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(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

      มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงแลัะสำำานัักงานัเขตบางกะปิิ ร่วิมกับศููนัย์บริการโลัหิตแห่งชาติ สำภากาชาดไทย จััดโคำรงการนัักศูึกษากองทุนัเงินัให้กู้ยืม
เพื่ื�อการศูึกษาร่วิมใจับริจัาคำโลัหิต “Give Blood Give Life” คำรั�งท่� 3 ปิระจัำาปิี 2564 โดยม่ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิิการบด่
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เปิ็นัปิระธิานั แลัะม่คำณะผูู้้บริหาร คำณาจัารย์ เจั้าหนั้าท่� นัักศูึกษา แลัะปิระชาชนั ร่วิมในัพื่ิธิ่ เมื�อวิันัท่� 27 ตุลัาคำม 2564 
ณ อาคำารหอปิระชุมพ่ื่อขุนัรามคำำาแหงมหาราช   

      มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง รับสำมัคำรนัักศูึกษาใหม่ระดับ
ปิริญญาตร่ ภาคำ 2 ปิีการศูึกษา 2564 เฉพื่าะสำ่วินักลัาง 
(หัวิหมาก) สำมัคำรทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.iregis2.ru.ac.th 
ระหว่างวันท่ี 1 ธัันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565 ทาง
ไปรษณีีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธัันวาคม 2564 - 14 มกราคม 
2565 แลัะสำมัคำรด�วยตนเอง ท่� ม.ร. (หัวิหมาก) ระหว่างวันท่ี 
21 - 24 มกราคม 2565 (ทุกวัน) รวิมทั�งเปิิดรับนัักเร่ยนั
ชั�นัมัธิยมศูึกษาตอนัปิลัายเข้าศูึกษาในัระบบ Pre-degree 
เพื่ื�อสำะสำมหนั่วิยกิตลั่วิงหนั้า โดยสำามารถนัำาหนั่วิยกิตมา
เท่ยบโอนัได้เมื�อจับ ม.6 แลัะยังเปิิดโอกาสำให้ผูู้้ท่�ทำางานัแลั้วิ
ม่วิุฒิิอนัุปิริญญาได้ศูึกษาเพื่ิ�มเติม หรือเร่ยนัปิริญญาใบท่� 2 
โดยสำามารถเท่ยบโอนัหนั่วิยกิตได้มากขึ �นัทำาให้สำำาเร็จั
การศึูกษาเร็วิขึ�นั

      รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คำณบด่คำณะศึูกษาศูาสำตร์
เปิ็นัปิระธิานัเปิิดโคำรงการสำัมมนัาอาจัารย์นัิเทศูก์ฝ่่ายโรงเร่ยนัท่�เก่�ยวิข้อง
กับการฝึ่กปิระสำบการณ์วิิชาช่พื่คำรูในัสำถานัศึูกษา ภาคำเร่ยนัท่� 2 ปีิการศึูกษา
2564 โดยม่คำณาจัารย์คำณะศึูกษาศูาสำตร์ อาจัารย์นิัเทศูก์ฝ่่ายโรงเร่ยนั แลัะ
นัักศูึกษาฝ่ึกปิระสำบการณ์เข้าร่วิมการสำัมมนัาผู้่านัระบบ Zoom ถ่ายทอด
สัำญญาณจัากสำตูดิโอ ชั�นั 1 อาคำารสำำานัักเทคำโนัโลัย่การศึูกษา เมื�อวัินัท่� 26 
ตุลัาคำม 2564

       นัักเร่ยนัโรงเร่ยนัสำาธิิตมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง (ฝ่่ายมัธิยม) ชนัะเลิัศูการปิระกวิด
คำลัิปิวิิด่โอแลัะสำารคำด่สำั�นั ภายใต้แนัวิคำิด
เรื�อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อม 
(Climate Change)” ประเภทเด็ก กลุ่มอายุ 
13-18 ปี ในัโคำรงการส่ำงเสำริมการม่ส่ำวินัร่วิมแลัะ
การสืำ�อสำารสำาธิารณะเรื�องการเปิล่ั�ยนัแปิลัง
สำภาพื่ภูมิอากาศู ซึ่ึ �งจััดโดย กระทรวิง
ทรัพื่ยากรธิรรมชาติแลัะสิำ�งแวิดล้ัอม โดยได�รับ

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบด่มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง 
ลังนัามข้อตกลังคำวิามเข้าใจัด้านัคำวิามร่วิมมือทางวิิชาการ กับ นายไทโค ฮาระ Chief Executive 
Officer บริษัท เซึ่โซึ่นั (SAEZONE) จัำากัด เพืื่�อพัื่ฒินัาข่ดคำวิามสำามารถในัการจััดการเร่ยนั
การสำอนั การทำาวิิจััย แลัะเพืื่�อพัื่ฒินัานัักศึูกษา บุคำลัากรด้านัวิิศูวิกรรม โดยม่ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กรกช่ ทวีสิน คำณบด่คำณะวิิศูวิกรรมศูาสำตร์แลัะ นายเคอิจิ ช่ิบาทานิ Executive 
Corporate Officer บริษัท เซึ่โซึ่นั (SAEZONE) ญ่�ปุ่ินั จัำากัด 

นัักเรีียนัสาธิิต ม.รี. คว้้าถ้้ว้ยพรีะรีาชทานันัักเรีียนัสาธิิต ม.รี. คว้้าถ้้ว้ยพรีะรีาชทานั
ปรีะกว้ดคลิิปวิ้ดีโอ/สารีคดีสั�นั ปรีะกว้ดคลิิปวิ้ดีโอ/สารีคดีสั�นั 

“การีเปลิ�ียนัแปลิงสภาพแว้ดล้ิอม”“การีเปลิ�ียนัแปลิงสภาพแว้ดล้ิอม”

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

ม.รามคำำาแหง รับนัักศึึกษาใหม่ ม.รามคำำาแหง รับนัักศึึกษาใหม่ 
ภาคำ 2/2564 ทางอิินัเทอิร์เน็ัต ภาคำ 2/2564 ทางอิินัเทอิร์เน็ัต 

เริ�ม 1 ธัันัวาคำมน้ั�เริ�ม 1 ธัันัวาคำมน้ั�

JPN1011/FRE1011/JPN1011/FRE1011/

SCI1002/STA2003/SCI1002/STA2003/

ANT2013ANT2013

ม.รามคำำาแหง จัดโคำรงการ 
“Give Blood Give Life” คำรั�งที่่� 3

ถ�วยพระราช่ทานจากสมเด็จพระเจ�าน�องนางเธัอ เจ�าฟ้้าจุฬาภรณีวลัยลักษณ์ี อัครราช่กุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช่นารี และทุนการศึกษา 30,000 บาท

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

คณะศึึกษาศึาสตร์์ จััดสัมมนาคณะศึึกษาศึาสตร์์ จััดสัมมนา
อาจัาร์ย์์นิเทศึก์-นักศึึกษาฝึึกสอนอาจัาร์ย์์นิเทศึก์-นักศึึกษาฝึึกสอน

ข่่าวกระบวนวิชาข่่าวกระบวนวิชา

หน้า 5-6หน้า 5-6



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๒

 ข่าวิรามคำำาแหงฉบับนั่� นัำาภาพื่บรรยากาศูรายการ “RU Open House 2021 Online” ต่อเนัื�องจัากข่าวิรามคำำาแหง ฉบับท่� 27 โดยเปิ็นั
การสำนัทนัาแลัะแนัะนัำาหลัักสำูตรของคำณะบริหารธิุรกิจั คำณะสำาธิารณสำุขศูาสำตร์ คำณะวิิศูวิกรรมศูาสำตร์ คำณะวิิทยาศูาสำตร์ คำณะเศูรษฐศูาสำตร์ 
คำณะพัื่ฒินัาทรัพื่ยากรมนุัษย์ แลัะคำณะนิัติศูาสำตร์ เผู้ยแพื่ร่สำดทาง Facebook : PR Ramkhamhaeng University แลัะคู่ำขนัานักับช่องทาง Youtube : 
Ramkhamhaeng University ระหวิ่างวิันัท่ � 29 กันัยายนั – 6 ตุลัาคำม 2564 (วิันัจัันัทร์ – เสำาร์) เวิลัา 19.00 – 20.00 นั. ณ สำตูดิโอ
คำณะสืำ�อสำารมวิลัชนั อาคำารสุำโขทัย ชั�นั 2 แลัะโปิรแกรม Zoom Meeting

เปิิดบ้ัาน 13 คณะ รามคำาแหง ภาคเปิิดบ้ัาน 13 คณะ รามคำาแหง ภาค  1/25641/2564
ศิิษย์์เก่่า-ศิิษย์์ปัิจจุบััน ร่วมราย์ก่ารคับัคั�งศิิษย์์เก่่า-ศิิษย์์ปัิจจุบััน ร่วมราย์ก่ารคับัคั�ง

      รองศาสตราจารย์สุวรรณีี เดช่วรช่ัย คำณบด่
คำณะบริหารธุิรกิจั นัำาท่มคำณาจัารย์เปิิดบ้านัร่วิมพูื่ดคุำย
แนัะนัำาคำณะแลัะหลัักสำูตรการเร่ยนัการสำอนั โดยม่ 
ดร.ปุญ่ญ่ภณี เทพประสิทธิั� กรรมการผูู้้บริหาร บริษัท 
เอ็มว่ิพ่ื่ คำอนัซัึ่ลัท์แทนัท์ จัำากัด ผูู้้เช่�ยวิชาญด้านัการวิิจััย
ตลัาด วิิจััยองคำ์กร การจััดทำาแผู้นักลัยุทธิ์ธิุรกิจั เปิ็นั
วิิทยากรเผู้ยวิิธิ ่สำร้างรายได้หลัายกระเปิ๋า แลัะม่
นายวรทัต กรรตุกิติ ศูิษย์เก่าสำาขาวิิชาการเงินัแลัะ
การธินัาคำาร ร่วิมพูื่ดคุำยในัรายการ เมื�อวัินัท่� 29 กันัยายนั
2564

      คำณะสำาธิารณสำุขศูาสำตร์ เปิิดบ้านัหมออนัามัย
ผู้่านัรายการ “RU Open House 2021 Online” 
โดยม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช่ สำาราญ่จิตต์ 
คำณบด่คำณะสำาธิารณสำุขศูาสำตร์ แนัะนัำาหลัักสำูตรแลัะ
การเร่ยนัการสำอนั อาจารย์จักรกฤษ เสลา รองคำณบด่
ฝ่่ายกิจัการนัักศูึกษา อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นาคจ้ 
รองคำณบด่ฝ่่ายบริหาร พื่ร้อมด้วิยศูิษย์เก่าแลัะศูิษย์
ปิัจัจัุบ ันัร่วิมแบ่งปิันัปิระสำบการณ์การเร ่ยนัแลัะ
การทำางานั เมื�อวัินัท่� 30 กันัยายนั 2564

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช่ ทวีสิน คำณบด่
คำณะวิิศูวิกรรมศูาสำตร์ นัำาท่มคำณาจัารย์แลัะศูิษย์เก่า
ร่วิมเปิิดบ้านัแนัะนัำาหลัักสูำตรของคำณะวิิศูวิกรรมศูาสำตร์ 
โดยม่ อาจารย์วีรพันธ์ั แซ่่ด่าน อาจัารย์ปิระจัำาสำาขา
วิิชาวิิศูวิกรรมคำอมพื่ิวิเตอร์ นาย ณี.พงษ์ สุขสงวน 
อนัุกรรมาธิิการเทคำโนัโลัย่สำารสำนัเทศู การสำื�อสำาร 
แลัะการโทรคำมนัาคำม วิุฒิิสำภา ศูิษย์เก่าปิริญญาโท 
นายพิสิฐ หอมเกษร Structural Engineering 
Jacobs,Austalia ร่วิมกับศิูลัปิินัรับเชิญ เปาวลี พรพิมล
นัักร้องลูักทุ่ง แลัะ อาจารย์รัช่เขต วีสเพ็ญ่ นัักพืู่ด
สำร้างแรงบันัดาลัใจั ร่วิมในัรายการ เมื �อวิันัท่ � 1 
ตุลัาคำม 2564

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์สาธัิน สุนทรพันธัุ์ คำณบด่
คำณะร ั ฐศูาสำตร ์  ร ั กษาราชการแทนัคำณบด่
คำณะวิิทยาศูาสำตร์ นัำาท่มคำณาจัารย์เปิิดบ้านัแนัะนัำา
หลัักสูำตรการเร่ยนัการสำอนัแลัะแนัวิทางการปิระกอบ
อาช่พื่ ภายในัรายการม่การเสำวินัา “วิิทยาศูาสำตร์
ก้าวิใหม่สู่ำ Model เศูรษฐกิจัยุคำใหม่ : BCG Model” 
โดยม่ อาจารย์ ดร.หฤษฎ์์ น่ิมรักษา อาจัารย์ปิระจัำา
สำาขาวิิชาเทคำโนัโลัย่การเกษตร อาจารย์ ดร.ช่มลรรค 
กองอรรถ อาจัารย์ปิระจัำาสำาขาวิิชาการแพื่ทย์แผู้นัไทย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ร่มสายหยุด อาจัารย์
ปิระจัำาภาคำวิิชาเคำม่ แลัะนายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ั 
ศูิษย์เก่า ปิระธิานัคำลััสำเตอร์เคำรื�องสำำาอางไทย ร่วิม
เสำวินัา เมื�อวัินัท่� 4 ตุลัาคำม 2564

