ม.รามฯ จัับมืือ อจชล. และ 15 สถาบััน
จััดการความรู้้�ด้้านผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
ว่่าด้้วยความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับ ศาสตราจารย์์
ดร.เผดิิมศัักดิ์์� จารยะพัันธุ์์� ประธานอนุุกรรมการ
ที่่�ปรึึกษาและจััดการความรู้้เ� พื่่อ� ผลประโยชน์์ของชาติิ
ทางทะเล และผู้้�แทนจากสถาบัันการศึึกษา จำำ�นวน
15 สถาบััน เพื่่�อเสริิมสร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการ
เกี่่�ยวกัับการจััดการความรู้้�ด้้านผลประโยชน์์ของชาติิ
ทางทะเล โดยดำำ�เนิินการและแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ความเข้้าใจ ความช่่วยเหลืือด้้านการศึึกษา วิิจัยั และ
วิิชาการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลประโยชน์์ของชาติิ
ทางทะเล รวมทั้้� ง แลกเปลี่่� ย นบุุ คล ากรระหว่่ า ง
คณะอนุุกรรมการที่่�ปรึึกษาและจััดการความรู้้�เพื่่�อ
ผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล กัับมหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหงด้้วย เมื่่อ� วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564 ผ่่านทาง
ระบบ Zoom จากสภาความมั่่น� คงแห่่งชาติิ ทำำ�เนีียบรััฐบาล
ทั้้�งนี้้� สถาบัันการศึึกษา 15 แห่่งที่่�ร่่วมลงนามในครั้้�งนี้้� ประกอบด้้วย จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คณะสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย ทัักษิิณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิิชััย มหาวิิทยาลัั ย ธรรมศาสตร์์ มหาวิิ ทยาลัั ย บููรพา
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้ มหาวิิทยาลััยราชภััฏภููเก็็ต มหาวิิทยาลััยราชภััฏสงขลา มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช วิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ทางทะเลแห่่งเอเชีีย สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง และมหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

ม.รามฯ ประชุุมพััฒนาวิิชาชีีพทััศนมาตรศาสตร์์

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ รัับ ป.โท
การจััดการวิิศวกรรมและเทคโนโลยีี

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เปิิดรับั สมััคร
ผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีเข้้าศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโท
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาการจััดการวิิศวกรรม
และเทคโนโลยีี ประจำำ � ภาคเรีี ย นที่่� 2 ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564
หลัักสููตร 2 ปีี 37 หน่่วยกิิต เลืือกเรีียนแผน ก2 (วิิทยานิิพนธ์์)
หรืื อ แผน ข (การค้้ น คว้้ า อิิ ส ระ) เรีี ย นวัั น อาทิิ ต ย์์ วัั น เดีี ย ว
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง พร้้อมด้้วย เวลา 08.00 - 21.00 น. ค่่าธรรมเนีียมตลอดหลัักสููตร 175,000 บาท
พญ.เพชรดาว โต๊๊ะมีีนา กรรมาธิิการด้้านสาธารณสุุขแห่่งรััฐสภา อาจารย์์ณรงค์์ ลีีดาสวััสดิ์์� (แบ่่งชำำ�ระ 8 งวด) คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
ผู้้�สนใจสมััครด้้วยตนเองได้้ตั้้�งแต่่บััดนี้้� - 16 ธัันวาคม
นายกสมาคมนัักทััศนมาตรศาสตร์์ไทย อาจารย์์ดนััย ตัันเกิิดมงคล คณบดีีคณะทััศนมาตรศาสตร์์
และคณาจารย์์ ค ณะทัั ศ นมาตรศาสตร์์ และทีี ม งานจากคณะกรรมาธิิ ก ารด้้ า นสาธารณสุุ ข 2564 หรืือสมััครออนไลน์์ได้้ที่่� www.memeng.ru.ac.th
แห่่งรััฐสภา ร่่วมประชุุมหารืือการพััฒนาวิิชาชีีพทััศนมาตรศาสตร์์ ในการเปิิดการเรีียนการสอน สอบถามรายละเอีี ย ดเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่� งานบัั ณ ฑิิ ต ศึึ ก ษา
คณะทััศนมาตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564 ณ ห้้องประชุุม 2 คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ อาคารลายสืือไท (LTB) โทร. 092ชั้้�น 2 อาคารวิิทยบริิการและบริิหาร
(อ่่านต่่อหน้้า 8) 276-5438

คณะศึึ ก ษาศาสตร์์ รัั บ ป.โท
เทคโนโลยีี ดิ ิ จิ ิ ทั ั ล ฯ รุ่่�นแรก

คณะศึึกษาศาสตร์์ ม.ร. เปิิดโอกาสทางการศึึกษา มุ่่�งพััฒนาองค์์ความรู้้�
ทางด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรมการเรีียนรู้้� สร้้างมหาบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ ตอบโจทย์์ตลาดแรงงานและรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
สัังคมและเทคโนโลยีี เปิิดรัับสมััคร บััดนี้้� - 30 ธัันวาคม 2564
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เปิิดรับั สมััครผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษา
ระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี ทุุ ก สาขาวิิ ช า เข้้ า ศึึ ก ษาต่่ อ ระดัั บ ปริิ ญ ญาโท หลัั ก สููตร
ศึึกษาศาสตรมหาบััณฑิิต (เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และนวััตกรรมการเรีียนรู้้)� โครงการพิิเศษ
รุ่่�นที่่� 1 หลัักสููตร 2 ปีี จำำ�นวน 40 หน่่วยกิิต จััดการเรีียนแบบ Block course (อ่่านต่่อหน้้า 8)

ปีที่ ๕๑

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๓๑

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
www.info.ru.ac.th

คณะรััฐศาสตร์์ รัับ ป.เอก
สาขารััฐประศาสนศาสตร์์

คณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เปิิดรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ระดัับปริิญญาโททุุกสาขาวิิชา สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาเอก
หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์ รุ่่�นที่่� 21
ปีีการศึึกษา 2564 หลัักสููตร 60 หน่่วยกิิต (เรีียน coursework 24 หน่่วยกิิต
และทำำ�ดุษุ ฎีีนิพิ นธ์์ 36 หน่่วยกิิต) เปิิดสอน 4 กลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มที่่� 1 สาขาวิิชา
นโยบายสาธารณะ กลุ่่�มที่่� 2 สาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ กลุ่่�มที่่� 3
สาขาวิิชาการจััดการภาครััฐและเอกชน และกลุ่่�มที่่� 4 สาขาวิิชาการจััดการ
มหานคร โดยเรีียนวัันศุุกร์์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

ข่่าวกระบวนวิิชา

ในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอน
ในฉบัั
บ
PHY2209/THA2204/POL3312/

หน้้า 4-6

SOC4083/EDF2103/
BIO2202/HIT3301/EDF2104

๒

ฐานข้้อมููล

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Oxford Law Online

น.ส.สาธิินา สุุธรรมนิิรัันด์์								

ฐานข้้อมููลด้้านกฎหมายระดัับสากลจาก Oxford University Press รวบรวม
เอกสาร รายงานเกี่่� ย วกัั บ คดีี ตำำ � รา งานวิิ จัั ย ข้้ อ คิิ ด เห็็ น พร้้ อ มบทวิิ เ คราะห์์
ด้้านกฎหมาย ฯลฯ มาไว้้บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ โดยฐานข้้อมููล Oxford Law
Online ที่่� มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง บอกรัับ สามารถแบ่่งเนื้้�อหาออกเป็็น 5 ฐาน
ข้้อมููลย่่อย และฐานข้้อมููลสารานุุกรมด้้านกฎหมายอีีก 2 ฐาน ได้้แก่่
1. Oxford Reports on International
Law (ORIL) : http://opil.ouplaw.com/
home/ORIL
2. Oxford Competition Law (OCL) :
http://oxcat.ouplaw.com
3. Oxford Constitutional of the World (OCW) :
http://oxcon.ouplaw.com/h ome/OCW
4. Oxford Legal Research Library (OLRL) :
https://olrl.ouplaw.com/home/OLRL
5. Investment Claims (IC) : http://oxia.
ouplaw.com/home/ic
6. Max Planck Encyclopedia of
International Law (MPIL) : https://opil.ouplaw.com/home/MPIL
7. Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law
(MPECCOL) : https://oxcon.ouplaw.com/home/MPECCOL
วิิธีีการเข้้าใช้้งานฐานข้้อมููล Oxford Law Online มีี 2 วิิธีี
1. การเข้้าใช้้งานในเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
โดยเข้้าใช้้งานผ่่าน IP Address ของมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง (ใช้้เครืือข่่าย
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ของ ม.ร.) อาจารย์์ นัั ก ศึึ ก ษา และบุุ คล ากรสามารถเชื่่� อ มต่่ อ
อิินเทอร์์เน็็ตหรืือ Wi-Fi เมื่่�ออยู่่�ภายในพื้้�นที่่�ของ ม.ร. หรืือหากไม่่ได้้อยู่่�ในพื้้�นที่่�
ของ ม.ร. และใช้้ ง านผ่่ า นเครืื อ ข่่ า ยอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ที่่� อื่่� น สามารถติิ ดตั้้� ง Proxy
Server เพื่่�อใช้้งานผ่่าน IP Address ของ ม.ร.ได้้
2. การเข้้าใช้้งานนอกเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
อาจารย์์ นัักศึึกษา และบุุคลากรที่่�ต้้องการใช้้งานผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
ภายนอก สามารถเข้้าใช้้งานด้้วย Username และ Password ที่่�ทางสำำ�นััก
หอสมุุดกลาง จััดไว้้ให้้ ซึ่ง่� ใช้้เข้้าฐานข้้อมููลได้้ทั้้ง� 7 ฐานข้้อมููลข้้างต้้น ทั้้�งนี้้� อาจารย์์
นัักศึึกษา และบุุคลากรของ ม.ร. สามารถติิดต่่อบรรณารัักษ์์และกรอกแบบฟอร์์ม
ขอ Username และ Password เพื่อ่� เข้้าใช้้งานฐานข้้อมููลผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
ภายนอก โดยไม่่ต้อ้ งติิดตั้้ง� Proxy Server สามารถกรอกแบบฟอร์์มผ่่าน Google
Form ได้้ ที่่� https://forms.gle/M1EPqgEQstQ5jo5t9 หรืื อ สแกน
QR Code ด้้านล่่างนี้้�
หมายเหตุุ : สงวนสิิทธิ์์�การขอ Username และ Password
กลางสำำ�หรัับอาจารย์์ นัักศึึกษา และบุุคลากรของมหาวิิทยาลััย
รามคำำ � แหงเท่่ า นั้้� น โดยผู้้ � ใช้้ บ ริิ ก ารจะต้้ อ ง Log in ด้้ ว ย
อีีเมล @rumail.ru.ac.th เพื่่�อกรอกแบบฟอร์์มขอข้้อมููล
ผ่่าน Google Form
5 ฐานข้้อมููลย่่อย และ 2 ฐานข้้อมููลสารานุุกรมมีีเนื้้�อหาดัังต่่อไปนี้้�
1. Oxford Reports on International Law (ORIL) :
http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
				
