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เชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ร่วมงานคืนสู่เหย้า

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. มอบรางวัล ‘ศิษย์เก่าดีเด่น’ ในวันพ่อขุนรามฯ

 คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จัดงานคืนสู่เหย้า 

คณะนิติศาสตร์ เพือ่สร้างความ- 

สัมพันธ์ที่ดีและพบปะสังสรรค์ 

ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศษิย์เก่า 

และศิษย์ปัจจบัุน  ในวนัที ่   26 มีนาคม 

2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ขอเชญิผูส้นใจ

เข ้าร ่วมงานและจองบัตรได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ราคาบัตรเข้าร่วมงาน จ�าหน่าย 2 ราคา (1 โต๊ะ 8 ที่นั่ง) คือ 

บตัรโต๊ะราคา 10,000 บาท (ขายเป็นโต๊ะ) หรอืบตัรโต๊ะราคา 6,000 บาท 

(สามารถขายเป็นโต๊ะ หรือเป็นที่นั่งแยก ที่นั่งละ 750 บาท)   

 ช่องทางการจองบัตรและการช�าระเงิน ช่องทางที่ 1)

จองและช�าระเงินค่าบัตรด้วยตนเอง  เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องการเงิน 

1107 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง        

ช่องทางที ่2) จองผ่านทาง Inbox facebook เพจ “คืนสู่เหย้านติิราม” 

โดยโอนเงินไปท่ี บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์  

เลขที ่156-2-23571-1 ชือ่บัญช ี“โครงการคืนสู่เหย้า คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง”  หลงัโอนเงนิเรยีบร้อยแล้ว ยนืยนัการโอนเงิน

โดยส่งหลักฐานมายัง Inbox facebook เพจ “คืนสู่เหย้านิติราม”

 ช่องทางการรับบัตร ช่องทางที่ 1) รับด้วยตนเอง  

เวลา 09.00-18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  

ณ ห้องการเงิน 1107 ชัน้ 1 อาคาร 1 คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ช่องทางที่ 2) จัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง EMS  

50 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ช่องทางที่ 3)  

รับบัตรในวันงานที่ฝ่ายทะเบียน 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” แก่นายชาตรี 

สุวรรณิน อธิบดีอัยการส�านักงานการบังคับคดี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

และนายณรงค์ จีนอ�่า ปลัดจังหวัดอุดรธานี ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์  

ในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความรู ้

ความสามารถและประสบความส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงาน โดยมีนายวริชั ชนิวนิจิกลุ 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบรางวัลและผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่  

17 มกราคม 2561 ณ บรเิวณพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ซ่ึงภายในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมวางพานพุ่มถวาย-

ราชสักการะองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

ก�าหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

   
 
 
ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2560
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ก�าหนดไว้ว่า 

นักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติและ 

มีผลการสอบอักษรระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 ของจ�านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

ท้ังหมด และผลการสอบอักษรระดับคะแนน A น้ัน 

ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา 

ส่วนกลางอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล เรียนดี  

   
 เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน/2560

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปล่ียนแปลง

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน/2560 (ส่วนกลาง) 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับก�าหนดการลงทะเบียน 

และก�าหนดการบรรยายในชั้นเรียน จากที ่

ก�าหนดไว้เดิมเป็นดังนี้

 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน /2560 (ท่ีม.ร.) 

เปล่ียนแปลงจากเดิมเป็นวันท่ี  24-27 มีนาคม 2561

 การบรรยายในช้ันเรียน เปล่ียนแปลง

จากเดิมเป็นวันท่ี  2  เมษายน - 7  พฤษภาคม  2561

 ส�าหรับก�าหนดการสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560 

(ส่วนกลาง) ยังเป็นไปตามก�าหนดเดิมคือ 

วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2561

   
 
             คณะบริหารธุรกิจเปิดให้บริการ	“First	Stop	Service”

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดให้บริการ “First Stop Service” เพื่อ

อ�านวยความสะดวก เพิม่ความรวดเรว็ และตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาในการใช้บรกิาร 

และติดต่อประสานงานเรือ่งต่างๆกบัคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์นพคณุ คณุาชวีะ รองอธิการบดี 

ฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน  

มีอาจารย์ประจ�าคณะ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  

ณ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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ม.ร. มอบรางวัลฯ (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ นายชาตรี สุวรรณิน อธิบดีอัยการ 

ส�านักงานการบังคับคดี  กล่าวว่าผมเป็นศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ สมัครเข้าเรียนเมื่อปี 2516 ยังจ�า 

รหัสนักศึกษาได้เสมอ คือ 1612242 และหลังจาก 

ที่เรียนจบระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อเนติบัณฑิตไทย 

ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

เริ่มเข้าท�างานเป็นอัยการผู้ช่วย อัยการประจ�ากอง 

กองคดี ถึงปัจจุบันเป็นอธิบดีอัยการ ส�านักงาน 

การบังคับคดี และอาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี 2536 เป็นเวลา 23 ปี 

 “ผมมีความภาคภู มิ ใจในสถาบันเพราะ

รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาด้านกฎหมายให้แก่ผม ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยที่มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเป็น

แบบอย่างทีดี่ให้แก่บัณฑิตท้ังหลายท้ังเรือ่งการศึกษา 

การสอน และการประพฤติตนในหน้าท่ี เม่ือได้รบัเกียรติ

ให้รบัรางวลัครัง้น้ี ผมจะรกัษาเกยีรติตลอดไปจนกว่า

จะสิ้นสุดชีวิตของการท�างานรับราชการ

 เม่ือเข้าท�างานในต�าแหน่งอัยการ ผมยึดม่ัน 

ในการรบัราชการด้วยความสุจรติเท่ียงธรรม ให้ความ

เป็นธรรมแก่ราษฎรทกุระดับชัน้ และต้องมคีวามต้ังใจ

พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดีมากขึ้น ไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 

เพราะเมือ่ใครกล่าวถงึอาชพีอยัการจะต้องเป็นท่ียอมรบั 

นบัถอืเช่นเดียวกบัอาชพีอืน่ๆ ขอฝากถงึบัณฑิตรามค�าแหง

ให้มีความมุ่งม่ันต้ังใจที่จะท�างานให้ความเป็นธรรม

แก่ประชาชนและสังคม ขอให้มีความม่ันคงต่อ 

ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือ

เงินติดสินบนใดๆท่านจะยืนอยู ่บนเส้นทางของ 

นักกฎหมายได้อย่างมั่นคงและความยุติธรรม

 นายณรงค์ จีนอ�า่ ปลดัจงัหวดัอดุรธานีกล่าวว่า 

ผมมีความภาคภูมิ ใจที่มหาวิทยาลัยพิจารณา 

มอบรางวัลศิษย์เก ่าดีเด่นให้แก่ศิษย์เก ่าที่ เจริญ

ก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานและท�างานรบัใช้บ้านเมือง

จนเป็นท่ีประจกัษ์ ซึง่ความรูด้้านรฐัศาสตร์ทีผ่มศึกษา

จากรามค�าแหงได้น�าไปดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน

ให้ได้รับการบริการ ความถูกต้อง และความยุติธรรม 

 หลังจากท่ีเรียนจบไปแล้วมุ่งม่ันท�างานด้วย

ความจรงิใจ ต้ังใจ เน้นการมส่ีวนร่วมกับผูบั้งคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่ เมื่อประสบ

ความส�าเร็จก็แบ่งปันความส�าเร็จ         ในชีวิตราชการ 

มีคติพจน์ท่ียดึถือ คอื “ปฏบัิติหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ให้ดีที่สุด” “ท�าเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ท�าเรื่องเล็ก 

ให้หมดไป อย่าท�าเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง”  

ผมปฏบัิติตนเช่นน้ีมาตลอดจนได้รับรางวลัเกยีรติยศ 

“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ.2559”

 ส�าหรับผลงานดีเด่นท่ีปฏิบัติในพื้นที่ อาทิ 

หมู่บ้านสะอาดดีเด่น บ้านก�าเนดิเพชร          รองชนะเลศิ- 

อันดับ 2 ระดับจังหวัด ปี 2559  ส�านักทะเบียนดีเด่น 

อ�าเภอเมืองเลย ชนะเลศิระดับภาค ปี 2560 บ้านสวย 

เมืองสุข บ้านหนองดอกบัว รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับจังหวัด ปี 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทีมี่การจัดการขยะดีเด่น ชนะเลศิระดับจงัหวดั องค์การ-

บริหารส่วนต�าบลน�้าสวย และเทศบาลต�าบลนาโป่ง 

อ�าเภอเมืองเลย ปี 2560 เป็นต้น

 “ขอฝากบณัฑติรามฯและรุ่นน้องๆให้น�าความ 

มุ่งม่ันต้ังใจ เอาชนะใจตัวเองท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเรจ็ 

