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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒๒

วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘ (น�งวัฒน�  อัติโชติ)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
             

ม.ร.สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน

จัดเทศกาลและฉายหนังอาเซียน 9 ประเทศ

	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง	 

สานสัมพันธ ์ วัฒนธรรมอา เซี ยน	 

จัดโครงการเทศกาลและการประชุม

วิชาการภาพยนตร์อาเซียน	 ครั้งที่	 1	

(The	 1st	 RU	 ASEAN	 Film	 Festival	 

and	Conference	2016)	คดัสรรภาพยนตร์

คณุภาพ	9	เรือ่ง	จาก	9	ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ระหว่างวันที่	25	-	29	กันยายน	2559	ณ	

โรงภาพยนตร์เอสเอฟ	ซนีม่ีา	 ซติี	้ เดอะมอลล์บางกะปิ	 และห้อง	 322	

อาคารสุโขทัย	ม.ร.	พร้อมเชิญผู้ก�ากับภาพยนตร์	นักวิชาการด้าน-

ภาพยนตร์ศึกษา	 เปิดเวทปีระชมุวชิาการ	 แลกเปลีย่นมมุมองยคุใหม่

แห่งภาพยนตร์อาเซียน	

     โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรัพย์	อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดเผยว่างานเทศกาลและการประชุม

วิชาการภาพยนตร์อาเซียน	 ครั้งที่	 1	 หรือ	 RAFF	 2016	 จะมีพิธี

เปิดงานในวันที่	 25	 กันยายน	 2559	 โดยได้รับเกียรติจาก	นายวีระ 

โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	 เป็นประธาน 

เปิดงาน	 และจดัฉายภาพยนตร์เรือ่ง	 Ola	 Bola	 จากประเทศมาเลเซยี 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.จัดพิธีปฐมนิเทศและประดับเลขหมายชั้นปี นศท.

(อ่านต่อหน้า 9)

 

 งานนักศึกษาวิชาทหาร	 กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดพิธีปฐมนิเทศและประดับเลขหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร	 โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศ	และมี	พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วย- 

ผู้บัญชาการทหารบก	เป็นประธานประดับเลขหมายชั้นปี	นศท.	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2559	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.บญุชาล  ทองประยูร รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกันคณุภาพ	กล่าวว่าตามทีห่น่วยบญัชาการรักษาดนิแดน	ได้ประกาศ 

ผลสอบนกัศกึษาวชิาทหารทัง้ชายและหญงิ	ของมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	ประจ�าปีการศกึษา	2558	ปรากฏว่านกัศกึษาวชิาทหาร

ม.รามคำาแหงยินดีศิษย์เก่าประสบความสำาเร็จ

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 

คณะนิติศาสตร์รับนศ.ภาคพิเศษ รุ่นที่ 34

 
	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี	หลักสูตรนิติศาสตร-

บัณฑิตภาคพิเศษ	 รุ่นที่	 34	ประจ�าภาคเรียนที่	 2 

ปีการศึกษา	 2559	 บรรยายวันจันทร์-วันศุกร	์

เวลา	17.00	-	21.00	น.	จำาหน่ายใบสมัคร	ตั้งแต่

บัดนี้	-	30	กันยายน	2559 (เว้นวันหยุดราชการ) 

และรับสมัครวันที่	 10-19	 ตุลาคม	 2559	 เวลา	

09.00	-	16.30	น.	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สถานท่ี- 

รับสมัคร	 คณะนิติศาสตร์	 อาคาร	 1	 ห้อง	 1102	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(หัวหมาก)	สอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมได้ท่ีโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ	(จันทร์-ศุกร์)	โทร.	0-2310-8184,	8194

   
 ม.ร.จัดอบรมภาคทฤษฎี 

สำาหรับผู้ขอ/ผู้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

 	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมกับส�านักงาน 

ขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี	 3	 กรมการขนส่งทางบก 

จัดอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตขับรถ

และขอต่อใบอนุญาตขับรถ ในเดือนกันยายน	ตุลาคม	

และพฤศจิกายน	2559	เม่ือผ่านการอบรมได้รับหนังสือ

รับรองมีอายุ	6	เดือน	สามารถน�าไปขอสอบภาคทฤษฎี

ได้ทั่วประเทศ

	 	การอบรมภาคทฤษฎีมี	 2	หลักสูตร	คือ	 

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จ�านวน	 4	 ชั่วโมง	
ค่าธรรมเนียม	400	บาท	หลักฐานส�าเนาบัตรประชาชน 

(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงปลืม้	 ศษิย์เก่าประสบความส�าเรจ็ในวชิาชพี	 ล่าสดุได้รบัการแต่งตัง้

ให้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง	2	กระทรวง	อธิบดีกรมที่ดิน	เลขาธิการสกอ.	เลขาธิการสอศ.	

และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาทนายความคนใหม่

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการระดับสูง	 แทนผู้ที่จะ 

เกษยีณอายใุนปีงบประมาณ	2559	นัน้	เป็นทีน่่ายนิดสี�าหรบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีศ่ษิย์เก่าจาก	ม.ร. 

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในระดับสูงหลายต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559	ดังนี้

 1. น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์	 อธิบดีกรมการค้าภายใน	 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 โดยน.ส.วิบูลย์ลักษณ์	 ร่วมรักษ์	ส�าเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์	

น.ส. วิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย นายประทีป  กีรติเรขา นายสุภัทร  จำาปาทอง นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ ว่าที่ ร.ต. ถวัลย์  รุยาพร



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                 

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ม.ร.จัดพิธีปฐมนิเทศและประดับเลขหมายชั้นปี นศท. (ต่อจากหน้า 1) ม.ร.สานสัมพันธ์ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

สามารถสอบผ่านได้เลื่อนชั้นสูงขึ้น	 และรายงานตัว

เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร	ประเภทเลื่อนชั้นและ

ประเภทโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารประจ�าป  ี

การศึกษา	2559	ไปแล้วนั้น

 ด้วยความขยันหมั่นเพียร	วิริยอุตสาหะของ

นักศึกษาวิชาทหาร	ที่สามารถสอบผ่านได้เลื่อนชั้น

สูงขึ้น	 งานนักศึกษาวิชาทหาร	 กองกิจการนักศึกษา	

จงึได้จดัโครงการปฐมนเิทศและพธิปีระดบัเลขหมาย

ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร	เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง

อุดมการณ์ความรักชาติ	 และจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์	 รวมทั้งเสริมสร้างความรักสามัคคี	

และความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	 

เพื่อผนึกก�าลังร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัรย์ิในทกุโอกาส	 ตลอดจนเกดิความภาคภมูใิจ 

ในการท�าหน้าที่เป็นก�าลังพลส�ารองของกองทัพ	

และได้รบัความรู้ความเข้าใจในหลกัเกณฑ์การฝึกเรยีน

วิชาทหาร	 สิทธิและหน้าที่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ	 

ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชาทหาร	 ที่จะเป็น

แบบอย่างทีด่	ี เป็นผูท้ีมี่ความรู้คูค่ณุธรรม	 มีระเบยีบวนัิย 

รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 พร้อมที่จะเป็น

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคม

และประเทศชาตต่ิอไป

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		กล่าวว่า 

ชื่นชมนักศึกษาที่สมัครมาเป็น

นกัศกึษาวชิาทหาร	 ขอให้ระลกึว่า 

เครื่องแบบที่สวมใส่ถือเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรต	ิ

บ ่ งบอกถึงสัญลักษณ์ของคนที่มีจิตใจรักชาติ	

ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 และขอให้ครองตนใน

ฐานะที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารอย่างสมคุณค่ากับ

เครื่องแบบที่เราสวมใส่	

 “ในสถานการณ์ทีบ้่านเมอืงต้องการความช่วยเหลอื 

นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ไม่เคยย่อท้อ มจีติสาธารณะยนิดใีห้ความร่วมมอื และ 

ช่วยเหลอือย่างไม่กลวัความเหนด็เหนือ่ย ซึง่ได้รบัค�าชืน่ชม

จากประชาชนในสังคมตลอดมา และมหาวิทยาลัย

มัน่ใจว่าทกุคนจะพร้อมใจกนัท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อบ้านเมอืง  และรกัษาความดนีีไ้ว้ส่งต่อรุน่สูรุ่น่ต่อไป”

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าวนัน้ีเป็นวนัส�าคัญ

ของนักศึกษาวิชาทหารที่ได้ประดับเลขหมายชั้นปี 

ทีส่งูข้ึน	 สิง่นีน้อกเหนอืจากเป็นตัวบ่งบอกถงึเกยีรติยศ

และความภาคภูมิใจที่ได้รับแล้ว		ยังแสดงถึงการที ่

นักศึกษาวิชาทหารจะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้น

ตามมาด้วย	 ขอให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนด ี

ทั้งด้านกิริยามารยาท	 สัมมาคารวะ	 สิ่งเหล่านี้เป็น

สญัลกัษณ์ทีส่ะท้อนได้ว่านกัศกึษาเป็นผูท้ีไ่ด้รบัการฝึกฝน

อบรมมาเป็นอย่างด	ี	และขอให้ช่วยกนัท�าหน้าทีข่องการ 

เป็นลูกพ่อขุนฯที่ดี	 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและ

มจีิตสาธารณะ

 “ขอให้ร�าลึกถึงเสมอว่าการท�าสิ่งที่ดีงาม 

แก่บ้านเมอืง มองเหน็ปัญหาความทกุข์ร้อนของผูอ้ืน่

ในสังคมแล้วยินดีเข้าไปช่วยเหลือ ท�าให้พวกเขา

สามารถยืนอยู่บนล�าแข้งของตนเองได้ ถือเป็นสิ่งที่ 

จะต้องท�าให้เป็นนิสัย และที่ส�าคัญต้องไม่ลืมว่า

หน้าทีห่ลกัของนกัศกึษาคือ การเรยีนหนงัสือ ต้องเรยีน 

ให้ส�าเรจ็ อย่าย่อท้อหรอืละทิง้กลางคนั เพราะครอบครวั

รอเห็นความส�าเร็จของนักศึกษาอยู่ และเมื่อส�าเร็จ

การศึกษาแล้ว ขอให้ออกไปประกอบสัมมาอาชีพ 

ยดึความซือ่สตัย์สจุรติเป็นทีต่ัง้ น�าความรูไ้ปใช้ในทางที่ถูก-

ทีค่วร ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ และท�าประโยชน์ให้เกดิกบั

ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป”

 ด้าน	พล.อ.กมัปนาท รดุดษิฐ์ 

ผู ้ช ่วยผู ้บัญชาการทหารบก	

กล่าวว่าขอชื่นชมและยินดีกับ

นักศึกษาวิชาทหารที่สามารถ

สอบผ ่านการฝ ึกวิชาทหาร	

และได้รับการเลื่อนชั้นปีในครั้งนี้  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษา-

วชิาทหารมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้	มีความมานะ 

พยายาม	 ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย	 และ

ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะเป็นก�าลังพลส�ารอง

ของประเทศชาต	ิ ตัง้ใจและระลึกเสมอว่าประเทศชาต ิ

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้ยิ่งชีวิต	 พร้อมทั้ง 

ยึดถือสิ่งที่ได ้ปฏิญาณไว้และน�าไปสู ่การปฏิบัต ิ

ต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัย

ตลาดวชิาทีม่เีกยีรต ิ มชีือ่เสยีงในระดบัสากล เปิดรบั

ประชาชนคนไทยทกุคนทีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน และผลติบณัฑติ 

ออกไปรับใช้สังคมจ�านวนมากพร้อมสร้างคุณประโยชน์ 

ให้กับประเทศชาติ ขอให้ก�าลังใจทุกคนในการศึกษา

ให้ประสบความส�าเร็จ และขอขอบคุณอธิการบดี 

คณาจารย์ และผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได ้

ก�ากบัดแูล ปกครอง บงัคบับญัชานกัศกึษาวชิาทหาร 

ให้เป็นผู ้ที่มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี

ของเยาวชน อีกทั้งยังให้ความสนใจส่งเสริมและ

สนบัสนนุกจิกรรมนกัศกึษาวชิาทหารเป็นอย่างดตีลอดมา”

