ม.รามคำำ�แหง จััดโครงการ
“Give Blood Give Life” ครั้้�งที่่� 3

มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงและสำำ�นัักงานเขตบางกะปิิ ร่่วมกัับศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย จััดโครงการนัักศึึกษากองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืม
เพื่่�อการศึึกษาร่่วมใจบริิจาคโลหิิต “Give Blood Give Life” ครั้้�งที่่� 3 ประจำำ�ปีี 2564 โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เป็็นประธาน และมีีคณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� นัักศึึกษา และประชาชน ร่่วมในพิิธีี เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช 		
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

นัักเรีียนสาธิิต ม.ร. คว้้าถ้้วยพระราชทาน
ประกวดคลิิปวิิดีีโอ/สารคดีีสั้้�น
“การเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อม”

ม.รามคำำ�แหง รัับนัักศึึกษาใหม่่
ภาค 2/2564 ทางอิินเทอร์์เน็็ต
เริ่่�ม 1 ธัันวาคมนี้้�

มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับ
นัักเรีียนโรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย ปริิญญาตรีี ภาค 2 ปีีการศึึกษา 2564 เฉพาะส่่วนกลาง
รามคำำ�แหง (ฝ่่ายมััธยม) ชนะเลิิศการประกวด (หััวหมาก) สมััครทางอิินเทอร์์เน็็ตที่่� www.iregis2.ru.ac.th
คลิิปวิิดีีโอและสารคดีีสั้้�น ภายใต้้แนวคิิด ระหว่่างวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565 ทาง
เรื่่�อง “การเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อม ไปรษณีีย์์ ระหว่่างวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564 - 14 มกราคม
(Climate Change)” ประเภทเด็็ก กลุ่่�มอายุุ 2565 และสมััครด้้วยตนเอง ที่่� ม.ร. (หััวหมาก) ระหว่่างวัันที่่�
13-18 ปีี ในโครงการสงเสริิมการมีีสวนรวมและ 21 - 24 มกราคม 2565 (ทุุกวััน) รวมทั้้�งเปิิดรัับนัักเรีียน
การสื่่อ� สารสาธารณะเรื่่อ� งการเปลี่่ย� นแปลง ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลายเข้้าศึึกษาในระบบ Pre-degree
สภาพภูู มิ ิ อ ากาศ ซึ่่ � ง จัั ด โดย กระทรวง เพื่่�อสะสมหน่่วยกิิตล่่วงหน้้า โดยสามารถนำำ�หน่่วยกิิตมา
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยได้้รัับ เทีียบโอนได้้เมื่่�อจบ ม.6 และยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�ทำำ�งานแล้้ว
ถ้้วยพระราชทานจากสมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี มีีวุุฒิิอนุุปริิญญาได้้ศึึกษาเพิ่่�มเติิม หรืือเรีียนปริิญญาใบที่่� 2
โดยสามารถเทีียบโอนหน่่ ว ยกิิ ต ได้้ ม ากขึ้้� นทำ ำ � ให้้ สำ ำ � เร็็ จ
กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี และทุุนการศึึกษา 30,000 บาท
(อ่่านต่่อหน้้า 8) การศึึกษาเร็็วขึ้้�น
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

คณะศึึกษาศาสตร์์ จััดสััมมนา
อาจารย์์นิิเ ทศก์์-นัักศึึกษาฝึึกสอน

ม.รามฯ ลงนามร่่วมมืือ บ.เซโซน
เดิินหน้้าวิิจััยคอนกรีีตรีีไซเคิิล

รองศาสตราจารย์์ พ.ต.ท. ดร.ศิิริพิ งษ์์ เศาภายน คณบดีีคณะศึึกษาศาสตร์์
เป็็นประธานเปิิดโครงการสััมมนาอาจารย์์นิิเทศก์์ฝ่่ายโรงเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพครููในสถานศึึกษา ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา
2564 โดยมีีคณาจารย์์คณะศึึกษาศาสตร์์ อาจารย์์นิเิ ทศก์์ฝ่า่ ยโรงเรีียน และ
นัักศึึกษาฝึึกประสบการณ์์เข้้าร่่วมการสััมมนาผ่่านระบบ Zoom ถ่่ายทอด
สััญญาณจากสตููดิิโอ ชั้้�น 1 อาคารสำำ�นัักเทคโนโลยีีการศึึกษา เมื่่�อวัันที่่� 26
ตุุลาคม 2564
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ลงนามข้้อตกลงความเข้้าใจด้้านความร่่วมมืือทางวิิชาการ กัับ นายไทโค ฮาระ Chief Executive
Officer บริิษัทั เซโซน (SAEZONE) จำำ�กัดั เพื่่อ� พััฒนาขีีดความสามารถในการจััดการเรีียน
การสอน การทำำ�วิิจัยั และเพื่่อ� พััฒนานัักศึึกษา บุุคลากรด้้านวิิศวกรรม โดยมีี ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.กรกช ทวีีสิิน คณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์และ นายเคอิิจิิ ชิิบาทานิิ Executive
Corporate Officer บริิษััท เซโซน (SAEZONE) ญี่่ปุ่่�น
� จำำ�กััด
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

ปีที่ ๕๑

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๓๐

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
www.info.ru.ac.th

ข่่าวกระบวนวิิชา

ในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอน
ในฉบัั
บ
JPN1011/FRE1011/

หน้้า 5-6

SCI1002/STA2003/
ANT2013

๒

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เปิิดบ้้าน 13 คณะ รามคำำ�แหง ภาค 1/2564
ศิิษย์์เก่่า-ศิิษย์์ปััจจุุบััน ร่่วมรายการคัับคั่่�ง
	ข่่าวรามคำำ�แหงฉบัับนี้้� นำำ�ภาพบรรยากาศรายการ “RU Open House 2021 Online” ต่่อเนื่่�องจากข่่าวรามคำำ�แหง ฉบัับที่่� 27 โดยเป็็น
การสนทนาและแนะนำำ�หลัักสููตรของคณะบริิหารธุุรกิิจ คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์
คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และคณะนิิติศิ าสตร์์ เผยแพร่่สดทาง Facebook : PR Ramkhamhaeng University และคู่่�ขนานกัับช่่องทาง Youtube :
Ramkhamhaeng University ระหว่่างวัั นที่่� 29 กัั นยายน – 6 ตุุลาคม 2564 (วัันจัั นทร์์ – เสาร์์ ) เวลา 19.00 – 20.00 น. ณ สตูู ดิิ โอ
คณะสื่่�อสารมวลชน อาคารสุุโขทััย ชั้้�น 2 และโปรแกรม Zoom Meeting

คณะบริิหารธุุรกิิจ

รองศาสตราจารย์์สุุวรรณีี เดชวรชััย คณบดีี
คณะบริิหารธุุรกิิจ นำำ�ทีีมคณาจารย์์เปิิดบ้้านร่่วมพููดคุุย
แนะนำำ�คณะและหลัักสููตรการเรีียนการสอน โดยมีี
ดร.ปุุญญภณ เทพประสิิทธิ์์� กรรมการผู้บ้� ริิหาร บริิษัทั
เอ็็มวีีพีี คอนซััลท์แ์ ทนท์์ จำำ�กัดั ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญด้้านการวิิจัยั
ตลาด วิิจััยองค์์กร การจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ เป็็น
วิิ ท ยากรเผยวิิ ธีีสร้ ้ า งรายได้้ ห ลายกระเป๋๋ า และมีี
นายวรทััต กรรตุุกิิติิ ศิิษย์์เก่่าสาขาวิิชาการเงิินและ
การธนาคาร ร่่วมพููดคุุยในรายการ เมื่่อ� วัันที่�่ 29 กัันยายน
2564

คณะสาธารณสุุขศาสตร์์

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.กรกช ทวีีสิิน คณบดีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ นำำ�ทีีมคณาจารย์์และศิิษย์์เก่่า
ร่่วมเปิิดบ้้านแนะนำำ�หลัักสููตรของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
โดยมีี อาจารย์์วีรี พัันธ์์ แซ่่ด่า่ น อาจารย์์ประจำำ�สาขา
วิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ นาย ณ.พงษ์์ สุุขสงวน
อนุุกรรมาธิิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ การสื่่�อสาร
และการโทรคมนาคม วุุฒิิสภา ศิิษย์์เก่่าปริิญญาโท
นายพิิ สิ ิ ฐ หอมเกษร Structural Engineering
Jacobs,Austalia ร่่วมกัับศิิลปิินรับั เชิิญ เปาวลีี พรพิิมล
นัักร้้องลููกทุ่่�ง และ อาจารย์์รััชเขต วีีสเพ็็ญ นัักพููด
สร้้ า งแรงบัั น ดาลใจ ร่่ ว มในรายการ เมื่่� อ วัั นที่ ่ � 1
ตุุลาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์์

คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ เปิิดบ้้านหมออนามััย
ผ่่านรายการ “RU Open House 2021 Online”
โดยมีี รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุรเดช สำำ�ราญจิิตต์์
คณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ แนะนำำ�หลัักสููตรและ
การเรีียนการสอน อาจารย์์จักั รกฤษ เสลา รองคณบดีี
ฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา อาจารย์์ ดร.สาโรจน์์ นาคจูู
รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร พร้้อมด้้วยศิิษย์์เก่่าและศิิษย์์
ปัั จจุ ุ บั ั นร่ ่ ว มแบ่่ ง ปัั นป ระสบการณ์์ ก ารเรีียนและ
การทำำ�งาน เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

คณะนิิติิศาสตร์์

คณะเศรษฐศาสตร์์ เปิิดบ้้านแนะนำำ�หลัักสููตร
การเรีียนการสอน และแนวทางการประกอบอาชีีพ
แก่่ผู้้�สนใจสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ของมหาวิิทยาลััย
รามคำำ � แหง ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564 โดยมีี ผู้้ � ช่ ่ ว ย
ศาสตราจารย์์ธััญญารััตน์์ ทองพาศน์์ คณบดีี
คณะเศรษฐศาสตร์์ เป็็นประธานเปิิดบ้้านคณะ
เศรษฐศาสตร์์ มีีคณาจารย์์ร่่วมพููดคุุยในรายการ
จำำ�นวนมาก เมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2564
คณะนิิติิศาสตร์์ เปิิดบ้้านแนะนำำ�หลัักสููตร
การเรีียนการสอนในรายการ “RU Open House
2021 Online” โดยมีี รองศาสตราจารย์์ ดร.ฐากููร
ศิิริยุิ ทุ ธ์์วัฒ
ั นา คณบดีีคณะนิิติศิ าสตร์์ เป็็นประธาน
มีี นางสาวสิิตานัันท์์ ศรีีวรกร ผู้้�พิพิ ากษาประจำำ�ศาล
“ฝน” ศนัันธฉััตร ธนพััฒน์์พิิศาล ดารานัักแสดง
ร่่วมพููดคุุยในรายการ เมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2564

คณะวิิทยาศาสตร์์

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สาธิิน สุุนทรพัันธุ์์� คณบดีี
คณะรัั ฐ ศาสตร์์ รัั ก ษาราชการแทนคณบดีี
คณะวิิทยาศาสตร์์ นำำ�ทีีมคณาจารย์์เปิิดบ้้านแนะนำำ�
หลัักสููตรการเรีียนการสอนและแนวทางการประกอบ
อาชีีพ ภายในรายการมีีการเสวนา “วิิทยาศาสตร์์
ก้้าวใหม่่สู่่� Model เศรษฐกิิจยุคุ ใหม่่ : BCG Model”
โดยมีี อาจารย์์ ดร.หฤษฎ์์ นิ่่�มรัักษา อาจารย์์ประจำำ�
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร อาจารย์์ ดร.ชมลรรค
กองอรรถ อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาการแพทย์์แผนไทย
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.จริิยา ร่่มสายหยุุด อาจารย์์
ประจำำ�ภาควิิชาเคมีี และนายสมประสงค์์ พยััคฆพัันธ์์
ศิิษย์์เก่่า ประธานคลััสเตอร์์เครื่่�องสำำ�อางไทย ร่่วม
เสวนา เมื่่�อวัันที่่� 4 ตุุลาคม 2564

คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.บุุญชาล ทองประยููร
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันการศึึกษานานาชาติิ รัักษา
ราชการแทนคณบดีีคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
นำำ�คณาจารย์์ ศิิษย์์เก่่า และศิิษย์์ปัจจุ
ั บัุ นั เปิิดบ้้าน
ร่่วมสนทนาแนะนำำ�หลัักสููตรการเรีียนการสอน
และแนวทางประกอบอาชีีพ โดยมีีศิิษย์์ปััจจุุบััน
นายธนกฤต กิิตติิยะ นัักกีีฬาว่่ายน้ำำ��ทีีมชาติิไทย
นัักศึึกษาปริิญญาโท “มิ้้�นท์์” รััญชน์์รวีี เอื้้�อกููล
วราวััตร ดารานัักแสดง และนัักกีีฬาแบดมิินตััน
พร้้อมด้้วยศิิษย์์เก่่า เรืืออากาศโทหญิิงแพรพลอย
วิิ ไ ลลัั ก ษณ์์ นายทหารเครื่่� อ งราชอิิ สริ ิ ย าภรณ์์
และสิิทธิิ กรมกำำ�ลัังพลทหารอากาศ นายนครธรรม
ประเสริิฐศิิลป์์ เจ้้าของเพจ “กฎหมายง๊๊ายง่่าย กัับ
ทนายต๊๊อกแต๊๊ก” “แพนเค้้ก” ดร.เขมนิิจ จามิิกรณ์์
ดารานัั ก แสดง และ พ.ต.อ. ดร.ศัักดิ์์�สุ ุ น ทร
เปรมานนท์์ รองผู้้�กัั บ การฝ่่ายอำำ �นว ยการ 5
กองบัั ญ ชาการตำำ � รวจสอบสวนกลาง ร่่วมใน
รายการ เมื่่อ� วัันที่�่ 5 ตุุลาคม 2564

วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข่าวรามคำ�แหง

๓

แพนเค้้ก-สารวััตรหมีี
ขึ้้�นแท่่น ดร.
ให้้กำำ�ลัังใจรุ่่�นน้้อง
เปิิดใจกว้้างเพื่่�อการเรีียนรู้้�
แพนเค้้ก ควงคู่่�สารวััตรหมีีขึ้้น� แท่่น ดอกเตอร์์ คว้้าปริิญญาเอก
หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เผยการพััฒนาคนคืือหััวใจสำำ�คัญ
ั ฝากรุ่่�นน้้อง
เปิิดใจให้้กว้้างกัับการเรีียน และนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับการทำำ�งาน
และการดำำ�เนิินชีีวิิต ในโอกาสร่่วมสนทนาพููดคุุยในรายการ RU
Open House 2021 Online คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ เมื่่อ� วัันที่�่
5 ตุุลาคม 2564 ถ่่ายทอดสดผ่่านเฟซบุ๊๊�กเพจ PR Ramkhamhaeng
University
“แพนเค้้ก” ดร.เขมนิิ จ จามิิ ก รณ์์ ศิิ ล ปิิ น นัั ก แสดง
กล่่าวว่่า องค์์ คว ามรู้้�ที่่ � ไ ด้้ รั ั บ จากคณะพัั ฒน าทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต
และการทำำ � งานเป็็ น อย่่างมาก แม้้ แ พนจะเรีียนจบปริิ ญ ญาตรีี
คณะมนุุษยศาสตร์์ เรีียนจบปริิญญาโทคณะรััฐศาสตร์์ของมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง และทำำ�งานในสายงานวงการบัันเทิิง ทุุกอย่่างดููเป็็น
เส้้นทางหลายแขนง แต่่เรื่่อ� งของคน คืือหััวใจสำำ�คัญ
ั ในทุุกสาขาอาชีีพ
และทุุกที่่�ในสัังคม หากรู้้�และเข้้าใจหััวใจสำำ�คััญนี้้� จะสามารถบริิหาร
และควบคุุมทุุกอย่่างได้้อย่่างดีี
“แพนอยากพััฒนาตนเองด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
และอยากเห็็นคนรุ่่�นใหม่่ที่่�กำำ�ลัังก้้าวขึ้้�นมามีีบทบาทในสัังคมมากขึ้้�น
มีีหลัักการที่่�ชััดเจน โดยเป็็นหลัักที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตได้้ และยิ่่ง� ได้้เรีียนจากคณาจารย์์ที่มีี�่ ความรู้้ค� วามสามารถ
และมีีประสบการณ์์โดยตรง ก็็สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์
ใช้้ได้้อย่่างถููกต้้อง และมองว่่ายุุคต่่อจากนี้้�สัังคมจะสามารถดำำ�รง
อยู่่�ได้้ด้้วยคุุณภาพและศัักยภาพที่่�ดีีของมนุุษย์์ การศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์จึึงตอบโจทย์์มาก”
ดร.แพนเค้้ก กล่่าวต่่อไปว่่า เพื่่�อนร่่วมรุ่่�นก็็เป็็นอีีกหนึ่่�ง
ความประทัับใจ มีีการแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ซึ่ง�่ กัันและกัันอยู่่�เสมอ
อาจารย์์ก็็ทุ่่�มเทให้้กัับการสอนอย่่างเต็็มที่่� ใส่่ใจในทุุกรายละเอีียด
ของผู้เ้� รีียน ตลอดการเรีียน 1 ปีีครึ่่ง� อััดแน่่นไปด้้วยวิิชาความรู้้�ทั้้ง� จาก
ในห้้องเรีียนและนอกห้้องเรีียน ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กัับการ
ทำำ�งานตามที่่มุ่่�� งหวัังได้้
“ฝากน้้องๆ เปิิดใจและให้้ใจกัับการเรีียน โดยเฉพาะ
ปริิญญาตรีีที่่�ทุุกอย่่างกำำ�ลัังสดใหม่่ เชื่่�อว่่าน้้องๆ ก็็พร้้อมที่่�จะเปิิดรับั
สิ่่�งใหม่่ และสิ่่� ง ที่่ � น่่ าสนใจไปพร้้ อ มๆ กัั น ซึ่่ � ง จะกลายเป็็ น ความ
ภาคภููมิิใจในตััวเอง และเป็็นความรู้้�ที่จ�่ ะติิดตัวั เราตลอดไป”

ด้้าน “สารวััตรหมีี” พ.ต.อ.ดร.ศัักดิ์์�สุุนทร เปรมานนท์์
รองผู้้�กำ�กั
ำ บั การฝ่่ายอำำ�นวยการ 5 กองบััญชาการตำำ�รวจสอบสวนกลาง
เล่่าว่่าผมเรีียนจบปริิญญาโท MBA จากประเทศสหรััฐอเมริิกา และ
มาเรีียนปริิญญาโท คณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง อีีก 1 ใบ
ก่่อนจะเริ่่�มเรีียนปริิญญาเอก หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขา
วิิชาการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ เพื่อ�่ นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กับั การทำำ�งาน
“การทำำ�งานขององค์์กรข้้าราชการตำำ�รวจ ต้้องปกครอง
ผู้้ใ� ต้้บังั คัับบััญชา โดยอาศััยความรู้ค�้ วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารบริิหารคน
บริิหารองค์์กร โดยเฉพาะด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ เพื่่�อวาง
กำำ�ลังั คนให้้อยู่่ถูู� กที่่� ถููกทาง และถููกกัับงาน และเพื่่อ� เปิิดโอกาสให้้ได้้ดึึง
ศัักยภาพของตััวเองออกมาใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างเต็็มที่่”�
สารวััตรหมีี กล่่าวต่่อไปว่่า ประทัับใจการเรีียนการสอน
ของมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ที่่เ� ปิิดโอกาสให้้ผู้เ้� รีียนได้้แสดงความคิิดเห็็น
ของตัั ว เองโดยไม่่มีีคว ามผิิ ด ความถูู ก มาจำำ �กั ั ด เพราะขึ้้� น อยู่่�กัั บ
ประสบการณ์์ของแต่่ละคน และยัังให้้คำำ�แนะนำำ�ถึึงสิ่่�งที่่�ดีีกว่่าด้้วย
จนทำำ�ให้้ผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนออกมาดีี อีีกทั้้�งเพื่่�อนร่่วมรุ่่�นก็็เป็็น
กลุ่่�มคน กลุ่่�มอาชีีพที่่�หลากหลาย มากมายด้้วยประสบการณ์์ที่่�ต่่าง
สั่่�งสมกัันมาตามแต่่ละสายงาน และเมื่่�อแต่่ละคนนำำ�ประสบการณ์์
ของตััวเองมาร่่วมแชร์์ จึึงเกิิดเป็็นอีีกหนึ่่ง� การเรีียนรู้้�ที่่สกั
� ดั ออกมาจาก
ประสบการณ์์จริงิ
“ขอขอบคุุณอาจารย์์ทุุกท่่านที่่�ผลัักดััน เคี่่�ยวเข็็ญ และให้้
คำำ�แนะนำำ�จนผมเรีียนจบปริิญญาเอกได้้ในที่่สุ� ดุ คุุณค่่าของใบปริิญญา
คืือความภาคภููมิิใจ แต่่สิ่่ง� ที่่มีีค่่
� ามากกว่่าคืือความรู้�ที่้ ไ�่ ด้้รับั จากการเรีียน
ขอฝากรุ่่�นน้้องรามคำำ�แหงให้้เปิิดกว้้างทางการเรีียนรู้้� เพื่่�อจะเป็็นคน
ที่่ร� อบรู้้แ� ละมีีความโดดเด่่นในสัังคม”