      คำณะเศูรษฐศูาสำตร์ เปิิดบ้านัแนัะนัำาหลัักสูำตร
การเร่ยนัการสำอนั แลัะแนัวิทางการปิระกอบอาช่พื่
แก่ผูู้้สำนัใจัสำมัคำรเป็ินันัักศึูกษาใหม่ของมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง ปิีการศูึกษา 2564 โดยม่ ผู้้ �ช่่วย
ศาสตราจารย์ธััญ่ญ่ารัตน์ ทองพาศน์ คำณบด่
คำณะเศูรษฐศูาสำตร์ เปิ็นัปิระธิานัเปิิดบ้านัคำณะ
เศูรษฐศูาสำตร์ ม่คำณาจัารย์ร่วิมพืู่ดคำุยในัรายการ
จัำานัวินัมาก เมื�อวัินัท่� 2 ตุลัาคำม 2564

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญ่ช่าล ทองประย้ร 
ผูู้้อำานัวิยการสำถาบันัการศูึกษานัานัาชาติ รักษา
ราชการแทนัคำณบด่คำณะพื่ัฒินัาทรัพื่ยากรมนัุษย์ 
นัำาคำณาจัารย์ ศิูษย์เก่า แลัะศิูษย์ปัิจัจุับันั เปิิดบ้านั
ร่วิมสำนัทนัาแนัะนัำาหลัักสำูตรการเร่ยนัการสำอนั
แลัะแนัวิทางปิระกอบอาช่พื่ โดยม่ศูิษย์ปิัจัจัุบันั 
นายธันกฤต กิตติยะ นัักก่ฬาวิ่ายนัำ�าท่มชาติไทย 
นัักศูึกษาปิริญญาโท “มิ�นท์” รัญ่ช่น์รวี เอื�อก้ล
วราวัตร ดารานัักแสำดง แลัะนัักก่ฬาแบดมินัตันั 
พื่ร้อมด้วิยศิูษย์เก่า เรืออากาศโทหญิ่งแพรพลอย 
วิไลลักษณี์ นัายทหารเคำรื �องราชอิสำริยาภรณ์
แลัะสิำทธิิ กรมกำาลัังพื่ลัทหารอากาศู นายนครธัรรม  
ประเสริฐศิลป์ เจ้ัาของเพื่จั “กฎหมายง๊ายง่าย กับ 
ทนัายต๊อกแต๊ก” “แพนเค�ก” ดร.เขมนิจ จามิกรณ์ี 
ดารานัักแสำดง แลัะ พ.ต.อ. ดร.ศักดิ�ส ุนทร 
เปรมานนท์ รองผูู้ ้ก ับการฝ่่ายอำานัวิยการ 5 
กองบัญชาการตำารวิจัสำอบสำวินักลัาง ร่วิมในั
รายการ เมื�อวัินัท่� 5 ตุลัาคำม 2564

      คำณะนัิติศูาสำตร์ เปิิดบ้านัแนัะนัำาหลัักสำูตร
การเร่ยนัการสำอนัในัรายการ “RU Open House 
2021 Online” โดยม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาก้ร 
ศิริยุทธ์ัวัฒนา คำณบด่คำณะนิัติศูาสำตร์ เป็ินัปิระธิานั 
ม่ นางสาวสิตานันท์ ศรีวรกร ผูู้้พิื่พื่ากษาปิระจัำาศูาลั  
“ฝน” ศนันธัฉัตร ธันพัฒน์พิศาล ดารานัักแสำดง 
ร่วิมพูื่ดคุำยในัรายการ เมื�อวัินัท่� 6 ตุลัาคำม 2564

คณะบัริหารธุุรก่ิจคณะบัริหารธุุรก่ิจ คณะวิศิวก่รรมศิาสตร์คณะวิศิวก่รรมศิาสตร์

คณะเศิรษฐศิาสตร์คณะเศิรษฐศิาสตร์
คณะพััฒนาทรัพัย์าก่รมนุษย์์คณะพััฒนาทรัพัย์าก่รมนุษย์์

คณะวิทย์าศิาสตร์คณะวิทย์าศิาสตร์

คณะสาธุารณสุขศิาสตร์คณะสาธุารณสุขศิาสตร์

คณะนิติศิาสตร์คณะนิติศิาสตร์
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 แพนเค�ก คำวิงคู่ำสารวัตรหมีขึ�นัแท่นั ดอกเตอร์ คำว้ิาปิริญญาเอก 
หลัักสำูตรปิรัชญาดุษฎ่บัณฑิิต สำาขาวิิชาการพื่ัฒินัาทรัพื่ยากรมนัุษย์ 
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เผู้ยการพัื่ฒินัาคำนัคืำอหัวิใจัสำำาคัำญ ฝ่ากรุ่นัน้ัอง
เปิิดใจัให้กวิ้างกับการเร่ยนั แลัะนัำาไปิปิระยุกต์ใช้กับการทำางานั
แลัะการดำาเนัินัช่วิิต ในัโอกาสำร่วิมสำนัทนัาพืู่ดคำุยในัรายการ RU 
Open House 2021 Online คำณะพัื่ฒินัาทรัพื่ยากรมนุัษย์ เมื�อวัินัท่� 
5 ตุลัาคำม 2564 ถ่ายทอดสำดผู่้านัเฟซึ่บุ๊กเพื่จั PR Ramkhamhaeng 
University
 “แพนเค�ก” ดร.เขมนิจ จามิกรณี์ ศูิลัปิินันัักแสำดง 
กลั่าวิวิ่า องคำ์คำวิามรู ้ท ่ �ได ้ร ับจัากคำณะพื่ัฒินัาทรัพื่ยากรมนัุษย์ 
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง สำามารถนัำามาปิรับใช้ในัการดำาเนัินัช่วิิต
แลัะการทำางานัเปิ็นัอย่างมาก แม้แพื่นัจัะเร่ยนัจับปิริญญาตร่
คำณะมนุัษยศูาสำตร์ เร่ยนัจับปิริญญาโทคำณะรัฐศูาสำตร์ของมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง แลัะทำางานัในัสำายงานัวิงการบันัเทิง ทุกอย่างดูเปิ็นั
เส้ำนัทางหลัายแขนัง แต่เรื�องของคำนั คืำอหัวิใจัสำำาคัำญในัทุกสำาขาอาช่พื่
แลัะทุกท่�ในัสำังคำม หากรู้แลัะเข้าใจัหัวิใจัสำำาคำัญนั่� จัะสำามารถบริหาร
แลัะคำวิบคุำมทุกอย่างได้อย่างด่
 “แพนอยากพัฒนาตนเองด้้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และอยากเห็็นคนรุ�นให็ม�ท่�กำาลังก้าวขึ้้�นมาม่บทบาทในสัังคมมากขึ้้�น
ม่ห็ลักการท่�ชััด้เจน โด้ยเป็็นห็ลักท่�สัามารถนำามาใชั้ป็ระโยชัน์ในการ
ด้ำาเนินช่ัวิตได้้ และยิ�งได้้เร่ยนจากคณาจารย์ท่�ม่ความร้้ความสัามารถ
และม่ป็ระสับการณ์โด้ยตรง ก็สัามารถนำาความร้้ท่�ได้้รับไป็ป็ระยุกต์
ใชั้ได้้อย�างถ้กต้อง และมองว�ายุคต�อจากน่�สัังคมจะสัามารถด้ำารง
อย้�ได้้ด้้วยคุณภาพและศัักยภาพท่�ด้่ขึ้องมนุษย์ การศั้กษาเก่�ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ้งตอบโจทย์มาก”
 ดร.แพนเค�ก กลั่าวิต่อไปิวิ่า เพื่ื�อนัร่วิมรุ่นัก็เปิ็นัอ่กหนัึ�ง
คำวิามปิระทับใจั ม่การแลักเปิล่ั�ยนัปิระสำบการณ์ซึึ่�งกันัแลัะกันัอยู่เสำมอ 
อาจัารย์ก็ทุ่มเทให้กับการสำอนัอย่างเต็มท่� ใสำ่ใจัในัทุกรายลัะเอ่ยด
ของผูู้้เร่ยนั ตลัอดการเร่ยนั 1 ปีิคำรึ�ง อัดแน่ันัไปิด้วิยวิิชาคำวิามรู้ทั�งจัาก
ในัห้องเร่ยนัแลัะนัอกห้องเร่ยนั ซึ่ึ �งสำามารถนัำาไปิปิรับใช้กับการ
ทำางานัตามท่�มุ่งหวัิงได้ 
 “ฝากน้องๆ เป็ิด้ใจและให็้ใจกับการเร่ยน โด้ยเฉพาะ
ป็ริญญาตร่ท่�ทุกอย�างกำาลังสัด้ให็ม� เชั่�อว�าน้องๆ ก็พร้อมท่�จะเป็ิด้รับ
สัิ�งให็ม� และสัิ �งท่ �น�าสันใจไป็พร้อมๆ กัน ซึ่้ �งจะกลายเป็็นความ
ภาคภ้มิใจในตัวเอง และเป็็นความร้้ท่�จะติด้ตัวเราตลอด้ไป็”
 

 ด้านั “สารวัตรหมี” พ.ต.อ.ดร.ศักดิ�สุนทร เปรมานนท์ 
รองผูู้้กำากับการฝ่่ายอำานัวิยการ 5 กองบัญชาการตำารวิจัสำอบสำวินักลัาง 
เลั่าวิ่าผู้มเร่ยนัจับปิริญญาโท MBA จัากปิระเทศูสำหรัฐอเมริกา แลัะ
มาเร่ยนัปิริญญาโท คำณะรัฐศูาสำตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง อ่ก 1 ใบ 
ก่อนัจัะเริ�มเร่ยนัปิริญญาเอก หลัักสำูตรปิรัชญาดุษฎ่บัณฑิิต สำาขา
วิิชาการพัื่ฒินัาทรัพื่ยากรมนุัษย์ เพืื่�อนัำาไปิปิระยุกต์ใช้กับการทำางานั
 “การทำางานขึ้ององค์กรขึ้้าราชัการตำารวจ ต้องป็กครอง
ผู้้้ใต้บังคับบัญชัา โด้ยอาศััยความร้้ความเข้ึ้าใจเก่�ยวกับวิธ่ีการบริห็ารคน 
บริห็ารองค์กร โด้ยเฉพาะด้้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่�อวาง
กำาลังคนให้็อย้�ถ้กท่� ถ้กทาง และถ้กกับงาน และเพ่�อเปิ็ด้โอกาสัให้็ได้้ด้้ง
ศัักยภาพขึ้องตัวเองออกมาใช้ัป็ระโยชัน์ได้้อย�างเต็มท่�”
 สารวัตรหมี กลั่าวิต่อไปิวิ่า ปิระทับใจัการเร่ยนัการสำอนั
ของมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ท่�เปิิดโอกาสำให้ผูู้้เร่ยนัได้แสำดงคำวิามคิำดเห็นั
ของตัวิเองโดยไม่ม่คำวิามผู้ิดคำวิามถูกมาจัำากัดเพื่ราะขึ �นัอยู่ก ับ
ปิระสำบการณ์ของแต่ลัะคำนั แลัะยังให้คำำาแนัะนัำาถึงสำิ�งท่�ด่กวิ่าด้วิย 
จันัทำาให้ผู้ลัการเร่ยนัรู้ของผูู้้เร่ยนัออกมาด่ อ่กทั�งเพื่ื�อนัร่วิมรุ่นัก็เปิ็นั
กลัุ่มคำนั กลัุ่มอาช่พื่ท่�หลัากหลัาย มากมายด้วิยปิระสำบการณ์ท่�ต่าง
สำั�งสำมกันัมาตามแต่ลัะสำายงานั แลัะเมื�อแต่ลัะคำนันัำาปิระสำบการณ์
ของตัวิเองมาร่วิมแชร์ จึังเกิดเป็ินัอ่กหนึั�งการเร่ยนัรู้ท่�สำกัดออกมาจัาก
ปิระสำบการณ์จัริง
 “ขึ้อขึ้อบคุณอาจารย์ทุกท�านท่�ผู้ลักดั้น เค่�ยวเข็ึ้ญ และให้็
คำาแนะนำาจนผู้มเร่ยนจบป็ริญญาเอกได้้ในท่�สุัด้ คุณค�าขึ้องใบป็ริญญา
ค่อความภาคภ้มิใจ แต�สิั�งท่�ม่ค�ามากกว�าค่อความร้้ท่�ได้้รับจากการเร่ยน 
ขึ้อฝากรุ�นน้องรามคำาแห็งให้็เปิ็ด้กว้างทางการเร่ยนร้้ เพ่�อจะเป็็นคน
ท่�รอบร้้และม่ความโด้ด้เด้�นในสัังคม”

แพนเค้้ก-สารวััตรหมีีแพนเค้้ก-สารวััตรหมีี
ข้�นแท่น ดร.ข้�นแท่น ดร.

