คณะผู้้�บริิหาร ม.ร. ร่่วมกิิจกรรมจิิตอาสา

ผู้้�ช่่ ว ยศาสตราจารย์์ ดร.สืื บ พงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง นำคณะผู้้�บริิหาร
มหาวิิทยาลััย เข้้าร่่วมโครงการเสริิมคุุณภาพชีีวิิต และ
คุุณค่่าบััณฑิิต(หลัักสููตรดููงานจิิตอาสา) โดยมีีพัันเอก
ธีีระพล ศรีีฉ่่ำ ผู้้�ดููแลศููนย์์ฝึ ึกโรงเรีียนจิิตอาสา 904
(เขตบางเขน) พร้้อมด้้วยทหารวิิทยากร ร่่วมต้้อนรัับ
เมื่่อ� วัันที่่� 21 มิิถุนุ ายน 2565 ณ ศููนย์์ฝึกึ โรงเรีียนจิิตอาสา 904
(บางเขน) จััดโดยสถาบัันศิิลปวััฒนธรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ ม.ร.
โอกาสนี้้� พ.อ.ธีีระพล ศรีีฉ่ำ่ กล่่าวว่่า การเรีียนรู้้�
ศููนย์์ฝึึกจิิตอาสา เป็็นสถานที่่�หนึ่่�งในพระราชกรณีียกิิจ
ของในหลวงรััชกาลที่่� 10 เช่่น ปีีพ.ศ.2534 มีีโครงการ
อัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำริิเกี่่ย� วกัับการพััฒนาแหล่่งน้้ำ และ
พระองค์์ท่า่ นยัังทรงเห็็นถึึงความสำคััญของศููนย์์ฝึกึ ฯแห่่งนี้้�
ว่่าเป็็นแหล่่งรวบรวมความรู้้�ด้า้ นเกษตรทฤษฎีใี หม่่ ตามหลััก
ปรััชญาเศรฐกิิจพอเพีียง ตลอดจนสืืบสานพระราชกรณีียกิิจ
จากในหลวงรััชกาลที่่� 9
(อ่่านต่่อหน้้า 2)

คณบดีีคณะรััฐศาสตร์์
รัับรางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่นจาก มธ.
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สาธิินสุุนทรพัันธุ์์� คณบดีีคณะรััฐศาสตร์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง รัั บ รางวัั ลศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า ดีีเด่่ น ประจำปีี 2563
ด้้านบริิหารวิิชาการ จากคณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และ
สมาคมรััฐศาสตร์์ แห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ในโอกาสครบรอบ 73 ปีีวัันสถาปนาคณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ เมื่่อ� วัันที่่� 14 มิิถุนุ ายน 2565 ณ ห้้อง ศ.ทวีี แรงขำ (ร.103)
ชั้้�น1 คณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ท่่าพระจัันทร์์

ม.ร.จััดตรวจสุุขภาพ ประจำำ�ปีี 2565
คณะกรรมการสวัั ส ดิิ ก าร มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
จััด โครงการตรวจสุุ ข ภาพประจำปีี 2565 ให้้ แก่่ ข้้ า ราชการ
ข้้าราชการบำนาญ พนัักงานมหาวิิทยาลััย ลููกจ้้างประจำ ลููกจ้้าง
งบรายได้้ และลููกจ้้างมหาวิิทยาลััย ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ระหว่่างวัันที่่� 5-7 กรกฎาคม 2565 ตั้้�งแต่่เวลา 07.00-12.00 น.
ณ ห้้องศัักดิ์์� ผาสุุขนิิรัันต์์ และห้้องสโมสร อาคารหอประชุุม
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช
คณะกรรมการสวัั ส ดิิ ก าร ขอแจ้้ ง วัั น ตรวจสุุ ข ภาพ
ของแต่่ล ะหน่่วยงานให้้ แก่่บุุ ค ลากรของมหาวิิ ท ยาลัั ย ทราบ
โดยทั่่�วกััน ดัังนี้้�
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

คณะนิิติิศาสตร์์จััดแข่่งขััน
Moot Court Academy 2022

คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
จััดโครงการแข่่งขัันศาลจำลอง RU Law Moot
Court Academy 2022 “รอบชิิ ง ชนะเลิิ ศ ”
โจทย์์ ก ารแข่่ ง ขัั น รอบชิิ ง ชนะเลิิ ศ เรื่่� อ งเกี่่� ย วกัั บ
สิิทธิิบััตรกััญชา โดยรองศาสตราจารย์์ ดร.ฐากููร
ศิิริยุิ ทุ ธ์์วัฒ
ั นา คณบดีีคณะนิิติศิ าสตร์์ ร่่วมในพิิธีีเปิิด
และมอบรางวััลให้้แก่่นักั ศึึกษา เมื่่อ� วัันที่่� 20 มิิถุนุ ายน 2565
ณ ห้้องศาลจำลอง คณะนิิติศิ าสตร์์ อาคาร 2 ชั้้น� 2
ผลการแข่่งขัันภาคภาษาอัังกฤษ รางวััล
ชนะเลิิ ศ ได้้ แก่่ Mr. Supapat Ploydaeng
รองชนะเลิิศ ได้้แก่่ Ms. Pornpavee Sawatvong
ผลการแข่่งขัันภาคภาษาไทย รางวััลชนะเลิิศ
ได้้แก่่ นางสาวเจนจิิรา ฟองศิิริิ รองชนะเลิิศ ได้้แก่่
นางสาวเพ็็ญพิิชญา ฐิิติิพงศ์์สมบููรณ์์
สำหรัับการแข่่งขัันในปีี 2565 นี้้� ได้้รับั เกีียรติิ
จากคณะกรรมการตัั ดสิิ น ผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ ได้้ แก่่
คุุณเมลิินีี โฆษิิตวััฒนฤกษ์์ ผู้้�พิิพากษาศาลทรััพย์์สินิ
ทางปัั ญ ญาและการค้้ า ระหว่่างประเทศกลาง
คุุ ณ ดวงพร เตชะกำธร อัั ย การจัั ง หวัั ด ประจำ
สำนัักงานอััยการสููงสุุด และคุุณนัันทน อิินทนนท์์
บริิษััท ติิลลิิกี้้�แอนด์์กิิบบิินส์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
จำกััด

ม.ร.จััดปฐมนิิเทศ
นัักศึึกษาใหม่่ที่่�รามฯ 2

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ขอเชิิญนัักศึึกษา
เข้้าร่่วมการปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ ปีีการศึึกษา
2565 ในวัันจัันทร์์ที่่� 4 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร
สองแคว 1 ชั้้�น 7 วิิทยาเขตบางนา พร้้อมทั้้�ง
ถ่่ายทอดสััญญาณผ่่านเว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย
		
รามคำแหง www.ru.ac.th และเว็็บไซต์์สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา
www.techno.ru.ac.th
ว่่าที่่�ร้้อยตรีีชุุมพล มากทอง รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิทยาเขต
เปิิ ด เผยว่่ า กองงานวิิ ท ยาเขตบางนา เตรีียมจัั ด งานปฐมนิิ เ ทศ
นัักศึึกษาใหม่่ ปีีการศึึกษา 2565 เพื่่�อต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่และให้้
นัักศึึกษาใหม่่ได้้รู้้�จัักบ้้านหลัังแรกในการเรีียน

(อ่่านต่่อหน้้า 5)

ม.ร. รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ รอบ 2 ด้้วยตนเอง 30 มิิ.ย.- 3 ก.ค. 65
ปีที่ ๕๒

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ฉบับที่ ๑๒

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th

ในฉบัับ

หน้้า 3

พบอาจารย์์ผู้้�สอน

FOL4307

คติิชนกัับการท่่องเที่่�ยว

๒
คณะผู้้�บริิหาร ม.ร. ร่่วมกิิจกรรมจิิตอาสา

ข่าวรามคำ�แหง
(ต่่อจากหน้้า1)

โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่อ� ผลัักดัันปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงและ
การทำเกษตรทฤษฎีีใหม่่ มาแนะนำให้้ประชาชนประยุุกต์์
ใช้้ในอาชีีพ

กระบวนวิิชาที่่เ� ปดสอนสํําหรัับนักั ศึึกษาชั้้�นปที่่� 1 (นัักศึึกษาใหม)
ภาค 1 ปการศึึกษา 2565
กระบวนวิิชา
(หน่่วยกิิต)
ACC1101(3)
ACC1103(3)
AGR1003(3)
ART1003(2)
BIO1105(3)
BIT2001(1)
CDM1101(3)
CHI1001(3)
CMS1003(3)
CMS1101(3)
CMS1103(3)
COS1101(3)

“ศููนย์์ฝึกึ 904 ได้้รวบรวมวััฒนธรรมและภููมิปัิ ญ
ั ญา
ชาวไทยจากทุุกภููมิภิ าค เช่่น วิิถีชี าวนา วิิถีชี าวน้้ำ วิิถีชี าวดอย
รวมถึึงวิิถีีชาวเมืืองที่่�มีีการใช้้พื้้�นอย่่างจำกััด นอกจากการ
บรรยายให้้ความรู้้�แล้้ว สถานที่่�แห่่งนี้้�ยัังมีีฐานการเรีียนรู้้�
เพื่่�อฝึึกเอาตััวรอดเมื่่�อเผชิิญวิิกฤติิต่า่ ง ๆ อย่่างน้้อย 2-3 วััน
ระหว่่างรอหน่่วยกู้้�ภััยเข้้าให้้การช่่วยเหลืือ ได้้ฝึกึ การดำรงชีีพ
ในป่่า การหาอาหารจากท้้องถิ่่น� เพื่่�อรัับประทาน การสื่่อ� สาร
ในภาวะวิิกฤติิ และทัักษะอื่่�น ๆ ที่่�สำคััญ