ฐานข้้อมููล ORIL จะรวบรวมความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
			
กฎหมายสากลโลก มีีทั้้�งเอกสารรายงานเกี่่�ยวกัับ
			
คำำ�พิพิ ากษาของศาล (Case Law) มากกว่่า 5,000 เคส
			
จากศาลกลุ่่�มประเทศในภููมิิภาคต่่างๆ ทั่่�วโลก เช่่น
			
แอฟริิกา อเมริิกา เอเชีีย ยุุโรป และโอเชีียเนีีย
			
มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมกฎหมายหลายด้้าน เช่่น กฎหมาย
			
สิิทธิิมนุุษยชน อาชญากรรม สนธิิสััญญาทางทะเล
			
สิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ เป็็นต้้น โดยแบ่่งออกเป็็น
			
6 โมดููล ได้้แก่่
			
• ORIL- International Criminal Law (กฎหมายอาญา)
• ORIL - International Human Rights Law (กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน)

สำำ�นัักหอสมุุดกลาง

• ORIL - International Investment Claims (การเรีียกร้้องการลงทุุน)
• ORIL - International Law in Domestic Courts (กฎหมายศาลในประเทศ)
• ORIL - International Law in European Courts (กฎหมายในศาลยุุโรป)
• ORIL - International Trade Law (กฎหมายการค้้า)
เอกสารในหมวด ORIL จะประกอบไปด้้วยข้้อเท็็จจริิงของแต่่ละคดีี (Facts)
สรุุปย่่อของคำำ�พิิพากษา (Headnote) และบทวิิเคราะห์์จากผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้าน
กฎหมาย (Analytical commentary)
2. Oxford Competition Law (OCL) : http://oxcat.ouplaw.com
ฐานข้้อมููลด้้านกฎหมาย รวบรวมเอกสาร รายงาน
เกี่่ย� วกัับคดีี ข้้อคิิดเห็็นพร้้อมบทวิิเคราะห์์ และตราสาร
ระหว่่างประเทศพร้้อมรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกฎหมาย
การแข่่งขัันและการตลาดจากกลุ่่�มประเทศสมาชิิก
จากสหภาพยุุโรปและประเทศต่่าง ๆ ที่่�มีีแหล่่งข้้อมููล
เชื่่อ� มโยงน่่าเชื่่อ� ถืือและเป็็นที่่�รู้จั�้ กั ซึ่ง่� ได้้รับั การพิิจารณา
และตรวจสอบโดยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญจากสำำ�นักั พิิมพ์์ Oxford
นอกจากนี้้� OCL ยัังมีีห นัั ง สืื อ สำำ �คัั ญ ด้้ า น
Competition Law ในกลุ่่�มประเทศ EU ให้้ใช้้งาน
แบบออนไลน์์ถึึง 3 เล่่ม ได้้แก่่ Bellamy & Child:
European Union Law of Competition, Faull & Nikpay on The EU Law
of Competition, และ Whish & Bailey’s Competition Law
3. Oxford Constitutional of the World (OCW) :
http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW
ฐานข้้อมููลด้้านกฎหมาย รวบรวมเอกสาร รายงาน
ข้้อคิิดเห็็นพร้้อมบทวิิเคราะห์์เกี่่ย� วกัับพระราชบััญญััติิ
ประวััติิและการแก้้ไขของรััฐธรรมนููญแต่่ละฉบัับจาก
ทั่่�วโลก ทั้้�งระดัับประเทศและระดัับรััฐย่่อย ที่่�นำำ�มา
แปลเป็็นภาษาอัังกฤษทั้้�งหมดแล้้ว ซึ่่ง� ผู้้ใ� ช้้งานจะได้้รับั
ประโยชน์์จากการเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลต่่างๆ ได้้ด้้วย
นอกจากนี้้� OCW ยัังให้้บริิการรััฐธรรมนููญแต่่ละ
ฉบัับจากประเทศทั่่�วโลกพร้้อมทั้้�งยัังอััพเดตข้้อมููล
อยู่่�เป็็นประจำำ� รวมถึึงบทวิิเคราะห์์จากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้าน
กฎหมายของประเทศนั้้� น ๆ ผู้้�อ่่านจะได้้ เ ห็็ น และเข้้ า ใจถึึ ง องค์์ ป ระกอบและ
ภาพรวมของระบบรััฐธรรมนููญในแต่่ละประเทศด้้วย
4. Oxford Legal Research Library (OLRL) :
https://olrl.ouplaw.com/home/OLRL
เป็็นฐานข้้อมููลด้้านกฎหมาย รวบรวมรายงาน
งานอ้้างอิิงและสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมไปถึึงตำำ�ราและ
งานที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือได้้รับั การยอมรัับและรัับรองอย่่างเป็็น
ทางการ จากนัักวิิชาการและผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ระดัับโลก ประกอบด้้วย modules ดัังนี้้�
• OLRL - Financial and Banking Law (กฎหมาย
การเงิินการธนาคาร) - http://olrl.ouplaw.com/
home/FBL รวบรวมเอกสารและข้้ อ มููลด้้ า น
กฎหมายการเงิินการธนาคารไว้้อย่่างครบถ้้วน โดยเฉพาะหนัังสืือเล่่มดัังในแวดวง
การเงิินการธนาคาร อย่่างเช่่น Mann on the Legal Aspect of Money
และ Derham on the Law of Set-Off ที่่�มีีเนื้้�อหาด้้านการวิิเคราะห์์ระบบ
เงิินตราและวิิกฤติิทางการเงิินต่่างๆ
• OLRL - International Commercial Arbitration (อนุุญาโตตุุลาการการค้้า) http://olrl.ouplaw.com/home/ICMA รวบรวมเอกสารด้้านอนุุญาโตตุุลาการ
การค้้ า ทั้้� ง ในด้้ า นความสำำ �คัั ญ ลัั ก ษณะ และกฎเกณฑ์์ เ ฉพาะของเนื้้� อ หา
อนุุญาโตตุุลาการการค้้า
• OLRL - International Commercial Law (กฎหมายการค้้า) - http://olrl.
ouplaw.com/home/ICML
(อ่่านต่่อหน้้า 6)

วันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา

ข้้อปฏิิบััติิการขอหลัักฐานของนัักศึึกษา
Pre-degree ต้้องปฏิิบััติิอย่่างไร

๓

ข่าวรามคำ�แหง

เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

ตอน...ตััดสิินใจไม่่ถููก

คณะเศรษฐศาสตร์

(2)

เมื่่�อตอนที่่�แล้้วผมพยายามอธิิบายว่่าผู้้�ขาย
ซึ่ง่� ตามตัั ว อย่่างคืื อ ผู้้ � ผ ลิิ ต ครีี ม ยี่่� ห้ ้ อ กวนเองจะ
ตััดสิินใจลดราคาลงจากหลอดละ 100 บาทเหลืือ
90 บาทดีีหรืือไม่่ โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าผู้้�ขายทราบว่่า
ค่่าความยืืดหยุ่่�นอุุปสงค์์ต่่อราคาของครีีมยี่่�ห้้อนี้้�
เท่่ากัับลบ 1.25 โดยที่่�ช่่วงท้้าย ๆ ผมได้้อธิิบาย
ไว้้ด้้วยว่่า ค่่าความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ต่่อราคาที่่�มีี
ค่่าเท่่ากัั บ ลบ 1.25 นั้้� น แปลว่่ าถ้้ า ราคาครีี ม นี้้�
“ลดลง” 1 เปอร์์เซ็็นต์์ อุุปสงค์์ต่อ่ ครีีมจะ “เพิ่่�มขึ้้น� ”
1.25 เปอร์์ เซ็็ น ต์์ ( และตรงข้้ า มถ้้ า ราคาสููงขึ้้� น
1 เปอร์์ เซ็็ น ต์์ อุุ ป สงค์์ ต่่อครีี ม จะลดลง 1.25
เปอร์์เซ็็นต์์ แต่่เนื่่�องจากเป้้าหมายในที่่�นี้้�ต้้องการ
พิิสููจน์์เรื่่�องการลดราคาผมจึึงจะขอเอาตััวอย่่าง
การลดราคาเป็็นหลััก
เมื่่�อเราทราบว่่าการลดราคา 1 เปอร์์เซ็็นต์์
จะทำำ�ให้้อุปุ สงค์์ต่อ่ ครีีมเพิ่่�ม 1.25 เปอร์์เซ็็นต์์ ดัังนั้้�น
การที่่� ลด ราคาครีี ม ลงจาก 100 เหลืื อ 90 บาท
ซึ่่�งเท่่ากัับว่่าลดราคาลง 10 เปอร์์เซ็็นต์์ก็็จะทำำ�ให้้
อุุปสงค์์ต่อ่ ครีีมเพิ่่�มขึ้้น� เท่่ากัับ 1.25 x 10 ซึ่่ง� เท่่ากัับ
12.5 เปอร์์เซ็็นต์์
เมื่่�อรู้้�ว่่าการลดราคาจะทำำ�ให้้อุุปสงค์์เพิ่่�ม
12.5 เปอร์์เซ็็นต์์ก็็ต้้องมีีคิิดต่่อว่่า 12.5 เปอร์์เซ็็นต์์
ของครีีมที่่�ขายอยู่่�เดิิม 1 แสนขวดเป็็นเท่่าใด ซึ่่ง� ผม
สมมติิตัวั เลขให้้คำ�ำ นวณง่่ายอยู่่�แล้้ว เราก็็จะทราบว่่า
อุุปสงค์์เพิ่่�มเท่่ากัับ 12.5 x 1 แสนขวด เท่่ากัับ
12,500 ขวด
	ถึึ ง ตอนนี้้� เราก็็ คำำ � นวณได้้ แ ล้้ วล ะครัั บ ว่่า
รายรัับของสมศรีีจากการขายครีีมจะเพิ่่�มขึ้้�นหรืือ
ลดลงเพราะตอนที่่�ตั้้�งราคาไว้้ขวดละ 100 บาทนั้้�น
ขายได้้ 1 แสนขวด ทำำ�ให้้สมศรีีมีีรายได้้เท่่ากัับ
100 คููณ 1 แสนเท่่ากัับ 10 ล้้านบาท แต่่เมื่่�อลด
ราคาลงเหลืือขวดละ 90 บาทนั้้�นจะขายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 12,500 ขวด รายรัับของสมศรีีจากการขาย
ครีีมในตอนนี้้�จึึงจะเท่่ากัับ 90 คููณด้้วย 12,500
ซึ่่�งเท่่ากัับ 10,125,000 บาท เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้
ก่่อนลดราคาจึึงได้้สรุุปว่่ารายรัับจากการขายของ
สมศรีีเพิ่่�มขึ้้�น...ตอบคำำ�ถามได้้แล้้ว
แม้้จะหาคำำ�ตอบได้้แล้้วแต่่ยังั มีีเรื่่อ� งที่่�จะต้้อง
พิิ สููจน์ ์ ต่ ่ อ ไปอีี ก ว่่ า ถ้้ า ค่่ า ความยืื ด หยุ่่�นน้้ อ ยกว่่ า
1 แล้้วการลดราคาจะทำำ�ให้้รายรัับจากการขายลดลง

