยธิดา  ค�าสา 5906025381 น.ส.บัรกิส  ไซห์ฮามิส 5990428483

น.ส.วธิดา  ตนนาช�า 5902045284    ท้ังน้ี  หากพ้นก�าหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษา  ถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะและจะด�าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไปน.ส.จิดาภา  ฤทธิ์เดช 5902047819

 ตามที่ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ได้ส่งส�าเนาหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้อง 

ยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว  ปรากฏผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษา 

มีปัญหาบางประการ  ซึ่งจะต้องท�าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 ดังนัน้  จงึให้นักศึกษาทีมี่รายชือ่ตามประกาศน�าต้นฉบับวฒุกิารศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีงานตรวจสอบวฒุบัิตร  ฝ่ายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา  ส�านกับรกิาร-

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)  ตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  จ�านวน 85 ราย  ตามรายชื่อ ดังนี้



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ 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

ผลก็คือราคากระดาษแข็งที่ใช้ท�ากล่องพุ่งสูงข้ึนจาก

ราว ๆ ตันละ 3,000 หยวน (ประมาณ 15,000 บาท) 

เป็น 5,000 หยวน (ประมาณ 25,000 บาท) นอกจาก

ราคาแพงแล้ว สินค้าก็ยังมีน้อยลงอีกด้วย ซึ่งถ้าผม 

สอนในห้องก็จะเขยีนรปูกราฟให้ดูแล้วว่าท�าไมถึงเป็นอย่างนัน้

 ต้นทุนกล่องกระดาษที่สูงข้ึนและแนวโน้ม 

ทีก่ล่องจะขาดแคลนในช่วงทีว่นัคนโสดก�าลังใกล้เข้ามาน่ี 

อาจท�าให้คนโสดหลายคนในจนีถึงกบัต้อง “ขาดกล่อง..ขาดใจ” 

จนน�าไปสู่ “ขาดเธอ ขาดใจ”  ก็ได้ 

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 คุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่ 1)อายุจนถึงวันสมัครไม่เกิน 24 ปี 2)อยู่ในระหว่างศึกษาระดับชั้นปริญญาตร ี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 50 หน่วยกิตขึ้นไป หรือส�าเร็จการศึกษา

แล้ว และ 3)เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

 หลักฐานการสมัคร กรณีนักศึกษาปัจจุบัน 1)ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ  

2)ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา จ�านวน 1 ฉบับ 3)ส�าเนาใบเสร็จการลงทะเบียน ภาคการศึกษาล่าสุด จ�านวน 1 ชุด 

4)ใบเช็คเกรดหรือใบรับรองผลการศึกษา แบบไม่จบการศึกษา จ�านวน 1 ฉบับ และ 5)รูปถ่ายสีชุดสุภาพหน้าตรง  

1 นิ้ว จ�านวน 2 รูป กรณีศิษย์เก่า 1)ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ 2)ส�าเนาใบปริญญาบัตร 

ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย หรือใบรับรองคณะฯ จ�านวน 1 ฉบับ 3)ส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา จ�านวน 1 ฉบับ  

และ4)รูปถ่ายสีชุดสุภาพหน้าตรง 1 นิ้ว จ�านวน 2 รูป

 ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ท่ีศูนย์บริการและช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  

อาคาร 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ในวันและเวลาราชการ)โทร. 0-2310-8025-6

 “ขอให้นักศึกษาต้ังใจศึกษาเล่าเรยีน รูจ้กัแบ่งเวลาให้ถูกต้องท้ังการด�าเนินชวีติ การท�างาน และการเรยีน 

รวมทั้งเคารพครูอาจารย์ รุ่นพี่ และรู้รักสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมชั้น คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ อีกทั้งขอให้สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งมีมาต้ังแต่อดีต 

ให้คงอยู่ต่อไป และขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ที่เสียสละเวลา คอยให้ความช่วยเหลือ

ในเร่ืองต่างๆ เป็นอย่างดี และร่วมกนัท�าให้กจิกรรมในคร้ังน้ีให้ประสบความส�าเรจ็ ขอรบัขวญันกัศึกษาใหม่ 

ทุกท่าน และขอให้ภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นลูกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยจะคอยเป็นเปลวเทียน 

ที่ให้แสงสว่างน�าทางทุกท่านไปสู่ความส�าเร็จ เป็นมหาบัณฑิตดังที่ได้ตั้งใจไว้” 

M.B.A. สมุทรสาครรับขวัญนักศึกษาใหม่ (ต่อจากหน้า 12)

จากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านักงาน กปร.) 