๔

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา

ขอกู้้� กยศ. ต่่อเนื่่�อง ต้้องทำำ�อย่่างไร

ถาม: ขณะนี้้เ� ป็็นนัักศึึกษาใหม่่ชั้้นปี
� ที่ี �่ 1 อยากทราบ
เกี่่�ยวกัับการกู้้� กยศ.ที่่�ขอกู้้�ต่่อเนื่่�องจากที่่�เดิิม จะต้้อง
ทำำ�อย่่างไรและติิดต่่อที่่ห� น่่วยงานใด
ตอบ: กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืมื เพื่อ�่ การศึึกษา (กยศ. และ
กรอ.) นัักศึึกษาสมััครใหม่่ชั้้�นปีีที่่� 1 ที่่�ประสงค์์จะขอ
กู้้�ยืืมเงิินกองทุุนฯ ทั้้�งผู้้�กู้้�ยืืมต่่อเนื่่�องย้้ายสถานศึึกษา/
ผู้้�กู้้�ยืมื รายใหม่่ มีีขั้้�นตอนการปฏิิบัติั ิ ดัังนี้้�
1. ให้้นักั ศึึกษาดำำ�เนิินการยื่่น� แบบคำำ�ขอกู้้�ยืมื ที่่ร� ะบบ
การกู้้�ยืืมแบบดิิจิิทััล หรืือระบบ DSL ได้้ที่่� https://
wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
หรืือที่่� Application กยศ. connect
2. ให้้ นั ั ก ศึึ ก ษาที่่ � จ ะขอกู้้�ยืื ม ที่่ � ม หาวิิ ท ยาลัั ย
รามคำำ � แหง ดำำ � เนิิ น การลงทะเบีียนขอกู้้�ยืื ม ใน
Google form ของมหาวิิทยาลััยตามวัันเวลาที่่กำ� �ำ หนด
ผ่่านหน้้าเว็็บไซต์์ของ งานแนะแนวจััดหางานและทุุน
การศึึกษา http://www3.ru.ac.th/scholarship
3. เข้้ารัับการคััดเลืือก (สััมภาษณ์์) ตาม วััน เวลา
สถานที่่� ที่่ม� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด (แจ้้งไว้้ในแบบคำำ�ขอกู้้�
ของมหาวิิทยาลััยฯ)
4. ตรวจดููรายชื่่�อผู้้�ได้้รัับการอนุุมััติิให้้กู้้� ตาม วััน
เวลา สถานที่่ � ที่่ � กำ ำ � หนด จะแจ้้งในวัันที่่�นัักศึึกษา
เข้้ารัับการคััดเลืือก)
5. นัักศึึกษาที่่�ผ่่านการคััดเลืือกได้้รัับอนุุมััติิให้้กู้้�ยืืม
เงิินกองทุุน จะต้้องมารายงานตััว ปฐมนิิเทศ ส่่งสััญญา
กู้้�ยืืมเงิินฯ ลงชื่่�อแบบยืืนยัันจำำ�นวนเงิินกู้้�เงิินประจำำ�
ภาคเรีียน ตามวััน เวลา สถานที่่� ที่่ม� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด
6. ติิดตามอ่่านข่่าวประชาสััมพัันธ์เ์ กี่่ย� วกัับการกู้้�ยืืม
เงิินกองทุุนฯ ที่่� http://www.ru.ac.th/scholarship/
และ Facebook “กองทุุนการศึึกษามหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง” เดืือนละ 1 ครั้้�ง หลัังจากที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
ให้้กู้้�ยืมื เงิินกองทุุนฯ แล้้ว
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� งานแนะแนว
จััดหางานและทุุนการศึึกษา ม.รามฯ หััวหมาก อาคาร
ศิิ ล าบาตร ชั้้� นล อย สอบถามข้้ อ มูู ล เพิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่�
02-310-8080, 8126

ขอคำำ�แนะนำำ�การเรีียนแต่่ละวิิชาเอก
ของคณะรััฐศาสตร์์

ถาม:	สมััครและลงทะเบีียนเรีียนคณะรััฐศาสตร์์
ตอนนี้้�เรีียนอยู่่�ชั้้นปี
� ที่ี �่ 2 แล้้ว กำำ�ลัังตััดสิินใจที่่จ� ะเลืือก
ลงกลุ่่�มวิิชาเอกของคณะรััฐศาสตร์์ ขอคำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับ
การเรีียนของแต่่ละสาขาของรััฐศาสตร์์ว่า่ เรีียนเกี่่ย� วกัับ
อะไรบ้้าง
ตอบ:	คณะรััฐศาสตร์์เปิิดสอนใน 3 กลุ่่�มวิิชาเอกให้้
นัักศึึกษาเลืือกเรีียน ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มวิิชาเอกการปกครอง
2. กลุ่่�มวิิชาเอกความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างประเทศ
3. กลุ่่�มวิิชาเอกบริิหารรััฐกิิจ
สาขาวิิชาการปกครอง
	สาขาที่่เ� รีียนเกี่่ย� วกัับหลัักการในการปกครอง
ปรััชญาในการปกครอง หลัักนิิติิรััฐ ประวััติิศาสตร์์
การเมืืองและการปกครองของไทย รวมทั้้ง� ประวััติศิ าสตร์์

ข่าวรามคำ�แหง
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เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

ตอน...ตััดสิินใจไม่่ถููก

คณะเศรษฐศาสตร์

(1)

	สมมุุติิว่่าท่่านผู้้�อ่่านเจอคำำ�ถามและตััวเลืือก
คำำ�ตอบต่่อไปนี้้� ถามว่่าจะตอบอย่่างไร “สมศรีีขายครีีม
ทาหน้้ายี่่�ห้้อ “กวนเอง” ในราคาหลอดละ 100 บาท
ได้้ 1 แสนหลอดในเดืือนกัันยายน ซึ่่�งเพื่่�อนของสมศรีี
ที่่เ� ป็็นนัักเศรษฐศาสตร์์ช่ว่ ยคำำ�นวณให้้ว่า่ ครีีมกวนเองนี้้�
มีีความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ต่่อราคาเท่่ากัับลบ 1.25
ถ้้าสมศรีีคิิดจะลดราคาครีีมลงเหลืือ หลอดละ 90 บาท
ผลจะเป็็นอย่่างไร (1) รายได้้ของสมศรีีเพิ่่ม� ขึ้้น� (2) รายได้้
ของสมศรีีลดลง (3) ข้้อมููลไม่่เพีียงพอให้้คิดิ คำำ�นวณได้้”
คำำ�ถามข้้างต้้นนี้้ดู� เู หมืือนจะมีีข้้อมููลไม่่เพีียงพอ
จะตอบได้้ แต่่ถ้า้ นัักศึึกษาที่่เ� รีียนเศรษฐศาสตร์์เบื้้อ� งต้้น
และ “ท่่องจำำ�” เรื่่อ� งนี้้ม� าตรงพอดีีก็็จะตอบได้้แม้้ข้อ้ มููล
จะมีีแค่่นี้้�ก็็ตามเพราะในตำำ�ราเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
เบื้้อ� งต้้นในบทที่่ว่� า่ ด้้วยความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์จะต้้อง
มีีข้้อความหลัักว่่า
1. ถ้้าความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ต่อ่ ราคาของสิินค้า้ หนึ่่ง�
มีีค่่ามากกว่่า 1 เมื่่�อผู้้�ขายลดราคาจะทำำ�ให้้มีีรายรัับ
มากขึ้้�น แต่่เมื่่�อผู้้�ขายขึ้้�นราคาจะทำำ�ให้้มีีรายรัับลดลง
2. ถ้้าความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ต่อ่ ราคาของสิินค้า้ หนึ่่ง�
มีีค่่าน้้อยกว่่า 1 เมื่่�อผู้้�ขายลดราคาจะทำำ�ให้้มีีรายรัับ
ลดลง แต่่เมื่่�อผู้้�ขายขึ้้�นราคาจะทำำ�ให้้มีีรายรัับเพิ่่�มขึ้้�น
3. ถ้้าความยืืดหยุ่่�นอุุปสงค์์ต่่อราคาของสิินค้้าหนึ่่�ง
มีีค่่าเท่่ากัับ 1 ไม่่ว่่าผู้้�ขายจะขึ้้�นราคาหรืือลดราคาก็็จะ
ทำำ�ให้้รายได้้คงเดิิม
	ถ้้านัักศึึกษาจำำ�ข้้อความข้้างต้้นนี้้�ได้้ก็็จะเลืือก
คำำ�ตอบได้้ถููกต้้องโดยไม่่ต้้องคำำ�นวณ (เพราะมีีข้้อมููล
ไม่่พอ) ว่่ารายได้้ของสมศรีีจะเพิ่่ม� ขึ้้น� เพราะอะไรหรืือครัับ
ก็็เพราะโจทย์์บอกว่่าครีีมกวนเองของสมศรีีมีีค่่าความ
ยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ต่อ่ ราคาเท่่ากัับลบ 1.25 ซึ่่ง� ค่่าตััวเลข
(ไม่่คิิดเครื่่�องหมายลบ) มีีค่่ามากกว่่า 1 ก็็จะตรงกัับ
ข้้อความที่่�ท่่องมาว่่า “ถ้้าความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์
ต่่อราคาของสิินค้า้ หนึ่่ง� มีีค่่ามากกว่่า 1 เมื่่อ� ผู้ข้� ายลดราคา
จะทำำ�ให้้มีีรายรัับเพิ่่�มขึ้้�น...” เห็็นไหมครัับไม่่ยากเลย
แต่่คนตอบก็็จะได้้ความรู้้�ไปแบบนกแก้้วนกขุุนทอง
เพราะคำำ�ตอบมาจากการท่่องจำำ�เป็็นหลััก ถ้้าเกิิดจำำ�
มาผิิดหรืือจำำ�ไม่่ได้้ก็็จบเกมส์์
	ที่่�ผมยกเรื่่�องนี้้�มาเขีียนก็็เพราะปััญหาหนึ่่�ง
ของคนที่่เ� รีียนเศรษฐศาสตร์์แล้้วบ่นว่
่ า่ ยากคืือมีีตััวเลข

มีีรูู ป กราฟยุ่่�งยาก และหลายๆ เรื่่� อ ง ที่่ � ไ ม่่ เข้้ า ใจ
ก็็จะต้้องท่่องจำำ�ไปสอบโดยเรื่่�องที่่�จะต้้องท่่องก็็มีีมาก
เสีียเหลืือเกิินจนจำ�ำ ไม่่หมด เวลาสอบจึึงใช้้วิธีีิ ไปเสี่่ย� งดวง
เอาในห้้องสอบ ซึ่่�งดวงก็็มัักจะไม่่ค่่อยดีีเท่่าไรเพราะ
สมััยที่่�ผมยัังสอนหนัังสืืออยู่่�นั้้�น จากนัักศึึกษาที่่�ลง
ทะเบีียนเรีียนวิิ ช าเศรษฐศาสตร์์ จุ ุ ล ภาคเบื้้� อ งต้้ น
2 หมื่่น� กว่่าคน (เดี๋๋ย� วนี้้�คงลดไปเยอะแล้้ว) มีีผู้้�สอบผ่่าน
แค่่ราว ๆ 2 - 3 พัันคนเท่่านั้้น� แต่่จำ�นวน
ำ หมื่่น� กว่่าคน
ที่่�ไม่่ผ่่านนั้้�นที่่�สอบแล้้วไม่่ผ่่านจริิง ๆ มีีไม่่เท่่าไหร่่
เพราะนัักศึึกษาขาดสอบตั้้ง� หมื่่น� กว่่าคน พวกนี้้ถ� อดใจ
ไปตั้้�งแต่่แรกแล้้ว
	ถ้้าจะไม่่ให้้นัักศึึกษาต้้องมาท่่องจำำ� ทางหนึ่่�ง
ที่่�จะทดสอบความรู้้�เรื่่�องนี้้�ก็็คืือให้้ข้้อมููลมาครบถ้้วน
(คำำ�ถามของผมที่่จริ
� งิ ให้้ข้อ้ มููลมาครบแล้้ว) ซึ่่ง� คนตอบ
ก็็ จ ะต้้ อ งคิิ ด เลขกัั น หน่่ อ ย และต้้ อ งเปลืื อ งสมอง
มากกว่่าท่่องพอสมควร ในตอนนี้้�ผมจะลองคำำ�นวณ
ให้้ดูู ซึ่่�งก็็จะเป็็นการพิิสููจน์์ข้้อความในตำำ�ราไปด้้วย
(โดยปกติิยังั ไม่่เห็็นมีีตำ�ำ ราเศรษฐศาสตร์์เบื้้อ� งต้้นเล่่มไหน
ที่่�พยายามพิิสููจน์์ ทำำ�ให้้นัักศึึกษามัักจะต้้องหัันไปใช้้
วิิธีีท่่องจำำ�เป็็นหลััก)
เพื่อ�่ ที่่ผ� มจะพิิสูจน์
ู ห์ ลัักเศรษฐศาสตร์์เบื้้อ� งต้้น
ที่่�เขามัักกำำ�หนดหััวข้้อไว้้ว่่า “ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ค่่าความยืืดหยุ่่�นอุุปสงค์์ต่่อราคากัับรายรัับรวมของ
ผู้้�ขาย” ผมก็็จะต้้องอธิิบายเสีียก่่อนว่่าความยืืดหยุ่่�น
ของอุุปสงค์์ต่่อราคานั้้�นแปลว่่าอะไร ความหมายของ
ความยืืดหยุ่่�นอุุปสงค์์ต่่อราคาซึ่่�งภาษาอัังกฤษใช้้ว่่า
Price Elasticity of Demand ก็็คืือ เปอร์์เซ็็นต์์
เปลี่่�ยนแปลงอุุปสงค์์ของสิินค้้าหนึ่่�งเมื่่�อราคาของ
สิินค้า้ นั้้�นเปลี่่ย� นแปลงไป 1 เปอร์์เซ็็นต์์ งงละสิิ งั้้นผ
� ม
ขอยกตััวอย่่างเป็็นตัวั เลขตามโจทย์์ข้า้ งต้้นว่า่ ค่่าความ
ยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ต่่อราคาครีีมกวนเองมีีค่่าเท่่ากัับ
ลบ 1.25 ก็็ จ ะแปลว่่ า ถ้้ า ราคาครีีมนี้้� “ลดลง”
1 เปอร์์เซ็็นต์์ อุุปสงค์์ต่่อครีีมจะ “เพิ่่�มขึ้้�น” 1.25
เปอร์์เซ็็นต์์ (เพราะเครื่่�องหมายของความยืืดหยุ่่�น
เป็็นลบแสดงว่่าถ้้าราคาสููงขึ้้�นอุุปสงค์์จะลดลง และ
ถ้้าราคาลดลง อุุปสงค์์จะเพิ่่�มขึ้้�น)
	อ้้าว หน้้ากระดาษหมดเสีียแล้้ว คงต้้องไป
พิิสููจน์์กัันต่่อในตอนหน้้าแล้้วละครัับ