ให้ได้ เพราะสิง่น้ีจะไปเกีย่วข้องกบัการท�างานในอนาคต 

รวมถึงความอดทน ความมุมานะ เป็นเครื่องมือน�า

ไปสู่ความส�าเร็จของชีวิตได้ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ครั้งน้ีจะเป็นแรงผลักดันให้ช่วยรักษาชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สังคมได้ประจักษ์ ด�ารงอยู่ใน

คุณงามความดี และเป็นก�าลังใจให้ท�างานเพื่อพี่น้อง

ประชาชนต่อไป”

 ส�าหรับศิษย์เก ่าคณะนิติศาสตร์ ท่ีคาดว่า 

จะมาร่วมงาน ได้แก่ นายชพี จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา 

นายสราวธุ เบญจกลุ เลขาธิการส�านกังานศาลยติุธรรม 

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัย- 

การคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด  

นายถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นายชาตรี    

สุวรรณนิ อธิบดีกรมอยัการ ส�านักงานการบงัคับคดี 

พล.ร.อ.ปรีชาญ จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

และนายนริฒุ มณีพันธ์ ทีป่รกึษากรรมการผูจั้ดการใหญ่

ธนาคารกรุงไทย

 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  

คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โทร.098-954-9419, 

081-561-1726, 091-729-8165 และ081-513-7570

เชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ตามระเบียบข้างต้นจ�านวน 171 ราย ซึ่งนักศึกษา 

จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษา 

ในภาคเรียนปกติถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมค่าปรับในการ 

ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามก�าหนดและค่าข่าวรามค�าแหง  

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ต้ังใจ 

ศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลางดังกล่าวในภาค 2 

ปีการศึกษา 2560 โดยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนด ี

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ตรวจสอบรายชื่อ

ได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่อง 4 

  อน่ึง หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้น�าหลักฐานการช�าระเงินเพื่อขอรับเงิน 

ค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษาคืน

ให้รางวัลเรียนดีฯ (ต่อจากหน้า 1)

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” รอบมหกรรม 

ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 นักกีฬา

ลูกพ่อขุนฯ ลงชิงชัยสามารถคว้าเหรียญให้กับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมาได้ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2561 น.ส.ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย 

นกัศึกษาคณะบรหิารธุรกจิ คว้ารองชนะเลศิอนัดับ 1 

ประเภทเรือกรรเชียง 1 คน พายคู่ทั่วไปหญิง 

ระยะ 500 เมตร 

 น.ส.พัชรยีา จาดสกลุ นกัศึกษาคณะส่ือสารมวลชน  

น.ส.ชติุกาญจน์ ธนวณฐัพงศ์ นักศึกษาคณะรฐัศาสตร์ 

และ น.ส.ปารชิาต ิ อาลยั นกัศึกษาคณะบรหิารธุรกจิ 

คว้ารองชนะเลศิอนัดับ 1 ประเภทเรอืกรรเชยีง 2 คน 

พายคู่ทั่วไปหญิง ระยะ 500 เมตร 

 เม่ือวนัที ่ 26 มกราคม 2561 น.ส.พัชรยีา จาดสกลุ 

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน น.ส.ชติุกาญจน์  ธนวณัฐพงศ์ 

นักศึกษาคณะรฐัศาสตร์ และ น.ส.ปารชิาติ อาลยั 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้าชนะเลิศ ประเภท

เรอืกรรเชยีง 2 คน  พายคู ่ท่ัวไปหญงิ  ระยะ 200 เมตร 

นักกีฬารามฯคว้าเหรียญ 
‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’

นายณรงค์  จีนอ�่านายชาตรี  สุวรรณิน



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ในทีสุ่ด  รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต์

ประจ�าปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นปีของ

วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  ก็ตกเป็นของ

 จิดานันท์  เหลืองเพียรสมุท  จาก 

ผลงานรวมเรื่องสั้น  ชื่อ

 “สิงโตนอกคอก”

 คณะกรรมการรางวัลนี้ให้เหตุผลว่า

 สิงโตนอกคอกมีเน้ือหาหลากหลายที่

ตัง้ค�าถามและวพิากษ์วจิารณ์ความเป็นมนษุย์

 อ�านาจนิยม  มายาคติของความรู้และ 

ความเชื่อในสังคม

 ท้าทายความคิดของผู้อ่าน  ท�าให ้

ย ้อนกลับมาใคร ่ครวญถึงสังคมที่ เรา 

อยูใ่นปัจจุบันตัง้แต่ระดับครอบครวั  ชมุชน  

ประเทศชาติและสังคมโลก

 ผูเ้ขยีนใช้กลวธีิเล่าเรือ่งทีมี่โครงสร้าง

ของเรื่องซับซ้อนกันหลายชั้นอย่างสัมพันธ์กัน  

โดยเชื่อมโยงกับตัวบทอื่นๆ เช่นต�านาน

และเรื่องเล่าที่ผู้อ่านคุ้นเคย

 เธอใช้ภาษาในการเล่าเรือ่งอย่างเรยีบง่าย 

ทว่าลุ่มลึกและคมคาย

 แม้อายุเพียง ๒๕ ปี แต่จิดานันท์

พิสูจน์ชีวิตบนเส้นทางการเขียนด้วยการ

สร้างงานออกมาอย่างสม�่าเสมอต้ังแต่อายุ 

๑๒ ปี

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความชืน่ชม

ต่อเธอ และ

 คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 สถาบันการศึกษาของเธอ

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะสื่อสารมวลชน  จ่อคลอดซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง “รามแลนด์ 

The series”  หลังเฟ้นหาทีมงานเบื้องหลัง  และนักแสดงจากทั่วฟ้า ม.รามค�าแหง  ผลงานครั้งประวัติศาสตร ์

ท่ีนักศึกษาเป็นผู้สร้างสรรค์ ต้ังแต่เขียนบท ถ่ายท�า ตัดต่อ และการแสดง โดยมีอาจารย์เอกลักษณ์   

อนันตสมบูรณ์  อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน  เป็นผู้อ�านวยการผลิต

 โอกาสนี้ อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์  คณบดีคณะส่ือสารมวลชน  เปิดเผยว่า 

คณะส่ือสารมวลชน  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จัดการเรยีนการสอนกลุม่วชิาภาพยนตร์

มาต้ังแต่ปี  2556  นักศึกษาหลายคนทีเ่รยีนไปแล้วย่อมต้องการประสบการณ์ในการถ่ายหนัง  

คณะฯจึงจัดสรรพื้นที่ส�าหรับการฝึกฝนให้กับนักศึกษาท่ีเรียนด้านศาสตร์ภาพยนตร์  

รวมถึงนักศึกษาของคณะอื่นๆ  ที่สนใจศาสตร์ของภาพยนตร์  ให้มีโอกาสท�างาน 

ร่วมกันเป็นทีม  รู้จักกล้าแสดงออก  แสดงความสามารถในด้านภาพยนตร์ด้วยตัวเอง 

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่เคยท�าโปรเจ็คแบบน้ีมาก่อน  ส่วนมากคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่จะจัดโครงการต่างๆ   จึงมองว่าเป็นความท้าทาย  โดยตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้ว  คณะสื่อสารมวลชนก็ตอบรับหลักปรัชญาโดยมอบโอกาสในการฝึกฝน 

และลงมือท�า  และเฝ้าคอยดูพัฒนาการของพวกเขา  ซึ่งการให้โอกาสเหล่านี้จะเป็นการผลักดันให้นักศึกษา

ได้ดึงพลังของตนเองไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมและมหาวิทยาลัย

        คณะสื่อสารมวลชนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกองถ่าย  โดยเด็กๆ ที่มาร่วมเป็นทีมงานจะไม่มี- 

ค่าตอบแทน  แต่จะได้รับประสบการณ์ที่สามารถน�าไปต่อยอดกับการท�างานในอนาคต  ฝากทุกคนรอติดตาม 

รามแลนด์ The series  ซีรีส์ที่แสดงวิถีชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ผ่านกิจกรรมการเรียน 

การสอนและการใช้ชีวิต  โดยอาศัยศาสตร์ของภาพยนตร์แต่งเติมส่วนผสมที่คลุกเคล้าไปด้วยอารมณ์สุข ทุกข ์

ตื่นเต้นเร้าใจ  พร้อมให้แง่คิดดีๆ  โดยจะเริ่มออนแอร์ช่วงกลางปี  ทางยูทูป และไลน์ทีวี  หากกระแสตอบรับด ี

ก็จะเพิ่มช่องทางรับชมผ่านช่องรายการทีวีดาวเทียม หรือทีวีดิจิทัล”  

  อาจารย์เอกลักษณ์  กล่าวว่าผมได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ในการฟอร์มทีมสร้างซีรีส์เรื่องนี้  ทันทีที่ประกาศรับสมัครทีมงาน  มีนักศึกษาสนใจ

สมคัรเป็นทีมงานเบ้ืองหลงัมากกว่า 70 คน  แต่ละคนกจ็ะมีทักษะความสนใจในแต่ละด้าน  

จึงปรับโครงสร้างทีมงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ  ให้เด็กได้ฝึก  ได้ท�างานตามสิ่งท่ีสนใจ  