ปัั จ จุุ บัั น ศูู น ย์์ ฝึ ึ ก 904 แบ่่ ง พื้้� น ที่่� เ ป็็ น 3 แปลง
ประกอบด้้วย แปลงที่่� 1 พื้น้� ที่่�แก้้ปัญ
ั หาภููมิสัิ งั คม แปลงที่่� 2
พื้้�นที่่�แก้้ปััญหาในสถานการณ์์วิิกฤต แปลงที่่� 3 การพึ่่�งพา
ตนเอง โดยศูู น ย์์ ฝึ ึ ก 904 หวัั ง เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ว่่ า ทุุ ก ท่่ า น
จะได้้รัับความรู้้�และนำองค์์ความรู้้�ที่่�ได้้ไปใช้้ประโยชน์์ และ
พััฒนาหน่่วยงาน ตลอดจนถ่่ายทอดสู่่�ลููกศิิษย์์ของท่่าน
เพื่่�อพััฒนาสัังคมให้้ดีีขึ้้�น เหมืือนดัังพระราชปณิิธานของ
ในหลวงที่่� ว่ ่ า ประเทศชาติิ มั่่� น คง ประชาชนมีี ค วามสุุ ข
แก้้ไขในสิ่่�งผิิด สืืบสานในพระราชปณิิธาน ภายใต้้ปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง”
	ด้้าน ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี ม.ร.
กล่่าวว่่า รู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิที่่�ได้้นำคณะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััย
มาเรีียนรู้้�เพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัั บ โครงการอัั น เนื่่� อ งมาจาก
พระราชดำริิ เช่่น วิิธีีการปลููกหญ้้าแฝก วิิถีีชีีวิติ ของกระบืือ
การปลููกป่่า 5 ระดัับ รวมทั้้�งได้้ลงมืือทำในสิ่่�งที่่�ไม่่เคยทำ
ซึ่่� ง นัั บ เป็็ น การเรีียนรู้้�และเป็็ น ประสบการณ์์ ที่่� มีีคุุ ณ ค่่ า
อย่่างยิ่่�ง
“สถานที่่�แ ห่่ง นี้้� คืือแหล่่ง เรีียนรู้้�ที่่�สำคััญ มากว่่า
30 ปีี เป็็นป่่าแห่่งการเรีียนรู้้�กลางกรุุงเทพฯ ที่่�พร้้อมให้้
ทุุกคนได้้สััมผััสวิิถีีชีีวิิตความพอเพีียง และเป็็นผู้้�มีีจิิตอาสา
สามารถช่่วยเหลืือตนเองและผู้้�อื่่�นได้้ในทุุกสถานการณ์์
ด้้วยสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณของในหลวงรััชกาลที่่� 9
ที่่�ทรงมอบบทเรีียนให้้ประชาชนคนไทยได้้เรีียนรู้้�ในศาสตร์์
ที่่�หาที่่�ไหนไม่่ได้้ และสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณข
ุ องในหลวง
รััชกาลที่่� 10 ที่่�ทรงผลัักดัันแหล่่งการเรีียนรู้้�นี้้� ให้้ทัันสมััย
คงอยู่่�เป็็นสถานที่่�แห่่งการศึึกษา ที่่�พร้้อมมอบองค์์ความรู้้�
และประสบการณ์์ให้้กัับประชาชนทุุกคน”

วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

COS1103(3)
DTL2001(3)
DTL2301(3)
DTL2402(3)
ECO1003(3)
ECO1121(3)
EDU1401(3)
ELT2108(3)
ELT2111(1)
ENG1001(3)
ENG1002(3)
ENG2001(3)
FRE1011(3)
GAS1001(2)
GEO2101(3)
GEO2301(3)
GER1011(3)
HED1101(2)
HIS1201(3)
HOT1101(3)
JPN1011(3)
LAW1004(3)
LAW1101(2)
LAW1102(2)
LAW1104(3)
LIS1001(2)
LIS1003(1)

MSA1003(2)
MTH1101(3)
PHI1003(3)
PHY1001(3)
PHY1101(3)
PHY1105(3)
POL1100(3)
POL1101(3)
PSY1001(3)
RAM1000(3)
RAM1101(3)
RAM1102(3)
RAM1103(3)
RAM1111(3)
RAM1131(3)
RAM1132(3)
RAM1141(3)
RAM1142(3)
RAM1201(3)
RAM1202(3)
RAM1203(3)
RAM1204(3)
RAM1301(3)
RUS1011(3)
SCI1002(3)
SCI1003(3)
SOC1003(3)
SOC1013(3)
SPN1011(3)
STA1003(3)
STA2003(3)
THA1001(3)
THA1003(3)
THA2101(3)

วััน-เวลาบรรยาย

สถานที่่�บรรยาย

วัันเวลา สอบไล่่

TH 0830 - 1100
VDO TAPE. F 1330 - 1520
M 0830 - 1100
M 0830 - 1100
TU 0830 - 1100
TU 1350 - 1620
F 1330 - 1520
TU 1350 - 1620
TU 0830 - 1100
W 0830 - 1100
TU 0830 - 1100
TH 0830 - 1100
LEC. TH 0930 - 1120
LAB. TH 1130 - 1320
TU 1130 - 1320
W 0730 - 0920
TH 0930 - 1120
TU 1330 - 1520
TU 0830 - 1100
W 1110 - 1340
F 1330 - 1520
TU 1330 - 1600
W 0930 - 1200
M 0830 - 1100
TU 0830 - 1100
TU 1130 - 1320
M 0830 - 1100
TH 0830 - 1100
TU 0930 - 1120
M 1330 - 1520
M 0830 - 1100
W 1350 - 1620
W 1110 - 1340
TH 0930 - 1120
W 1110 - 1340
M 1350 - 1620
W 0830 - 1100
M 1110 - 1340
M 1350 - 1620
M 1110 - 1340
M 1350 - 1620
วิิชานี้้�มีีการบรรยาย 8 ครั้้�ง ครั้้�งละ 2 ชั่่�วโมง
หามนัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร
ลงทะเบีียนเรีียน
TH 1110 - 1340
W 1350 - 1620
TH 1350 - 1620
W 0830 - 1100
W 0830 - 1100
F 1110 - 1340
W 1350 - 1620
TH 1110 - 1340
TH 1350 - 1620
F 1730 - 1920
TU 0830 - 1100
TU 1350 - 1620
F 1110 - 1340
M 1110 - 1340
F 1350 - 1620
W 0830 - 1100
TH 1110 - 1340
F 0830 - 1100
F 0830 - 1100
W 1110 - 1340
TU 0830 - 1100
W 0830 - 1100
F 1730 - 1920
TU 0830 - 1100
TH 0930 - 1120
TU 1110 - 1340
W 1110 - 1340
W 1350 - 1620
TU 1110 - 1340
W 1110 - 1340
TH 1330 - 1520
TU 1350 - 1620
TU 1110 - 1340
TH 0930 - 1120

PBB 301
VKB 401
PBB 201
KTB 401
PBB 301
KTB 301
KMB 204
PBB 201
SK 1301
SK 1502
SK 1401
KTB 501
SCL 211/2
SCL 211/2
SCL 204
KLB 501
NCB 209
NCB 208
PBB 401
KTB 301
SBB 201
KMB 318
KMB 318
KTB 201
KTB 201
VKB 501
SK 1603
SK 1402
NCB 201/4
NCB 201/4
SK 1401
KTB 201
KTB 201
SBB 310
KTB 501
KTB 201
PBB 201
PBB 301
KTB 201
KTB 501
KTB 501

SAT 22 OCT 2022 A

W 19 OCT 2022 B
W 19 OCT 2022 B
W 2 NOV 2022 A
M 24 OCT 2022 B
M 24 OCT 2022 A
TH 20 OCT 2022 A
F 21 OCT 2022 A
คณะจััดสอบเอง
คณะจััดสอบเอง
TU 25 OCT 2022 B
M 31 OCT 2022 B
F 28 OCT 2022 B
W 19 OCT 2022 A
F 21 OCT 2022 B
SUN 30 OCT 2022 A
คณะจััดสอบเอง
W 19 OCT 2022 A
M 24 OCT 2022 A
F 28 OCT 2022 A
SAT 22 OCT 2022 B
TH 27 OCT 2022 A
TU 1 NOV 2022 B
SAT 22 OCT 2022 A
F 28 OCT 2022 B
TU 1 NOV 2022 B
W 2 NOV 2022 A
SAT 22 OCT 2022 B

KTB 201
KTB 301
PBB 301
PBB 301
SK 1701
SK 1701
PBB 201
KTB 301
PBB 501
KLB 201
KTB 501
KTB 401
KTB 501
PBB 401
KTB 401
KTB 301
PBB 301
KTB 401
PBB 501
PBB 401
KTB 401
KTB 401
KLB 201
SK 1501
SBB 502
KTB 501
PBB 201
SK 1401
SK 1603
KTB 401
SBB 301
PBB 401
PBB 201
VKB 502

F 28 OCT 2022 A
TH 27 OCT 2022 A
SAT 29 OCT 2022 A
W 2 NOV 2022 B
SAT 22 OCT 2022 B
SAT 22 OCT 2022 A
F 21 OCT 2022 B
TH 27 OCT 2022 B
TH 20 OCT 2022 A
W 26 OCT 2022 B
F 21 OCT 2022 A
W 26 OCT 2022 A
SAT 29 OCT 2022 B
SAT 30 OCT 0202 B
TU 25 OCT 2022 B
M 24 OCT 2022 B
W 2 NOV 2022 B
W 19 OCT 2022 B
SUN 30 OCT 2022 A
TU 1 NOV 2022 A
TU 1 NOV 2022 B
W 2 NOV 2022 A
W 26 OCT 2022 B
SAT 22 OCT 2022 A
SAT 29 OCT 2022 A
SUN 30 OCT 2022 B
SAT 22 OCT 2022 A
TH 20 OCT 2022 A
SAT 22 OCT 2022 A
F 21 OCT 2022 A
M 31 OCT 2022 B
W 19 OCT 2022 A
SUN 30 OCT 2022 A
TH 20 OCT 2022 A

M 24 OCT 2022 A
TH 27 OCT 2022 A
TH 20 OCT 2022 B
TH 20 OCT 2022 B
คณะจััดสอบเอง
W 19 OCT 2022 A
TH 27 OCT 2022 B
SAT 29 OCT 2022 B
TU 1 NOV 2022 A
W 19 OCT 2022 A
W 2 NOV 2022 A

วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๓

FOL4307

คติิชนกัับการท่่องเที่่�ยว

ประเทศไทยมีีวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย ผู้้�คนในแต่่ละพื้้�นที่่�มีีวิิถีีชีีวิิตและ
ภููมิิปััญญาที่่�ส่่งต่่อมาถึึงคนรุ่่�นหลััง เป็็นคติิชนที่่�มีีคุุณค่่า เหมาะแก่่การเรีียนรู้้�
และปรัับใช้้ให้้คงอยู่่�คู่่�กัับวิิถีีชีีวิิตร่่วมสมััยของคนไทย นอกจากนี้้� วััฒนธรรม
ยัังเป็็นสิ่่�งดึึงดููดใจให้้ผู้้�คนจากนอกพื้้�นที่่�เข้้ามาสััมผััส เรีียนรู้้�และส่่งต่่อความ
ประทัับใจส่่วนบุุคคลไปยัังบุุคคลอื่่�นหรืือกลุ่่�มอื่่�นๆ อัันมีีส่่วนช่่วยส่่งเสริิม
การท่่องเที่่�ยว กระตุ้้�นเศรฐกิิจในประเทศได้้เป็็นอย่่างดีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุภััทรา บุุญปััญญโรจน์์ ผู้้�สอนวิิชาคติิชน
กัับการท่่องเที่่�ยว หรืือ FOL4307 ได้้อธิิบายคำว่่าคติิชน คืือ ข้้อมููลทาง
วัั ฒ นธรรมมุุ ข ปาฐะ (วัั ฒ นธรรมที่่� ส่ ่ ง ต่่ อ จากการสัั ง เกต การเลีียนแบบ
จากปากสู่่�ปาก ส่่งต่่อโดยไม่่รู้้�ที่่�มา มีีการส่่งต่่อกัันมานานโดยไม่่สามารถระบุุ
ห้้วงเวลาได้้) ของกลุ่่�มคนมีีเอกลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมกลุ่่�มร่่วมกัันอย่่างน้้อย
1 ประการ เช่่น อาหารการกิินของคนไทย ประเพณีีต่่างๆ เพลง เรื่่�องเล่่า
ของคนทั่่�วไปไม่่ว่่าจะเป็็นชาวบ้้านหรืือชาวเมืือง ยกตััวอย่่างง่่ายๆ เช่่น
เรื่่�องเล่่าในมหาวิิทยาลััยรามคำแหงที่่�ว่่า “หากคุุณไม่่เจอจระเข้้เผืือกใน ม.ร.
คุุณจะเรีียนไม่่จบ” ซึ่่ง� ประโยคที่่�ถูกู ส่่งกัันมาอย่่างยาวนาน โดยไม่่มีีใครทราบว่่า
ผู้้�ที่่� ก ล่่ า วคนแรกคืือใคร แต่่ ก็็ ยัั ง ถูู ก พูู ดถึึ ง ในมหาวิิ ท ยาลัั ย จนถึึ ง ปัั จจุุ บัั น
โดยความจริิงของจระเข้้เผืือกในประโยคนั้้�น คืือรููปจระเข้้สีีขาวที่่�ติดิ อยู่่�เสาธง
หน้้ามหาวิิทยาลััย อัันเป็็นสิ่่ง� ที่่�ทำให้้ผู้้�ฟังั ขำและประหลาดใจ แต่่หากตีีความต่่อ
มัันคืือการบอกนัักศึึกษาว่่า เป็็นนัักศึึกษารามคำแหงก็็ควรเข้้าห้้องเรีียน
และสัังเกตสิ่่�งต่่างๆ ในมหาวิิทยาลััยบ้้าง คติิชนคืือข้้อมููลทางวััฒนธรรม
ที่่�ต้้องตีีความ
“คติิชน มีีอยู่่� 3 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มแรกคืือกลุ่่�มที่่�ใช้้ภาษาเป็็นหลััก เช่่น
เพลง เรื่่�องเล่่า นิิทาน ฯลฯ กลุ่่�มที่่�สองคืือใช้้วััตถุุเป็็นหลััก เช่่น อาหาร
สิ่่ง� ก่่อสร้้าง วััตถุทุ างวััฒนธรรมต่่างๆ ฯลฯ และกลุ่่�มที่่�สามคติิชนประเภทผสม
อัันเกี่่ย� วกัับความคิิด ความเชื่่อ� และประเพณีีวัฒ
ั นธรรมต่่าง ๆ ซึ่่ง� จะเห็็นได้้ว่า่
สิ่่�งเหล่่านี้้� ถููกใช้้เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวมานานแล้้ว ดัังนั้้�นในตำราวิิชา FOL4307
จึึงแบ่่งเนื้้�อหาออกเป็็น 3 ส่่วน เพื่่�อให้้นัักศึึกษา ได้้ศึึกษาด้้วยความเข้้าใจ
โดยเริ่่�มจากความหมายและรููปแบบของคติิชน ตามด้้วยความหมายและ
ประเภทของการท่่องเที่่�ยว ทั้้�งในประเทศและกฎบััตรการท่่องเที่่�ยวระหว่่าง
ประเทศที่่� เขาให้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ วิิ ถีี ชีี วิิ ตชุุ ม ชน ความคิิ ด ความเชื่่� อ และ
การปฏิิบััติิต่่อเจ้้าของวััฒนธรรมนั้้�นอย่่างให้้เกีียรติิ เพราะเป็็นสิ่่�งที่่�เจ้้าของ
วััฒนธรรมเคารพนัับถืือ บางทีีถึึงขั้้�นบููชา เพราะการท่่องเที่่�ยวเชิิงคติิชนนั้้�น
เกี่่ย� วข้้องไปถึึงวััฒนธรรมชุุมชน วััฒนธรรมของพื้้�นที่่� หรืือของกลุ่่�มนั้้�น ๆ ด้้วย
จึึงต้้องเรีียนรู้้�วิธีิ กี ารเข้้าถึึงชุุมชน การเข้้าถึึงกลุ่่�มทางวััฒนธรรมต่่างๆ การนำไป
ปรัับใช้้ การให้้เกีียรติิและการปฏิิบัติั ติ ามประเพณีีนั้้�นอย่่างเหมาะสมแต่่ไม่่ได้้
แปลว่่าปรัับใช้้ไม่่ได้้นะ ต้้องปรัับใช้้ได้้ เพราะวััฒนธรรมไหนก็็ตามที่่�ไม่่ถูกู ปรัับใช้้
มัันจะสููญสิ้้�น แต่่ต้้องปรัับใช้้ให้้เหมาะสมเท่่านั้้�นเอง
คติิชนทุุกประเภทปรัับใช้้เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวได้้ทั้้�งนั้้�น แต่่สำหรัับ
คนไทยเรามัักจะคุ้้�นเคยกัับคติิชนประเภทวััฒนธรรมวััตถุุเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
อัันเป็็นวััฒนธรรมทางวััตถุุที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้ทัันสมััยได้้อย่่างหลากหลาย
โดยไม่่ได้้ลดคุุณค่า่ ของวััตถุุ และยัังคงให้้ความสำคััญหรืือเคารพวััฒนธรรมนั้้�นไว้้ได้้

เช่่น นางกวัักที่่�ทำจากไม้้ของกลุ่่�มนัักออกแบบรุ่่�นใหม่่ ออกแบบให้้เหมาะสม
กัับธุุรกิิจต่่าง ๆ ไม่่ใช่่นางกวัักที่่�เป็็นรููปร่า่ งผู้้�หญิิงนั่่�งกวัักเหมืือนสมััยก่อ่ นเพีียง
อย่่างเดีียว เกิิดเป็็นความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่ส� ร้้างรายได้้ และยัังคงความเชื่่อ� เดิิมอยู่่�
นอกจากนี้้� คติิชนประเภทคติิความเชื่่อ� และประเพณีีก็อ็ ยู่่�เคีียงคู่่�กัับการท่่องเที่่�ยว
มาตลอดเช่่นกััน ในรายวิิชานี้้�ก็็จะยกตััวอย่่างให้้เห็็นทั้้�งที่่�ปรากฎในไทยและ
ต่่างประเทศ”
ผศ.ดร.สุุภัทั รา ยัังกล่่าวอีีกว่่า เนื้้�อหาของวิิชา FOL4307 ยัังเชื่่อ� มโยง
กัับการที่่�รััฐบาลไทยพยายามส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์จากทรััพยากร
ทางวััฒนธรรม หรืือเนื้้�อหายัังเชื่่�อมโยงไปยัังความร่่วมมืือระหว่่างนานา
ประเทศ เช่่น ยููเนสโก พยายามให้้ผู้้�คนทั่่�วโลก มีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�และเข้้าใจกััน
ผ่่านกิิจกรรมทางวััฒนธรรมที่่�สร้้างสรรค์์ เช่่น การประกาศเมืืองสร้้างสรรค์์
ด้้านต่่างๆ ของยููเนสโก สำหรัับประเทศไทยนั้้�น จัังหวััดภููเก็็ต ได้้รัับการ
ประกาศเป็็นเมืืองสร้้างสรรค์์ทางด้้านอาหาร ซึ่่�งอาหาร ในจัังหวััดนี้้�มีีความ
เกี่่ย� วข้้องกัับวิิถีีชีีวิติ ของชุุมชน จัังหวััดเชีียงใหม่่และจัังหวััดสุโุ ขทััย เป็็นเมืือง
สร้้างสรรค์์ทางด้้านหััตถกรรม และกรุุงเทพมหานครเป็็นเมืืองสร้้างสรรค์์ด้า้ น
งานออกแบบ จะเห็็นได้้ว่า่ ประเทศไทยมีีวััฒนธรรมอย่่างหลากหลายที่่�ได้้รับั
การยอมรัับจากทั้้�งนานาประเทศและคนไทยเอง ก็็รัับรู้้�สุุนทรีียะนี้้�ทั้้�งด้้าน
อาหาร เครื่่�องแต่่งกาย หััตถกรรมพื้้�นบ้้าน ที่่�ถููกยกย่่องให้้เป็็นของดีีประจำ
ท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ ดึึงดููดให้้นัักท่่องเที่่�ยวค้้นหาความเป็็นต้้นแบบ หรืือส่่งต่่อ
วััฒนธรรมนั้้�นอย่่างภาคภููมิิใจ
	ด้้านความคิิด ความเชื่่อ� และประเพณีีวััฒนธรรมต่่าง ๆ ในประเทศไทย
ก็็ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�มากเช่่นเดีียวกััน โดยกรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม
ได้้จััดกลุ่่�มวััฒนธรรมออกเป็็น 7 กลุ่่�ม โดยเป็็นภููมิิปััญญามรดกร่่วมกัันของ
คนไทยและต่่างชาติิไม่่สามารถนำวััฒนธรรมนี้้�ไปเป็็นของตนเองได้้
นอกจากนั้้�น วััฒนธรรมในประเทศไทยเอง ก็็มีีความแตกต่่างกัันไป
ตามพื้้�นที่่� เช่่น การสร้้างวััดในภููมิิภาคต่่าง ๆ มีีความงดงามแตกต่่างกัันไป
ซึ่่ง� ภายหลััง คนในชุุมชนมีีความกระตืือรืือร้้นในการรัักษาวััฒนธรรมอัันดีีให้้คงไว้้
โดยยอมรัับการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมและความทัันสมััยที่่�ไม่่ลดทอนคุุณค่่า
ทางความเชื่่�อของผู้้�คน
“วิิชานี้้�ต้้องการบอกว่่าวััฒนธรรมเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิต วััฒนธรรมไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�
ตายตััว สามารถดััดแปลงมาใช้้ประโยชน์์ได้้โดยต้้องไม่่สููญเสีียความหมาย
ของวััฒนธรรมนั้้�น เมื่่�อใดก็็ตามที่่�คุุณเปลี่่�ยนแปลงจนเสีียความหมายเดิิม
จะไม่่ใช่่การดััดแปลงวััฒนธรรม แต่่ทำให้้วััฒนธรรมเกิิดความสููญเสีีย ดัังนั้้�น
การจะดััดแปลงวััฒนธรรมให้้ทัันสมััย หรืือดััดแปลงมาใช้้ประโยชน์์ใด ๆ
ก็็ตาม ต้้องคงความหมายของวััฒนธรรมนั้้�นไว้้เหมืือนเดิิม”
	นัักศึึกษาสามารถซื้้�อตำราวิิชาคติิชนกัับการท่่องเที่่�ยว หรืือ FOL4307
ได้้ที่่�สำนัักพิิมพ์์ ม.รามคำแหง ชั้้�น 3 หรืือสั่่�งซื้้�อออนไลน์์ที่่� www.rupress.
ru.ac.th และดููวิิดีีโอบรรยายได้้ทาง Course on demand
	ช่่ อ งทางติิ ดต่ ่ อ อาจารย์์ ผู้้� สอน : ภาควิิ ช าภาษาไทยและภาษา
ตะวัันออกคณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง, E-mail: supatra.b@
rumail.ru.ac.th

