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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

            
   
         
     

	 สมเด็จพระจักรีวงศ์องค์ที่สิบ	 ดุจฟ้าหยิบประทานผ่านสวรรค์

พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์	 จอมราชันธิบดีเป็นศรีไทย

ขอพระองค์ทรงเดชปกเกศราษฎร์	 ขอพระบาทเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำาใจ	 พสกนิกรถวายชัยทรงพระเจริญ

อาศิรวาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในโอกาสครบ 50 วนั โดยม ีพระครสูคุนธศลี 

เจ้าอาวาสวดัเลยีบราษฎร์บ�ารงุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และพนัเอกรณชัย ไวยศรแีสง 

อนุศาสนาจารย์ กระทรวงกลาโหม เป็นผู้น�าประกอบพิธีทางศาสนา

 ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินชั้นคร ู

ด้านดนตรไีทย ได้เป่าขลุย่แสดงความอาลยั ในเพลงพระราชนิพนธ์ “อาทติย์อับแสง” 

พร้อมกันนี้ อธิการบดี ม.ร. ได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “รอยพระบาท- 

ยาตรายังจารึกในใจรามฯ ตราบนิรันดร์” 

ม.ร.ทำ�บุญบำ�เพ็ญกุศล

ในโอก�ส ครบ 50 วัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  เนือ่งในโอกาสวนัคล้าย 

วันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยมี พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) เจ้าอาวาส

วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพันเอกรณชัย   

ไวยศรแีสง อนศุาสนาจารย์ กระทรวงกลาโหม เป็นผูน้�าประกอบพธิทีางศาสนา 

และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ

ศิษย์เก่า ร่วมในพิธจี�านวนมาก เมือ่วนัที ่ 5 ธันวาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงน�าผูร่้วมพิธีบ�าเพ็ญกศุลฯ และเจรญิจติภาวนาถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 

9 นาท ีเพือ่ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมต่ีอชาวรามค�าแหง

ชาวรามคำาแหง ร่วมบำาเพ็ญกุศลฯ

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89

(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

 ฉบับที่ ๓๕ปีที่ ๔๖

วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันว�คม ๒๕๕๙ 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

และพสกนิกรชาวไทยตลอด พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นแรก 

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2518 ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ความว่า

 “ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยรามคําแหง และมาร่วมในพิธีมอบ 

ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกในวาระนี้

   ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา ทั้งขอขอบใจ 

มหาวิทยาลัย ที่ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้าและพระราชินี 

 ตามท่ีรายงานให้ทราบ มหาวทิยาลัยรามคําแหงนีเ้ป็นมหาวทิยาลยัในแบบทีใ่ห้โอกาสแก่ผูท้ีป่รารถนา

วิชาความรู้ ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและอย่างอิสระ จึงอํานวยประโยชน์ได้

มากในด้านสนับสนุนส่งเสริมบุคคลท่ัวไปและโดยเฉพาะผู้ที่ทําการงานแล้ว ได้ฟื้นฟูเพิ่มพูนความสามารถ

ของตนทางด้านวิชาการ เพื่อนําไปปรับปรุงการงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกฐานะหน้าที่ให้สูงขึ้น 

   มหาวทิยาลยัมคีวามมุง่หมายสาํคญัประการหนึง่ทีจ่ะส่งเสรมิผูท้ีเ่ข้ามาศกึษาดงันี ้ผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาแล้ว 

ทุกคนควรจะได้มองเห็น และควรที่จะได้น้อมนํามาเป็นคติในการดําเนินชีวิตและการงานต่อไป โดยทํา

ความตั้งใจและความเพียรให้มั่นคง ในอันที่จะฝึกฝนและปรับปรุงตนเองในการทํางานให้มีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ และสําคัญที่สุดควรจะได้พยายามหาทางนําความคิดวิทยาการ ซึ่งอุตส่าห์ฝึกฝน ศึกษามา 

ด้วยความยากนั้น มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพ่ือความเจริญมั่นคง 

ของชาติบ้านเมืองของเรา 

   ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง 

ในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมในพิธีนี้มีความเจริญสวัสดีทั่วกัน” 

   อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวว่าชาวรามค�าแหงได้ร่วมกนับ�าเพญ็กศุลเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลพระบาทสมเดจ็-

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ ปีท่ี 89 และฟังธรรมเทศนา

ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ทัง้ในเรือ่งทศพธิราชธรรม หลกัคณุธรรม 10 ประการ และหลักธรรมในการครองตน 

ครองคน และครองงาน ซึ่งสามารถน�ามาเป็นหลักเตือนใจและปฏิบัติต่อไป 

 “ขอบคุณบุคลากรชาวรามคําแหงที่มาร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลครั้งนี้ และขอขอบคุณกองกิจการนักศึกษา 

นกัศกึษาวชิาทหาร และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุคนทีทุ่ม่เทกําลงัแรงกาย แรงใจ ช่วยกันจัดงานต่างๆ ตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมาจนประสบความสําเร็จ รวมทั้งขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่นําอาหารและเครื่องดื่มมาให้บริการแก ่

ผู้ร่วมงานด้วย”

  จากนั้น ได้มีการเปิดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการแก่ผู้ร่วมงานฟรี ซึ่งประกอบไปด้วย 

กระเพาะปลา ขนมจีนน�้ายา ข้าวขาหมู ข้าวหมกไก่ เฉาก๊วย ปาท่องโก๋ น�้าสมุนไพร ชา กาแฟ ฯลฯ โดยมี  

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแจกอาหารตามซุ้มต่างๆ ด้วย

ชาวรามคำาแหง ร่วมบำาเพ็ญกุศลฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89  (ต่อจากหน้า 1)

เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต ่อ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที ่และนกัศกึษา ร่วมในพธิ ีเม่ือวนัที ่2 ธนัวาคม 2559 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 จากนัน้ อธิการบด ี ม.ร. กล่าวขอบคณุบคุลากร 

และนักศึกษาที่ได ้มาร่วมกันท�ากิจกรรมในการ 

บ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบ 50 วัน   ขอฝาก 

ให้บคุลากรได้น้อมน�าหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

และหลักในการท�างานของพระองค์มาเป็นแรงบันดาลใจ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง ท้ังหน้าท่ีท่ีมต่ีอครอบครวั 

สังคม และประเทศชาติ ในส่วนของมหาวิทยาลัย   

ก็มีความตั้งใจที่จะท�าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา

ให้ดีที่สุด

ม.ร.ทำาบุญบำาเพ็ญกุศลฯ  (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณฯ 

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ

 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๕ ณ พระทีน่ัง่ 

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 พระองค์ทรงมพีระเชษฐภคนีิ ๑ พระองค์ 

คอื ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา 

สริวิฒันาพรรณวด ี และพระขนษิฐา ๒ พระองค์ 

คอื สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม-

บรมราชกมุาร ี และสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกมุารี

 เมือ่ทรงเจรญิพระชนมายไุด้ ๑ พรรษา 

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ 

ทรงตั้งพระนามถวายว่า

 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า-

วชริาลงกรณ บรมจกัรยาดศิรสนัตตวิงศ 

เทเวศรธำารงสุบริบาล อภิคุณูประการ-

มหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูล  

กติตสิริสิมบรูณ์สวางควฒัน์  บรมขตัตยิ- 

ราชกุมาร

 เมือ่ทรงเจรญิพระชนมาย ุ ครบ ๒๐ พรรษา 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล- 

อดุลยเดช โปรดให้สถาปนา สมเด็จ-

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  

ขึ้นเป็น

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๑๕

พลิกชีวิตเป็นผู้ผดุงความยุติธรรม
จากหมออนามัย...สู่พนักงานอัยการ

 “...วนัไหนลกูรามฯ ถงึยามต้องห่าง  ใจขอถอดวางเทิดพระคณุ ใช่ลาลบัจะกลบัมาซบไออุน่  แทบบาท

พ่อขุนฯ ถ้าแม้นบุญมีมาเยือน” ส่วนหนึ่งจากบทเพลงที่ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ตราตรึงเสมอว่ารามค�าแหง

เป็นสถาบันที่ให้วิชาความรู้ด้านกฎหมายแก่เขาจนก้าวสู่การเป็น ‘อัยการ’ ได้ส�าเร็จ

   นายธนกิติ์ ดวงสำาราญ พนักงานอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด  

ชาวบรุรีมัย์ อาย ุ 46 ปี ส�าเรจ็การศึกษานิติศาสตรบณัฑิต และนิตศิาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดับรุรีมัย์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง แบบอย่างนกักฎหมาย

ทีฟั่นฝ่าอปุสรรคด้วยความตัง้มัน่ “ฝันให้ไกล ต้องไปให้ถงึ” แม้เข้าสอบเป็นอยัการ 

ผู้พิพากษามากว่า 10 ครั้งก็ไม่เคยท้อ เพราะศรัทธา “ชนะใจตน เปรียบเสมือน 

ชนะใจคนทั้งโลก”

   นายธนกิติ์ เล่าย้อนถึงชีวิตวัยเด็กว่า ผมเกิดมาในครอบครัวของชาวนา

ชาวไร่ จบชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนสตึก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตอนแรก

ไม่คิดที่จะเรียนสูง คิดแต่ว่าเรียนอะไรก็ได้ที่จบมาแล้วได้ท�างานมีเงินเดือนประจ�าไม่ต้องล�าบาก ครั้งหนึ่ง 