ซึง่เด็กรามฯ ได้เรยีนเยอะ  มีทกัษะมาก  แต่ยงัไม่มท่ีีฝึกจรงิจงั  เวทีนีจ้ะเป็นสนามฝึกซ้อม

ให้เด็กเป็นตัวตั้ง  ผมป้อนนโยบายแนวทางให้  พวกเขาก็จะประชุมระดมความคิดกัน

สร้างสรรค์ผลงาน  

 “รามแลนด์ The series เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นท่ีมีปัญหา  ไม่มีใครเข้าใจ  มารวมกัน 

ในสถานศึกษาทีเ่ปิดโอกาสให้กบัทุกคน  บางคนต้องท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย  ต้องเป็นเสาหลกัของครอบครวั

ทั้งที่ยังเรียนไม่จบ  บางคนอกหักจากที่อื่น สอบไม่ติด เข้ากับเพื่อนในสถาบันนั้นๆ ไม่ได้  ก็ซิ่วมาเรียนรามฯ

และต้องเอาตัวรอดให้ได้  โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักที่มาเจอกันด้วยสถานการณ์บางอย่าง”

 อาจารย์เอกลักษณ์  กล่าวอีกว่ารามค�าแหงในสายตาคนอื่นเหมือนเมืองลับแล  ถ้าไม่เข้ามาสัมผัส 

จะไม่รูจ้กัว่าแท้จรงิรามฯ เป็นอย่างไร  ซีรส์ีเรือ่งนีจ้ะพาทุกคนไปสมัผสัมุมมองใหม่ๆ ทีเ่ป็นเกรด็เลก็เกรด็น้อย 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงบางคนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี  ขณะท่ีบางคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน 

โดยเน้นเล่าเรื่องแบบครบรส  ดูสนุก และให้แง่คิด  เป็นความท้าทายที่จะริเริ่มของคณะสื่อสารมวลชน   

โดยเด็กแต่ละคนไม่มใีครหวงัค่าตอบแทน หวงัได้รบัประสบการณ์ไปเติมเต็มทักษะชีวติ  ซ่ึงถ้าไปได้ดีกอ็าจจะ 

มีหลายซีซั่นให้ได้ติดตามกัน

  ด้าน  นางสาวอันนา  สุวรรณวิโรจน์  นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  ตัวแทน-

คณะผูเ้ขยีนบท “รามแลนด์ The series”  กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงมีหลายแง่มุมท่ี

คนทั่วไปไม่รู้จัก  ซีรีส์เรื่องนี้จะพาทุกคนไปดู มุมมองต่างๆ ของนักศึกษารามค�าแหง 

ท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยท่ีจะท�าให้คนดูเข้าใจและรู้จักรามค�าแหงมากข้ึน  โดยนักศึกษา

รามค�าแหงไม่ได้มีแต่คนท�างานอย่างเดียว  แต่มีหลากหลายรูปแบบ  มีความแตกต่าง

ทางภูมิภาค สถานที่ และวัฒนธรรม  

         “จุดเด่นของรามแลนด์ฯ คือความแตกต่างทีม่ารวมกันอย่างลงตัว  เป็นซีรส์ีวยัรุน่  

สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางสู่การพิชิตเป้าหมาย  

 เตรียมสร้าง “รามแลนด์ The series” 
ซีรีส์เรื่องแรกของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุ่งหว้า ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ 

ให้โอวาทนักศึกษาโครงการพเิศษบรหิารธุรกจิบณัฑิต เพือ่ความเป็นเลศิ คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุ่นท่ี 7/1 ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 โดยมี คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับ

อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ศ.ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี 

ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ 

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุง่หว้า ประธานกรรมการบรหิาร 

โครงการฯ กล่าวว่ายนิดีต้อนรบันักศึกษาใหม่เข้ามาสู่รัว้รามค�าแหง การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบันการศึกษา และปรับตัวเข้ากับ 

สภาพแวดล้อมต่างๆ อกีท้ังแนะแนวการเรยีน การท�ากิจกรรม และแนะน�าอาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ีที่จะคอยช่วยให้ค�าปรึกษาในระหว่างเรียน รวมทั้งเรื่องคุณภาพ

ทางการศึกษา ถือเป็นส่ิงส�าคัญย่ิง เพราะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องได้รับ

การดูแล ควบคุม และประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ทั้งเรื่อง

การเรียนการสอน กิจกรรม และการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา

สถาบันอดุมศึกษาไปในทศิทางเดียวกนั ซึง่นกัศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอน 

และการท�ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วย

 “นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในโครงการนี้มีความแตกต่างกันทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒ ิ

ดังน้ัน การจะอยูร่่วมกนัได้อย่างมีความสุขจนส�าเร็จการศกึษา นกัศึกษาต้องยดึถอืในกฎ 

ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย มีความรัก ความสามัคคี และเคารพซึ่งกันและกัน 

รวมท้ังต้องมีปฏสัิมพนัธ์ระหว่างเพือ่นนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ตลอดจน 

ให้ความร่วมมือกับทางโครงการฯ คณะ และมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพือ่ให้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงพฒันาไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด และเป็นสถาบัน

การศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป”

 ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวต่อไปว่าโครงการพิเศษ 

บรหิารธุรกจิบณัฑิต เพือ่ความเป็นเลศิ สาขาวชิาการจดัการ เป็นอกีหนึง่โครงการ 

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีข่ยายโอกาสทางการศึกษาส�าหรบันักเรยีน นกัศึกษา 

และผูท้ีป่ระกอบอาชพีอยูแ่ล้ว ทีมี่ความต้องการจะเพิม่วฒุกิารศึกษาระดับปรญิญาตรี

ทางด้านบริหารธุรกิจ สามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นีย้งัมีจดุเด่นด้านการอ�านวยความสะดวกให้กับนกัศึกษาเรยีนนอกเวลาราชการ 

สอนโดยอาจารย์ประจ�าและผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจโดยตรง เพื่อให้เกิด

ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และกิจกรรมนักศึกษา ส�าเร็จออกไปเป็น

ผู้บริหารท่ีดีมีความรู้คู่คุณธรรม  พัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

ต่อไป  และขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษา ใฝ่หาความรู้รอบตัว และมีส่วนร่วม

ในการเรียนการสอน รวมทั้งก้าวทันเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้กับตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และหากนักศึกษามีปัญหา  

ข้อสงสัย โครงการฯ จะมีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด 

อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ที่เรียน และเกิด

ความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ด้วย

 การแข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 24 มีนาคม 2561 

โดยรอบแรกจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คู่แรกแข่งขันในญัตต ิ

“ปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากปัจจัยภายในมากกว่าภายนอก” ฝ่ายเสนอ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฝ่ายค้านมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คู่ท่ี 2 แข่งขันในญัตติ 

“โลกออนไลน์ในปัจจุบันก่อปัญหามากกว่าประโยชน์” ฝ่ายเสนอมหาวิทยาลัย- 

เกษตรศาสตร์ ฝ่ายค้านโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผลการแข่งขัน 

ทีมท่ีผ่านเข้ารอบได้แก่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้อง POB 701 ชั้น7 อาคารรัฐศาสตร์ 2   

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

แข่งขันโต้วาทีอุดมศึกษาชิงโล่พระราชทานฯ

 อาจารย์ดนัย ตนัเกดิมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษา 

ทศันมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 5 โดยมนิีสิตนักศึกษาจากมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง, มหาวทิยาลยัรงัสติ และ มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีมีการเรียนการสอน 

ทางด้านทัศนมาตรศาสตร์เข้าร่วมสัมมนา เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2561  

ณ ห้องประชุม SCL 101 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

 กิจกรรมสาขาฯ จังหวัดตรัง เจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดตรังร่วมสนับสนุนของขวัญและจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2561 เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับเด็กพิการ เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2561 

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ม.ร. ปฐมนิเทศ นศ.โครงการพิเศษฯ เพื่อความเป็นเลิศ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตอน ต้องตายอย่างมีความสุขถึงจะกิน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ใครไม่เคยกนิไก่ยกมอืขึน้ ทีจ่รงิกค็งมีท่านผูอ่้านทีไ่ม่กนิไก่อยู่บ้าง (ขออนุญาต

ใช้ค�าว่ากนิแทน “รบัประทาน” นะครบั เพราะไม่ใช่ค�าหยาบคายแต่อย่างใด) แต่ส่วนใหญ่

ก็คงเคยกินมาแล้วเพราะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ขัดกับหลักข้อห้ามทางศาสนาใดๆ 

 ที่ผมหยิบยกเรื่องกินไก่มาเขียนในตอนน้ีก็เพราะไก่เน้ือท่ีภาษาอังกฤษ

ใช้ค�าว่า broiler นัน้เป็นสตัว์เศรษฐกจิทีส่�าคัญมากในโลกยคุปัจจุบนั และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่งแม้จะเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนูเพราะเราเลี้ยงไก่มาก