๔

ข่าวรามคำ�แหง

ข่่าวกระบวนวิิชา
ภาค 1/2565
GER3303
ชื่่�อกระบวนวิิชา
ภาษาเยอรมัันเพื่่�อสำหรัับงานมััคคุุเทศก์์ 1
German for Tour Guides 1
วััน เวลา สถานที่่�เรีียน
วัันพฤหััสบดีี เวลา 09.30- 11.20 น.
	ห้้อง BPB 301
อาจารย์์ผู้้�สอน
รศ.ดร.ประภาวดีี กุุศลรอด
คำำ�อธิิบายรายวิิชา
ฝึึกทัักษะการใช้้ภาษาเยอรมัันสำหรัับงาน
มััคคุุเทศก์์ จากบทอ่่าน เอกสาร และสื่่อ� ต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัั บ ภูู มิิ ศ าสตร์์ ประวัั ติิ ศ าสตร์์ และวัั ฒ นธรรมไทย
ฝึึ ก ภาคสนาม (ควรเรีียนกระบวนวิิ ช า GER2002
(GN202) มาก่่อน)
A practice of language skills for tour
guides based on texts, documents and other
media, dealing with geography, history and
Thai culture. Field trip requied. (Recommended
preliminary course: GER2002)
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
โครงสร้้าง ศััพท์์ สำนวนภาษาเยอรมัันที่่�ใช้้สำหรัับงาน
มััคคุุเทศก์์ จากบทอ่่าน เอกสาร และสื่่อ� ต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับประวััติิศาสตร์์ ภููมิิศาสตร์์ และวััฒนธรรมไทย
2. เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถใช้้ภาษาเยอรมััน
ติิดต่่อสื่่�อสาร ช่่วยเพิ่่�มพููนประสิิทธิิ ภาพของงานที่่�ทำ
และพััฒนาตนเองในด้้านงานอาชีีพ
รายชื่่�อบทการสอน
บทที่่� 1 Thailand allgemein
บทที่่� 2 Gründung Thailands bis zur Ayutthayazeit
บทที่่� 3 Der Königspalast und der Wat Phra Kaeo
in Bangkok
บทที่่� 4 Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej
บทที่่� 5 Gewürze und Kräuter
บทที่่� 6 Hochzeit in Thailand
บทที่่� 7 Wasserfest in Thailand
บทที่่� 8 Thailändische Massage
นอกจากนี้้ก่� อ่ นเริ่่ม� ลงมืือศึึกษาเนื้้�อหาแต่่ละบท
ผู้้�เรีียนควรทำแบบทดสอบประเมิินผลการเรีียนก่่อน
การเรีียน เพื่่�อเป็็นการทบทวนความรู้้�ภาษาเยอรมัันที่่�
เคยเรีียนมาแล้้ว และตรวจสอบคำตอบกัับเฉลยที่่�ให้้ไว้้
ท้้ายหนัังสืือ เมื่่�อผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาทุุกบทจบแล้้ว
ให้้ทำแบบทดสอบประเมิินผลการเรีียนหลัังการเรีียน
และตรวจสอบคำตอบกัับเฉลย หากแบบฝึึก หััด ใด
ไม่่มีีเฉลย ขอให้้ผู้้�เรีียนทำการบ้้านส่่งให้้อาจารย์์ตรวจ
เพื่่�อที่่�ผู้้�เรีียนจะได้้ทราบว่่าผู้้�เรีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจ
เนื้้�อหาวิิชาในหนัังสืือเล่่มนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นมากน้้อยเพีียงใด
ตำำ�รา/เอกสารประกอบการเรีียน
ประภาวดีี กุุศลรอด. (2562). GER 3303
ภาษาเยอรมัันสำหรัับมััคคุุเทศก์์ 1 (German for Tour
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Guides 1) กรุุงเทพฯ: สำนัักพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
Beales, Mark u.a. (2016). Thailand.
Poland: lonely planet Global Limited. LevyHillerich, Dorothea. (2004). Kommunikation
im Tourismus. München: Goethe-Institut.
และอาจมีีการเรีียนการสอนทางออนไลน์์
เนื่่�องจากการระบาดของ covid 19
แนวทางการวััดผล
สำหรัับผู้้�ที่่�สามารถเข้้าเรีียนสม่่ำเสมอ วััดผล
จากการเรีียนในห้้องเรีียน ที่่�ผู้้�เข้้าเรีียนได้้ฝึึกพููดและ
เอาไปใช้้ในสถานการณ์์จริิงได้้ โดยกำหนดคะแนน
ส่่วนนี้้� 50% และสอบข้้อเขีียนอีีก 50% ส่่วนผู้้�ที่่�ไม่่
สามารถเข้้าเรีียนในชั้้�นเรีียนได้้ วััดผลด้้วยมีีการสอบ
ปากเปล่่าและข้้อเขีียนอย่่างละ 50% เช่่นกััน อาจนััด
สอบปากเปล่่าในวััน เวลาที่่�นัักศึึกษาสะดวก (หรืือทำ
รายงานส่่งตามที่่�ผู้้�สอนกำหนด)
การศึึกษาในชั้้�นเรีียน
สำหรัับผู้้�ที่่�สามารถเข้้าเรีียนสม่่ำเสมอ จะมีี
โอกาสฝึึก มีีการอธิิบายศััพท์์ สำนวน โครงสร้้างที่่�สำคััญ
อย่่างละเอีียด มีีการใช้้สื่อ่� วีีดีีโอประกอบการเรีียนการสอน
หลากหลายและทัันสมััย เน้้นให้้ฝึึกคิิดและพููดอย่่าง
เป็็นระบบ การเรีียนด้้วยวิิธีีนี้้�นัักศึึกษาจะได้้รัับความรู้้�
มากที่่�สุุด
นอกจากนี้้�มีีสื่่�อการเรีียนการสอนออนไลน์์
เรีียนประกอบกัั บ ตำราด้้ ว ย ในกรณีีที่่� นัั ก ศึึ ก ษาไม่่
สามารถเข้้าเรีียนในห้้องเรีียนปกติิได้้ ให้้ติดต่
ิ อ่ อาจารย์์
ผู้้�สอนเพื่่อ� ขอเข้้าฟัังคำบรรยายวิิชานี้้จ� ากคริิปที่่�อาจารย์์
อััดไว้้ให้้ (เป็็นภาษาเยอรมัันทั้้�งหมด) โดยผ่่าน google
classroom
ข้้อแนะนำำ�ในการเรีียน
	นัักศึึกษาควรเข้้าเรีียนตรงเวลา เนื้้�อหาวิิชา
เรีียนต่่อเนื่่อ� งจากง่่ายไปยาก ข้้อสำคััญไม่่ควรขาดเรีียน
เน้้นการเรีียนการสอนที่่�นำไปใช้้ได้้ในชีีวิิตประจำวััน
ฝึึกฝนทุุกทัักษะ ฝึึกให้้เรีียนโดยการคิิดและการใช้้กลยุุทธ์์
ในการเรีียน มีีกิิจกรรมในห้้องเรีียนและมีีการแบ่่งกลุ่่�ม
ทำงาน รายงานหน้้าห้้อง กล้้าแสดงออก นัักศึึกษา
ต้้องทำการบ้้านและทบทวนสิ่่�งที่่�เรีียนไปแล้้วทุุกวััน
ข้้อแนะนำำ�ก่่อนใช้้ตำำ�ราประกอบการเรีียนก่่อน
เข้้าชั้้�นเรีียนหรืือเรีียนด้้วยตนเอง
	ก่่อนเริ่่�มลงมืือศึึกษาเนื้้�อหาแต่่ละบท ผู้้�เรีียน
ควรทำแบบทดสอบก่่อนการเรีียน เพื่่อ� เป็็นการทบทวน
ความรู้้�ที่่�เคยเรีียนมาแล้้ว และตรวจสอบคำตอบกัับ
เฉลยที่่�ให้้ไว้้ท้้ายตำรา เมื่่�อผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาทุุกบท
จบแล้้ว ให้้ทำแบบทดสอบประเมิินผลการเรีียนหลััง
การเรีียนและตรวจสอบคำตอบกัับเฉลย เพื่่�อที่่�ผู้้�เรีียน
จะได้้ทราบว่่าผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความเข้้าใจ เนื้้�อหาวิิชา
ในตำราเล่่มนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นมากน้้อยเพีียงใด
ข้้อแนะนำำ�ในการสอบ
ให้้ทำแบบฝึึกหััดในตำราที่่�อาจารย์์สั่่�งทุุกข้้อ
ก่่อนทำข้้อสอบอ่่านคำสั่่ง� ให้้เข้้าใจ ระหว่่างเรีียนอาจารย์์
จะเน้้นเนื้้�อหาสำคััญและมีีการแนะแนวข้้อสอบอีีกด้้วย
ช่่องทางการติิดต่่อกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
	นัั ก ศึึ ก ษาสามารถซัั ก ถามข้้ อ สงสัั ย ปัั ญ หา
ในการเรีียน การส่่งการบ้้าน การทำกิิจกรรมต่่างๆ
ที่่�เกี่่ย� วกัับการเรีียนการสอนผ่่านสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ต่า่ งๆ
หรืือติิดต่่ออาจารย์์ผู้้�สอน รศ.ดร.ประภาวดีี กุุศลรอด
ได้้ทุกุ วััน ที่่�ห้อ้ ง HOB 2306 และ kusolrod@yahoo.
com หรืือโทร. 099-157-1616

สถาบัันวิิจััยและพััฒนา
เปิิดรัับสมััครทุุนวิิจััย
สถาบัันวิิจััยและพััฒนา มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เปิิดรับั สมััครทุุนวิิจัยั แก้้ปัญั หาหน่่วยงาน
เพื่่อ� มุ่่�งสู่่�ความเป็็น Smart University ในการให้้
ทุุนวิิจัยั แก่่หน่่วยงานภายในมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
สำหรัับดำเนิินการวิิจััยเพื่่�อนำผลงานวิิจััยแก้้ไข
ปััญหาภายในหน่่วยงานฯ จำนวน 10 ทุุนๆ ละ
50,000 บาท โดยเปิิดรัับสมััครยื่่�นแบบเสนอ
โครงการวิิจัยั ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1-31 กรกฎาคม 2565
โดยมีีรายละเอีียดของทุุน ดัังนี้้�
1. หััวหน้้าหน่่วยงานเป็็นหััวหน้้าโครงการ
2. ไม่่ใช่่การสำรวจความคิิดเห็็น หรืือผลสััมฤทธิ์์�
หรืือความต้้องการ หรืือความพึึงพอใจ
3. เป็็นโครงการวิิจัยั ระยะสั้้น� 8 เดืือน ไม่่มีีการ
ขยายเวลา
4. ผลจากงานวิิ จัั ย จะสามารถตอบสนอง
นโยบายและนำไปใช้้ในการสนัับสนุุนการเป็็น
Smart University ของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
	ผู้้�สนใจสอบถามข้้ อ มูู ล เพิ่่� ม เติิ ม ได้้ที่่�
สถาบัันวิิจััยและพััฒนา อาคารสุุโขทััย ชั้้�น 12
โทร. 02-310-8696 ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�
www.rd.ru.ac.th

คณะบริิหารธุุรกิิจ (ภาคพิิเศษ)
รัับสมััคร นศ. ใหม่่ สาขาการจััดการ
สาขาการตลาด บััดนี้้� – 22 ก.ค. 65

โครงการบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต ภาคพิิเศษ
สาขาวิิ ช าการจัั ด การ สาขาการตลาด
คณะบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ รัั บ สมัั ค รนัั ก ศึึ ก ษาใหม่่
ระดัับปริิญญาตรีี ภาค1/2565 โดยจััดการเรีียน
สอนในระบบ Block Course
: เรีียนเฉพาะวัั น เสาร์์ – อาทิิ ต ย์์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ผู้้�สนใจสมััครเรีียน ตั้้�งแต่่บัดนี้้
ั � – 22 กรกฎาคม
2565 ณ สำนัักงานโครงการฯ คณะบริิหารธุุรกิิจ
ชั้้น� 3 หรืือ ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� www.bba.
ru.ac.th โทร. 02-3108232, 089-4883561-2
หมายเหตุุ: สนใจเรีียนภาษาเยอรมัันระดัับปริิญญาตรีี
และปริิญญาโท หรืือต้้องการทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ประเทศเยอรมนีี ติิดต่อ่ ได้้ที่่� สาขาวิิชาภาษาเยอรมััน
ภาควิิ ช าภาษาตะวัั น ตก คณะมนุุ ษ ยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
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ข่าวรามคำ�แหง