เพือ่เปิดเทศกาลฯ	พร้อมกันนีย้งัได้รับเกียรติจากผูก้�ากับ

ภาพยนตร์คลื่นลูกใหม่แห่งอาเซียนร่วมเสวนาเพื่อ

เปิดมุมมองสู่ยุคใหม่แห่งภาพยนตร์อาเซียน	

 อธกิารบด ี ม.ร.กล่าวถึงท่ีมาและเป้าหมายในการ 

จดังานครัง้นีว่้า	 “ทีผ่่านมาเมือ่พดูถงึประชาคมอาเซยีน 

เรามกัให้ความส�าคญักบัเรือ่งของประชาคมเศรษฐกจิ 

ที่จริงแล้วอาเซียนร�่ารวยในเรื่องศิลปวัฒนธรรม  

และภาพยนตร์ ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือเผยแพร ่

ศิลปวัฒนธรรมชั้นดีระหว่างประเทศในอาเซียน 

คณะกรรมการบรหิารแผนอาเซยีน และ คณะสือ่สารมวลชน  

จึงจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 ขึ้นภายใต ้

แนวคดิ “ยคุใหม่แห่งภาพยนตร์อาเซยีน” (New Wave Films)  

พร้อมทัง้จดัการประชมุวชิาการ โดยเชญิผูส้ร้าง ผูก้�ากบั-

ภาพยนตร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ จากหลากหลายประเทศ

ในอาเซียน บนิตรงมาเป็นวทิยากรในการเสวนาร่วมกับ

นักวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษา และนักศึกษาวิชา-

เอกภาพยนตร์ งานในครัง้นีเ้ปิดให้ประชาชนเข้าชมฟร ี

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม

และอัตลักษณ์อาเซียนอย่างแท้จริงผ่านภาพยนตร์

โดยมุง่หวงัทีจ่ะน�ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงสูค่วามเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาภาพยนตร์อาเซียนศึกษาต่อไป

ในอนาคต” 

     สำาหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 

หรอื RAFF 2016	จดัฉายภาพยนตร์	9	 เรือ่ง	จาก	9	ประเทศ 

อาท	ิGolden	Slumber	จาก	กัมพชูา	,	THE	CRESCENT 

MOON	 จาก	 อนิโดนเีซยี,	 ธดุงควตัร	 จากประเทศไทย	 ฯลฯ 

รวมถึงภาพยนตร์เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง	ไทย	

และ	เมียนมา	เรื่อง	ถึงคน..ไม่คิดถึง	(From	Bangkok	

to	Mandalay)		โดยผู้ก�ากับชาวไทย	ชาติชาย	เกษนัส	

ซึ่งจะลัดคิวฉายในฉบับเกือบเสร็จสมบูรณ์ให้ได้ชม

เป็นครัง้แรก	 ภาพยนตร์ทกุเรือ่งมบีทบรรยายภาษาไทย 

และจะเปิดฉายให้ประชาชนทัว่ไปเข้าชมฟร	ี ตลอดเทศกาล

ตั้งแต่วันที่	25-29	กันยายน	2559		นี้	

	 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรอบการฉาย	 และ 

รายละเอยีดการเสวนาวชิาการได้ที	่	www.facebook.com/ 

RAFF-2016	 หรอืคณะสือ่สารมวลชน	 อาคารสโุขทัย	 

ชั้น	10	โทร.0-2310-8980

และส�าเนาทะเบียนบ้าน	และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ 

จ�านวน	1	ช่ัวโมง	ค่าธรรมเนียม	150	บาท	หลักฐาน ส�าเนา-

บัตรประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 และส�าเนาใบอนุญาต

ขับรถเดิม	

	 	เปิดรับสมัครทุกวัน	ในวันและเวลาราชการ	(08.30-

16.30	น.)	จัดอบรมเป็นประจ�าทุกเดือน	รุ่นละ	220	คน 

เดือนกันยายน	 อบรมวันเสาร์ที่	 17	 กันยายน	 2559	 

เวลา	 12.00-16.00	น.	 เดือนตุลาคม	 อบรมวันศุกร์ที่	 14	

ตุลาคม	 2559	 เวลา	 17.00-21.00	 น.	 เดือนพฤศจิกายน 

อบรมวันเสาร์ท่ี	19	พฤศจิกายน	2559	เวลา	12.00-16.00	น.	

ทุกรุ่นอบรม	ณ	วิทยาเขตบางนา	(รามฯ	2)

	 	ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการ	 อาคาร-

อ�านวยการ	ช้ัน	1	กองงานวิทยาเขตบางนา	โทร.0-2397-6308, 

0-2397-6298	และ	089-893-7634	

ม.ร.จัดอบรมภาคทฤษฎีฯ  (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 หนังสือกวีนิพนธ์	 ของพรชัย 

แสนยะมลู		๒		เล่มทีเ่ข้าชงิรางวลัซไีรต์

ในปีนี้	มี	๒	เล่ม	เล่มหนึ่งชื่อ

 “นิธาร”

	 	 นิธารเป็นหนังสือที่มี	 “ดีกรี”	

เป็นถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 ๒	

ประเภทกวีนิพนธ์	 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด	

ประจ�าปี	๒๕๕๗	มาแล้ว

 เป็นกวนีพินธ์ทีม่เีนือ้หาสะท้อน-

สังคม

	 เขาลดความขรมึด้วยการน�าสตัว์

มาเป็นตัวละครบ้าง	ผู้คนและเมือง

ในจินตนาการบ้าง

	 “นธิาร”	อ่านง่าย	แต่ความหมาย

ลึกซึ้ง

	 อีกเล่มหนึ่ง	เขาตั้งชื่อว่า

	 “ใจปัจจุบัน”

	 พรชัยเขียนเล่มนี้ด้วยกลอน-

สุภาพทัง้หมด		เขาบอกว่า		“ยดึตามขนบ”

	 ส�าหรับเนื้อหา	พรชัยเขียนเรื่อง

ความงามขณะชีวิตสัมผัสในแต่ละ

ห้วงเวลา		จึงมีความหลากหลายน่าสนใจ

 เขาใช้ภาษาง่ายๆ เรยีกว่าผู้เขียน

ได้เขียนแต่ละบทขึ้นขณะใช้ชีวิต 

อยู่กับ “ใจปัจจุบัน” จริงๆ

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ชอบใจงาน

ของกุดจี่	พรชัย แสนยะมูล	จึงน�ามา

พูดถึง

 แต่เขาจะเป็น	“ซีไรต์”	หรือ	“ซีรอง” 

ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

  ทำาใจได้นะกุดจี่นะ 

สถาบันการศึกษานานาชาติมอบทุน
ให้บัณฑิต - นศ. ผลการเรียนดีเด่น

  สถาบันการศึกษานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  มอบทุน- 

การศกึษาให้แก่บณัฑติและนักศกึษา

ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ

ปริญญาโท ท่ีมีผลการเรียนดีเด่น 

เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป ในพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปี-

การศึกษา 2559 

 Mr.David Hafner	มหาบณัฑติสาขาบรหิารธุรกิจ	หลกัสตูรการจัดการ	เกรดเฉลีย่	3.97 

กล่าวว่าก่อนหน้านี	้ตนส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรม	จากประเทศเยอรมนัแล้ว	

แต่อยากศึกษาเพิ่มเติมด้าน		MBA	เพราะอยากท�าธุรกิจ			สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกเรียน 

ทีส่ถาบนัการศกึษานานาชาต	ิ เพือ่จะได้เหน็สถานการณ์ทางธรุกจิในเมอืงไทย	 ได้เรยีนรู ้

วฒันธรรมไทย	ประสบการณ์ในต่างแดนถอืเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัธรุกจิ	 โดยเฉพาะเมอืงไทย 

เป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจก�าลังเติบโต	 ดังนั้นการมีประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมใหม	่ 

เรียนรู้วัฒนธรรม	ประชากรในประเทศอื่นถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการเรียนรู้ธุรกิจด้วย

 “เพราะผมมเีพือ่นทีจ่บจากรามค�าแหงยนืยนัคุณภาพทางวชิาการ ผมจงึตดัสินใจสมคัรเรยีนท่ีสถาบัน- 

การศึกษานานาชาติ โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นเลย ยอมรับว่าการเรียนค่อนข้างหนัก  

เพราะเป็นหลักสูตร 1 ปี เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ต้องเรียนและอ่านหนังสือจริงจัง จากที่เคยเรียนในระบบ

แบบยุโรป เมื่อเปลี่ยนมาเรียนกับเพื่อนหลากเชื้อชาติทางเอเชีย ได้รับรู้ความคิดเห็นของเพื่อน ซึ่งมีมุมมอง 

ที่ต่างออกไปเนื่องด้วยความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมตะวันออก-ตะวันตก ได้ซึมซับวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

         ท�าให้การเรียนสนุกขึ้น  คณาจารย์ยังให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ที่ส�าคัญยังได้รับโอกาสดีได้เข้าร่วม

โครงการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Rhein-Main University ประเทศเยอรมันเป็นเวลา 4 เดือน และเมื่อ

ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งจากที่รามค�าแหงและที่เยอรมันด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่หาไม่ได้หากยังเรียน

ที่เยอรมัน”

 นางสาวเพ็ญเพชร  หลิบนุกูล		บัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชน	เกรดเฉลี่ย	4.00 

กล่าวว่าได้รับทุนเป็นครั้งที่		2		โดยปีแรก	ได้เกรดเฉล่ีย	3.83	ที่เป็นแรงผลักดันให้ตน 

ยิ่งใช้ความพยายาม	มุ่งมั่นในการเรียน	จนเทอมนี้ได้เกรดเฉลี่ย	4.00	ท�าให้ภูมิใจมาก	

 “รู้สึกปลื้มใจมากที่ได้รับทุน  ดีใจที่ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ สถาบันการศึกษา- 

นานาชาติมีระบบการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก กล้าคุยกับ 

เพื่อนต่างชาติ การเรียนต้องกล้าที่จะพูด กล้าคิดและแสดงความคิดเห็น ท�าให้ทักษะ 

ด้านภาษาดีขึ้น และท�าให้เราได้รู้ข้อบกพร่องของตนเอง เป็นประสบการณ์ที่ดี”

 Mr.Kapil Daya	นกัศกึษาปรญิญาตรชีัน้ปีที	่ 3	สาขาภาษาองักฤษ	 เกรดเฉลีย่	 4.00 

กล่าวว่าขอบคุณสถาบันการศึกษานานาชาติท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนท่ีท�างานและ 

ไม่มีเวลาช่วงกลางวัน	 ได้เรียนในภาคพิเศษนอกเวลาราชการ	 ปัจจุบันตนต้องท�างาน 

ช่วงกลางวันทุกวัน	จึงหาโอกาสที่จะเรียนเพิ่มเติมในภาคภาษาอังกฤษค่อนข้างยาก	

เพราะทุกสถาบันจะเปิดสอนเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น	

 “ปัจจบุนัผมเป็นอาจารย์สอนสาขาธรุกจิ  จงึเลอืกเรยีนเอกสาขาธรุกจิระหว่างประเทศ 

วชิาโทสาขาภาษาองักฤษ เพือ่ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทีต้่องลงละเอียดมากกว่าการใช้ภาษา

ในชีวิตประจ�าวัน การเรียนเป็นการปูพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ให้แน่น เรียนรู้รายละเอียดของภาษาเขียน 

ที่ต่างไปจากภาษาพูด 

 ทุนที่ได้รับนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งหลายคนจะถามถึงเคล็ดลับ ซึ่งที่จริงแล้วผมไม่มีเทคนิคพิเศษอะไร  

เพยีงแต่อย่าเรยีนด้วยความกงัวลมากเกนิไป ผมแนะน�าให้ฟังและคิดตามท่ีอาจารย์สอน อ่านหนงัสือเพ่ิมเตมิ

หลงัจากเรยีนในห้องจบ เข้าเรยีนสม�า่เสมอ มส่ีวนร่วมกบักจิกรรมในห้องเรยีน อย่างไรกต็าม การมส่ีวนร่วม

ไม่ใช่การตอบตลอดเวลา ควรพูดเฉพาะเวลาที่เรามีค�าตอบที่น่าสนใจเท่านั้น จะเป็นการฝึกคิดต่อยอดจาก

สิ่งที่เรียนได้ดี” (อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

	 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี	ได้แก่	

 ✣ คณะนิติศาสตร์	

    ✣ คณะบริหารธุรกิจ					

 ✣ คณะมนุษยศาสตร์				

 ✣ คณะศึกษาศาสตร์	

 ✣ คณะวิทยาศาสตร์			

 ✣ คณะรัฐศาสตร์		

 ✣ คณะเศรษฐศาสตร์				

 ✣ คณะสื่อสารมวลชน		

 ✣ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

	 ประจ�าภาค	2	ปีการศึกษา	2559	ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จำาหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต) ต้ังแต่วันท่ี 12 กันยายน 2559  

ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา	 สั่งจ่ายเงินที่	 ปณฝ. 

รามค�าแหง	10241	ผู้รับเงิน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		 

จ่าหน้าซองถึง	 หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร	 ตู้	 ปณ.	 1002	 ปณฝ.รามค�าแหง	 กรุงเทพฯ 

10241	(ชุดสมัครทางไปรษณีย์)	หากไปซ้ือด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย		ราคาชุดละ	140	บาท		จ�าหน่ายที่ 

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	อาคาร	สวป.	ช้ัน	3

  1.2 จำาหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

(รามฯ 1)	 ชุดสมัครด้วยตนเอง	 จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่	 

17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  

ท่ีอาคาร	สวป.		ช้ัน	1	 ราคาชุดละ	120	บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ	Download	 

ได้ที่	www.iregis.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร	 ผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒขิ้อใดข้อหนึ่ง		ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	(ม.ศ.5 

หรือ	ม.6)		หรือ

	 	 2.2			จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนต้น)	 หรือเทียบเท่า	 

(ม.3	หรือ	ม.ศ.3	หรือ	ม.6	เดิม)		และต้องมีคุณสมบัติ		 

ดังนี้

	 	 	 2.2.1	 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 

ซ่ึงมีต�าแหน่งและเงินเดือน	ต้ังแต่ระดับ	2	หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป		หรือ

	 	 	 2.2.2	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ										

   2.2.3	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด		สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา	 สมาชิกสภาเทศบาล	 สมาชิก- 

สภาต�าบล	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล	 หรือก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือ 

	 	 2.3	 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่าง 

วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

สมัครได้ที่เว็บไซต์		www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์	(เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้ 

สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 

2559 ถึงวันท่ี 21 ตุลาคม 2559	 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา	(ม.ร.1)	ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน	 มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธ์ิรับเทียบโอน- 

หน่วยกิต	 ส�าหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น		โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจ�าคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด	 ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเท่าน้ัน

  3.3 รับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

(รามฯ 1) ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่  

21 พฤศจิกายน 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ตั้งแต ่

เวลา	08.30	-	15.30	น.	ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช	โดยด�าเนินการสมัครได้	 2	กรณี	

ดังนี้

	 	 	 3.3.1	 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร	

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัครฯ)	แล้วน�ามาสมัคร

   3.3.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร	ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย	 www.ru.ac.th	 ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามค�าแหงออกมา	แล้วน�ามาสมัคร

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายส�าเนาขนาด	 

A4	เท่านั้น)

  4.1	 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

  4.2	 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร	 จ�านวน 

2	 ฉบับ	 (กรณีใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องถ่ายส�าเนาคุณวุฒิ		จ�านวน	4	ฉบับ	)	 

	 	 	 4.2.1	 กรณีคุณวุฒิที่ จบหลักสูตร 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร	 โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำานักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม 

การจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2	 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น	(ม.3)	หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี			ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3	 ส�าเนาหลักฐานต่างๆ	 หากมีการเปล่ียนแปลง	 

ชื่อตัว	หรือนามสกุล	หรือกรณีสมรส	หรือกรณีหย่า	 

ให้ถ่ายส�าเนาเท่ากับส�าเนาคุณวุฒิ	นั้น

	 	 4.4	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	2	ฉบับ	 

และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน		(หน้า-หลัง)			จ�านวน			3		ฉบับ 

          สำาหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำาเนา

บัตรประจำาตัวคนพิการ  จำานวน 2 ฉบับ

						 	 4.5	 รูปถ่ายสีหน้าตรง	 ขนาด	 2	 นิ้ว	 

จ�านวน	1	รูป

        4.6	 แผ่นระบาย	(ม.ร.	25	)	จ�านวน	1		แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)							 	

	 	 4.7	 ใบรับรองแพทย์	จ�านวน	1	ฉบับ	(ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย		ค่าธรรมเนียม	ฉบับละ	20	บาท)

	 	 4.8	 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง	 (อยู่ใน

เล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ดำาเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงอยู่อีกไม่ได้  

											ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร		ส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ช้ัน	3)	มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	

10240		โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

   

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ aseanlang_ram@yahoo.co.th

การจองห้องพัก
 ตอน  34.50

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ตวัเลขทีน่�ามาขึน้เป็นชือ่ตอนคราวนีไ้ม่ใช่เป็นการใบ้หวยแต่อย่างใด	ซึง่หลายคน 

กค็งเบ้ปากมองบนแล้วแย้งว่าไม่เหน็จะต้องบอกเลย	 เพราะหวยทีไ่หนจะมเีลขทศนยิม	

แต่ถงึไม่ใช่เลขหวย	(ถ้าถกูกฎหมายต้องเรยีกลอตเตอรี)่	แต่กค็ล้าย	ๆ	กนัคอืเราคาดหวงั

จะให้เป็นเลขนีแ้ต่(หวย)กไ็ม่เคยเป็นเลขทีต้่องการสกัท	ี ตัวเลข	 34.50	 นีเ้ป็นค่าเงินบาท	

หรืออัตราแลกเปลี่ยนต่อ	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ครับ

	 ค่าเงนิบาทที	่ 34.50	 บาทต่อดอลลาร์นีเ้ป็นเป้าหมายทีส่ภาผูส่้งสนิค้าทางเรอื

ออกมาแถลงข่าวเพื่อขอให้แบงก์ชาติ	(ชื่อทางการคือธนาคารแห่งประเทศไทย)

รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนอย่าให้แข็งค่ากว่านี้เพราะอัตราแลกเปลี่ยนขณะที่เขา

แถลงข่าวอยู่ที่ประมาณ	 34.62	 บาทต่อดอลลาร์ซึ่งแข็งค่าเกินไป	 ที่จริงถ้าตามข่าว

เร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนมาเรื่อย	 ๆ	 ก็จะเห็นว่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง

มาตลอด	ผมจะยกตวัเลขมาให้ดพูอเป็นสงัเขปนะครบั	ตวัเลขเยอะๆ	ดแูล้วจะปวดหวัเปล่า	ๆ 	

	 เมื่อปลายปี	 2558	 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ	 36.08	 บาทต่อดอลลาร์	 

แต่พอต้นปี	 2559	 เงนิบาทแขง็ค่าขึน้เป็น	 35.78	 บาทต่อดอลลาร์	 และก็แขง็ค่ามาเร่ือย	 ๆ  

จนเป็น	 34.62	 บาทอย่างที่บอกไปแล้ว	 อ่านถึงตอนนี้บางท่านอาจงงกับตัวเลข 

จนไม่สงสัย	แต่ผมคาดว่าหลายท่านคงสงสัยแน่	ๆ	ว่าท�าไมผมบอกว่าเงินบาท 

แขง็ค่าทัง้	ๆ	ทีอ่ตัราแลกเปล่ียนลดลงจาก	36.08	บาทเป็น	34.62	บาท	ทีว่่าค่าเงนิบาท

แขง็ค่านัน้เราดจูากค่าของเงินบาทนะครับ	 ตวัเลขทีเ่ราเหน็หรอือตัราแลกเปลีย่นนัน้

เป็นค่าเงินดอลลาร์	

	 ผมจะลองเทียบให้ดูเป็นตัวอย่างคือถ้าอัตราแลกเปลี่ยน	 36.08	 บาทเท่ากับ	 

1	ดอลลาร์	กแ็ปลว่าเงนิ	1	บาทจะมค่ีาเท่ากบั	1	หารด้วย	36.08	หรอืประมาณ	0.0277	ดอลลาร์ 

และถ้าคิดท�านองเดียวกันเมื่ออัตราแลกเปลี่ยน	34.62	บาทต่อดอลลาร์	 เงิน	1	บาท

กจ็ะมค่ีาเท่ากบั	1	หารด้วย	34.62	หรอืประมาณ	0.0289	ดอลลาร์	เห็นไหมครับเงินบาท

แข็งค่าขึ้น	

 หลายท่านอาจสงสัยต่อ	 (ความจริงอาจไม่มีใครสงสัยก็ได้เพราะยังงงกับ

ตัวเลขอยู่)	ว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไม่ก่ีสตางค์ไม่น่าจะกระทบอะไรกับการส่งออก

จนถึงกับต้องมาออกข่าวกัน	 ถ้าอย่างนั้นผมขอยกตัวอย่างเป็นตัวเลขต่ออีกนิด	 คือ

ตอนอัตราแลกเปลี่ยน	 36.08	 บาทต่อดอลลาร์เมื่อปลายปี	 2558	 และเราคิดกลับไป

แล้วว่าเงิน	1	บาทมีค่าเท่ากับ	0.0277	ดอลลาร์	ถ้าฝรั่งซื้อสินค้าไทยมูลค่า	1	ล้านบาท	

เขาก็ต้องจ่ายเงิน	 27,700	ดอลลาร์	 แต่ในเดือนสิงหาคม	2559	ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน 

ตค่ีาเป็นเงนิบาทได้	1	บาทเท่ากับ	0.0289	ดอลลาร์นัน้	ถ้าสนิค้าไทยมลูค่า	1	ล้านบาท	

เขาจะต้องจ่ายเงิน	 28,900	 ดอลลาร์	 สินค้าราคาเป็นเงินบาทเท่ากันแต่เขาจะต้อง 

จ่ายแพงขึน้กว่าปลายปี	2558	 ถึง	1,200	ดอลลาร์	นีข่นาดว่าผมคดิว่าซือ้ของมลูค่าแค่	

1	ล้านบาทไทยเท่านั้นนะครับ	ยังขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนขนาดนี้	ในความเป็นจริง

ที่ซื้อกันเป็นหลายร้อยล้าน	 หรือหลายพันล้านจะต้องซื้อแพงขึ้นขนาดไหน	 ขอให้

สงัเกตว่าฝ่ายไทยเราขายราคาเดมินะครับแต่ฝร่ังต้องซ้ือแพงขึน้เพราะเงนิบาทแขง็ค่า

	 ที่จริงถ้าเงินบาทแข็งค่าแล้วประเทศที่เป็นคู่แข่งกับเราก็เงินแข็งค่าพอ	ๆ 	กัน 

ผลกระทบก็อาจมีไม่มากนักเพราะฝรั่ง	 (ความจริงเป็นชาติอะไรก็ได้ที่ซื้อสินค้าเรา) 

จะพบว่าสินค้าที่จะซื้อนั้นแพงขึ้นพอ	 ๆ	 กันในทุกประเทศ	 แต่ถ้าประเทศเรา 

เงนิบาทแขง็ค่าอยูช่าตเิดยีวแล้วละก็เป็นเร่ืองแน่ครับ	 เพราะฝรัง่กจ็ะหนัไปซือ้สนิค้า 

จากทีซ่ึ่งราคาคดิเป็นดอลลาร์ไม่ได้แพงขึน้	 แต่ทีแ่ย่ไปกว่านัน้คอืค่าเงนิของประเทศคูแ่ข่ง

ไม่ได้อยู่กับที่แต่กลับอ่อนค่าลงด้วย	 คือในช่วงตั้งแต่ต้นปี	 2559	 มาค่าเงินของจีน 

อ่อนค่าลงไปแล้วร้อยละ	1.27	ในขณะท่ีค่าเงินเวียดนามก็อ่อนลงร้อยละ	0.04		 

ทัง้	 2	 ประเทศน้ีเป็นคูแ่ข่งในตลาดส่งออกของเราเสียด้วยซึง่ยิง่ซ�า้เตมิภาวะเงนิบาท

เข้าไปใหญ่เพราะการที่ค่าเงินอ่อนแปลว่าสินค้าที่ส่งออกจากจีนและเวียดนาม 

จะถูกลงกว่าเดิมอีกด้วยเมื่อคิดเป็นดอลลาร์

	 ท�าไมเงนิบาทถึงแขง็ค่า	 และจะแก้ปัญหานีไ้ด้อย่างไร	 แบงก์ชาติจะแทรกแซง

ให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างที่หวังไว้ได้ไหม	โปรดติดตามตอนต่อไป

	 Selamat	bertemu	kembali		ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษามลายูอีกครั้งหนึ่ง

นะครับ	 หลังจากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียมาบ้าง 

แล้วนะครบั	ในครัง้นีผ้มจะกล่าวถงึการจองทีพ่กัทางโทรศพัท์	ตามตวัอย่างดงัต่อไปนี	้	

Petugas	:	 Helo,	selamat	petang,	di	sini	Hotel	Suriya,	ada	apa	yang	saya	boleh	bantu?	

เปอตูกสั	:	 เฮโล	เซอลามตั	เปอตงั	ดซีนีี	โฮเตล็	สรุยิา	อาดา	อาปา	ยัง	ซายา	โบเละฮ์โตลง	

เจ้าหน้าที่	:	 ฮัลโล	สวัสดีตอนบ่าย.ที่นี่โรงแรมสุริยา	มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ/ค่ะ

Pelancong:	 ya,	saya	mahu	menempah		bililk	untuk	6-9	November	tahun	ini.	Ada		 

	 	 	bilik		kosongkah?

เปอลันชง:	 ยา	ซายา	มาฮู	 เมอเนอปะฮ์	บีลิกอุนตุก	 เออนัม	ฮิงกา	เซิมบิลัน	โนเซ็ม 

	 	 เบอร์ตาฮนอีนี้.อาดาบีลิกโกซงกะฮ์

นกัท่องเทีย่ว	:	ใช่	ครบั/ค่ะ	ผมต้องการจองห้องส�าหรบั	วนัที	่หก	ถงึเก้า	พฤศจกิายน	ปีนี้		 

	 	 	มีห้องว่างไหมครับ

Petugas:		 Ya,	tunggu	sebentar.	Tuan	pada	hari	tersebut		ada	bilik	kosong.	tuan	 

	 	 ingin	menempah	jenis	bilik	yang	mana?

เปอตูกัส:		 ยา	ตุงกูเซอเบินตัร	ตวน	ปาดา	ฮารี	 เติรเซอบุต	อาดา	บีลิกโกซง	ตวน	 

	 	 อีงินเมอเนอปะฮ์	เยอนิส	บีลิกยังมานา)

เจ้าหน้าที่:	 ใช่ครบั	 รอสกัครูค่รบั	 ท่านครบัในวนัดงักล่าวมห้ีองว่างครบั	 ท่านต้องการ 

  จองห้องประเภทไหนครับ

Pelancong:		Saya	mahu	satu	bilik		besar	untuk	keluarga	saya.	

เปอลันชง:		 ซายา	มาฮู	ซาตูบีลิก	เบอซัร	อุนตุก	เกอลุวัรกา	ซายา		

นกัท่องเทีย่ว	:	ผมต้องการหนึ่งห้องใหญ่ส�าหรับครอบครัวของผม

Petugas:		 Ya,	ok,	saya	sediakan	bilik	keluarga	untuk	tuan.	Bilik	itu	ada	dua	katil	 

	 	 kembar	dan	satu	katil	besar	serta	dua	bilik	air	yang		berasingan.	

เปอตูกัส:		 ยา	โอเค	ซายา	เซอดยีากนั	บลีกิ	เกอลวุรักา	อนุตกุ	ตวน	บลีกิอตี	ูอาดาดวูา	 

	 	 กาติล	เกมิบรั	ดนั	ซาตกูาตลิเบอซรั	เซริตา		ดวูา	บลีกิอายริ	ยงัเบริอาซงิงนั

เจ้าหน้าที่:		 ได้ครับ	ผมจัดเตรียมห้องครอบครัวให้ท่าน	ห้องน้ันมีเตียงคู่สองเตียง 

	 	 และเตียงใหญ่หนึ่งเตียงพร้อมกับมีห้องน�้าสองห้องที่แยกออกจากกัน

Pelancong:		Apakah	kemudahan	yang	disediakan?	

เปอลันชง:		 อาปากะฮ์	เกอมูดะฮัน	ยัง	ดีเซอดียากัน	

นกัท่องเทีย่ว	:		มีสิ่งอ�านวยความสะดวกอะไรบ้างครับ

Petugas:		 Kami	ada	sediakan	TV	LCD	32	inci,	kemudahan	bilik	mandi	termasuk 

  pancuran	 mandian	 air	 panas	 dan	 sejuk	 serta	 pengering	 rambut,	 

	 	 penghawa	dingin,	telefon	bilik,	dan	peti	keselamatan.	Wifi	percuma	 

	 	 juga	 disediakan	 bagi	 setiap	 bilik.Peralatan	 biasa	 lain	 yang	 wujud	 

	 	 termasuk	cerek	elektrik,	seterika,dan	dua	bungkus	kop	dan	teh	segera	 

	 	 setiap	hari.

เปอตูกัส:		 กาม	ีอาดา	เซอดยีากนั	ทวี	ีแอลซดี	ีตกีา	ปโูละฮ์ดวูา	อนิช	ีเกอมดูะฮนั	บลีกิ 

	 	 มันดี	 เติรมาซุก	 ปันชุรัน	 มันดียัน	 อายิร	 ปานัส	 ดันเซอยุก	 เซิรตา	 

	 	 เปอเงอรงิ	รมับตุ	เปิงฮาวา	ดงีนิ	เตเลโฟน	บลีกิ	ดนั	เปอต	ีเกอเซอลามาตนั 

	 	 วีฟี	เปิรชูมา	ยูกา	ดีเซอดียากัน	บากี	เซอเตียบ	บีลิก	เปิรอาลาตัน	บียาซา 

  ลาอิน	 ยัง	 วูยุด	 เติรมาซุก	 เชเรก	 อีเล็กทริก	 เซอเตอรีกาดันดูวา	 

	 	 บุงกุส	โกปี	ดันเตฮ์	เซอเกอรา	เซอเตียบฮารี	

เจ้าหน้าที่:		 เรามี	 โทรทัศน์จอแบน	 32	 นิ้ว	 สิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องน�้าม ี

	 	 ฝักบัวอาบน�้า	น�้าร้อนน�้าเย็น	พร้อมกับเครื่องเป่าผม	เครื่องปรับอากาศ	 

	 	 โทรศัพท์ทุกห้อง	 และตู้นิรภัย	 มีไวฟาย	 ฟรีทุกห้อง	 อุปกรณ์ธรรมดา 

	 	 อย่างอื่นประกอบไปด้วย	 กาต้มน�้าร้อนไฟฟ้า	 เตารีดและกาแฟและชา 

	 	 ส�าเร็จรูปสองห่อต่อวัน (อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู	 น�าทมีผูว่้าราชการจงัหวดั	 ผูบ้รหิารองค์กรภาครฐั 

ภาคเอกชน	รับรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น	ในค�่าคืนแห่งความปลื้มปีติยินด ี

คณะผู้บริหาร	 ศิษย์เก่า	 และศิษย์ปัจจุบัน	 ร่วมเชิดชูเกียรติเหล่า	 “สิงห์ทอง” 

ทีส่ร้างคณุงามความดใีนหน้าทีก่ารงาน	และมผีลงานเป็นทีย่อมรบัระดับประเทศ	สมกบั

ค�าทีว่่า	“สงิห์ทองต้ององอาจ”		ของชาวรฐัศาสตร์รามค�าแหงทีภ่าคภมูใิจกนัมานาน

  ดร.ปัญญา  อดุชาชน		ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ	กล่าวว่า 

ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่นประจ�าปี	 2559 

ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้ชาวสิงห์ทอง	 คณะรัฐศาสตร	์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และเป็นเสมือนก�าลังใจให้ตนเอง

ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเช่นนี้ต่อไป	

 “การเรยีนและการประกอบสมัมาอาชพี ต้องมคีวามรู ้

และคุณธรรมควบคู่กันไปถึงจะประสบความส�าเร็จในทาง 

ที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะสอนเสมอว่าให้รู้จักมีความอดทน รู้รับผิดชอบ  

และวางแผนการด�าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นแก่นส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ และ

ขอฝากน้องๆนกัศกึษาว่า ขอให้ภาคภมูใิจ เชือ่มัน่ และศรทัธาในมหาวทิยาลยัแห่งนี ้

รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างไม่หยุดนิ่ง ก็จะสามารถเดินไปสู่จุดสูงสุด

ของชีวิตได้อย่างแน่นอน”

 นายจำาเรญิ  ทพิญพงศ์ธาดา		ผูว่้าราชการจงัหวดัภเูกต็	

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ทีใ่ห้โอกาสกบัทกุคนทีต่ัง้ใจมาศกึษาหาความรู้	 สร้างอนาคตของตนเอง 

และครอบครวัให้ดขีึน้	 ตนเองถือเป็นหน่ึงคนทีค่ว้าโอกาสดีๆ  

ทีม่หาวทิยาลยัแห่งนีม้อบให้และน�าไปใช้พฒันาตนเองเสมอมา

 “ภมูใิจและเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้รบัรางวลัศษิย์เก่าดเีด่น 

ในครัง้นี ้ ตนไม่เคยลมืบญุคณุของครอูาจารย์และมหาวทิยาลัย 

ทีท่�าให้ประสบความส�าเรจ็ในชีวติการท�างานในปัจจบุนั และขอขอบคณุ ม.รามค�าแหง 

สมาคมศษิย์เก่ารฐัศาสตร์ รวมทัง้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี ม.ร. 

ตลอดจนคณะกรรมการพิจารณารางวัลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ 

 ฝากน้องๆชาวสงิห์ทองว่า ม.รามค�าแหง สอนให้ลกูศษิย์ทกุคนเป็นคนเก่ง 

คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอดทนอดกลั้น ใช้สติปัญญา

ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง ดังนั้นขอให้น�าค�าสอนเหล่านี้มาปฏิบัติและยึดมั่นให้เป็นพลังในการ

ต่อสู้และมุ่งสู่ความส�าเร็จต่อไป”

 นายสมด ีคชายัง่ยนื	ผูว่้าราชการจงัหวดัชมุพร	กล่าวว่า 

ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 และมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	ทีไ่ด้พจิารณามอบรางวลัศษิย์เก่ารฐัศาสตร์ดเีด่นให้ 

ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสดุ	คอื	ความต้ังใจในการท�างาน	 ไม่ท้อแท้	อดทน 

ต่อสู้	 ขยัน	 ท�าความดี	 ความดีจะชนะทุกสิ่ง	 เชื่อว่าความด ี

จะส่งผลให้ชีวิตมีแต่เรื่องที่ดี	และประสบความส�าเร็จ

 “ผมชื่อ “สมดี” อยู่ที่ไหนจะท�าความดี ท�างานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 

บริสุทธิ์ใจ ไร้อคติ สร้างให้ทุกส่วนที่เข้าไปลงพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการท�างาน 

เพื่อความสุขของประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม อีกทั้ง 

ยังยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ซื่อสัตย์ ให้ประชาชนรับรู้ในสิ่งที่ปฏิบัติ และ

ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง”

 นายอนสุรณ์ แก้วกงัวาล	 ผูว่้าราชการจงัหวดัร้อยเอด็	

กล่าวว่า	“เปลวเทยีนให้แสง	รามค�าแหงให้ทาง”	 เป็นค�าขวญั

ทียึ่ดเหน่ียวจติใจของลกูศษิย์รามฯ	และเป็นสถาบนัทีใ่ห้โอกาส

การศกึษา	ผูค้นได้เข้าไปท�างานให้ประเทศชาติมาตลอด	45	ปี 

ท่ีก่อตั้ง	 ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ	 สมาคมศิษย์เก่า

รัฐศาสตร์	 และคณะผู้บริหาร	 ที่พิจารณาให้ลูกศิษย์คนนี ้

ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยศ

 “การท�างานในพืน้ทีใ่กล้ชดิประชาชนมาตลอด สอนให้ผมมหีลกัท�างานท่ีว่า 

“รู้คน รู้งาน รู้พื้นท่ี” ท�างานให้ครองใจประชาชน ต้องบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข 

เพื่อความสุขของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชน 

ให้สามารถยืนได้ด้วยตนเองและท�าสิ่งที่มุ่งหวังได้ส�าเร็จ” 

 นายศักดิ์  สมบุญโต	 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี

กล่าวว่าภูมิใจที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ดีเด่น	 

และขอแสดงความดใีจกบัมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	ท่ีสามารถ 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	 มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช ้

บ้านเมือง	 สังคม	 และประเทศชาติ	 ในทุกสาขาวิชาชีพ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน	

 “หลักปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จอันดับแรกนักศึกษาต้องมี

อดุมการณ์ทีช่ดัเจน และพร้อมทีจ่ะท�างานเพือ่คนอ่ืนมากกว่าตัวเอง รวมทัง้มองเหน็

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และอาศัยช่วงเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย

ศกึษาหาความรู้ให้มากท่ีสุด รวมทัง้ฝึกประสบการณ์ท�างานจรงิด้วย เมือ่ออกไป

สูช่วีติการท�างานกข็อให้น�าความรูท้ีไ่ด้สัง่สมมาไปประกอบอาชพีบรหิารบ้านเมอืง 

และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

  นายสรุยินัต์  กาญจนศลิป์		ผูว่้าราชการจงัหวดัระนอง 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ให้โอกาสทางการศึกษา 

ให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ	 รวมทั้งประสบการณ์

การใช้ชีวิต	มุ่งมั่นสั่งสอนให้ศิษย์ทุกคนเป็นคนดี	 เก่ง	 และ

มีความรู้คู่คุณธรรม	 ส�าเร็จออกไปประกอบอาชีพที่สุจริต	

และท�าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

 “ปัจจบุนันีม้หาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมุง่สร้างคนทีม่คีณุภาพ 

ออกไปสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติ ตนเองภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 

ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นขวัญก�าลังใจให้กับตนเองและครอบครัวที่มุ่งมั่น

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างดยีิง่เสมอมา อกีทัง้ยงัเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัน้องๆ ชาวสงิห์ทอง

ได้ปฏิบัติตามต่อไป” 

 นายจริชยั มลูทองโร่ย	 รองปลัดส�านกันายกรฐัมนตร	ี

กล่าวว่าผมจบระดบัปรญิญาตรคีณะนติิศาสตร์	และปริญญาโท 

คณะรฐัศาสตร์	จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สถาบนัแห่งนีเ้ป็นที่

ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้กบัผม	 ได้เข้าท�างานรบัราชการ

ในต�าแหน่งส�าคัญต่างๆจนมาถึงปัจจุบัน	

	 “ตลอดเวลาที่ท�างานได้น�าความอ่อนน้อมถ่อมตน 

และใช้ความอดทนไปพร้อมกบัหลกั	“ครองตน	ครองคน	ครองงาน”

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นำาทีมผู้ว่าฯ “สิงห์ทอง”

เชิดชูเกียรติ “สิงห์ทองดีเด่นแห่งปี”



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

   

ใช้ในการปฏิบัติตนและพัฒนาการท�างานให้มีความเจริญก้าวหน้า	 ลูกศิษย์ที่เข้า

มาเรียนรามฯ	 ก็ขอให้ท�าหน้าที่ในการเรียนให้ดีที่สุด	 ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท	

เรียนรามฯต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตน	ขอให้สู้	แล้วจะสมหวังในทุกสิ่ง”			

 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ- 

แห่งชาต	ิ กล่าวว่ามคีวามภาคภมูใิจทีจ่บการศกึษาทัง้ระดบั- 

ปริญญาตรีและปริญญาโท	 เป็นศิษย์เก่าของ	 ม.รามค�าแหง 

และได้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นนกักฎหมาย	 อยัการ	 สมาชกิวฒุสิภา 

จนถึงต�าแหน่งปัจจุบัน	 จนได้คัดเลือกให้รับรางวัลอันทรง- 

เกยีรตนิี	้ ซึง่รางวลันีจ้ะเป็นเครือ่งเตอืนใจว่าผมเป็นผู้ท่ีได้รับ 

ความไว้วางใจจากสถาบันและเป็นก�าลังใจให้ท�าหน้าท่ีเพ่ือ

สังคมด้วยความเข้มแข็ง

 “การท�างานเราต้องรู้จักหน้าที่ ท�าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด 

และดแูลบคุคลรอบข้างให้ท�างานไปด้วยกันได้อย่างประสบความส�าเรจ็ ลกูศษิย์รามฯ 

ทกุคนจงภมูใิจทีเ่รยีนรามฯเพราะรามฯให้โอกาสทางการศกึษา และสร้างบคุลากร 

ที่มีคุณค่าให้กับสังคมมาตลอด 45 ปี อยากเห็นคนรุ่นหลังประสบความส�าเร็จใน

การเรียน จบไปเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป”  

 นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง	 นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโล 

แห่งประเทศไทย	 กล่าวว่านับเป็นเกียรติอีกคร้ังในชีวิตที ่

รามค�าแหงมอบรางวลัเกยีรตยิศให้	 เพราะผมได้รบัพระราชทาน- 

ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์ สาขาวชิาการบรหิารทัว่ไป 

จาก	 ม.รามค�าแหง	 เมื่อปี	 2557	 จึงมีความภูมิใจที่ได้ท�างาน

และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	

 “ในชีวิตการท�างานผมไม่เคยหนีปัญหา ปัญหามีไว ้

ให้แก้ไข เมื่อผ่านอุปสรรคไปได้ นั่นคือประสบการณ์อีกขั้นหนึ่งของชีวิต ฝาก 

ถึงลกูศษิย์รามฯ ขอให้มคีวามภูมิใจในการเป็นนักศกึษารามค�าแหง เมื่อจบไปแล้ว 

น้อง ๆ จะเป็นผู้มีความรู้และพร้อมใช้ชีวิตในสังคม ด้วยเพราะความมุ่งมั่น  

ไขว่คว้าหาวิชาและประสบการณ์ในช่วงวัยเรียนด้วยตนเองมาอย่างเต็มที่แล้ว”  

  นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ	 บริษัท	 

สหพัฒนพิบูล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 กล่าวว่าขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ เห็นคุณค่าของศิษย์เก่าท่ีได้ 

มุ่งมั่นท�างานเพื่อสังคมด้วยความตั้งใจ	จนถึงขณะนี้ผมได ้

นั่งท�างานในต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ซึ่งผมท�างานมาด้วยความจริงจัง	ไม่ท้อถอย	พัฒนาตนเอง	 

เพิม่พนูความรูใ้ห้ตนเองไปพร้อมกบัการดแูลผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ด้วยความรัก	ความใส่ใจ	เพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างมีความสุข

 “การเรียนในปัจจุบันหลายคนอาจจะมุ่งไปที่ปริญญา แต่อย่าลืมว่าเราต้อง

เรยีนรูใ้ห้ต่อเนือ่งและมคีวามสม�า่เสมอ แม้เรียนจบแล้วก็อย่าหยดุ หาสิง่ใหม่ให้ตนเอง 

เก็บเกี่ยวความรู้ แล้วน�าไปคิด วิเคราะห์ และสร้างประเด็นใหม่ๆน�ามาใช้ในการ

ท�างานและพัฒนาสังคมในหน้าที่ที่เราท�าอยู่ให้ส�าเร็จต่อไป” 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นำาทีมผู้ว่าฯ                (ต่อจากหน้า 6)

 นางนิสา  โรจน์รุ่งรังสี 	รองประธานกรรมการ	บริษัท 

รอยัลเจมส์อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 กล่าวว่าภูมิใจอย่างยิ่ง 

ท่ีสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้พิจารณามอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้ในครั้งนี้	 สาขา- 

วิชารัฐศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบของทุกสาขาอาชีพ	 

ทั้งด้านการปกครอง	การเมืองและธุรกิจ	เพราะเกี่ยวข้องกับ 

ความเป็นอยู่และปากท้องของประชาชน	 ดังนั้นตนเองจึงน�าความรู้ที่ได้เรียนมา 

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส�าเร็จและท�าประโยชน์

ให้แก่ส่วนรวมเสมอมา

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สอนให้มองปัญหาทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นโอกาส 

ที่ช่วยฝึกให้เราได้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็ง แก้ไข และฟันฝ่ามันไปให้ได้ และเมื่อเรา

แกร่งพอ พร้อมยืนได้อย่างสง่าในอาชีพที่ท�า ก็จะเห็นปัญหาเหล่านั้นเป็นเพียง

ฝุ่นละอองเท่านั้น และความส�าเร็จก็จะเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ” 

 เทคนิคการเตรียมตัวสอบ	 งานกิจการและบริการนักศึกษา	 จัดอบรมเทคนิค

การเตรียมตัวสอบ	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ENG1001	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ 

ทรัพย์เอนก	 รองผู้อ�านวยการสถาบันภาษา	 ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เป็นวิทยากร	 

มีนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจ�านวนมาก	 ณ	 อาคาร	 PRB	 (พระมาส)	 ชั้น	 5	

เมื่อวันที่	2	กันยายน	ที่ผ่านมา

  การเขียนข้อสอบ งานกิจการ 

และบริการนักศึกษา	จัดการเสวนา-

วิชาการ	หัวข้อ	“การเขียนข้อสอบ

วิชากฎหมายแบบอัตนัย	โดยมีผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรนิต์ิ  เทพสุเมธานนท์ 

และอาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐ	 เป็นวิทยากร	 มีนักศึกษาเข้ารับฟัง

การบรรยายเป็นจ�านวนมาก	ณ	 อาคาร	 PRB	 (พระมาส)	 ชั้น	 5	 ห้อง	 501	 เมื่อวันที่	 

22	สิงหาคม	ที่ผ่านมา

 

 

 แข่งแชร์บอล กองงานวิทยาเขตบางนา	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล	(หญิง) 

เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพของนักศึกษา	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	ที่ผ่านมา	

กิจกรรมวิทยาเขตบางนา

 เย่ียมชมโรงเรียนนายร้อย งานกิจการ 

และบริการนักศึกษา	 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง- 

ประสบการณ์	 “ทักษะการเป็นผู้น�า”	 ซึ่งม ี

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	50	คน 

เดินทางไปเย่ียมชมและศึกษาหาความรู้	โดยมี 

พันเอกสุพัฒน์ สุขี หัวหน้านายทหารการเงิน 

บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา	ณ	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 จังหวัดนครนายก	

เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	ที่ผ่านมา



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

พฤ.	1	ก.ย.	2559		-		จ.	21	พ.ย.	2559	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง	 INTERNET	 

	 (เฉพาะผูท้ีไ่ม่ใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติ)

จ.		12	ก.ย.	2559		-		ศ.		7		ต.ค.	2559	 จ�าหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

จ.		12	ก.ย.	2559		-		ศ.	21	ต.ค.	2559	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์	

	 (เฉพาะผูท้ีไ่ม่ใช้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติ)

จ.	17	ต.ค.	2559		-		จ.	21	พ.ย.	2559	 จ�าหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

ศ.	18	พ.ย.	2559		-		จ.	21	พ.ย.	2559	 รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียน 

 ที่มหาวิทยาลัย

พฤ.	1	ธ.ค.	2559		-		ศ.	17	มี.ค.	2560	 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.	9	ธ.ค.	2559		-		จ.	12	ธ.ค.	2559	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2559	

	 (ไม่งดบรรยาย)

ส.	17	ธ.ค.	2559		-		อ.	20	ธ.ค.	2559	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	 2/2559	 

	 ที่มหาวิทยาลัย

ส.	17	ธ.ค.	2559		-		ศ.	24	ก.พ.	2560	 ลงทะเบียนสอบ	e	-	Testing

ส.		7	ม.ค.	2560		-		พ.	11	ม.ค.	2560	 สอบ	e	 -	Testing	 (รายละเอียดการสอบด ู

พ.	18	ม.ค.	2560		-		อ.	28	ก.พ.	2560	 ตามประกาศของส�านกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนกิส์)

พฤ.	1	ธ.ค.	2559		-		จ.	16	ม.ค.	2560	 ลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณย์ีภาค	2/2559	 

	 ของนักศึกษาเก่า

จ.	26	ธ.ค.	2559		-	ศ.	20	ม.ค.	2560	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	 2/2559	 

	 ทาง	INTERNET	(เว้นวันที่	31	ธ.ค.	2559	 

	 -	2	ม.ค.	2560)

พ.	11	ม.ค.	2560	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)

พฤ.	12	ม.ค.	2560		-		อ.	17	ม.ค.	2560	 สอบซ่อมภาค	1/2559

ส.	18	มี.ค.	2560	 เตรียมสอบไล่ภาค	2/2559

อา.	19	มี.ค.	2560		-		ศ.		7	เม.ย.	2560	 สอบไล่ภาค	 2/2559	 (เว้นวันที่	 26	 มี.ค.	 

	 และ	วันที่	2	เม.ย.	2560)

ส.	8	เม.ย.	2560	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ.	3	เม.ย.	2560		-		พ.	12	เม.ย.	2560	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2559	

	 ทาง	INTERNET	

จ.	10	เม.ย.	2560		-		จ.	17	เม.ย.	2560	 การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

พฤ.	20	เม.ย.	2560		-		อา.	23	เม.ย.	2560	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2559	

	 ที่มหาวิทยาลัย

พฤ.	20	เม.ย.	2560		-		พฤ.	18	พ.ค.	2560	 ลงทะเบียนสอบ	e	-	Testing	

ส.	29	เม.ย.	2560		-		จ.	22	พ.ค.	2560	 สอบ	 e	 -	 Testing	 (รายละเอียดการสอบ 

	 ดูตามประกาศของส�านักทดสอบทาง 

	 อิเล็กทรอนิกส์)

อ.	18	เม.ย.	2560		-		ส.	20	พ.ค.	2560	 บรรยายในชั้นเรียน

จ.	22	พ.ค.	2560	 เตรยีมสอบไล่ภาคฤดรู้อน/2559	(งดบรรยาย)

อ.	23	พ.ค.	2560		-		อ.	30	พ.ค.	2560	 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2559

พ.	31	พ.ค.	2560	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

วันสอบซ่อมของภาค	1/2559

}

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2559

วันสอบไล่ภาค	2/2559

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2559

ศ.	28	ต.ค.	2559	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส.	19	พ.ย.	2559		-		จ.	21	พ.ย.	2559	 ลงทะเบียนเรียนภาค	2/2559	 ท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ส.	19	พ.ย.	2559		-		ศ.	20	ม.ค.	2560	 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.	6	ธ.ค.	2559		-		จ.	27	ก.พ.	2560	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	10	ธ.ค.	2559	-		อา.	12	มี.ค.	2560	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	24	ธ.ค.	2559	-		อา.	25	ธ.ค.	2559	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2559	

	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

จ.	16	ม.ค.	2560	-		ศ.	10	ก.พ.	2560	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET	

ส.	21	ม.ค.	2560	-		อา.	22	ม.ค.	2560	

ส.	28	ม.ค.	2560	-		อา.	29	ม.ค.	2560	

ส.	22	เม.ย.	2560	-		อา.	23	เม.ย.	2560	

ส.	29	เม.ย.	2560	-		อา.	30	เม.ย.	2560	

จ.	1	พ.ค.	2560	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

พ.	1	มี.ค.	2560	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ศ.	10	มี.ค.	2560	-		ศ.	14	เม.ย.	2560	 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.	18	เม.ย.	2560	-		พ.	26	เม.ย.	2560	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET		

ส.	29	เม.ย.	2560	-		จ.	1	พ.ค.	2560		 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

พฤ.	4	พ.ค.	2560	-	พ.	31	พ.ค.	2560	 เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	10	มิ.ย.	2560	-		อา.	11	มิ.ย.	2560	

ส.	17	มิ.ย.	2560	-		อา.	18	มิ.ย.	2560

จ.	19	มิ.ย.	2560	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

}
}

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

}

 ด้วยคณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะศึกษาศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร ์

และคณะส่ือสารมวลชน	 มีความจ�าเป็นบางประการ	 ไม่สามารถเปิดสอน

กระบวนวิชา	 CEN2104,	 CEN3101,	 CCH3202,	 CMS2357,	 CSO2202, 

CSO2205,	 CSO3207,	 ECO3005,	 ECO3404,	 ECO3503,	 ECO3903,	 ECO4503, 

ECO4505,	 ECO4602,	 EDF3104,	 EDF3118,	 EDF4103,	 EDS3204,	 ENS3104,	

FRE3402,	 FRE4713,	 FRE4714,	 HEC3202,	 HEC3302,	 JPN4103,	 LIS3165,	

LIS3263,	LIS3273,	LAW4060,	MCS2182,	MCS3309,	MCS3370,	MCS4305, 

POL3228,	 POL4187,	 POL4322,	 POL4364,	 POR2001,	 POR2002,	 PSY2403,	 

SPN3121,	 SPN4201,	TOM4201	และ	TOM4202	ที่ประกาศเปิดสอน 

ในม.ร.	30	ภาค	1	ปีการศึกษา	2559	นี้ได้

 ดงันัน้	มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอนกระบวนวชิาดงักล่าวในภาค	1	ปีการศึกษา	2559	น้ี	 

การงดสอนกระบวนวิชา 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์	 มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง 

การจดัสอบของกระบวนวชิา	HED	4110	ในการสอบไล่ภาค	1	ปีการศกึษา	2559		ดงันี้

                          เดิม                                   แก้ไขเป็น

HED4110	 			 	 S	8	NOV	2016	A	 คณะจัดสอบเอง



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

ถาม	ตอนนี้อยู่คณะมนุษยศาสตร์	ต้องการย้าย 

ไปเรยีนคณะนติศิาสตร์	 ถ้าต้องการย้ายวชิาเลอืกเสรี	

9	 หน่วยกติ	 และวชิาท่ีเรยีนและสอบผ่านแล้วมท้ัีงวชิา

ของนิติศาสตร์และไม่ใช่จะท�าอย่างไร	มีค่าใช้จ่าย

การย้ายคณะและค่าเทยีบโอนหน่วยกติไหม	จะยังมีสทิธ์ิ

ได้เกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ	นกัศกึษาท�าเรือ่งย้ายคณะได้ทีง่าน	One	 Stop	

Service	อาคาร	KLB	ชั้น	1	กระบวนวิชาที่นักศึกษา

สอบผ่านในคณะเดมิ	จะโอนย้ายไปคณะใหม่โดยอัตโนมตัิ

ทัง้หมด	 ดงันัน้ทกุกระบวนวชิาทีไ่ด้เกรดผ่านจะต้อง

น�าไปคดิเกรดเฉล่ียด้วย	 และจะท�าให้นกัศกึษามหีน่วยกติ

ทีจ่บการศกึษามากกว่าตามโครงสร้างหลกัสตูรแต่นกัศกึษา

ก็จะจบการศึกษาได้ตามปกติ

 มีค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ	 200	 บาท	

ส่วนค่าเทียบโอนหน่วยกิตไม่มีแต่อย่างใด

	 ข้อบงัคับทางมหาวทิยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศกึษาชัน้ปรญิญาตร	ี(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2555	ข้อ	6 

ให้ยกเลิกความในข้อ	20.3	ของข้อ	20	แห่งข้อบังคับ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี

พ.ศ.2551	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 20.3	 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม	

ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด	 มีความประพฤติดี	 และมีระดับคะแนน

เฉลีย่สะสมของกระบวนวชิาทีส่อบได้ตลอดหลกัสตูร

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม	 

โดยสภามหาวทิยาลัยพจิารณาอนมุตัปิรญิญาเกยีรตนิยิม

แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะ......	 เมื่อเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น	 นักศึกษาจะยังมีสิทธิ์ได้

เกียรตินิยม	แม้จะมีการย้ายคณะหรือสาขาก็ตาม

ถาม	 การรเีกรดแล้วไม่ได้ไปสอบหรอืสอบไม่ผ่าน	

ไม่สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมใช่ไหม	 การรีเกรด

จะท�าให้หน่วยกิตที่จบการศึกษาเพิ่มหรือไม่		ดิฉัน

รหสั	 52	 คาดว่าจะจบปีการศึกษา	 2559	 อยากทราบว่า

หากมเีกรด	D	 ในผลการเรยีนด้วย	 จะสามารถขอจบ 

ได้หรอืไม่	 และถ้าสอบได้เกรด	 C+	 แต่ได้ลงทะเบยีน

ในวิชาที่ได้เกรด	 C+	 ใหม่	 และผลสอบเป็น	 B	 ใน	

Transcript		จะลงเกรดตัวไหนให้

ตอบ	สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตามปกติ

	 การรีเกรดจะไม่ท�าให้หน่วยกิตเกินจาก

หลักสูตร

	 ข ้อบังคับทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปริญญาตรี	 (ฉบบัที	่ 3	 )	พ.ศ.	 2555 

ข้อ	16.5.4	ผู้ที่จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องได้ระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่	 2.00	 ขึ้นไป	 ข้อ	 16.6 กองบรรณาธิการ

ใบรับรองผลการศึกษาส�าหรับนักศึกษาท่ีเรียนยัง

ไม่ครบหลักสูตรจะแสดงผลการศึกษา	 ทุกอักษร 

ระดบัคะแนน	F	 และ	U	ตลอดระยะเวลาทีอ่ยูร่ะหว่าง

การศึกษา	ส่วนนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาใบรับรอง

ผลส�าเร็จการศึกษา	 จะแสดงผลการศึกษาด้วยอักษร

ระดับคะแนน	 D	 ขึ้นไป	 และ	 S	 ดังนั้น	 นักศึกษา 

ที่สอบได้เกรด	 D	 จึงมีสิทธิ์จบการศึกษาได้	 แต่ทั้งนี้

เกรดเฉลี่ยเมื่อเรียนครบหลักสูตร	 ต้องได้เกรดเฉลี่ย

ตั้งแต่	2.00	ขึ้นไป	จึงจะจบการศึกษา

	 และ	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วย

การศกึษาชัน้ปรญิญาตร	ี (ฉบับท่ี	 3)	 พ.ศ.	 2555	 ข้อ	 16.5.3 

นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับคะแนนได้เกรด

เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต�่ากว่าอักษร

ระดับคะแนน	 C	 ทั้งน้ีให้นับวิชาที่สอบได้อักษร 

ระดบัคะแนนสงูสดุเพยีงครัง้เดยีวไปลงทะเบยีนใหม่ 

และสอบผ่านได้เกรด	 B	 ก็ตาม	 จากข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยแล้ว	นักศึกษายังคงได้เกรด	C+	เท่านั้น	

เพราะนักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเพ่ือรีเกรดวิชา

ที่ได้	เกรดC+	ใน	Transcript	จบการศึกษาจึงมีเฉพาะ

เกรด	C+	เท่านั้น

คณะนิติฯ จัดอบรม 

“การบริหารงานหลักสูตรฯ”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิณัฏฐา  แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์	 เป็นประธาน	 เปิดการอบรม	 

เร่ือง	“แนวทางการดำาเนินงานบริหารระดับหลักสูตร  

ตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” 

โดยมี	 รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาระบบสารสนเทศเพ่ือ- 

การจัดการ	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นวิทยากร	 และมี

อาจารย์คณะนิติศาสตร์	และเจ้าหน้าที่ร่วมอบรม	

เมื่อวันที่	 24	สิงหาคม	2559	ณ	ห้อง	LWB	1511	

อาคาร	1	ชั้น	5	คณะนิติศาสตร์

 โอกาสน้ี	 ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข	 กล่าวว่า 

การอบรมคร้ังน้ีจัดข้ึนเพ่ือให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และอาจารย์ประจ�า 

คณะนิติศาสตร์	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	 และ 

ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะเป็นผู้ดูแล 

และก�ากับหลักสูตร	รวมทั้งท�าให้กระบวนการ 

การจัดการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ 	 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

 “ขอขอบคุณวิทยากร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ และ 

ขอให้อาจารย์ทุกท่านน�าความรู้ท่ีได้รับจากการ

อบรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเรียน 

การสอนคณะนิติศาสตร์ต่อไป” 

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 และได้รบัรางวลัศษิย์เก่าดีเด่น

ในงาน	“36ปีรามค�าแหง”	เมื่อปี	2550

 2. นายจิรชัย  มูลทองโร่ย 	รองปลัดส�านัก-

นายกรัฐมนตรี	 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 โดยนายจิรชัย	 มูลทองโร่ย 

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

จากคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และ 

ได้รบัรางวลัศษิย์เก่ารฐัศาสตร์ดเีด่นจากสมาคมศษิย์เก่า

รัฐศาสตร์ม.ร.เมื่อเดือนสิงหาคม	2559

 3. นายประทีป กรีติเรขา	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน	

กระทรวงมหาดไทย	โดยนายประทีป	กีรติเรขา	ส�าเร็จ

การศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

 4. นายสุภัทร  จำาปาทอง	 รองปลัดกระทรวง-

ศึกษาธิการ	ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 โดยนายสุภัทร	

จ�าปาทอง	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 สาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์	จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 5. นายสเุทพ  ชติยวงษ์ 	รองเลขาธกิารคณะกรรมการ-

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	ได้รับการ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา	(สอศ.)	โดยนายสุเทพ	ชิตยวงษ์	 

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 จากคณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 นอกจากนี้	 การเลือกตั้งนายกสภาทนายความ 

คนใหม่ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย	 ผลการเลอืกตัง้ 

ได้แก่	ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร	ซึ่งส�าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์	ม.ร.

 ทางด้าน	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 กล่าวว่าเป็นความ

ภาคภมูใิจอกีครัง้หนึง่ของมหาวทิยาลยัทีไ่ด้เหน็ความเตบิโต

ของลูกศิษย์ท่ีน�าความรู้ความสามารถไปรับใช้สังคม

จนประสบความส�าเรจ็เป็นท่ียอมรบั	นอกจากได้สร้างช่ือเสียง 

ให้กบัสถาบนัแล้ว	ความส�าเรจ็เหล่านีย้งัเป็นแรงบนัดาลใจ 

ส�าคัญส�าหรับนักศึกษาปัจจุบัน	และศิษย์เก่าอื่นๆ	ที่จะ 

ได้มีก�าลังใจมุ่งมั่นในการศึกษาและตั้งใจท�างานเพื่อ

ดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อไป

ม.รามคำาแหงยินดีฯ  (ต่อจากหน้า 1)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

 อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย	 รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัหนองบัวล�าภู	 เป็นประธาน

ในการถวายราชสกัการะ	ถวายพานพุ่มเงนิ	 พุ่มทอง 

และกล ่าวค�าถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรต	ิ 

ถวายพระพรชัยมงคล	 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์	

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เมื่อ

วนัที	่12	สงิหาคม	2559	ณ	ลานหน้าพระองค์หลวงพ่อ-

พระพุทธเจ้าใหญ่	 วัดศิริบุญธรรม	 ต�าบลกุดดินจี่	 

อ�าเภอนากลาง	จังหวัดหนองบัวล�าภู	 โดยมีคณะ- 

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	

และประชาชนต�าบลกดุดินจี	่เข้าร่วมกจิกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ภาค 1/2559

ผศ. ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

✎	วันเวลาและสถานที่เรียน	ศุกร์		09.30	-	11.20	น. 

ห้อง	LAB	/	HOB	1	ชั้น	3

✎	กระบวนวิชา GER2101 (GN226)	เป็นวิชาเอกบังคับ 

เนื่องจากในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 นักศึกษา

จ�าเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูดและการฟังภาษาเยอรมัน

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ท่ีมีความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวัน 

ให้สามารถเจรจาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและ 

มีประสิทธิภาพ	 ในกระบวนวิชาน้ีนักศึกษาจะได้เรียน

รู้จักค�าศัพท์ส�านวนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	

พร้อมทั้งน�ามาประยุกต์ใช้	 เพื่อให้สามารถตั้งค�าถาม

และตอบค�าถามพ้ืนฐาน	รวมท้ังส่ือสารได้อย่างเหมาะสม	

✎	คำาอธิบายกระบวนวิชา ฝึกทักษะการฟังและ

การพูดภาษาเยอรมันโดยอาศัยสื่อประเภทต่าง	ๆ	

GER2101 (GN226)

การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1

(German Listening and Speaking 1)

✎	วันเวลาและสถานท่ีเรียน	อังคาร	13.30	-	15.20	น.		

ห้อง LAB	2	อาคารศรีจุฬาลักษณ์	ชั้น	2

✎	คำาอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาค�าศัพท์	ส�านวน

จากบทอ่านภาษาเยอรมันด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีคัดเลือกมา	โดยเน้นการอ่านเพ่ือความเข้าใจ

✎	จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

	 	 	 1.		 นักศึกษาเรียนรู้จักค�าศัพท์	ส�านวน	 ท่ีเก่ียวข้อง

กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 2.		 นักศึกษาพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ	 ควบคู่ไปกับการท�ากิจกรรม	 โดยเน้นที่

ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

	 	 	 3.		 นักศึกษามีความเข้าใจในการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยอรมนี	 ผ่านบทอ่าน

ที่คัดเลือกมา

✎	 เอกสารประกอบคำาบรรยาย ขณะน้ียังไม่มีต�าราจ�าหน่าย 

ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง	 เพื่อรับ

เอกสารประกอบค�าบรรยาย

✎	 การวัดผล	 การสอบปลายภาค	 ข้อสอบอัตนัย 

80	คะแนน	รายงานตามหัวข้อท่ีก�าหนดให้	20	คะแนน 

(สอบปลายภาค	ตามตารางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

ผศ. ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

✎	วันเวลา/สถานที่เรียน		พุธ	11.25	-	14.05	น.	 

ห้อง	BNB	801	(วิทยาเขตบางนา)	

✎	คำาอธิบายกระบวนวิชา	 ศึกษาและเข้าใจการใช ้

ภาษาเยอรมันในเรื่องการทักทาย	 การแนะน�าตัว  

การบอกเวลา	 ดินฟ้า	 อากาศ	 อาหารและเครื่องดื่ม	

การซื้อของ	 การใช้เวลาว่าง	 การเดินทาง	 ทั้งนี้เพื่อ

ศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค	ศัพท์	และส�านวน-

ภาษาเยอรมัน	โดยฝึกทักษะการอ่าน	ฟัง	พูด	และเขียน

✎	จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

	 	 1.		 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะ	 และสระใน

ภาษาเยอรมัน

	 	 2.		 เพื่อให้ผู้เรียนสะกดค�าและออกเสียงเป็น

ภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง

	 	 3.		 เ พ่ือให้ผู้ เ รียนแต่งประโยคพ้ืนฐานใน 

ภาษาเยอรมัน	ได้แก่		ประโยคบอกเล่า		และประโยคปฏิเสธ

	 	 4.		 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถต้ังค�าถาม	 ตอบค�าถาม

เกี่ยวกับเรื่องง่าย	ๆ	ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 5.		 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหลักการใช้ไวยากรณ์

ขั้นพื้นฐานในภาษาเยอรมัน

✎	อุปกรณ์และส่ือการสอน ต�าราเรียน	ภาษาเยอรมัน-

พ้ืนฐาน	1	GER1001	(L)		โดย	ผศ.ดร.อัญชลี	โตพ่ึงพงศ์

ชีทแบบฝึกหัดกระบวนวิชา	GER1001	(ซื้อได้ที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร	ตึก	 1	คณะมนุษยศาสตร์	ชั้นล่าง)	ดีวีด ี

ประกอบบทเรียน	E-Learning	 (ซ้ือได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร	

ตึก	1	คณะมนุษยศาสตร์	ช้ันล่าง)	Das	Deutschbuch	Studio	21 

✎	วิธีประเมินผล	 สอบปลายภาค	 ปรนัย	 100	 ข้อ 

100	คะแนน	วันพฤหัสบดีท่ี	3	พฤศจิกายน	2559	คาบบ่าย 

GER4304 (GN411, GN412)

ภาษาเยอรมันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(German for Sciences and Technology)

GER 1001 (GN 101)

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1

(Fundamental German 1)

✎	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 -	 นักศึกษาฝึกฝนทักษะการฟังภาษาเยอรมัน

ในสถานการณ์ต่างๆ

	 -	 นักศึกษาเข้าใจและสามารถตอบค�าถาม 

เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฟัง

	 -	 นักศึกษาฝึกฝนทักษะการพูดภาษาเยอรมัน	

โดยแต่งเป็นประโยคง่ายๆ	และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

	 -	 นักศึกษาสามารถตั้งค�าถามภาษาเยอรมันเพื่อ

เป็นหัวข้อสนทนาเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ	ในชีวิตประจ�าวัน 

	 -	 นักศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์และส�านวนที่จ�าเป็น

ส�าหรับการสนทนาในหัวข้อต่างๆ

✎	เอกสารประกอบคำาบรรยาย ขณะน้ียังไม่มีต�าราจ�าหน่าย 

ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง	 เพื่อรับ

เอกสารประกอบค�าบรรยาย

✎	การวัดผล สอบปลายภาค	100		คะแนน	(ทดสอบ

ทักษะการฟัง	50	คะแนน	และทักษะการพูด	50	คะแนน)

กำาหนดสอบ	คณะจัดสอบเอง	(นักศึกษาติดตามประกาศ 

ของทางสาขาวิชาฯ	อีกครั้ง)

ผศ. ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

Pelancong:	 berapa	harganya	untuk	semalam?

เปอลันชง:	 เบอราปา	ฮัรกายา	อุนตุก	เซอมาลัม)	

นักท่องเที่ยว:	 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ

Petugas:		 Harganya	RM	120			semalam	termasuk	 

	 termasuk	sarapan	pagi.	

เปอตูกัส:		 ฮัรกายา	 เซอราตุสดูวาปูโละฮ์	 ริงกิต	 

	 เซอมาลัม	เติรมาซุก	ซาราปันปากี)

เจ้าหน้าที่:		 ราคาคืนละ	 หน่ึงร้อยย่ีสิบริงกิต	 รวม 

 อาหารเช้าแล้วครับ

Pelancong:		 Ok,	saya	mahu		menempah	3	malam.

เปอลันชง:		 โอเค	ซายา	มาฮู	เมอเนิมปะฮ์	ตีกา	มาลัม	

นักท่องเที่ยว:		ตกลง	ผมขอจองสามคืน

Petugas:			 Tolong	 berikan	 nama	 dan	 nombor	 

	 telefon	tuan.

เปอตูกัส:	 โตลง		เบอรกีนั		นามา		ดนั		นมบรู		เตเล		โฟน		ตวน

เจ้าหน้าที่:		 กรณุาแจ้งชือ่และเบอร์โทรศพัท์ของท่าน

Pelancong:		 Ya,	Nanti	saya	hantarkan	melalui	e-mail.	

เปอลันชง:		 ยานันตี	ซายา	ฮันตัรกัน	เมอลาลูอี	อีเมล)

นักท่องเที่ยว:		ได้ครับ	เดี๋ยวผมส่งทางอีเมล

Petugas:		 Terima	kasih		banyak,	saya	akan	nanti	 

	 kedatangan	tuan.

เปอตูกัส:		 เตอรีมา	กาซิอ์	บายะก์	ซายา	อากัน	นันตี	 

	 เกอดาตางัน	ตวน

เจ้าหน้าที่:	 ขอบพระคณุมากครบั	ซายา	จะรอการมาเยอืน 

 ของท่านนะครับ

Pelancong:		 sama-sama,	kita	akan	berjumpa	lagi	nanti.

เปอลันชง:		 ซามา	ซามา	กตีา	อากนั	เบริยมุปา		ลาก	ีนนัต)ี

นักท่องเที่ยว:	 เช่นเดยีวกนั	 เราจะพบกนัอกีในโอกาสหน้า 

 นะครับ

ภาษาอาเซยีนเรยีนรู้ไว้ (ต่อจากหน้า 5)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

สถาบนัการศกึษานานาชาตฯิ (ต่อจากหน้า 3)

        Mr.Daya	กล่าวต่อว่าสิ่งที่มีค่านอกเหนือจาก

การเรียนที่สถาบันการศึกษานานาชาติ	 คือมิตรภาพ

ที่น่าประทับใจ	จากเพื่อนหลากหลายประเทศ	ซึ่งได้

ร่วมเรียน	 ร่วมคิด	 และท�างานร่วมกัน	 แม้หลายคน

จะส�าเร็จการศึกษาไปบ้างแล้ว	 แต่ยังติดต่อกันเสมอ	

การมเีพือ่นช่วยกนัเรยีนมส่ีวนท�าให้ผลการเรยีนดขีึน้	

        นางสาววาสิฏฐ ี ไกรลาสสุวรรณ  

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี	 3	

สาขาภาษาอังกฤษ	 เกรดเฉลี่ย	

3.96	 กล่าวว่าส�าหรับทุนที่ได้

รับครั้งนี้เป็นครั้งที่	2	โดยปีแรก

ได้เกรดเฉลี่ย	 3.93	 เป็นก�าลังใจ

ให้มีความพยายามเรียนให้ดีขึ้น

 “การเรียนระบบอินเตอร์ต ้องรับผิดชอบ 

ตัวเองมาก  สิง่ส�าคญัคือมวีนิยัในตวัเอง  ต้องมส่ีวนร่วม

กบักจิกรรมในห้องเรยีน ทีผ่่านมาได้เรียนระบบอินเตอร์

จากโรงเรียนปัญโญไทย ในระบบหลักสูตรการสอน

แบบวอลดอร์ฟของประเทศเยอรมัน มีอาจารย์จาก

ต่างประเทศมาสอนหลกัสตูรภาษาองักฤษ เมือ่มาเรียน

ที่รามค�าแหงแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลย

 ... ชอบการเรียนการสอนที่สถาบันการศกึษา-

นานาชาต ิ เพราะคณาจารย์เปิดกว้างทีร่บัฟังความเหน็ 

ไม่มขีดีกัน้ความสามารถ   เชือ่ว่าเมือ่ไหร่ทีเ่ราตัง้ใจเรยีน

ให้เต็มที่อย่างดีที่สุด เชื่อว่าต้องประสบความส�าเร็จ

ได้ทุกคน ครั้งหนึ่งรุ่นพี่เคยให้ข้อคิดว่านอกจากจะ

ต้องเรยีนให้จบแล้ว ต้องเรยีนให้ดด้ีวย ซึง่เป็นหลกัการ 

ท่ีเป็นเป้าหมายของเรา และเป็นทีม่าของความส�าเรจ็ในวนันี ้

ขอขอบคณุ ม.ร. ทีใ่ห้โอกาสในการเปิดโลกทางการศกึษา 

โดยไม่ต้องเดนิทางไปศกึษาต่างประเทศ”

 ภายในงานมีบุคลากร	 นักศึกษา	 นักเรียนและประชาชน 

ย่านรามค�าแหงเข้าร่วมงานกันอย่างคับค่ัง	 ซ่ึงผู้เข้าร่วมงาน 

เดินทางมาลงทะเบียน	 เตรียมพร้อมร่างกายต้ังแต่ช่วงเช้า 

เพื่อเตรียมขบวน	 เดิน	 วิ่ง	 ปั่น	 โดยใช้เส้นทางภายใน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ระยะทาง	7	กิโลเมตร	

 โอกาสน้ี	นายจาตุรนต์ เฉตาไพย	 ประธานองค์กร 

นักศึกษาต้านคอร์รัปชัน	 กล่าวรายงานว่าการทุจริตคอร์รัปชัน 

เกิดขึ้นและอยู่ในสังคมไทยมายาวนานจนฝังรากลึก 

และพบได้เกือบทุกกลุ่มอาชีพ	 จนส่งผลให้คนไทยบางกลุ่ม 

มองว่า	 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่สามารถ 

ยอมรับได้	 จนน�าไปสู่ค่านิยมในการใช้เงินแลกกับความ 

สะดวกรวดเร็วบางอย่าง

 อีกท้ัง	การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยช่วง	10	 ปี

ท่ีผ่านมา	จากการรายงานผลการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ 

คอร์รัปชันของประเทศไทย	 พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศ

ท่ีมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับท่ีสูงและมีแนวโน้ม 

ท่ีจะสูงข้ึนและสลับซับซ้อนมากกว่าเดิม	 การทุจริตคอร์รัปชัน 

จึงเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงและเป็นอุปสรรคส�าคัญ 

ในการพัฒนาประเทศชาติ	 ผู้น�ารัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย 