เป็นอนัดบั 8 ของโลกและส่งออกเป็นอนัดับ 3 เชยีวนะครบั มลูค่าส่งออกกไ็ม่มาก

ไม่น้อยแค่แสนกว่าล้านบาทต่อปีเท่านัน้เอง น่ีแค่ทีเ่ลีย้งเพือ่ส่งออกเท่านัน้มูลค่า

ที่ซื้อกินกันอยู่ในประเทศยังไม่ได้นับ

 ทีจ่รงิคนไทยสมัยก่อนน้ันไม่นยิมกนิเน้ือไก่สักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เลีย้งไก่ 

ไว้กนิไข่มากกว่า เวลาจะกนิเลีย้งขนาดกลาง (ถ้าเลีย้งใหญ่ต้องล้มววัล้มควายกัน) 

ก็ต้องหาคนท่ีใจเหี้ยมสักหน่อยไปเชือดไก่ท่ีเลี้ยงไว้ในเล้ามากิน  เนื้อไก่ท่ีขาย 

ตามตลาดมีราคาค่อนข้างสูงซ่ึงเป็นไปตามกฎอปุสงค์อุปทาน จะแพงกว่าเน้ือหมู 

หรือเนื้อวัวด้วยซ�้า แม้แต่ตอนที่กระทรวงเกษตรฯ เริ่มส่งเสริมการเลี้ยงไก่นั้น

ก็เน้นที่การเลี้ยงไก่ไข่ ผมยังจ�าค�าขวัญของรัฐบาลยุคที่ผมยังเด็กอยู่ได้ว่า 

“กินไข่วันละฟองไม่ต้องไปหาหมอ” ซึ่งผมเข้าใจว่าคงประยุกต์มาจากค�าขวัญ

ของฝรั่งท่ีว่ากินแอปเปิลวันละฟอง..เอ๊ยวันละผลไม่ต้องไปหาหมอนั่นเอง 

(ภาษาอังกฤษคือ an apple a day keeps the doctor away ครับ) และแม้แต่เมื่อ

ตอนที่ผมไปเรียนเกษตร ไก่ที่นักเรียนจะต้องฝึกเลี้ยงก็มีแต่ไก่ไข่เกือบทั้งนั้น 

มีไก่เนือ้อยูไ่ม่กีตั่วส�าหรบัให้นักเรยีนฝึกการตอนไก่ เพราะสมัยนัน้เนือ้ไก่ท่ีนยิม

กินกนัต้องเป็นไก่ตอนซ่ึงราคาแพง และการตอนสมัยนัน้เป็นแบบใช้มีดเจีย๋นเอา

ไม่ใช่ใช้เครื่องฝังยาเข้าไปในหัวไก่เหมือนในปัจจุบัน

 การเลีย้งไก่เน้ือมีการพัฒนาข้ึนในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา

ซ่ึงคดิค้นเทคโนโลยกีารเลีย้งไก่แบบทนัสมัยในโรงเรอืนปิดทีเ่กษตรกรแค่คนเดียว

สามารถเลี้ยงไก่คราวละหลายหม่ืนตัวได้ส�าเร็จ โดยท่ีไก่ในกระบวนการเลี้ยง 

เช่นนีมี้การคดัพนัธ์ุท่ีโตได้เรว็คอืราว 3 เดือนกก็นิได้แล้ว และมีอตัราแลกเนือ้สงู

ซ่ึงแปลว่าอาหารท่ีไก่กินเข้าไปสามารถเปล่ียนเป็นเนื้อไก่ได้มาก การเลี้ยงไก ่

แบบนี้ท�าให้ต้นทุนการผลิตไก่ต่อตัวต�่าลงมากและท�าให้เนื้อไก่ราคาถูกลง 

จนกลายเป็นอาหารโปรตีนท่ีราคาต่อกิโลกรมัถกูเกอืบจะท่ีสดุอยูแ่ล้วในปัจจบัุน 

เทคโนโลยีนี้ถูกลงทุนซ้ือมาใช้ในกระบวนการเล้ียงไก่เน้ือในประเทศไทยโดย

เจ้าสัวที่ถึงไม่บอกชื่อท่านผู้อ่านก็คงรู้ว่าเป็นใครเมื่อราวๆ 40 กว่าปีมาแล้ว

 เขียนมาถึงตรงนี้ ก็คงเพียงพอที่ผมจะขยายความชื่อตอนที่ว่า “ต้องตาย 

อย่างมีความสุขจึงจะกิน” ได้แล้ว ซึ่งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าคนกินจะตายนะครับ 

ผมหมายถึงไก่ที่เราจะกินเนื้อของมันน่ะแหละ เขาห้ามท�าทารุณกรรมหรือ

ท�าให้มันเกดิความทกุข์ก่อนตาย มฉิะนัน้จะไม่รบัซ้ือ เรือ่งน้ีเป็นประเด็นส�าคัญ

ส�าหรับคนในยุโรปซึ่งไม่ต้องการให้สัตว์ทุกชนิดถูกท�าทารุณ แม้ว่าสัตว์นั้น

ก�าลังจะถูกฆ่าก็ตาม

 เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกส�าคัญของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ 

จากประเทศไทยรองจากญี่ปุ่น เนื้อไก่ท่ีจะส่งออกไปขายได้นอกจากจะต้อง 

ผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดแล้ว ยังต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ที่ก�าหนดเรื่องที่ไก่ต้องไม่ทุกข์ทรมานก่อนตายด้วย โดยทางฝ่ายผู้ซ้ือจะส่ง 

เจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจรับรอง โดยเริ่มต้ังแต่การขนส่งไก่จากฟาร์มมายัง 

โรงงานแปรรูปหรือเรียกง่าย ๆ  ว่าโรงเชือดต้องไม่แออัดยัดเยียดเกินไป ภาชนะ 

ท่ีใช้บรรจุตัวไก่ต้องโปร่งสบาย และเมื่อมาถึงโรงงานก็ต้องพักอยู่ท่ีอากาศ

ถ่ายเทได้ดี 

     

อาจารย์ตูซาร์  นวย aseanlang_ram@yahoo.co.th

การสั่งอาหาร (3) 

  ที่ประเทศเมียนมา อาหารท่ีเป็นรสเผ็ด รสเข้มข้นที่คนไทยชอบกินกัน 

สามารถหาได้ไม่ยาก  แล้วร้านทีข่ายอาหารแบบนีส้ามารถหาทีใ่ดกไ็ด้ท่ัวประเทศเมียนมา 

  -   

ซ้าตู  อะโตะแท้กะ บายะมะแล้

(ลูกค้าที่มากิน)  (พวกย�า มีอะไรบ้าง)   

 - 

ซะบแว้โท้ 

(พนักงานเสิร์ฟ) แป้บย้าโตะ, งะแพโตะ, คะย้านชินตี้โตะ, มยี้น 

   ควาแยวะโตะ, แป้เซ้าค้าตี้โตะ, โด่ปา  

   (เป็นพวก ย�าเต้าหู้ ย�าเนือ้ปลากราย ย�ามะเขอืเทศ  

   ย�าใบบัวบก ย�าถัว่พคูรบั)

  - 

ซ้าตู  มยี้น ควา แยวะ โตะโก อะเซ่น โตะเป้ปา

(ลูกค้าที่มากิน)   (ขอย�าใบบัวบกแบบมันๆ ให้หน่อยนะ)

 -  

ซะบแว้โท้  โฮะแก่ 

(พนักงานเสิร์ฟ)  (ครับ)

  - 

ซ้าตู  งะแพโตะแล้ ชีนชีน ซะซะเล้ โละเป้ปา

(ลูกค้าท่ีมากิน)  (ขอย�าเน้ือปลากราย ท�าแบบเปรีย้วๆ เผด็ๆ ให้ด้วย)

 - 

ซะบแว้โท้ โฮะแก่ จะนอ ยูลาเป้ป่าแม 

(พนักงานเสิร์ฟ)  (ครับ ผมจะเอามาให้)

     ในบทสนทนา มีรูปแบบการใช้ค�ากริยาซ้อนกันเพื่อแสดงการกระท�า 

ที่ท�าพร้อมๆ กัน หรือต่อเนื่องกัน จากบทสนทนา ตัวอย่าง ก็คือ “

โตะเป้” แปลว่า “ย�าให้”,  “   โละเป้” แปลว่า “ท�าให้”,  “   ยลูาเป้” 

แปลว่า “เอามาให้”  

  ยกตัวอย่าง เช่น

1.  ตูโด้ อะโตะโก ซ้าตว้าแด (พวกเขากนิย�าไป)

2.  ทะมี้นไซมา ตว้าซ้าแม (จะไปกินที่ร้านข้าว)