โดยส่งประกวดในนามโครงการ “นวตักรรมรปูแบบใหม่ 

กับฝายกั้นไฟที่ยั่งยืน” โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ 

เลขาธิการส�านักงาน กปร. เป็นผู้มอบโล่รางวัลและ 

ทุนผลิตโครงการ จ�านวน 20,000 บาท เมื่อวันที่  25 

กนัยายนทีผ่่านมา ท้ังน้ี มีนักศึกษาท่ีน�าเสนอโครงการ 

จ�านวน 4 คน ได้แก่ นางสาวชัชชรินทร์  เกิดบุญ 

นกัศึกษาคณะสือ่สารมวลชน นางสาวชชัชดา เกดิบุญ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

นางสาวน�้าผึ้ง  วิชัย  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และนายเอกนรินทร์ เกสร 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

   ทั้งนี้ โครงการ “นวัตกรรมรูปแบบใหม่กับ

ฝายกั้นไฟที่ยั่งยืน”  เป็นการรวมโครงสร้างของการ

ท�าฝายชะลอน�้าและการท�าแนวกันไฟเข้าด้วยกัน 

ซ่ึงได้ผลดีกว่าแนวกันไฟ เพราะสามารถคงสภาพ 

อยูไ่ด้นานถงึ 2 ปี โดยกลุม่รามฯรกัษ์ป่าจะด�าเนนิการ 

ท�าฝายกัน้ไฟท่ียัง่ยนื ภายใต้โครงการเยาวชนสืบสาน

พระราชด�าร ิ “รกัษ์น�า้ รกัษ์ป่า พฒันาอาชพี” ระหว่าง 

วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ วนอุทยานห้วยคต 

ต�าบลห้วยคต อ�าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ต่อไป 

นักศึกษารามฯ รักษ์ป่าฯ (ต่อจากหน้า 1)

คณะนิติฯ อบรม นัก กม. ธุรกิจรุ่นใหม่ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 “ผมตัดสินใจสมัครเรยีนใหม่อกีครัง้ ในปี 2556 

เพราะเพื่อนร่วมรุ ่นจบไปหมดแล้วและกลัวเกรด

ออกมาไม่ดี หลังจากมานั่งคิดว่า ที่ผ่านมาไม่มีอะไร

เป็นชิน้เป็นอนั ไม่มอีะไรน่าภมิูใจ กห็นัมาอ่านหนังสือ

มากขึน้ พออ่านมากกเ็ริม่คดิมากขึน้ ศึกษาส่ิงท่ีอยากท�า

ก็ได้ค�าตอบว่า ต้องเรียนสูงกว่านี้ให้ได้ 

 การเข้ามาเรยีนท่ีรามฯต้องมีเพือ่นช่วยกนัเรยีน 

ยิ่งท�างานด้านส่ือสารมวลชน ยิ่งต้องศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ทุกช่องทาง ดูหนัง ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ 

ก็ได้ความรู้ทั้งหมด และครั้งหนึ่งได้อ่านนวนิยายของ 

“ชมัยภร แสงกระจ่าง” เรื่อง “พระอาทิตย์คืนแรม” 

ซ่ึงตัวละครคล้ายกบัชวีติตัวเองยิง่ท�าให้มีแรงบนัดาลใจ

เดินหน้าสู้ต่อไปทั้งกับการเรียนและการท�างานด้วย”   