ให้ก่ำาลัังใจรุ่นน้องให้ก่ำาลัังใจรุ่นน้อง

เปิิดใจก่ว้างเพั่�อก่ารเรีย์นร้้เปิิดใจก่ว้างเพั่�อก่ารเรีย์นร้้
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เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

 สำมมุติวิ่าท่านัผูู้้อ่านัเจัอคำำาถามแลัะตัวิเลัือก
คำำาตอบต่อไปิน่ั� ถามว่ิาจัะตอบอย่างไร “สำมศูร่ขายคำร่ม
ทาหนั้าย่�ห้อ “กวินัเอง” ในัราคำาหลัอดลัะ 100 บาท
ได้ 1 แสำนัหลัอดในัเดือนักันัยายนั ซึ่ึ�งเพื่ื�อนัของสำมศูร่
ท่�เป็ินันัักเศูรษฐศูาสำตร์ช่วิยคำำานัวิณให้ว่ิาคำร่มกวินัเองน่ั�
ม่คำวิามยืดหยุ่นัของอุปิสำงคำ์ต่อราคำาเท่ากับลับ 1.25
ถ้าสำมศูร่คิำดจัะลัดราคำาคำร่มลังเหลืัอ หลัอดลัะ 90 บาท
ผู้ลัจัะเป็ินัอย่างไร (1) รายได้ของสำมศูร่เพิื่�มขึ�นั (2) รายได้
ของสำมศูร่ลัดลัง (3) ข้อมูลัไม่เพ่ื่ยงพื่อให้คิำดคำำานัวิณได้”
 คำำาถามข้างต้นัน่ั�ดูเหมือนัจัะม่ข้อมูลัไม่เพ่ื่ยงพื่อ
จัะตอบได้ แต่ถ้านัักศึูกษาท่�เร่ยนัเศูรษฐศูาสำตร์เบื�องต้นั
แลัะ “ท่องจัำา” เรื�องน่ั�มาตรงพื่อด่ก็จัะตอบได้แม้ข้อมูลั
จัะม่แคำ่นั่�ก็ตามเพื่ราะในัตำาราเศูรษฐศูาสำตร์จัุลัภาคำ
เบื�องต้นัในับทท่�ว่ิาด้วิยคำวิามยืดหยุ่นัของอุปิสำงค์ำจัะต้อง
ม่ข้อคำวิามหลัักว่ิา
   1. ถ้าคำวิามยืดหยุ่นัของอุปิสำงค์ำต่อราคำาของสิำนัค้ำาหนึั�ง
ม่คำ่ามากกวิ่า 1 เมื�อผูู้้ขายลัดราคำาจัะทำาให้ม่รายรับ
มากขึ�นั แต่เมื�อผูู้้ขายขึ�นัราคำาจัะทำาให้ม่รายรับลัดลัง
   2. ถ้าคำวิามยืดหยุ่นัของอุปิสำงค์ำต่อราคำาของสิำนัค้ำาหนึั�ง
ม่คำ่านั้อยกวิ่า 1 เมื�อผูู้้ขายลัดราคำาจัะทำาให้ม่รายรับ
ลัดลัง แต่เมื�อผูู้้ขายขึ�นัราคำาจัะทำาให้ม่รายรับเพิื่�มขึ�นั
   3. ถ้าคำวิามยืดหยุ่นัอุปิสำงคำ์ต่อราคำาของสำินัคำ้าหนัึ�ง
ม่ค่ำาเท่ากับ 1 ไม่ว่ิาผูู้้ขายจัะขึ�นัราคำาหรือลัดราคำาก็จัะ
ทำาให้รายได้คำงเดิม
 ถ้านัักศูึกษาจัำาข้อคำวิามข้างต้นันั่�ได้ก็จัะเลัือก
คำำาตอบได้ถูกต้องโดยไม่ต้องคำำานัวิณ (เพื่ราะม่ข้อมูลั
ไม่พื่อ) ว่ิารายได้ของสำมศูร่จัะเพิื่�มขึ�นัเพื่ราะอะไรหรือคำรับ
ก็เพื่ราะโจัทย์บอกวิ่าคำร่มกวินัเองของสำมศูร่ม่คำ่าคำวิาม
ยืดหยุ่นัของอุปิสำงค์ำต่อราคำาเท่ากับลับ 1.25 ซึึ่�งค่ำาตัวิเลัข
(ไม่คำิดเคำรื�องหมายลับ) ม่คำ่ามากกวิ่า 1 ก็จัะตรงกับ
ข้อคำวิามท่�ท่องมาวิ่า “ถ้าคำวิามยืดหยุ่นัของอุปิสำงคำ์
ต่อราคำาของสิำนัค้ำาหนึั�งม่ค่ำามากกว่ิา 1 เมื�อผูู้้ขายลัดราคำา
จัะทำาให้ม่รายรับเพื่ิ�มขึ�นั...” เห็นัไหมคำรับไม่ยากเลัย
แต่คำนัตอบก็จัะได้คำวิามรู้ไปิแบบนักแก้วินักขุนัทอง
เพื่ราะคำำาตอบมาจัากการท่องจัำาเปิ็นัหลััก ถ้าเกิดจัำา
มาผิู้ดหรือจัำาไม่ได้ก็จับเกมส์ำ
 ท่ �ผู้มยกเรื �องนั่ �มาเข่ยนัก็เพื่ราะปิัญหาหนัึ�ง
ของคำนัท่�เร่ยนัเศูรษฐศูาสำตร์แล้ัวิบ่นัว่ิายากคืำอม่ตัวิเลัข

ถาม: ขณะน่ั�เป็ินันัักศึูกษาใหม่ชั�นัปีิท่� 1 อยากทราบ
เก่�ยวิกับการกู้ กยศู.ท่�ขอกู้ต่อเนัื�องจัากท่�เดิม จัะต้อง
ทำาอย่างไรแลัะติดต่อท่�หน่ัวิยงานัใด
ตอบ: กองทุนัเงินัให้กู้ยืมเพืื่�อการศึูกษา (กยศู. แลัะ
กรอ.) นัักศูึกษาสำมัคำรใหม่ชั�นัปิีท่� 1 ท่�ปิระสำงคำ์จัะขอ
กู้ยืมเงินักองทุนัฯ ทั�งผูู้้กู้ยืมต่อเนัื�องย้ายสำถานัศูึกษา/
ผูู้้กู้ยืมรายใหม่ ม่ขั�นัตอนัการปิฏิิบัติ ดังน่ั�
   1. ให้นัักศึูกษาดำาเนิันัการยื�นัแบบคำำาขอกู้ยืมท่�ระบบ
การกู้ยืมแบบดิจัิทัลั หรือระบบ DSL ได้ท่� https://
wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
หรือท่� Application กยศู. connect
   2. ให ้นั ักศู ึกษาท่ �จัะขอก ู ้ย ืมท ่ �มหาวิ ิทยาลั ัย
รามคำำาแหง ด ำาเนั ินัการลังทะเบ ่ยนัขอกู ้ย ืมในั
Google form ของมหาวิิทยาลััยตามวัินัเวิลัาท่�กำาหนัด
ผู้่านัหนั้าเวิ็บไซึ่ต์ของ งานัแนัะแนัวิจััดหางานัแลัะทุนั
การศึูกษา http://www3.ru.ac.th/scholarship
   3. เข้ารับการคำัดเลัือก (สำัมภาษณ์) ตาม วิันั เวิลัา 
สำถานัท่� ท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนัด (แจ้ังไว้ิในัแบบคำำาขอกู้
ของมหาวิิทยาลััยฯ)
   4. ตรวิจัดูรายชื�อผูู้้ได้รับการอนัุมัติให้กู้ ตาม วิันั
เวิลัา สำถานัท่ � ท่ �ก ำาหนัด จัะแจั้งในัวิันัท่�นัักศูึกษา
เข้ารับการคัำดเลืัอก)
   5. นัักศูึกษาท่�ผู้่านัการคำัดเลัือกได้รับอนัุมัติให้กู้ยืม
เงินักองทุนั จัะต้องมารายงานัตัวิ ปิฐมนิัเทศู ส่ำงสัำญญา
กู้ยืมเงินัฯ ลังชื�อแบบยืนัยันัจัำานัวินัเงินักู้เงินัปิระจัำา
ภาคำเร่ยนั ตามวัินั เวิลัา สำถานัท่� ท่�มหาวิิทยาลััยกำาหนัด
   6. ติดตามอ่านัข่าวิปิระชาสัำมพัื่นัธ์ิเก่�ยวิกับการกู้ยืม
เงินักองทุนัฯ ท่� http://www.ru.ac.th/scholarship/
แลัะ Facebook “กองทุนัการศูึกษามหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง” เดือนัลัะ 1 คำรั�ง หลัังจัากท่�ได้รับอนัุมัติ
ให้กู้ยืมเงินักองทุนัฯ แล้ัวิ
   สำอบถามรายลัะเอ่ยดเพื่ิ�มเติมได้ท่� งานัแนัะแนัวิ
จััดหางานัแลัะทุนัการศึูกษา ม.รามฯ หัวิหมาก อาคำาร
ศูิลัาบาตร ชั �นัลัอย สำอบถามข้อมูลัเพื่ิ �มเติมได้ท่�
02-310-8080, 8126

ถาม: สำมัคำรแลัะลังทะเบ่ยนัเร่ยนัคำณะรัฐศูาสำตร์ 
ตอนัน่ั�เร่ยนัอยู่ชั�นัปีิท่� 2 แล้ัวิ กำาลัังตัดสิำนัใจัท่�จัะเลืัอก
ลังกลุ่ัมวิิชาเอกของคำณะรัฐศูาสำตร์ ขอคำำาแนัะนัำาเก่�ยวิกับ
การเร่ยนัของแต่ลัะสำาขาของรัฐศูาสำตร์ว่ิาเร่ยนัเก่�ยวิกับ
อะไรบ้าง
ตอบ: คำณะรัฐศูาสำตร์เปิิดสำอนัในั 3 กลัุ่มวิิชาเอกให้
นัักศึูกษาเลืัอกเร่ยนั ดังน่ั�
   1. กลุ่ัมวิิชาเอกการปิกคำรอง
   2. กลุ่ัมวิิชาเอกคำวิามสัำมพัื่นัธ์ิระหว่ิางปิระเทศู
   3. กลุ่ัมวิิชาเอกบริหารรัฐกิจั
สาขาวิช่าการปกครอง
 สำาขาท่�เร่ยนัเก่�ยวิกับหลัักการในัการปิกคำรอง
ปิรัชญาในัการปิกคำรอง หลัักนัิติรัฐ ปิระวิัติศูาสำตร์
การเมืองแลัะการปิกคำรองของไทย รวิมทั�งปิระวัิติศูาสำตร์

ขอก้้ กยศ. ต่อเนื�อง ต้องทำำาอย่างไรขอก้้ กยศ. ต่อเนื�อง ต้องทำำาอย่างไร

ขอคำาแนะนำาการเรียนแต่ละวิชาเอกขอคำาแนะนำาการเรียนแต่ละวิชาเอก
ของคณะรัฐศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์

ปัญ่หานักศึกษาปัญ่หานักศึกษา
ตอบตอบ

กอ่งบรรณาธิการ

ม่รูปิกราฟยุ ่งยาก แลัะหลัายๆ เรื �อง ท่ �ไม่เข้าใจั
ก็จัะต้องท่องจัำาไปิสำอบโดยเรื�องท่�จัะต้องท่องก็ม่มาก
เส่ำยเหลืัอเกินัจันัจัำาไม่หมด เวิลัาสำอบจึังใช้วิิธ่ิไปิเส่ำ�ยงดวิง
เอาในัห้องสำอบ ซึ่ึ�งดวิงก็มักจัะไม่คำ่อยด่เท่าไรเพื่ราะ
สำมัยท่�ผู้มยังสำอนัหนัังสำืออยู่นัั �นั จัากนัักศูึกษาท่�ลัง
ทะเบ่ยนัเร่ยนัวิิชาเศูรษฐศูาสำตร์จัุลัภาคำเบื �องต้นั
2 หมื�นักว่ิาคำนั (เด่�ยวิน่ั�คำงลัดไปิเยอะแล้ัวิ) ม่ผูู้้สำอบผู่้านั
แค่ำราวิ ๆ 2 - 3 พัื่นัคำนัเท่านัั�นั แต่จัำานัวินัหมื�นักว่ิาคำนั
ท่�ไม่ผู้่านันัั�นัท่�สำอบแลั้วิไม่ผู้่านัจัริง ๆ ม่ไม่เท่าไหร่
เพื่ราะนัักศึูกษาขาดสำอบตั�งหมื�นักว่ิาคำนั พื่วิกน่ั�ถอดใจั
ไปิตั�งแต่แรกแล้ัวิ
 ถ้าจัะไม่ให้นัักศูึกษาต้องมาท่องจัำา ทางหนัึ�ง
ท่�จัะทดสำอบคำวิามรู้เรื�องนั่�ก็คำือให้ข้อมูลัมาคำรบถ้วินั
(คำำาถามของผู้มท่�จัริงให้ข้อมูลัมาคำรบแล้ัวิ) ซึึ่�งคำนัตอบ
ก็จัะต้องคำิดเลัขกันัหนั่อย แลัะต้องเปิลัืองสำมอง
มากกวิ่าท่องพื่อสำมคำวิร ในัตอนันั่�ผู้มจัะลัองคำำานัวิณ
ให้ดู ซึ่ึ�งก็จัะเปิ็นัการพื่ิสำูจันั์ข้อคำวิามในัตำาราไปิด้วิย
(โดยปิกติยังไม่เห็นัม่ตำาราเศูรษฐศูาสำตร์เบื�องต้นัเล่ัมไหนั
ท่�พื่ยายามพื่ิสำูจันั์ ทำาให้นัักศูึกษามักจัะต้องหันัไปิใช้
วิิธ่ิท่องจัำาเป็ินัหลััก)
 เพืื่�อท่�ผู้มจัะพิื่สูำจัน์ัหลัักเศูรษฐศูาสำตร์เบื�องต้นั
ท่�เขามักกำาหนัดหัวิข้อไวิ้วิ่า “คำวิามสำัมพื่ันัธิ์ระหวิ่าง
คำ่าคำวิามยืดหยุ่นัอุปิสำงคำ์ต่อราคำากับรายรับรวิมของ
ผูู้้ขาย” ผู้มก็จัะต้องอธิิบายเสำ่ยก่อนัวิ่าคำวิามยืดหยุ่นั
ของอุปิสำงคำ์ต่อราคำานัั�นัแปิลัวิ่าอะไร คำวิามหมายของ
คำวิามยืดหยุ่นัอุปิสำงคำ์ต่อราคำาซึ่ึ�งภาษาอังกฤษใช้วิ่า
Price Elasticity of Demand ก็คำือ เปิอร์เซึ่็นัต์
เปิลั่ �ยนัแปิลังอุปิสำงคำ์ของสำินัคำ้าหนัึ�งเมื �อราคำาของ
สิำนัค้ำานัั�นัเปิล่ั�ยนัแปิลังไปิ 1 เปิอร์เซ็ึ่นัต์ งงลัะสิำ งั�นัผู้ม
ขอยกตัวิอย่างเป็ินัตัวิเลัขตามโจัทย์ข้างต้นัว่ิาค่ำาคำวิาม
ยืดหยุ่นัของอุปิสำงคำ์ต่อราคำาคำร่มกวินัเองม่คำ่าเท่ากับ
ลับ 1.25 ก ็จัะแปิลัวิ่าถ ้าราคำาคำร ่มนั่ �  “ลัดลัง”
1 เปิอร์เซึ่็นัต์ อุปิสำงคำ์ต่อคำร่มจัะ “เพื่ิ�มขึ �นั” 1.25 
เปิอร์เซึ่็นัต์ (เพื่ราะเคำรื�องหมายของคำวิามยืดหยุ่นั
เปิ็นัลับแสำดงวิ่าถ้าราคำาสำูงขึ�นัอุปิสำงคำ์จัะลัดลัง แลัะ
ถ้าราคำาลัดลัง อุปิสำงค์ำจัะเพิื่�มขึ�นั)
 อ้าวิ หนั้ากระดาษหมดเสำ่ยแลั้วิ คำงต้องไปิ
พิื่สูำจัน์ักันัต่อในัตอนัหน้ัาแล้ัวิลัะคำรับ

การเมืองของปิระเทศู ให้รู้โคำรงสำร้างแลัะการทำางานั
ของสำถาบันัแลัะองคำ์กรทางการเมือง รวิมทั�งปิัญหา
เพื่ื �อหาแนัวิทางในัการแก้ไขแลัะปิกคำรองปิระเทศู
ในัอนัาคำต
สาขาวิช่าความสัมพันธ์ัระหว่างประเทศ
 สำาขาคำวิามสำัมพื่ันัธิ์ระหวิ่างปิระเทศู จัะเปิ็นั
การเร่ยนัศูาสำตร์แลัะทฤษฎ่คำวิามสำัมพื่ันัธิ์ระหวิ่างรัฐ
เป็ินัการเร่ยนัเพืื่�อทำาคำวิามเข้าใจักับระบบคำวิามสัำมพัื่นัธ์ิ
ระหวิ่างปิระเทศูต่างๆ ท่�ม่คำวิามสำำาคำัญต่อทั�งภาคำรัฐ
แลัะเอกชนั จัะเนั้นัไปิทางด้านักฎหมาย เศูรษฐกิจั
การทำาธิุรกิจัระหวิ่างปิระเทศู รวิมทั�งนัโยบายต่างๆ
ในัระดับสำากลัท่�ใช้ในัปัิจัจุับันั

สาขาวิช่าบริหารรัฐกิจ
 เปิ็นัสำาขาท่�เร่ยนัเก่�ยวิกับการบริหารองคำ์การ
ของรัฐ การวิางแผู้นัแลัะการดำาเนัินันัโยบายการ
บริหารต่างๆ เช่นั การบริหารงานับุคำคำลั การบริหาร
องคำ ์การ การบร ิหารงานัคำลั ังแลัะงบปิระมาณ
การวิางแผู้นัแลัะบริหารโคำรงการ วิางแผู้นักำาลัังคำนั
นัโยบายสำาธิารณะ แลัะการบริหารรัฐวิิสำาหกิจั เป็ินัต้นั
เร่ยนัสำิ�งท่�เปิ็นัปิัญหาสำำาคำัญในัระดับรัฐท่�ม่ผู้ลักระทบ
ต่อปิระเทศูชาติแลัะปิระชาชนั

ตอน...ตอน...ตััดสิินใจไม่่ถููก ตััดสิินใจไม่่ถููก ((11))



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ช่�อกระบวนวิชา

     ภาษาญ่�ปุ่ินัชั�นัต้นั 1
     BASIC JAPANESE 1 
วัน เวลา สถานท่ำ�เรียน

     วัินัพุื่ธิ เวิลัา 08.30 - 11.00 นั. 
     ทาง Cyberclassroom แลัะ Course on demand
อาจัารย์ผู้้้สอน

     ผูู้้ช่วิยศูาสำตราจัารย์ปิร่ดา เมธ่ิภาคำยางกูร
คำาอธิิบายกระบวนวิชา

     ศูึกษา อักษรฮิิรางานัะ คำาตาคำานัะ แลัะอักษร
คัำนัจิัพืื่�นัฐานั เส่ำยงในัภาษาญ่�ปุ่ินั คำำาศัูพื่ท์ รูปิปิระโยคำ
แลัะไวิยากรณ์พืื่�นัฐานั
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน

     1). ตำาราภาษาญ่ �ปิุ ่นัชั �นัต้นั 1 : แบบฝ่ึกหัด
คัำดตัวิอักษรญ่�ปุ่ินั (JPN1011 (H)) 2) ตำาราภาษาญ่�ปุ่ินั
ชั�นัต้นั 1 (JPN1011) 3) เอกสำารปิระกอบการเร่ยนั 
“อักษรคัำนัจิั”
     รายการท่ � 1) - 2) ม่จัำาหน่ัายท่ �ศููนัย์หนัังสำือ
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง หัวิหมาก ส่ำวินัรายการท่� 3) 
ม่จัำาหน่ัายท่� ร้านัถ่ายเอกสำาร คำณะมนุัษยศูาสำตร์    
แนวทำางการวัดิผู้ล

     วิัดผู้ลัการเร่ยนัรู ้จัากแบบทดสำอบปิลัายภาคำ 
ซึึ่�งเป็ินัข้อสำอบแบบปิรนััย (ตัวิเลืัอก ) โดยคิำดเป็ินั 100%
     เกณฑิ์การวิัดผู้ลั ปิระเมินัผู้ลัตามอิงเกณฑิ์แลัะ
อิงกลัุ่ม กรณ่ท่ �สำอบผู่้านั การกระจัายของระดับ
คำะแนันัจัะแสำดงผู้ลัด้วิยเกรด A B+ B  C+ C D+  
แลัะ D ส่ำวินัผู้ลัการปิระเมินัท่�ไม่ผู่้านัเกณฑ์ิ จัะแสำดงผู้ลั
เป็ินั F
ข้อแนะนำาในการเรียนและการสอบ

    1) ก่อนัศึูกษาเนืั�อหาบทเร่ยนัในัแต่ลัะบท การศึูกษา
เค้ำาโคำรงเรื�อง สำาระสำำาคัำญ แลัะจุัดปิระสำงค์ำการเร่ยนัรู้
ของแต่ลัะบทท่�ช่�แจังไว้ิในัตอนัต้นัของบทเร่ยนั 
     2) รับฟังการบรรยาย การเร่ยนัการสำอนัอย่าง
สำมำ�าเสำมอ ตลัอดจันัหมั�นัทำาแบบฝึ่กหัด เพืื่�อตรวิจัสำอบ
คำวิามเข้าใจัในับทเร่ยนัของตนัเอง กรณ่ท่�ม่ปิระเด็นั
ท่�สำงสัำยหรือไม่เข้าใจั ให้สำอบถามอาจัารย์ผูู้้สำอนั 
     *เคำลั็ดลัับในัการเร่ยนัภาษาญ่�ปิุ่นัให้ปิระสำบผู้ลั
สำำาเร็จั ขอให้ยึดหลััก “3 shuu” ดังน่ั�
     1. Yoshuu คืำอ การเตร่ยมตัวิบทเร่บนัล่ัวิงหน้ัา 
     2. Renshuu คำือ หมั�นัฝ่ึกฝ่นัแลัะพื่ัฒินัาทักษะ
การใช้ภาษา 
     3. Fukushuu คืำอ การทบทวินับทเร่ยนั หลัังจัาก
เร่ยนัจับแต่ลัะบทแล้ัวิ
ช่องทำางในการติดิต่อกับอาจัารย์ผู้้้สอน

    1) อ่เมลั preeda.m@rumail.ru.ac.th 
     2) ไลัน์ักลุ่ัมปิระจัำารา JPN1101 (สำามารถติดตาม
ข่าวิสำารเพื่ิ �มเต ิมได้ท่ � facebook “JA CLUB 
Ramkhamhaeng” 

ช่�อกระบวนวิชา
     ภาษาฝ่รั�งเศูสำเพืื่�อการสืำ�อสำาร 1
     French for Communication 1
วัน เวลา สถานท่ำ�เรียน
     วัินัจัันัทร์ 08.30 – 11.00 นั.  
     ทาง Cyberclassroom แลัะ Course on demand    
อาจัารย์ผู้้้สอน

     ผูู้้ช่วิยศูาสำตราจัารย์จิัณห์นิัภา ทาสุำคำนัธ์ิ
คำาอธิิบายกระบวนวิชา
     ศึูกษาภาษาฝ่รั�งเศูสำเพืื่�อการสืำ�อสำารโดยฝึ่กทักษะ
การฟัง พืู่ด อ่านัแลัะเข่ยนั ด้วิยคำำาศูัพื่ท์ สำำานัวินัแลัะ
ปิระโยคำง่ายๆ
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
     1.หนัังสืำอแบบเร่ยนั วิิชา FRE1001 ( S )
     2.หนัังสืำอคู่ำมือปิระกอบการเร่ยนัวิิชา FRE1001 ( H )
 แนวทำางการวัดิผู้ล
     วัิดผู้ลัจัากการสำอบปิลัายภาคำด้วิยข้อสำอบปิรนััย 
100 ข้อ 100 คำะแนันั
A    =  80 – 100 B+  =  75 – 79 
B    =  70 – 74  C+  =  65 – 69 
C    =  60 – 64  D+  =  55 – 59
D    =  50 – 54           F    =  0 – 49  
ข้อแนะนำาในการเรียนและการสอบ
    สำำาหรับนัักศึูกษาท่�ไม่ม่คำวิามรู้พืื่�นัฐานัภาษาฝ่รั�งเศูสำ
มาก่อนั คำวิรเข้าชั�นัเร่ยนัออนัไลัน์ั ส่ำวินันัักศึูกษาท่�เคำย
เร่ยนัภาษาฝ่รั�งเศูสำมาแล้ัวิ การเร่ยนักระบวินัวิิชา FRE 
1011 เปิ็นัเหมือนัการทบทวินัคำวิามรู้เบื�องต้นัท่�เคำย
เร่ยนัรู้มาแลั้วิ ผูู้้สำอนัทำาคำลัิปิบรรยายไวิ้ให้นัักศูึกษา
นัอกจัากชั�นัเร่ยนัออนัไลัน์ัด้วิย แต่การเร่ยนัแบบสืำ�อสำาร 
2 ทางในัชั�นัเร่ยนัจัะทำาให้นัักศูึกษาสำอบถาม ฝ่ึกการ
ออกเสำ่ยง ทำาการบ้านัสำ่ง ฯลัฯ ได้ด่กวิ่าการดูคำลัิปิ
บรรยายแล้ัวิศึูกษาด้วิยตนัเอง หากนัักศึูกษาม่คำวิามรู้
ภาษาฝ่รั�งเศูสำมาแล้ัวิ คำลิัปิบรรยายจัะช่วิยเป็ินัแนัวิทาง
ให้ศูึกษาได้ด้วิยตนัเอง อย่างไรก็ตาม แม้วิ่านัักศูึกษา
จัะไม่สำามารถเข้าชั�นัเร่ยนัออนัไลันั์ได้ ก็ขอแนัะนัำาให้
นัักศูึกษาติดต่อผูู้้สำอนัเปิ็นัระยะ เพื่ื�อทราบกำาหนัด
นััดหมายเช่นั การส่ำงการบ้านั หรือการสำอบ ให้นัักศึูกษา
ทุกคำนัลังทะเบ่ยนัเปิิด rumail เพืื่�อใช้เป็ินัช่องทางการ
ติดต่อสืำ�อสำารของกระบวินัวิิชา เป็ินัห้องเร่ยนั แลัะเป็ินั
ห้องสำอบของกระบวินัวิิชา FRE 1011
ช่องทำางในการติดิต่อกับอาจัารย์ผู้้้สอน
     ขอให้นัักศึูกษาทุกคำนัท่�ลังทะเบ่ยนัเร่ยนักระบวินั
วิิชา FRE 1011 ติดต่อรายงานัตัวิมาท่�อ่เมลั : jinnipha@
rumail.ru.ac.th เพืื่�อเข้าชั�นัเร่ยนัแลัะ/หรือนััดหมาย
การสำอบ

ช่�อกระบวนวิชา

     วิิทยาศูาสำตร์แลัะคำณิตศูาสำตร์ในัช่วิิตปิระจัำาวัินั 2
     Science and Mathematics in Everyday Life 2 
วัน เวลา สถานท่ำ�เรียน

     วัินัศุูกร์ เวิลัา 08.30 – 11.10 นั. เร่ยนัออนัไลัน์ั
ผู่้านั Cyber classroom หรือ Course on demand    
อาจัารย์ผู้้้สอน

     1. อาจัารย์ขจัรศัูกดิ� วิงศ์ูช่วิรัตน์ั
     2. ผูู้้ช่วิยศูาสำตราจัารย์ ดร.พัื่ชราวิด่ วัิฒินัวิิกย์กิจั
     3. ผูู้้ช่วิยศูาสำตราจัารย์ ดร.สุำขสัำนัต์ สุำวิรรณรัตน์ั

     4. ผูู้้ช่วิยศูาสำตราจัารย์ ดร.จิันัตนัา สุำวิรรณรัตน์ั
อาจัารย์ผู้้้ด้ิแลกระบวนวิชา

     อาจัารย์ขจัรศัูกดิ� วิงศ์ูช่วิรัตน์ั
คำาอธิิบายกระบวนวิชา

     เป็ินัวิิชาท่�ให้คำวิามรู้เรื�องราวิของวิิทยาศูาสำตร์ระดับ
พื่ื �นัฐานัทั �งด้านัช่วิภาพื่ เช่นั การกำาเนัิดสำิ �งม่ช่วิิต 
วิิวัิฒินัาการ การเจัริญของสิำ�งม่ช่วิิต อิทธิิพื่ลัท่�ม่อยู่ต่อการ
ดำารงช่วิิตของปิระชากรมนุัษย์ รวิมถึงมลัพิื่ษสิำ�งแวิดล้ัอม 
คำวิามรู้พื่ื�นัฐานัทางเคำม่ ตลัอดจันัสำารเคำม่ท่�ใช้ในัช่วิิต
ปิระจัำาวิันั แลัะด้านักายภาพื่ เช่นั ปิระวิัติฟิสำิกสำ์ในั
ยุคำต่างๆ จันัถึงปิัจัจัุบันั ฟิสำิกสำ์ในัช่วิิตปิระจัำาวิันั 
เพื่ื�อนัำาสำิ�งท่�ได้เร่ยนัรู้ต่างๆ เหลั่านั่�ไปิปิระยุกต์กับ
สำภาวิการณ์ท่�ม่การเปิล่ั�ยนัแปิลังของกระแสำโลักาภิวัิฒิน์ั
ในัปัิจัจุับันั เพืื่�อใช้ในัการดำารงช่วิิตปิระจัำาวัินั
จุัดิม่่งหมายของกระบวนวิชา

    1. เพืื่�อให้เข้าใจัในัด้านัวิิทยาศูาสำตร์ระดับพืื่�นัฐานั
ทั�งด้านักายภาพื่แลัะช่วิภาพื่
     2. เข้าใจัแลัะเร่ยนัรู้เทคำโนัโลัย่ด้านัวิิทยาศูาสำตร์
ในัปัิจัจุับันั เพืื่�อตามให้ทันักับกระแสำโลักาภิวัิฒิน์ั
     3. นัำาสิำ�งท่�เร่ยนัรู้ไปิปิระยุกต์กับสำภาวิการณ์ต่างๆ 
ในัช่วิิตปิระจัำาวัินั
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน

     หนัังสำือวิิทยาศูาสำตร์แลัะคำณิตศูาสำตร์ในัช่วิิต
ปิระจัำาวิันั 2 (Science and Mathematics in 
Everyday Life 2) แต่งโดย คำณาอาจัารย์ คำณะ
วิิทยาศูาสำตร์  
แนวทำางการวัดิผู้ลและลักษณะข้อสอบ

     ข้อสำอบแบบปิรนััย คำำาตอบ 4 ตัวิเลัือก จัำานัวินั 
100 ข้อ ตามตารางสำอบท่ �มหาวิิทยาลััยกำาหนัด
นัอกจัากน่ั�นัักศึูกษาสำามารถเลืัอกสำอบ แบบ e-Testing 
ซึ่ึ�งอำานัวิยคำวิามสำะดวิกให้นัักศูึกษาสำามารถทราบผู้ลั
ได้ทันัท่หลัังการสำอบ แลัะถ้าสำอบไม่ผู้่านันัักศูึกษา
ม่สำิทธิิ�เข้าสำอบปิลัายภาคำตามปิกติ แต่หากนัักศูึกษา
สำอบ e-Testing ผู่้านัแลั้วิ นัักศูึกษาจัะไม่ม่สำ ิทธิิ �
เข้าสำอบปิลัายภาคำเพืื่�อให้ได้ผู้ลัท่�ด่ขึ�นั (ร่บลังทะเบ่ยนั 
e-Testing ก่อนัท่�นัั�งเต็ม) 
ข้อแนะนำาในการเรียน 

    นัักศูึกษาคำวิรอ่านัแลัะทบทวินัเนัื�อหาในัการเร่ยนั
ลั่วิงหนั้าก่อนัจัะเข้าฟังการบรรยายทุกคำรั�ง เพื่ื�อทำา
คำวิามเข้าใจักับเนัื�อหาวิิชาท่�จัะเร่ยนั หากนัักศูึกษาม่
ข้อสำงสำัยสำามารถสำอบถามอาจัารย์ท่�มาบรรยายในั
แต่ลัะคำาบเร่ยนัได้ หรือสำามารถติดต่อผู้่านัช่องทาง 
Line : SCI1002 (QR code ด้านัล่ัาง)
ข้อแนะนำาในการเรียน

    นัักศึูกษาคำวิรสำรุปิเนืั�อหาของวิิชาวิิทยาศูาสำตร์แลัะ
คำณิตศูาสำตร์ในัช่วิิตปิระจัำาวัินั 2 ทุกบทเร่ยนัหรือทุกคำรั�ง
ท่�ม่การเร่ยนัการสำอนั เพื่ื �อใช้สำำาหรับการทบทวินั
เนัื�อหาวิิชาก่อนัสำอบ แลัะคำวิรแบ่งเวิลัาในัการอ่านั
หนัังสืำอให้เหมาะสำม เมื�อใกล้ัวัินัสำอบคำวิรเตร่ยมสำภาพื่
ร่างกาย จิัตใจั รวิมทั�งตรวิจัสำอบ วัินั เวิลัา สำถานัท่�สำอบ
ให้ถูกต้อง เพืื่�อป้ิองกันัคำวิามผิู้ดพื่ลัาด โดยสำามารถรับ
ตารางสำอบรายบุคำคำลัท่�ทางมหาวิิทยาลััยแจักให้ 
ช่องทำางในการติดิต่อกับอาจัารย์ผู้้้สอน

    โทรศัูพื่ท์ ธุิรการภาคำวิิชา
     ช่วิวิิทยา 02-310-8418 
     Line : SCI1002

๕

ข่่าวกระบวนวิชาข่่าวกระบวนวิชา
ภาค 1/2564ภาค 1/2564

JPN1011JPN1011

FRE1011FRE1011

SCI1002SCI1002



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔๖

ร่วิมเป็ินัสัำกข่พื่ยานั เมื�อวัินัท่� 15 ตุลัาคำม 2564 ถ่ายทอด
สำัญญาณจัากคำณะวิิศูวิกรรมศูาสำตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง ปิระเทศูไทย แลัะบริษัท เซึ่โซึ่นั (SAEZONE)
จัำากัด ปิระเทศูญ่�ปุ่ินั ผู่้านัระบบ Zoom meeting
     โอกาสำน่ั� ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ อธิิการบด่ ม.ร. กล่ัาวิถึง
คำวิามร่วิมมือคำรั�งน่ั�ว่ิา มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงม่คำวิามยินัด่
อย่างยิ �งท่ �ได้ร ่วิมมือทางวิิชาการกับบริษัท เซึ่โซึ่นั
(SAEZONE) จัำากัด ในัอ่ก 3 ปีิข้างหน้ัาต่อจัากน่ั� หลัังจัาก
ได้บรรลัุเปิ้าหมายการสำร้างโรงงานัต้นัแบบเพื่ื�อผู้ลัิต
มวิลัรวิมร่ไซึ่เคำิลัตามมาตรฐานัของปิระเทศูญ่�ปิุ่นั ณ
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง แลัะทำาให้ม่ผู้ลังานัวิิจััยต่พิื่มพ์ื่
ระดับชาติแลัะนัานัาชาติมากถึง 8 เรื �อง แลัะการท่�
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง แลัะบริษัทเซึ่โซึ่นัแห่งปิระเทศู
ญ่�ปิุ่นัได้ลังนัามบันัทึกข้อตกลังคำวิามเข้าใจัด้านัคำวิาม
ร่วิมมือทางวิิชาการ แลัะข้อตกลังคำวิามเข้าใจัคำวิามร่วิมมือ
ด้านัการตรวิจัสำอบคำวิามเปิ็นัไปิได้ในัโคำรงการ ODA
(Official Development Assistant) เพืื่�อนัำาผู้ลัพื่ลัอยได้
จัากการรื�อถอนั ทำาลัายสำิ�งปิลัูกสำร้าง เปิ็นัการสำร้าง
วิัฏิจัักรทรัพื่ยากรท่�นัำากลัับมาใช้ใหม่โดยใช้เทคำโนัโลัย่
ของปิระเทศูญ่�ปิุ่นั ในัพื่ื�นัท่�กรุงเทพื่มหานัคำร เมื�อวิันัท่�
10 มกราคำม 2561 แลัะม่ระยะเวิลัาท่�ได้ดำาเนัินัการ
มาตลัอด 3 ปีิ
     ทั�งนั่� ทางบริษัท เซึ่โซึ่นั (SAEZONE) จัำากัด ได้ทำา
หนัังสำือขอต่อบันัทึกข้อตกลังคำวิามเข้าใจัในัด้านัคำวิาม
ร่วิมมือทางวิิชาการอ่กวิาระหนึั�ง เพืื่�อส่ำงมอบเคำรื�องจัักร
โรงงานัขนัาดจัริงภายใต้ทุนัสำนัับสำนุันัจัากรัฐบาลัญ่�ปุ่ินั
มาติดตั�งในัปิระเทศูไทย แลัะม่การผู้ลิัตมวิลัรวิมร่ไซึ่เคิำลั
ทดแทนัวัิสำดุธิรรมชาติ เพืื่�อใช้ในังานัวิิจััยแลัะโคำรงการต่างๆ
ในัการสำร้างวิัฏิจัักรวิิศูวิกรท่�นัำามาใช้ใหม่ให้ปิรากฏิ
เป็ินัจัริงโดยทั�งสำองฝ่่าย
     “การลงนามข้ึ้อตกลงครั�งน่� เพ่�อสั�งเสัริมความร�วมม่อ
ทางด้้านการศั้กษาการวิจัยการฝึกอบรมการสััมมนา
การด้้งาน รวมทั�งการพัฒนาห็ลักส้ัตรอบรมเฉพาะทาง
ม่การแลกเป็ล่�ยนขึ้้อม้ลสัารสันเทศัเก่�ยวกับระบบการ
ศ้ักษาและการฝึกอบรม การสันับสันุนด้้านการทำาวิจัย 
การพัฒนาบุคลากรและพัฒนานักศั้กษา ถ่อว�าเป็็น
โครงการความร�วมม่อท่�ม่กิจกรรมสัร้างสัรรค์ร�วมกัน
และเป็็นป็ระโยชัน์อย�างมากต�อพัฒนาด้้านวิชัาการ
รวมถ้งงานวิจัยต�างๆ ขึ้องมห็าวิทยาลัย รวมถ้งเป็็นการ
ร�วมม่อกับเคร่อขึ้�ายภาครัฐและป็ระเทศั”
     ด้านั นายไทโค ฮาระ CEO บริษัท เซึ่โซึ่นั (SAEZONE)
จัำากัด กลั่าวิวิ่าผู้มม่คำวิามยินัด่เปิ็นัอย่างยิ�งท่�ได้ต่ออายุ
ข้อตกลังคำวิามเข้าใจัด้านัคำวิามร่วิมมือทางวิิชาการ
ระหวิ่างมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงแลัะบริษัท เซึ่โซึ่นั
(SAEZONE) จัำากัด โดยทางบริษัทได้ดำาเนัินัการวิิจััย
เก ่ �ยวิก ับวิ ัสำด ุท ่ �ได ้ร ับจัากการร ื �อถอนัแลัะทำาลัาย
สำิ�งปิลัูกสำร้างมาโดยตลัอด นัับตั�งแต่วิันัท่� 1 ม่นัาคำม
2506 เป็ินัระยะเวิลัากว่ิา 58 ปีิ
     “ทางบริษัทม่สั�วนชั�วยทำาป็ระโยชัน์ต�อสัังคมญ่�ปุ็�น
ผู้�านกิจการเก่�ยวกับมวลรวมในยุคเศัรษฐกิจเจริญเติบโต
ห็ลังสังครามโลกครั�งท่� 2 อ่กทั�งยังม่สั�วนร�วมด้ำาเนิน
กิจการแก้ไขึ้ปั็ญห็าสิั�งแวด้ล้อมท่�เกิด้ข้ึ้�นจากการทิ�งขึ้ยะ
ผู้ิด้กฎห็มาย นับตั�งแต� พ.ศั.2523 ท่�ได้้ทำาการพัฒนา
เทคโนโลย่สัำาห็รับนำาขึ้ยะคอนกร่ตกลับมาใช้ัเป็็นทรัพยากร
อ่กครั�ง โด้ยการพัฒนามวลรวมท่�นำากลับมาใชั้ให็ม�
อย�างม่คุณภาพส้ังเพ่�อท่�จะใช้ัเป็็นทรัพยากรถาวร และ
ม่สั�วนร�วมสัร้างสัรรค์สัังคมห็มุนเว่ยนมาโด้ยตลอด้
     ห็วังเป็็นอย�างยิ�งว�าเทคโนโลย่และป็ระสับการณ์
ท่�ทางบริษัทได้้สัะสัมมาโด้ยตลอด้นั�นจะสัามารถม่
สั�วนร�วมทำาให้็เกิด้ป็ระโยชัน์ต�อป็ระเทศัไทยนับจากน่�ไป็”

(ต่่อ่จากหน้า 1)
ม.รามฯ ลงนามร่วมมือ บ.เซโซน

STA2003

ช่�อกระบวนวิชา

 หลัักสำถิติ
 Principles of Statistics
วัน เวลา สถานท่ำ�เรียน

 วัินัพื่ฤหัสำบด่ เวิลัา 13.30 - 15.20 นั.
 Cyberclassroom แลัะ Course on demand
อาจัารย์ผู้้้สอน

 ผูู้้ช่วิยศูาสำตราจัารย์ ดร.จุัฑิารัตน์ั วิรปิระท่ปิ
 อาจัารย์ ดร.วิริษา ต่างใจั
คำาอธิิบายรายวิชา

 การแจักแจังคำวิามถ่ � การวิัดแนัวิโนั้มเข้าสู่ำ
สำ่วินักลัาง การวิัดการกระจัาย ทฤษฎ่คำวิามนั่าจัะเปิ็นั
เบื�องต้นั ตัวิแปิรสำุ่มแลัะการแจักแจังคำวิามนั่าจัะเปิ็นั
การชักตัวิอย่างเบื�องต้นั การปิระมาณคำ่า การทดสำอบ
สำมมุติฐานั การถดถอยเชิงเสำ้นัแลัะสำหสำัมพื่ันัธิ์ การ
วิิเคำราะห์คำวิามแปิรปิรวินัจัำาแนักทางเด่ยวิ
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน

 1. หลัักสำถิติ STA2003 (ST203) หมายเลัข
การพิื่มพ์ื่ 61304
 2. คู่ำมือเฉลัยแบบฝึ่กหัดหลัักสำถิติ ST203 (H)
หมายเลัขการพิื่มพ์ื่ 49351
แนวทำางการวัดิผู้ล

 ข้อสำอบปิรนััย 4 ตัวิเลืัอก จัำานัวินั 100 ข้อ
ระดับคำะแนันั  เกรดท่�ได้ ระดับคำะแนันั  เกรดท่�ได้
   75 – 100  A    70 – 74  B+
   65 – 69 B    60 – 64 C+
   55 – 59 C    50 – 54 D+
   45 – 49 D    0 – 44  F
ข้อแนะนำาในการเรียนและการสอบ

 1. ฟังการบรรยายผู่้านัวิิด่โอย้อนัหลััง (Course
on demand)
 2. นัักศึูกษาเข้าร่วิมชั�นัเร่ยนั
Google Classroom ได้โดยการคำลิัก
ลิังก์ https://classroom.google.com/
c/Mzk3MzAzMTEwMTc2?cjc=ohehdto หรือ
สำแกนั QR code
 3. อนุัญาตให้ใช้เคำรื�องคิำดเลัขทุกชนิัดในัการสำอบ
ช่องทำางการติดิต่อกับอาจัารย์ผู้้้สอน

 1. ผูู้้ช่วิยศูาสำตราจัารย์ ดร.จุัฑิารัตน์ั วิรปิระท่ปิ 
   โทรศัูพื่ท์มือถือ 08-2728-8282 
   email: jutharath@rumail.ac.th
 2. อาจัารย์ ดร.วิริษา ต่างใจั 
   โทรศัูพื่ท์มือถือ 08-0125-3782 
   email: wthangjai@rumail.ru.ac.th

ช่�อกระบวนวิชา
 โบราณคำด่เบื�องต้นั
 INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY 
วันเวลาและสถานท่ำ�เรียน
 วัินัจัันัทร์ เวิลัา 11:30 - 13:20 นั.
 ผู่้านั Google Classroom https://bit.ly/3DgU8tk
อาจัารย์ผู้้้สอน
 ผู้ศู.อัญชลัา โภชนัสำมบูรณ์
แนวสังเขปวิชา
 การศูึกษาสำาระคำวิามเปิ็นัมาของโบราณคำด ่
วิิธิ่การศูึกษาทางโบราณคำด่ แลัะปิระโยชนั์ท่ �ได้รับ
เกณฑ์ิแลัะการจััดยุคำสำมัย ข้อมูลัทางโบราณคำด่สำมัยต่างๆ
ในัปิระเทศูไทย ศูึกษาคำวิามสำัมพื่ันัธิ์ของสำิ�งแวิดลั้อม
ท่�ม่ต่อมนัุษย์แลัะหลัักฐานัทางโบราณคำด่ โดยแสำดง
ให้เห็นัถึงวิิวัิฒินัาการทางวัิฒินัธิรรม
เอกสารประกอบการเรียน
 เอกสำารคำำาสำอนั ANT2013 โบราณคำด่เบื�องต้นั
แลัะเอกสำารปิระกอบการเร ่ยนั ANT2013 (S)
โบราณคำด่เบื�องต้นั โดย ผู้ศู.อัญชลัา โภชนัสำมบูรณ์
นัักศูึกษาสำามารถถ่ายสำำาเนัาได้ท่ �ร ้านัถ่ายเอกสำาร
อาคำาร 1 ชั�นั 1 คำณะมนุัษยศูาสำตร์
หัวข้อหลัก
   • ปิระวัิติคำวิามเป็ินัมา
   • วิิธ่ิการศึูกษาทางโบราณคำด่
   • แหล่ังโบราณคำด่ท่�สำำาคัำญในัไทย
   • หลัักฐานัทางโบราณคำด่
   • การแบ่งยุคำสำมัยทางโบราณคำด่
   • โบราณคำด่ต่างปิระเทศูแลัะมรดกโลัก
วันและเวลาสอบ
 ปิลัายภาคำ: F 7 JAN. 2022 A
 (สำอบซ่ึ่อม: TU 15 MAR. 2022 A)
แนวทำางการวัดิผู้ล
 - ข้อสำอบอัตนััย สำำาหรับผูู้้ท่ �เข้าเร่ยนัปิระจัำา
สำามารถสำะสำมคำะแนันัเก็บบางสำ่วินั จัากรายงานักลัุ่ม
ท่�ต้องสำ่งตามวิันัท่�กำาหนัดระหวิ่างภาคำการศูึกษาแลัะ
นัำาเสำนัอในัชั�นัเร่ยนั (จัำากัดจัำานัวินักลัุ่มตามเวิลัาการ
นัำาเสำนัอ)
 - การทำารายงานัม่จัุดปิระสำงคำ์เพื่ื�อสำ่งเสำริมให้
นัักศึูกษาค้ำนัคำว้ิา ฝึ่กคิำดวิิเคำราะห์ ฝึ่กการทำางานัเป็ินักลุ่ัม
แลัะม่โอกาสำนัำาเสำนัอผู้ลังานั แลัะได้รับปิระสำบการณ์
นัอกห้องเร่ยนั ซึึ่�งการทำารายงานัน่ั�ไม่ม่ผู้ลัต่อการสำอบได้
(นัักศึูกษาท่�ไม่ม่เวิลัาเข้าเร่ยนั ไม่จัำาเป็ินัต้องทำา) แลัะไม่ม่
การทำารายงานัเพื่ิ�มเติมทุกกรณ่ (หลัังจัากเกินักำาหนัด
เวิลัาส่ำง หรือ เพืื่�อใช้ในัการสำอบซ่ึ่อม)
 - นัอกจัากนั่�นัักศูึกษาสำามารถเลัือกสำอบแบบ
e-Testing (ปิรนััย 100 ข้อ) ซึึ่�งอำานัวิยคำวิามสำะดวิกให้
นัักศึูกษาท่�ขอจับสำามารถเลืัอก วัินัเวิลัาท่�ต้องการสำอบได้
แลัะสำามารถทราบผู้ลัได้ทันัท่หลัังการสำอบ ถ้าสำอบไม่ผู่้านั
นัักศูึกษาม่สำิทธิิ�เข้าสำอบปิลัายภาคำตามปิกติ แต่หาก
นัักศูึกษาสำอบ e-Testing ผู้่านัแลั้วิ นัักศูึกษาไม่ม่สำิทธิิ�
เข้าสำอบปิลัายภาคำเพืื่�อให้ได้ผู้ลัท่�ด่ขึ�นั
ข้อแนะนำา
 - ถ้านัักศูึกษาไม่สำามารถเข้าเร่ยนัได้ คำวิรอ่านั
ตำาราอย่างลัะเอ่ยดทั�งสำองเลั่ม พื่ยายามทำาคำวิามเข้าใจั

เนืั�อหา คำวิรอ่านัคำวิามรู้พืื่�นัฐานัท่�เก่�ยวิข้องตามวิารสำาร
ต่างๆ แลัะติดตามข่าวิสำารทางโบราณคำด่ เช่นั การค้ำนัพื่บ
โบราณวิัตถุสำถานัใหม่ๆ หรือการต่คำวิามหลัักฐานัเดิม
ด้วิยแนัวิคิำดใหม่ ในัชั�นัเร่ยนัจัะม่การนัำาเสำนัอข้อมูลัใหม่ๆ
ท่ �จัะม่การอภิปิรายแลัะนัำามาใช้ในัการปิระเมินัผู้ลั 
โดยการเร่ยนัเนั้นันัำาเสำนัอหลัักฐานัทางโบราณคำด่จัาก
ภาพื่ถ่าย
 - ตามโคำรงสำร้างหลัักสำูตรฯกำาหนัดให้วิิชานั่�
เปิิดบรรยายในัภาคำ 1 (ไม่เปิิดในัภาคำ 2 เพื่ราะต้องเปิิด
วิิชาต่อเนืั�อง คืำอ ANT3013 สำำาหรับนัักศึูกษาเอกสัำงคำมฯ
แผู้นั 1)

ANT2013ANT2013

STA2003STA2003ข่่าวกระบวนวิชาข่่าวกระบวนวิชา
ภาค 1/2564ภาค 1/2564
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ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๗

     ช่วิงการแพื่ร่ระบาดของโคำโรนัาไวิรัสำ (โคำวิิด-19) ทำาให้ช่วิงช่วิิตท่�คำวิรสำนุักท่�สุำด
ของนัักเร่ยนั/นัักศูึกษาหายไปิ ต้องเปิลั่�ยนัจัากเร่ยนัรู้อย่างสำนัุกสำนัานัในัชั�นัเร่ยนั
มาเร่ยนัออนัไลันั์จัากท่�บ้านัพื่ักแทนั ซึ่ึ�งการเร่ยนัออนัไลันั์นัั�นัมาพื่ร้อมกับปิัญหา
แลัะข้อจัำากัดจัำานัวินัมากจันัทำาให้นัักเร่ยนั/นัักศูึกษาหลัายคำนัรู ้สำึกหมดไฟ
ในัการเร่ยนัออนัไลัน์ั ปัิญหาหลัักการเร่ยนัออนัไลัน์ัท่�รับฟังจัากนัักเร่ยนั/นัักศึูกษา 
ได้แก่ งานัหรือการบ้านัเยอะ เร่ยนัไม่เข้าใจั แถมยังไม่ได้ใช้ช่วิิตในัวิัยเร่ยนัอย่างท่�
คำวิรจัะเปิ็นั โดยท่�ช่วิิตวิัยเร่ยนัระดับมัธิยมหรือมหาวิิทยาลััย คำือ ช่วิงเวิลัาสำำาคำัญ
ของนัักเร่ยนั/นัักศึูกษาคำวิรจัะได้เร่ยนัรู้สิำ�งท่�สำนัใจัในัห้องเร่ยนั สัำงคำมในัสำถานัศึูกษา 
โดยม่กิจักรรมพื่บปิะผูู้้คำนั แลัะใช้ช่วิิตสำนุักสำนัานักับเพืื่�อนั โดยบทคำวิามน่ั� ชวินักล่ัาวิถึง
สำาเหตุท่�ทำาให้นัักเร่ยนั/นัักศึูกษาหลัายคำนัเกิดภาวิะหมดไฟ (Burnout Syndrome) 
ม่อะไรบ้าง? รวิมถึงวิิธิ่การแก้ปิัญหาภาวิะหมดไฟ สำำาหรับนัักเร่ยนั/นัักศูึกษา
ท่�ยังพื่อม่ไฟเร่ยนัต่อจันักวิ่าสำถานัการณ์การแพื่ร่ระบาดของโคำวิิคำ-19 จัะกลัับมา
เปิ็นัปิกติ แลั้วิได้กลัับไปิเร่ยนัในัห้องเร่ยนัอ่กคำรั�ง พื่ร้อมข้อแนัะนัำาในัการปิรึกษา
นัักจิัตวิิทยาผูู้้เช่�ยวิชาญเมื�อเกิดปัิญหากับการเร่ยนัจัากภาวิะหมดไฟ 

ภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome) กัับกัารเรียนออนไลน์คืือ อะไร? 
      ภาวะหมดไฟ้ คำือ ภาวิะคำวิามเคำร่ยดรุนัแรงท่�นัำาไปิสำู่คำวิามเหนัื�อยลั้าทางกาย
แลัะใจั จันัไม่อยากทำาอะไรหรือท่�เร่ยกกันัวิ่าหมดไฟนัั�นัเอง บางคำรั�งนัักเร่ยนั/
นัักศูึกษาจัะรู้สำึกไม่อยากตื�นัมาเร่ยนั ม่คำวิามคำิดด้านัลับ รู้สำึกสำิ�นัหวิังกับช่วิิต 
ซึ่ึ�งอาการดังกลั่าวิ อาจัสำ่งผู้ลัให้ปิระสำิทธิ ิภาพื่ในัการเร ่ยนัของนัักเร ่ยนั/
นัักศึูกษา ลัดลังด้วิย

สััญญาณท่ี่�บอกัถึึงอากัารหมดไฟ (Burnout Syndrome) กัับกัารเรียนออนไลน์

      1. เหนื่อยล�า คำือ การหมดแรงกายแรงใจั อาจัม่อาการปิวิดหัวิ ปิวิดท้อง 
พื่ฤติกรรมการกินัแลัะการนัอนัเปิล่ั�ยนัไปิ
      2. อยากอย้่คนเดียว คำือ นัักเร่ยนั/นัักศูึกษาท่�ม่อาการหมดไฟ (Burnout 
Syndrome) อาจัรู ้สำึกเหนัื�อย ไม่ม่อารมณ์ หมดพื่ลัังใจัในัการเข้าสำังคำมหรือ
ปิฏิิสัำมพัื่นัธ์ิกับผูู้้อื�นั
      3. หาทางหลบหนีจากความจริง คืำอ นัักเร่ยนั/นัักศึูกษาอาจัต้องการหน่ัออก
ไปิเท่�ยวิเพื่ื�อพื่ักผู้่อนัจัิตใจั หรือพื่ยายามหากิจักรรมท่�ช่วิยบรรเทาคำวิามรู้สำึกหดหู่ 
เช่นั กินัอาหาร ดื�มแอลักอฮิอล์ั หรืออาจัร้ายแรงถึงขั�นัใช้สำารเสำพื่ติด
      4. กลายเป็นคนขี�หงุดหงิด คืำอ หากไม่คำวิบคุำมอารมณ์ให้ด่ นัักเร่ยนั/นัักศึูกษา
อาจัเผู้ลัอหงุดหงิดใสำ่คำนัใกลั้ชิดโดยไม่ตั�งใจั จันัม่ปิัญหาทะเลัาะกันั ถ้าหากคำนัในั
คำรอบคำรัวิไม่เข้าใจัอาจัจัะก่อให้เกิดปัิญหาภายในัคำรอบคำรัวิได้
      5. ป่วยบ่อยขึ�น คืำอ อาการหมดไฟ (Burnout Syndrome) อาจัทำาให้ภูมิคุ้ำมกันั
ในัร่างกายของนัักเร่ยนั/นัักศูึกษาลัดลัง สำ่งผู้ลัให้ปิ่วิยง่ายขึ�นั ม่ไข้หวิัด อาการ
นัอนัไม่หลัับ แลัะนัำาไปิสู่ำปัิญหาทางสุำขภาพื่จิัต

สัาเหตุุท่ี่�อาจที่ำาให้เกิัดอากัารหมดไฟจากักัารเรียนออนไลน์

1. งานหรือการบ�านท่�ได้รับม่มากขึ�นั จันัไม่ม่เวิลัาพัื่กผู่้อนั
2. เรียนไม่เข�าใจ ตามเพืื่�อนัหรืออาจัารย์ผูู้้สำอนัไม่ทันั
3. อุปกรณี์การเรียนไม่พร�อม เช่นั สำัญญาณอินัเทอร์เนั็ต คำอมพื่ิวิเตอร์ โต๊ะเก้าอ่�
ท่�เหมาะแก่การนัั�งเร่ยนันัานัๆ
4. ห่างจากการเข�าสังคม แลัะใช้ช่วิิตกับเพื่ื �อนัในัชั �นัเร่ยนั เหมือนักับท่ �ม่
ในัห้องเร่ยนัปิกติ
5. เครียดสะสมเป็ินัเวิลัานัานั ไม่ม่กิจักรรมผู่้อนัคำลัายหลัังเลิักเร่ยนั

วิธีีแก้ัไขอากัารหมดไฟ (Burnout Syndrome) กัับกัารเรียนออนไลน์
      1) ออกกำาลังกายสลายความเครียด 
 แม้ฟังแล้ัวิดูน่ัาเบื�อ แต่การออกกำาลัังกายช่วิยกระตุ้นัภาวิะทางอารมณ์ 
ปิัดเปิ่าคำวิามเคำร่ยดออกไปิได้จัริงขอแคำ่ให้ได้ขยับตัวิบ้างในัแต่ลัะวิันั อาจัเปิ็นั
การเดินัเร็วิรอบหมู่บ้านั สำวินัสำาธิารณะ เต้นัตามคำลัิปิออกกำาลัังกายในัยูทูปิ หรือ
กิจักรรมเล็ักๆ น้ัอยๆ ก็ช่วิยลัดภาวิคำวิามเคำร่ยดลังได้
      2) รับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ สารอาหารครบ
 เลัือกรับปิระทานัอาหารท่�ม่ปิระโยชนั์ โดยสำารอาหารท่�จัะช่วิยให้
อารมณ์ด่ เช่นั โอเมก้า 3 ดาร์กช็อกโกแล็ัต กาแฟ ผัู้กแลัะผู้ลัไม้ อาจัวิางแผู้นัการ
รับปิระทานัอาหารให้ตัวิเองได้กินัตามใจั 1 วิันัต่อสำัปิดาห์ ไม่หักโหมมากเกินัไปิ 
เพืื่�อสุำขภาพื่กายแลัะสุำขภาพื่ใจัท่�ด่ขึ�นั
      3) จัดการเวลานอนให�ตัวเองได�พักผู่้อนมากพอสมควรกับวัย
 การนัอนัสำำาคัำญต่อร่างกายในัหลัายด้านั ทั�งสุำขภาพื่แลัะอารมณ์ ดังนัั�นั
คำวิรพื่ยายามจััดการเวิลัานัอนัให้ด่ เลั่�ยงการดื�มกาแฟช่วิงใกลั้เวิลัานัอนั งดการ
โทรศัูพื่ท์มือถือก่อนันัอนัเพืื่�อให้นัอนัหลัับสำบายยิ�งขึ�นั
      4) ระบายความทุกข์
 เมื �อเริ�มรู ้สำึกว่ิาเคำร่ยดมากอาจัเริ �มปิรึกษาคำนัใกลั้ตัวิ อย่างเพื่ื�อนั 
คำนัในัคำรอบคำรัวิ ระบายปิัญหาคำวิามทุกข์ใจัออกไปิ คำนัใกลั้ชิดคำวิรเปิ็นัทั�งผูู้้เลั่า
แลัะผูู้้ฟังท่�ด่ให้กันัแลัะกันั ถ้ารู้สำึกวิ่ายังไม่ด่ขึ�นั อาจัเริ�มมองหาคำวิามช่วิยเหลัือ
จัากนัักจิัตวิิทยาผูู้้เช่�ยวิชาญโดยตรง

 

สรุปิสรุปิ

      เม ื �อนัักเร ่ยนั/นัักศูึกษาเกิดอาการหมดไฟ (Burnout Syndrome) 
สำามารถขอคำำาปิรึกษานัักจัิตวิิทยา รับคำำาแนัะนัำาท่�เหมาะสำม หากกำาลัังตกอยู่ในั
ภาวิะหมดไฟ หรือม่คำวิามรู้สำึกหดหู่ ไม่ม่แรงกายแลัะใจัในัการเร่ยนั ลัองปิรึกษา
พูื่ดคำุยกับนัักจัิตวิิทยาท่�ม่คำวิามเช่�ยวิชาญเพื่ื�อทำาคำวิามเข้าใจัตัวิเองให้มากขึ�นั 
ปิัจัจัุบันัม่การให้คำำาปิรึกษาแบบออนัไลันั์ทั�งผู้่านัแอปิพื่ลัิเคำชันัเพื่ื�อปิรึกษากับ
นัักจิัตวิิทยาท่�เป็ินัมนุัษย์แลัะโปิรแกรมคำอมพิื่วิเตอร์ท่�ม่เทคำโนัโลัย่ปัิญญาปิระดิษฐ์
ทำางานัร่วิมกับผูู้้เช่�ยวิชาญทางจิัตวิิทยาอ่กคำรั�ง

ร้ปท่ี 3  คำวิรขอคำ ำ าปิร ึ กษาจัาก
นัักจิัตวิิทยาผูู้้เช่�ยวิชาญ เมื�อเกิดอาการ
หมดไฟ (Burnout Syndrome) กับ
การเร่ยนัออนัไลัน์ั
(แหลั่งท่�มา : ภาพื่โดย mohamed 
Hassan จัากเว็ิบไซึ่ต์ https://pixabay.
com/ คำำาค้ำนัท่�ใช้: psychologist)

ร้ปท่ี 1  ภาวิะหมดไฟกับการเร่ยนัออนัไลัน์ั (Burnout Syndrome in E-learning)
(แหลั่งท่�มา:ภาพื่โดย Felipe Taconelli แลัะ Lukas Bieri จัากเวิ็บไซึ่ต์ https://pixabay.com/ 
คำำาค้ำนัท่�ใช้: Burning + E-learning)

ร้ปท่ี 2  สำาเหตุท่�อาจัทำาให้นัักเร่ยนั/นัักศึูกษาเกิดอาการหมดไฟกับการเร่ยนัออนัไลัน์ั
(แหลั่งท่�มา:ภาพื่โดย Kanashi, April Bryantแลัะ Firmbee จัากเวิ็บไซึ่ต์ https://pixabay.com/ 
คำำาค้ำนัท่�ใช้: psychologist)

ภาวะภาวะ  BurnoutBurnout  SyndromeSyndrome  ::  
รู้้�สึึกหมดไฟกับการู้เรีู้ยนออนไลน์ยุคโควิค-19รู้้�สึึกหมดไฟกับการู้เรีู้ยนออนไลน์ยุคโควิค-19
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กองบรรณีาธิัการ	 				นั.สำ.กนิัษฐา		ทองจัับ    นั.สำ.ศิูริภรณ์  นัามพื่งษ์    นั.สำ.โชติมา  เดชะราช
ช่่างภาพ	 	 				นัายภาณุพื่งศ์ู		พิื่งไธิสำง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจัดหน�า					นัายสัำณฐิติ		เทศูส่ำแดง				นัายสำยุมพื่ลั		ศูรพื่รหม    นัายสุำภะชัย  อวินัศูร่    				

     ทั�งนั่� เปิิดรับสำมัคำรนัักศูึกษาสำ่วินักลัาง (ม.ร.
หัวิหมาก) ในั 13 คำณะ ได้แก่ คำณะนัิติศูาสำตร์
บริหารธุิรกิจั มนุัษยศูาสำตร์ ศึูกษาศูาสำตร์ วิิทยาศูาสำตร์
รัฐศูาสำตร์ เศูรษฐศูาสำตร์ สืำ�อสำารมวิลัชนั ศิูลัปิกรรม-
ศูาสำตร์ พัื่ฒินัาทรัพื่ยากรมนุัษย์ คำณะวิิศูวิกรรมศูาสำตร์
คำณะทัศูนัมาตรศูาสำตร์ แลัะคำณะสำาธิารณสุำขศูาสำตร์
     ผูู้ ้สำนัใจัสำามารถดาวินั์โหลัดใบสำมัคำรแลัะ
ระเบ่ยบการรับสำมัคำรได้ตั�งแต่วันที่ 1 ธัันวาคม
2564 เป็ินัต้นัไปิท่� www.ru.ac.th www.iregis2.
ru.ac.th หรือท่� www.iregis.ru.ac.th สำอบถาม
รายลัะเอ่ยดเพื่ิ�มเติมท่�ฝ่่ายรับสำมัคำรฯ สำวิปิ. โทร.
0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือท่�
 PR Ramkhamhaeng University
 สำวิปิ.ม.รามคำำาแหง