3.   ฮนีตเว อ่าโลนโก แท่ซ้าแต  (ตักกบัข้าว 

 ทั้งหมดกิน)

4.  แจะอุ แวลาตะล่า (ซื้อไข่ไกม่าไหม)

5.  เค่าซแว้โตะ ดะบะกาน 

  แท่ตว้าชีนบาแด  (อยากใสย่�าบะหมี่หนึ่งจานไป)

 ท่ีส�าคัญคือตอนจะเชอืดคอไก่ (ท่านผูใ้ดหวาดเสียวโปรดอย่าอ่าน) ซ่ึงเด๋ียวนี ้

ใช้เครื่องช่วย ฝ่ายผู้ซื้อเขาก�าหนดเวลาไว้เลยว่าต้องตายภายในกี่วินาทีโดยในการ 

ตรวจสอบเขามาคอยจบัเวลาด้วย จดุมุ่งหมายกคื็อต้องการให้ไก่ตายอย่างเรว็ท่ีสดุ

เพื่อจะได้ไม่ทรมาน ด้วยอานิสงส์ที่โรงเชือดไก่เพื่อส่งออกต้องผ่านมาตรการ 

ท่ีผมเล่ามานีก็้ท�าให้เวลาเราซ้ือเนือ้ไก่ทีม่ยีีห้่อกจ็ะได้กนิไก่ทีต่ายอย่างมีความสุขด้วย 

เพราะว่าเขาเชือดมาจากโรงงานเดียวกัน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จัดงานวันพ่อขุนฯ ณ สาขาวิทยบริการฯ ม.ร. ทั่วประเทศ
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก�าหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกป ี

เป็นวนัพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช วนัส�าคัญทางประวติัศาสตร์และเป็นวนัรฐัพธีิ น้ัน 

ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนในจังหวดัต่างๆ 

ทัว่ประเทศ ร่วมจดังาน “วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” เพือ่เทดิพระเกยีรติและน้อมร�าลกึ 

ถงึพระมหากรณุาธิคณุของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ง 

 ส�าหรบั “วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” ในปีน้ี หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบนั ม.รามค�าแหง ตลอดจนประชาชน 

ในจงัหวดัต่างๆ ร่วมพธีิวางพานพุม่ถวายราชสักการะฯ ณ พระบรมราชานุสาวรย์ี 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  

 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน 

ในพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ประจ�าปี 2561 โดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ร่วมพธีิ  

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี

 ดร.สมศักด์ิ จังตระกุล ผูว่้าราชการจังหวดัขอนแก่น เป็นประธานในพธีิวางพานพุม่ 

ถวายเครื่องราชสักการะเน่ืองในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  ประจ�าปี 2561 

โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์พทิยา  สีสด  รองอธิการบดีฝ่ายวทิยาเขต เจ้าหน้าทีส่าขา 

หวัหน้าส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ศิษย์เก่า 

นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพธีิ ณ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น

สาขาฯจังหวัดเชียงใหม่

 อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์  จารุพัฒน์หิรัญ 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธาน

ในพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ 

เนื่องในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

โดยมีเจ้าหน้าที่สาขาฯ ศิษย์เก่า นักศึกษา-

ปัจจุบัน ร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรม-

ราชานุสาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดเชียงใหม่ และห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สาขาฯจังหวัดเชียงราย 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติจงัหวดัเชยีงราย 

จัดพิธีทางศาสนาและวางพานพุ ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาส 

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมีนายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงราย  และรองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ  รองอธิการบดีฝ่าย- 

วิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ต�ารวจ ตลอดจน 

ประชาชน ร่วมพธีิ ณ บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย

 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดันครพนม 

ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดงานวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 17 

มกราคม 2561” โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  

เป็นประธานในพธีิ และมีรองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  สุจริตวณิชพงศ์  รองอธิการบดี

ฝ่ายส�านักวทิยบรกิาร คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมในพธีิ

 สาขาฯจังหวัดขอนแก่น

สาขาฯจังหวัดนครพนม

สาขาฯจังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อหน้า 7)

 นายณรงค ์  

วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ

จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  

เป็นประธานในพิธี 

วางพานพุ่มถวาย- 

เครือ่งราชสักการะ เนือ่งในวันพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์

เริงรณ  ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เอกชน 

และประชาชน ร่วมพธีิ ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหง ม.รามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ

 สาขาฯจังหวัดชัยภูมิ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  

ผูว่้าราชการจงัหวดับรุรีมัย์ เป็นประธาน

ในพธีิถวายเครือ่งราชสักการะเนือ่งใน 

“วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช”  

โดยมรีองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

บุรีรัมย์  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชน ร่วมวาง- 

พานพุ่มดอกไม้สด ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์องค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาฯจังหวัดตรัง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง  

จัดงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2561 โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล   

ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั เป็นประธานในพธีิ และมีรองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ตัณศิร ิ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าท่ีสาขา

วิทยบริการฯ จ.ตรัง ตลอดจนศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน หัวหน้าส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ณ บรเิวณลานพระบรมราชานุสาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง

สาขาฯจังหวัดพังงา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา  

จดังานวนัพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ปี 2561 ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีีมติให้เป็นวนัรฐัพธีิ 

โดยมีนายสิทธิชยั ศักดา ผูว่้าราชการจังหวดัพงังา เป็นประธาน และมีนายปรีชา  

ประยรูพฒัน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพนัธ์ ข้าราชการ หน่วยงาน 

รฐัวสิาหกจิ ทหาร ต�ารวจ หวัหน้าหน่วยสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุม่พลงัมวลชน 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช เพือ่น้อมร�าลกึถึง 

พระมหากรณุาธิคณุของพระมหากษัตรยิาธิราช ผูท้รงพระคุณอนัยิง่ใหญ่ต่อประเทศ

และปวงชนชาวไทย ณ บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช” โดยมี 

หวัหน้าส่วนราชการ ผูแ้ทนส่วนราชการ และประชาชน ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้สด 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์องค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดันครราชสีมา ต�าบลท่าอ่าง อ�าเภอโชคชยั 

จังหวัดนครราชสีมา

 นายสุรยิะ  อมรโรจน์วรวฒุ ิ  ผูว่้าราชการจงัหวดัปราจนีบรุ ีพร้อมด้วยอาจารย์ ดร. 

หฤษฎ์ น่ิมรกัษา รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบุร ี น�าเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ 

นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และหน่วยงานราชการต่างๆ  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม 

ถวายเครื่องราชสักการะเน่ืองในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2561  

ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

สาขาฯจังหวัดนครราชสีมา

จัดงานวันพ่อขุนฯ ณ สาขาวิทยบริการฯ ม.ร.ทั่วประเทศ (ต่อจากหน้า 6)

สาขาฯจังหวัดนครศรีธรรมราช

 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวัน

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา หวัหน้าส่วนราชการพลเรอืน ทหาร ต�ารวจ ตุลาการ 

อัยการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน คณะผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมวาง

พานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และร่วมพิธีทางศาสนา  ณ ลานพระบรม-

ราชานุสาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลัยรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิาร 

เฉลิมพระเกยีรติจงัหวดันครศรธีรรมราช อ�าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช

สาขาฯจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาฯจังหวัดปราจีนบุรี

(อ่านต่อหน้า 8)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  

ผู ้ว ่ าราชการจังหวัดเพชรบูรณ ์  

เป็นประธานในพธีิถวายเครือ่งราชสักการะเน่ืองใน “วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช” 

โดยมีรองศาสตราจารย์วศิิษฐ์  ทวเีศรษฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วม- 

วางพานพุม่ดอกไม้สด ณ ลานพระบรมราชานุสาวรย์ีองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

 จงัหวดัแพร่ ร่วมกบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดแพร่ จัดพิธีทางศาสนา และวางพานพุ่มถวายราชสักการะในโอกาส 

วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช โดยมีนายพงศ์รตัน์  ภริมย์รตัน์  ผูว่้าราชการจงัหวดัแพร่ 

เป็นประธาน และมีหวัหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ประชาชน

ร่วมในพธีิ ณ บรเิวณพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

สาขาฯจังหวัดแพร่

จัดงานวันพ่อขุนฯ ณ สาขาวิทยบริการฯ ม.ร.ทั่วประเทศ (ต่อจากหน้า 7)

สาขาฯจังหวัดลพบุรี

 รองศาสตราจารย์ทวศัีกด์ิ ป่ินทอง รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัลพบุร ี

พร้อมด้วยนายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ อดีต ส.ว.จังหวัดลพบุรีและท่ีปรึกษาสาขา

วทิยบรกิารฯจ.ลพบุร ี นายชยัรตัน์ มาตยานุมัตย์ ประธานชมรมรามค�าแหงลพบุรี 

พร้อมท้ังบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจบัุน ร่วมวางพานพุม่ถวายราชสักการะ 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2561 เพือ่แสดงออกถงึความกตัญญูกตเวท ี ตลอดจน 