 ชยางกูร กล่าวอีกว่าจนกระทั่ง ปี 2558-2560 

ผมสมัครงานไว้หลายที่และมีศูนย์ข่าวภัยรีพอร์ต

เรียกตัว ในตอนนั้นตัดสินใจเข้าท�างาน แม้เงินเดือน

รุ่นพี่สื่อสารฯ ‘ปัง ชยางกูร’ แนะน้องเรียนรามฯ อย่าท้อ ตามฝันให้ส�าเร็จ  (ต่อจากหน้า 4)

จะน้อยเพราะยังไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ประกอบกับท�างานผู้ประกาศข่าวทีวีดาวเทียม และ

ได้ทาบทามให้เป็นดีเจลูกทุง่เน็ตเวิร์ก FM 94.5 ท�างาน 

ได้ประมาณ 2 ปี กเ็รยีนจบท่ีรามค�าแหงและตัดสนิใจ

ลาออกจากงาน เพือ่ไปศึกษาต่อระดับปรญิญาโทท่ีประเทศจนี 

 “ทุกคนเกดิมามีชีวติทีแ่ตกต่าง มีอปุสรรคท่ีต่างกนั 

ขอเพียงให้มองชีวิตในแง่ดี มองชีวิตทางบวก เราจะ 

สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยแรงใจที่ดี ทุกคนมีความฝัน  

ถ้าคดิว่าท�าไม่ได้ กแ็พ้ต้ังแต่ยงัไม่ได้ลงมือท�า เหมอืนกบั

การสอบ ถ้าไม่ได้เข้าสอบกต็กไปก่อนแล้ว ผมเคยฝัน

อยากท�างานด้านสือ่สารมวลชนมาต้ังแต่ ม.ปลาย เพราะ 

อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน ช่วยเหลือ

ประชาชนด้วยการรายงานข่าว 

 รามค�าแหงจึงเป็นสถาบันท่ีให้โอกาส และ 

เปลีย่นแปลงชีวติให้เป็นคนท่ีมคุีณค่ามากข้ึน        ขอเป็น 

ก�าลังใจให้น้องๆ บางครัง้อาจจะท้อไปบ้าง ลองปรกึษา 

กบัครอูาจารย์หรอืเพือ่นๆ จะได้รบัฟังมุมมองท่ีหลากหลาย 

เม่ือจบไปท�างานแล้ว พงึคดิว่าทุกองค์กรย่อมมีท้ังคนดี 

และไม่ดี ขอเพียงมองในมุมบวก เราจะเข้าใจชีวิต

และเข้าใจคนรอบข้างมากขึน้ ท้ายท่ีสดุ ขอให้น้องๆต้ังใจเรยีน 

วางแผนอนาคตล่วงหน้าก่อนท่ีจะจบการศึกษา เม่ือจบแล้ว 

จะได้เดินตามเส้นทางท่ีคดิไว้ให้ประสบความส�าเรจ็”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๗) วันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

คณะนิติฯ อบรม�นัก กม. ธุรกิจรุ่นใหม่�
รับสมัคร นศ.ร่วมโครงการฯ ถึง 25 ต.ค.นี้ 

(อ่านต่อหน้า 11)

ศิษย์เก่าวิศวะรับวุฒิบัตร

 นายเทวญั วนสัเจรญิธรรม ศิษย์เก่า สาขา- 

วศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงรับมอบเกียรติบัตรในฐานะสมาชิก 

สภาวศิวกร ท่ีท�าคะแนนทดสอบความรูผู้ข้อรบั 

ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบ 

สูงสุด 10 อนัดับแรก ประจ�าเดือนสงิหาคม 2560 

จาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร  

เม่ือวนัที ่27 กนัยายน 2560  ณ ส�านกังานสภาวศิวกร 

        แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแสดงความยินดีด้วย   

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2560  ณ  ห้องประชุม  ช้ัน 3  อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จดัโครงการอบรมนักกฎหมายธุรกจิรุน่ใหม่         รุน่ที ่1 

(Young Business Lawyer Program : YBL Program) 

ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รับสมัครบัดนี้- 25 

ตุลาคม 2560 รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 30 คน  ไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆ

 ส�าหรับโครงการอบรมนักกฎหมายธุรกิจรุ่นใหม่ 

(YBL Program) เป็นโครงการที่ศูนย์กฎหมายภาษี-

อากรและการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 

และวิทยากรจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นน�า

เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ 

Law Firm 

 หัวข้อการอบรม เป็นทักษะทางกฎหมาย 

ที่จ�าเป็นในการท�างาน เช่นการค้นคว้าข้อกฎหมาย

และแสวงหาข้อเท็จจริง การร่างเอกสารทางกฎหมาย 

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย การเจรจาและ

ร่างสัญญา รวมทั้งความรู้ในสายงานด้านต่างๆ 

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่นสายงานด้านกฎหมาย 

หุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน สายงานด้านกฎหมาย

การธนาคาร สายงานด้านกฎหมายหลักทรัพย์และ

การก�ากับดูแล สายงานด้านการควบรวมกิจการ 

สายงานด้านการระงับข้อพิพาทและคดีความ  

และสายงานด้านกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น

 นอกจากน้ี  ยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ณ Weerawong C&P และ Baker McKenzie  อบรม 

จ�านวนท้ังส้ิน 108 ช่ัวโมง ระหว่างวันท่ี 3 พฤศจิกายน 

2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมทุกวันศุกร์  

เวลา 09.00 -12.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.30-16.00 น. 

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต จังหวดัสมุทรสาคร 

คณะบรหิารธุรกจิ              มหาวทิยาลยัรามค�าแหง                 จดักจิกรรม 

“สานสัมพันธ์รบัขวญันักศึกษาใหม่ รุน่ที ่ 8/1” โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุง่หว้า  ประธานกรรมการ

บริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัด-

สมุทรสาคร เป็นประธาน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และคณะนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

พร้อมท้ังสักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เพื่อ

ความเป็นมงคล    เม่ือวนัที ่    30  กันยายน  2560   ณ โรงเรยีน- 

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นได้เดินทางสู่โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุร ี

 ค�่าคืนเดียวกันนี้คณะนักศึกษารุ่นที่ 8 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสืบสานประเพณีไทยรับขวัญน้องใหม่               

ด้วยบรรยากาศอบอุน่ระหว่างพีน้่องคนดีศรรีามค�าแหง น�าโดยขบวนแห่เครือ่งท�าพธีิบายศรสู่ีขวญั พร้อมด้วย

คณะนักศึกษารุ่นพี่ตามขบวนเข้าสู่พิธี ร่วมขับร้องเพลงรับขวัญน้องใหม่ จากนั้นเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

ผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคล ตามแบบอย่างประเพณีไทย

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่ายินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่รั้ว

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โครงการบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวดัสมทุรสาคร เป็นอกีโครงการหนึง่ทีม่หาวทิยาลยั                

ได้ขยายโอกาสทางการศึกษามาให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและ

จังหวัดใกล้เคียง โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ใช้มาตรฐานการศึกษาเดียวกับส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก) และเน้นความรู้คู่คุณธรรม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา 

แก่ทกุเพศ ทุกวยั ท่ีต้องการใฝ่หาความรู ้ ได้เรยีนใกล้บ้านด้วย ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ั้งด้านประสบการณ์

ท�างานและการใช้ชีวิต เกิดเป็นเครือข่ายรุ่นพี่ รุ่นน้องลูกพ่อขุนฯที่เข้มแข็ง

M.B.A. สมุทรสาคร
รับขวัญนักศึกษาใหม่

(อ่านต่อหน้า 11)

 การสอบไล่ภาค 1/2560 ระหว่างวันที่  

7 - 29 ตุลาคม 2560 ใช้สนามสอบเฉพาะที ่ม.รามฯ 1 

โดยมีการใช้อาคารใหม่เป็นสถานท่ีสอบ อาทิ 

อาคารพิริยราม (PYB) อาคารโรงเรียนสาธิต-

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (DS) อาคารเบกพล (BPB) 

อาคารคณะนิติศาสตร์ (LOB) อาคารสุโขทัย (SKB) 

อาคารศรีชมุ (SCB) และอาคารคณะรฐัศาสตร์ 2 

(POB) 