น้าสาวเคยบอกว่า “ไม่ต้องไปเรียนอะไรให้มากหรอกเสียเวลา จบมัธยมต้นแล้วออกมาท�างานรับจ้างหาเงิน

จะดีกว่า  หรือไม่ก็ไปเป็นลูกจ้างของหนังเร่จะได้มีงานประจ�า วันดีคืนดีอาจได้เป็นนักพากย์หนังก็ได้” 

 ตอนนั้นผมสับสนมากอยากจะไปท�างานตามที่น้าบอก แต่ดีที่มีน้าอีกคนอยู่ข้างบ้านบอกว่า “ให้เรียน

ต่อเถอะเห็นความมุมานะแล้วต้องได้ดีสักวัน” ผมจึงตัดสินใจสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเดิม 

พอจบมัธยมปลายก็สอบทุนส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ และเรียนจนจบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข (หมออนามัย) จากวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ท�างานได้สักพักพอมีเงินเดือน 

จงึสมคัรเรยีนระดบัปรญิญาตรจีนจบปรญิญาตรสีาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 อัยการธนกิติ์ กล่าวถึงช่วงรอยต่อของชีวิตท่ีสนใจเรียนกฎหมายว่า ผมได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพ่ี 

ท่ีท�างานที่เดียวกัน ซึ่งจบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง บอกว่า “หากอยากเป็นอัยการหรือ 

ผู้พิพากษาต้องเรียนกฎหมาย” ผมจึงตัดสินใจสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ช่วงนั้น

ต้องท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย ถงึเวลาสอบกจ็ะลางานไปสอบทีก่รงุเทพฯครัง้ละหลายวนั ซึง่ท่านผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลสมัยนั้นสนับสนุนลูกน้องจึงอนุญาตให้ไปสอบได้จนจบนิติศาสตรบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียน 

ถึง 5 ปี  พอจบนิติศาสตร์มีการเปิดสอบต�าแหน่งนิติกรหลายสนาม จึงตัดสินใจก้าวข้ามไปสู่วิชาชีพ 

ของนักกฎหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายคืออัยการหรือผู้พิพากษา และผมก็สอบได้ในต�าแหน่งนิติกร และได้มี

โอกาสเรียนจนจบเนติบัณฑิตยสภา แม้จะใช้เวลาเรียนถึง 5 ปีก็ตาม 

 จากนัน้ กไ็ด้เปลีย่นสายงานเป็นเจ้าพนกังานคดขีองส�านักงานศาลยุตธิรรม ซึง่เป็นต�าแหน่งทีม่ทีัง้เงนิเดือน

และเงนิประจ�าต�าแหน่ง ในขณะเดยีวกนักส็อบอยัการและผู้พิพากษามาเรือ่ยๆแต่กยั็งไม่ได้ และคิดมาเสมอว่า

ต้องท�าได้สักวัน “ฝันให้ไกล ต้องไปให้ถึง”

 แม้ว่าการเรยีนและการก้าวไปสูฝั่นทีต้ั่งใจว่าจะมอีปุสรรค แต่ผมกม็กี�าลงัใจจากครอบครวัทีใ่ห้ความอบอุน่ 

อยูเ่สมอ ท้ังการสอบอยัการหรือผูพ้พิากษาทีต้่องมุง่มัน่ แม้มเีวลาน้อย ต้องท�างานไปพร้อมกบัการเตรยีมตวัสอบ 

ด้วยภาระงานทีร่บัผดิชอบมอียูม่าก ท�าให้เวลาอ่านหนงัสือเตรียมสอบมน้ีอย กลางวนัต้องรีบท�างานให้เสรจ็ 

แล้วรีบกลับบ้านนอนพักสัก 30 นาทีค่อยตื่นอ่านหนังสือ อ่านไปได้สัก 2 ชั่วโมง รู้สึกล้าต้องรีบนอนเพื่อตื่น

อ่านหนังสืออีกครั้งตอนตี 4 ท�าอย่างนี้เรื่อยมาแต่ก็ยังสอบไม่ได้ 

  อยัการธนกติิ ์ กล่าวด้วยว่าจดุเปลีย่นชวีติอกีครัง้ เมือ่ผมตดัสินใจสมัครเรยีนปรญิญาโทคณะนิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดับรุรีมัย์ ท�าให้มโีอกาสสร้างวสิยัทศัน์ให้ตนเอง ได้แลกเปลีย่น

ความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อนๆ และได้รับค�าแนะน�าจากอาจารย์ผู้สอนในเร่ืองการเขียนตอบข้อสอบ  

ซึง่ในการเขยีนตอบข้อสอบปรญิญาโทจะต้องมทีีม่าท่ีไปรวมท้ังเหตผุลทางกฎหมาย ท�าให้รู้วธิกีารเขียนตอบ

ข้อสอบและเป็นประโยชน์อย่างมากในการเขยีนตอบข้อสอบอัยการหรอืผู้พิพากษา เม่ือเรยีนจบปรญิญาโทแล้ว 

มเีปิดสอบพนกังานอยัการอกีครัง้ ผมจงึได้น�าข้อคดิในการเขยีนตอบข้อสอบปรญิญาโทมาใช้ในการเขยีนตอบ

ข้อสอบพนักงานอัยการ และปรากฏว่าผมสามารถสอบพนักงานอัยการได้ในท่ีสุด แม้ว่าจะใช้เวลาสอบ

พนักงานอัยการหรือผู้พิพากษา รวม 10 ครั้งถึงประสบความส�าเร็จ 

 ผมเชื่อเสมอว่า “การเรียนไม่มีวันสาย” นั้นเป็นค�าที่ใช้ได้ตลอดกาล ผมยึดมั่น “ต้องขยัน อดทน 

พากเพียร” และมีคติประจ�าใจท่ีไม่ยอมแพ้ว่า “ชนะใจตน เปรียบเสมือน ชนะใจคนทั้งโลก” ที่ส�าคัญ ผมก้าว

มาถึงจุดน้ีได้ต้องขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่าน รวมถึงครูบาอาจารย์ท่ีช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ทางกฎหมาย และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ท�าให้ผมมีวันนี ้“ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” เนื่อง

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 45 ปี เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรติ

ศิษย์เก่าที่มีความรู ้ความสามารถ 

ประสบความส�าเร็จในหน้าที่ และ

ได้น�าความรู้ไปรับใช้สังคม โดยม ี

นายวิรัช  ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานมอบรางวัล 

เมือ่วนัที ่ 26 พฤศจกิายน 2559 ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

 ส�าหรบัศษิย์เก่าทีไ่ด้รบัรางวลัดงักล่าวมจี�านวน 5 ราย ประกอบด้วย นายสรศกัดิ ์

เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ นายอดุลย์ ขันทอง  

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอ�าเภอ-

อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ นายสุวรรณ ช่วยนุกูล  

นายอ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ และนายสุชีพ เพ็ชรคล้าย         

ดุริยางคศิลปินระดับช�านาญงาน กลุ่มดุริยางค์ไทย ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

 นายสรศักดิ์ เพียรเวช ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า 

ปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นความส�าคัญ 

ของศิษย์เก่าทีป่ระสบความส�าเร็จในวชิาชพีและท�าคณุประโยชน์

ต่อสงัคมและประเทศชาต ิมอบรางวลัอนัทรงเกียรติให้เป็นก�าลงัใจ

ในการท�างานต่อไป

 “ผมสํานึกในความเป็นศิษย์ของคณะนิติศาสตร์- 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที ่

อย่างเตม็ความสามารถทัง้ในการศึกษา วเิคราะห์ และเสนอความเหน็ทางด้านกฎหมาย

และการร่างกฎหมายหลายๆฉบับที่ผ่านรัฐสภา โดยมีองค์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา ขอให้

มหาวิทยาลัยรามคําแหง คงอยู่เป็นสถาบันการศึกษาของประชาชนตลอดไป” 

  นายอดุลย์  ขันทอง  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า 

ดีใจที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้พิจารณารางวัลอันทรงเกียรต ิ

ให้ในคร้ังนี ้ ถือเป็นความภาคภมิูใจของตนเองและครอบครวัอย่างยิง่ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้แสงสว่างน�าทางให้

ชีวิตได้เดินมาไกลจนถึงทุกวันนี้ และสามารถน�าวิชาความรู้

ทางด้านนิติศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการท�างานได้เป็นอย่างดี 

ท�าให้เกิดความสงบสุขในสังคมและประเทศชาติ

 “มหาวิทยาลัยรามคําแหงแห่งนี้ ให้วิชาความรู้และ

ประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ด้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ ในประเทศไทย ขอให้นักศึกษา

จงภาคภูมใิจในสถาบันของตน และมุง่ศกึษาหาความรู้ทางด้านนติิศาสตร์ เกบ็เก่ียวความรู ้

ทัง้ทางด้านวชิาการและประสบการณ์ต่างๆ ทีม่หาวทิยาลยัให้เพิม่เตมิจากในห้องเรยีน 

และขอให้มีความเพียรพยายาม ตั้งใจจริง รวมทั้งฝึกฝนฝีมือในด้านท่ีตนเองถนัด

เพราะทุกอย่างสามารถนํามาปฏิบัติได้จริงเมื่อออกสู่สังคมการทํางาน”