นายกฤษดา เรืืองสถาน

สำนัักหอสมุุด

ถอดรหััสจัักรวาลในตำำ�ราเรีียน
ปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อความเข้้าใจที่่�เพิ่่�มพููน
ไตรภููมิิกถา พระราชนิิพนธ์์ในพระมหาธรรมราชาที่่� 1
ลิิไทย ซึ่่ง� ได้้รับั ยกย่่องจากคณะกรรมการวรรณคดีีแห่่งชาติิ (2556)
ให้้เป็็นวรรณคดีีดีีเด่่นในสมััยสุุโขทััย วรรณคดีี เรื่่�อง “ไตรภููมิิ”
มีีอิิทธิิพลต่่อการดำรงชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ของชาวไทยมาเป็็น
เวลายาวนาน เพราะชาวไทยมีีความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการเวีียนว่่าย
ตาย เกิิด ตามคติิพุุทธศาสนา (กรมศิิลปากร, 2555, คำนำ
ในการจััดพิิมพ์์ครั้้�งแรก) ไตรภููมิิ หมายถึึง ภููมิิทั้้�งสามอัันเป็็น
ที่่�อยู่่�ของสััตว์์โลก ทั้้�งนี้้� “ไตร” มีีความหมายว่่า สาม ส่่วน “ภููมิ”ิ
มีีความหมายทางพระพุุทธศาสนาว่่า ชั้้�นแห่่งจิิต ระดัับจิิตใจ
หรืือระดัับชีีวิิต อุุดมการณ์์จาก “ไตรภููมิ”ิ อัันหมายถึึง “จัักรวาล”
ประกอบขึ้้�นด้้วย ภููมิิทั้้�งสาม คืือ 1. กามภููมิิ 2. รููปภููมิิ และ
3. อรููปภููมิิ (กรมศิิลปากร, 2556, หน้้า 77) ทั้้�งนี้้ยั� งั เป็็นที่่�ยอมรัับ
ภาพหุ่่�นจำำ�ลองเขาพระสุุเมรุุ
ภายในนิิทรรศการ
นัับถืืออย่่างกว้้างขวางในประเทศที่่�อยู่่�ในภููมิิภาคทวีีปเอเชีีย
เช่่น ญี่่�ปุ่่�น จีีน เกาหลีี พม่่า อิินเดีีย ฯลฯ คติิความเชื่่�อตามไตรภููมิิ เชื่่�อว่่าจัักรวาลของเรา
เป็็นหนึ่่�งในอนัันตจัักรวาลหรืือจัักรวาลที่่�มากมายจนนัับไม่่ได้้ และจัักรวาลของเรามีีชื่่อ� ว่่า “มงคล
จัักรวาล” มีีเขาพระสุุเมรุุ เป็็นแกนกลางของจัักรวาล มีีทวีีปทั้้�ง 4 ล้้อมเขาไว้้ ได้้แก่่ “ชมพููทวีีป”
ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศใต้้ “อมรโคยานทวีีป” ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศตะวัันตก “อุุตตรกุุรุุทวีีป” ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศเหนืือ
“บุุรพวิิเทหทวีีป” ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศตะวัันออก (กรมศิิลปากร, 2556, หน้้า 96)
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีีการเรีียนการสอน
เกี่่�ยวกัับไตรภููมิิกถาที่่�เป็็นวรรณคดีีสุุโขทััยและ
กระบวนวิิ ช าที่่� ศึึ ก ษาเกี่่� ย วกัั บ การผลิิ ต สื่่� อ
การศึึ ก ษาด้้ ว ย ดัั ง นั้้� น หุ่่�นจำลองเขาพระสุุ เ มรุุ
จึึงผลิิตขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มความเข้้าใจในเนื้้�อหา โดยส่่งเสริิม
ให้้นัักศึึกษาสามารถเข้้าใจได้้มากยิ่่�งขึ้้�นอย่่างเป็็น
รููปธรรม ผ่่านสื่่�อโสตทััศน์์ ประเภทหุ่่�นจำลอง
สื่่�อดัังกล่่าวเป็็นหุ่่�นจำลองแบบเปิิด แสดงให้้เห็็น
ตำแหน่่งที่่�ตั้้ง� ของสถานที่่�ต่า่ ง ๆ ประกอบด้้วย ทวีีป
ทั้้�ง 4 หมู่่�เขาสััตบริิภัณ
ั ฑ์์ สวรรค์์ชั้้น� จาตุุมหาราชิิกา
และดาวดึึงส์์ ตำแหน่่งที่่�ตั้้ง� ของนรก การโคจรของ
พระอาทิิตย์์และพระจัันทร์์ ดิินแดนบาดาล ลัักษณะ
ของจัักรวาล ทะเลน้้ำกรดเย็็น เป็็นต้้น หุ่่�นจำลอง
เขาพระสุุเมรุุจะสื่่อ� สารเนื้้�อหาสาระจากไตรภููมิกิ ถา
ให้้ชัดั เจนและเห็็นภาพได้้มากขึ้้น� จะทำให้้นักั ศึึกษา
เข้้าใจเนื้้�อหาที่่�ยากได้้ในเวลาอัันรวดเร็็ว เป็็นข้้อมููล
พื้้�นฐานที่่�จะสามารถนำไปต่่อยอดการศึึกษาต่่อได้้
โดยหุ่่�นจำลองเขาพระสุุเมรุุสร้้างขึ้้น� มาจากกระดาษ
ภาพขั้้�นตอนการผลิิตสื่่�อการศึึกษา
หนัังสืือพิิมพ์์เหลืือใช้้มากกว่่าร้้อยละ 85 เป็็นสื่่�อ
หุ่่�นจำำ�ลองเขาพระสุุเมรุุ
การศึึกษาที่่�รักั ษ์์โลก ลดขยะ ประหยััดงบประมาณ
แต่่มีีประโยชน์์ทางการศึึกษาค่่อนข้้างมากก็็ว่า่ ได้้ ซึ่่ง� นัักศึึกษาสามารถเข้้าใช้้บริิการได้้ที่่� ห้้องจััดแสดง
นิิทรรศการ ชั้้น� 4 อาคาร 3 สำนัักหอสมุุดกลาง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง (หััวหมาก) ในวัันและเวลา
ราชการหรืือเข้้าชมในรููปแบบนิิทรรศการออนไลน์์ ได้้ที่่� https://www.lib.ru.ac.th/onlineexhibition/
แหล่่งอ้้างอิิง

กรมศิิลปากร. (2555). ไตรภููมิิกถาฉบัับถอดความ ของโครงการวรรณกรรมอาเซีียน. ค้้นเมื่่�อ 19 มีีนาคม 2565,
จาก https://vajirayana.org/ไตรภููมิิกถาฉบัับถอดความ/คำนำ
กรมศิิลปากร. (2556). วรรณคดีีแห่่งชาติิ เล่่ม 1. กรุุงเทพมหานคร: เอดิิสััน เพรส โพรดัักส์์.

ม.ร.จััดปฐมนิิเทศนัักศึึกษาใหม่่ฯ

๕
(ต่่อจากหน้้า 1)

และสร้้างความคุ้้�นเคยกัับสถาบััน และมีีความเข้้าใจ
ระบบการเรีียนการสอนของมหาวิิทยาลััย อีีกทั้้�งได้้
รู้้�จัั ก ชมรม กิิ จ กรรมต่่ า งๆ พบเพื่่� อ นใหม่่ใ นรั้้� ว
มหาวิิทยาลััย และรัับทราบข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์
กัับนัักศึึกษาด้้วย

กิิจกรรมภายในงาน ช่่วงเช้้า เวลา 08.00 –
12.00 น. พิิ ธีี ปฐมนิิ เ ทศนัั ก ศึึ ก ษาใหม่่ โดย
ผู้้�ช่่ ว ยศาสตราจารย์์ ดร.สืื บ พงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธาน
กล่่าวต้้อนรัับและปฐมนิิเทศ ต่่อด้้วย การบรรยาย
พิิ เ ศษ โดย นางสาวเอษรา ขุุ น ทอง ศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า
คณะนิิติิศาสตร์์ และนางสาวเมธาวีี ดวงเพ็็ ชร์ ์
นัักศึึกษาคณะสื่่�อสารมวลชน ร่่วม “เล่่าสู่่�กัันฟัังถึึง
ประสบการณ์์เพื่่อ� สร้้างแรงบัันดาลใจสู่่�ความสำเร็็จ”

ช่่วงบ่่าย เวลา 13.00-15.00 น. การปฐมนิิเทศ
แยกคณะ โดยคณบดีีและอาจารย์์ ป ระจำคณะ
ตามอาคารต่่างๆ ดัังนี้้� คณะนิิติิศาสตร์์ อาคาร
KTB 201 คณะรััฐศาสตร์์ อาคาร SK 2 ห้้อง 701
คณะศึึ ก ษาศาสตร์์ อ า ค า ร P B B 2 0 1
คณะบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ อาคาร SK 1 ห้้ อ ง 701
คณะมนุุ ษ ยศาสตร์์ อาคาร SK 2 ห้้ อ ง 501
คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ อาคาร SK 1 ห้้ อ ง 401
คณะเศรษฐศาสตร์์ อาคาร SK 1 ห้้ อ ง 502
คณะสื่่�อสารมวลชน อาคาร SK 1 ห้้ อ ง 501
และคณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ อาคาร SK 1
ห้้อง 301
ขอเชิิ ญ นัั ก ศึึ ก ษาเข้้ า ร่่ ว มพิิ ธีี ปฐมนิิ เ ทศ
และกิิจกรรมต้้อนรัับเพื่่�อนใหม่่ที่่�วิิทยาเขตบางนา
จััดขึ้้�นในวัันที่่� 4 กรกฎาคม 2565 ณ วิิทยาเขต
บางนา (รามฯ2) ตามกำหนดการดัั ง กล่่าว
สอบถามรายละเอีียดได้้ที่่� กองงานวิิทยาเขตบางนา
โทร.02-397-6308
นัักศึึกษาใหม่่สแกน
คิิวอาร์์โค้้ด เพื่่�อเข้้ากลุ่่�ม
Openchat ปฐมนิิ เ ทศ
RU/65