การเมืืองของประเทศ ให้้รู้้�โครงสร้้างและการทำำ�งาน
ของสถาบัันและองค์์กรทางการเมืือง รวมทั้้�งปััญหา
เพื่่ � อ หาแนวทางในการแก้้ ไขและปกครองประเทศ
ในอนาคต
สาขาวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
	สาขาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ จะเป็็น
การเรีียนศาสตร์์และทฤษฎีีความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐ
เป็็นการเรีียนเพื่่อ� ทำำ�ความเข้้าใจกัับระบบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศต่่างๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน จะเน้้นไปทางด้้านกฎหมาย เศรษฐกิิจ
การทำำ�ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งนโยบายต่่างๆ
ในระดัับสากลที่่ใ� ช้้ในปััจจุบัุ นั

สาขาวิิชาบริิหารรััฐกิิจ
เป็็นสาขาที่่�เรีียนเกี่่�ยวกัับการบริิหารองค์์การ
ของรัั ฐ การวางแผนและการดำำ � เนิิ นน โยบายการ
บริิหารต่่างๆ เช่่น การบริิหารงานบุุคคล การบริิหาร
องค์์ ก าร การบริิ ห ารงานคลัั ง และงบประมาณ
การวางแผนและบริิหารโครงการ วางแผนกำำ�ลัังคน
นโยบายสาธารณะ และการบริิหารรััฐวิิสาหกิิจ เป็็นต้น้
เรีียนสิ่่�งที่่�เป็็นปััญหาสำำ�คััญในระดัับรััฐที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อประเทศชาติิและประชาชน

กองบรรณาธิการ
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ข่่าวกระบวนวิิชา
ภาค 1/2564

JPN1011

ชื่่�อกระบวนวิิชา
ภาษาญี่่�ปุ่่�นชั้้�นต้้น 1
BASIC JAPANESE 1
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
วัันพุุธ เวลา 08.30 - 11.00 น.
ทาง Cyberclassroom และ Course on demand
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ปรีีดา เมธีีภาคยางกููร
คำำ�อธิิบายกระบวนวิิชา
ศึึกษา อัักษรฮิิรางานะ คาตาคานะ และอัักษร
คัันจิพื้้ิ น� ฐาน เสีียงในภาษาญี่่ปุ่่�น
� คํําศััพท์์ รููปประโยค
และไวยากรณ์์พื้้�นฐาน
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
1). ตำำ � ราภาษาญี่่ � ปุ่่�นชั้้ � นต้ ้ น 1 : แบบฝึึ ก หัั ด
คััดตััวอักั ษรญี่่ปุ่่�น
� (JPN1011 (H)) 2) ตำำ�ราภาษาญี่่ปุ่่�น
�
ชั้้�นต้้น 1 (JPN1011) 3) เอกสารประกอบการเรีียน
“อัักษรคัันจิ”ิ
รายการที่่� 1) - 2) มีีจํําหน่่ายที่่�ศููนย์์หนัังสืือ
มหาวิิทยาลััยรามคํําแหง หััวหมาก ส่่วนรายการที่่� 3)
มีีจํําหน่่ายที่่� ร้้านถ่่ายเอกสาร คณะมนุุษยศาสตร์์
แนวทางการวััดผล
วััดผลการเรีียนรู้้�จากแบบทดสอบปลายภาค
ซึ่ง� ่ เป็็นข้อ้ สอบแบบปรนััย (ตััวเลืือก ) โดยคิิดเป็็น 100%
เกณฑ์์การวััดผล ประเมิินผลตามอิิงเกณฑ์์และ
อิิ ง กลุ่่�ม กรณีีที่่ � ส อบผ่่าน การกระจายของระดัั บ
คะแนนจะแสดงผลด้้วยเกรด A B+ B C+ C D+
และ D ส่่วนผลการประเมิินที่ไ�่ ม่่ผ่า่ นเกณฑ์์ จะแสดงผล
เป็็น F
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
1) ก่่อนศึึกษาเนื้้อ� หาบทเรีียนในแต่่ละบท การศึึกษา
เค้้าโครงเรื่่อ� ง สาระสํําคััญ และจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�
ของแต่่ละบทที่่ชี้้� �แจงไว้้ในตอนต้้นของบทเรีียน
2) รัับฟัังการบรรยาย การเรีียนการสอนอย่่าง
สม่ำำ�� เสมอ ตลอดจนหมั่่นทํํ
� าแบบฝึึกหััด เพื่่อ� ตรวจสอบ
ความเข้้าใจในบทเรีียนของตนเอง กรณีีที่่�มีีประเด็็น
ที่่�สงสััยหรืือไม่่เข้้าใจ ให้้สอบถามอาจารย์์ผู้้�สอน
*เคล็็ดลัับในการเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�นให้้ประสบผล
สํําเร็็จ ขอให้้ยึึดหลััก “3 shuu” ดัังนี้้�
1. Yoshuu คืือ การเตรีียมตััวบทเรีีบนล่่วงหน้้า
2. Renshuu คืือ หมั่่�นฝึึกฝนและพััฒนาทัักษะ
การใช้้ภาษา
3. Fukushuu คืือ การทบทวนบทเรีียน หลัังจาก
เรีียนจบแต่่ละบทแล้้ว
ช่่องทางในการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้�ส้ อน
1) อีีเมล preeda.m@rumail.ru.ac.th
2) ไลน์์กลุ่่�มประจํํารา JPN1101 (สามารถติิดตาม
ข่่าวสารเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ที่่� facebook “JA CLUB
Ramkhamhaeng”

ข่าวรามคำ�แหง

FRE1011

ชื่่�อกระบวนวิิชา
ภาษาฝรั่่�งเศสเพื่่�อการสื่่�อสาร 1
French for Communication 1
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
วัันจัันทร์์ 08.30 – 11.00 น.

ทาง Cyberclassroom และ Course on demand

อาจารย์์ผู้�ส้ อน
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จิิณห์์นิิภา ทาสุุคนธ์์
คำำ�อธิิบายกระบวนวิิชา
ศึึกษาภาษาฝรั่่�งเศสเพื่�อ่ การสื่่�อสารโดยฝึึกทัักษะ
การฟััง พููด อ่่านและเขีียน ด้้วยคำำ�ศััพท์์ สำำ�นวนและ
ประโยคง่่ายๆ
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
1.หนัังสืือแบบเรีียน วิิชา FRE1001 ( S )
2.หนัังสืือคู่่�มือื ประกอบการเรีียนวิิชา FRE1001 ( H )
แนวทางการวััดผล
วััดผลจากการสอบปลายภาคด้้วยข้้อสอบปรนััย
100 ข้้อ 100 คะแนน
A = 80 – 100
B+ = 75 – 79
B = 70 – 74		
C+ = 65 – 69
C = 60 – 64		
D+ = 55 – 59
D = 50 – 54
F = 0 – 49
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่ไ� ม่่มีีความรู้้�พื้้น� ฐานภาษาฝรั่่�งเศส
มาก่่อน ควรเข้้าชั้้น� เรีียนออนไลน์์ ส่่วนนัักศึึกษาที่่เ� คย
เรีียนภาษาฝรั่่�งเศสมาแล้้ว การเรีียนกระบวนวิิชา FRE
1011 เป็็นเหมืือนการทบทวนความรู้้�เบื้้�องต้้นที่่�เคย
เรีียนรู้้�มาแล้้ว ผู้้�สอนทำำ�คลิิปบรรยายไว้้ให้้นัักศึึกษา
นอกจากชั้้น� เรีียนออนไลน์์ด้ว้ ย แต่่การเรีียนแบบสื่่อ� สาร
2 ทางในชั้้�นเรีียนจะทำำ�ให้้นัักศึึกษาสอบถาม ฝึึกการ
ออกเสีียง ทำำ�การบ้้านส่่ง ฯลฯ ได้้ดีีกว่่าการดููคลิิป
บรรยายแล้้วศึกึ ษาด้้วยตนเอง หากนัักศึึกษามีีความรู้้�
ภาษาฝรั่่�งเศสมาแล้้ว คลิิปบรรยายจะช่่วยเป็็นแนวทาง
ให้้ศึึกษาได้้ด้้วยตนเอง อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่านัักศึึกษา
จะไม่่สามารถเข้้าชั้้�นเรีียนออนไลน์์ได้้ ก็็ขอแนะนำำ�ให้้
นัักศึึกษาติิดต่่อผู้้�สอนเป็็นระยะ เพื่่�อทราบกำำ�หนด
นััดหมายเช่่น การส่่งการบ้้าน หรืือการสอบ ให้้นักั ศึึกษา
ทุุกคนลงทะเบีียนเปิิด rumail เพื่อ�่ ใช้้เป็็นช่อ่ งทางการ
ติิดต่่อสื่่อ� สารของกระบวนวิิชา เป็็นห้อ้ งเรีียน และเป็็น
ห้้องสอบของกระบวนวิิชา FRE 1011
ช่่องทางในการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้�ส้ อน
ขอให้้นัักศึึกษาทุุกคนที่่ล� งทะเบีียนเรีียนกระบวน
วิิชา FRE 1011 ติิดต่่อรายงานตััวมาที่่อีี� เมล : jinnipha@
rumail.ru.ac.th เพื่�อ่ เข้้าชั้้�นเรีียนและ/หรืือนััดหมาย
การสอบ

SCI1002

ชื่่�อกระบวนวิิชา
วิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ในชีีวิิตประจํําวััน 2
Science and Mathematics in Everyday Life 2
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
วัันศุกุ ร์์ เวลา 08.30 – 11.10 น. เรีียนออนไลน์์
ผ่่าน Cyber classroom หรืือ Course on demand
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
1. อาจารย์์ขจรศัักดิ์์� วงศ์์ชีีวรััตน์์
2. ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.พััชราวดีี วััฒนวิิกย์์กิิจ
3. ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สุุขสัันต์์ สุุวรรณรััตน์์