 นายสุรชาติ แก้วศิลา ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า 

ถือเป ็นเกียรติยศของศิษย ์ เก ่าและในชีวิตที่รับราชการ

กระทรวงมหาดไทยมาตลอด 35 ปี ซึ่งผมได้น�าวิชาความรู ้

ไปปฏบัิตหิน้าท่ีราชการทดแทนคณุแผ่นดนิ ดแูลพีน้่องประชาชน

ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 

ทีด่ขีึน้ เข้าถงึการพฒันาท้องถิน่อย่างสงูสดุ และช่วยแก้ไขปัญหา 

สร้างอาชีพและสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชน 

 “ตลอดการท�างานผมได ้บ�าบัดทุกข ์บ�ารุงสุขให ้กับพี่น ้องประชาชน  

ด้วยการน�าหลักนักปกครอง และหลักรัฐศาสตร์ไปจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหา

ความขัดแย้ง ปัญหาความเห็นที่แตกต่าง โดยสามารถบูรณาการความคิดความเห็น

จากพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นต่างให้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้”

 นายสุรชาติ  กล่าวด้วยว่าสมัยเรียนนั้น ม.รามค�าแหงเปรียบเสมือนบ้านอีกแห่ง 

ผมใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2519-2521 ใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่งได้เห็นถึง 

ความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่สอนให้ลูกศิษย์ใช้ความพยายามและน�าเอาค�าสอน 

ของครูอาจารย์ไปใช้ ผมได้ทั้งความรู้วิชาการ มีเพื่อนที่หลากหลาย และท�ากิจกรรมใน

ชมรมปาฐกถาและโต้วาที ยิ่งท�าให้มีประสบการณ์ในชีวิตด้วย 

 นายสุวรรณ  ช่วยนุกูล  ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่มอบรางวัลแก่ศิษย์เก่า 

ให้เป็นก�าลงัใจในการท�างานรบัราชการ ซึง่ตลอดมามหีลกัการท�างาน

คือ “ประสานคน ประสานงาน ประสานใจ” ทั้งได้น้อมน�า 

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูช่มุชน ส่งเสรมิสวนเกษตรทฤษฎใีหม่

ประยุกต์ให้แก่ประชาชน ท�าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น ถือเป็น

ความสุขในชีวิต ไม่ว่างานจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตาม ถ้าได้

เห็นประชาชนมีความสุข ตนเองก็มีความสุขด้วย

 “รามคําแหงได้มอบจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักปกครองให้ลูกศิษย์ได้นํา

ความรู้ไปพัฒนางานอย่างแท้จริง โดยได้พัฒนาระบบการบริหารการปกครอง การจัด

ระบบการปกครองระดับหมู่บ้านและพัฒนาศักยภาพกฎหมาย การรักษาความสงบ

เรยีบร้อย รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน จนได้รบัรางวลักํานัน 

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทอง สองตําแหน่ง และกํานันสิงห์ทอง อีกหนึ่งตําแหน่ง 

เป็นเกียรติประวัติในปี 2559 อีกด้วย”

 นายสุชีพ เพ็ชรคล้าย  ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่ามีความยินดีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงคดัเลอืกให้รบัรางวลัครัง้นี ้ ซึง่ผมคดิว่ายงัต้องท�างาน

และอุทิศตนเพื่อวิชาชีพอีกมาก ในการเป็นครูปี่พาทย์ และ 

การตรีะนาดเอกได้เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมในงานพระราชพธิต่ีางๆ 

เช่น พระราชพิธีประโคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากลัยาณิวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ พระราชพธิปีระโคมพระบรมศพ- 

สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี และพระราชพิธี

ประโคมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ส่วนการเผยแพร่ 

องค์ความรูใ้ห้กับเยาวชน เป็นอาจารย์พเิศษ สอนดนตรไีทยให้แก่นกัเรยีน เป็นกรรมการ

ในการประกวดดนตรีไทย รวมถึงเป็นวิทยากรผู้ปรับวง โครงการฝึกสอนดนตรีไทย

ประกอบการแสดงโขนละคร ให้กบัคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหงด้วย

 “หลักในการท�างาน เราต้อง ‘ท�าวนันีใ้ห้ดทีีส่ดุ จะมวีนัพรุง่นีท้ีด่’ี มุง่มัน่พฒันาฝีมอื 

ฝึกฝนให้มคีวามช�านาญให้มากขึน้ อย่าท้อ อย่าล้า ท�าให้จรงิจงัโดยไม่คาดหวงัผลตอบแทน 

ประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวทีม่ดีนตรไีทย ดนตรไีทยเป็นตวัตนของคนไทย ซึง่ผมตัง้ใจ

สร้างเมล็ดพันธุ์ผลผลิตของดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให้เยาวชนไทยรู้จักดนตรีไทย

มากขึ้นจะได้ต่อยอดเป็นวิชาชีพ เป็นศิลปินที่ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานมรดกของไทย 

เอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญหายไป”  

  

ม.ร. มอบรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่น”ในงานสถาปนา ม.ร.ครบรอบ 45 ปี 



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

ตอน เราจะทรัมป์ตามสัญญา (2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เม่ือตอนก่อน ผมได้เขยีนถงึเรือ่งส�าคญัทีโ่ดนลัด์ ทรมัป์ ว่าทีป่ระธานาธบิดี

ของสหรัฐอเมริกาสัญญาไว้ตอนหาเสียงว่าจะท�าโดยเร่งด่วนไปแล้วเรื่องหนึ่งคือ

การซ่อมสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ เรือ่งทีว่่านีไ้ม่ค่อยมใีครพดูถงึสกัเท่าไหร่ 

เพราะมันไม่มีผลกระทบไปต่างประเทศ แต่เรื่องที่จะเขียนถึงวันนี้เป็นประเด็น

ท่ีถูกน�ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเพราะอาจส่งผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจต่อประเทศอื่น ๆ ได้มาก เรื่องที่ว่านี้คือการที่ทรัมป์จะปรับแก้สัญญา

การค้าระหว่างประเทศที่ท�าให้สหรัฐฯเสียเปรียบ

 สัญญาเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) น่าจะเป็นสัญญาที่ทรัมป์

อยากจะแก้ไข (หรือยกเลิกถ้าเป็นไปได้) มากที่สุด ที่จริง NAFTA นี้ก็คือต้นแบบ

ของเขตการค้าเสรีอาเซียนนั่นเอง เพราะแม้แต่ชื่อก็คล้ายกันมาก (เขตการค้าเสรี

อาเซียนมีชื่อย่อว่า AFTA)   เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือก่อตั้งข้ึนโดยมีประเทศ 

ทีเ่ข้าร่วม 3 ประเทศคอื สหรฐัฯ แคนาดา และเมก็ซโิก จุดมุง่หมายคอืเพือ่คานอ�านาจ

สหภาพยุโรปที่รวมตัวเป็นยุโรปตลาดเดียวท�าให้อ�านาจต่อรองในระบบการค้า

ระหว่างประเทศสูงขึ้น แต่เมื่อก่อตั้งเขตการค้าเสรีขึ้นมาแล้วก็ท�าให้มีการย้ายฐาน

การผลิตสนิค้าส�าคัญ ๆ จากสหรัฐฯ ไปเมก็ซิโกเป็นจ�านวนมากเพราะค่าแรงถกูกว่า 

และเมื่อผลิตแล้วก็ส่งมาขายในสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องเสียภาษี

 โรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ ปิดทิ้งร้างไปไม่น้อย ท�าให้คนงานสหรัฐฯ 

ตกงานมากมายเพราะการย้ายฐานไปผลิตที่เม็กซิโกนั่นเอง แม้ขณะที่ผมก�าลังเขียน

ตอนนี้อยู่ก็มีข่าวที่โรงงานผลิตรถยนต์อีกแห่งหนึ่งก�าลังจะปิดแล้วย้ายฐานไปผลิต 

ทีเ่มก็ซโิกแทน แต่ทรมัป์โทรศพัท์ไปเจรจาขอให้ชะลอการตัดสินใจไปก่อน นอกจากนัน้ 

กย็งัมข่ีาวว่าบรษิทัผู้ผลติรถยนต์ยีห้่อดงัของเยอรมนัก�าลงักงัวลว่าถ้าทรมัป์เกดิยกเลกิ

เขตการค้าเสรีขึ้นมาจะกระทบต่อการผลิตรถยนต์ที่ไปลงทุนในเม็กซิโกแล้วส่งไป

ขายในสหรัฐฯ

 เนื่องจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือนั้นลงนามกันไปเรียบร้อย

นานแล้ว การจะรื้อฟื้นขึ้นมาเจรจาใหม่ก็คงต้องมีขั้นตอนและใช้เวลาพอสมควร 

ในช่วงที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในข้อตกลงนี้ ดูเหมือนว่าทรัมป์ก็มี 

แผนอย่างอืน่ทีจ่ะดงึการลงทุนและการสร้างงานกลบัมาทีส่หรฐัอเมรกิาไว้เหมอืนกนั 

ซึง่กค็อืการลดภาษใีห้กบับรษิทัใหญ่ ๆ ซึง่เรือ่งนีบ้างคนกโ็จมตีว่าไปลดภาษใีห้คนรวย 