และผู้น�าองค์กรทุกองค์กร	รวมไปถึงมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าวเสมอมา	มีการก�าหนด 

มาตรการต่างๆเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน

ให้หมดส้ินไป	 แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวก็ไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

อย่างเป็นรูปธรรมได้	 หากวิธีการและมาตรการในการ 

แก้ปัญหาเหล่านั้นปราศจากความร่วมมือและความเข้าใจ 

จากภาคประชาชน	 โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น	 เยาวชน 

นักศึกษา	ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความส�าคัญต่อสังคมโดยส่วนรวม	 

 ดังน้ัน	 องค์กรนักศึกษาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 

จัดโครงการรวมพลัง	 เดิน	วิ่ง	ปั่น	ต้านโกงนี้ขึ้น	 เพื่อให้

บุคลากรและนักศึกษา	 ม.ร	 และประชาชนทั่วไป  

ได้แสดงพลังร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน		

และตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

	 ด้าน	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามี

ความยินดีที่ได้เห็นบุคลากร	นักศึกษาและประชาชน 

ได้มาร่วมจิตร่วมใจกันท�ากิจกรรมท่ีดีเช่นน้ี	 ได้มาร่วมกัน 

แสดงเจตนารมณ์ที่ดีต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกันซึ่ง 

ม.รามค�าแหงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ด�าเนินการให้มหาวิทยาลัย

มีความโปร่งใสมากย่ิงข้ึน	 ท�าตามกฎเกณฑ์การประเมิน-

คุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ	 เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 

 “ระบบบริหารความเสี่ยง นอกจากจะช่วย 

บริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานทุกอย่างได้ ตั้งแต่

โครงการใหญ่ระดับประเทศไปจนถึงงานเล็กๆ 

ในชวีติประจ�าวนั เพราะการตระหนกัถงึความผดิพลาด

และเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดข้ึน ย่อมดีกว่า 

การแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ซึง่อาจจะตัดสนิใจผดิพลาด

และไม่ทนัต่อเหตกุารณ์ ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายและทรพัยากร

โดยไม่จ�าเป็น” 

	 ท้ายที่สุดนี้	 ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ	และ

บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาช่วยกันดูแล 

ด้านบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง	 ขอให้เชื่อมั่นว่า 

ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดก็ตาม	 ถ้าบุคลากรมีความรัก 

ความสามัคคี	 และปรึกษาหารือกันในการท�างาน 

ทั้งสานต่อเรื่องที่มีอยู่และการคิดสิ่งใหม่ได้ก็ขอให้ 

บอกแก่กัน	 พวกเราจะได้ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค 

ที่ เข ้ามาให ้น�าไปสู ่การปรับเปลี่ยนและพัฒนา 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม	

เป็นองค์กรตัวอย่าง	 เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวที่ปราศจาก

การทุจริตคอร์รัปชัน

 “ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทีมงาน และนักศึกษา ม.ร. 

ที่มีความสามัคคีจัดงานนี้ได้ส�าเร็จ ขอให้กิจกรรมนี ้

เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ผู้เข้าร่วมงานร่วมตระหนักถึง 

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และหันมาออกก�าลังกายเพื่อ

สุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างกันได้มากข้ึนด้วย” 

 ส�าหรับผลการแข่งขันประเภทป่ัน : รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่	 นายอธิพล	 ภู่วราวุฒิพานิช	 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1	ได้แก่	นายศุภกร	พัฒนคุณนาม	รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ได้แก่	นางสาวปลายฟ้า	ทองทิพย์ไทย	

 ประเภทวิ่ง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่	นายธีรพัฒน์	

ขาวเขียว	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	นายบัญชา	

บุญตา	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	 ได้แก่	 นายภูมินทร์	

พยัคฆพล

 ประเภทเดิน : รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 นายจตุรงค์ 

จ�าปาพรม	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	 ได้แก่	 นายเดชา 

วรพจน์พิสุทธิ์	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	 ได้แก่	

นางสาวนาอีหม๊ะ	เจ๊ะเด็ง

	 ทั้งนี้	 ในแต่ละประเภท	 รางวัลชนะเลิศ	 รับถ้วย

รางวัลเกียรติยศจากพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	ประธาน- 

องคมนตรีและรัฐบุรุษ	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก	 ผศ.วุฒิศักด์ิ	 ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2	รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก	รศ.คิม	ไชยแสนสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ม.ร.ระดมบคุลากรฯ (ต่อจากหน้า 12)ม.รามคำาแหงมอบรางวลัฯ (ต่อจากหน้า 12)  ม.ร.จัดกิจกรรมฯ (ต่อจากหน้า 12)

 อน่ึง	 จากการตรวจเย่ียม	 เพ่ือประเมินคุณภาพหอพัก 

ของคณะกรรมการฯ	 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก

ส�านักงานเขตบางกะปิ	 เขตประเวศ	 สน.หัวหมาก	

สน.อุดมสุข	 และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์	 ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 ปรากฏว่ามี

หอพักท่ีได้รับการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว 

ครั้งที่	 8	 จ�านวน	 128	 แห่ง	 เป็นหอพักระดับดีเยี่ยม  

(5	ดาว)	28	แห่ง	ระดับดีมาก (4	ดาว)	40	แห่ง	ระดับดี	 

(3	ดาว)	60	แห่ง	และหอพักเครือข่าย	9	แห่ง	

	 โดยมหาวิทยาลัยก�าหนดการมอบรางวัล

หอพักติดดาวครั้งที่	 8	 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 

เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคารหอ-

ประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๒) วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ส�านกังานบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดโครงการเสวนา	 เรื่อง	

การด�าเนินการบริหารความเสี่ยงฯ	“ประเด็นความ

เสี่ยงด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในอนาคต”  

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน	

มรีองศาสตราจารย์นิฤมล มณีสว่างวงศ์ ประธาน

คณะกรรมการฯ	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และ

บคุลากร	ม.ร.	 เข้าร่วมงาน	เมือ่วนัที	่23	สงิหาคม	2559 

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสนี	้ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่า 

ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2560	-	2574	 

จะน�ามาสู่การปฏิรูปการศึกษาของชาติ	รามค�าแหง

จึงต้องเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง	 ไม่ให ้

การท�างานอยูใ่นความเสีย่ง	 ขณะน้ีนโยบายของรฐับาล

มีทิศทางการศึกษาไทยที่มุ่งเน้นสู่สายอาชีวศึกษามากขึ้น 

มหาวทิยาลยัต่างๆ	ต้องปรบัตวัให้สายสงัคมศาสตร์	

สายมนุษยศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่นักศึกษายังคง

เลอืกเรยีนอย่างต่อเนือ่ง	 ซึง่ทางออกทีด่คีวรมกีารวจิยั

อย่างจริงจังว่า	 สาขาวิชาใดที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน	มหาวิทยาลัยจะได้ผลิตบุคลากรที่ม ี

คณุภาพได้ตรงกับสายงาน	 และหาช่องทางให้นกัศกึษา

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการเล่าเรียน	เช่น	กองทุนให้-

กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา	เป็นต้น

 อธกิารบดี ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่าความจรงิเรือ่งหนึง่ 

คือ	มหาวิทยาลัยไม่สามารถที่จะก�าจัดความเสี่ยง

ให้หมดไปได้	 100	 %	 ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

ได้เสมอไปในทกุสถานการณ์	แต่การมรีะบบบริหาร-

ความเส่ียงจะช่วยในการค้นหา	การลดระดบัความรนุแรง	

การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงต่างๆลงได้ระดับหน่ึง 

หรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้ตื่นตัวและปฏิบัติงาน

ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ	

ม.รามคำาแหงมอบรางวัล
หอพักติดดาว ครั้งที่ 8

 ศนูย์ศกึษาเอเชยี	คณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 จะจดัโครงการประชมุวชิาการระดบัชาต	ิ

เรื่อง	“1 ปี ประชาคมอาเซียน” ในวันอังคารที่ 27 

กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ชั้น 12 

อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

	 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้	

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความคืบหน้า	 และความเคลื่อนไหวของ

อาเซียน	และชาติสมาชิกหลังจากเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีนครบ	 1	 ปี	 และเพือ่ให้สาธารณชนได้ตระหนกั

รับรู้ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง	 และความพร้อม

ด้านต่างๆ	 ตลอดจนการปรับตัวในบริบทภูมิภาค 

ท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลง	 รวมท้ังประชาสัมพันธ์และ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

	 ในช่วงเช้ามีพิธีเปิดงานและปาฐกถาน�าโดย	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	และได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.ฐากรู  

พานิช	 อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	

ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	“1 ปี ประชาคมอาเซียน” 

และในช่วงบ่ายเป็นการน�าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซยีน	 ของอาจารย์	 นกัวชิาการ	 นกัศกึษา 

และนักวิจัยเรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

ประชาคมเศรษฐกจิ	 และประชาคมสงัคม	 และวฒันธรรม 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในด้าน

การวิจัยระหว่างกัน	

 ขอเชิญนักวิชาการ	 นักวิจัย	 และผู้สนใจ

ท่ัวไปเข ้าร ่วมการประชุมวิชาการระดับชาต	ิ 

ตามก�าหนดการดังกล่าว	 สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ท่ี	 ศูนย์ศึกษาเอเชีย	 คณะรัฐศาสตร	์ 

โทร.	0-2310-8483-89	ต่อ	12	หรอืที	่www.pol.ru.ac.th (อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามฯ จัดประชุมระดับชาติ 
“1 ปี ประชาคมอาเซียน”

ม.ร.ระดมบุคลากร	

วางกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธาน 

เปิดโครงการ	 “รวมพลัง	 เดิน	 วิ่ง	 ปั่น	 ต้านโกง”	 จัดโดยองค์กรนักศึกษาต้านคอร์รัปชัน	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2559	ณ	บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 รามค�าแหงเตรียม	“ติดดาว”	ให้หอพักคุณภาพ

ย่านหัวหมากและบางนา	 128	 แห่ง	 อธิการบดีภูมิใจ

โครงการหอพักติดดาว	 นอกจากจะท�าให้หอพักและ

ชุมชนน่าอยู่อาศัยแล้ว	 ยังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ

ปฏิบัติตามพ.ร.บ.หอพักด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดเผยว่าตามที ่

มหาวทิยาลยัได้รว่มมอืกบัภาคสว่นตา่งๆ		จดัโครงการ 

“หอพักติดดาว”	 เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพัก 

ได้พัฒนาหอพักบริเวณโดยรอบ	ม.ร.	ทั้งย่านหัวหมาก 

และวิทยาเขตบางนาให้สะอาด	 ปลอดภัย	 และใส่ใจ 

นักศึกษาที่พักอาศัย	 โดยด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปีท่ี	 8	 แล้ว	 ซ่ึงน่ายินดีท่ีโครงการน้ีได้รับความร่วมมือ

จากผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก	 และ

ผู้ประกอบการได้น�าค�าแนะน�าจากคณะกรรมการ

ตรวจเยี่ยมหอพักไปปรับปรุงหอพักของตน	 เช่น	

การเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัย	 การดูแล 

ความสะอาดและสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ	 

รวมท้ังการช่วยกันเฝ้าระวังเร่ืองส่ิงเสพติด	 ท�าให้หอพัก 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	 และหอพักหลายแห่งได้รับ 

การเพิ่มการรับรอง	 เช่น	 จากระดับดีมาก	 (4	 ดาว)	 

เป็นระดับดีเยี่ยม	 (5	 ดาว)	 หรือจากระดับดี	 (3	 ดาว)	

เป็นระดับดีมาก	(4	ดาว)	

 “นอกจากโครงการนี้จะท�าให้หอพักได้พัฒนา 

คุณภาพแล้ว โครงการหอพักติดดาวยังมีส่วนกระตุ้น 

ให้ผู้ประกอบการหอพักได้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.หอพัก 

พ.ศ. 2558 มากขึ้น เช่น การจดทะเบียนหอพัก 

เพื่อให้เป็นหอพักที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมี

ส่วนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนบริเวณ

รอบ ม.ร.ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ร่วมมือกันในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและ

สิ่งเสพติดในพื้นที่” (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.จัดกิจกรรม “รวมพลัง เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง”

(อ่านต่อหน้า 11)