๖

ตอบ

ปััญหานัักศึึกษา
การย้้ายคณะของนัักศึึกษารหััส 58
ที่่ข� าดการลงทะเบีียนภาคปกติิ 2 เทอม
ถาม: ขณะนี้้ก� ำลัังศึึกษาอยู่่�คณะศึึกษาศาสตร์์ รหััส 58
ต้้องการย้้ายไปคณะรััฐศาสตร์์ ขอสอบถามว่่า
1. ต้้ อ งการย้้ า ยไปคณะรัั ฐ ศาสตร์์ แต่่ ข าด
การลงทะเบีียนเรีียนภาคปกติิ 2 เทอม ในกรณีีนี้้�
จะสามารถทำเรื่่อ� งย้้ายคณะเลยได้้หรืือไม่่ หรืือต้้องรอ
ลงทะเบีียนเรีียนภาคปกติิก่่อน 1 ภาค จึึงจะทำเรื่่�อง
ย้้ายได้้
2. ขาดการลงทะเบีียนเรีียนภาคปกติิมา 2 ภาค
คืือ 1/2564 และ 2/2564 ในภาคการศึึกษาต่่อไป
1/2565 ยัั ง สามารถลงทะเบีียนเรีียนได้้ อีี กหรืือไม่่
หรืือพ้้นสภาพการเป็็นนัักศึึกษาแล้้ว
3. รหััส 58 สามารถเรีียนรามฯ ได้้กี่่�ปีีจึึงจะ
พ้้นสภาพการเป็็นนัักศึึกษา
ตอบ: 1. นัั ก ศึึ ก ษาที่่� ข าดการลงทะเบีียนเรีียนใน
ภาคปกติิ (1, 2) และประสงค์์จะย้้ายคณะนั้้�น จะต้้อง
ชำระค่่ารัักษาสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาก่่อนจึึงจะ
ดำเนิิ น การย้้ า ยคณะได้้ โดยติิ ดต่ ่ อ ชำระค่่ า รัั ก ษา
สถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาก่่อนที่่� กองคลััง สำนัักงาน
อธิิการบดีี ชั้้�น 1 ภาคการศึึกษาละ 300 บาท (2 ภาค
การศึึกษา จำนวน 600 บาท) ภายหลัังชำระค่่ารัักษา
สถานภาพเรีียบร้้อยแล้้ว ให้้นำบััตรประจำตััวนักั ศึึกษา
ใบเสร็็จรัับเงิินค่่ารัักษาสถานภาพ ติิดต่่อขอย้้ายคณะ
ได้้ที่่� หน่่วยบริิการจุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จ (One stop service)
อาคารกงไกรลาศ ชั้้�น 1 พร้้อมชำระค่่าธรรมเนีียม
ย้้ า ยคณะ จำนวน 200 บาท หรืือชำระค่่ า รัั ก ษา
สถานภาพการเป็็นนัักศึึกษา พร้้อมกัับการลงทะเบีียนเรีียน
ในภาคการศึึกษาถััดไป แล้้วจึงึ ติิดต่อ่ ขอย้้ายคณะภายหลััง
การลงทะเบีียนเรีียนได้้เช่่นกััน
2. นัักศึึกษายัังมีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาอยู่่�
สามารถลงทะเบีียนเรีียนในภาค 1/2565 ได้้
3. นัักศึึกษาที่่�เรีียนหลัักสููตร 4 ปีี ลงทะเบีียนเรีียน
ได้้ถึึง 8 ปีีการศึึกษา และสำหรัับนัักศึึกษา รหััส 58
สมััครในภาค 1/2558 ลงทะเบีียนเรีียนได้้ถึงึ ภาคซ่่อม 2,
S/2565 สำหรัับผู้้�ที่่ส� มััครในภาค 2/2558 ลงทะเบีียน
ได้้ถึึง ภาคซ่่อม 1/2566

ติิด F วิิชาเลืือกหรืือวิิชาโท
ถ้้าไม่่ไปซ่่อมมีีผลอย่่างไรหรืือไม่่
ถาม:	นัักศึึกษาคณะรััฐศาสตร์์ ขอสอบถาม ดัังนี้้�
1. ถ้้ามีีวิิชาที่่�ติิด F แต่่จะไม่่ไปซ่่อม สามารถ
ลงวิิชาอื่่น� แทนตััวที่่ติ� ดิ F ได้้หรืือไม่่ กรณีีเป็็นวิิชาเลืือก
และวิิชาโท
2. วิิชาที่่�ติิด F นั้้�น นำมารวมเกรดเฉลี่่�ยหรืือ
แสดงผลในใบทรานสคริิปต์์หรืือไม่่
ตอบ: 1. ถ้้าโครงสร้้างหลัักสููตรกำหนดให้้นัักศึึกษา
สามารถเลืือกลงวิิชาอื่่�นแทนได้้ สามารถนำวิิชาอื่่�น
มาลงทะเบีียนแทนวิิชาที่่�สอบไม่่ผ่่านได้้ และสำหรัับ
การลงวิิชาโทถ้้านัักศึึกษาสอบไม่่ผ่่านและประสงค์์จะ
เปลี่่ย� นไปลงวิิชาโทอื่่น� ก็็สามารถทำได้้ตามหลัักเกณฑ์์

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เศรษฐศาสตร์ 101

รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

คณะเศรษฐศาสตร์

ตอน... ค่่าเงิินลด vs ลดค่่าเงิิน
ในบรรดาข่่าวร้้ายทางเศรษฐกิิจที่่ถ� าโถมเข้้ามา
ให้้ เราได้้ รัั บ รู้้�กัั น อยู่่�ในช่่ ว งนี้้� (กลางปีี 2565) นั้้� น
มีีอยู่่�เรื่่�องหนึ่่�งที่่�แม้้จะยัังไม่่เกิิดในเมืืองไทยเรา แต่่ก็็มีี
นัักวิิเคราะห์์ข่่าวหลายคนที่่�วิิตกกัังวลว่่าไทยเราจะ
ถููกดึึงเข้้าสู่่�วัังวนแห่่งปััญหานั้้�นอีีก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
คนที่่�เคยอยู่่�ในช่่วงที่่�ไทยเราต้้องเผชิิญกัับปััญหาเศรษฐกิิจ
ที่่�ว่า่ กัันว่่าหนัักหนาสาหััสที่่�สุดุ แล้้วสำหรัับประเทศไทย
ในช่่วงตั้้ง� แต่่เรามีีแผนพััฒนาการเศรษฐกิิจฯ เป็็นต้้นมา
ซึ่่�งสำหรัับท่่านผู้้�อ่่านที่่�ยัังอายุุไม่่เกิิน 25 ผมก็็จะขอ
ขยายความให้้ว่่า ปััญหาที่่�ว่่านั้้�นคืือปััญหาวิิกฤตการณ์์
ทางการเงิินที่่�เกิิดในปีี 2540
	ที่่�จริิงปััญหาเศรษฐกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับวิิกฤต
ปีี 2540 นั้้�นมีีหลายเรื่่อ� งด้้วยกััน แต่่เรื่่อ� งที่่�เป็็นประเด็็น
อยู่่�ตอนนี้้�ก็็คืือการที่่�ค่่าเงิินลดลง และมีีแนวโน้้มว่่าจะ
ไม่่มีีเงิินตราต่่างประเทศพอที่่�จะจ่่ายชำระหนี้้� ทั้้�งหนี้้�
เงิินกู้้�และหนี้้�ค่่าซื้้�อสิินค้้าจากต่่างประเทศด้้วย ปััญหา
ที่่�ว่า่ นี้้ถ้� า้ จะว่่ากัันให้้ชัดั เจนลงไปก็็คืือกรณีีที่่�กำลัังเกิิดขึ้้น�
กัับศรีีลัังกาและลาวนั่่�นแหละครัับ ซึ่่�งใคร ๆ ก็็ว่่าเป็็น
ปััญหาที่่�หนัักหนาสาหััสทีีเดีียวสำหรัับประเทศทั้้�ง 2
ก่่ อ นอื่่� น มาทำความเข้้ า ใจเบื้้� อ งต้้ น กัั น ก่่ อ นนะครัั บ
ว่่าทำไมค่่าเงิินจึึงลดลง และนอกจากนั้้�นผมก็็จะขอ
อธิิบายแถมให้้ตรงกัับหััวข้้อของตอนนี้้�ด้้วยว่่า การที่่�
ค่่าเงิินลดลงกัับการลดค่่าของเงิินนั้้�นไม่่จำเป็็นว่่าต้้อง
เป็็นกรณีีอย่่างเดีียวกััน ที่่�ต้อ้ งขยายความออกมานี้้ก็� เ็ พื่่อ�
จะได้้เข้้าใจวิิกฤติิการณ์์ที่่�ทำให้้ค่่าเงิินลดลงนี้้�ได้้อย่่าง
ถููกต้้องน่่ะครัับ
การที่่�ค่่าเงิินลดลงหรืือจะใช้้ศััพท์์เทคนิิคว่่า
เงิินอ่่อนค่่า (depreciate) นั้้�น หมายถึึงการที่่�เงิินมีีค่่า
น้้ อ ยลงเมื่่� อ เปรีียบเทีียบกัั บ เงิิ น ตราต่่ า งประเทศ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเงิินตราสกุุลหลัักที่่�ยอมรัับให้้ใช้้หนี้้�
กัันได้้ทั่่ว� ไป เช่่นดอลลาร์์สหรััฐฯ ยกตััวอย่่างเช่่น ถ้้าเดิิม
อััตราแลกเปลี่่ย� นเป็็น 35 บาทต่่อดอลลาร์์ ซึ่่ง� หมายความว่่า
เราต้้ อ งใช้้ เ งิิ น 35 บาทไปแลกจึึ ง จะได้้ เ งิิ น สหรัั ฐ ฯ
มา 1 ดอลลาร์์ แต่่ถ้า้ อีีกไม่่กี่่วั� นั ถััดมาอััตราแลกเปลี่่ย� น
กลายเป็็น 39 บาทต่่อดอลลาร์์ ก็็แปลว่่าเงิินบาทอ่่อนค่่า
หรืือลดค่่าลง (เมื่่�อเทีียบกัับดอลลาร์์สหรััฐฯ) เพราะ
ตอนนี้้�คนไทยต้้องใช้้เงิินเพิ่่�มขึ้้�นอีีกตั้้�ง 4 บาท จากที่่�
เคยใช้้แค่่ 35 บาท ก็็กลายเป็็นต้้องใช้้ถึึง 39 บาท
จึึงจะแลกได้้ 1 ดอลลาร์์เท่่าเดิิม ตััวอย่่างนี้้ใ� ช้้เงิินดอลลาร์์
แค่่ 1 ดอลลาร์์เท่่านั้้�น ก็็จะเห็็นได้้ว่่าภาระหนี้้�หรืือเงิิน
ที่่�เราจะต้้องแลกไปเพื่่อ� ซื้้อ� สิินค้้าต่่างประเทศที่่�โดยทั่่�วไป
จ่่ า ยเป็็ น ดอลลาร์์ นั้้� น มัั น เพิ่่� ม ขึ้้� น 4 บาทในไม่่ กี่่� วัั น
แล้้วลองคิิดดูวู่ า่ ถ้้าเป็็นหนี้้ห� รืือต้้องจ่่ายซื้้อ� สิินค้้ารวม ๆ กััน
(มองแง่่ทั้้�งประเทศ) สมมุุติิว่่าหมื่่�นล้้านดอลลาร์์ ก็็จะ