แต่จุดมุ่งหมายของการลดภาษีซึ่งทรัมป์บอกไว้ชัดเจนก็คือเพื่อส่งเสริมการลงทุน

ในประเทศหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่า BOI นั่นเอง

 BOI จรงิ ๆ แล้วคอืคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ แต่เวลาทีก่จิการธุรกจิ 

ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการดังกล่าวก็จะเรียกกันว่าได้ BOI 

ซึ่งโดยทั่วไปคือได้รับการยกเว้นภาษีช่วงระยะเวลาหนึ่ง  หลาย ๆ ประเทศที่ต้องการ 

ให้เกดิการลงทนุและการจ้างงานในประเทศกใ็ช้วธินีีใ้นการดงึดดูบรษิทัต่างชาตเิข้ามา 

ท�าให้บริษัทของสหรัฐฯ เองก็มาลงทุนตั้งโรงงานในต่างประเทศ และย่อมหมายถึง 

ต้องจ้างแรงงานต่างชาติในการผลิตด้วย เป็นผลให้คนงานอเมริกันจ�านวนหนึ่ง 

ต้องตกงาน ดงันัน้การลดอัตราภาษีให้กับธรุกิจขนาดใหญ่เพือ่ดงึดดูให้เกดิการลงทนุ

และสร้างงานให้คนอเมริกันได้มากจึงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ ส�าหรับทรัมป์ถ้ายัง

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลง NAFTA ได้

 ส่วนข้อตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก หรอื TPP นัน้ ทรมัป์คงไม่ต้อง

ท�าอะไรเพราะยังไม่ได้ลงสัตยาบัน ในกรณีนี้ทรัมป์ก็คงแค่ท�าเสมือนไม่มีข้อตกลง

ที่ว่านี้อยู่ต่อไปเท่านั้น แต่ข้อตกลง TPP นั้นถึงแม้ไม่มีสหรัฐฯ เข้าร่วมก็อาจท�าต่อ

ไปได้เพราะผู้ริเริ่มข้อตกลงนี้เป็นนิวซีแลนด์ ไม่ใช่สหรัฐฯ ส่วนไทยเรานั้นก็คง 

ไม่ได้รบัผลเสยีอะไรจากนโยบายของทรัมป์เร่ืองนีเ้พราะเราไม่ได้เข้าร่วมเจรจามาแต่แรก

 ส่ิงทีค่วรกงัวลกค็อืถ้าสหรฐัฯ จะใช้นโยบายกดีกนัการค้ามากขึน้ในยคุของทรมัป์ 

ก็อาจเกิด “สงครามการค้า” ขึ้นซึ่งก็คือประเทศอื่นจะออกมาตรการกีดกันการค้า 

มาตอบโต้เช่นกนั แต่ตลาดสหรฐัฯ มีขนาดใหญ่มาก แม้จะถูกกีดกันการค้าในต่างประเทศ 

ธรุกจิในสหรฐัฯอาจไม่เดอืดร้อนนกัเพราะอาศยัแค่ตลาดในประเทศกอ็าจพออยูร่อดได้ 

แต่ประเทศทีส่่งออกไปขายสหรัฐฯ มาก ๆ และได้เปรยีบดลุการค้ากบัสหรฐัฯ มาก 

     

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

วันอะไร วันที่เท่าไร (ตอนที่ 1)
 Ngày thứ mấy? Ngày bao nhiêu?  (ไหง่ ถือ เม้ย ไหง่ บาว เญียว)

 บทสนทนานี้ เป็นการสนทนาระหว่างปู่กับหลาน เพื่อถามวัน เดือน 

 

 (เจ๊า เอย โฮม ไน หล่า ถือ เม้ย) หลานจ๊ะ วันนี้เป็นวันอะไร

   

 (โฮม ไน หล่า ถือ เส้า อง อะ) วันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะปู่

  

 (จ่า เถ่ย ซาน โจย หวุ่น หวุต) โอ้ เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก

     

 (มาย หล่า ถือ ไบ๋)  พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์

  

 (หว่า ไหง่ เกีย หล่า จู๋ เหญิต โส่ย) และวันมะรืนเป็นวันอาทิตย์แล้ว

   

 (เวิง ไหง่ เกีย หล่า ไหง่ หงี) ค่ะ วันมะรืนเป็นวันหยุด

  

 (โฮม ไน หล่า ไหง่ บาย เญยีว หา เจ๊า) วันนี้เป็นวันที่เท่าไรเหรอหลาน

  

 (โฮม ไน หล่า หมุ่ง โหมต ท้าง ตือ อง อะ) 

 วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนสี่ (เมษายน) ค่ะปู่

  

 (โอ่ โหมต ท้าง เหนือ แส เด๊น ไหง่ ก๊วก เต๋ ลาว โด่ง)  

 โอ่ อีกหนึ่งเดือนจะถึงวันแรงงานแห่งชาติ

    

 (ไหง่ หน่าว หา โอง)  วันไหนเหรอปู่

   

 (ไหง่ หมุ่ง โหมต ท้าง นัม) วันที่หนึ่งเดือนห้า (พฤษภาคม) 

  

 (ด๊อ หล่า โหมต ไหง่ เหล เลิ้น กั๋ว หญึง เหงื่อย ลาว โด่ง เจน ตว่าน เท้ เส้ย)

 มันเป็นเทศกาลส�าคัญที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งของคนผู้ใช้แรงงานทั่วโลก

 จากบทสนทนา เราจะเห็นได้ว่า ทั้งปู่และหลาน สนทนากันถึงวัน และวันที่ 

วันต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์นั้น ในภาษาเวียดนามเรียกว่าอย่างไรบ้าง

  (โหมด ต่วน ก๊อ ไบ๋ ไหง่ หล่า)    

หนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วย 7 วัน คือ

  (จู๋ เหญิ่ต)   วันอาทิตย์   

  (ถือ ฮาย)   วันจันทร์

       (ถือ บา)   วันอังคาร  

       (ถือ ตือ)   วันพุธ

      (ถือ นัม)   วันพฤหัสบดี  

    (ถือ เส้า)   วันศุกร์

     (ถือ ไบ๋)   วันเสาร์

  ในฉบบัต่อไป เราจะได้รูว่้า การต้ังค�าถาม และ ตอบเร่ืองวนัที ่จะมีวธิกีารเช่นไร 

โปรดติดตามต่อฉบับหน้า

ด้วยนีส่คิรบั น่าจะมปัีญหาได้ เพราะนอกจากค�าขวญัว่าจะท�าให้อเมรกิากลบัมายิง่ใหญ่อีก

ครั้งแล้ว ทรัมป์ยังมีค�าขวัญว่า อเมริกาต้องมาก่อน (America First) ด้วย

 หมายเหตุ : ค�าว่า “อเมรกิา” นีช่าตอิืน่ในทวปีอเมรกิาเขาโจมตว่ีา สหรฐัอเมรกิา

จะผกูขาดว่าอเมรกิาหมายถงึประเทศสหรฐัฯ ประเทศเดยีวไม่ได้ เพราะเป็นชือ่ของทวปี 

ประเทศอื่นอีกหลายสิบประเทศในทวีปนี้ก็สามารถใช้ค�าว่าอเมริกาได้เหมือนกัน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิัว่ประเทศ 

จัดกิจกรรมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงทั่วประเทศจัดกิจกรรมในโอกาส “45 ปี รามคำาแหง”

สาขาฯจังหวัดนครราชสีมา

➺

 พลเอกคมสัน มานวกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จงัหวดันครราชสมีา เป็นประธานในพธิบีวงสรวงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมี เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครราชสีมา

สาขาฯจังหวัดอุทัยธานี

➺

 รองศาสตราจารย์สกุญัญา ตนัธนวฒัน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีท�าบุญถวาย 

ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และบวงสรวงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  

เข้าร่วมพธิ ีณ พระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช สาขาวทิยบรกิารฯ

จังหวัดอุทัยธานี

สาขาฯจังหวัดเพชรบูรณ์

➺

 รองศาสตราจารย์วิศิษฐ ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ เป็นประธานในพธิที�าบญุถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษสุงฆ์ 

และบวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลัย  

ครบรอบ 45 ปี โดยมเีจ้าหน้าที ่และนกัศกึษา เข้าร่วมพธิ ีณ พระบรมราชานสุาวรย์ี 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเพชรบูรณ์

สาขาฯจังหวัดชัยภูมิ

➺

 นายไพฑรูย์ มหาช่ืนใจ นายอ�าเภอบ�าเหนจ็ณรงค์ จงัหวดัชยัภมู ิ เป็นประธาน

ในพธิที�าบญุเลีย้งพระภกิษสุงฆ์ ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 45 ปี 

พร้อมทั้ง รวมพลังแปรอักษรหมายเลข 9 ล้อมด้วยหัวใจถวายความอาลัย 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานราชการ 

สาขาฯจังหวัดอุดรธานี

➺

 เจ้าหน้าทีส่าขาฯ นกัศกึษา และศษิย์เก่า สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติ-

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุดรธานี

ในอ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ เจ้าหน้าที ่ นักศึกษา 

ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดชัยภูมิ

 ภายในงานมีนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการเรียนการสอน จัดโรงทานให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจาก 

นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้บริการย้อมผ้าด�าจาก กศน.บ�าเหน็จณรงค์ และ 