จริิงหรืือไม่่ ซึ่่�งผมก็็จะขอเอาตััวอย่่างเดิิมมาใช้้คืือ
สมศรีีขายครีีมหลอดละ 100 บาทได้้ 1 แสนขวด
ทำำ�ให้้มีีรายรัับ 10 ล้้านบาท และต่่อไปก็็จะสมมติิ
ให้้สมศรีีคิดจ
ิ ะลดราคาลงจาก 100 บาทเหลืือ 90 บาท
หรืือลดลง 10 เปอร์์เซ็็นต์์เช่่นเดีียวกัับตััวอย่่างแรก
แต่่จะสมมุุติใิ หม่่ให้้ค่า่ ความยืืดหยุ่่�นอุุปสงค์์ต่อ่ ราคา
ของครีีมกวนเองมีีค่่าเท่่ากัับลบ 0.75 ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
ค่่าความยืืดหยุ่่�นน้้อย
เมื่่�อเราทราบว่่าการลดราคา 1 เปอร์์เซ็็นต์์
จะทำำ�ให้้อุปุ สงค์์ต่อ่ ครีีมเพิ่่�ม 0.75 เปอร์์เซ็็นต์์ ดัังนั้้�น
การที่่�ลดราคาครีีมลงจาก 100 เหลืือ 90 บาทซึ่่�ง
เท่่ า กัั บ ว่่ า ลดราคาลง 10 เปอร์์ เซ็็ น ต์์ ก็็ จ ะทำำ � ให้้
อุุปสงค์์ต่่อครีีมเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 0.75 x 10 หรืือ 7.5
เปอร์์เซ็็นต์์
เมื่่�อรู้้�ว่่าการลดราคาจะทำำ�ให้้อุุปสงค์์เพิ่่�ม
7.5 เปอร์์เซ็็นต์์ก็็ต้้องมาคิิดต่่อว่่า 7.5 เปอร์์เซ็็นต์์
ของครีีมที่่�ขายอยู่่�เดิิม 1 แสน ขวดเป็็นเท่่าใด ซึ่่ง� ผม
สมมติิตัวั เลขให้้คำ�ำ นวณง่่ายอยู่่�แล้้ว เราก็็จะทราบว่่า
อุุปสงค์์จะเพิ่่�มเท่่ากัับ 7.5 x 1 แสนขวด เท่่ากัับ
7,500 ขวด
	ถึึงตอนนี้้�เราก็็คำำ�นวณได้้แล้้วละครัับว่่าเมื่่�อ
ลดราคาลงเหลืื อ ขวดละ 90 บาทนั้้� น จะขายได้้
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 7,500 ขวด รายรัับของสมศรีีจากการ
ขายครีีมในตอนนี้้�จึึงจะเท่่ากัับ 90 คููณด้้วย 7,500
ซึ่่�งเท่่ากัับ 9,675,000 บาท เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้
ก่่อนลดราคาจึึงได้้สรุุปว่่ารายรัับจากการขายของ
สมศรีีลดลงจริิง
ในทางกลัับกัันนั้้�น เราก็็จะสามารถใช้้ข้อ้ มููล
จากตััวอย่่างเดิิมนี้้�พิิสููจน์์ได้้ว่่าถ้้าอุุปสงค์์ยืืดหยุ่่�น
“น้้อย” การขึ้้�นราคาจะทำำ�ให้้รายรัับจากการขาย
เพิ่่�มขึ้้น� และถ้้าลดราคาจะทำำ�ให้้รายรัับจากการขาย
ลดลง เป็็นไปตามที่่�ตำำ�ราเศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
ไม่่ผิิดเพี้้�ยน
	สุุดท้า้ ยของตอนนี้้�ก็ข็ อทำำ�ให้้กระจ่่าง (เคลีียร์์)
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่ถนััดอ่่านตำำ�ราเศรษฐศาสตร์์อีีกนิิดว่่า
ที่่�เขาบอกว่่าอุุปสงค์์ยืดื หยุ่่�นมากหรืือน้้อยนั้้�นเขาดููจาก
ตััวเลข (ไม่่คิดิ เครื่่�องหมายลบ) ว่่ามากหรืือน้้อยกว่่า
1 เป็็นหลััก ถ้้าค่่ามากกว่่า 1 ก็็เรีียกว่่ายืืดหยุ่่�นมาก
และถ้้ า ค่่ า น้้ อ ยกว่่ า 1 ก็็ เรีี ย กว่่ายืื ด หยุ่่�นน้้ อ ย...
จบแล้้วครัับไม่่มีีต่่อตอน 3

Username และ Password ที่่�ได้้รัับจากการสมััคร
ในการเข้้าใช้้งาน
2. ให้้ ส มัั ค รใช้้ ง านระบบ e-service ของ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหงที่่� https:/beta-e-service.
ถาม: นัักศึึกษาที่่�สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ผ่่านทาง ru.ac.th เพื่่�อใช้้ตรวจข้้อมููลต่่างๆ ของนัักศึึกษา เช่่น
อิินเทอร์์เน็็ต ต้้องดำำ�เนิินการอย่่างไรบ้้าง
ผลการสอบ ตารางสอบรายบุุคคล ผลการลงทะเบีียน
3. ตรวจสอบรายชื่่อ� รัับบััตรประจำำ�ตัวนั
ั กั ศึึกษา
ตอบ: เมื่่�อผู้้�สมััครมีีสถานะเป็็นนัักศึึกษาเรีียบร้้อย
จาก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard
แล้้ว ให้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1. ให้้พิิมพ์์ใบเสร็็จลงทะเบีียนเรีียนในหน้้า ประมาณ 90 วัันทำำ�การ หลัังจากได้้รัับรหััสประจำำ�ตััว
สถานะการสมััคร www.iregis2.ru.ac.th โดยใช้้ นัักศึึกษาเรีียบร้้อยแล้้ว ติิดต่่อขอรัับบััตรประจำำ�ตััว

นัักศึึกษาได้้ที่่� ธนาคารไทยพาณิิชย์์ สาขามหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง หััวหมาก อาคาร สวป. ชั้้�น 1 เปิิดทำำ�การ
วัันจัันทร์์-ศุุกร์์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
เอกสารที่่�ใช้้ในการติิดต่่อรัับบััตรประจำำ�ตััว
นัักศึึกษา มีีดัังนี้้�
- บัั ต รประจำำ �ตัั ว ประชาชน พร้้ อ มสำำ � เนา
จำำ�นวน 1 ฉบัับ
- หลัักฐานการลงทะเบีียนเรีียน (ใบเสร็็จ
รัับเงิิน)

ถาม:	ขณะนี้้�เป็็นนัักศึึกษา Pre-degree รหััส 59
อยากจะสอบถาม ดัังนี้้�
1. สามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้จนถึึงปีีไหน
และจำำ�เป็็นจะต้้องเทีียบโอนหน่่วยกิิตเพื่่อ� ที่่�จะสมััครเรีียน
เป็็นนัักศึึกษาใหม่่ในปีีไหน
2. ในการเทีี ย บโอนหน่่วยกิิ ต สามารถ
สมัั ค รทางออนไลน์์ ไ ด้้ ห รืื อ ไม่่ และจะต้้ อ งเตรีี ย ม
เอกสารอะไรบ้้าง
3. การขอทรานสคริิปท์์สามารถขอผ่่าน
ช่่องทางได้้ทางไหนบ้้าง
4. สามารถตรวจสอบวิิ ช าที่่�ส ามารถ
เทีียบโอนได้้อย่่างไรบ้้าง
ตอบ: 1. นัักศึึกษารหััส 59 สมััครภาค 1/2559
ลงทะเบีียนได้้ถึึงภาคซ่่อม 2, S/2566 ถ้้าสมััครใน
ภาค 2/2559 ลงทะเบีียนได้้ถึงึ ภาคซ่่อม 1/2567 และ
สำำ�หรัับนัักศึึกษา Pre-degree ที่่�ได้้รัับวุุฒิิฯ ม.6 แล้้ว
สามารถลาออกจากนัั ก ศึึ ก ษารหัั ส Pre-degree
เพื่่�อทำำ�การสมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ด้้วยวุุฒิิฯ ม.6
ได้้เลย หรืือนัักศึึกษาจะเก็็บสะสมหน่่วยกิิตไปก่่อน
แล้้วจึึงทำำ�การสมััครใหม่่พร้้อมใช้้สิิทธิิเทีียบโอนใน
ภายหลัังก็็ได้้
2. นัักศึึกษาที่่�ใช้้สิทิ ธิิเทีียบโอนสามารถทำำ�การ
สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ทางอิินเทอร์์เน็็ตได้้ โดยเลืือก
ประเภทการสมัั ค รเป็็ น ใช้้ สิิ ท ธิิ เ ทีี ย บโอนในระบบ
รัับสมััคร เอกสารที่่�ใช้้ประกอบการสมััคร มีีดัังนี้้�
2.1 สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน
2.2 สำำ � เนาวุุ ฒิิ ท างการศึึ ก ษาถ่่ายสำำ � เนา
หน้้า-หลััง
2.3 รููปถ่่ายสีี ขนาด 2 นิ้้�ว หรืือ 1.5 นิ้้�ว
2.4 กรณีีเปลี่่ย� นชื่่อ� -นามสกุุล ให้้แนบสำำ�เนา
ใบเปลี่่�ยนชื่่�อ-นามสกุุล หรืือทะเบีียนสมรส (ถ้้ามีี)
3. นัักศึึกษาสามารถขอใบแสดงผลการศึึกษา
แบบไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษา (Transcript) ทางไปรษณีีย์์
โดยดาวน์์โหลดใบคำำ�ร้้องได้้ที่่� http://www.regis.
ru.ac.th/document/Form/20218_TR_Not_
Covid.pdf
4. นัักศึึกษาที่่�สมััครประเภทใช้้สิทิ ธิิเทีียบโอน
ผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ตภายหลัังการสมััครเมื่่อ� ได้้รับั บััตร
ประจำำ �ตัั วนัั ก ศึึ ก ษาแล้้ ว ให้้ ดำำ � เนิิ น การติิ ดต่่อที่่�
ฝ่่ายทะเบีียนคณะที่่�สัังกััดเพื่่�อทำำ�เรื่่�องเทีียบโอนต่่อไป