๕
4. ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.จิินตนา สุุวรรณรััตน์์
อาจารย์์ผู้�ดูู้ แลกระบวนวิิชา
อาจารย์์ขจรศัักดิ์์� วงศ์์ชีีวรััตน์์
คำำ�อธิิบายกระบวนวิิชา
เป็็นวิิชาที่่ใ� ห้้ความรู้้�เรื่่อ� งราวของวิิทยาศาสตร์์ระดัับ
พื้้� นฐานทั้้� งด้้ านชีีวภาพ เช่่ น การกำำ �เนิิ ดสิ่่� งมีีชีีวิิ ต
วิิวัฒน
ั าการ การเจริิญของสิ่่ง� มีีชีีวิิต อิิทธิิพลที่มีี�่ อยู่่�ต่อ่ การ
ดำำ�รงชีีวิิตของประชากรมนุุษย์์ รวมถึึงมลพิิษสิ่่ง� แวดล้้อม
ความรู้้�พื้้�นฐานทางเคมีี ตลอดจนสารเคมีีที่่�ใช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วััน และด้้านกายภาพ เช่่น ประวััติิฟิิสิิกส์์ใน
ยุุ คต่่างๆ จนถึึ ง ปัั จจุ ุ บั ั น ฟิิ สิ ิ ก ส์์ ใ นชีีวิิ ต ประจำำ �วั ั น
เพื่่�อนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ต่่างๆ เหล่่านี้้�ไปประยุุกต์์กัับ
สภาวการณ์์ที่มีี�่ การเปลี่่ย� นแปลงของกระแสโลกาภิิวัฒน์
ั ์
ในปััจจุุบััน เพื่่�อใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน
จุุดมุ่่�งหมายของกระบวนวิิชา
1. เพื่่�อให้้เข้้าใจในด้้านวิิทยาศาสตร์์ระดัับพื้้�นฐาน
ทั้้�งด้้านกายภาพและชีีวภาพ
2. เข้้าใจและเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีด้้านวิิทยาศาสตร์์
ในปััจจุุบััน เพื่่�อตามให้้ทัันกัับกระแสโลกาภิิวััฒน์์
3. นำำ�สิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�ไปประยุุกต์์กัับสภาวการณ์์ต่่างๆ
ในชีีวิิตประจำำ�วััน
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
หนัั ง สืื อ วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ ใ นชีีวิิ ต
ประจํําวัั น 2 (Science and Mathematics in
Everyday Life 2) แต่่ ง โดย คณาอาจารย์์ คณะ
วิิทยาศาสตร์์
แนวทางการวััดผลและลัักษณะข้้อสอบ
ข้้อสอบแบบปรนััย คำำ�ตอบ 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน
100 ข้้ อ ตามตารางสอบที่่ � ม หาวิิ ท ยาลัั ย กำำ � หนด
นอกจากนี้้นั� กั ศึึกษาสามารถเลืือกสอบ แบบ e-Testing
ซึ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้นัักศึึกษาสามารถทราบผล
ได้้ทัันทีีหลัังการสอบ และถ้้าสอบไม่่ผ่่านนัักศึึกษา
มีีสิิทธิ์์�เข้้าสอบปลายภาคตามปกติิ แต่่หากนัักศึึกษา
สอบ e-Testing ผ่่านแล้้ ว นัั ก ศึึ ก ษาจะไม่่มีีสิ ิ ท ธิ์์�
เข้้าสอบปลายภาคเพื่่�อให้้ได้้ผลที่ดีีขึ้้
่� �น (รีีบลงทะเบีียน
e-Testing ก่่อนที่่นั่่� �งเต็็ม)
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียน
นัักศึึกษาควรอ่่านและทบทวนเนื้้�อหาในการเรีียน
ล่่วงหน้้าก่่อนจะเข้้าฟัังการบรรยายทุุกครั้้�ง เพื่่�อทำำ�
ความเข้้าใจกัับเนื้้�อหาวิิชาที่่�จะเรีียน หากนัักศึึกษามีี
ข้้อสงสััยสามารถสอบถามอาจารย์์ที่่�มาบรรยายใน
แต่่ละคาบเรีียนได้้ หรืือสามารถติิดต่่อผ่่านช่่องทาง
Line : SCI1002 (QR code ด้้านล่่าง)
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียน
นัักศึึกษาควรสรุุปเนื้้อ� หาของวิิชาวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ในชีีวิิตประจํําวััน 2 ทุุกบทเรีียนหรืือทุุกครั้้�ง
ที่่มีี� การเรีียนการสอน เพื่ ่ � อ ใช้้ สำ ำ � หรัั บ การทบทวน
เนื้้�อหาวิิชาก่่อนสอบ และควรแบ่่งเวลาในการอ่่าน
หนัังสืือให้้เหมาะสม เมื่่อ� ใกล้้วันส
ั อบควรเตรีียมสภาพ
ร่่างกาย จิิตใจ รวมทั้้ง� ตรวจสอบ วััน เวลา สถานที่่ส� อบ
ให้้ถููกต้้อง เพื่่�อป้้องกัันความผิิดพลาด โดยสามารถรัับ
ตารางสอบรายบุุคคลที่่�ทางมหาวิิทยาลััยแจกให้้
ช่่องทางในการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
โทรศััพท์์ ธุุรการภาควิิชา
ชีีววิิทยา 02-310-8418
Line : SCI1002
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ข่่าวกระบวนวิิชา
ภาค 1/2564

ANT2013
ชื่่�อกระบวนวิิชา
โบราณคดีีเบื้้�องต้้น
INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY
วัันเวลาและสถานที่่�เรีียน
	วัันจัันทร์์ เวลา 11:30 - 13:20 น.
	ผ่่าน Google Classroom https://bit.ly/3DgU8tk
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
	ผศ.อััญชลา โภชนสมบููรณ์์
แนวสัังเขปวิิชา
การศึึกษาสาระความเป็็นมาของโบราณคดีี
วิิธีีการศึึกษาทางโบราณคดีี และประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
เกณฑ์์และการจััดยุุคสมัยั ข้้อมููลทางโบราณคดีีสมััยต่่างๆ
ในประเทศไทย ศึึกษาความสััมพัันธ์์ของสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�มีีต่่อมนุุษย์์และหลัักฐานทางโบราณคดีี โดยแสดง
ให้้เห็็นถึึงวิิวััฒนาการทางวััฒนธรรม
เอกสารประกอบการเรีียน
เอกสารคำำ�สอน ANT2013 โบราณคดีีเบื้้อ� งต้้น
และเอกสารประกอบการเรีียน ANT2013 (S)
โบราณคดีีเบื้้�องต้้น โดย ผศ.อััญชลา โภชนสมบููรณ์์
นัั ก ศึึ ก ษาสามารถถ่่ า ยสำำ � เนาได้้ ที่ ่ � ร้ ้ า นถ่่ า ยเอกสาร
อาคาร 1 ชั้้�น 1 คณะมนุุษยศาสตร์์
หััวข้้อหลััก
• ประวััติิความเป็็นมา
• วิิธีีการศึึกษาทางโบราณคดีี
• แหล่่งโบราณคดีีที่่�สำ�คั
ำ ัญในไทย
• หลัักฐานทางโบราณคดีี
• การแบ่่งยุุคสมััยทางโบราณคดีี
• โบราณคดีีต่่างประเทศและมรดกโลก
วัันและเวลาสอบ
	ปลายภาค: F 7 JAN. 2022 A
(สอบซ่่อม: TU 15 MAR. 2022 A)
แนวทางการวััดผล
- ข้้อสอบอััตนััย สำำ�หรัับผู้้�ที่่�เข้้าเรีียนประจำำ�
สามารถสะสมคะแนนเก็็บบางส่่วน จากรายงานกลุ่่�ม
ที่่�ต้้องส่่งตามวัันที่่�กำำ�หนดระหว่่างภาคการศึึกษาและ
นำำ�เสนอในชั้้�นเรีียน (จำำ�กััดจำำ�นวนกลุ่่�มตามเวลาการ
นำำ�เสนอ)
- การทำำ�รายงานมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมให้้
นัักศึึกษาค้้นคว้า้ ฝึึกคิิดวิิเคราะห์์ ฝึึกการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม
และมีีโอกาสนำำ�เสนอผลงาน และได้้รัับประสบการณ์์
นอกห้้องเรีียน ซึ่่ง� การทำำ�รายงานนี้้�ไม่่มีีผลต่อ่ การสอบได้้
(นัักศึึกษาที่่ไ� ม่่มีีเวลาเข้้าเรีียน ไม่่จำ�ำ เป็็นต้อ้ งทำำ�) และไม่่มีี
การทำำ�รายงานเพิ่่�มเติิมทุุกกรณีี (หลัังจากเกิินกำำ�หนด
เวลาส่่ง หรืือ เพื่่�อใช้้ในการสอบซ่่อม)
- นอกจากนี้้�นัักศึึกษาสามารถเลืือกสอบแบบ
e-Testing (ปรนััย 100 ข้้อ) ซึ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกให้้
นัักศึึกษาที่่ข� อจบสามารถเลืือก วัันเวลาที่่ต้� อ้ งการสอบได้้
และสามารถทราบผลได้้ทันทีี
ั หลัังการสอบ ถ้้าสอบไม่่ผ่า่ น
นัักศึึกษามีีสิิทธิ์์�เข้้าสอบปลายภาคตามปกติิ แต่่หาก
นัักศึึกษาสอบ e-Testing ผ่่านแล้้ว นัักศึึกษาไม่่มีีสิิทธิ์์�
เข้้าสอบปลายภาคเพื่่�อให้้ได้้ผลที่่�ดีีขึ้้�น
ข้้อแนะนำำ�
- ถ้้านัักศึึกษาไม่่สามารถเข้้าเรีียนได้้ ควรอ่่าน
ตำำ�ราอย่่างละเอีียดทั้้�งสองเล่่ม พยายามทำำ�ความเข้้าใจ
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STA2003

ชื่่�อกระบวนวิิชา
หลัักสถิิติิ
Principles of Statistics
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
	วัันพฤหััสบดีี เวลา 13.30 - 15.20 น.
Cyberclassroom และ Course on demand
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จุุฑารััตน์์ วรประทีีป
อาจารย์์ ดร.วริิษา ต่่างใจ
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
การแจกแจงความถี่่ � การวัั ด แนวโน้้ ม เข้้ า สู่่�
ส่่วนกลาง การวััดการกระจาย ทฤษฎีีความน่่าจะเป็็น
เบื้้�องต้้น ตััวแปรสุ่่�มและการแจกแจงความน่่าจะเป็็น
การชัักตััวอย่่างเบื้้�องต้้น การประมาณค่่า การทดสอบ
สมมุุติิฐาน การถดถอยเชิิงเส้้นและสหสััมพัันธ์์ การ
วิิเคราะห์์ความแปรปรวนจำำ�แนกทางเดีียว
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
1. หลัักสถิิติิ STA2003 (ST203) หมายเลข
การพิิมพ์์ 61304
2. คู่่�มืือเฉลยแบบฝึึกหััดหลัักสถิิติิ ST203 (H)
หมายเลขการพิิมพ์์ 49351
แนวทางการวััดผล
	ข้้อสอบปรนััย 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 100 ข้้อ
ระดัับคะแนน เกรดที่่�ได้้ ระดัับคะแนน เกรดที่่�ได้้
75 – 100 A
70 – 74
B+
65 – 69
B
60 – 64
C+
55 – 59
C
50 – 54
D+
45 – 49
D
0 – 44
F
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
1. ฟัังการบรรยายผ่่านวิิดีีโอย้้อนหลััง (Course
on demand)
2. นัักศึึกษาเข้้าร่่วมชั้้�นเรีียน
Google Classroom ได้้โดยการคลิิก
ลิิงก์์ https://classroom.google.com/
c/Mzk3MzAzMTEwMTc2?cjc=ohehdto หรืือ
สแกน QR code
3. อนุุญาตให้้ใช้้เครื่่�องคิิดเลขทุุกชนิิดในการสอบ
ช่่องทางการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
1. ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.จุุฑารััตน์์ วรประทีีป
โทรศััพท์์มืือถืือ 08-2728-8282
email: jutharath@rumail.ac.th
2. อาจารย์์ ดร.วริิษา ต่่างใจ
โทรศััพท์์มืือถืือ 08-0125-3782
email: wthangjai@rumail.ru.ac.th
เนื้้�อหา ควรอ่่านความรู้้�พื้้น� ฐานที่่เ� กี่่ย� วข้้องตามวารสาร
ต่่างๆ และติิดตามข่่าวสารทางโบราณคดีี เช่่น การค้้นพบ
โบราณวััตถุุสถานใหม่่ๆ หรืือการตีีความหลัักฐานเดิิม
ด้้วยแนวคิิดใหม่่ ในชั้้�นเรีียนจะมีีการนำำ�เสนอข้้อมููลใหม่่ๆ
ที่่ � จ ะมีีการอภิิ ป รายและนำำ � มาใช้้ ใ นการประเมิิ นผล
โดยการเรีียนเน้้นนำำ�เสนอหลัักฐานทางโบราณคดีีจาก
ภาพถ่่าย
- ตามโครงสร้้างหลัักสููตรฯกำำ�หนดให้้วิิชานี้้�
เปิิดบรรยายในภาค 1 (ไม่่เปิิดในภาค 2 เพราะต้้องเปิิด
วิิชาต่่อเนื่่อ� ง คืือ ANT3013 สำำ�หรัับนัักศึึกษาเอกสัังคมฯ
แผน 1)
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ม.รามฯ ลงนามร่่วมมืือ บ.เซโซน

(ต่่อจากหน้้า 1)
ร่่วมเป็็นสักั ขีีพยาน เมื่่อ� วัันที่�่ 15 ตุุลาคม 2564 ถ่่ายทอด
สัั ญ ญาณจากคณะวิิ ศว กรรมศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
รามคำำ�แหง ประเทศไทย และบริิษัทั เซโซน (SAEZONE)
จำำ�กััด ประเทศญี่่ปุ่่�น
� ผ่่านระบบ Zoom meeting
โอกาสนี้้� ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวถึึง
ความร่่วมมืือครั้้�งนี้้ว่� า่ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงมีีความยิินดีี
อย่่ า งยิ่่� ง ที่่ � ไ ด้้ ร่ ่ ว มมืื อ ทางวิิ ช าการกัั บ บริิ ษั ั ท เซโซน
(SAEZONE) จำำ�กัดั ในอีีก 3 ปีีข้า้ งหน้้าต่่อจากนี้้� หลัังจาก
ได้้บรรลุุเป้้าหมายการสร้้างโรงงานต้้นแบบเพื่่�อผลิิต
มวลรวมรีีไซเคิิลตามมาตรฐานของประเทศญี่่�ปุ่่�น ณ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง และทำำ�ให้้มีีผลงานวิิจัยั ตีีพิิมพ์์
ระดัับชาติิและนานาชาติิมากถึึง 8 เรื่่�อง และการที่่�
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง และบริิษัทั เซโซนแห่่งประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความเข้้าใจด้้านความ
ร่่วมมืือทางวิิชาการ และข้้อตกลงความเข้้าใจความร่่วมมืือ
ด้้านการตรวจสอบความเป็็นไปได้้ในโครงการ ODA
(Official Development Assistant) เพื่อ�่ นำำ�ผลพลอยได้้
จากการรื้้�อถอน ทำำ�ลายสิ่่�งปลููกสร้้าง เป็็นการสร้้าง
วััฏจัักรทรััพยากรที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่โดยใช้้เทคโนโลยีี
ของประเทศญี่่�ปุ่่�น ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันที่่�
10 มกราคม 2561 และมีีระยะเวลาที่่�ได้้ดำำ�เนิินการ
มาตลอด 3 ปีี
ทั้้�งนี้้� ทางบริิษััท เซโซน (SAEZONE) จำำ�กััด ได้้ทำำ�
หนัังสืือขอต่่อบัันทึึกข้้อตกลงความเข้้าใจในด้้านความ
ร่่วมมืือทางวิิชาการอีีกวาระหนึ่่ง� เพื่่อ� ส่่งมอบเครื่่�องจัักร
โรงงานขนาดจริิงภายใต้้ทุุนสนัับสนุุนจากรััฐบาลญี่่�ปุ่่�น
มาติิดตั้้ง� ในประเทศไทย และมีีการผลิิตมวลรวมรีีไซเคิิล
ทดแทนวััสดุธุ รรมชาติิ เพื่่อ� ใช้้ในงานวิิจัยั และโครงการต่่างๆ
ในการสร้้างวััฏจัักรวิิศวกรที่่�นำำ�มาใช้้ใหม่่ให้้ปรากฏ
เป็็นจริิงโดยทั้้�งสองฝ่่าย
“การลงนามข้้อตกลงครั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
ทางด้้านการศึึกษาการวิิจััยการฝึึกอบรมการสััมมนา
การดููงาน รวมทั้้�งการพััฒนาหลัักสููตรอบรมเฉพาะทาง
มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลสารสนเทศเกี่่�ยวกัับระบบการ
ศึึกษาและการฝึึกอบรม การสนัับสนุุนด้้านการทำำ�วิิจััย
การพััฒนาบุุคลากรและพััฒนานัักศึึกษา ถืือว่่าเป็็น
โครงการความร่่วมมืือที่่�มีีกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ร่่วมกััน
และเป็็นประโยชน์์อย่่างมากต่่อพััฒนาด้้านวิิชาการ
รวมถึึงงานวิิจัยั ต่่างๆ ของมหาวิิทยาลััย รวมถึึงเป็็นการ
ร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายภาครััฐและประเทศ”
ด้้าน นายไทโค ฮาระ CEO บริิษัทั เซโซน (SAEZONE)
จำำ�กััด กล่่าวว่่าผมมีีความยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้ต่่ออายุุ
ข้้อตกลงความเข้้าใจด้้านความร่่วมมืือทางวิิชาการ
ระหว่่างมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงและบริิษััท เซโซน
(SAEZONE) จำำ�กััด โดยทางบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการวิิจััย
เกี่่ � ย วกัั บ วัั สดุ ุ ที่ ่ � ไ ด้้ รั ั บ จากการรื้้� อ ถอนและทำำ �ล าย
สิ่่�งปลููกสร้้างมาโดยตลอด นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มีีนาคม
2506 เป็็นระยะเวลากว่่า 58 ปีี
“ทางบริิษัทั มีีส่่วนช่่วยทำำ�ประโยชน์์ต่่อสัังคมญี่่ปุ่่� น�
ผ่่านกิิจการเกี่่ย� วกัับมวลรวมในยุุคเศรษฐกิิจเจริิญเติิบโต
หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 อีีกทั้้�งยัังมีีส่่วนร่่วมดำำ�เนิิน
กิิจการแก้้ไขปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการทิ้้ง� ขยะ
ผิิดกฎหมาย นัับตั้้�งแต่่ พ.ศ.2523 ที่่�ได้้ทำำ�การพััฒนา
เทคโนโลยีีสำำ�หรับั นำำ�ขยะคอนกรีีตกลัับมาใช้้เป็็นทรััพยากร
อีีกครั้้�ง โดยการพััฒนามวลรวมที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
อย่่างมีีคุุณภาพสููงเพื่่อ� ที่่จ� ะใช้้เป็็นทรััพยากรถาวร และ
มีีส่่วนร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคมหมุุนเวีียนมาโดยตลอด
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าเทคโนโลยีีและประสบการณ์์
ที่่�ทางบริิษััทได้้สะสมมาโดยตลอดนั้้�นจะสามารถมีี
ส่่วนร่่วมทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อประเทศไทยนัับจากนี้้ไ� ป”
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ภาวะ Burnout Syndrome :

รู้้�สึึกหมดไฟกัับการเรีียนออนไลน์์ยุุคโควิิค-19
อาจารย์์ประหยััด เลวััน

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

ช่่วงการแพร่่ระบาดของโคโรนาไวรััส (โควิิด-19) ทำำ�ให้้ช่ว่ งชีีวิิตที่่คว
� รสนุุกที่่สุ� ดุ
ของนัักเรีียน/นัักศึึกษาหายไป ต้้องเปลี่่�ยนจากเรีียนรู้้�อย่่างสนุุกสนานในชั้้�นเรีียน
มาเรีียนออนไลน์์จากที่่�บ้้านพัักแทน ซึ่่�งการเรีียนออนไลน์์นั้้�นมาพร้้อมกัับปััญหา
และข้้ อจำำ �กั ั ด จำำ �นวนมากจนทำำ �ให้้ นัั ก เรีียน/นัั ก ศึึ ก ษาหลายคนรู้้�สึึ ก หมดไฟ
ในการเรีียนออนไลน์์ ปััญหาหลัักการเรีียนออนไลน์์ที่รั�่ บั ฟัังจากนัักเรีียน/นัักศึึกษา
ได้้แก่่ งานหรืือการบ้้านเยอะ เรีียนไม่่เข้้าใจ แถมยัังไม่่ได้้ใช้้ชีีวิิตในวััยเรีียนอย่่างที่่� รููปที่่� 2 สาเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้นัักเรีียน/นัักศึึกษาเกิิดอาการหมดไฟกัับการเรีียนออนไลน์์
งที่่�มา:ภาพโดย Kanashi, April Bryantและ Firmbee จากเว็็บไซต์์ https://pixabay.com/
ควรจะเป็็น โดยที่่�ชีีวิิตวััยเรีียนระดัับมััธยมหรืือมหาวิิทยาลััย คืือ ช่่วงเวลาสำำ�คััญ (แหล่่
คำำ�ค้นที่
้ �ใ่ ช้้: psychologist)
ของนัักเรีียน/นัักศึึกษาควรจะได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งที่่สน
� ใจในห้้องเรีียน สัังคมในสถานศึึกษา
โดยมีีกิิจกรรมพบปะผู้้�คน และใช้้ชีีวิิตสนุุกสนานกัับเพื่่อ� น โดยบทความนี้้� ชวนกล่่าวถึึง วิิธีแี ก้้ไขอาการหมดไฟ (Burnout Syndrome) กัับการเรีียนออนไลน์์
สาเหตุุที่ทำ�่ �ำ ให้้นักั เรีียน/นัักศึึกษาหลายคนเกิิดภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome)
1) ออกกำำ�ลังั กายสลายความเครีียด
มีีอะไรบ้้าง? รวมถึึงวิิธีีการแก้้ปััญหาภาวะหมดไฟ สำำ�หรัับนัักเรีียน/นัักศึึกษา
แม้้ฟังั แล้้วดูนู่ า่ เบื่่อ� แต่่การออกกำำ�ลัังกายช่่วยกระตุ้้�นภาวะทางอารมณ์์
ที่่�ยัังพอมีีไฟเรีียนต่่อจนกว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิค-19 จะกลัับมา ปััดเป่่าความเครีียดออกไปได้้จริิงขอแค่่ให้้ได้้ขยัับตััวบ้้างในแต่่ละวััน อาจเป็็น
เป็็นปกติิ แล้้วได้้กลัับไปเรีียนในห้้องเรีียนอีีกครั้้�ง พร้้อมข้้อแนะนำำ�ในการปรึึกษา การเดิินเร็็วรอบหมู่่�บ้้าน สวนสาธารณะ เต้้นตามคลิิปออกกำำ�ลัังกายในยููทููป หรืือ
นัักจิิตวิิทยาผู้เ้� ชี่่ย� วชาญเมื่่อ� เกิิดปััญหากัับการเรีียนจากภาวะหมดไฟ
กิิจกรรมเล็็กๆ น้้อยๆ ก็็ช่ว่ ยลดภาวความเครีียดลงได้้
2) รัับประทานอาหารที่่�ดีีต่อ่ สุุขภาพ สารอาหารครบ
เลืือกรัับประทานอาหารที่่�มีีประโยชน์์ โดยสารอาหารที่่�จะช่่วยให้้
อารมณ์์ดีี เช่่น โอเมก้้า 3 ดาร์์กช็็อกโกแล็็ต กาแฟ ผัักและผลไม้้ อาจวางแผนการ
รัับประทานอาหารให้้ตััวเองได้้กิินตามใจ 1 วัันต่่อสััปดาห์์ ไม่่หัักโหมมากเกิินไป
เพื่่อ� สุุขภาพกายและสุุขภาพใจที่่ดีีขึ้้
� น�
3) จััดการเวลานอนให้้ตััวเองได้้พัักผ่่อนมากพอสมควรกัับวััย
การนอนสำำ�คัญ
ั ต่่อร่่างกายในหลายด้้าน ทั้้ง� สุุขภาพและอารมณ์์ ดัังนั้้น�
รููปที่่� 1 ภาวะหมดไฟกัับการเรีียนออนไลน์์ (Burnout Syndrome in E-learning)
(แหล่่งที่่�มา:ภาพโดย Felipe Taconelli และ Lukas Bieri จากเว็็บไซต์์ https://pixabay.com/ ควรพยายามจััดการเวลานอนให้้ดีี เลี่่�ยงการดื่่�มกาแฟช่่วงใกล้้เวลานอน งดการ
คำำ�ค้้นที่่�ใช้้: Burning + E-learning)
โทรศััพท์มื์ อื ถืือก่่อนนอนเพื่่อ� ให้้นอนหลัับสบายยิ่่ง� ขึ้้น�
4) ระบายความทุุกข์์
ภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome) กัับการเรีียนออนไลน์์คืือ อะไร?
เมื่่�อเริ่่�มรู้้�สึึกว่่าเครีียดมากอาจเริ่่�มปรึึกษาคนใกล้้ตััว อย่่างเพื่่�อน
ภาวะหมดไฟ คืือ ภาวะความเครีียดรุุนแรงที่่�นำำ�ไปสู่่�ความเหนื่่�อยล้้าทางกาย คนในครอบครััว ระบายปััญหาความทุุกข์์ใจออกไป คนใกล้้ชิิดควรเป็็นทั้้�งผู้้�เล่่า
และใจ จนไม่่อยากทำำ�อะไรหรืือที่่�เรีียกกัันว่่าหมดไฟนั่่�นเอง บางครั้้�งนัักเรีียน/ และผู้้�ฟัังที่่�ดีีให้้กัันและกััน ถ้้ารู้้�สึึกว่่ายัังไม่่ดีีขึ้้�น อาจเริ่่�มมองหาความช่่วยเหลืือ
นัักศึึกษาจะรู้้�สึึกไม่่อยากตื่่�นมาเรีียน มีีความคิิดด้้านลบ รู้้�สึึกสิ้้�นหวัังกัับชีีวิิต จากนัักจิิตวิิทยาผู้เ้� ชี่่ย� วชาญโดยตรง
ซึ่่�งอาการดัั ง กล่่ า ว อาจส่่ ง ผลให้้ ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพในการเรีียนของนัั ก เรีียน/
รููปที่่� 3 ควรขอคำำ �ปรึ ึ ก ษาจาก
นัักศึึกษา ลดลงด้้วย
นัักจิิตวิิทยาผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ เมื่่อ� เกิิดอาการ
หมดไฟ (Burnout Syndrome) กัับ
การเรีียนออนไลน์์
(แหล่่งที่่�มา : ภาพโดย mohamed
Hassan จากเว็็บไซต์์ https://pixabay.
com/ คำำ�ค้นที่
้ ใ�่ ช้้: psychologist)

สััญญาณที่่บ� อกถึึงอาการหมดไฟ (Burnout Syndrome) กัับการเรีียนออนไลน์์

1. เหนื่่�อยล้้า คืือ การหมดแรงกายแรงใจ อาจมีีอาการปวดหััว ปวดท้้อง
พฤติิกรรมการกิินและการนอนเปลี่่ย� นไป
2. อยากอยู่่�คนเดีียว คืือ นัักเรีียน/นัักศึึกษาที่่�มีีอาการหมดไฟ (Burnout
Syndrome) อาจรู้้�สึึกเหนื่่�อย ไม่่มีีอารมณ์์ หมดพลัังใจในการเข้้าสัังคมหรืือ
ปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั ผู้้�อื่่น�
3. หาทางหลบหนีีจากความจริิง คืือ นัักเรีียน/นัักศึึกษาอาจต้้องการหนีีออก
ไปเที่่�ยวเพื่่�อพัักผ่่อนจิิตใจ หรืือพยายามหากิิจกรรมที่่�ช่่วยบรรเทาความรู้้�สึึกหดหู่่�
เช่่น กิินอาหาร ดื่่ม� แอลกอฮอล์์ หรืืออาจร้้ายแรงถึึงขั้้น� ใช้้สารเสพติิด
4. กลายเป็็นคนขี้้ห� งุุดหงิิด คืือ หากไม่่ควบคุุมอารมณ์์ให้้ดีี นัักเรีียน/นัักศึึกษา
อาจเผลอหงุุดหงิิดใส่่คนใกล้้ชิิดโดยไม่่ตั้้�งใจ จนมีีปััญหาทะเลาะกััน ถ้้าหากคนใน
ครอบครััวไม่่เข้้าใจอาจจะก่่อให้้เกิิดปััญหาภายในครอบครััวได้้
5. ป่่วยบ่่อยขึ้้น� คืือ อาการหมดไฟ (Burnout Syndrome) อาจทำำ�ให้้ภูมิู คุ้้�ิ มกััน
ในร่่างกายของนัักเรีียน/นัักศึึกษาลดลง ส่่งผลให้้ป่่วยง่่ายขึ้้�น มีีไข้้หวััด อาการ
นอนไม่่หลัับ และนำำ�ไปสู่่�ปััญหาทางสุุขภาพจิิต
สาเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดอาการหมดไฟจากการเรีียนออนไลน์์
1. งานหรืือการบ้้านที่่ไ� ด้้รับั มีีมากขึ้้น� จนไม่่มีีเวลาพัักผ่่อน
2. เรีียนไม่่เข้้าใจ ตามเพื่อ�่ นหรืืออาจารย์์ผู้้�สอนไม่่ทันั
3. อุุปกรณ์์การเรีียนไม่่พร้้อม เช่่น สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต คอมพิิวเตอร์์ โต๊๊ะเก้้าอี้้�
ที่่เ� หมาะแก่่การนั่่�งเรีียนนานๆ
4. ห่่างจากการเข้้าสัั ง คม และใช้้ ชีี วิิ ต กัั บ เพื่่ � อ นในชั้้� น เรีียน เหมืื อ นกัั บ ที่่ � มีี
ในห้้องเรีียนปกติิ
5. เครีียดสะสมเป็็นเวลานาน ไม่่มีีกิจิ กรรมผ่่อนคลายหลัังเลิิกเรีียน

สรุุป
เมื่่� อ นัั ก เรีียน/นัั ก ศึึ ก ษาเกิิ ด อาการหมดไฟ (Burnout Syndrome)
สามารถขอคำำ�ปรึึกษานัักจิิตวิิทยา รัับคำำ�แนะนำำ�ที่่�เหมาะสม หากกำำ�ลัังตกอยู่่�ใน
ภาวะหมดไฟ หรืือมีีความรู้้�สึึกหดหู่่� ไม่่มีีแรงกายและใจในการเรีียน ลองปรึึกษา
พููดคุุยกัับนัักจิิตวิิทยาที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจตััวเองให้้มากขึ้้�น
ปััจจุุบัันมีีการให้้คำำ�ปรึึกษาแบบออนไลน์์ทั้้�งผ่่านแอปพลิิเคชัันเพื่่�อปรึึกษากัับ
นัักจิิตวิิทยาที่่เ� ป็็นมนุุษย์์และโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่มีี�่ เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้เ้� ชี่่ย� วชาญทางจิิตวิิทยาอีีกครั้้�ง
แหล่่งอ้้างอิิง

1. พี่่�เคฟเวอร์์. (มปป). “เช็็คลิสต์
ิ ์ “Burnout Syndrome” ก่่อนหมดไฟในการเรีียน” (แหล่่งข้้อมููลออนไลน์์
url: https://www.afterklass.com/post/detail/6459 ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน พ.ศ. 2564.)
2. Doctor Anywhere. (2564). “วิิธีีแก้้ภาวะ Burnout Syndrome จากการเรีียนออนไลน์์” (แหล่่งข้้อมููล
ออนไลน์์ url: https://www.doctoranywhere.co.th/post/burnout-online-studying?lang=th
ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 18 กัันยายน พ.ศ. 2564.)
3. กอเกษ ต่่ ายเกิิ ดและคณะ. (2562). “ความชุุ กและปัั จจัั ย ที่่ � เกี่่ � ย วข้้ องของภาวะหมดไฟ (Burnout
syndrome) ในนัักศึึกษาแพทย์์ระดัับชั้้�นพรีีคลิินิิก มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์” (แหล่่งข้้อมููลออนไลน์์
url: https://Fhe02.tci-thaijo.org/tmj/article/download/ ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 19 กัันยายน พ.ศ. 2564.)
4. ชนาภััณฑ์์ ธรรมรััฐ. (2562). “Burnout Syndrome ไม่่ใช่่โรคซึึมเศร้้า แต่่เป็็นภาวะหมดไฟในงาน
ที่่�ทำำ�ให้้คุุณหมดใจ คล้้ายๆ จะหมดแรง” (แหล่่งข้้อมููลออนไลน์์ url: https://thestandard.co/burnoutsyndrom/ ค้้นเมื่่�อวัันที่่� 19 กัันยายน พ.ศ. 2564.)
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ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๓๐)

ม.รามคำำ�แหง จััดโครงการ “Give Blood Give Life” ครั้้�งที่่� 3

(ต่่อจากหน้้า 1)

โอกาสนี้้� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง กล่่าวว่่า
การบริิจาคโลหิิต ถืือว่่าเป็็นการทำำ�ความดีีด้้วยจิิตใจที่่�เสีียสละโดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน เป็็นไปตาม
พระราชปณิิธานของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั ที่่ไ� ด้้ทรงพระราชทานโครงการจิิตอาสา “เราทำำ�ความดีี
ด้้วยหััวใจ” มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการบริิจาคโลหิิตและเห็็นว่า่ ทุุกภาคส่่วน
ของสัังคม ควรมีีบทบาทในการร่่วมมืือกัันจััดกิิจกรรมดีีๆ ขึ้้น� เพื่่อ� ปลููกฝัังให้้เยาวชน ให้้รู้้�จักั การแบ่่งปััน
การเสีียสละและการประพฤติิปฏิิบัติั ติ นให้้เป็็นประโยชน์์แก่่สังั คมโดยส่่วนรวมเพื่อ�่ ผู้้�อื่่น� ด้้วยการทำำ�ความดีี
เพื่่�อชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์์
“ขอบคุุณ ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย กองกิิจการนัักศึึกษา จิิตอาสาพระราชทาน
ตลอดจนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทุุกท่่านที่่�ให้้ความสำำ�คััญ และมีีส่่วนร่่วมในการจััดกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� และขอ
อาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััย และอำำ�นาจสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทั้้�งหลาย ที่่�ท่่านเคารพนัับถืือ ตลอดจนเดชะ
พระบารมีีแห่่งองค์์พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่หั� วั และสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี ได้้โปรดดลบัันดาล
อภิิบาลปกปัักษ์์รักั ษาให้้ทุกุ ท่่านประสบแต่่ความสุุข ความเจริิญ เพีียบพร้้อมด้้วยกำำ�ลังั กาย กำำ�ลังั ใจ และ
กำำ�ลัังสติิปััญญา คิิดสิ่่�งใด ประสงค์์สิ่่�งใดขอให้้สมปรารถนาทุุกประการ”
จากนั้้�น ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง นำำ�คณะผู้บ้� ริิหารเข้้าพููดคุุย
ให้้กำำ�ลัังใจกัับนัักศึึกษา บุุคลากร และประชาชน ที่่�มาร่่วมบริิจาคโลหิิตในครั้้�งนี้้�ด้้วย

คณะศึึกษาศาสตร์์ จััดสััมมนาอาจารย์์

(ต่่อจากหน้้า 1)
ภายในงาน มีีการอบรมเรื่่�อง “แนวทางการฝึึก
ประสบการณ์์วิิชาชีีพครููในรููปแบบออนไลน์์” โดย
อาจารย์์ภาณิิชาพััชย์์ ชิินภาสนนัันท์์ รองคณบดีี
ฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา คณะศึึกษาศาตร์์ เสวนาวิิชาการ
เรื่่อ� ง “ความท้้าทายของการฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพครูู”
โดย อาจารย์์เยาวพรรณ ทิิมทอง หััวหน้้าภาควิิชา
หลัักสููตรและการสอน คณะศึึกษาศาสตร์์ และการอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการโดย อาจารย์์ ดร.ชุุติิวััฒน์์ สุุวััตถิิพงศ์์
อาจารย์์ประจำำ�ศููนย์์วิิชาการเทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
การศึึกษา สำำ�นัักเทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราช
โอกาสนี้้� อาจารย์์พรรณทิิพา จัันทร์์เพ็็ง ประธาน
คณะกรรมการเสริิมสร้้างประสบการณ์์วิิชาชีีพครูู
ภาควิิ ช าหลัั ก สูู ต รและการสอน กล่่ า วรายงานว่่ า
ด้้วยคณะกรรมการเสริิมสร้้างประสบการณ์์วิชิ าชีีพครูู
ภาคหลัักสููตรและการสอน คณะศึึกษาศาสตร์์ ได้้เล็็งเห็็น
ความสำำ�คััญที่่�สถานศึึกษาให้้ความอนุุเคราะห์์รัับ
นัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
เข้้ารัับการฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพครููเป็็นระยะเวลา
2 ภาคการศึึกษา ตามหลัักสููตรการผลิิตครูู ดัังนั้้�น
ทางคณะกรรมการเสริิมสร้้างประสบการณ์์วิชิ าชีีพครูู
จึึงมีีความเห็็นชอบในการจััดโครงการสััมมนาอาจารย์์
นิิเทศก์์ฝ่่ายโรงเรีียนในครั้้�งนี้้� โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
สร้้างเครืือข่่ายทางการศึึกษา สร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน
เกี่่ย� วกัับแนวทางการประกอบวิิชาชีีพครูู และให้้ความรู้้�
พััฒนาศัักยภาพด้้านการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบ
ออนไลน์์แก่่อาจารย์์นิเิ ทศฝ่่ายโรงเรีียนและบุุคลากรที่่สน
� ใจ
การอบรมสััมมนาในครั้้�งนี้้�มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมเป็็น
อาจารย์์นิิเทศฝ่่ายโรงเรีียนจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 150 คน
จากโรงเรีียนทั้้�งหมด 92 แห่่ง และช่่วงบ่่ายมีีบุุคลากร
ทางการศึึกษาเข้้าร่่วมอบรมผ่่านทางเพจภาควิิชา
หลัักสููตรและการสอน เพจกิิจการนัักศึึกษา ใช้้เวลา
ในการร่่วมอบรม 1 วัันผ่่านระบบออนไลน์์

วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ม.รามฯ วางพวงมาลา
วัันปิยิ มหาราช

นางสาวอติิ ญ า แตงโสภา หัั ว หน้้ า งาน
การประชุุ มและพิิ ธีี การ รัั กษาการในตำำ �แหน่่ ง
ผู้้�อำำ�นวยการกองกลาง เป็็นผู้้�แทนมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง วางพวงมาลาถวายราชสดุุดีีสัักการะ
พระบรมราชานุุสาวรีีย์์ พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หัวั รััชกาลที่่� 5 เนื่่อ� งในวัันปิิยมหาราช เพื่่อ� เป็็น
การเทิิดพระเกีียรติิและน้้อมรำำ�ลึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
อัันล้นพ้
้ น้ ที่่ท� รงมีีต่่อพสกนิิกรชาวไทย ที่่ท� รงบำำ�เพ็็ญ
ม.รามคำำ�แหง รัับนัักศึึกษาใหม่่ ภาค 2/2564 พระราชกรณีียกิิจต่า่ งๆ ทั้้ง� การเลิิกทาส การปฏิิรูปู
(ต่่อจากหน้้า 1) ระบบราชการ การสาธารณููปโภค การศึึกษาและ
ทั้้�งนี้้� เปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาส่่วนกลาง (ม.ร. การปกป้้องประเทศให้้รอดพ้้นจากวิิกฤตต่่างๆ
หััวหมาก) ใน 13 คณะ ได้้แก่่ คณะนิิติิศาสตร์์ จนสามารถธำำ�รงไว้้ซึ่่�งเอกราชได้้จนถึึงปััจจุุบััน
เมื่่อ� วัันที่�่ 23 ตุุลาคม 2564 ณ พระบรมราชานุุสรณ์์
บริิหารธุุรกิิจ มนุุษยศาสตร์์ ศึึกษาศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หัวั ที่่พ� ระลาน
รััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ สื่่อ� สารมวลชน ศิิลปกรรม- พระราชวัังดุุสิิต
ศาสตร์์ พััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะทััศนมาตรศาสตร์์ และคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ สาธิิต ม.ร. คว้้าถ้้วยพระราชทานฯ
(ต่่อจากหน้้า 1)
ผู้้�สนใจสามารถดาวน์์ โ หลดใบสมัั ค รและ
ระเบีียบการรัับสมััครได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม พร้้อมเกีียรติิบัตั ร จาก นายรััชฎา สุุริยิ กุุล ณ อยุุธยา
2564 เป็็นต้น้ ไปที่่� www.ru.ac.th www.iregis2. อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม เมื่่�อวัันที่่� 20
ru.ac.th หรืือที่่� www.iregis.ru.ac.th สอบถาม ตุุลาคม 2564 ณ ห้้องประชุุมศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ตรีีเดช ชั้้�น 2
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�ฝ่่ายรัับสมััครฯ สวป. โทร. อาคารกรมควบคุุ ม มลพิิ ษ โดยถ่่ า ยทอดสดผ่่ า น
0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรืือที่่� Facebook fanpage “กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม”
สำำ�หรัับ ผลงานที่่ไ� ด้้รับั รางวััลชนะเลิิศถ้ว้ ยพระราชทานฯ
PR Ramkhamhaeng University
ในครั้้� ง นี้้� ชื่่� อ ผลงาน ‘Neila’ จากโรงเรีียนสาธิิ ต
	สวป.ม.รามคำำ�แหง
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง (ฝ่่ายมััธยม) สมาชิิกทีีม

ด้้าน รศ. พ.ต.ท. ดร.ศิิริพิ งษ์์ คณบดีีคณะศึึกษาศาสตร์์ กล่่าวว่่าโครงการสััมมนานิิเทศก์์ฝ่า่ ยโรงเรีียนฯ นี้้�
จััดขึ้้�นโดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจร่่วมกััน
ในด้้านบทบาทหน้้าที่่ข� องอาจารย์์นิเิ ทศก์์ที่มีีคว
�่ ามสำำ�คัญ
ั
ต่่อการฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพครููของนัักศึึกษาคณะ
ศึึกษาศาสตร์์ และเพื่อ�่ สามารถสร้้างเครืือข่่ายระหว่่าง
คณาจารย์์คณะศึึกษาศาสตร์์และอาจารย์์นิเิ ทศก์์พี่เ�่ ลี้้ย� ง
ฝ่่ายโรงเรีียน ตลอดจนขนบธรรมเนีียมประเพณีีและ
โดยเฉพาะจรรยาบรรณวิิชาชีีพที่่ทำ� �ำ ให้้นักั ศึึกษาได้้ซึมึ ซัับ
รัับรู้้�และตระหนัักในวิิชาชีีพครูู
“ขอฝากนัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์ที่่�เข้้ารัับการ
ฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพครูู ให้้เก็็บเกี่่ย� วทุุกความรู้้แ� ละ
ทุุกประสบการณ์์ และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าทั้้�งคณะ
ศึึกษาศาสตร์์ อาจารย์์นิเิ ทศก์์ฝ่่ายโรงเรีียน และนัักศึึกษา
ผู้�ฝึ้ กึ ประสบการณ์์ จะมีีโอกาสได้้ร่่วมมืือกัันสร้้างประโยชน์์
ทางวิิชาการด้้านการศึึกษาให้้เกิิดขึ้้น� ต่่อไปในอนาคต”

คณะผู้้จั� ดั ทำำ�ข่า่ วรามคำำ�แหงออนไลน์์

ประกอบด้้ ว ย นางสาวอเล็็ ก แซนดร้้ า ลาการ์์ เ ดีีย
นางสาวนิิชานัันท์์ มานิินปารีีรััตน์์ และนางสาวพิิมมาดา
เอี่่ย� มพงษ์์
อนึ่่�ง การประกวดครั้้�งนี้้� จััดขึ้้�นเพื่่�อสร้างความ
ตระหนััก การรัับรููแ้ ละความเข้าใจที่่ถู� กู ต้อง ถึึงสาเหตุุ
และผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น จากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ตลอดจนแนวทางการตั้้�งรัับปรัับต่อ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติิ ในรููปแบบที่่เ� ข้าใจง่ายและ
เหมาะสมกัับทุุกกลุุม่ เปาหมาย และสร้างการมีีสวนรวม
ในการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม ทั้้ง� ในเชิิงการปองกััน และ
การตั้้ง� รัับกัับปญหาภััยพิิบัติั ติ า่ งๆ ในระดัับบุุคคล รวมทั้้ง�
เปดโอกาสให้กลุ่่�มเยาวชน ได้แสดงศัักยภาพทางความคิิด
จิินตนาการ และความสามารถในการสร้างสรรคสื่่�อ
ในรููปแบบของคลิิปวิิดีีทัศน
ั ที่่บ� อกเลาเรื่่อ� งราวเกี่่ย� วกัับ
การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ (Climate Change)
ได้อย่างเหมาะสม
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