ตลาดนดัสีเขียวช่วยเหลือชาวนาน�าข้าวสารและผลติภณัฑ์มาจ�าหน่ายในราคาถกู

สาขาฯจังหวัดขอนแก่น

➺

 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาฯ และ 

นักศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีบวงสรวง

องค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 45 ปี 

ณ พระบรมราชานุสาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัขอนแก่น

สาขาฯจังหวัดสุรินทร์

➺

 นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมี

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ

จงัหวดันครพนม จดัมพิีธบีวงสรวง

องค์พ ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ครบรอบ 45 ปี โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์

พรชัย จิตต์พาณิชย์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน มีบุคลากร นักศึกษาและ 

ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี รวมทั้งมีการแข่งขันฟุตบอลของนักศึกษาปริญญาโท  

คณะรัฐศาสตร์

 สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ 

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีบวงสรวง

องค์พ ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 45 ปี โดยมีอาจารย์จรัสเรอืง 

ศิริวัฒนรักษ์ อาจารย์ประจ�าคณะ-

รัฐศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน 

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร เป็นประธาน  

มนีายประจญ ปรชัญ์สกลุ ประธาน

ชมรมรามค�าแหงเชยีงราย รองผูว่้า-

ราชการจังหวัดเชียงราย อาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า  

เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานสุาวรย์ี-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขา-

วิทยบริการฯจังหวัดเชียงราย

สาขาฯจังหวัดนครศรีธรรมราช

➺

 รองศาสตราจารย์พรรณพิมล ก้านกนก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นประธานในพิธบีวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี และแสดงความอาลัย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยมผีูแ้ทนจากหน่วยราชการ- 

ต�าบลท้ายส�าเภาและจงัหวดันครศรธีรรมราช เจ้าหน้าที ่ และนกัศกึษา เข้าร่วมพธิ ี

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาฯจังหวัดอำานาจเจริญ

 รองศาสตราจารย์กฤช ภูริสินสิทธิ์ 

รองอธกิารบดีฝ่ายวิทยบรกิารจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

เป ็นประธานในพิธีี เจริญพระพุทธมนต์ 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหาร

แด่พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาส 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 

และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอ�านาจเจริญ

➺
สาขาฯจังหวัดบุรีรัมย์

➺

 รองศาสตราจารย์อดลุย์ ตะพงั รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดับรุรีมัย์ 

เป็นประธานในพิธบีวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวนัสถาปนา-

มหาวทิยาลยั ครบรอบ 45 ปี โดยมนีายดำารงชยั เนรมิตตกพงศ์ รองผูว่้าราชการ

จงัหวดับรุรีมัย์  อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี นกัศกึษาและศษิย์เก่า เข้าร่วมพิธี   ณ พระบรม- 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  สาขาวิทยบริการฯจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาฯจังหวัดพังงา

➺

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา จัดพิธีบวงสรวงองค์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ป ี

โดยมรีองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีการ-

ศกึษาและสื่อการสอน เป็นประธาน มนีายธวัส หงบิน นายอ�าเภอท้ายเหมือง  

นายประพฤทธิ ์ ยถูนนัท์ อดตีนายอ�าเภอท้ายเหมอืง นายวศิาล กองโชค ปลดัอาวโุส 

อ�าเภอท้ายเหมือง ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติเขาล�าปี-หาดท้ายเหมือง ตลอดจน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา 

 อกีทัง้ บคุลากรสาขาฯพงังา ยงัได้ร่วมพฒันาภมูทิศัน์ของอทุยานฯ ร่วมกบั

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาล�าปี-หาดท้ายเหมือง และ อบต.ท้ายเหมืองด้วย

สาขาฯจังหวัดเชียงราย
➺

สาขาฯจังหวัดนครพนม
➺

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงทั่วประเทศจัดกิจกรรมในโอกาส “45 ปี รามคำาแหง”  (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามค�าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

และประกนัคณุภาพ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ผูแ้ทนคณะ/ 

ส�านกั/สถาบนั และบคุลากรมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

สถาบนัของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ปีการศกึษา 2558 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร 

จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานคณะกรรมการฯพร้อมด้วยคณะ รายงานผลการประเมิน  

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

 ส�าหรบัผลการประเมนิคณุภาพภายใน มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 3.37 ระดบัพอใช้

ดงันี ้ องค์ประกอบที ่ 1 การผลติบณัฑติ คะแนน 3.27 ระดบัพอใช้ องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย คะแนน 3.07 ระดบัพอใช้  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ คะแนน 5.00 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม คะแนน 4.00 ระดับดี และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนน 3.10 ระดับพอใช้ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดช้ี้แจงถึงจุดเด่นของมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนทุกสถานะ ทุกพ้ืนท่ี และสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวกรวมท้ัง 

เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชนได้ตลอดชีวิต ซึ่งประชาชนสามารถเข้าศึกษาได้เป็นรายวิชาท่ีสนใจ

หรือตลอดหลักสูตร อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม และท�าคุณประโยชน์

ให้กับประเทศชาติจ�านวนมาก

 เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย ความโดยสรุปว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรจ�านวนมาก จึงควรท�าความเข้าใจกับอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร ให้ความส�าคัญกับผลการด�าเนินงานของหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยม ี

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินหลักสูตรในระดับดี หรือมากกว่า 3.00  และเมื่อได้ผลการประเมินหลักสูตร 

ระดับดี เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ควรขอรับรองคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ Thailand Qualification Register  

(TQR ) เพื่อแสดงว่าหลักสูตรนั้น  ๆ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  

 ในแต่ละหลักสตูรควรเพิม่ทกัษะนกัศกึษาด้านภาษาองักฤษหรอืภาษาอาเซยีนอืน่ๆ สหกจิศกึษา การปรบัปรงุ

บุคลิกภาพ การสื่อสาร และทักษะทางสังคม รวมทั้ง การให้ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพที่จะ

สามารถพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ ส่วนการท�ากิจกรรมตามภารกิจหลัก ทั้งด้าน

การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ปฏิบัติงานน�าตัวบ่งชี้

เชิงคุณภาพจากแผนกลยุทธ์ในแต่ละภารกิจมาเป็นตัวบ่งชี้หลักในการปฏิบัติงาน  และมหาวิทยาลัยควรจัดท�า 

โครงการเชิงบูรณาการ ทั้งการบูรณาการระดับภารกิจและบูรณาการระดับหน่วยงานให้ท�างานร่วมกัน เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายตามผลลัพธ์ที่ก�าหนดไว้

 อีกทั้งควรสร้างความเข้าใจให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องสามารถวางแผนปฏิบัติงาน

และด�าเนินกิจกรรมโดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนากิจกรรมต่างๆให้คู่ขนานไปกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เป็นต้น  ส�าหรบัหน่วยงานสนบัสนนุ  ควรให้จดัท�ากระบวนการท�างานเพือ่เป็นองค์ความรูท้ีจ่ดัเกบ็ไว้และถ่ายทอด

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไปสามารถพัฒนางานต่อไปได้

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวในตอนท้ายว่า ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมินฯ ที่ได้ทุ่มเท 

และสละเวลาให้กับการตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งการตรวจประเมิน รายงานผล ข้อเสนอแนะ 

เชงินโยบาย และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างคณะผู้บรหิารและผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทุกฝ่าย ท�าให้มหาวทิยาลัย 

ได ้รับทราบถึงแนวทางในการน�าข ้อเสนอแนะไปพัฒนางานและปรับปรุงงานให้มากข้ึนโดยเฉพาะ 

การท�าความเข ้าใจและตระหนักถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับการท�างานประจ�า 

ในทุกประเด็น ซึ่งเชื่อว่าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆนี้จะเป็นประโยชน์ในการน�าไปพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน ม.ร. ปีการศึกษา 2558

 คณะเจ้าหน้าทีร่ามค�าแหง สาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัอุดรธาน ีร่วมพิธบี�าเพ็ญกศุล 

ปัญญาสมวาร (50 วนั) เมือ่วนัที ่ 1- 2 ธนัวาคม 2559  

ณ วดัโพธิศ์รสี�าราญ ต.ปะโค อ.กมุภวาปี เพือ่ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร- 

มหาภูมิพลอดุยเดช

นักศึกษ�ใหม่สมัครภ�ค 2/2559

รับบัตรประจำ�ตัวนักศึกษ� 20-22 ม.ค.60

 นกัศกึษาท่ีสมคัรในภาค 2/2559 ติดต่อ 

รับบัตรประจ�าตัวนักศึกษา ได้ในวันที่ 20 - 22 

มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องสโมสร  

ด้านหลงัอาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

(รามฯ 1 หัวหมาก) 

✥เอกสารทีใ่ช้ในการรบับตัรประจำาตวันกัศกึษา

 1. ใบเสร็จรับเงิน

 2. บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง 

(ไม่หมดอายุ) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

✥กรณ ีมบีตัรข้าราชการ (น�าบตัรจรงิทีไ่ม่หมดอายุมาด้วย)

 ส�าเนาบัตรข้าราชการพร้อมรับรอง

ส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  ส�าเนาทะเบียนบ้าน

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

✥กรณ ีเป็นพระภกิษสุงฆ์ (น�าใบสทุธติวัจรงิมาด้วย)