สืบสานประเพณวีฒันธรรมอันดีงาม ณ พระบรมราชานุสาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

สาขาฯจังหวัดเพชรบูรณ์

สาขาฯจังหวัดสงขลา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสงขลา จดังานวนัพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช โดยมีนายดลเดช 

พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

เป็นประธาน และมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล ทุง่หว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา  ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน 

นักศึกษาและประชาชน ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้สดถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรม-

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

สาขาฯจังหวัดศรีสะเกษ

 นายธวัช  สรุะบาล  ผูว่้าราชการ- 

จงัหวดัศรสีะเกษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ 

หวัหน้าส่วนราชการร่วมวางพานพุม่- 

ดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุน 

รามค�าแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติ 

จงัหวดัศรสีะเกษ โดยมีพระราชกติติรงัสี 

เจ้าคณะจงัหวดัศรสีะเกษ เป็นประธานสงฆ์

เจริญพุทธมนต์ ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดศรีสะเกษ 

 ในโอกาสเดียวกันน้ี สาขาวทิยบริการฯจังหวดัศรีสะเกษร่วมกบักรมประมง 

ได้จัดกิจกรรม “ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว” ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็น 

พระราชกุศลด้วย 

(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สาขาฯจังหวัดสุรินทร์

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร ์

จัดพิธีทางศาสนาและวางพานพุ ่มถวายราชสักการะในโอกาสวันพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2561 ตามมติคณะรฐัมนตรท่ีีเหน็ชอบให้วันพ่อขนุ-

รามค�าแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี โดยมีนายอรรถพร 

สิงหวชัิย ผูว่้าราชการจงัหวดัสุรนิทร์ น�าส่วนราชการ ทหาร ต�ารวจ องค์กรภาคเอกชน

ชาวจงัหวดัสุรนิทร์ รวมท้ังข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีสาขาฯ จงัหวดัสุรนิทร์ ร่วมในพธีิ 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

จัดงานวันพ่อขุนฯ ณ สาขาวิทยบริการฯ ม.ร.ทั่วประเทศ (ต่อจากหน้า 8)

 จังหวัดหนองบัวล�าภู จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เพือ่ร่วมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธิคณุของพระมหากษัตรย์ิ 

ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองบัวล�าภู เป็นประธานในพิธี และมีอาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด-

หนองบัวล�าภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

จังหวัดหนองบัวล�าภู หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน และกลุ่มพัฒนาสตรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด-

หนองบัวล�าภู

สาขาฯจังหวัดหนองบัวลำาภู

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติจังหวดัอ�านาจเจรญิ 

จัดงานวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ประจ�าปี 2561 โดยมีนายสิริรัฐ  ชุมอุปการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ 

คณะเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ นกัศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมพธีิถวายราชสักการะ

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอ�านาจเจริญ

สาขาฯจังหวัดอำานาจเจริญ

สาขาฯจังหวัดอุดรธานี

 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี

วางพานพุม่ดอกไม้สดถวายราชสักการะ

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชในโอกาส

วนัพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช เพือ่ร่วมร�าลกึ

ถงึพระมหากรณุาธิคุณของพระมหากษัตรย์ิ 

ผูท้รงประดิษฐ์อกัษรไทย โดยมหีวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน ข้าราชการพลเรอืน 

อัยการ ข้าราชการทหาร ต�ารวจ และนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมในพิธี 

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัอทัุยธานี จดัพธีิถวาย- 

ราชสักการะพระบรมราชานสุาวรีย์ 

พ่อขนุรามค�าแหงเน่ืองในโอกาส

วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยมีรองศาสตราจารย์สกัุญญา

ตันธนวัฒน์  รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัอทัุยธานี 

เป็นประธานในพิธีบวงสรวง

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อทุยัธานี หน่วยงานราชการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบัุน ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้สด 

เพื่อถวายราชสักการะฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

สาขาวทิยบรกิารฯจังหวัดอุทัยธานี     

สาขาฯจังหวัดอุทัยธานี

 อาจารย์ ดร.ณัฐวฒุ ิ ฮนัตระกลู รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสโุขทยั 

คณบดีคณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธ ี

ทางศาสนาและวางพานพุ ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช 17 มกราคม 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย 

จากน้ันได้เดินทางไปสักการะองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ณ สาขาวทิยบรกิาร 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

สาขาฯจังหวัดสุโขทัย



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑๑๐

ถาม หากวิชาท่ีลงทะเบยีนกบัวชิาทีเ่ทยีบโอนซ�า้กนั 

จะตัดวชิาท่ีเทยีบโอนนัน้ออกได้หรอืไม่ ให้เหลอืแต่วชิา 

ที่ลงทะเบียนหรือจะเลือกใช้เกรดใดเกรดหน่ึง 

ได้หรือไม่

ตอบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

 ข้อ 16.5.5 นักศึกษาจากสถาบันอื่นที ่

เทียบโอนตามเกณฑ์ของแต่ละคณะจากวุฒิที่ใช้สมัคร 

การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการ

ศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

ไม่สามารถน�ากระบวนวิชาที่เทียบโอนได้แล้ว 

มาขอ Regrade 

 ข้อ 16.5.6 นกัศึกษาทีเ่ทียบโอนเป็นรายกระบวนวชิา 

ได้แก่ นักศึกษา Pre-degree นักศึกษาหมดสถานภาพ 

นักศึกษาปรญิญาท่ี 2 และนกัศึกษาเทียบโอนสองสถาบนั 

สามารถเลือกกระบวนวิชาที่ได้เกรดต�่ากว่า C  

มาเทียบโอนได้ และสามารถน�าวิชาที่เทียบโอน

แล้วนั้นมาขอ Regrade ได้

 การที่นักศึกษาลงทะเบียนซ�้ากับวิชาท่ี 

เทียบโอนได้ ต้องเป็นไปตามข้อบงัคับของมหาวทิยาลยั 

ข้อ 16.5.5 และ ข้อ 16.5.6 คอื ถ้าเป็นวิชาทีเ่ทยีบโอน

มาจากต่างสถาบัน เกรดที่สอบได้ไม่มีผลอะไร 

นักศึกษาได ้ เกรดตามหลักเกณฑ์ ท่ีคณะของ

นักศึกษาโอนให้ แต่ถ้าเป็นวิชาท่ีเทียบโอนให้มา 

จากผลการสอบจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย

การสมัครระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ดังนี้คือ 

ข้อ 16.5.3 นักศึกษามีสิทธ์ิปรบัอกัษรระดับคะแนน

ได้เฉพาะกระบวนวชิาท่ีได้ผลการสอบต�า่กว่าอกัษร

ระดับคะแนน C ท้ังน้ีให้นับกระบวนวชิาท่ีสอบได้อกัษร 

ระดับคะแนนสูงสุดเพยีงครัง้เดียว หากกระบวนวชิานัน้ 

มีอักษรระดับคะแนนท่ีเท่ากันให้นับอักษรระดับ 

คะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิตสะสม 

 จากข้อบังคับฯน้ี เกรดที่จะลงทะเบียน 

เพื่อสอบใหม่ เกรดที่โอนมาต้องเป็นเกรดที่ต�่ากว่า 

C  คือ D หรือ D+ เท่านั้น ถ้าผลสอบได้มากหรือ

เท่าเดิมตามหลักเกณฑ์การรีเกรดแล้ว เกรดเดิม

จะถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติ และนักศึกษาจะได้

เกรดท่ีสอบได้ใหม่ในภาคที่นักศึกษาสอบได้เกรด

ในภาคนั้นแทน

ถาม ถ้าลงวิชาซ�้ากับวิชาที่เทียบโอน ท�าไม

ต้องตัดเกรดวิชาท่ีลงทะเบียนซ�้าออกด้วย โดยท่ี

นักศึกษาไม่ได้แจ้งให้ตัดออก

ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 กองบรรณาธิการ

 ข้อ 16.5.3 นักศึกษามีสิทธ์ิปรับอักษร

ระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลสอบต�่า

กว่าอักษรระดับคะแนน C ทั้งนี้ ให้นับกระบวนวิชา

ที่สอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว 

หากกระบวนวิชานั้นมีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน 

ให้นับอกัษรระดับคะแนนครัง้สุดท้ายเป็นหน่วยกติสะสม

 ข้อ 16.5.5 นักศึกษาจากสถาบนัอืน่ท่ีเทียบโอน 

ตามเกณฑ์ของแต ่ละคณะจากวุฒิที่ ให ้สมัคร  

การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการ

ศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย

ไม่สามารถน�ากระบวนวิชาท่ีเทียบโอนได้แล้วมาขอ 

Regrade

 ข้อ 16.5.6 นกัศึกษาทีเ่ทียบโอนเป็นรายกระบวนวชิา 

ได้แก่ นกัศึกษา Pre-degree นกัศึกษาหมดสถานภาพ 

นกัศึกษาปรญิญาท่ี 2 และนักศึกษาเทยีบโอนสองสถาบนั 

สามารถเลอืกกระบวนวชิาท่ีได้เกรดต�า่กว่า C มาเทียบโอนได้ 

และสามารถน�าวิชาที่เทียบโอนแล้วนั้นมาขอ Regrade ได้

 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การใช้สิทธ์ิ

เทียบโอนมีผลกบัการคดิเกรดเฉลีย่ ม ี2 กรณีด้วยกนั คือ

 1. การเทียบโอนวิชาจากสถาบันอื่น

 2. การเทียบโอนวิชาจากท่ีสอบได ้จาก-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ดังนั้น ถ้านักศึกษาเทียบโอนตามหลักเกณฑ์

ข้อ 1 วิชาที่เทียบโอนให้มหาวิทยาลัยไม่น�ามารวม เพื่อ 

คิดเกรดเฉลี่ยเม่ือนักศึกษาเรียนจบการศึกษา ดังนั้น 

การลงทะเบยีนซ�า้กบัวชิาท่ีเทยีบโอนได้จงึไม่มีผลอะไร 

แม้จะมีผลสอบใหม่ก็ตาม แต่ถ้านกัศึกษาใช้สิทธ์ิเทยีบโอน

ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 วิชาที่เทียบโอนถ้าได้เกรดต�่ากว่า 

C คือ D หรือ D+ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อ

สอบใหม่ได้ ซ่ึงจะเข้าหลกัเกณฑ์ในการรเีกรด ตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยเรื่องการรีเกรด

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 

ANT 3013

PHYSICAL ANTHROPOLOGY 

(มานุษยวิทยากายภาพ)

 ✎	 แนวสังเขปวชิา ศึกษาและวเิคราะห์ประวติั- 

ความเป็นมาของมนุษยชาติในแง่สรรีวทิยา  กลไกท่ีท�าให้ 

เกิดการวิวัฒนาการ  ศึกษาเกณฑ์การจัดล�าดับชั้น 

ของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลัง 

และเลี้ยงลูกด้วยนม แนวความคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ ์

และสีผิว  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพของมนุษย ์

กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม 

(PR. ANT2013 นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ควรผ่านวิชา 

โบราณคดีเบื้องต้นที่เปิดในเทอม 1 มาก่อน)

 ✎	เอกสารการเรยีน  เอกสารค�าสอน ANT 3013 

มานษุยวทิยากายภาพ และเอกสารประกอบการเรยีน 

ANT 3013 (S) มานุษยวิทยากายภาพ โดย อ.อัญชลา 

โภชนสมบรูณ์ นกัศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาได้ทีร้่านถ่ายเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน

   TU 15:30-17:20 (SWB 501)

 ✎	หัวข้อหลัก

   - แนวความคิดเรือ่งววิฒันาการของส่ิงมีชวีติ 

แนวความคิดเรือ่งยุคฟอสซิล การก�าหนดอายุ ลกัษณะ

ทางกายภาพของไพรเมทและพฤติกรรมทางสังคม 

ที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของกลุ ่ม 

สายพันธุ์ที่ร่วมสายวิวัฒนาการกับมนุษย์

   - แนวความคดิเรือ่งววิฒันาการขึน้เป็นมนษุย์ 

แนวความคิดเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรม อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

 ✎	 แนวทางการวัดผล

   - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 3 ข้อ  

(60 คะแนน)

   - ส�าหรับผู ้ที่เข้าเรียนประจ�าสามารถ 

สะสมคะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนนจาก 

รายงานกลุ่มท่ีต้องส่งตามวันท่ีก�าหนดระหว่าง 

ภาคการศึกษาและน�าเสนอในชัน้เรยีน (จ�ากดัจ�านวน 

กลุม่ตามเวลาการน�าเสนอ) โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบบั

สามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

   - การท�ารายงานมีจดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างาน 

เป็นกลุม่และมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซึง่การท�ารายงานนี้

ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกคน) 

และไม่มีการท�ารายงานเพิม่เติมทกุกรณใีนการสอบซ่อม 

   - วิชาน้ีมีการทดสอบแบบ e-Testing 

เป็นข้อสอบปรนยั นกัศึกษาทีส่นใจสามารถลงทะเบียนเพิม่ได้ 

โดยเลือกวันเวลาสอบด้วยตนเอง (ถ้าสอบผ่านแล้ว 

ผลจะเป็นตามท่ีได้ นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อสอบ 

ในปลายภาคและสอบซ่อมเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น)

 ✎	วันและเวลาสอบ

   M 12 MAR. 2018 A (09:30 - 12:00)

 ✎	ข้อแนะน�า

   - นกัศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหวัข้อหลกัๆ 

เช่น  แนวคิดต่างๆ ของการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

(อาทิ ลีลล์ ดาร์วิน เมนเดล) ลักษณะทางกายภาพ

ของไพรเมทในกลุม่ต่างๆ (ลงิดึกด�าบรรพ์ ลงิโลกใหม่ 

ลิงโลกเก่า เอปและมนุษย์) พฤติกรรมทางสังคมของ

ไพรเมทและบรรพบุรุษของมนุษย์  และหลักฐาน

การค้นพบสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการขึ้นเป็นมนุษย์

  - ตามหลักสูตรก�าหนดให ้วิชานี้ เป ิด

บรรยายในภาค 2 (ไม่เปิดในภาค 1) นักศึกษาควร

วางแผนการศึกษาล่วงหน้า



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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

     

เตรียมสร้างฯ (ต่อจากหน้า 1)

 
อบรมการประกอบธุรกิจ

ออนไลน์เบื้องต้น (ฟรี)

โดยเน้นความสมัพนัธ์ในกลุม่เพือ่น  ให้ข้อคิด ให้ก�าลงัใจกนั 

และกนั  เพือ่ไม่หยุดพยายาม  งานเขียนบทค่อนข้างหนกั 

เป็นการท�างานท่ีต้องใส่ใจและอดทน  ต้องสู้จนกว่าจะจบ 

ซึง่ทุกคนในทมีเขียนบทต่างทุ่มเทอย่างเต็มที ่  สมาชกิ 7 หวั

ช่วยกันเสนอแนวคิดไอเดียจนมีความกลมกล่อมข้ึน 

ไม่หวงัให้ซรีส์ีติดกระแส  แต่หวงัให้คนดูชอบ  ดูแล้วมคีวามสุข 

โดยส่ิงท่ีพวกเราจะได้รบักลบัมาคอืประสบการณ์ท่ีดี”

        นางสาวเพ็ญรว ี ครพุานชิ 

นกัศึกษาคณะสือ่สารมวลชน  

ตัวแทนคณะผูก้�ากบั “รามแลนด์ 

The series”  กล่าวว่าเป็นครัง้แรก 

ทีไ่ด้ชิมลางเป็นผูก้�ากบั  ซึง่ซรีส์ี 

เ รื่ องนี้ เป ็นจุด เริ่ มต ้น ท่ี ดี

ของคณะส่ือสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยเล่าเรือ่งราวชวีติของเด็กรามฯ 

ผ่านหน้าจอ  ถ่ายทอดความหลากหลายของสังคม 

ม.รามค�าแหง  ที่มีคนจากทุกภาค หลากสถานะ และ 

ต่างวัฒนธรรมมารวมตัวกนัโดยมีจดุมุง่หมายเดียวกนั

คือการศึกษา  พร้อมพยายามพสูิจน์ตัวเองด้วยการพชิติ

เป้าหมายเรื่องการเรียน

 “ซีรีส์เรื่องนี้มีครบรส  ทั้งความอบอุ่น  ดูสนุก 

และความน่ารัก  โดยฝีมือผู้ก�ากับ 8 ชีวิตที่จะร่วมกัน

 กองงานวทิยาเขตบางนา มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

(รามฯ2)  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับการอบรม 

“การประกอบธุรกจิออนไลน์เบือ้งต้น” โดย คณุณัฐกจิ 

สินธุยี ่ หวัหน้างานนวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ  

สถาบันคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นวทิยากร 

เปิดอบรม 4 รุ่น ดังนี้

  รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   

 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 4 เมษายน 2561

 รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

 รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 8 สิงหาคม 2561

 ในแต่ละรุน่อบรมต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

โดยการอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่

บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ีกองงาน-

วิทยาเขตบางนา  งานกิจการและบริการนักศึกษา 

อาคารพระมาส (PRB) ชั้นล่าง  โทร. 0-2397-6314, 

081-902-9550

 แนะแนวการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ- 

จังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี และ การเรียนระบบ Pre-degree 

ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว เม่ือวันท่ี 

23 มกราคม 2561

  