สิ่่�งที่่�ต้้องดำำ�เนิินการสำำ�หรัับ
ผู้้�สมััครเป็็นนัักศึึกษาใหม่่
ทางอิินเทอร์์เน็็ต

กองบรรณาธิการ

๔

ข่าวรามคำ�แหง

ข่่าวกระบวนวิิชา THA2204
ภาค 1/2564
PHY2209/
PHY3209

ชื่่�อกระบวนวิิชา
	ฟิิสิิกส์์เชิิงสถิิติิ
Statistical Physics
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
	วัันอัังคาร เวลา 11:30 - 13:20 น.
https://classroom.google.com/c/
NDA2MzQ1MTc5MTg2?cjc=zbnrqjr
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
อาจารย์์ ดร.มาณิิต แกล้้วทนงค์์
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
	ความน่่าจะเป็็นเบื้้อ� งต้้น ระบบอนุุภาคที่่�เป็็น
แบบสุ่่�ม พื้้�นฐานของฟิิสิกิ ส์์สถิิติิ สถานะจุุลภาคและ
ทฤษฎีีอองซอมเบลอ สััจพจน์พื้้์ น� ฐานในฟิิสิกิ ส์์สถิิติิ
อองซอมเบลอแบบต่่างๆ ฟัังก์์ชัันพาร์์ทิิชััน การ
ประยุุกต์์ใช้้ซอมเบลอในระบบมหภาค สถิิติิเชิิง
ควอนตััมของแก๊๊สในอุุดมคติิ
Basic concepts of probability and
statistics, random processes, microstates and
ensemble theory, postulate in statistical
physics, ensembles, partition functions,
applications of ensembles in macroscopic
systems, quantum statistics of ideal gases
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
1. สุุ พั ั ฒ น์์ ราชณรงค์์ , ฟิิ สิ ิ ก ส์์ เชิิ ง สถิิ ติ ิ ,
ภาควิิชาฟิิสิิกส์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง
2. นรา จิิรภััทรพิิมล, กลศาสตร์์เชิิงสถิิติิ,
สำำ�นัักพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
3. Evelyn Guha, Statistical Mechanics
An Introduction, Alpha Science International
Ltd. Oxford, U.K.
4. Federick Reif, Fundamentals of
Statistical and Thermal Physics, McGraw-Hill
international edition.
แนวทางการวััดผล
1. สอบปลายภาคอััตนััย
2. แบบฝึึกหััด
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
	ดููวิิดีโี อบรรยาย อ่่านหนัังสืือ ทำำ�แบบฝึึกหััด
ช่่องทางการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
1. ไลน์์กลุ่่�ม: https://line.me/R/ti/g/
HL9BsZdZqb
2. อีีเมล: manit@rumail.ru.ac.th

ชื่่�อกระบวนวิิชา
	วรรณคดีีวิิจัักษณ์์
Literary Appreciation
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
	วัันอัังคาร เวลา 09.30-11.20 น.
ทางเฟซบุ๊๊�กไลฟ์์ www.facebook.com/
groups/393952485794549/
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
รองศาสตราจารย์์ ดร.สายวรุุณ สุุนทโรทก
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
เป็็นวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2 หรืือ 3
ที่่เ� รีียนวิิชาเอกสาขาภาษาไทย ทั้้ง� คณะมนุุษยศาสตร์์
และคณะศึึกษาศาสตร์์ เนื้้�อหากล่่าวถึึงการอ่่าน
วรรณคดีี เพื่่ � อ พิิ จ ารณาลัั ก ษณะของความเป็็ น
วรรณคดีี ดัังที่่�ปรากฏในคำำ�อธิิบายกระบวนวิิชาว่่า
“บทบาทหน้้าที่่�ของวรรณคดีี กระบวนการสร้้าง เสพวรรณคดีี ประเภทของวรรณคดีี การวิิจัักษณ์์
วรรณคดีี ต ามหลัั ก วรรณศิิ ลป์ ์ การวิิ เ คราะห์์ ร ส
วรรณคดีี ลีีลาภาษา น้ำำ��เสีียง คุุณค่่าความงามของ
วรรณคดีีด้า้ นเสีียงและความหมาย และองค์์ประกอบ
ของวรรณคดีี”
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
	ผู้้ส� อนใช้้ตำ�ำ ราเรีียนกระบวนวิิชา THA2204
ของรองศาสตราจารย์์ ดร.สายวรุุณ สุุนทโรทก
แนวทางการวััดผล
ข้้อสอบ อััตนััย 10 ข้้อ ให้้ตอบสั้้น� ๆ อธิิบาย
ตรงประเด็็ นที่่� ถาม ข้้ อสอบเน้้ นการอ่่ านตัั วบท
วรรณคดีีไทยสั้้�นๆ ตามที่่�ปรากฏในตำำ�รา เน้้นการ
รู้้�จัักประเภทฉัันทลัักษณ์์ ลัักษณะทางวรรณศิิลป์์
กลวิิธีีการประพัันธ์์ และความไพเราะของวรรณคดีี
ซึ่ง�่ จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การนำำ�ความรู้ใ�้ นการวิิเคราะห์์
วรรณคดีี ไ ปใช้้ กั ั บ วิิ ช าอื่่� น และนำำ � ไปสอนในการ
ประกอบอาชีีพต่่อไป
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
	ถ้้านัักศึึกษาไม่่สามารถเข้้าเรีียนได้้ ให้้อ่่าน
ตำำ�ราอย่่างละเอีียด และฟัังการบรรยายประกอบ
ช่่องทางการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้�ส้ อน
รองศาสตราจารย์์ ดร.สายวรุุณ สุุนทโรทก
คณะมนุุษยศาสตร์์
e-mail: saiwaroonn@hotmail.com
facebook: saiwaroon soon

วันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

POL3312
ชื่่�อกระบวนวิิชา
การพััฒนาระบบราชการ
Bureaucratic Development
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
	วัันอัังคาร เวลา 09.30-11.20 น.
บรรยายทางออนไลน์์ ผ่ ่ า น course on
demand
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
รองศาสตราจารย์์ ดร.วรััชยา ศิิริิวััฒน์์
อาจารย์์ ดร.ศกลรััตน์์ จิิรรุ่่�งเรืืองวงศ์์
เนื้้�อหาวิิชาโดยสัังเขป
ศึึกษาความหมายของการพััฒนา การบริิหาร
การพััฒนาการบริิหาร ระบบราชการ แนวคิิดเกี่่ย� วกัับ
ระบบราชการและการบริิหารราชการ หลัักการ
บริิหารเชิิงพฤติิกรรมศาสตร์์ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการ
พััฒนาองค์์การ ผู้้�นำำ�กัับการพััฒนาองค์์การ เทคนิิค
การพััฒนาองค์์การ ปััญหาของระบบราชการ การ
ปฏิิรููประบบราชการ กรณีีตัวั อย่่างงานวิิจัยั ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
และแนวคิิดปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงกัับการพััฒนา
ระบบราชการไทย
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
ใช้้ 3 เล่่ม คืือ (1) PA313 ราคา 51 บาท
(2) PA313(S) ราคา 33 บาท และ (3) POL3312
ราคา 64 บาท รวม 148 บาท
สถานที่่�จำำ�หน่่าย
อาคารสำำ�นัักพิิมพ์์ชั้้�น 3 ใกล้้อาคารเวีียงผา
โทร. 02-3108757-59 เปิิดจำำ�หน่่ายทุุกวััน และ
สามารถสั่่ง� ซื้้อ� ออนไลน์์ได้้ที่่� www.rupress.ru.ac.th
การวััดผล
ข้้อสอบเป็็นอััตนััย 4 ข้้อ
ข้้อแนะนำำ�ในการสอบ
ให้้นัักศึึกษาอ่่านตำำ�ราและฝึึกตอบคำำ�ถาม
ท้้ายบท
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียน
	นัักศึึกษาสามารถติิดตามการบรรยายทาง
ออนไลน์์ผ่า่ น course on demand ซึ่่ง� เนื้้�อหาการ
บรรยายยึึดถืือตามตำำ�ราหลััก POL3312 ควบคู่่�กัับ
PA313, PA313(s) สำำ�หรัับ PA313(s) อ่่านเนื้้�อหา
บทที่่� 6
ช่่องทางการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
สถานที่่�ทำำ�งาน คณะรััฐศาสตร์์ ห้้อง 525
และห้้อง 521 อาคาร POB
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ข่าวรามคำ�แหง