 ส�าเนาใบสุทธิพร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง  

1 ฉบับ ส�าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรบัรองส�าเนา 

ถูกต้อง 1 ฉบับ

✥ กรณีเป็นชาวต่างชาติ

 Passport ตัวจริง (ไม่หมดอายุ) ส�าเนา- 

Passport พร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้อง 1 ฉบับ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ถาม อยากทราบ พรดีกีรมีีคณะอะไรบ้าง เรยีนควบคูก่บั 

มหาวิทยาลัยที่อื่นได้ไหม

ตอบ สมัครเรยีนแบบนกัศกึษา Pre - degree  ได้โดย

ประสงค์จะเรียนวิชา/สาขาอะไร เพื่อน�าไปใช้สิทธิ์

เทยีบโอน ให้เลอืกลงทะเบยีนในหลกัสตูรของคณะ/

สาขานัน้ เมือ่สอบผ่านวชิาแล้ว จะได้น�าไปเทยีบโอน

ทกุวชิาในกรณีทีป่ระสงค์จะสมัครเรยีนโดยใช้วฒุปิรญิญาตรี 

ซึง่วฒุปิรญิญาตรมีีสทิธิเ์ทยีบโอนวชิาจากปรญิญาตรไีด้ 

การสมคัรแบบนกัศกึษา Pre - degree ควรลงทะเบยีน

เรียนวิชาที่โอนจากปริญญาตรีไม่ได้ เพราะสมัคร

เป็นนกัศกึษาใหม่ โดยใช้วฒุปิรญิญาตรแีละทีส่อบได้

จากที่เป็นนักศึกษา Pre - degree รวมกันได้

 ดังนั้นจะลงทะเบียนเรียนวิชาเอกของ

สาขาที่สมัครเรียนและสอบให้ผ่านก็ได้ เพราะโดย

ปกติวิชาของคณะ/สาขา จะไม่โอนวิชาเอกให้

ถาม   1. ขอทราบค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน 

กรณจีบคณะบรหิารธรุกจิแล้วจะศกึษาต่อคณะนติศิาสตร์ 

สามารถเทียบโอนได้กี่วิชา กี่หน่วยกิต 

  2. ถ้าลงทะเบียนเรียนวิชาไปแล้ว และ

ไม่ได้เข้าสอบ  เมือ่ได้เกรด F จะไม่ลงซ่อมด้วย ไม่ได้ไป

บอกเลิกวิชา ในผลการเรียนจะปรากฏวิชาดังกล่าว 

หรือไม่ และมีผลต่อการจบการศึกษาหรือไม่

  3. เมือ่ลงทะเบยีนเรยีนไปแล้ว แต่กลบัใจ

ไม่ลงแล้วจะไปขอถอนได้หรือไม่

ตอบ  1. ถ้าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ค่าเทยีบโอนหน่วยกติ หน่วยกติละ 50 บาท 

เทยีบได้ 37 หน่วยกติ และถ้าวชิาทีเ่ป็นวชิากฎหมาย 

ทีม่ใีนหลกัสตูรของคณะนติศิาสตร์ สามารถโอนเพิม่

ได้อีก

 ถ้าจบการศกึษาจากสถาบนัอืน่ ค่าเทยีบโอนหน่วยกติ 

หน่วยกิตละ 100 บาท ได้ 37 หน่วยกิต

 2. การลงทะเบียนเรียนโดยไม่สอบ หรือ 

สอบตก จะมผีลเหมอืนกนัคือสอบตก ดังน้ันนักศกึษา 

สามารถน�าวิชาดังกล่าวไปลงสอบซ่อมในเทอมนั้นได้ 

หรอืจะน�าไปลงเรยีนในเทอมต่อไปกไ็ด้ถ้าไม่ลงอกีเลย 

เมื่อจบการศึกษาวิชานั้นจะไม่ปรากฏใน Transcript 

หรอืผลการเรยีน เพราะ Transcript หรอืผลการเรยีน

ทีจ่บการศกึษา จะมเีฉพาะวชิาทีส่อบผ่านเท่านั้น 

 3. ในกรณีขอถอนกระบวนวิชาจะต้องมี

วชิาอืน่ลงแทน จะขอถอนไปเฉยๆไม่ได้ หรอืในกรณี

ทีผ่ลสอบยงัไม่ประกาศ แต่ได้ลงทะเบยีนในวชิานัน้ 

(ถือว่าเป็นการลงกัน) เมื่อผลสอบประกาศทีหลังว่า กองบรรณาธิการ

วชิานัน้สอบผ่าน ในกรณนีีน้กัศกึษาท�าเรือ่งขอถอนวชิา

หรือขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้

ถาม  1. พอไปลงทะเบียนสอบซ่อมเสร็จ  

ให้ไปตามทีแ่จ้งในการขอสอบซ�า้ซ้อน แล้วจะทราบผล

ภายในกี่วัน

  2. ต้องไปเช็คผลด้วยตนเองอย่างเดียว

หรือ เช็คทางโทรศัพท์/ออนไลน์ ได้ไหม

  3. วนัท่ีสอบนัน้ ให้เลอืกท�าวชิาหนึง่ก่อน แล้ว 

ค่อยเดินไปสอบอีกวิชาที่อาคารหอประชุมหรือ 

เข้าสอบที่นั่นตั้งแต่แรกไปเลย

ตอบ  1. นักศึกษาต้องน�าใบเสร็จลงทะเบียน

ของภาคซ่อมและของภาคปกต ิ (ฤดรู้อน) นัน้ทีใ่นใบเสรจ็ 

มีการกากบาทขอจบ ไปติดต่อคณะของนักศึกษา 

เพือ่ขอสอบซ�า้ซ้อนเม่ือคณะรบัเรือ่งแล้ว เม่ือถงึเวลาสอบ

ให้นักศึกษาเข้าสอบตามวันเวลาที่ปรากฏใน ม.ร. 30 

ของภาคที่นักศึกษาขอยื่นสอบซ�้าซ้อน เพียงแต่

ไม่ใช่สถานท่ีท่ีระบุไว้ในตารางสอบไล่รายบุคคล

เท่านั้น

  2. เมื่อนักศึกษาท�าเรื่องตาม ข้อ 1 แล้ว 

จะมีผลอัตโนมัติไม่ต้องรอฟังผลอีก ถ้ามีปัญหาเรื่อง

สถานทีส่อบ ให้สอบถามได้ที ่สวป.ชัน้ 6 โทร 0-2310-8610, 

0-2310-8626 

  3. คณะด�าเนินการจัดสอบซ�้าซ้อนเอง 

ตามวนัเวลาของการท่ีมหาวทิยาลัยก�าหนดโดยเพิม่เวลา

ของทุกคาบการสอบซ�้าซ้อนเพียง 1 ชั่วโมง 

  จะแจกข้อสอบวิชาแรกเพียงวิชาเดียว 

และหลงัการสอบผ่านไปแล้ว 1 ชัว่โมง จะแจกข้อสอบ

วิชาที่สอง และสาม(ถ้ามี)

 เมือ่หมดเวลาการสอบวชิาแรก  ท่านอาจารย์

ควบคุมแถวจะเก็บกระดาษค�าตอบวิชาแรกทันที 

(สอบในสถานท่ีเดียวกนัทุกวชิาท่ีมกีารสอบซ�า้ซ้อน)

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 จ�านวน 13 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง                   ชื่อวิชา               ชื่อผู้แต่ง

 59201 CHI 2001 111/25 ภาษาจีน 3 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 59184 CHI 2503 28/25 ภาษาจีนกวางตุ้ง 1 อาจารย์  เจิ้ง  เอี้ยน  เอี้ยน

     (CN 233)

 59198 CMA 4102 106/25 พฤติกรรมการสอน รศ.ศศิธร   แม้นสงวน

     (TL 462)  คณิตศาสตร์ 2

 59228 ECT 4405 63/25 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์นพพร  ไวคกุล

       เบื้องต้น

 59212 FIN 2101 (H) 13/25 การเงินธุรกิจ รศ.อรณุ ี นรนิทรกลุ ณ อยธุยา 

  59217 HIN 1001 80/25 ภาษาฮนิดพีืน้ฐาน 1 ผศ.ดร.สถติย์  ไชยปัญญา

 59227 HRD 4407 116/25 การประเมนิผลการปฏบิตั ิ ผศ.นาวาอากาศโทหญงิ

     (HU 407)  งานเชิงระบบ ดร.ชมสภัุค ครฑุกะ

 59172 LAW 1002 28/25 หลกักฎหมายเอกชน รศ.ดร.มลัลกิา  พินิจจนัทร์

     (LA 102) (LW 102)

 59198 MTH 3306 36/25 เรขาคณิตการแปลง รศ.สมสวาท  สดุสาคร

     (MA 336)

 59183 MTH 4506 36/25 อนกุรมฟเูรยีร์และปัญหาค่าขอบ รศ.ธนากร  สทุธขิาว

     (MA 446)

 59180 PSY 1001 82/25 จิตวทิยาทัว่ไป รศ.มกุดา  ศรยีงค์

 59197 PSY 2001 52/25 จิตวทิยาการเรยีนรู้ รศ.อบุลรตัน์  เพ็งสถติย์

     (PC 207)

 59214 THA 1001 36/25 ลกัษณะภาษาไทย ศ.ดร.คณุบรรจบ  พันธเุมธา

     (TH 101)

    นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) 

ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล
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ได้ยินว่า “January the seventh nineteen-eighty” 

นักศึกษาต้องเขียน January 7, 1980 หรือถ้าได้ยินว่า 

“two-hundred  thousand nine-hundred forty” 

นักศึกษาต้องเขียน 200,940 หรือถ้าได้ยินว่า “sixty-

three dollars forty-nine cents” นักศึกษาต้องเขียน 

$63.49 เป็นต้น

 Part 2 Word Differentiation.  