แปลว่่าอย่่างไรล่่ะครัับ ก็็แปลว่่าเราต้้องหารายได้้เป็็น
เงิิ น บาทเพิ่่� ม จาก 350,000 ล้้ า นบาท (ตอนอัั ต รา
แลกเปลี่่�ยน 35 บาทต่่อดอลลาร์์) เป็็นถึึง 390,000
ล้้านบาททีีเดีียว คืือขาดทุุนอััตราแลกเปลี่่ย� นไป 40,000
ล้้านบาทในไม่่กี่่วั� นั ที่่�ผมยกตััวอย่่างเป็็นกรณีีประเทศไทย
ก็็เพื่่อ� ให้้มองเห็็นภาพง่่ายขึ้้น� ซึ่่ง� ถ้้าเราเปลี่่ย� นเป็็นเงิินตรา
สกุุลของศรีีลังั กาหรืือลาวแล้้วผลจากการที่่�ค่า่ เงิินลดลง
ก็็เป็็นทำนองนี้้�เหมืือนกััน
	ส่่วนการลดค่่าของเงิินลง (ที่่�ศัพั ท์์ทางวิิชาการ
เรีียกว่่า devaluation นั้้�นเป็็นการที่่�รััฐบาลประกาศ
ลดค่่ า ของเงิิ น ลงเมื่่� อ เทีียบกัั บ เงิิ น ตราต่่ า งประเทศ
กรณีีอย่่างนี้้�จะเป็็นได้้เฉพาะกรณีีเมื่่�อประเทศใด ๆ
ใช้้ระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่� ซึ่่�งการจะเปลี่่�ยนแปลง
อััตราแลกเปลี่่�ยนไม่่ว่่าจะเพิ่่�มค่่าเงิิน (revaluation)
หรืือลดค่่าเงิินนั้้�น จะต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบจากกองทุุน
การเงิินระหว่่างประเทศหรืือ IMF เสีียก่่อน แต่่ปัจจุ
ั บัุ นั
ประเทศที่่�ใช้้ระบบอััตราแลกเปลี่่ย� นคงที่่�นี้ค้� งมีีไม่่มากแล้้ว
โดยเฉพาะไทยเรานั้้�นออกจากระบบนี้้ม� าตั้้ง� แต่่ปีี 2540
ดัังนั้้�นค่่าเงิินที่่�จะอ่่อนค่่าลงหรืือแข็็งค่่าขึ้้น� นั้้�นจะเป็็นไป
ตามกลไกตลาด ไม่่ใช่่การประกาศของรััฐบาลอีีกต่่อไป
เรื่่อ� งที่่�จะต้้องพยายามทำความเข้้าใจกัันต่่อไป
ก็็คืือทำไมค่่าเงิินของเราหรืือชาติิใดก็็ตามถึึงอ่่อนค่่าลง
หรืือในทางตรงข้้ามก็็คืือแข็็งค่่าขึ้้�น หลัักการสำคััญจะ
อยู่่�ตรงที่่�ค่่าเงิินของชาติิต่่าง ๆ นั้้�น ต้้องมีีหลัักทรััพย์์
หนุุนหลัังอยู่่� ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อตกลงระหว่่างประเทศ
เพื่่อ� ให้้เทีียบค่่าอััตราแลกเปลี่่ย� นกัันได้้ โดยหลัักทรััพย์์
ที่่�หนุุนหลัังนั้้�น ที่่�สำคััญคืือทองคำและเงิินตราต่่างประเทศ
สกุุลหลัักที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับในการซื้้�อขายหรืือชำระหนี้้�
ระหว่่างประเทศทั่่�วไป ถ้้าประเทศใดมีีหลัักทรััพย์์หนุุนหลััง
อยู่่�ในระดัับสููงพอก็็จะทำให้้เงิินมีีเสถีียรภาพ และถ้้ามีี
หลัักทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้น� เงิินก็็จะแข็็งค่่าขึ้้น� แต่่ในทางตรงข้้าม
ถ้้าหลัักทรััพย์์ลดลง เงิินของชาติินั้้�นก็็จะอ่่อนค่่าลง
เนื่่อ� งจากหลัักทรััพย์์หนุุนหลัังที่่�จะมีีผลต่่อค่่าเงิิน
ส่่วนใหญ่่ในระยะสั้้�นนั้้�นมัักเป็็นหลัักทรััพย์์ในรููปของ
เงิินตราต่่างประเทศ ผมจึึงจะขอเล่่าต่่อว่่าหลัักทรััพย์์
ที่่�ว่า่ นี้้จ� ะเพิ่่�มหรืือลด (ซึ่่ง� จะมีีผลต่่อค่่าเงิินที่่�ใช้้หลัักทรััพย์์
เหล่่านี้้ห� นุุนหลัังอยู่่�) ได้้อย่่างไร ซึ่่ง� หลัักการก็็คืือเงิินตรา
ต่่างประเทศสกุุลหลัักจะไหลเข้้ามาในประเทศได้้โดย
ผ่่านการซื้้�อขายสิินค้้าและการลงทุุน รวมทั้้�งการกู้้�ยืืม
เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ตััวอย่่างเช่่น ถ้้าประเทศไทย
ส่่งออกสิินค้้าไปขยายต่่างประเทศ คนต่่างประเทศเดิินทาง
เข้้ามาท่่องเที่่�ยว หรืือนำเงิินมาลงทุุนในประเทศไทย
ก็็จะทำให้้มีีเงิินตราต่่างประเทศหลั่่ง� ไหลเข้้ามา นอกจากนั้้�น
ทางเข้้ามาของเงิินตราต่่างประเทศอีีกทางหนึ่่�งก็็คืือ
ถ้้าเราไปกู้้�เงิินต่่างประเทศเป็็นเงิินสกุุลดอลลาร์์ (หรืือ
ที่่�คณะนั้้�น ๆ กำหนดไว้้
สกุุลหลัักอื่่�น ๆ ที่่�ใช้้เป็็นทุุนสำรองระหว่่างประเทศ)
2. วิิชาที่่�สอบไม่่ผ่า่ นขาดสอบหรืือสอบตกนั้้�น เงิินที่่�ได้้มาจากการกู้้�นั้้�น ก็็จะทำให้้ตััวเลขหลัักทรััพย์์
จะไม่่ น ำมาคิิ ด คะแนนเฉลี่่� ย สะสมและไม่่ แ สดงใน หรืือทุุนสำรองหนุุนหลัังค่่าเงิินของเรานั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น และ
ใบแสดงผลการเรีียนแบบสำเร็็จการศึึกษา
ก็็จะทำให้้ค่า่ เงิินมีีเสถีียรภาพหรืือถ้้ามีีไหลเข้้ามามาก ๆ
ก็็จะทำให้้เงิินบาทแข็็งค่่าขึ้้�นอย่่างที่่�ผมบอกไปตอนต้้น
เรื่่อ� งค่่าเงิินแข็็งค่่าอ่่อนค่่านี้้ค่� อ่ นข้้างยาวสัักหน่่อย
กองบรรณาธิการ ผมขอไปต่่อในตอนหน้้านะครัับ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข่าวรามคำ�แหง

๗

กิิ จ กรรมคณะวิิ ท ย์์

รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัักดิ์์� ยีีมินิ คณบดีี
คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
ได้้รับั เชิิญจากผู้้�อำนวยการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ของสำนัักงานพััฒนาการวิิจััยการเกษตร (องค์์กร
มหาชน) (Agricultural research development
agency (Public Organization) ) ในการลงพื้้�นที่่�
จัังหวััดสมุุทรสาคร เมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2565
เพื่่�อติิดตามประเมิินผลและเยี่่�ยมชมโครงการวิิจััย
แผนการพััฒนาและปรัับปรุุงระบบประมงทะเล
เพื่่อ� เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของอุุตสาหกรรม
ประมงที่่�ยั่่ง� ยืืนภายใต้้หลัักการของมาตรฐานสากล
ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�สำคััญที่่�มุ่่�งยกระดัับมาตรฐาน
การประมงทางทะเลของประเทศไทย ให้้สอดคล้้อง
กัับวิิถีีการประมงที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ที่่�มุ่่�งเน้้นเพื่่�อการใช้้ รัักษา และอนุุรัักษ์์ทรััพยากร
ทางทะเลให้้คงอยู่่�ต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน

เชิิญชวนอบรม “หลัักสููตรเทคนิิค

การบริิหารจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุุโรป”

สมาคมปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตทางสัังคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง จััดโครงการอบรมเชิิง
วิิ ช าการ “หลัั ก สูู ต รเทคนิิ ค การบริิ ห ารจัั ด การ
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล ตามกฎหมายไทยและมาตรฐาน
ยุุโรป” โดยมีี ดร.สิิทธิินััย จัันทรานนท์์ หััวหน้้า
ฝ่่ า ยสัั ง กัั ดฝ่ ่ า ยกำกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์
องค์์กร และเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล (DPO)
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน) ในวัันที่่� 24
กรกฎาคม 2565 ผ่่ า นระบบออนไลน์์ Zoom
ค่่าลงทะเบีียน 1,500.- บาท
สำหรัับหััวข้อ้ การบรรยาย ได้้แก่่ 1. หลัักเกณฑ์์
ตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุุโรป 2. การเตรีียม
ความพร้้อมเพื่่�อจััดทำเอกสารทางกฎหมาย 30
การทำเอกสารกฎหมาย
ผู้้�สนใจสามารถสมััครเข้้าร่่วมกิิจกรรมและ
สอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� เฟสบุ๊๊�คแฟนเพจ สมาคม
ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต ทางสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง โทร. 089-9004782

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.มาฆมาส สุุทธาชีีพ หััวหน้้าภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง อาจารย์์ นัักวิิจััย นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี และบััณฑิิตศึึกษา ของภาควิิชาชีีววิิทยา เข้้าร่่วม
นำเสนอผลงานในการประชุุ ม วิิ ช าการอนุุ ก รมวิิ ธ านและซิิ ส เทมาติิ ค ส์์ ใ นประเทศไทย ครั้้� ง ที่่� 10
ณ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี ระหว่่างวัันที่่� 22-24 พฤษภาคม ที่่�ผ่่านมา เพื่่�อเผยแพร่่
องค์์ความรู้้�และผลงานวิิจััยทางด้้านทรััพยากรชีีวภาพของประเทศไทย ด้้านต่่างๆ เช่่น พืืช สััตว์์ จุุลิินทรีีย์์ฯ
โดยมีีการนำเสนอแบบบรรยายจำนวน 1 เรื่่�อง ได้้แก่่
การศึึกษาเบื้้�องต้้นของพืืชวงศ์์หมััน (Cordiaceae, Boraginales) ในประเทศไทย โดยนายกฤษดา
ตวนกูู นัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษาและการนำเสนอแบบโปสเตอร์์ จำนวน 4 เรื่่�อง ได้้แก่่
1. ความหลากหลายทางชีีวภาพของดิิสโคไลเคนจากโครงการอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�กล้้วยไม้้รองเท้้านารีี
อิินทนนท์์ อุุทยานแห่่งชาติิดอยอิินทนนท์์ จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดย นางสาวพิิมพ์์พิิศา พระภููจำนงค์์ และคณะ
2. ความหลากชนิิดของปลาบริิเวณหิินใบและหิินขาว จัังหวััดสุรุ าษฏร์์ธานีี โดย นางสาวพลอยไพลิิน
รัังสีีธรรรมปััญญา และคณะ
3. โครงสร้้างกลุ่่�มสิ่่�งมีีชีีวิิตปะการัังบริิเวณหิินขาวในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี โดยนางสาววิิภาวรรณ
อุ่่�นคงทอง และคณะ
4. การเปรีียบเทีียบความหนาแน่่นประชากรหอยตะเภา (Donax scortum) บริิเวณหาดปากเมง
จัังหวััดตรััง ระหว่่างปีี พ.ศ. 2561-2565 โดยนางสาวศิิริิลัักษณ์์ รองประโคน และคณะ

ผัังรายการวิิทยุุการศึึกษา ม.ร.
เดืือน กรกฎาคม 2565
สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา ขอเชิิญชวนนัักศึึกษารัับฟัังรายการวิิทยุุการศึึกษา ประจำเดืือน
กรกฎาคม 2565 โดยออกอากาศ 3 สถานีี ดัังนี้้�
สถานีี วิิ ท ยุุ ก ระจายเสีี ย งแห่่ ง ประเทศไทยเพื่่�อการเรีี ย นรู้้�และเตืื อ นภัั ย ภาคกลาง สวท.
AM1467 KHz. รายการเปิิ ดบ้ ้ า นรามคำแหง นำเสนอข่่ า วพร้้ อ มเรื่่� อ งราวที่่� สัั ง คมกำลัั ง ให้้
ความสนใจ ในแง่่มุุมวิิชาการผ่่านช่่วงบอกข่่าวเล่่าเรื่่�อง และนำเสนอข่่าวสาร กิิจกรรม หลัักสููตรจาก
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ออกอากาศทุุกวัันพฤหััสบดีี-วัันศุุกร์์ เวลา 21.00-22.00 น.
โดยสามารถติิดตามรัับฟัังการถ่่ายทอดสดจากสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงแห่่งประเทศไทย เพิ่่�มเติิม
ผ่่านช่่องทาง www.nbt.prd.go.th คลิิกฟัังวิิทยุุออนไลน์์ แล้้วเลืือกไปที่่� AM1467 รวมถึึงรัับฟััง
ผ่่านทางเฟซบุ๊๊� ก แฟนเพจ radioam1467 หรืือเฟซบุ๊๊� ก แฟนเพจ สำนัั ก เทคโนโลยีีการศึึ ก ษา
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง และเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio new media
สถานีีวิทิ ยุุกระจายเสีียง กรมการทหารสื่่�อสารกองทััพบก กวส.2 AM1215 KHz. (จัังหวััดแพร่่)
ออกอากาศทุุกวัันจัันทร์์-วัันอาทิิตย์์ เวลา 21.00-22.00 น.
		วัันจัันทร์์	วิิชา SOC1003 ครั้้�งที่่� 7-14
		วัันอัังคาร	วิิชา FOL3302 ครั้้�งที่่� 11-18
		วัันพุุธ		วิิชา SOC3091 ครั้้�งที่่� 13-20
		วัันพฤหััสบดีี	วิิชา ART1003 ครั้้�งที่่� 13-20
		วัันศุุกร์์		วิิชา FRE2012 ครั้้�งที่่� 7-16
	วัันเสาร์์		วิิชา ECO1121 ครั้้�งที่่� 7-16
		วัันอาทิิตย์์
รายการมีีคำถามมีีคำตอบ โดยสำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบ
ประเมิิ น ผล และติิ ด ตามรัั บ ฟัั ง รายการมีีคำถามมีีคำตอบในรูู ป แบบPodcast ย้้ อ นหลัั ง ได้้ ท าง
เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง และเฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio
new media
สถานีีวิิทยุุกระจายเสีียง กองอำนวยการกลางรัักษาความปลอดภััยแห่่งชาติิ กรป.กลาง
FM99.10 MHz. (จัังหวััดนราธิิวาส) ออกอากาศ
		วัันอาทิิตย์์
เวลา 09.05 - 09.30 น. เป็็นวิิชา SOC3091 ครั้้�งที่่� 1-5
				
เวลา 09.35 - 10.00 น. เป็็นวิิชา FOL3302 ครั้้�งที่่� 1-5
สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่ห� น่่วยจััดและผลิิตรายการวิิทยุุ สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา ม.ร.
เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ RU Radio new media

๘

กิิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
“สุุขภาพดีีสมวััย กัับ
FAI KHAM FITNESS สำำ�นัักกีีฬา”

สำนัักกีีฬา จััดโครงการทดสอบ สมรรถภาพ
ท า ง ก า ย “ สุุ ขภ า พดีี ส ม วัั ย กัั บ FA I K H A M
FITNESS สำนัักกีีฬา” โดยมีี ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.สืื บ พงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิ ก ารบดีีมหาวิิ ท ยาลัั ย
รามคำแหง เป็็นประธานเปิิด พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร
และบุุ ค ลากรร่่ ว มกิิ จ กรรม เมื่่� อ วัั น ที่่� 16 มิิ ถุุ น ายน
2565 ณ ห้้องศัักดิ์์� ผาสุุขนิิรัันต์์ อาคารหอประชุุม
พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๑๒)

กองกิิจการนัักศึึกษา ม.ร.
จััดโครงการ Design Thinking

กองกิิ จ การนัั ก ศึึ ก ษา จัั ด โครงการ Design Thinking พัั ฒ นากระบวนการคิิ ด เพื่่� อ
การแก้้ ไขปัั ญ หา เพื่่� อ พัั ฒ นากระบวนการคิิ ด ของนัั ก ศึึ ก ษา ฝึึ ก ให้้ มีี การคิิ ด อย่่างเป็็ น ระบบ
เป็็ น ลำดัั บ ขั้้� น ตอน สามารถนำความรู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ไปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ นการแก้้ ไ ขปัั ญ หา โดยมีี
ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธาน เมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน
2565 ณ ห้้อง 207 อาคารกิิจกรรมนัักศึึกษา
อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มีีโครงการพััฒนานัักศึึกษาในด้้านต่่าง ๆ
หลากหลายประเภท เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของนัักศึึกษา และผลิิตบััณฑิิตที่่�สะท้้อนจุุดเด่่น
ของสถาบััน ให้้เป็็นบััณฑิิตที่่�เก่่งทั้้�งวิิชาการและวิิชาชีีพ
“โครงการ Design Thinking ช่่วยพััฒนากระบวนการคิิดเพื่่�อการแก้้ไขปััญหา ซึ่่ง� กระบวนการคิิด
เชิิงออกแบบ เป็็นการแก้้ไขปััญหาหรืือโจทย์์ให้้ถููกจุุด ตลอดจนพััฒนาแนวคิิดใหม่่ ๆ เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ด้้วยวิิธีีที่่�ดีีและเหมาะสมที่่�สุุด โดยมีีเจตนาในการสร้้างผลลััพธ์์ในอนาคต เมื่่�อนัักศึึกษาพบเจอปััญหา
ความรู้้�จากโครงการนี้้� จะช่่วยเสริิมสร้้างให้้นัักศึึกษาพััฒนากระบวนการคิิด ฝึึกคิิดอย่่างเป็็นระบบและ
เป็็นลำดัับขั้้�นตอน สามารถประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ไขปััญหา เพีียบพร้้อมในทัักษะทุุกด้้าน ทั้้�ง Hard
Skills และ Soft Skills”

ม.ร.จััดตรวจสุุขภาพ ประจำปีี 2565

วััน เดืือน ปีี
5 กรกฎาคม 2565

6 กรกฎาคม 2565

7 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ต่่อจากหน้้า 1)

ชมรมกีีฬาทางน้ำำ�� จััดกิิจกรรม
SUP Board จำำ�กััด 50 คน/รอบ

คณะ / สำนััก / สถาบััน / กอง
ผู้้�บริิหาร คณะนิิติศิ าสตร์์ คณะมนุุษยศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ บััณฑิิตวิิทยาลััย
กองการเจ้้าหน้้าที่่� กองกิิจการนัักศึึกษา กองบริิการการศึึกษา กองอาคารสถานที่่�
กองกลาง สำนัักงานวิิทยบริิการสาขาต่่างประเทศ สถาบัันภาษา สถาบัันศิิลปวััฒนธรรม
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงเฉลิิมพระเกีียรติิ
คณะศึึกษาศาสตร์์ คณะเศรษฐศาสตร์์ คณะสื่่อ� สารมวลชน สำนัักหอสมุุดกลาง
สำนัักประกัันคุุณภาพการศึึกษา สำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบประเมิินผล
สำนัักงานบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน สำนัักงานตรวจสอบภายใน
สถาบัันวิิจััยสััตว์์ในภููมิิภาคเขตร้้อน สถาบัันการศึึกษานานาชาติิ ศููนย์์บ่่มเพาะ
วิิ ส าหกิิ จ และจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา กองแผนงาน โรงเรีียนสาธิิ ต ม.ร.
(ฝ่่ายมััธยม, ฝ่่ายประถม หััวหมาก และวิิทยาเขตบางนา)
คณะบริิหารธุุรกิิจ คณะรััฐศาสตร์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
คณะพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ คณะทััศนมาตรศาสตร์์ คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
โครงการปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สำนัักกีีฬา สถาบัันคอมพิิวเตอร์์ สถาบัันวิิจััยและ
พััฒนา สำนัักเทคโนโลยีีการศึึกษา สถาบัันบริิการวิิชาการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
สำนัักพิิมพ์์ กองงานวิิทยาเขตบางนา กองคลััง

ขอให้้ บุุ ค ลากรที่่�จะรัั บ การตรวจสุุ ข ภาพปฏิิ บัั ติิ ดัั ง นี้้�
1. งดอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม อย่่ า งน้้ อ ย 12 ชั่่� ว โมงขึ้้� น ไป (น้้ำเปล่่ า ดื่่� ม ได้้ เ ล็็ ก น้้ อ ย) หรืือหลัั ง 2 ทุ่่�ม
จนถึึ ง เช้้ า ของวัั น ตรวจสุุ ข ภาพ
2. เบิิ ก ภาชนะที่่� ต้ ้ น สัั ง กัั ด
3. กรุุ ณ าไปตรวจสุุ ข ภาพตามวัั น ที่่� ก ำหนด มิิ ฉ ะนั้้� น จะทำให้้ ก ระทบกัั บ วัั น อื่่� น ๆ
4. ผู้้�ที่่� เ บิิ ก ค่่ า ตรวจสุุ ข ภาพในปีี นี้้� แ ล้้ ว จะไม่่ มีีสิิ ท ธิ์์� เข้้ า รัั บ การตรวจในครั้้� ง นี้้�

คณะผู้้�จััดทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

ชมรมกีีฬาทางน้้ำ มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง
จััดกิิจกรรมกีีฬาทางน้้ำ SUP Board เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้ นัั ก ศึึ ก ษาได้้ อ อกกำลัั ง กาย มีีสุุ ข ภาพแข็็ ง แรง
ทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ โดยจััดกิจิ กรรมระหว่่างวัันที่่� 7,
21 กรกฎาคม และ 1 สิิงหาคม 2565 ณ SUP Station
Thailand ภายใต้้การดููแลของอาจารย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
รัับจำกััด 50 คนต่่อรอบ ฟรีีไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
ผู้้�สนใจสมััครเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ได้้ตั้้ง� แต่่บัดนี้้
ั � – 21 กรกฎาคม 2565
ที่่�เฟสบุ๊๊ก� แฟนเพจ : ชมรมกีีฬาทางน้้ำ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง หรืือสอบถาม
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม โทร. 095-559-3190

เจ้้าของ
   มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ผู้้�ประสานงานข้้อมููลสารสนเทศ  น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ                  
บรรณาธิิการ
   ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล    
กองบรรณาธิิการ     
น.ส.ศรััญญา มิินสาคร น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
บรรณาธิิการผู้้�ช่ว่ ย    รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิิสิทิ ธิ์์  � ศุุภกิิจเจริิญ                 ช่่างภาพ
                   นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง นายเสมอภาค จัันทร์์ปลั่่ง�            
                               นางปุุญญิิสา อรพิินท์์ น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล                                ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า    นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