 อาจารย์ขจรศักด์ิ 

วงศ์ชีวรัตน์ ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ น�านักศึกษา 

ท่ีเรียนวิชาไลเคนวิทยา 

(BOT4101) ออกฝึกปฏิบัติการ 

ภาคสนาม ณ อุทยาน- 

แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด- 

นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 20 - 21 มกราคม 2561 โดย 

ศึกษาชนิด รูปแบบการด�ารงชีพ การแพร่กระจาย 

ของไลเคน ในสภาพระบบนิเวศท่ีหลากหลาย เช่น 

ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ป่าดิบช้ืน (Moist 

Evergreen Forest) และป่ารุ่นสอง (Secondary Forest) 

และได้รับความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา สรีรวิทยา 

การเจริญเติบโต ตลอดจนการย้ายปลูกไลเคนเพื่อ 

การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากคุณมงคล แผงเพชร 

และคุณสัมฤทธ์ิ เส็งเล็ก นักวิจัยจากหน่วยวิจัยไลเคน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซ่ึงประสบการณ์จากการฝึก 

ภาคสนามคร้ังน้ีท�าให้นักศึกษาเข้าใจชีวิตของส่ิงมีชีวิต 

กลุ่มนี้อย่างลึกซึ้ง เติมเต็มความรู้ได้อย่างครบถ้วน 

ซึ่งมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกจิการนักศึกษา ม.ร. จดัอบรมทักษะการพมิพ์-

สัมผัสภาษาไทย - ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

เพือ่ให้นักศึกษามีทักษะพืน้ฐานการพมิพ์ภาษาไทย-

ภาษาองักฤษ และการใช้คอมพวิเตอร์ได้อย่างถูกูต้อง 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

 ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปสมัคร 

เข้ารบัการอบรม “ทักษะการพมิพ์สัมผสัภาษาไทย- 

ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ 3 รับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 อบรมวันที่ 

26 มีนาคม - 6 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียด

เพิม่เติมท่ีงานแนะแนวจดัหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร. 0-2310-8126 ในวัน 

และเวลาราชการ

ถ่ายทอดมุมมองตามสไตล์เฉพาะตัวของแต่ละคน  

โดยรามแลนด์ The  series  เป็นซีรีส์เรื่องแรกของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  และเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เรา

ได้ก�ากับ  ถือเป็นความท้าทายให้กล้าพาตัวเองออกจาก

ความกลัว  เพื่อดึงศักยภาพและพิสูจน์ตัวเอง  ในนาม 

ตัวแทนคณะผู้ก�ากับขอฝากทุกคนติดตามรอชมซีรีส ์

ท่ีสร้างมาจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจของพวกเรา” 

เชิญอบรมการพิมพ์สัมผัส
ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

 แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ 

จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระบบ Pre-degree 

และปริญญาตรี ณ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ต�าบลแกใหญ่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2561

  



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๓) วันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   
 

 งานแพทย์และอนามัยได้จัดหน่วยปฐมพยาบาล

ในช่วงการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

รุ่นที่ 43  เพื่อให้บริการตรวจรักษา  และให้การ

ปฐมพยาบาลส�าหรับบัณฑิต  ญาติบัณฑิต  นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป  โดยตั้งหน่วยปฐมพยาบาลตาม

สถานที่ต่างๆ ดังนี้

  การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

(12-16 มีนาคม 2561)

 -  หน่วยที่ 1 ที่อาคารกงไกรลาศ  ชั้น 2

 -  หน่วยที่ 2 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช  ช้ัน 1  (ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์)

 - หน่วยที่ 3 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช  ชั้น 2

 	พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

(19-23 มีนาคม 2561)

 -  หน่วยที่ 1 ที่อาคารกงไกรลาศ  ชั้น 2

 -  หน่วยที ่2 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช  ช้ัน 1  (ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์)

 -  หน่วยที่ 3 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช  ชั้น 2

 -  หน่วยที่ 4 ที่ห้องอ่านหนังสือศรีอักษร

 -  หน่วยที่ 5 ที่งานแพทย์และอนามัย

ท่ีต้ังหน่วยปฐมพยาบาลงานพิธีซ้อม
และรับพระราชทานปริญญาบัตร

•	 	

   

 คณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จดั “โครงการไหว้คร ูประจ�าปีการศึกษา 2560” โดยม ี

อาจารย์ดนัย ตนัเกดิมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

และคณาจารย์ประจ�าคณะ ซึ่งมีนักศึกษาทุกชั้นป ี

ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครอูาจารย์

 โอกาสนี้คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์กล่าวให้โอวาทว่าพิธีไหว้ครูถือเป็นวันส�าคัญที่ต้องระลึกถึง

พระคุณของบูรพคณาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามา เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราทางด้านการศึกษาและเป็นพิธีการ 

ท่ีลกูศิษย์ได้มาแสดงถงึความกตัญญูกตเวที ซ่ึงเป็นครือ่งหมายของคนดี รวมท้ังการฝากตัวเป็นศิษย์ให้ครอูาจารย์ 

ได้บ่มเพาะวชิาความรู ้ ทักษะและศักยภาพ เพือ่ให้นักศึกษาได้น�าไปใช้ในการเรยีนและการท�างานท่ีเกีย่วข้อง 

กบัสขุภาพสายตาของประชาชน  โดยก่อนจะรับผดิชอบชวีติของผูอ้ืน่ได้  จะต้องรบัผดิชอบชีวติของตัวเองให้ถกูต้องก่อน

ซึง่ต้องเกดิจากยอมรบัการฝึกฝนของครอูาจารย์ด้วยความเต็มใจและมีพธีิมอบเสือ้คลนิกิส�าหรบันกัศึกษาชัน้ปี 4 

และเข็มชือ่ส�าหรบันักศึกษาชัน้ปีที ่5  เม่ือวนัที ่ 25  มกราคม 2561  ณ ห้อง Optometry Clinic ชัน้ 1 อาคารสุโขทยั

คณะทัศนมาตรฯจัดพิธี ไหว้ครูและมอบเสื้อคลินิก

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มุ่งเสรมิสร้างศักยภาพ 

ผูบ้รหิารทกุระดับและผูส้นใจงานด้านบรหิารธุรกจิ 

เปิดโครงการพเิศษ Executives MBA One-Day Program 

และ Young Executives MBA One-Day Program 

รุน่แรก เน้นการเรียนการสอนจากประสบการณ์จรงิ  

ผสมผสานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อม

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสู่ตลาดโลก 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรบัผูส้�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรทีกุสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาโท รุ่นแรก โครงการพเิศษ 

Executives MBA One-Day Program เรียนที่ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง หวัหมาก และโครงการพเิศษ 

Young Executives MBA One-Day Program เรยีนท่ี 

วิทยาเขตบางนา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ 

Block Course จ�านวน 40 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ท�า- 

วิทยานิพนธ์) หลักสูตร 2 ปี เรียนวันอาทิตย์  

เวลา 08.00 - 21.00 น. คัดเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์ 

ศึกษาดงูานในประเทศ หรอืต่างประเทศ (ประเทศญีปุ่่น

หรือประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี ้ - 13 กมุภาพันธ์ 2561 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานโครงการฯ 

อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 หรือที่อาคาร-

อ�านวยการใหม่ ชัน้ 2 วทิยาเขตบางนา โทร. 0-2310-8941, 

095-245-5196, 085-246-6665, 093-692-6928, 

081-904-1515 และ 099-252-9291 หรือที่  www.

mbaoneday.com

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้การต้อนรับ Dr. Yoko 

Nozawa จาก Biodiversity Research Center, Academia 

Sinica, Taiwan และ Dr. Masako Nakamura จาก 

Department of Fisheries Applied Biological Science, 

School of Marine Science and Technology, Tokai 

University, Japan ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา

ทางทะเลที่ท�างานวิจัยร ่วมกับกลุ ่มวิจัยความ

หลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ และเดินทางมาร่วมศึกษาระบบ

นิเวศแนวปะการังในอ่าวไทย และบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “Benthic Herbivores, Coral Recruitment 

and Coral Reef Resilience to Global Change”  

ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับปรญิญาตร ี โท เอก 

สาขาวชิาชวีวทิยา และนกัวจิยัจากหน่วยงานภายนอก 

เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ภาควิชาชีววิทยา  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ม.ร.เปิดรับ	MBA	One-Day	Program	รุ่นแรก

คณะวิทย์ฯต้อนรับนักวิจัย
จากประเทศญี่ปุ่น

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รุ่นท่ี 18 

เปิดการเรียนการสอนใน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา, 

วิจัยการศึกษา, จิตวิทยาให้ค�าปรึกษา, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ และการบริหารการศึกษา) โดยจัดการเรียน

การสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นเวลา 1 ปี 

(เน้นการท�าวิจัย) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และ

น�าเสนอดุษฎีนิพนธ์

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 4 พฤษภาคม 2561 

ท่ีส�านักงานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

อาคารท่าชัย ช้ัน 4 สอบถามเพ่ิมเติมโทร. 0-2310-8549, 

0-2310-8566-67 หรือที่ http://www.phd.ru.ac.th

ม.ร.เปิดรับ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์