 Each of the sentences -spoken twice- will  

contain one of the four words in  A to D.  Choose 

the word that you hear.  ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 

15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินเสียงอ่านประโยค 

ครั้งละหนึ่งประโยค สิ่งที่นักศึกษาต้องท�าใน part นี้คือ 

หาตัวเลือกท่ีถูกต้องจากบรรดาตัวเลือกท่ีออกเสียง

คล้าย ๆ กันจากตัวเลือก A ถึง D ว่าตัวเลือกใดเป็นค�า 

ที่มีอยู่ในประโยคที่นักศึกษาได้ยิน

     Part 3 Contractions.

 Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If 

you hear: “At last I’ve found a boy friend” -you 

can write either “I have” or just “have.”  In the 

case of “won’t” you write “will not.”  ข้อสอบ part น้ี

มี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินประโยคคร้ังละ 

หนึ่งประโยค โดยที่ประโยคทุกประโยคที่ได้ยินจะมี 

ค�าท่ีมีการลดเสียงหรือการย่อให้ส้ันลง ส่ิงท่ีนักศึกษา

ต้องท�าคือเขียนรูปเต็มของค�าที่มีการลดเสียง เช่น 

ถ้าประโยคท่ีได้ยินเป็น “He’ll go with you tomorrow 

morning.’” ค�าท่ีมีการลดเสียงคือค�าว่า ’ll ให้นักศึกษา 

เขียนรูปเต็มค�าเสียงที่ลดนี้ คือ will นั่นเอง ถ้าเสียง 

ที่ลดคือ “We won’t....” ให้นักศึกษาเขียน will not  

ถ้าเป็น “I’m not....” ให้นักศึกษาเขียน I am เป็นต้น

 Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. 

 ข้อสอบ part นี้เป็นการตอบค�าถามจากการฟัง 

บทสนทนาสองบท 20 คะแนน นักศึกษามีเวลา 

อ่านค�าถามของแต่ละบทสนทนาก่อนการฟัง เพื่อให ้

นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน และนักศึกษาสามารถ 

เขียนตอบแบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความ ไม่จ�าเป็นต้อง

ตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

 Part 5 Listening Comprehension

 Look at the questions below, then listen to 

each passage-spoken twice- and write short answers.  

ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน นักศึกษาจะมีเวลา 

อ่านค�าถามก่อนการฟังเร่ืองอ่านท่ียาวข้ึน ซ่ึงจะคล้ายกับ 

ข้อสอบใน part 4 ต่างกันที่ข้อสอบ part นี้ไม่ใช่ 

บทสนทนาเท่านั้นเอง การตอบก็ตอบแบบสั้น ๆ  

ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการตอบค�าถามใน part 4

 Part 6 Cloze Dictation 

 Fill in the blanks in the following passage,  

spoken twice, with the words that you hear.  ข้อสอบ 

part นี้มี 20 คะแนน ให้นักศึกษาฟังแล้วเติมค�า 

ที่หายไปในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

ภาค 2/2559 

 วิชานี้เป็นวิชาใหม่ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์

นวนิยายและเร่ืองส้ันไทยประเภทต่างๆ ในด้านโครงสร้าง  

เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการแต่ง และวรรณศิลป์จาก

นวนิยายและเร่ืองส้ันบางเร่ืองอย่างละเอียด  ตลอดจน 

บริบททางสังคมที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการ 

ของนวนิยายและเรื่องสั้นไทย  นักศึกษาที่สนใจ

สามารถหาหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการ

ของนวนิยายและเร่ืองส้ันไทย อ่านประกอบได้ท่ัวไป 

 ✎ ในชั้นเรียน จะศึกษาความหมาย ประวัติ 

ประเภทนวนิยายและเร่ืองส้ัน  เลือกนวนิยายมาอ่านด้วย

อย่างละเอียด ได้แก่ 

✷ นวนิยายเรื่อง

  1.  หลายชีวิต ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

  2. ค�าพิพากษาของชาติ กอบจิตติ 

  3.  กาหลมหรทึกของปราปต์

  4.  เรื่องที่นักศึกษาเสนอ 

✷ เรื่องสั้น

  1. สัญชาตญาณมืด ในรวมเร่ืองส้ันชุด ตึกกรอสส์ 

ของ อ.อุดากร

  2. ไก่ของแม่ ในรวมเรื่องสั้นชุด คน สัตว์ 

สิ่งของ ของอิสระ ชูศรี

  3. เพลงใบไม้ ในรวมเร่ืองส้ันชุดซอยเดียวกัน 

ของวาณิช จรุงกิจอนันต์ 

  4.  เรื่องที่นักศึกษาเสนอ

 ✎  ข้อสอบ อัตนัย 5 ข้อ  ให้อธิบายความรู้และ

ความเข้าใจเนื้อหาข้างต้น  ยกบางตอนของตัวบทมา

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบอย่างละเอียด   

ในการตอบนักศึกษาอธิบายความรู้และความคิด 

ให้สอดคล้องกับค�าถาม และควรยกตัวอย่างประกอบ

ค�าอธิบายให้ชัดเจน  ค�าตอบของแต่ละข้อควรมีความยาว 

ที่เหมาะสมกับสัดส่วนของคะแนน

 ✎ รายงาน  นักศึกษาที่ประสงค์จะท�ารายงาน

การวิเคราะห์นวนิยายหรือรวมเร่ืองส้ัน  จะมีคะแนนเก็บ 

20% โดยเลือกนวนิยาย หรือรวมเรื่องสั้น 1 เล่ม  

มาแนะน�า พร้อมทั้งวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ

อย่างละเอียด ส่งท่ีภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนอีก 

80% จะเป็นคะแนนสอบปลายภาคตามตารางสอบ  

หากมีข้อสงสัยถามรายละเอียดได้ท่ีผศ.ดร.สายวรุณ  

สุนทโรทก * saiwaroonn@hotmail.com

THA 4205

นวนิยายและเรื่องสั้น 

ผศ.ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension I

	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1 วันอังคาร  09:30 - 11:20  ห้อง SWB 603

Section 2 วันพฤหัสบดี 09:30 - 11:20 ห้อง SBB 301

	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

Section 2 อาจารย์ Rick Whisenand

	ตำาราท่ีใช้   ENG 3201 (EN 309) การฟังเพ่ือความเข้าใจ 1 

แต่งโดย รศ. จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

	คำาอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาวิธีและฝึกฟัง โดยการ

เน้นการจ�าแนกเสียงของค�าท่ีมีการออกเสียงคล้ายกัน 

ค�าที่มีการลงเสียงเน้นหนัก พร้อมทั้งจับท�านองเสียง 

ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ ได้แก่ บทสนทนา  

บทสัมภาษณ์ ข่าว บทโฆษณา ฝึกเขียนตามค�าบอก 

และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน 

	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟังภาษา

อังกฤษจากเจ้าของภาษา

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก และ

ท�านองเสียงซึ่งเป็นลักษณะส�าคัญของภาษาอังกฤษ

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่น  

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามค�าบอก

 5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจากข้อความ

ที่ได้ยิน

	แนวทางการเรียน การบรรยายและฝึกฟังจาก CD 

ซ่ึงมีจ�าหน่ายพร้อม script และตัวอย่างข้อสอบ 2 ชุด 

พร้อมค�าเฉลยท่ีภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

	เนื้อหาวิชา ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน ความส�าคัญ 

ของเสียงท้ายค�าและเสียงซ่ึงเกิดจาการลดพยางค์ 

ความส�าคัญในการเน้นพยางค์และท�านองเสียง  

การเช่ือมเสียงระหว่างค�า การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง 

ค�าบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง ทิศทางและ  

ค�าแนะน�าต่าง ๆ บทสนทนาทางโทรศัพท์ Active Voice 

และ Passive Voice และการละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม 

ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัยผสมปรนัย 100 ข้อ 

ภาควิชาฯจัดสอบเอง เวลาและสถานท่ีสอบจะประกาศ

ให้ทราบในภายหลังทาง web site ของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงท่ี www.ru.ac.th  ประกาศท่ีภาควิชาภาษาอังกฤษ

และภาษาศาสตร์ และ Fanpage Facebook ของภาควิชาฯ : 

Department of English and Linguistics, Ramkhamhaeng 

University 

	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบแบ่งออกเป็น 

6 part ดังนี้

 Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc. you hear.  ข้อสอบ part น้ีมี 10 ข้อ 10 คะแนน  

ข้อสอบ part น้ี เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่าง ๆ 

วัน เดือน ปี เวลาและตัวเลขอื่น ๆ เช่น ถ้านักศึกษา อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล
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หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
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ม.ร. ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2559 (ส่วนกลาง)
ที่ ม.ร. (หัวหมาก) วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2559

ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2560

ทางอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)  วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 20 มกราคม 2560

  โอกาสน้ี นายสันติ  มากชู 

นักศึกษารางวัลเพชรประดับรามฯ 

 กล่าวว่าภูมิใจและดีใจท่ีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงให้ความส�าคัญกับ 