      นางสาวอติญ่า แตงโสภา ห ัวิหนั้างานั
การปิระชุมแลัะพื่ิธิ่การ รักษาการในัตำาแหนั่ง
ผูู้้อำานัวิยการกองกลัาง เปิ็นัผูู้้แทนัมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง วิางพื่วิงมาลัาถวิายราชสำดุด่สำักการะ
พื่ระบรมราชานุัสำาวิร่ย์ พื่ระบาทสำมเด็จัพื่ระจุัลัจัอมเกล้ัา
เจ้ัาอยู่หัวิ รัชกาลัท่� 5 เนืั�องในัวัินัปิิยมหาราช เพืื่�อเป็ินั
การเทิดพื่ระเก่ยรติแลัะน้ัอมรำาลึักในัพื่ระมหากรุณาธิิคุำณ
อันัล้ันัพ้ื่นั ท่�ทรงม่ต่อพื่สำกนิักรชาวิไทย ท่�ทรงบำาเพ็ื่ญ
พื่ระราชกรณ่ยกิจัต่างๆ ทั�งการเลิักทาสำ การปิฏิิรูปิ
ระบบราชการ การสำาธิารณูปิโภคำ การศูึกษาแลัะ
การปิกปิ้องปิระเทศูให้รอดพื่้นัจัากวิิกฤตต่างๆ 
จันัสำามารถธิำารงไวิ้ซึ่ึ �งเอกราชได้จันัถึงปิัจัจัุบันั  
เมื�อวัินัท่� 23 ตุลัาคำม 2564 ณ พื่ระบรมราชานุัสำรณ์
พื่ระบาทสำมเด็จัพื่ระจุัลัจัอมเกล้ัาเจ้ัาอยู่หัวิ ท่�พื่ระลัานั
พื่ระราชวัิงดุสิำต

ม.รีามฯ ว้างพว้งมาลิาม.รีามฯ ว้างพว้งมาลิา
วั้นัปิยมหารีาชวั้นัปิยมหารีาช

     โอกาสำน่ั� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบด่มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง กล่ัาวิว่ิา
การบริจัาคำโลัหิต ถือวิ่าเปิ็นัการทำาคำวิามด่ด้วิยจัิตใจัท่�เสำ่ยสำลัะโดยไม่หวิังสำิ�งตอบแทนั เปิ็นัไปิตาม
พื่ระราชปิณิธิานัของพื่ระบาทสำมเด็จัพื่ระเจ้ัาอยู่หัวิ ท่�ได้ทรงพื่ระราชทานัโคำรงการจิัตอาสำา “เราทำาคำวิามด่
ด้วิยหัวิใจั” มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ได้ตระหนัักถึงคำวิามสำำาคัำญของการบริจัาคำโลัหิตแลัะเห็นัว่ิาทุกภาคำส่ำวินั
ของสัำงคำม คำวิรม่บทบาทในัการร่วิมมือกันัจััดกิจักรรมด่ๆ ขึ�นั เพืื่�อปิลูักฝั่งให้เยาวิชนั ให้รู้จัักการแบ่งปัินั
การเส่ำยสำลัะแลัะการปิระพื่ฤติปิฏิิบัติตนัให้เป็ินัปิระโยชน์ัแก่สัำงคำมโดยส่ำวินัรวิมเพืื่�อผูู้้อื�นั ด้วิยการทำาคำวิามด่
เพืื่�อชาติ ศูาสำน์ั กษัตริย์
     “ขึ้อบคุณ ศั้นย์บริการโลห็ิตแห็�งชัาติ สัภากาชัาด้ไทย กองกิจการนักศั้กษา จิตอาสัาพระราชัทาน
ตลอด้จนผู้้้เขึ้้าร�วมกิจกรรมทุกท�านท่�ให็้ความสัำาคัญ และม่สั�วนร�วมในการจัด้กิจกรรมในครั�งน่� และขึ้อ
อาราธีนาคุณพระศัร่รัตนตรัย และอำานาจสัิ�งศัักด้ิ�สัิทธีิ�ทั�งห็ลาย ท่�ท�านเคารพนับถ่อ ตลอด้จนเด้ชัะ
พระบารม่แห็�งองค์พระบาทสัมเด็้จพระเจ้าอย้�หั็ว และสัมเด็้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิัน่ ได้้โป็รด้ด้ลบันด้าล
อภิบาลป็กปั็กษ์รักษาให้็ทุกท�านป็ระสับแต�ความสุัขึ้ ความเจริญ เพ่ยบพร้อมด้้วยกำาลังกาย กำาลังใจ และ
กำาลังสัติปั็ญญา คิด้สิั�งใด้ ป็ระสังค์สิั�งใด้ขึ้อให้็สัมป็รารถนาทุกป็ระการ”
     จัากนัั�นั ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบด่มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง นัำาคำณะผูู้้บริหารเข้าพูื่ดคุำย
ให้กำาลัังใจักับนัักศึูกษา บุคำลัากร แลัะปิระชาชนั ท่�มาร่วิมบริจัาคำโลัหิตในัคำรั�งน่ั�ด้วิย

พร�อมเกียรติบัตร จัาก นายรัช่ฎ์า สุริยกุล ณี อยุธัยา 
อธิิบด่กรมสำ่งเสำริมคำุณภาพื่สำิ�งแวิดลั้อม เมื�อวิันัท่� 20
ตุลัาคำม 2564 ณ ห้องปิระชุมศูักดิ�สำิทธิิ� ตร่เดช ชั�นั 2
อาคำารกรมคำวิบคำุมมลัพื่ิษ โดยถ่ายทอดสำดผู้่านั 
Facebook fanpage “กรมส่ำงเสำริมคุำณภาพื่สิำ�งแวิดล้ัอม”
     สำำาหรับ ผู้ลังานัท่�ได้รับรางวัิลัชนัะเลิัศูถ้วิยพื่ระราชทานัฯ
ในัคำรั �งนั่ � ชื �อผู้ลังานั ‘Neila’ จัากโรงเร่ยนัสำาธิิต
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง (ฝ่่ายมัธิยม) สำมาชิกท่ม
ปิระกอบด้วิย นัางสำาวิอเลั็กแซึ่นัดร้า ลัาการ์เด่ย
นัางสำาวินิัชานัันัท์ มานิันัปิาร่รัตน์ั แลัะนัางสำาวิพิื่มมาดา
เอ่�ยมพื่งษ์ 
     อนัึ�ง การปิระกวิดคำรั�งนั่� จััดขึ�นัเพื่ื�อสำร้างคำวิาม
ตระหนััก การรับรู้แลัะคำวิามเข้าใจัท่�ถูกต้อง ถึงสำาเหตุ
แลัะผู้ลักระทบท่�อาจัเกิดขึ�นั จัากการเปิลั่�ยนัแปิลัง
สำภาพื่ภูมิอากาศู ตลัอดจันัแนัวิทางการตั�งรับปิรับต่อ
ปิรากฏิการณ์ทางธิรรมชาติ ในัรูปิแบบท่�เข้าใจัง่ายแลัะ
เหมาะสำมกับทุกกลุ่ัมเป้ิาหมาย แลัะสำร้างการม่ส่ำวินัร่วิม
ในัการปิรับเปิล่ั�ยนัพื่ฤติกรรม ทั�งในัเชิงการป้ิองกันั แลัะ
การตั�งรับกับปัิญหาภัยพิื่บัติต่างๆ ในัระดับบุคำคำลั รวิมทั�ง
เปิิดโอกาสำให้กลุ่ัมเยาวิชนั ได้แสำดงศัูกยภาพื่ทางคำวิามคิำด
จัินัตนัาการ แลัะคำวิามสำามารถในัการสำร้างสำรรคำ์สำื�อ
ในัรูปิแบบของคำลิัปิวิิด่ทัศูน์ั ท่�บอกเล่ัาเรื�องราวิเก่�ยวิกับ
การเปิล่ั�ยนัแปิลังสำภาพื่ภูมิอากาศู (Climate Change) 
ได้อย่างเหมาะสำม

     ภายในังานั ม่การอบรมเรื�อง “แนัวิทางการฝ่ึก
ปิระสำบการณ์วิิชาช่พื่คำรูในัรูปิแบบออนัไลันั์” โดย
อาจารย์ภาณีิช่าพัช่ย์ ช่ินภาสนนันท์ รองคำณบด่
ฝ่่ายกิจัการนัักศึูกษา คำณะศึูกษาศูาตร์ เสำวินัาวิิชาการ
เรื�อง “คำวิามท้าทายของการฝึ่กปิระสำบการณ์วิิชาช่พื่คำรู”
โดย อาจารย์เยาวพรรณี ทิมทอง หัวิหนั้าภาคำวิิชา
หลัักสูำตรแลัะการสำอนั คำณะศึูกษาศูาสำตร์ แลัะการอบรม
เชิงปิฏิิบัติการโดย อาจารย์ ดร.ชุ่ติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ 
อาจัารย์ปิระจัำาศููนัย์วิิชาการเทคำโนัโลัย่แลัะสำื�อสำาร
การศูึกษา สำำานัักเทคำโนัโลัย่การศูึกษา มหาวิิทยาลััย
สุำโขทัยธิรรมาธิิราช
     โอกาสำน่ั� อาจารย์พรรณีทิพา จันทร์เพ็ง ปิระธิานั
คำณะกรรมการเสำริมสำร้างปิระสำบการณ์วิิชาช่พื่คำรู
ภาคำวิิชาหลัักสำูตรแลัะการสำอนั กลั่าวิรายงานัวิ่า
ด้วิยคำณะกรรมการเสำริมสำร้างปิระสำบการณ์วิิชาช่พื่คำรู
ภาคำหลัักสูำตรแลัะการสำอนั คำณะศึูกษาศูาสำตร์ ได้เล็ังเห็นั
คำวิามสำำาคำัญท่�สำถานัศูึกษาให้คำวิามอนัุเคำราะห์รับ
นัักศึูกษาคำณะศึูกษาศูาสำตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
เข้ารับการฝ่ึกปิระสำบการณ์วิิชาช่พื่คำรูเปิ็นัระยะเวิลัา
2 ภาคำการศูึกษา ตามหลัักสำูตรการผู้ลัิตคำรู ดังนัั�นั
ทางคำณะกรรมการเสำริมสำร้างปิระสำบการณ์วิิชาช่พื่คำรู
จึังม่คำวิามเห็นัชอบในัการจััดโคำรงการสัำมมนัาอาจัารย์
นัิเทศูก์ฝ่่ายโรงเร่ยนัในัคำรั�งนั่� โดยม่วิัตถุปิระสำงคำ์เพื่ื�อ
สำร้างเคำรือข่ายทางการศึูกษา สำร้างคำวิามเข้าใจัร่วิมกันั
เก่�ยวิกับแนัวิทางการปิระกอบวิิชาช่พื่คำรู แลัะให้คำวิามรู้
พัื่ฒินัาศัูกยภาพื่ด้านัการจััดการเร่ยนัการสำอนัในัรูปิแบบ
ออนัไลัน์ัแก่อาจัารย์นิัเทศูฝ่่ายโรงเร่ยนัแลัะบุคำลัากรท่�สำนัใจั
     การอบรมสำัมมนัาในัคำรั�งนั่�ม่ผูู้้เข้าร่วิมอบรมเปิ็นั
อาจัารย์นัิเทศูฝ่่ายโรงเร่ยนัจัำานัวินัทั�งสำิ�นั 150 คำนั
จัากโรงเร่ยนัทั�งหมด 92 แห่ง แลัะช่วิงบ่ายม่บุคำลัากร
ทางการศูึกษาเข้าร่วิมอบรมผู้่านัทางเพื่จัภาคำวิิชา
หลัักสำูตรแลัะการสำอนั เพื่จักิจัการนัักศูึกษา ใช้เวิลัา
ในัการร่วิมอบรม 1 วัินัผู่้านัระบบออนัไลัน์ั

     ด้านั รศ. พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ คำณบด่คำณะศึูกษา-
ศูาสำตร์ กล่ัาวิว่ิาโคำรงการสัำมมนัานิัเทศูก์ฝ่่ายโรงเร่ยนัฯ น่ั�
จััดขึ�นัโดยมุ่งหวิังให้เกิดคำวิามรู้คำวิามเข้าใจัร่วิมกันั
ในัด้านับทบาทหน้ัาท่�ของอาจัารย์นิัเทศูก์ท่�ม่คำวิามสำำาคัำญ
ต่อการฝ่ึกปิระสำบการณ์วิิชาช่พื่คำรูของนัักศูึกษาคำณะ
ศึูกษาศูาสำตร์ แลัะเพืื่�อสำามารถสำร้างเคำรือข่ายระหว่ิาง
คำณาจัารย์คำณะศึูกษาศูาสำตร์แลัะอาจัารย์นิัเทศูก์พ่ื่�เล่ั�ยง
ฝ่่ายโรงเร่ยนั ตลัอดจันัขนับธิรรมเนั่ยมปิระเพื่ณ่แลัะ
โดยเฉพื่าะจัรรยาบรรณวิิชาช่พื่ท่�ทำาให้นัักศึูกษาได้ซึึ่มซัึ่บ
รับรู้แลัะตระหนัักในัวิิชาช่พื่คำรู
     “ขึ้อฝากนักศั้กษาคณะศั้กษาศัาสัตร์ท่�เขึ้้ารับการ
ฝึกป็ระสับการณ์วิชัาช่ัพคร้ ให้็เก็บเก่�ยวทุกความร้้และ
ทุกป็ระสับการณ์ และห็วังเป็็นอย�างยิ�งว�าทั�งคณะ
ศ้ักษาศัาสัตร์ อาจารย์นิเทศัก์ฝ�ายโรงเร่ยน และนักศ้ักษา
ผู้้้ฝึกป็ระสับการณ์ จะม่โอกาสัได้้ร�วมม่อกันสัร้างป็ระโยชัน์
ทางวิชัาการด้้านการศ้ักษาให้็เกิด้ข้ึ้�นต�อไป็ในอนาคต”

คณีะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาอาจารย์ ม.รามคำาแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564 

สาธัิต ม.ร. คว�าถ�วยพระราช่ทานฯ

ม.รามคำาแหง จัดโครงการ “Give Blood Give Life” ครั �งที่ 3