ข่่าวกระบวนวิิชา EDF2103
ภาค 1/2564
SOC4083

ชื่่�อกระบวนวิิชา
ทฤษฎีีสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา
SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL
THEORY
วัันเวลาและสถานที่่�เรีียน
	วัันอัังคาร เวลา 07:30 - 09:20 น.
ทาง Google Classroom (https://bit.ly/
3DqK94M)
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์อััญชลา โภชนสมบููรณ์์
แนวสัังเขปวิิชา
ศึึกษาแนวความคิิด ทฤษฎีีทางสัังคมวิิทยา
และมานุุษยวิิทยาที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ตั้้ง� แต่่ศตวรรษที่่� 18 จนถึึง
ปััจจุุบััน ประโยชน์์ของแนวความคิิดทฤษฎีีที่่�มีีต่่อ
การพััฒนา การวิิจััยและการแก้้ปััญหาทางสัังคม
(PR. SOC1003 & SOC2033 นัักศึึกษาที่่�เรีียนวิิชานี้้�
ควรผ่่านวิิชาสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยาเบื้้�องต้้น
และการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมมาก่่อน)
เอกสารประกอบการเรีียน
- หนัังสืือ SO483 และ SO499 (S) จำำ�หน่่าย
ที่่�ศููนย์์หนัังสืือ อาคารสำำ�นัักพิิมพ์์
- เอกสาร SO483 ประวััติแิ นวคิิดทางสัังคม
วิิทยา โดย รศ.สุุนทรีี พรหมเมศ
	นัักศึึกษาสามารถถ่่ายสำำ�เนาได้้ที่่�ร้้าน
ถ่่ายเอกสาร ชั้้�น 1 คณะมนุุษยศาสตร์์
หััวข้้อหลััก
- ศััพท์์ควรรู้้�
- ทฤษฎีี ท างสัั ง คมวิิ ท ยาและทฤษฎีี ท าง
มานุุษยวิิทยา
- ประโยชน์์ของแนวความคิิด
วัันและเวลาสอบ
ปลายภาค: TU 11 JAN. 2022 A
สอบซ่่อม: TH 10 MAR. 2022 B
แนวทางการวััดผล
- ข้้อสอบอััตนััย สำำ�หรัับผู้้�ที่่เ� ข้้าเรีียนประจำำ�
สามารถสะสมคะแนนเก็็บบางส่่วน จากรายงานกลุ่่�ม
ที่่�ต้้องส่่งตามวัันที่่�กำำ�หนดระหว่่างภาคการศึึกษา
และนำำ�เสนอในชั้้น� เรีียน (จำำ�กัดจำ
ั �ำ นวนกลุ่่�มตามเวลา
การนำำ�เสนอ)
- การทำำ�รายงานมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้า ฝึึกคิิดวิิเคราะห์์ ฝึึกการทำำ�งาน
เป็็นกลุ่่�มและมีีโอกาสนำำ�เสนอผลงาน และได้้รัับ
ประสบการณ์์นอกห้้องเรีียน ซึ่่�งการทำำ�รายงานนี้้�
ไม่่มีผี ลต่่อการสอบได้้ (นัักศึึกษาที่่�ไม่่มีเี วลาเข้้าเรีียน
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องทำำ�) และไม่่มีีการทำำ�รายงานเพิ่่�มเติิม
ทุุกกรณีี (หลัังจากเกิินกำำ�หนดเวลาส่่ง หรืือ เพื่่�อใช้้
ในการสอบซ่่อม)

ชื่อกระบวนวิชา
	ความเป็นครู
Teacher Professional
วัน เวลา สถานที่เรียน
	วันพฤหัสบดี เวลา 11.30-13.20 น.
ผ่านระบบ Course on demand และ
Cyber classroom
อาจารย์ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์
ค�ำอธิบายรายวิชา
	พัฒนาการวิชาชีพครู บทบาทและหน้าที่
รวมทั้งภาระของครู คุณลักษณะและจรรยาบรรณ
ของครูที่ดี การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็นครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
เกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนเป็นผู้น�ำแห่งการเรียนรู้
และผู้น�ำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาวิชาการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ต�ำรา/เอกสารประกอบการเรียน
1. ธงชัย สมบรู ณ์. แก่นความเป็นคร.ู กรุงเทพ
มหานคร: ส�ำนักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
2. ธงชัย สมบูรณ์. ความเป็นครู (EDF2103).
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง,
2562.
แนวทางการวัดผล
1. คะแนนสอบ ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ
2. คะแนนความสนใจในการเรียน 10 คะแนน
3. คะแนนจากการน�ำเสนอรายงานในชัน้ เรียน
20 คะแนน
หมายเหตุ : ปรับตามความเหมาะสม
ข้อแนะน�ำในการเรียนและการสอบ
1. อ่านหนังสือให้มาก
2. เข้าชั้นเรียน
3. ฝึกเขียนตอบในลักษณะข้อค�ำถาม
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
1. ห้องท�ำงาน ชัน้ 3 อาคารนครชุม ห้อง 13
2. โทร. 02 310 8325
3. Id Line: pakthongchai0930
- นอกจากนี้้� นัักศึึกษาสามารถเลืือกสอบแบบ
e-Testing (ปรนััย 100 ข้้อ) ซึ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก
ให้้นักั ศึึกษาที่่�ขอจบสามารถเลืือก วัันเวลาที่่�ต้อ้ งการ
สอบได้้ และสามารถทราบผลได้้ทัันทีีหลัังการสอบ
ถ้้าสอบไม่่ผ่่านนัักศึึกษามีีสิิทธิ์์�เข้้าสอบปลายภาค
ตามปกติิ แต่่หากนัักศึึกษาสอบ e-Testing ผ่่านแล้้ว
นัักศึึกษาไม่่มีีสิิทธิ์์�เข้้าสอบปลายภาคเพื่่�อให้้ได้้ผล
ที่่�ดีีขึ้้�น
ข้้อแนะนำำ�
- วิิชานี้้�เหมาะสำำ�หรัับนัักศึึกษาปีี 3-4 ขึ้้น� ไป
ซึ่่�งต้้องผ่่านวิิชาบัังคัับอื่่�นๆ ทางสัังคมวิิทยาและ
มานุุษยวิิทยามาก่่อน
ตามโครงสร้้างหลัักสููตรฯ กำำ�หนดให้้วิิชานี้้�
เปิิดบรรยายในภาค 1
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ชื่่�อกระบวนวิิชา
	ชีีวิิตและระบบนิิเวศวิิทยา
Life and Systems Ecology
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
	วัันอัังคาร เวลา 09.30 – 11.20 น.
เรีี ย นออนไลน์์ ผ่ ่ าน Cyber classroom
หรืื อ Course on demand
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัักดิ์์� ยีีมิิน
	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.มาฆมาส สุุทธาชีีพ
อาจารย์์ขจรศัักดิ์์� วงศ์์ชีีวรััตน์์
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
เป็็นวิิชาที่่�ศึึกษาความซัับซ้้อนของระบบ
ในเชิิงพลวััตร ความซัับซ้้อนของสิ่่�งมีีชีีวิิต ตลอดจน
ศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลงสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ตามระยะเวลา และ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสิ่่�งมีีชีีวิิตกัับสภาพแวดล้้อม
จุุดมุ่่�งหมายของกระบวนวิิชา
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจว่่า การดำำ�รงชีีวิิตของ
มนุุษย์์ควรคำำ�นึึงถึึงพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
มนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อยู่่�รอบตััวเรา ไม่่ว่่าจะเป็็น
เรื่่�องการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ การใช้้พลัังงาน
หากมนุุษย์์ไม่่เข้้าใจความสััมพัันธ์์เหล่่านี้้� โลกของเรา
อาจจะเกิิดปััญหาความเสื่่�อมโทรม การสููญหายไป
ของทรััพยากรต่่าง ๆ โดยมุ่่�งเน้้นให้้เข้้าใจและรัักษา
ทรััพยากรธรรมชาติิให้้คงอยู่่�อย่่างดีีต่่อไป
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
หนัังสืือชีีวิติ และระบบนิิเวศวิิทยา (Life and
Systems Ecology) แต่่งโดย รองศาสตราจารย์์
ดร.ไพบููลย์์ ภููริิเวทย์์
แนวทางการวััดผล
ข้้อสอบอััตนััย จำำ�นวน 5 ข้้อ
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
	นัักศึึกษาควรอ่่านและทบทวนเนื้้�อหาของ
วิิชาในการเรีียนล่่วงหน้้าก่่อนรัับฟัังการบรรยาย
เพื่อ่� ทำำ�ความเข้้าใจกัับเนื้้�อหาวิิชาที่่�จะเรีียน นัักศึึกษา
จะต้้องถ่่ายทอดความรู้้�เป็็นตััวหนัังสืือให้้ถููกต้้อง
ควรตอบให้้ตรงคำำ�ถามและตอบให้้ครบทุุกประเด็็น
คำำ�ถาม ฝึึกเขีียนและเรีียบเรีียงการเขีียนตอบให้้ดีด้ี ว้ ย
อย่่าอ่่านและฟัังเพีียงอย่่างเดีียว เพราะอาจทำำ�ให้้ทำ�ำ
ข้้อสอบได้้ไม่่ทันั เวลาที่่�กำ�ำ หนด รวมถึึงควรแบ่่งเวลา
ในการเขีียนคำำ�ตอบ ในแต่่ละข้้อให้้ดีแี ละทำำ�ข้้อสอบ
ให้้ครบทุุกข้้อ เพราะคะแนนในแต่่ละข้้อนั้้�นจะมีี
คะแนนเท่่ากััน
ช่่องทางการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
โทรศััพท์์ ธุุรการภาควิิชาชีีววิิทยา
02-310-8418
Bio_ram_official
Line : BIO2202
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ชื่่�อกระบวนวิิชา
	ศิิลปสถาปััตยกรรมไทยเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
Thai Arts and Architecture for Tourism
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
	วัันอัังคาร เวลา 13.30 - 15.20 น.
ทาง Google Classroom https://
classroom.google.com/c/Mzc5MjkxODU4Njg4?
cjc=teebv3s รหััสเข้้าชั้้�นเรีียน teebv3s
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
อาจารย์์ ดร.นัันทพร พุ่่�มมณีี
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
ศึึกษาลัักษณะและรููปแบบของศิิลปสถาปััตยกรรมไทย มููลเหตุุและปััจจััยที่่�ก่่อให้้เกิิดลัักษณะ
เฉพาะของศิิลปสถาปััตยกรรมไทยแต่่ละประเภท
ตามลัักษณะทางกายภาพและความเชื่่�อ ประเพณีี
ท้้องถิ่่�น วััสดุุในการก่่อสร้้าง และลัักษณะเด่่นของ
แต่่ละภููมิิภาค รวมทั้้�งศึึกษาการนำำ�เอกลัักษณ์์และ
องค์์ประกอบทางศิิลปสถาปััตยกรรมไทยมาประยุุกต์์
ใช้้กัับการท่่องเที่่�ยว
A study of Thai historical arts and
architectural characteristics which is uniquely
distinguished from the past to present.
Categorizing Thai arts and architecture is
based on physical geography, beliefs,
tradition, wisdom and materials. To study
character of identity and aesthetics in Thai
styles as well as the study of applying arts
and architectural components to support
tourism attraction.
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
เอกสารประกอบการเรีี ย น HIT3301
อาจารย์์ ดร.นัันทพร พุ่่�มมณีี สามารถซื้้�อได้้ที่่�ร้้าน
ถ่่ายเอกสาร คณะมนุุษยศาสตร์์
แนวทางการวััดผล
- รายงานส่่วนบุุคคล
- ข้้อสอบปลายภาคแบบอััตนััย
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
ทบทวนเนื้้� อ หาจากเทปบรรยายสรุุ ป
จัับประเด็็นที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนเน้้นย้ำำ�� ในแต่่ละเรื่่�อง
ซึ่่ง� จะเน้้นในเรื่่อ� งและประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�จะออกข้้อสอบ
ทำำ�สรุุปเนื้้�อหาด้้วยตััวเองก่่อนสอบ จะช่่วยให้้เข้้าใจ
และจำำ�ได้้มากขึ้้�น
ช่่องทางการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
nantaporn.p@rumail.ru.ac.th
FB : https://www.facebook.com/
groups/189794421040943

ชื่่�อกระบวนวิิชา
	ความรู้้�ทั่่�วไปสำำ�หรัับครูู
General Knowledge of Teachers
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
	วัันอัังคาร เวลา 13.30 - 15.20 น.
ผ่่านระบบ Course on demand และ
Cyber classroom
อาจารย์์ผู้�ส้ อน
	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ผ่่องพรรณ สิิทธิิชััย
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
	ความหมายและความสำำ�คัญ
ั ของครูู ประวััติิ
การฝึึกหััดครูู หน้้าที่่�และสถานะของครููในปััจจุุบััน
องค์์กรวิิชาชีีพครูู เกณฑ์์มาตรฐานวิิชาชีีพและการ
ยกย่่ อ งครูู การปฏิิ รูู ปการศึึ ก ษาและการปฏิิ รูู ป
วิิชาชีีพครูู ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับวิิชาชีีพครููในต่่างประเทศ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องและกฎระเบีียบที่่�ครููควรทราบ
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
	ผ่่องพรรณ สิิทธิิชัยั . เอกสารประกอบการสอน
ความรู้้�ทั่่�วไปสำำ�หรัับครูู.
ภาวิิ ไ ล นาควงษ์์ . 2549. ความรู้้ �ทั่่� ว ไป
สำำ�หรัับครูู. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง.
ยนต์์ ชุ่่�มจิิต. 2553. ความเป็็นครูู. กรุุงเทพฯ:
โอเดีียนสโตร์์.
	พิิ ม พ์์ พ รรณ เทพสุุ เ มธานนท์์ . 2556.
ความเป็็นครูู. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง.
	ธงชัั ย สมบููรณ์์ . 2562. ความเป็็ น ครูู.
กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง.
แนวทางการวััดผล
- ข้้อสอบอััตนััย 5 ข้้อ เวลาที่่�ใช้้ในการสอบ
2 ชั่่�วโมง 30 นาทีี
- ทำำ�รายงานส่่ง 20 คะแนน นำำ�เสนอรายงาน
10 คะแนน เลืือกทำำ�ข้้อสอบ 70 คะแนน
- นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาด้้วยตนเองทำำ�ข้้อสอบ
100 คะแนน
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียนและการสอบ
	นัักศึึกษาสามารถเรีียนออนไลน์์ผ่า่ นช่่องทาง
Google Meet และติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอนทาง
Line Group
ช่่องทางการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
Line Open Chat:
กระบวนวิิชา EDF2104
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ฐานข้้อมููล Oxford Law Online

(ต่่อจากหน้้า 2)
รวบรวมเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมายการค้้า
ระหว่่างประเทศ และยัังครอบคลุุมถึึงเนื้้�อหากฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวกัับเอกสารสััญญา การประกัันภััย และการ
ขนส่่งสิินค้้า
• OLRL - Private International Law (กฎหมาย
ระหว่่างประเทศแผนกคดีี บุุ คคล ) - http://olrl.
ouplaw.com/home/PRIL รวบรวมเอกสารงาน
อ้้างอิิงในด้้านกฎหมายเอกชน ครบคลุุมเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับ
เยาวชนและครอบครััว, Choice of Law, intellectual
property law ฯลฯ อีีกทั้้�งยัังมีีหนัังสืือสำำ�คััญใน
ด้้านกฎหมายเอกชน เช่่น Cheshire, North, and
Fawcett on Private International Law,
Briggs: Agreements on Jurisdiction and
Choice of Law, และ Raphael: The Anti-Suit
Injunction
5. Investment Claims (IC) : http://oxia.oup
law.com/home/ic
รวบรวมเอกสาร
รายงานเกี่่� ย วกัั บ คดีี
ข้้ อคิิ ดเห็็ นพร้้ อมบท
วิิเคราะห์์ตราสารระหว่่าง
ประเทศพร้้อมรายละเอีียด
และสนธิิสัญั ญาเกี่่ย� วกัับ
กฎหมายการลงทุุ น
ระหว่่างประเทศและ
อนุุญาโตตุุลาการ
นอกจากนี้้� เอกสารต่่างๆ ยัังมีีให้้บริิการและค้้นคว้้า
ข้้อมููลในหลายรููปแบบ ทั้้�งบทความจากหนัังสืือ บทความ
จากวารสารวิิชาการ และบทความจากรายงานประจำำ�ปีี
6. Max Planck Encyclopedia of International Law
(MPIL) : https://opil.ouplaw.com/home/MPIL
สารานุุกรมรวบรวมความรู้้�ด้้านกฎหมายระหว่่าง
ประเทศ มีีทั้้ง� บทวิิเคราะห์์และบทความ Peer-Reviewed
จากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านกฎหมาย มากกว่่า 1,700 บทความ
ครอบคลุุมเนื้้�อหาในสาขา Air Law, Law of Outer
Space, The Use of Force ฯลฯ รวมถึึงมีีการปรัับปรุุง
เนื้้�อหาให้้ทัันสมััยอยู่่�เสมอ
7. Max Planck Encyclopedia of Comparative
Constitutional Law (MPECCOL) : https://oxcon.
ouplaw.com/home/MPECCOL
สารานุุกรมที่่�รวบรวมความรู้้แ� ละบทวิิเคราะห์์ด้า้ น
กฎหมายรััฐธรรมนููญเปรีียบเทีียบจากมุุมมองต่่างๆ
ทั่่�วโลก ทั้้� ง ในด้้านแก่่นแท้้ พื้้� น ฐาน ลัั ก ษณะ การ
พััฒนา และประวััติิศาสตร์์ของกฎหมายรััฐธรรมนููญ
รวมถึึงการเปรีียบเทีียบกฎหมายในแง่่มุุมต่่างๆ เช่่น
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ขอบเขต และการร่่ า งรัั ฐ ธรรมนููญ
นอกจากนี้้�ยัังมีีเนื้้�อหาสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับมหากฎบััตร
Magna Carta กฎบัั ต รแห่่ ง เมดิิ น่ ่ า (Charter of
Medina) ฯลฯ อีีกมากมาย
สอบถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการยืืมหนัังสืือออนไลน์์
การใช้้ฐานข้้อมููลออนไลน์์ หรืือการบริิการของสำำ�นััก
หอสมุุดกลาง ได้้ที่่�
Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/
forum/index.php?board=2.0
Inbox Page Facebook : http://m.me/ramlibservice
Telephone : 0-2310-8646
Line OA : @063sqrqe
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กิิจกรรมคณะวิิทยาศาสตร์์

ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำ � แหง จัั ดกิิ จ กรรมสัั ม มนาออนไลน์์ Special
webinar : Invited speakers from Outstanding
Universities ในหััวข้้อ “Diversity of Orchids at
Khao Yai National Park and Ecotourism
Management” โดย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สัันติิ
วัั ฒ ฐานะ ผู้้ �อำำ � นวยการศููนย์์ อ นุุ รัั ก ษ์์ พัั น ธุุ ก รรมพืื ช
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี (คลองไผ่่) เมื่่�อวัันที่่� 28 กัันยายน
2564 โดยดำำ�เนิินการสััมมนาผ่่านระบบสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ด้้วยวีีดิิทััศน์์ผ่่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีี
คณาจารย์์ นัักวิิจัยั นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี โท และเอก
และผู้้ �ที่่� ส นใจจากหน่่ ว ยงานต่่ า งๆ เข้้ า รัั บ ฟัั ง เช่่ น
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย เป็็นต้้น เข้้าร่่วมสััมมนา
พร้้อมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนความรู้้�เกี่่�ยวกัับความหลากหลาย
ทางชีีวภาพของกล้้วยไม้้ ในพื้้�นที่่�อุทุ ยานแห่่งชาติิเขาใหญ่่
จัั ง หวัั ด นครราชสีี ม า ตลอดจนแนวทางพัั ฒ นาการ
จััดการท่่องเที่่�ยวแบบเชิิงนิิเวศ (Ecotourism) โดยใช้้
กล้้ ว ยไม้้ เ ป็็ น ต้้ น แบบการจัั ด การ ซึ่่� ง สามารถนำำ � ไป
ประยุุกต์์ใช้้กัับพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ต่่างๆ ได้้ โดยการสััมมนา
ในครั้้�งนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์ เพื่่อ� นำำ�เสนอความรู้้ท� างวิิชาการ
ด้้านชีีววิิทยาที่่�ก้้าวหน้้าในแขนงต่่างๆ มาแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ระหว่่างหน่่วยงาน ซึ่่�งจะเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการเสริิมสร้้างประสบการณ์์ระหว่่างอาจารย์์
นัักวิิจัยั นัักศึึกษา และผู้้�ที่่ส� นใจ ตลอดจนการนำำ�ความรู้้�
ที่่�ได้้ไปพััฒนาศัักยภาพด้้านการศึึกษา การวิิจััย และ
การประกอบอาชีีพในอนาคต

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัั ก ดิ์์� ยีี มิ ิ น
พร้้อมด้้วยอาจารย์์ นัักวิิจัยั และนัักศึึกษาปริิญญาโท-เอก
ภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง เข้้าร่่วมประชุุมและนำำ�เสนอผลงานวิิจััย
เรื่่อ� ง Stress-resistance corals as breeding stock
for coral restoration projects in the Western
Gulf of Thailand ในการประชุุมวิิชาการ ECSA 58 EMECS 13, Estuaries and coastal seas in the
Anthropocene: Structure, functions, services
and management ระหว่่างวัันที่่� 6-9 กัันยายน 2564
ณ University of Hull สหราชอาณาจัักร พร้้อมทั้้�ง
ดำำ � เนิิ น การจัั ด ประชุุ ม ออนไลน์์ แ บบคู่่�ขนาน โดยมีี
นัักวิิชาการจากประเทศต่่างๆ เข้้าร่่วมประชุุม เช่่น
สหราชอาณาจัักร สหรััฐอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น ออสเตรเลีีย
สิิงคโปร์์ ไทย

อาจารย์์ ดร.ภากร จููเหล็็ง อาจารย์์ประจำำ�
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ และอาจารย์์จิริ เวฐน์์
เพ็็ชรสุุทธิ์์� อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการเกษตร
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ได้้รัับเชิิญ
จาก ศููนย์์เทคโนโลยีีเกษตรและนวััตกรรม (Agritech
and Innovation Center: AIC) จัังหวััดสุุโขทััย เป็็น
วิิ ทยากรบรรยายถ่่ ายทอด “องค์์ความรู้้ �และสาธิิ ต
ระบบน้ำำ��อััจฉริิยะแปลงมะม่่วงโชคอนัันต์์” ผ่่านระบบ
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ด้้วยวีีดิิทััศน์์ผ่่านโปรแกรม Zoom
Meeting ณ ศููนย์์การเรีียนรู้้เ� พิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต
สิินค้้าเกษตร อำำ�เภอศรีีนคร จัังหวััดสุโุ ขทััย เมื่่อ� วัันที่่� 7
กัันยายน 2564 โดยมีีเกษตรกร และผู้้�ที่่ส� นใจ ตลอดจน
หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เข้้าร่่วมฟัังบรรยาย จำำ�นวน 20 คน
ทั้้�งนี้้�ศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ ได้้ปฏิิบััติิตามมาตรการควบคุุม
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 สำำ�หรัับการจััด
การบรรยายในครั้้�งนี้้�อย่่างเคร่่งครััด ซึ่ง่� กิิจกรรมดัังกล่่าว
มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เพื่่� อ ช่่ ว ยการบริิ ห ารจัั ด การพื้้� น ที่่�
เกษตรกรรมแบบมีีเป้้าหมายในการใช้้ประโยชน์์ให้้มีี
ประสิิทธิิภาพตรงตามศัักยภาพของที่่�ดินิ และสอดคล้้อง
กัับความต้้องการของตลาด ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้เกษตรกรมีีผลกำำ�ไร
ที่่�สููงกว่่าการทำำ�เกษตรในพื้้�นที่่�ไม่่เหมาะสม โดยการใช้้
ข้้อมููลทางวิิชาการในการวิิเคราะห์์ศัักยภาพของพื้้�นที่่�
ได้้แก่่ ข้้อมููลภููมิิอากาศ ดิิน น้ำำ�� สภาพแวดล้้อมด้้านต่่างๆ
วิิเคราะห์์ร่ว่ มกัับข้้อมููลความต้้องการของตลาด เพื่่อ� หา
ความเหมาะสมของการทำำ�การเกษตรในแต่่ละพื้้�นที่่�
เพื่�อ่ ให้้เกษตรกรได้้ประโยชน์์สููงสุุด

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.มาฆมาส สุุทธาชีีพ
หััวหน้้าภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง เป็็นประธานการประชุุมเพื่่�อวางแนวทาง
การจััดการเรีียนการสอนกระบวนวิิชาต่่างๆ ที่่�ต้อ้ งสอน
ร่่วมกัันของภาควิิชาชีีววิิทยา ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา
2564 เมื่่อ� วัันที่่� 27 กรกฎาคม 2564 ผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ด้้ ว ยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีี ค ณาจารย์์
เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างพร้้อมเพรีียง โดยได้้วางแนวทาง
การจัั ด การเรีี ย นการสอนและการฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก าร
ให้้สอดคล้้องกัับประกาศของมหาวิิทยาลััย ซึ่่ง� ภาควิิชา
ชีีววิิทยาคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพของการเรีียนการสอนให้้
เป็็นไปตามมาตรฐานการศึึกษา และมีีประสิิทธิิภาพสุุงสุุด
โดยนัักศึึกษาต้้องไม่่เสีียโอกาสทางการศึึกษา ซึ่ง่� ข้้อสรุุป
ในประเด็็นต่่างๆ ที่่�ได้้จากการประชุุมดัังกล่่าวจะนำำ�ไป
ปฏิิ บัั ติิ พร้้ อ มทั้้� ง มีี ก ารประเมิิ น สถานการณ์์ ต่ ่ า ง ๆ
เป็็นระยะ เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนให้้เหมาะสมและสอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

	คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
จััดกิิจกรรม “กตเวทิิตาจิิตต่่อผู้้�เกษีียณอายุุราชการ
ออนไลน์์” ในงานเกษีียณอายุุราชการ ประจำำ�ปีี 2564
แด่่ผู้้�เกษีียณ จำำ�นวน 5 ท่่าน ได้้แก่่ รองศาสตราจารย์์
ดร.นวลฉวีี เวชประสิิทธิ์์� ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ศรีีจิติ ร
รััตนแก้้วกาญจน์์ คุุณจิินตนา แนบชิิด คุุณบรรจง
บุุญมาแย้้ม และ คุุณจิิรััฏฐ์์ ธาดาดล เมื่่�อวัันที่่� 23
กัันยายน 2564 ผ่่านระบบสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ด้้วยวีีดิทัิ ศน์
ั ์
ผ่่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.สืื บ พงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิ ก ารบดีี ม หาวิิ ท ยาลัั ย
รามคำำ�แหง และ ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์สาธิิน สุุนทรพัันธ์์
คณบดีี คณะรัั ฐศาสตร์์ กรรมการสภามหาวิิ ทยาลัั ย
รามคำำ�แหง รัักษาราชการแทนคณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์
ให้้เกีียรติิกล่่าวขอบคุุณผู้้เ� กษีียณราชการทุุกท่่าน ที่่�ทุ่่�มเท
เสีี ย สละ และอุุ ทิิ ศ ตนเพื่่� อ การปฏิิ บัั ติิ ง านในหน้้ า ที่่�
ความรัับผิิดชอบมาอย่่างยาวนาน ช่่วยพััฒนามหาวิิทยาลััย
ให้้เจริิญก้้าวหน้้า หลัังจากนั้้�นผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมร่่วม
รัับชมวีีดิิทััศน์์มุุทิิตาคารวะ พร้้อมทั้้�งร่่วมส่่งข้้อความ
มุุทิติ าจิิตแด่่ผู้เ�้ กษีียณผ่่าน google form จากบุุคลากร
ผู้้�เข้้าร่่วมงานทุุกท่่านในรููปแบบออนไลน์์

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัั ก ดิ์์� ยีี มิ ิ น
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาชีีววิิทยา และนายกสมาคม
วิิทยาศาสตร์์ทางทะเลแห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับ กลุ่่�มวิิจัยั
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพในทะเล (Marine
Biodiversity Research Group : MBRG) ภาควิิชา
ชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ดำำ�เนิินการจััดประชุุมออนไลน์์ ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย
นัักวิิจัยั ในภููมิิภาค Western Pacific จากหลายองค์์กร
ในประเทศต่่างๆ เช่่น จีีน ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ ฟิิลิิปปิินส์์
อิินโดนีีเซีีย มาเลเซีีย เวีียดนาม สิิงคโปร์์ ไทย ฯลฯ
เมื่่�อวัันที่่� 10 กัันยายน 2564 เพื่่�อจััดเตรีียมข้้อเสนอ
เรื่่อ� ง Save Our Corals: a partnership programme
on coral reef resilience สำำ�หรัับ Decade Action
Incubator ซึ่่�งกิิจกรรมดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
ประชุุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference
for the Western Pacific and its Adjacent Areas
ที่่�จะจััดขึ้้�น ระหว่่างวัันที่่� 25 – 26 พฤศจิิกายน 2564
แบบ Online ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการโดย The Intergovernmental
Oceanographic Commission of UNESCO through
its Sub-Commission for the Western Pacific
(WESTPAC) ร่่วมกัับ กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม และกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง

๘

ม.รามฯ จัับมืือ อจชล. และ15 สถาบัันฯ

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๓๑)

(ต่่อจากหน้้า 1)

โอกาสนี้้� ศาสตราจารย์์ ดร.เผดิิมศัักดิ์์� จารยะพัันธุ์์�
ประธานอนุุกรรมการที่่�ปรึึกษาและจััดการความรู้้�
เพื่่�อผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล กล่่าวว่่า ยิินดีีที่่�
ทุุกสถาบัันการศึึกษาให้้เกีียรติิเข้้าร่่วมพิิธีีลงนาม
ความร่่วมมืือทางวิิชาการในครั้้�งนี้้� โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์หลััก
คืือ เสริิมสร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการ ความรู้้�
ทางด้้านผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเลทุุกมิิติิ ซึ่่ง� จะเป็็น
ประโยชน์์ในการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ระหว่่าง
อจชล.กัับสถาบัันการศึึกษาทั้้�ง 16 แห่่ง โดยวิิธีีการ
แลกเปลี่่� ย นข้้ อ มููลและวิิ ธีี ก ารที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
ผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล ได้้มีีการส่่งเสริิม
ทั้้�ง 2 ฝ่่าย ให้้ได้้ทำำ�การศึึกษา ค้้นคว้้า วิิจััย ประชุุม
ฝึึกอบรม และการฝึึกงาน ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล รวมทั้้�งในส่่วนที่่�
เกี่่ย� วข้้องตามที่่�หน่่วยงานทั้้�ง 2 ได้้พิจิ ารณาเห็็นสมควร
หรืื อ เห็็ น ชอบร่่ ว มกัั น ตลอดจนการแลกเปลี่่� ย น
บุุคลากรระหว่่างกัันด้้วย หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าจะได้้รับั
ความร่่วมมืืออย่่างดีีจากสถาบัันการศึึกษาทุุกแห่่ง
ที่่� ล งนามในวัั น นี้้� เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การขัั บ เคลื่่� อ น
การเสริิมสร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการที่่�เกี่่�ยวกัับ
การจััดการความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ของชาติิ
ทางทะเลอย่่างเป็็นรููปธรรม และเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
ของบัันทึึกข้้อตกลงดัังกล่่าว รวมทั้้�งเพื่่อ� ให้้การรัักษา
ผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเลมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง
และยั่่�งยืืนต่่อไป
ด้้าน ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง กล่่าวว่่า ดีีใจ
ที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในการเสริิมสร้้าง
ความร่่วมมืือทางวิิชาการเกี่่ย� วกัับการจััดการความรู้้�
ด้้านผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล ทั้้�งด้้านบุุคลากร
ด้้านวิิชาการและการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ต่่างๆ
กัับหน่่วยงานและสถาบัันการศึึกษาต่่างๆ ซึ่่ง� จะเป็็น
ประโยชน์์อย่่างยิ่่ง� เพื่่อ� นำำ�มาจััดการเกี่่ย� วกัับหลัักสููตร
และความเป็็นเลิิศทางวิิชาการด้้านต่่างๆ ของคณะ
วิิทยาศาสตร์์ อีีกทั้้�งความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้�ยังั มีีคณะต่่างๆ
ของมหาวิิทยาลััย อาทิิ คณะนิิติศิ าสตร์์ บริิหารธุุรกิิจ
และศึึกษาศาสตร์์ เป็็นต้้น เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม เชื่่อ� มั่่น� ว่่า
จากนี้้�จะเกิิดกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ทำำ�ร่่วมกัันและเป็็น
ประโยชน์์กัับสัังคมและมหาวิิทยาลััยต่่อไป

วันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ม.รามฯ ประชุุมพััฒนาวิิชาชีีพทััศนมาตรศาสตร์์

คณะศึึกษาศาสตร์์ ม.รามฯ เปิิดรัับป.โทฯ

ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
กล่่าวว่่า ม.รามคำำ�แหง ยิินดีีที่่�
จะส่่งเสริิมวิิชาชีีพทััศนมาตร
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักและเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของสัังคม รวมถึึงสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับทััศนมาตร
ให้้กว้้างขวางขึ้้�นพร้้อมให้้ความร่่วมมืือกัับทุุกฝ่่าย
ที่่�จะพััฒนาวิิชาชีีพนี้้�
“วิิชาชีีพทััศนมาตร ควรมีีความชััดเจนด้้าน
อาชีีพ จึึงอยากให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับรู้้�ถึึง
การทำำ � งานของนัั ก ทัั ศ นมาตรศาสตร์์ เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาที่่�จบออกไปทำำ�งานที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญ
ในสัังคม เป็็นวิิชาชีีพที่่�มีีความภาคภููมิิใจ สามารถ
ช่่วยเหลื ื อ สัั ง คม และเลี้้�ยงดููครอบครัั ว ตนเอง
ได้้อย่่างเหมาะสม
ม.รามคำำ � แหง ยิิ น ดีี ส นัั บ สนุุ น การพัั ฒ นา
วิิชาชีีพทััศนมาตรศาสตร์์ มีีความพร้้อมทางด้้าน
สถานที่่� เ พื่่ � อ ร่่ ว มมืือกัั บ คณะกรรมาธิิ ก ารด้้ า น
สาธารณสุุขแห่่งรััฐสภา และมหาวิิทยาลััยเครืือข่่าย
ด้้านทััศนมาตรศาสตร์์ ผลัักดัันให้้วิชิ าชีีพทััศนมาตรศาสตร์์ให้้เป็็นที่่รู้� �จั้ กั ในสัังคมไทย ขอบคุุณทุุก ๆ ท่่าน
ที่่เ� ห็็นความสำำ�คัญั ในวิิชาชีีพนี้้� และหวัังว่่าจะร่่วมมืือกััน
พััฒนาให้้ทัศั นมาตรศาสตร์์มีมี าตรฐานเป็็นที่่ย� อมรัับ
เทีียบเท่่ากัับวิิชาชีีพอื่่�น”
อาจารย์์ดนััย ตัันเกิิดมงคล
กล่่าวว่่า คณะทััศนมาตรศาสตร์์
ม.ร. มีี คว ามพร้้ อ มให้้ คว าม
ร่่ ว มมืื อ กัั บ คณะกรรมาธิิ ก าร
ด้้านสาธารณสุุ ข แห่่งรัั ฐ สภา
เพื่่�อจะทำำ�ให้้วิิชาชีีพทััศนมาตรศาสตร์์เป็็นที่่�รู้้�จััก
และพััฒนาระบบสาธารณสุุข โดยเฉพาะเรื่่�องของ
ดวงตาที่่�เป็็นเรื่่�องละเอีียดอ่่อน
“ปััญหาทางด้้านสายตา ไม่่ใช่่ปััญหาที่่�เกิิด
วัันนี้้แ� ล้้วรักั ษาหายได้้ในวัันพรุ่่�งนี้้� หรืือรัักษาหายได้้
ด้้วยแว่่น แต่่เป็็นปััญหาด้้านสุุขภาพอย่่างหนึ่่�ง
ที่่�ต้้องดููแลอย่่างต่่อเนื่่�องไปตลอดชีีวิิต ปััจจุุบััน
เทคโนโลยีีช่่วยแก้้ปััญหาด้้านสายตาได้้ดีีขึ้้�น แต่่
เทคโนโลยีีที่่�พััฒนาอย่่างรวดเร็็วก็็ต้้องการสายตา
ที่่�ดีีในการควบคุุม ซึ่่�งปััญหาทางด้้านสายตานั้้�น
สามารถเกิิดขึ้้�นได้้กัับทุุกคน เป็็นปััญหาที่่�ใกล้้ตััว
และต้้องได้้รัับการแก้้ปััญหาอย่่างเร็็วที่่�สุุด”
ด้้าน พญ.เพชรดาว โต๊๊ะมีีนา
กล่่าวว่่า วิิชาชีีพทัศั นมาตรศาสตร์์
เป็็นเรื่่�องใหม่่ในประเทศไทย
เพราะยัังมีีอีกี หลายคนที่่�ไม่่รู้จั�้ กั
และไม่่เข้้าใจว่่าทััศนมาตรคืืออะไร
รวมถึึงไม่่เห็็นความสำำ�คัญ
ั ในการออกกฎหมาย เวทีี
ในวัันนี้้�จึึงเป็็นการติิดตามการทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิด
ในขณะเดีียวกััน สาธารณสุุขแห่่งรััฐสภาก็็จะจััด

แผน ข (ไม่่ทำำ�วิิทยานิิพนธ์์) เรีียนวัันเสาร์์ เวลา
08.00-17.00 น. และวัันอาทิิตย์์ เวลา 08.00-12.00 น.
ณ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง (หััวหมาก) ค่่าธรรมเนีียม
ตลอดหลัักสููตร 160,000 บาท (แบ่่งชำำ�ระ 7 งวด)
คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
ผู้้�สนใจสมััครได้้ตั้้�งแต่่บััดนี้้� - 30 ธัันวาคม
2564 โดยขอรัับใบสมััครและสมััครได้้ที่่�ภาควิิชา
เทคโนโลยีีการศึึกษา คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำ�แหง หััวหมาก หรืือสมััครออนไลน์์ได้้ที่่�
http://forms.gle/tTxLNURUxMix2MCU8
สอบถามรายละเอีียดโทร. 081-073-7905

(ต่่อจากหน้้า 1)

คณะผู้้จั� ดั ทำำ�ข่า่ วรามคำำ�แหงออนไลน์์

(ต่่อจากหน้้า 1)

ม.รามฯ รัับนัักศึึกษา ป.เอก ฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

และวัันเสาร์์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่่าใช้้จ่่าย
ตลอดหลัักสููตร 479,000 บาท (แบ่่งชำำ�ระ 8 งวด)
คััดเลืือกโดยการสอบสััมภาษณ์์
ผู้้ส� นใจสมััครได้้ตั้้ง� แต่่บัดั นี้้� – 27 พฤศจิิกายน
2564 สอบถามรายละเอีียดและสมััครได้้ที่่� สำำ�นักั งาน
โครงการหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชา
รััฐประศาสนศาสตร์์ ชั้้�น 4 ห้้อง 0451 อาคาร
ศรีีศรััทธา คณะรััฐศาสตร์์ โทร. 02-310-8483-9
ต่่อ 241,0-2310-8493, 089-485-4845 หรืือ
www.phd-pa.ru.ac.th, www.facebook.com/
phd.pa.ru
สััมมนาเกี่่ย� วกัับวิิชาชีีพทัศั นมาตรศาสตร์์ เพื่อ่� เป็็น
สื่่�อสารธารณะให้้ทุุกคนทราบว่่าทััศนมาตรศาสตร์์
คืืออะไร เป็็นอย่่างไร โดยร่่วมมืือกัับ ม.รามคำำ�แหง
และมหาวิิทยาลััยอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

“คณะทััศนมาตรศาสตร์์เป็็นคณะที่่�ทำำ�ให้้
ทุุกคนมองเห็็น มองเห็็นอย่่างไรให้้ชัดั ขึ้้น� มองเห็็น
อย่่างไรให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย และวิิชาชีีพนี้้�
ควรเป็็นที่่�ยอมรัับในประเทศไทย
จากการลงพื้้�นดููการทำำ � งานของวิิ ช าชีี พ
ทััศนมาตรศาสตร์์ พบว่่าวิิชาชีีพนี้้�มีีความสำำ�คััญ
ในระบบปฐมภููมิิ ช่่วยแก้้ปััญหาทางด้้านสายตา
ให้้มองเห็็นได้้ชัดั ขึ้้น� ควรมีีการต่่อยอดให้้วิชิ าชีีพนี้้�
มีีความสำำ�คััญเท่่าวิิชาชีีพอื่่�น จึึงควรมีีการเปิิดเวทีี
เสวนา ทำำ�ให้้เป็็นที่่�รู้�จั้ กั อย่่างกว้้างขวาง และเป็็นทีี่่��
ยอมรัับของสัังคมและกฎหมายด้้วย”

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย     รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิิสิทิ ธิ์์  � ศุุภกิิจเจริิญ    น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล    น.ส.กุุลิศิ รา  เจริิญสุุข
บรรณาธิิการ
ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล                                        กองบรรณาธิิการ     น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
ผู้้ป� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ    นางปุุญญิิสา อรพิินท์์                  ช่่างภาพ
    นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง           
ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า     นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