นักศึกษาที่มีจิตอาสาและรัก 

ที่จะท�ากิจกรรมเพื่อสังคม 

 ตนเองตั้งใจว่าจะท�ากิจกรรม 

เช่นนี้ต่อไป โดยจะขยายขอบเขตเครือข่ายจิตอาสา 

และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆ  

หันมาสนใจท�ากิจกรรมควบคู่กับการเรียนด้วย  ทั้งนี ้

การท�ากิจกรรมควบคู่กับการเรียนน้ัน ต้องรู้จักแบ่งเวลา 

ให้ถูกต้อง และควรเลือกท�ากิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ 

เหมาะสม และเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาท้ังร่างกายและจิตใจ 

รวมท้ังต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมด้วย

 “นักศึกษารามคําแหงเป็นผู้มีศักยภาพและ

มีความสามารถมาก สามารถทําสิ่งที่เป็นประโยชน์

ให้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ อยากให้เพ่ือนๆ 

นักศึกษาหันมาทํางานจิตอาสากันมากข้ึน รวมพลังกัน

เปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่และสงบสุขต่อไป” 

ม.ร.มอบรางวัลฯ  (ต่อจากหน้า 12)

 ส�าหรบั เครือ่งผลติและก�าจดัไฟฟ้าสถติ ด้วยพลงังาน

ความเข้มสนามไฟฟ้า เป็นผลงานประดิษฐ์ที่ใช้ผลิต 

และก�าจัดไฟฟ้าสถิตย์ในบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับ Hard Disk Drive หรือ I.C. โรงงานผลิต

อุปกรณ์เครื่องใช้ในส�านักงาน โรงงานปั่นเส้นด้าย-

ใยสงัเคราะห์ เป็นต้น ผ่านการทดสอบการใช้งานจรงิ 

และจดัจ�าหน่ายเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้วในบริษทัและโรงงานอตุสาหกรรมภายในประเทศ 

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน�าเข้า

เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดย

ในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะพฒันาเครือ่งให้เป็นสนิค้าส่งออก 

ซึง่จะเป็นช่องทางน�ารายได้เข้าประเทศได้อีกทางหน่ึงด้วย

อาจารย์วิศวะรับรางวัลฯ  (ต่อจากหน้า 12)

เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของมหาวิทยาลั ย ให้มีประสิทธิภาพทันต่อ - 

เทคโนโลยีปัจจุบัน

 ทั้งนี้ โครงการสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ใน

ศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ส่ือการสอนและการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ได้รับทราบ โดยมองว่าถ้ามหาวิทยาลัยได้มีโอกาส

พัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และสามารถใช้ได้ทั้งส่วนกลาง ที่กรุงเทพฯ

และสาขาวิทยบริการฯทั่วประเทศได้ โดยเฉพาะ 

การพัฒนาบทเรียน e-Learning ให้มีจ�านวนวิชาเรียน

มากขึ้น ก็จะเป็นการบริการทางวิชาการให้นักศึกษา

และประชาชนได้สะดวกและเข้าถึงการเรียนรู้มากข้ึนด้วย 

จึงหวังว่าเวทีน้ีจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จาก 

ผู้เชี่ยวชาญให้บุคลากรได้น�าประโยชน์ไปปรับใช้ 

ในการพัฒนาส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

สถาบันบริการวิชาการฯ  (ต่อจากหน้า 12)

สำานักหอสมุดกลาง	เชิญชมนิทรรศการ	“การ์ตูน”	

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ร่วมกับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดกิจกรรมให้บริการ 

ตรวจสายตาและภาวะสุขภาพตาแก่เด็กและ

ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริ เวณโดยรอบ   

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เน่ืองในโอกาส

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 เมื่อวันที่ 

5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์แพทย์พัฒนา พระราม 9

 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานส่ือมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยี- 

ห้องสมุด ส�านักหอสมุดกลาง จัดนิทรรศการชุด “การ์ตูน” ซึ่งเป็น

เรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับการ์ตูน และการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดให้เข้าชมต้ังแต่บัดน้ี- เดือนกันยายน 2560

 ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส และจะ

เพิ่มการแสดงในทุกๆ ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 4 ตอน ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 

นิทรรศการเร่ือง “กว่าจะเป็นการ์ตูน” น�าเสนอเก่ียวกับประวัติความเป็นมา 

ของการ์ตูนในประเทศไทย โดยเริ่มเข้าชมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ไตรมาสที่ 2 นิทรรศการ เรื่อง “การ์ตูนเฉลิมพระเกียรติ” น้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

โดยจะเริ่มจัดแสดงเดือนมกราคม 2560 ไตรมาสที่ 3 นิทรรศการเรื่อง “สร้างสรรค์งานการ์ตูน” น�าเสนอ

เกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์งานการ์ตูน โดยเริ่มจัดแสดงเดือนเมษายน 2560 และไตรมาสที่ 4 นิทรรศการ

เรื่อง “การ์ตูนในงานวิจัย” จัดแสดงในเดือนกรกฎาคม 2560

 ทั้งนี้ ภายในนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ มุมอ่านหนังสือการ์ตูน สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการ์ตูน  

วิดีทัศน์สาธิตการวาดการ์ตูน หนังสือหายากเก่ียวกับการ์ตูนและ กิจกรรมสาธิตประกอบนิทรรศการ เป็นต้น 

 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่บริเวณ  

ชั้น 4 อาคาร 3 ส�านักหอสมุดกลาง (ในวันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8647 

หรือที่ www.facebook.com /exhibitionandart/

บริการตรวจสุขภาพสายตา แก่ประชาชน



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๕) วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภา- 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารยว์ฒุศิกัดิ ์            ลาภเจรญิทรพัย ์

อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง  

มอบรางวัลเพชรประดับรามฯ ให้แก่นักศึกษา

ปัจจุบันท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท�า 

กิจกรรมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ อุทิศตน 

เพื่อประโยชน์แก่สังคม และสร้างชื่อเสียง 

ให้แก่มหาวิทยาลัย ในโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 45 ปี เม่ือ

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ส�าหรับ ผลการคัดเลือกมีนักศึกษาได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ จ�านวน 1 ราย ได้แก่ นายสันติ  มากชู นักศึกษา- 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ผลงานคือ ได้รับรางวัล “ความประพฤติดี” ประจ�าปี 2559 เน่ืองในวันวิสาขบูชา  

รางวัล “ลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” ประจ�าปี 2559 เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ รางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”  

สาขาศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม และรางวัล “เยาวชนดีเด่น” ประจ�าปี 2559 เน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ

อ�จ�รย์วิศวะรับร�งวัลเหรียญทอง

ง�นวิจัยด้�นนวัตกรรมจ�กประเทศแคน�ด�

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 

อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากงานวิจัย เรื่อง 

“Electrostatic Eliminate and Generator by Electric 

Field Intensity Energy” ในเวทีระดับนานาชาติ 

“2016 International Invention Innovation  

Competition, iCAN 2016” ณ North York  

Memorial Community Hall, Toronto, ประเทศ-

แคนาดา จัดโดย Toronto International Society 

of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) และ 

International Federation of Inventors’ Associations 

(IFIA), World Invention Intellectual Property 

Association (WIIPA) และ Innovation Initiative 

Cooperative Inc (IIC)  เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2559

 ทำ�บุญตักบ�ตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช 

ส�าราญจิตต์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในการท�าบุญ

ตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระกรรมฐาน

สายพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559  

ณ ลานพระรูปพ่อขุนฯ 

สาธิตรามคำาแหง เปิดรับนักเรียน ชั้น ม. 1
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(ฝ่ายมัธยม) เปิดรับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 14 ปี และผ่าน

การทดสอบเทียบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา   

(ป.4 - ป.6) ประจ�าปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เข้าศึกษาต่อในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2560  

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี 14 - 18  กุมภาพันธ์ 2560

 ท้ังน้ี จำาหน่ายใบสมัครเพ่ือทดสอบมาตรฐาน 

ความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ตั้งแต่วันที่ 

19 ธันวาคม 2559 - 21 มกราคม 2560 และ 

รับสมัครทดสอบความรู้ฯ ระหว่างวันที่ 18 - 21 

มกราคม 2560

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม) สอบถาม

รายละเอียดโทร. 0-2310-8362, 0-2310-8356 หรือ 

www.ds.ru.ac.th

 สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการสัมมนาส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์

ในศตวรรษที่ 21 โดยมี อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานเปิดงาน และมี   ดร.มีโชค ทองไสว และ 

Mr.Chin Qi Yong, CEO of LPC High Performance Education System Provider at Present เป็นวิทยากร  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสวรรคโลก ม.ร.

 โอกาสน้ี อาจารย์ ดร.มนตรี รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กล่าวแนะน�าสถาบันฯว่า สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานใหม่ท่ีรวมศูนย์ส่ือการสอน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน 

เพ่ือเป็นหน่วยงานบริการวิชาการและพัฒนาส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังด�าเนินการจัดการทดสอบ

เพื่อวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ คณะ ส�านัก สถาบัน และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแล้ว ยังจะมีการจัดฝึกอบรม แนะน�าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คณาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันสื่อ
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ม.ร. มอบร�งวัลเพชรประดับร�มฯ แก่นักศึกษ�


