
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๖	 ฉบับที่ ๔๘

วันที่	๑๓	-	๑๙	มีนาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

คณะกก. ดำ�เนินง�นโครงก�ร 
อพ.สธ. - ม.ร.จัดประชุม 

    

   
 
 
ม.ร. รับ นศ.ป.เอก ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์
 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

รฐัประศาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์  มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ 

ปริญญาเอก รุ่นที่ 18 ประจ�าภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2560 

 หลกัสตูร 68 หน่วยกติ เป็นการเรยีน coursework 

32 หน่วยกิต และท�าดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกติ  

เปิดสอน 4 กลุ่มวิชา  เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

กลุ่มที่ 1 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ    

กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  

กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   
 ม.ร.รับนักศึกษา ป.โท 
บริหารรัฐกิจและ กม.

 โครงการหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย 

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

รุ่นที่ 21 ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 

36 หน่วยกิต แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์  

คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1  เรียนวันจันทร์ - วันพุธ 

  เวลา 17.00 - 21.00 น.

กลุ่มที่ 2  เรียนวันเสาร์ 

  เวลา 08.00 - 17.00 น. 

   
 
             
ออสเตรเลียเตรียมลงนามถ้อยแถลง
โครงการระหว่างประเทศ กับ ม.ร.

 รองศาสตราจารย์ร�าไพ สริมินกลุ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์ หาสาสน์ศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ 

อาจารย์นรินทร์ วงค์ค�าจันทร์ 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง ให้การต้อนรบั Mr.Stephen 

Biggs อธบิดกีรมกระทรวงศกึษาธกิาร 

รฐับาลรฐัควนีสแลนด์ ประเทศออสเตรเลยี นางวรรณา เบคเคอร์ เจ้าหน้าท่ีอาวโุสฝ่ายการตลาด 

กระทรวงศึกษาธิการ แห่งรัฐบาลรัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และคณะ ในการเตรียม

ลงนามถ้อยแถลงโครงการ (Statement of Intent) ปรึกษาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และกระทรวงศกึษาธกิารรฐับาลรฐัควนีสแลนด์ ในการรเิริม่โครงการต่างๆ 

เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัทางการศกึษาและวฒันธรรม ทัง้นี ้มคีณาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ และโรงเรยีนสาธติ ม.ร. 

ร่วมในการหารอื ณ ห้องรบัรอง 1 อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร เมือ่วนัท่ี 2 มนีาคม 2560

ม.ร.เชิดชูเกียรติศิษย์เก่านิติศาสตร์ขึ้นเป็นผู้พิพากษาประจำาศาล

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ผงาดขึน้นัง่บลัลงัก์ศาล พร้อมกนั 28 ราย

รามค�าแหงภูมิใจมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติที่แสดงศักยภาพ

ด้านกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงยุติธรรมไทย

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น 

ผู้พิพากษาประจ�าศาล 

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (อพ.สธ. - ม.ร.) 

จดัการประชมุประจ�าปีงบประมาณ 2560  โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคณุภาพ 

เป็นประธาน และ ดร.ปิยรษัฎ์ ปรญิญาพงษ์ เจรญิทรพัย์ เลขานกุาร 

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ ห้องประชมุ 3 อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

ประธานคณะท�างาน อพ.สธ.-ม.ร. ระยะที่ 5 ปีที่ห้า (2555-2559) 

ได้น�าเสนอรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานวจิยัด้านไลเคน พชื และ 

สตัว์มกีระดกูสนัหลงั ในพืน้ที ่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดกาญจนบุรี สุรินทร์ นครพนม และสุโขทัย ตลอดระยะเวลา 

5 ปี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอก แสงวิเชียร ประธานคณะ

ท�างาน อพ.สธ.-ม.ร. ระยะที่ 5 ปีที่หก (2560 - 2564) ได้รายงาน 

ความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2560 ตลอดจนอปุสรรค

และปัญหาของคณะท�างานโครงการฯ นอกจากนี ้ คณะกรรมการ

อพ.สธ.-ม.ร. ได้ร่วมกันพจิารณาแผนปฏบิติังานประจ�าปีงบประมาณ 

2560 - 2562 เพื่อความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. - ม.ร. 

ระยะ 5 ปีที่หก ต่อไป



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

     ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 537,000 บาท 

(แบ่งช�าระ 9 งวด) เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 

18.00-21.00 น.) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

     คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดบัปรญิญาโท (ไม่จ�ากดัสาขาวชิา) ได้รบัการรบัรอง

จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

ส�านักงาน ก.พ.

     ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้  

ณ ส�านักงานโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 4 (อาคารใหม่) 

คณะรฐัศาสตร์ โทร. 02-310-8483-9 ต่อ 27, 089-485-4845 

หรือ www.phd-pa.ru.ac.th

ม.ร.รับ นศ.ป.เอกฯ (ต่อจากหน้า 1)

โดยมรีองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชวีะ รองอธกิารบดี 

ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทน ม.ร. มอบรางวัล 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 ภายในงานมีอาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์   

รองอธกิารบดฝ่ีายศษิย์เก่าและชมุชนสมัพนัธ์ ผูช่้วย-

ศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน 

จนัทร์เจรญิ คณบดคีณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และ 

รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ ตณัศริ ิ อาจารย์คณะนติศิาสตร์ 

ร่วมแสดงความยินดี 

 โอกาสนี ้รองอธกิารบดฝ่ีายศษิย์เก่าและชมุชนสัมพนัธ์ 

กล่าวถึงการจดังานว่าตามประกาศของส�านกันายกรฐัมนตรี 

เม่ือวนัที ่ 16 มกราคม 2560 เร่ืองแต่งตัง้ข้าราชการตลุาการ 

โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาให้ด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาประจ�าศาล 

ทั้งหมด 84 ราย ซึ่งในจ�านวนนั้น มีศิษย์เก่าคณะ-

นิติศาสตร์อยู่ จ�านวน 28 ราย ดังนั้น มหาวิทยาลัย 

จึงพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี

แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน 

เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน

ต่อไป

 ด้าน รศ.นพคุณ กล่าวว่าขอแสดงความยินดี

และขอขอบคณุศษิย์เก่าทกุท่านทีเ่ป็นตวัแทนสร้างชือ่เสยีง

ให้กบัมหาวทิยาลยั ซึง่คณะนติศิาสตร์มศีษิย์เก่าจ�านวนมาก

ทีเ่รยีนกฎหมายจนประสบความส�าเรจ็สอบเป็นผูช่้วย-

ผูพ้พิากษา และขึน้เป็นผูพ้พิากษาประจ�าศาลต่อเนือ่ง

กันมาทุกปี ฉะนั้น รามค�าแหงจึงมีความภูมิใจที่ศิษย์

เก่าก้าวสู่อาชีพที่น่ายกย่องเชื่อถือเป็นที่พึ่งให้กับ

ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ขอให้ทุกท่าน 

ได้รักษาคุณงามความดีและประกาศศักดาความเก่ง

กล้าของนักกฎหมายที่เป็นบัณฑิตจากนิติศาสตร์

รามค�าแหงให้กว้างไกลและเป็นเสาหลักส�าคัญ 

ของประเทศชาติ 

 จากนัน้ นายวริยิะบณัฑิต ครีธีรีะกลุ เป็นผูแ้ทน 

ผูพิ้พากษาประจ�าศาล กล่าวว่าขอขอบคณุมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงที่มอบประกาศเกียรติคุณและระลึกถึง

ศษิย์เก่าของมหาวทิยาลยั ซึง่ผมระลกึเสมอว่า “ไม่มรีามฯ

กค็งไม่มผีมในวนันี”้ รามค�าแหงเป็นสถาบนัทีใ่ห้โอกาส 

ทางการศกึษาอย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะคนทีอ่ยูต่่างจงัหวดั

หรืออยู่ห่างไกลแหล่งการศึกษา วันนี้ผมเชื่อว่าพวก

เรามคีวามภมูใิจและยนิดีทีจ่ะรบัใช้มหาวทิยาลยัทกุครัง้ 

ทีม่โีอกาส ขอขอบคณุอาจารย์ทกุท่านทีไ่ด้ประสทิธิ-์ 

ประสาทวชิาความรูด้้านกฎหมายและประสบการณ์ชีวติ 

ท�าให้มีหน้าท่ีการงานและประสบความส�าเรจ็ ซึง่พวกเรา

จะต้ังใจท�าหน้าทีผ่ดงุความยตุธิรรมให้สมกบัวชิาความรู้

ที่ได้รับจากอาจารย์และมหาวิทยาลัย 

 ส�าหรบัรายชือ่ศษิย์เก่าทีไ่ด้รบัพระราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจ�าศาล ดังนี้  

1) นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีระกุล  2) นายนรุตน์  เทพวงศ์ 

3) นายนราทิตย์ ไชยสีหา 4) นายณรัฐ  แก้วพิกุล     

5) นายธีระศักดิ์ แสนสุข  6) นายธวัชชัย หมื่นนาวี 

7) นางสาวจิราภรณ์ ลอยเกตุ 8) นายสันติ  ผิวทองค�า          

9) นายพรเทพ ศรสีว่าง 10) นายธวชัชยั เชษฐวงศ์รตัน์ 

11) นายกฤตย์ ใจคง 12) นายวัฒนา ทองสาร              

13) นายอัสสพล ลักษมีวาสิน 14) นายนิธิพัฒน์  

เรอืงววิฒัน์โรจน์ 15) นางสาวสมจติร บุญสนั 16)นายชาครติ 

อเนกพรนรินัดร์ 17) นางสาวนภาอุษา ทวลีาศ 18)นายโชต 

อัศวลาภสกุล 19) นายชาญฤทธ์ิ เหล่าสุวรรณ   

20) นายวรวฒุ ิ วรอติตานนท์ 21) นายวชัรากร คงนลิ 

22) นายจริาย ุ ศรวีรรณา 23) นายนฤนาท กาญจนนนัทวงศ์ 

24)นายบูชา รองเดช 25) นางสาวสิรินุช โชติพันธุ์

วิทยากุล 26) นางสาวลริชย์ ชวพงศ์ 27) นายธราวุฒิ 

สิริผดุงชัย และ 28) นายธนงศักดิ์ วิเศษรจนา

ม.ร.เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ในการเข้าพบมข้ีอหารอืหวัข้อต่างๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน

ในอนาคต ทัง้ด้านการเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้เพิม่ทกัษะ 

ด้านภาษา วชิาสเตม็ศกึษา การแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรม 

รวมไปถึงวิชาชีพตามความถนัด เช่น วิชาการบิน 

วิชาการแสดง รวมถึงคณาจารย์ได้เข้าร่วมหลักสูตร

การอบรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

กับโรงเรียนของรัฐบาลควีนสแลนด์ การพัฒนา

ระบบการศกึษา แลกเปลีย่นวฒันธรรม ทกัษะความรู ้

ภาษาองักฤษ และหลกัสตูรวชิาการของนกัเรยีน และ

คณาจารย์ในโรงเรียนที่อยู ่ในสังกัดของรัฐบาล

ควีนสแลนด์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางการศึกษา

และวฒันธรรมและความสมัพนัธ์อนัดทีัง้ 2 ฝ่าย  ต่อไป

ออสเตรเลียเตรียมลงนามฯ (ต่อจากหน้า 1)

  และวนัอาทติย์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

กลุ่มที่ 3  เรียนวันเสาร์ 

  เวลา 08.00-21.00 น.

 ค่าธรรมเนยีมตลอดหลักสูตรรวมศกึษาดงูาน

ประเทศญี่ปุ่น 170,000 บาท แบ่งช�าระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง

ได้ตัง้แต่บดันี ้- 30 มถินุายน 2560 เวลา 09.00 -16.30 น. 

(เว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) หรอืดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที่ 

www.pal.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

ส�านักงานโครงการฯ ห้อง 402 อาคารท่าชัย ชั้น 4 

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4660, 4662 และ 0-2310-8567 

ม.ร.รับสมัคร นศ. ป.โทฯ (ต่อจากหน้า 1)

รามฯเพชรบูรณ์แนะแนวการศึกษา

 รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แ น ะ แ น ว ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ แ ล ะ แ จ ก แ ผ่ น พั บ -

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

การเรียนในระบบพรีดีกรี (Pre-degree) ระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก ประจ�าปีการศึกษา 2560 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

 การประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�าต�าบล 

สารวัตรก�านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 3 อ�าเภอ 

ได้แก่ อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ�านวน 221 คน 

อ�าเภอบึงสามพัน จ�านวน 217 คน และ อ�าเภอหนองไผ่ 

จ�านวน 500 คน 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 

ครอบคลุม จ�านวน 7 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอหล่มสัก 

จ�านวน 280 คน อ�าเภอหล่มเก่า จ�านวน 108 คน 

อ�าเภอชนแดน จ�านวน 60 คน อ�าเภอวังโป่ง 

จ�านวน 60 คน อ�าเภอวิเชียรบุรี จ�านวน 168 คน 

อ�าเภอศรีเทพ จ�านวน 84 คน และ อ�าเภอเมือง 

จ�านวน 214 คน

         นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 4-6  โรงเรียนผาเมือง-

วิทยาคม จ�านวน 30 คน และโรงเรียนศรีจันทร์-

วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ�านวน 50 คน

 นอกจากน้ีสาขาวิทยบริการฯ ได้จัดส่งหนังสือ 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์

ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง 

ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก 

หัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน จ�านวน 950 ฉบับ  

และติดต้ังป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ จ�านวน 10 ป้าย เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ท่ัวถึง

ทุกพื้นที่ 



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” แสดงความยินด ี

ที่มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ และ 

ถวายสกัการะแด่สมเดจ็พระสงัฆราชไว้แล้ว

เมื่อฉบับที่แล้ว

 ฉบบัน้ี “ข่าวรามค�าแหง” ขอกล่าวถงึ

พระประวัติของพระองค์ท่าน

 ท่านมีนามเดมิว่า นายอมัพร ประสัตถพงศ์ 

เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช 

๒๔๗๐ ทีต่�าบลบางป่า อ�าเภอเมอืง จงัหวดั-

ราชบุรี

 บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๔๘๐ ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร 

อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 ต่อมาได้เข้าพธิอีปุสมบทเป็นพระภกิษุ 

เมือ่วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๔๙๑ ณ พทัธสมีา 

วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม โดยมสีมเดจ็-

พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช 

(วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์

 ด้านการศึกษา ส�าเร็จการศึกษาเป็น-

ศาสนศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย-

มหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๐๐

 จากน้ันศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ด้านประวติัศาสตร์และโบราณคด ีณ มหาวทิยาลยั

พาราณสี ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อ

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒

 พระองค์ท ่านได้รับพระราชทาน

ส ถ า ป น า เ ป ็ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ร า ช า ค ณ ะ  

เป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เมือ่ปีพทุธศักราช 

๒๕๕๒

 ปัจจุบันอายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘

 ขอถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช 

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

คณะศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ 
Illustrationฯ โดยนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

หนุนนักศึกษาจัดสัมมนา เพื่อเรียนรู้ภาคปฏิบัติ  

และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ   วิทยากรแนะ 

ผูร่้วมสมัมนาต้องกล้าทีจ่ะลงมอืท�า   เพราะความสร้างสรรค์ 

ไม่มีรูปแบบตายตัว  แต่เป็นสิ่งท่ีพัฒนาได้จากการ

สะสมประสบการณ์

 ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จดัโครงการสมัมนาวชิาการเร่ือง “Illustration สื่อสร้างสรรค์ เทรนคนสร้างสื่อ” 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี  วายทองค�า  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

เป็นประธาน  และมี นายพงศกร  สรรพกิจจานนท์  นกัวาดภาพประกอบมอือาชีพ  เป็นวทิยากรบรรยาย 

ในหัวข้อ “Creative Drawing เส้นสร้างสรรค์เทรนคนสร้างภาพ” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน 

จ�านวนมาก จัดสัมมนาโดยนักศึกษากระบวนวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา (ECT 4806) 

รุ่นที่ 74  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 301 คณะรัฐศาสตร์ อาคาร 2

  โอกาสนี ้ รศ.ดร.ยศระว ี กล่าวว่ากระบวนการเรยีนรูข้องนกัศกึษาไม่ได้อยูแ่ค่ในห้องเรยีน 

หรอืในต�ารา  แต่อยูท่ีก่ารไขว่คว้าหาประสบการณ์  ซึง่ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษามหีลกัสตูร

ทีส่นบัสนนุให้นกัศกึษาได้มปีระสบการณ์จากการท�างานจรงิ  ทัง้วชิาสมัมนาและวชิาฝึกงาน

ทางเทคโนโลยีการศึกษา  โดยภาควิชาฯ จะผลักดันให้นักศึกษาได้จัดสัมมนาทุกปีเพื่อฝึกฝน

ให้นักศกึษาได้ลงมอืปฏบิติังานด้วยตวัเอง  โดยสามารถน�าสิง่ทีไ่ด้รบัจากการเรยีนรูภ้าคปฏบิตันิี ้

ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

 “การจดัสัมมนาครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึง่การเรยีนการสอนของนกัศกึษาฝึกงาน  ซึง่ต้องมกีารเรยีนวชิาสมัมนา

ทางเทคโนโลยกีารศกึษาด้วย  โดยวตัถปุระสงค์ของการจดังานคร้ังนีเ้พ่ือให้นกัศกึษาและบุคคลท่ีมคีวามสนใจ 

ด้านเทคโนการศกึษาได้รบัความรู ้ความเข้าใจ และทกัษะต่างๆ จากวทิยากร  เพือ่เป็นการปพูืน้ฐานความส�าคญั

ในการพัฒนาตัวเองของผู้เข้าร่วมสัมมนา”

 ด้าน  นายพงศกร  สรรพกจิจานนท์  กล่าวว่า Illustration คอืภาพประกอบ เป็นศาสตร์

แขนงหน่ึงที่เพ่ิงได้รับความนิยมในประเทศไทย  เป็นสื่อที่ใช้ในการประกอบสิ่งต่างๆ  

เพือ่เพิม่มลูค่า เช่น ภาพประกอบหนงัสอื  ภาพประกอบสนิค้า  เป็นต้น  ซึง่ปัจจบุนัค่อนข้าง

มีบทบาทและความส�าคัญมาก  ยิ่งสื่อต่างๆ มีการเปิดกว้างมากเท่าไหร่ อัตราความส�าคัญ

ของวิชาชีพด้านภาพประกอบจะยิ่งมากขึ้น โดยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น 

 นักวาดการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์   ด้วยการอาศัยคุณลักษณะด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เสมอ  สามารถหยิบจับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันมาเป็นไอเดียได้

 “เทคนิคส�าคัญของการก้าวเข้าสู่อาชีพประเภทนี้ คือ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด  ส�าหรับ

นกัศกึษาทีเ่พิง่เริม่ต้นเรยีนรู ้ต้องพยายามหาความรูจ้ากผูท้ีม่ปีระสบการณ์มากก่อน  เช่น ร่วมสมัมนา เข้าอบรม 

และสิ่งส�าคัญคือการเปิดกว้างทางความคิด หาสิ่งใหม่ๆ ท�าอยู่เสมอแล้วรับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านั้น  

ขณะที่ประเทศไทยก�าลังเดินทางเข้าสู่นโยบายประเทศไทย 4.0  เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น 

สิ่งส�าคัญมาก  อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์มีอยู่รอบตัวเรา อยู่ที่เราจะหยิบอะไรขึ้นมาใช้   และต้องหมั่นฝึกฝน

เป็นประจ�า  หากยังไม่ได้ลงมือท�าก็อย่าเพิ่งตัดสินตัวเองว่าท�าไม่ได้หรือวาดรูปไม่สวย  เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมี

ความสร้างสรรค์อยู่ในตัว  เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร  หากมีความสนใจแล้ว ขอให้มีความกล้า

ที่จะลงมือท�าด้วย”

  นางสาวดวงใจ  สมบติัรตันจนิดา  นกัศกึษาภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะกรรมการ

จัดโครงการสัมมนาฯ  กล่าวว่าปัจจุบันภาพประกอบเป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมสูงขึ้น 

  เช่นภาพประกอบเพือ่การประชาสมัพนัธ์ ภาพประกอบเพือ่การศกึษา ภาพประกอบสนิค้า 

เพื่อการจ�าหน่าย  ซึ่งผู้สร้างงานจะต้องมีเทคนิค แนวคิด และความสามารถในการ

สร้างสรรค์ผลงาน  โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์  เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด  (อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 บรรณาธกิารฝ่ายการศกึษาต่างประเทศ Eduzones 

ยืนยนัอาชพีสือ่มวลชนไม่มวีนัตาย แต่จะยิง่ทวบีทบาท

ความส�าคัญมากขึ้นในอนาคต แนะนักศึกษาเปิดรับ 

ข่าวสารสถานการณ์ - เรียนภาษาที่สาม เพิ่มโอกาส 

ในการท�างาน

       คณะสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดบรรยายพิเศษ  เร่ือง “แนวโน้มการจัดการศึกษา

สื่อสารมวลชน ในศตวรรษที่ 21”  ให้กับคณาจารย์

และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน โดยมีนายธีรติร์  

บรรเทิง  บรรณาธิการฝ่ายการศึกษาต่างประเทศ 

บรษิทั ไอเอดคเูดช่ัน โซน จ�ากดั (www.eduzones.com)  

เป็นวทิยากร  เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2560  ณ ห้องประชมุ

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 10

 อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวัลย์ 

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน 

กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ 

ภายในประเทศและทั่วโลก 

ก�าลังเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

ในฐานะท่ีคณะสือ่สารมวลชน 

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อ ทั้งสื่อหลัก และ

ส่ือสังคม จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้

นักศึกษามีองค์ความรู้ใหม่เท่าทันกับสถานการณ์

และความเปลีย่นแปลงต่างๆ ในโลกสมยัใหม่ รวมทัง้ 

ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพัฒนานักศึกษาให้ม ี

ทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 ในส่วนของคณาจารย์

และบุคลากรก็จ�าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ  

รวมทัง้ เรยีนรูเ้ทคนคิหรอืวธิกีารสอน การจดักจิกรรม

ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู  ้

ในศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกัน

        ด้าน วิทยากร  กล่าวว่า 

 ขณะนีต้นศกึษาระดบัปรญิญาเอก 

ด้าน Journalism & Communication 

ในมหาวทิยาลัยชงิหวา (Tsinghua 

University) ทีป่ระเทศจนี ซึง่ท�าให้ 

ได้เห็นว่าแนวโน้มการศึกษา 

สือ่สารมวลชนค่อนข้างมพีลวตัสงู  มกีารเปลีย่นแปลง

อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันหลายสื่อเริ่มมีการปรับตัว 

เพ่ือการอยูร่อด  เช่น สือ่วทิย ุสือ่โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์  

เริ่มปรับตัวไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากข้ึน  และ 

คนกต้็องปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง  

คอืเปลีย่นจากการรบัสือ่กระแสหลกั มาเปิดรบัสือ่ออนไลน์  

จากทีส่ามารถซือ้หนงัสอืพมิพ์ตามท้องตลาดได้ง่ายๆ 

กเ็ริม่เปลีย่นรปูแบบเป็นการซือ้ขายออนไลน์  ซือ้ผ่าน 

บตัรเครดติ  หรอืแม้กระทัง่แอพพลเิคชัน่ในโทรศพัท์

ก็ก�าลังมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงินผ่านออนไลน์  

ที่ท�าได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น

บก.eduzones ลั่นอาชีพสื่อไม่ตาย!
แนะคณะสื่อสารฯ เพิ่มหลักสูตรด้านสื่อออนไลน์

 “ขณะทีส่ือ่ต่างๆ เร่ิมปรับตัวไปอยูใ่นรูปแบบออนไลน์  

อตัราความส�าคญัของอาชพีสือ่กย็ิง่ทวบีทบาทมากขึน้  

เนื่องจากสื่อได้เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆ ไปสู่รูปแบบ 

ทีเ่รยีกว่า “ไร้รปู” ไม่ค�านงึถงึเวลาหรอืสถานที ่ ทกุคน

สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย ผ่านอินเทอร์เน็ต  ส่งผลให้

จ�านวนสื่อและจ�านวนผู้ใช้มีมากขึ้น  ทั้งนี้ นับเป็น

ความท้าทายของนักวิชาการที่จะพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนส่ือสารมวลชนให้สอดคล้องกับ 

สภาพสังคมปัจจบุนั  ในอนาคตมแีนวโน้มว่าหลักสูตร 

ประเภท Data Science และ Data Journalism  

เป็นการศกึษาวิจยัท่ีเน้นการศกึษาส่ือออนไลน์เป็นหลัก

จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ”

 วทิยากร ได้แนะแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ด้านสื่อสารมวลชนว่า  การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ถึงปริญญาเอกด้านส่ือสารมวลชนท่ีประเทศจีน  

นับเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับนักเรียนต่างชาติ 

โดยเฉพาะนักเรียนไทย  เนื่องจากประเทศจีนมีขนาด

เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (รองจาก

สหรฐัอเมรกิา)  และประเทศไทยได้มกีารค้าการลงทนุ 

เกี่ยวกับสื่อที่มาจากประเทศจีนจ�านวนมาก เช่น 

ภาพยนตร์ โฆษณา รวมถึงสินค้าและบริการจาก 

ประเทศจนี  โดยมีหลายมหาวทิยาลยัยอดนิยมทีร่ฐับาลจนี 

ให้การสนับสนุนหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชน   

เช่นมหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University)  

มหาวทิยาลัยปักก่ิง (Peking University)  มหาวทิยาลัย-

เจยีวทง (Shanghai Jiao Tong University)  มหาวทิยาลยัฟู่ต้ัน 

(Fudan University)  และมหาวิทยาลัยการสื่อสาร

แห่งประเทศจนี (Communication University of China) 

หรือมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียง 

อย่างมหาวิทยาลัยเหรินหมิน (Renmin University  

of China)  เป็นต้น  ทัง้นีย้งัมทีนุการศกึษาของรฐับาลกลาง

และรฐับาลท้องถิน่ให้อกีด้วย โดยสามารถศกึษาเพิม่เตมิ

ได้ที่ http://en.csc.edu.cn

 “การศกึษาด้านสือ่สารมวลชนของประเทศไทย

และต่างประเทศไม่ค่อยแตกต่างกนั  เน่ืองจากประเทศไทย

รบัหลกัสตูรจากต่างประเทศมาดดัแปลงให้เข้ากบัตวัเอง 

แต่ท่ีต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจนีจะมกีารตพิีมพ์ 

ผลงานวิชาการค่อนข้างเข้มข้นกว่าท่ีประเทศไทย  

ฝากนกัศกึษาตดิตามข้อมลูข่าวสารมากขึน้  ต้องเป็นคน 

ที่มีความรู้เท่าทันสื่อ  ปรับตัวให้ทันตามสื่อที่มีพลวัต 

ของการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ซึง่อาจจะเกิดมมุมอง 

แง่คิดใหม่ๆ ในการน�ามาท�าวิจัยสร้างองค์ความรู ้

ตลอดจนน�ามาสร้างอาชพีให้กบัตนเอง  อกีทัง้ด้านภาษา

กเ็ป็นสิง่ส�าคญั อาจจะไม่ใช่แค่ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ  

แต่เป็นภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี หรือ

ภาษาญ่ีปุ่น  ซึง่หากเรามคีวามสามารถด้านภาษา  โอกาสต่างๆ 

ในชีวิตจะง่ายขึ้น”

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัย 

ฮเิมจดิกเคยีว ครัง้ที ่ 6 เมือ่วนัที ่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560  

ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ (SLL)ชั้น 6 ห้อง 605 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. 

สายวรณุ สนุทโรทก รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณ 

ศาสตราจารย์ ดร.มาสะคะสุ โอซาก ิ

และอาจารย์ทาคาก ิ ชมิสิ ุ ซึง่ได้น�า 

นักศึกษามหาวิทยาลัยฮิเมจิก-

ดกเคียวมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและมหาวิทยาลัย-

ฮิเมจิกดกเคียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือ 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และญีปุ่น่ มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 การจดัโครงการนี้

เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ 

ด้านการฟัง การพดู การสือ่สารและใช้ภาษาได้อย่างถกูต้อง 

และเป็นการแลกเปล่ียนความรู ้ด้านวัฒนธรรม 

สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป”

 ศาสตราจารย์ ดร.มาสะคะส ุ โอซาก ิ อาจารย์

มหาวทิยาลยัฮเิมจกิดกเคยีว กล่าวว่าขอแสดงความเสยีใจ

กับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 และกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่

อดตีระหว่างไทยกบัญีปุ่น่ โดยกล่าวถงึเรือ่งปลานลิ 

ที่ถือว ่าเป ็นปลาตัวแทนประเทศญี่ปุ ่นในไทย  

ซึง่ญีปุ่น่จะเรยีกปลาชนดินีว่้า “ทรีะนอิะ” เมือ่ ค.ศ.1964 

หรือ 53 ปีก่อน ในสมยัทีส่มเดจ็พระจกัรพรรดิอ์ากฮิโิต 

ยังเป ็นมกุฎราชกุมารเสด็จเยือนประเทศไทย  

ทรงเสนอความคิดให้เลี้ยงปลานิล ซึ่งเลี้ยงง่ายและ

ขยายพันธ์ุได้เร็ว หลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิ

เสด็จกลับไปญี่ปุ่น ในฤดูใบไม้ผลิในปีถัดมาได้ทรง

น้อมเกล้าฯถวายปลานิลให้กับพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี 9 จ�านวน 50 ตวั ได้ยนิมาว่า 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลูกปลา 

ให้กรมประมงขยายพันธ์ุแล้วพระราชทานนามว่า 

“ปลานลิ” น�าไปแจกให้กับเกษตรกรทุกพืน้ท่ี ในฐานะ 

ที่เป็นคนญี่ปุ ่นรู้สึกดีใจที่ปลานิลจากญี่ปุ ่นได้มา

ขยายพันธ์ุเป็นที่รู้จักในประเทศไทย และคนญี่ปุ่น

มองว่าปลานิลเป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่น
(อ่านต่อหน้า 10)

นายธีรติร์  บรรเทิง 

ไทย-ญี่ปุ่นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านภาษา- วัฒนธรรม



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ตอน  ดุลการชำาระเงิน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เรื่องที่เขียนตอนนี้ต้ังใจจะให้เป็นวิชาการมากสักหน่อย แต่พยายาม 

จะท�าให้อ่านง่ายส�าหรับท่านผู้อ่านที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาโดยตรง ซึง่ก ็

ไม่ทราบว่าจะส�าเร็จแค่ไหน แรงบันดาลใจให้นึกจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือ 

การอ่านโซเชียลมีเดียพวกเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์แล้วเห็นหลาย ๆ  คนยังสับสน

ไม่เข้าใจว่าดุลบัญชีเดินสะพัดคืออะไร ต่างกับดุลการค้าอย่างไร แล้วยังมี

ดุลการช�าระเงินอีก มันเกี่ยวอะไรกับดุลงบประมาณหรือเปล่า.....งงงงงงงง

 ประการแรกต้องบอกก่อนว่าถึงแม้จะมีค�าว่า “ดุล” เหมือนกัน 

แต่ดลุงบประมาณนีจ่ดัได้ว่าอยูน่อกกลุม่เพราะเป็นเรือ่งรายรบัรายจ่ายของรฐับาล 

ในขณะทีด่ลุอืน่ ๆ นัน้เขาเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการไหลเข้า (inflow) และไหลออก 

(outflow) ของเงนิตราต่างประเทศสกลุหลกั ซึง่หมายถึงสกุลเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ในการจ่ายซื้อสินค้าหรือช�าระหนี้โดยประเทศต่าง ๆ 

 ถ้าเอาประเทศไทยเราเป็นตวัตัง้ ทกุ ๆ  วนัจะมเีงนิตราต่างประเทศไหลเข้า 

และไหลออกอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างของเงินตราต่างประเทศไหลเข้าเช่น 

เมือ่เราส่งออกสนิค้าไปขาย เมือ่คนจนีหรอืฝรัง่เดนิทางมาท่องเทีย่วและใช้จ่ายเงนิ 

ในเมอืงไทย เมือ่นกัลงทนุต่างชาตนิ�าเงนิมาลงทนุตัง้โรงงานหรอืมาลงทนุซือ้หุน้

ในตลาดหุ้นไทย เมื่อสถาบันการเงินต่างชาติยอมให้คนไทยไปกู้เงินมาลงทุน

ในประเทศไทยหรือเมื่อคนไทยที่ไปท�างานที่อเมริกาหรือตะวันออกกลาง 

ส่งเงินกลับมาให้ลูกเมียหรือพ่อแม่ในเมืองไทย เป็นต้น

 ในทางกลับกนัเมือ่คนไทยน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ เมือ่คนไทยไปเทีย่ว 

และใช้จ่ายเงนิในจนี ญีปุ่น่ เกาหล ีฯลฯ  เมือ่คนไทยต้องใช้หนีเ้งนิต้นและดอกเบีย้

ท่ีไปกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือเมื่อคนต่างชาติที่มาท�างาน

ในเมืองไทยส่งรายได้กลับไปให้ลูกเมียหรือพ่อแม่ของเขาในต่างประเทศก็จะ

ท�าให้เงินตราต่างประเทศไหลออก

 ผลสุทธิ (คือเงินไหลเข้าหักด้วยเงินไหลออก)จากการขายและซื้อสินค้า

ระหว่างประเทศถูกเรียกว่าดุลการค้า ผลสุทธิจากการขายและซื้อบริการ

ระหว่างประเทศ(เช่นการท่องเที่ยว)ถูกเรียกว่าดุลบริการ และผลสุทธิจากการ

โอนเงินให้กันซึ่งแปลว่า ให้เปล่าโดยไม่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย ลงทุน หรือกู้ยืม 

ถกูเรียกว่าดุลเงนิโอน เมือ่รวมยอดดลุการค้า ดลุบรกิาร และดลุเงนิโอนเข้าด้วยกนั 

กจ็ะเรยีกว่าเป็นดลุบญัชเีดนิสะพดั ถ้าผลสทุธเิป็นเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออก

ก็จะเป็นกรณีที่เราได้เปรียบ (หรือเกินดุล) บัญชีเดินสะพัด แต่ถ้าเงินไหลออก

มากกว่าไหลเข้าก็จะเป็นกรณีที่เราเสียเปรียบ (หรือขาดดุล) บัญชีเดินสะพัด

 แต่ถ้าเป็นเงินตราต่างประเทศที่ไหลเข้าและออกผ่านการลงทุนไม่ว่า

จะลงทุนต้ังโรงงานหรือแค่เข้ามาลงทุนซื้อขายหุ้น และเงินที่กู้ยืมมาหรือ 

ต้องจ่ายใช้หนี้ รายการเหล่านี้ไม่อยู่ในบัญชีเดินสะพัดแต่จะอยู่ในบัญชีทุน 

ซึง่ถ้าเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกกจ็ะเรยีกว่าได้เปรยีบหรอืเกนิดุล แต่ถ้าเงินไหลออก

มากกว่าไหลเข้าก็จะเรียกว่าเสียเปรียบหรือขาดดุลเช่นเดียวกัน

 ถ้าอย่างนั้นดุลการช�าระเงินคืออะไร ดุลการช�าระเงินก็คือผลสุทธิ

จากการไหลเข้าและไหลออกของเงินตราต่างประเทศทุกช่องทางซึ่งก็คือ 

เอาดลุบญัชเีดนิสะพดักบัดลุบญัชทีนุมารวมกนันัน่เอง ดลุการช�าระเงนิของเรา 

จะได้เปรียบหรือเกินดุลถ้าเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามากกว่าไหลออก และ

ดุลการช�าระเงินของเราจะเสียเปรียบหรือขาดดุลถ้าเงินตราต่างประเทศ 

ไหลออกมากกว่าไหลเข้า

 เนือ่งจากเงนิไหลเข้าไหลออกตลอดเวลา จงึต้องก�าหนดว่าจะวดัผลสทุธ ิ

ตอนไหน โดยทัว่ไปจะวดัตอนสิน้ปีเพือ่ดวู่าตลอดปีนัน้จะมเีงนิตราต่างประเทศ

คงค้างอยูเ่ท่าไร เช่นถ้าไหลเข้ามา 1 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ไหลออกไป 8 แสนล้าน 

     

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

เมื่อถึงสนามบิน (ตอนที่ 2)
Khi đến sân bay (คี เด๊น เซิน ไบ)

 บทสนทนาอีกสถานการณ์หนึ่ง เกิดขึ้น ณ ศุลกากร เป็นการสนทนา

ระหว่างนกัท่องเทีย่ว และเจ้าหน้าทีท่ีก่�าลงัปฏบิตัหิน้าทีใ่นการตรวจตรา สอบถาม

บุคคลต่าง ๆ ที่จะผ่านเข้าเมืองมา 

I:  

 (อง หล่าม เอิน จอ แซม โหะ เจี๊ยว) 

 ขอความกรุณาคุณช่วยให้ฉันดูหนังสือเดินทาง

K:  (เดย อะ)  น่ีครับ

I:  

 (อง ก๊อ สี่ เด๋ คาย บ๊าว คง)  คุณมีอะไรที่จะต้องแสดงไหม

K:  (คง คง ก๊อ สี่)  ไม่ ไม่มีอะไร

   (โตย หล่า คัก ซู ลิก)  ผมเป็นนักท่องเที่ยว

  

 (โตย คง มาง สี่ งหว่าย โด่ สุ่ง ก๊า เญิน) 

 ผมไม่ได้น�าสิ่งใดนอกเหนือจากของใช้ส่วนตัว

 

 (อง ก๊อ เกิ่น เกี๋ยม จา วา ลี คง) คณุต้องการตรวจสอบกระเป๋าเดนิทางไหม

I:  (โอ้ คง คง เกิ่น)  โอ้ ไม่ ไม่จ�าเป็น

K:  (ก๋าม เอิน อง)  ขอบคุณคุณ

 ในบทสนทนานี้ จะมีไวยากรณ์เพิ่มเติมอีกสักนิด เรื่องการใช้ค�าว่า 

  (งหว่าย...ก่อน) หมายถึง นอกจาก...ยัง.... หรือบางครั้ง 

จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ค�าเชื่อมในประโยคว่า 

(งหว่าย...ซา...ก่อน...ก๋า...) เช่น

  

 (งหว่าย ตว๊าน หว่า วัน (ซา) จุ๊ง โตย ก่อน ห่อก (ก๋า) งหว่าย หงือ)

 นอกจากคณติศาสตร์และวรรณคด ี(แล้ว) พวกเรายงัเรยีน (ทัง้) ภาษาต่างประเทศ

  

 (งหว่าย สาว จิญ่ “เตีย๊ง เหวยีต” จ ิเอ๊ย ก่อน มวั ก๋า “ต่ือ เด๋ียน เหวยีต อัญ”)

 นอกจากหนงัสอืภาษาเวยีดนามแล้ว พีเ่ขายงัซือ้ทัง้พจนานกุรมภาษาเวยีดนาม 

อังกฤษ

 การใช้ค�าเชือ่มเหล่านี ้ ท�าให้รปูประโยคทีใ่ช้ในการสนทนาสละสลวยมากขึน้ 

มีชั้นเชิงมากขึ้น 

ก็จะมีเงินดอลลาร์เหลืออยู่ในประเทศ 2 แสนล้าน เงินที่คงค้างอยู่นี้ถือว่าเป็นทุน

ส�ารองฯ ถ้าเราได้เปรียบดุลการค้าอย่างนี้ทุกปี ทุนส�ารองฯ ที่ว่านี้ก็จะสะสมเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อย ๆ   แต่ถ้าขาดดุลการช�าระเงินคือเงินไหลออกไปมากกว่าที่ไหลเข้ามา 

ก็จะท�าให้ทุนส�ารองฯ ลดลง 

 ฐานะทุนส�ารองฯ นี้เปรียบได้กับน�้าที่อยู่ในถังใบใหญ่ซึ่งมีรูรั่วให้น�้าออก

แต่มท่ีอน�า้ปล่อยน�า้เข้ามาในถงัในเวลาเดยีวกนั ถ้ารรูัว่มนัใหญ่ น�า้ทีไ่หลออกจากถงั

มากกว่าน�้าที่ไหลเข้ามา ระดับน�้าในถังก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ จนน�้าแห้งถังในที่สุด 

ซึ่งถ้าเป็นกรณีทุนส�ารองฯ ของประเทศ เมื่อทุนส�ารองร่อยหรอลงจนหมดหรือ 

เกือบหมด ประเทศก็จะอยูใ่นอนัตรายหรอืมฐีานะล้มละลายเพราะไม่มเีงนิไปจ่ายใช้หนี ้

ทั้งหนี้ค่าซื้อสินค้าและหนี้สินที่กู้ยืมมาระหว่างประเทศ เรื่องนี้ประเทศไทย

เผชิญมาแล้วเมื่อปี 2540



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 การประกาศตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ทีเ่ลือ่นจากต้นปีมาเป็นปลายปี คอื ในวนัที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของ 

ความคาดหวังที่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบ 

ต่อวิถีชีวิตของคนชาติสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น 

ความเข้าใจว่าสินค้าที่ผลิตในอาเซียนจะส่งไปยัง

ประเทศอาเซียนอื่นได้อย่างเสรี ท�าให้เกิดการค้าขาย

ท่ีเพิม่มากขึน้ เศรษฐกจิในภมิูภาคนีจ้ะดขีึน้ คนชาต ิ (national) 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะสามารถไปท�างานได้อย่างเสรี 

ในประเทศสมาชิกอาเซียนในบางอาชีพ ซึ่งแม้จะจ�าไม่ได้ว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 

เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะไปท�างานต่างประเทศจริงๆ คนชาติหรือ

บริษัทของประเทศสมาชิกอาเซียนจะไปประกอบธุรกิจหรือลงทุนในประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี แต่รายละเอียดต่อไปจากนี้ไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร 

กฎเกณฑ์การลงทนุเป็นสิง่ทีข่ดัขวางหรอืส่งเสรมิกนัแน่ พร้อมๆ กบัความเชือ่มัน่

ในการขจัดปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 

 แต่ทว่าความเป็นจริงที่พบหลังจาก 1 ปีผ่านไป กลับพบว่าไม่ได้เกิดข้ึน 

ตามอย่างท่ีได้มีการโฆษณากนัอย่างกว้างขวางในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา เหตใุดอาเซยีน

จึงไม่สามารถท�าตามสิ่งที่บรรดาผู้น�าได้เคยประกาศเอาไว้อย่างเป็นทางการ และ

เหตุใดจึงยังไม่มั่นใจว่าจะท�าได้ตามเป้าหมายและภายในก�าหนดระยะเวลา

 ค�าตอบน้ี จึงเป็นสิ่งที่คนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนควรศึกษาถึง 

วิธีการสร้างประชาคมอาเซียนและการด�าเนินงานภายในอาเซียน เพื่อสร้าง

ความเข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัอาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบอาเซยีน

กับการสร้างประชาคมยุโรปตามสนธิสัญญามาสทริกซ์ (Maastricht Treaty) 

ซึง่อาเซยีนเอามาใช้เป็นตวัอย่างแนวทางในการรวมตวักนัในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

แบ่งออกเป็น 3 ประชาคม ซึง่ปัจจบุนั ประชาคมยโุรปปรบัโครงสร้างการบรหิารมาเป็น 

รปูแบบคณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission) ภายใต้สนธสิญัญาลสิบอน 

(Lisbon Treaty) ที่ปรับปรุงต่อมาจากสนธิสัญญานีซ (บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2544) 

และสนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม (บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2540) ซึ่งท�าให้อาเซียนและ

สหภาพยโุรปมคีวามแตกต่างทัง้ภมูหิลงัและระบบโครงสร้างในปัจจบุนัเป็นอย่างมาก

 สาเหตขุองความนิง่เฉยของประชาคมอาเซยีน เกดิมาจากโครงการเป็นจ�านวนมาก

ทีอ่าเซยีนประกาศอย่างเป็นทางการหรอืท�าเป็นสนธสัิญญา ล้วนแล้วแต่เป็นเพียง 

การตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยฝ่ายบริหาร แล้วค่อยแสวงหาวิธีการท�าให้เกิดผล

ตามเป้าหมายภายหลังโดยฝ่ายปฏิบัติการ เพราะในขณะท่ีท�าสนธิสัญญาก่อตั้ง

โครงการหรอืสนธสิญัญาจงึไม่สามารถก�าหนดรายละเอยีดหรือวธิกีารอนวุตักิาร 

(Implementation) ที่ชัดเจนที่จะให้โครงการหรือสนธิสัญญาบรรลุตามเป้าหมาย 

 นอกจากนี้ การใช้ค�าว่าประชาคม (Community) นั้น เป็นเพียงภาพลวงตา

ที่สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่อาเซียนมากกว่า เพราะการจัดตั้งประชาคมโดย

ปราศจากวิธีการที่จะท�าให้การรวมกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวในของระดับประชาคม

ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางที่ชัดเจน

 ในเสาเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าจะมีระเบียบและกฎเกณฑ์ชัดเจนที่สุด  

แต่เอกชนผูข้บัเคลือ่นทางเศรษฐกจิซึง่วางแผนการลงทนุหรอืการผลติ หรอืผูท้ีว่างแผน

จะไปท�างานในต่างประเทศ หรือผู้ที่จะน�าแรงงานต่างชาติเข้าประเทศ จึงจ�าเป็น

จะต้องเข้าใจว่าส่ิงที่จะเกิดขึ้นได้จริงคืออะไร ไม่ใช่ภาพลวงตาชวนเชื่อเท่านั้น 

จึงจะสามารถวางแผนงานทางธุรกิจในอาเซียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเวลา

 ส่วนในเสาการเมอืง-ความมัน่คง และเสาสงัคม

และวฒันธรรม ล้วนแล้วแต่ยงัคงห่างไกลจากมาตรฐาน

ของระดับประชาคมอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

การรวมกลุ ่มในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคอื่น  

จึงปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า การที่จะให้เกิดความเป็น-

ประชาคมคงต้องรอไปอีกอย่างน้อยสักหนึ่งทศวรรษ 

จึงจะสามารถก�าหนดเป้าหมายสร้างโครงการด้าน

ความมั่นคงหรือโครงการทางสังคมของอาเซียน 

ได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ 

 ปัญหาหนักอกอีกประการหนึ่งของอาเซียน คือ ปัญหาทะเลจีนใต้ ที่เป็น

มรดกความขัดแย้งมาสู่ผู้น�ารุ่นปัจจุบันก�าลังสร้างความแตกแยกภายในอาเซียน

เพราะผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก และหันหน้าเป็นศัตรูกับประเทศจีน 

อาจท�าให้การสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการสร้างประชาคมการเมือง

และความมั่นคงหยุดลงชั่วคราวหรือที่เลวร้ายกว่าน้ัน อาจจะเดินถอยหลัง 

เพราะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันในที่สุด 

 ประเทศฟิลิปปินส์จะต่อต้านประเทศจีนมากท่ีสุดภายใต้การสนับสนุน

ของสหรัฐอเมริกา แต่ผู้น�าประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบันกลับมีท่าทีแตกต่าง 

จากผู้น�าท่านก่อน  แสงสว่างปลายอโุมงค์ของในปัญหาทะเลจนีใต้จงึเริม่ส่องแสง 

เข้ามา

 เวียดนามแม้จะกล้าต่อสู้กับประเทศจีน แต่ก็ยังเกรงกลัวอิทธิพลของ

ประเทศจีนอยู่มาก เพราะไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพรมแดน ตลาดส่งออก หรือการ

ควบคุมแม่น�้าโขงในหน้าแล้ง ล้วนแล้วแต่ยังคงต้องเชื่อมโยงกับประเทศจีน 

 ประเทศมาเลเซียหวังเจรจากับประเทศจีนเรื่องผลประโยชน์น�้ามัน

มากกว่าจะเป็นศัตรู

 บรูไนเป็นประเทศเล็กเกินไปที่จะเป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศจีน

 อนิโดนเีซียอาจจะเจรจาหลกีเลีย่งการต่อสูก้บัประเทศจนี เพือ่มใิห้กระทบ 

ต่อโอกาสในการพัฒนาส่งออก เพราะเศรษฐกิจยังคงจะต้องรอการพึ่งพาและ

โอกาสจากในตลาดเมืองจีน 

 ส่วนประเทศสมาชกิอาเซยีนทีเ่หลอือกี 4 ประเทศ ล้วนแล้วแต่มคีวามมัน่คง

ท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนผูกพันอยู ่กับประเทศจีนอย่างลึกซึ้ง 

เนื่องจากจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญที่สุด  ซื้อสินค้าเกษตร ให้ความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกจิแบบทีไ่ม่มใีครเหมอืน อกีทัง้ยงัไม่มนีโยบายต่อต้านรฐับาลต่างประเทศ

ที่ทุจริตหรือเผด็จการอีกด้วย

 ปัญหาความมัน่คงเช่นปัญหาทะเลจนีใต้นีเ้อง ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

ไปด้วย เพราะเป็นปัญหาส�าคัญที่จะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจ ว่าจุดใดในอาเซียนควรจะเลือกเป็นที่ตั้งโรงงานส�าหรับผลิตสินค้า

หรอืทีต่ัง้บรษิทัทีใ่ห้บรกิารทีม่คีวามสงบและมเีสถียรภาพเพียงพอท่ีจะท�าการผลิต

เพื่อส่งออกไปสู่ตลาดในอาเซียนและนอกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วันที่จัดตั้งประชาคมอาเซียน

จึงกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่มีการคาดหวังเอาไว้ การตั้งประชาคมอาเซียน 

จึงประสบความส�าเร็จเริ่มต้นที่จะสร้างประชาคมตามกฎหมาย (de jure) แต่มิใช ่

วันท่ีประชาคมอาเซียนเกิดข้ึนมาแล้วตามข้อเท็จจริง (de facto) ตามที่ได้ยิน 

ตามสื่อต่างๆ ในเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียน เพราะปัจจัยหลักเกิดมาจาก

การขาดเจตนารมณ์ทางการเมือง (อ่านต่อหน้า 7)

ท่ีมาของภาพ: https://staticseekingalpha.a.ssl.fastlynet/

uploads/2016/5/6/saupload_Is-the-ASEAN-Eco-

nomic-Community-Doomed-to-Fail.jpg

หนึ่งปีประชาคมอาเซียน: คำาโฆษณาหรือความจริงที่ยังมาไม่ถึง

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ระบบงานปัจจบุนั ระบปัุญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้จากระบบงานปัจจบุนั ก�าหนดขอบเขต 

การพัฒนา ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการของระบบ จัดท�าข้อเสนอระบบ 

(Proposal) สร้างแผนการด�าเนินงาน วเิคราะห์กระบวนการการท�างานและความต้องการ

ของผู้ใช้โดยแบ่งตามกลุ่มของผู้ใช้งาน น�ามาสร้างเป็นแบบจ�าลองระบบได้แก ่

Use Case Diagram และ Sequence Diagram เพือ่ให้เหน็ถงึกจิกรรมต่างๆ ทีผู่ใ้ช้งาน

แต่ละกลุ่มกระท�าและปฏิสัมพันธ์กันในระบบ ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบ-

หน้าจอปฏิสัมพันธ์ ออกแบบรายงาน ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ  

พัฒนาระบบ ทดสอบและประเมินผลได้  

 จากรปูที ่1 แสดงการออกแบบหน้าจอส�าหรบันกัศกึษา ซึง่นกัศกึษาสามารถ

ตรวจสอบผลการเรยีนภาคล่าสดุ ผลการเรยีนทัง้หมด ตรวจสอบการครบหลกัสตูร 

ตรวจสอบการลงทะเบียน ตรวจสอบตารางการบรรยาย เกณฑ์การตัดเกรด และ

ตรวจสอบการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

     จากรูปที่ 2 แสดงการออกแบบหน้าจอส�าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่

สามารถเพิ่มข้อมูลนักศึกษา เพิ่มข้อมูลวิชา เพิ่มข้อมูลรุ่น เพิ่มข้อมูลภาคเรียน 

แก้ไขข้อมูลนักศึกษา แก้ไขข้อมูลวิชา แก้ไขข้อมูลรุ่น ลบข้อมูลรุ่น เพิ่มข้อมูล- 

การลงทะเบียนเรียน แก้ไขภาคเรียน แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน แสดงข้อมูล- 

การลงทะเบยีนเรยีน ค้นหาผลสอบรายบคุคล บนัทกึผลสอบรายวชิา แก้ไขผลสอบ 

ยืนยันผลสอบรายบุคคล ยืนยันผลสอบรายวิชา ตรวจสอบผลสอบรายบุคคล 

ตรวจสอบผลสอบรายวิชา ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ออกรายงานนักศึกษา 

ตรวจสอบข้อมลู log และการลบข้อมลูใน log ซึง่การออกแบบทุกหน้าจอใช้สฟ้ีา 

ที่แสดงถึงคณะบริหารธุรกิจ มีโลโก้ของโครงการพิเศษเป็นมาตรฐาน

 เมื่อระบบได้ถูกพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาได้น�าระบบให้เจ้าหน้าที่

และนกัศกึษาทดลองใช้งานเพือ่ดผูลป้อนกลบั โดยให้ผูท้ดลองใช้งานตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในด้านผลลัพธ์ ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจทุกด้านเฉล่ียอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=4.37)  

โดยความพงึพอใจในด้านผลลพัธ์มากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่=4.44) รองลงมาได้แก่ด้านการออกแบบ 

(ค่าเฉลีย่=4.37) และด้านการใช้งาน (ค่าเฉล่ีย=4.29) ตามล�าดับ ในปัจจบัุนระบบงานนี ้

ได้ถกูตดิตัง้เพือ่ให้เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษาโครงการพเิศษบริหารธรุกิจ เพือ่ความเป็นเลิศ 

คณะบรหิารธรุกจิ ม.รามค�าแหง ใช้งานแทนระบบด�าเนนิการเดมิ เหน็ได้ว่ารายวชิานี ้

มปีระโยชน์ต่อนักศกึษาทีส่ามารถบรูณาการความรูท้ีไ่ด้ศกึษามาทัง้หมด  น�ามาประยกุต์

ใช้กบัการปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการเป็นการเพิม่พนูประสบการณ์ตรง 

เตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถท�างานได้จริงเมื่อส�าเร็จการศึกษา 

 ประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นรายวชิาบงัคบัมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศกึษา

ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชานี้ได้ต้องมีหน่วยกิตสะสม 

อย่างน้อย 100 หน่วยกติ และต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการภาควชิา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎ ี

กับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ เป็นวิชาท่ีนักศึกษาได้บูรณาการความรู ้

ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

ซึง่เป็นการเพิม่พนูประสบการณ์ตรง มกีารท�างานเป็นทมี  และเป็นการเตรยีมความพร้อม

และปรับตัวให้สามารถท�างานได้จริงเมื่อส�าเร็จการศึกษา การฝึกประสบการณ์

ภาคสนามนี้อยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานหรือพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

และอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ประสบการณ์วิชาชีพส่งผลต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในหลายๆด้าน

ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ-

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ก�ากับดูแลจะมอบหมายงาน ก�าหนด ติดตามและควบคุม

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ  และประเมินผล 

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จคือการพัฒนา

ระบบ E-service (B.B.A. เพื่อความเป็นเลิศ ม.รามค�าแหง)  พัฒนาโดยนายตุรากร 

ได้เปรียบ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสประจ�าตัว 5305012840 

ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นส�าหรับแก้ปัญหาในการด�าเนินงานของโครงการพิเศษ

บริหารธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่มี

การจัดเก็บข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลคะแนนสอบ 

ข้อมูลเกรด และอื่นๆในรูปของเอกสารที่เป็นกระดาษ การประกาศผลการสอบ 

เป็นการสแกนเป็นไฟล์ PDF น�าไปติดบอร์ด ท�าให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการประกาศผลการสอบ เจ้าหน้าทีจ่ะน�าผลการสอบของนักศึกษาไปตดิบอร์ด 

ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องการให้เพื่อนเห็นผลสอบของตนเอง ด้านการจัดเก็บข้อมูล 

เนื่องจากการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของกระดาษ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีเอกสาร 

เป็นจ�านวนมาก ยุ่งยากในการจัดเก็บ บางครั้งเกิดการสูญหายและช�ารุด และ 

เป็นเอกสารซ�า้ๆ เป็นจ�านวนมาก ด้านการค้นหาข้อมูล เนือ่งจากเอกสารมจี�านวนมาก 

และสะสมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การจัดเก็บไม่เป็นระบบท�าให้ใช้เวลาในการค้นหา

เอกสารนาน ท�าให้การด�าเนนิงานล่าช้าไม่ทนัใช้งาน ด้านการแก้ไขข้อมูล มีความยุง่ยาก 

ในการตรวจสอบและแก้ไข เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องที่มีการ 

แก้ไขล่าสดุ ท�าให้ข้อมลูขาดความเป็นอสิระ จากการทีน่กัศกึษาได้ท�าการรวบรวม

ข้อมลูกระบวนการท�างาน ปัญหาและอปุสรรคของการด�าเนินงานในระบบเดมิน้ัน 

นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ออกแบบและพัฒนา

ระบบ E-service (B.B.A. เพื่อความเป็นเลิศ) โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

ทีเ่กีย่วข้องพฒันาระบบใหม่ข้ึนโดยใช้ระเบยีบวธีิแบบจ�าลองน�า้ตก (Waterfall Model) 

ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ นักศึกษาสามารถศึกษาและท�าความเข้าใจ

ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Internship)
รศ.ดร. อุไร ทองหัวไผ่  และนายตุรากร  ได้เปรียบ    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปที่ 1 แสดงการออกแบบหน้าจอสำาหรับนักศึกษา  รูปที่ 2 แสดงการออกแบบหน้าจอสำาหรับเจ้าหน้าที่

 เนื่องมาจากประเทศอาเซียนบางประเทศไม่พร้อมท่ีจะเดินหน้าสร้าง

ประชาคมอาเซียน แต่กลับนอกใจอาเซียนด้วยการไปร่วมกับกลุ่มอื่นที่มีความ

ใหญ่กว่าอาเซยีน อาท ิโครงการหุน้ส่วนเศรษฐกจิในภมูภิาคแปซฟิิก (Trans Pacific 

Partnership) ที่มีมาตรฐานในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจสูงกว่า เป็นต้น

 ถึงกระน้ัน ในอนาคตหากประชาคมอาเซียนมีความพร้อมทั้ง 3 เสา 

ตามเป้าหมายและความมุ่งประสงค์ที่ได้เคยประกาศไว้ อาเซียนย่อมกลายมาเป็น 

หนึ่งในมหาอ�านาจของโลกด้วย

 ท้ายทีส่ดุ ผูเ้ขยีนขอแนะน�าหนงัสือวชิาการช่ือ “การสร้างประชาคมอาเซียน” 

โดยท่านอาจารย์ ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร ซึ่งท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญา

และกฎหมายกระทรวงต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล 

ประเทศเกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งต�าราภาษาไทยที่สามารถน�ามาใช้อ่านประกอบ

การศึกษาประชาคมอาเซียนที่น่าสนใจเป็นอันมาก     

นานาสาระประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 6)
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(อ่านต่อหน้า 10)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยพัฒนา 

ระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์ 

จากการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยก�าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบ

ส่วนภูมิภาค  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี   

ระดับปริญญาตรี 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดระดับชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

		 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  

  	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

			คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ 

  	คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

1. คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1.1 จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(ม.ศ. 5 หรือ ม. 6 ) หรือ

 1.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า

ข้ึนไป (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี

  1.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงมีต�าแหน่งและเงินเดือน ต้ังแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ

          1.2.2  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

  1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาต�าบล สมาชิกสภาองค์การ- 

บริหารส่วนต�าบล กรรมการสุขาภิบาล  ก�านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

 1.3  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้      

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1 ก�าหนดการจ�าหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

  2.1.1 จ�าหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 16 

มิถุนายน 2560 ส่งธนาณัติราคาชุดละ 100.- บาท สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ปณ.รามค�าแหง จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร 

ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามค�าแหง กรุงเทพฯ 10241 วงเล็บมุมซอง “ซื้อใบสมัคร 

ส่วนภูมิภาค” โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อให้ชัดเจน

 จ�าหน่ายใบสมัครท่ีสาขาวิทยบริการฯ ต้ังแต่วันท่ี 20 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2560 

หรือซ้ือด้วยตนเองท่ีอาคาร สวป. ช้ัน 3 หน่วยรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค) ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 100.- บาท

  2.1.2 ก�าหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์  (เฉพาะประเภทไม่เทียบโอนหน่วยกิต) 

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2560

  2.1.3 ก�าหนดการรับสมัครที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

23 จังหวัด  (สมัครด้วยตนเอง) ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี, อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, 

อ�านาจเจริญ, แพร่, นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, 

นครราชสีมา, หนองบัวล�าภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, 

เชียงใหม่, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา  และสงขลา  ดังนี้ 

 (คร้ังท่ี 1) วันท่ี 2 - 5มิถุนายน 2560  (คร้ังท่ี 2) วันท่ี 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 

 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค 

(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

CODE     ศูนย์สอบ CODE ศูนย์สอบ

01 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ 02 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย

03 ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ 04 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก

05 ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ 06 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

07 ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม 08 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น

09 ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ 10 ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา

11 ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด 12 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

13 ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี 14 ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี

15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี 16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง 20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์ 22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี 24 ศูนย์สอบจังหวัดอ�านาจเจริญ

25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ 28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวล�าภู 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ 33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี 37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์ 39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

40 ศูนย์สอบจังหวัดเลย

 2.2 การลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชา 

ที่ปรากฏในแผนก�าหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1 ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร 

ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัครประเภทเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบในส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น 

โดยตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

สมัครสอบส่วนภูมิภาค

 2.3 การสอบ สอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดที่ผู้สมัครแจ้งไว้ 

ในแบบลงทะเบียนเรียน

3. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยก�าหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 39 จังหวัด โดย

ก�าหนด CODE ดังนี้

หมายเหตุ ยกเลิกรหัสที่ 31

4. หลักฐานการสมัคร เอกสารท่ีต้องย่ืนในวันสมัคร (ถ่ายส�าเนาขนาด A4 เท่าน้ัน) 

 4.1 ส�าเนาคุณวุฒิที่ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต 

  จ�านวน 4 ฉบับ   

 4.2 ส�าเนาหลักฐานเพิ่มเติม จ�านวนตาม ข้อ 4.1 เช่น

  4.2.1 กรณีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล, วัน, เดือน, ปีเกิด, กรณีสมรส 

หรือสิ้นสุดการสมรส

  4.2.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มาสมัครเป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นไปตามคุณวุฒิผู้สมัคร ข้อ 1.2

  4.2.3 กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการยื่นพร้อมการสมัคร โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และตอนปลาย ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส�านักทดสอบ 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

แบบนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากสถาบนัอืน่ มหาวทิยาลยั

จะก�าหนดเกรดให้เป็นเกรด C+ ทุกกระบวนวิชา

 2. เกรดที่นักศึกษาสอบได้จากมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงเมื่อใช้สิทธิ์เทียบโอนนักศึกษาสอบได้

เกรดใดเมื่อท�าเรื่องเทียบโอนวิชาเหล่านั้นเกรดที่ได้

จะเป็นเกรดตามเดิมที่สอบผ่านไม่มีเปลี่ยนแปลง 

ไม่ใช่ได้เฉพาะเกรด C ทั้งหมด

           3. วชิาท่ีนักศกึษาได้เกรด D หรอื D+ สามารถ

เทยีบโอนได้เหมอืนเกรดท่ีสอบผ่านเหมอืนเกรดอ่ืนๆ

 4. การใช้สิทธิ์เทียบโอน นักศึกษามีสิทธิ์

เลือกวิชาที่เทียบโอนทุกวิชาที่ผลสอบผ่าน 

กองบรรณาธิการ

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ�านวน 22 วิชา ดังนี้ 

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 59211 CHI 3103 102/25 หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

  (CN 313)

 59219 CHI 4304 40/25 การอ่านปรัชญาโบราณจีน รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 59247 CMS 1108 (L) 66/25 ปฏิบัติการเคมี 2 ผศ.อ�านวย  อรณุรุง่อารย์ี  และคณะ

  (CM 118)

 59310 COH 4311 51/25 ภาวะผู้น�าในการพัฒนา ผศ.ดร.ถาวร  มาต้น

    สุขภาพชุมชน

 60002 CTH 2102 46/25 หลักภาษาไทยในหลักสูตร รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

  (TL 215)  มัธยมศึกษา

 59237 CVE 3211 124/25 ปฐพีกลศาสตร์ ผศ.พนารัตน์  ข�าวงฆ้อง

 59238 FRE 1001 (S) 12/25 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 ภาควิชาภาษาตะวันตก

  FR 101 (S)

 59239 FRE 1002 (S) 12/25 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2  ภาควิชาภาษาตะวันตก

  FR 102 (S)

 60003 GAS 2603 76/25 เทเบิลเทนนิส รศ.ดร.จันทร์จารี  เกตุมาโร

 60004 GAS 4603 51/25 โบว์ลิ่ง รศ.ดร.จันทร์จารี  เกตุมาโร

 59231 GEC 2101 73/25 ภูมิศาสตร์กายภาพ คณาจารย์ภาควชิาภมูศิาสตร์

  (GE 213)

 59272 HED 1101 40/25 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต อาจารย์ ดร.เกษม ชูรัตน์

 59288 HRD 3108 60/25 หลักการการจัดการความรู้ ผศ.นาวาอากาศโทหญิง

  (HU 403)   ดร.ชมสุภัค  ครุฑกะ

 59306 JPN 3302 40/25 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม AI  MURASAKI

 59229 LAW 2035 43/25 กฎหมายอิสลาม อาจารย์มุคอรี  บินรามัญ

  (LA 235) (LW 455)

 59245 MTH 3204 (H) 51/25 เฉลยแบบฝึกหัดเมตริกซ์ รศ.มานัส  บุญยัง  

  MA 324 (H)  และพีชคณิตเชิงเส้น 2

 59311 PHC 3215 75/25 การบริหารงานสาธารณสุข ผศ.ดร.ถาวร  มาต้น

 59255 PSY 2008 87/25 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง รศ.ร้อยโท ฐริชยั  หงษ์ยนัตรชยั

  (PC 208)  จิตวิทยาเบื้องต้น  

 59257 PSY 3004 35/25 จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร

  (PC 313)  

 59308 RUS 3403 72/25 ภาษารัสเซียส�าหรับ ผศ.ดร.สมภักดิ์  จันทร์สุกรี

    มัคคุเทศก์ 1

 59268 THA 3101 32/25 บาลีสันสกฤตในภาษาไทย ผศ.อภิชาญ  ปานเจริญ

  (TH 323)

 59261 THA 4209 53/25 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จ- รศ.ทิพย์สุเนตร  อนัมบุตร

  (TH 456)  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755, 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                            ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม 1. ถ้าผลสอบ 21 หน่วยกิตยังไม่ประกาศผล 

และผมเหลืออีก 27 หน่วยกิต ผมสามารถลงทะเบียน 

(ภาคปกติ) และขอจบได้เลยหรือไม่

 2. ถ้ากรณกีาขอจบแล้วเรยีนครบหน่วยกติแล้ว 

แต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ผมลงทะเบียนรีเกรด 

ได้ตามปกติหรือต้องท�าเรื่องแจ้งอะไรมั้ย

 3. วชิาทีส่ามารถรเีกรดได้เป็นวชิาโทได้หรอืไม่

ตอบ  1. เมื่อผลสอบ 21 หน่วยกิตยังไม่ประกาศ

ผลสอบก่อนการลงทะเบียนนักศึกษาสามารถ

กากบาทขอจบได้

 2. ลงรีเกรดได้เหมือนการลงทะเบียนเรียน

ตามปกติและไม่ต้องท�าเรื่องอะไร

           3. รเีกรดได้ทกุวชิาทีมี่ผลสอบเป็น D หรือ D+

ถาม 1. ระบบ Pre-degree มสีาขาวชิาบญัชหีรอืไม่

 2. อยากจะเข้าเรียนระบบ Pre-degree ตอนนี้

เรียน ปวส. ปี 1 สาขาบัญชีจะต้องท�าอย่างไร

 3. พอจบ ปวส. แล้วสามารถเทยีบโอนหน่วยกติ

ได้หรือไม่

 4. ถ้าเทียบโอนได้ เทียบโอนได้กี่หน่วยกิต

 5. แล้วขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต

ต้องท�าอย่างไรบ้าง

ตอบ 1. ลงทะเบียนเรียนวิชาในสาขาบัญชีได้

           2. สมัครเรียนแบบนักศึกษา Pre-degree 

และลงวิชาเรียนแกนธุรกิจ (เฉพาะวิชาที่เทียบโอน

ไม่ได้) และวิชาเอกคือบัญชี

 3. วุฒิการศึกษา ปวส. สมัครและใช้สิทธิ์

เทียบโอนได้

 4. เทยีบโอนได้ 52 หน่วยกติ เป็นวชิาศกึษาทัว่ไป 

11 วชิาจ�านวน 31 หน่วยกติ เป็นวชิาแกนทางธรุกจิ  

4 วิชาจ�านวน 12 หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกเสรี  

3 วิชาจ�านวน 9 หน่วยกิต 

 5. ต้องสมัครเป็นนักศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษา 

ที่จบ ปวส.แล้วและใช้สิทธิ์เทียบโอนตามข้อ 4

ถาม ขอสอบถามเกี่ยวกับการโอนเกรด 

 1. เนือ่งจากดฉินัสะสมหน่วยกติได้ประมาณ 

48 หน่วยกิต และยังไม่ได้ช�าระค่าเทียบโอนทั้งหมด 

ตามหลักสูตรแล้วการใช้วุฒิปริญญาตรีเทียบโอน 

เกรดที่ได้รับจะได้เกรด C หมดทุกวิชาใช่ไหม

 2. การเทียบโอนหน่วยกิตที่เก็บได้ทั้งหมด

จากที่เรียนเก็บเกรดได้จะเป็นเกรดอะไร

 3. วิชาที่ได้เกรด D หรือเกรด D+ สามารถ

เทียบโอนได้หรือไม่

 4. วิชาที่สอบผ่านไว้แล้วดิฉันสามารถ

เลือกวิชาที่จะเทียบโอนได้หรือไม่

ตอบ 1. เกรดทุกกระบวนวิชาที่ใช้เทียบโอน 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 “ในการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ พวกเรา

รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พวกเราต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม

และท�าความเข้าใจรู้จักคนไทยให้มากขึ้น”

    นอกจากนี้ ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ

วฒันธรรมญีปุ่น่ ยงัมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ การรายงานผล 

การส�ารวจและวเิคราะห์ทางวชิาการของมหาวทิยาลัย 

ฮเิมจดิกเคยีว หวัข้อ “ระบบการรกัษาพยาบาลของญีปุ่น่” 

และการรายงานผลการส�ารวจและวิเคราะห์ทางวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวข้อ “ระบบการรักษา

พยาบาลของไทย” เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์

ด้านการศกึษาดงูานในประเทศญีปุ่น่ โดย นางสาวปวรศิา 

สวัสดี นักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการ 

JENESYS 2016 ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจ�าปี 2559 

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสาธิตการร�ามวยไทย การร้องเพลง-

พืน้บ้าน การแสดงร�าไทย และสาธติการเขยีนพู่กนัญีปุ่น่ 

โดยนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ไทย-ญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ        (ต่อจากหน้า 4)

 “ นั ก ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น วิ ช า สั ม ม น า ท า ง

เทคโนโลยีการศึกษา (ECT 4806) รุ่นที่ 74  เล็งเห็น 

ความส�าคัญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

เพื่อนนักศึกษาให้มีกระบวนการสร้างแนวคิด

และเทคนิคที่ส�าคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 

จึงได้จัดท�าโครงการสัมมนาครั้งนี้  รวมถึงเป็นการ 

เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่ เป ็น 

คณะกรรมการจัดสัมมนา  เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับ 

การท�างานในอนาคต”

 นางสาวมนสัชนก  ราชเสนา  

นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์  กล่าวว่า 

ทราบข่าวการจดัสมัมนาจากเฟซบุ๊ก 

ของเพื่อน ๆ   พอดีกับเนื้อหาของ 

การสัมมนาเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ของวิชาที่ก�าลังศึกษาอยู่  จึงสนใจ 

มาร่วมสัมมนาด้วยทันที  เพราะความรู้ที่ได้ นอกจาก

จะน�าไปใช้ด้านการเรยีนแล้ว  ยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้

และพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพด้วย  

 “การสร้างภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

เป็นการสร้างผลงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 

และเทคนคิ ซึง่การได้มารับความรู้จากวทิยากรในงาน

สัมมนาครั้งนี้มีประโยชน์มาก  ได้รับแนวคิด วิธีการ 

รปูแบบการท�างาน รวมถงึแนวทางการประกอบอาชพี 

เพิ่มเติม  ปัจจุบันโลกของเราเปรียบเสมือนโลกเสรี 

ทางการเรยีนรู ้ มช่ีองทางมากมายโดยเฉพาะเทคโนโลยี

ท่ีนักศึกษาสามารถหาความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนา

ตนเองได้  ขอเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้” 

ศึกษาศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 3)   

ทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา อนุปริญญา

หรือเทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5200 ต่อ 5451 ผู้สมัคร 

ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบ

ยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท ในวันท่ีสมัคร

 4.3  ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ และ

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 4 ฉบับ

      4.4 ใบรับรองแพทย์ จ�านวน 1 ฉบับ (เฉพาะ

ระดับปริญญาตรี)

 4.5 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวด�า ขนาด 2 x 1 1/2  นิ้ว 

ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด�า แต่งกายสุภาพ จ�านวน 

1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 4.6 แบบท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา (Master card) 

ติดรูปสี ขนาด 2 x 1 1/2 น้ิว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด�า 

แต่งกายสุภาพ จ�านวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 4.7  บัตรประจ�าตัวนักศึกษาชั่วคราว  ติดรูปถ่าย  

1 x 1 นิ้ว จ�านวน 1 รูป

 4.8 ใบระเบียนประวัตินักศึกษา  (แผ่นระบายสีม่วง 

ม.ร. 25)

 4.9 แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค (ม.ร. 34)

      4.10 ใบสมัครสมาชิก  “ข่าวรามค�าแหง” 

      4.11 ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้า 

ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้สมัคร จ�านวน 1 ซอง (เฉพาะผู้สมัคร

ทางไปรษณีย์)

 4.12 ธนาณัติ (ธน.31) จ�านวนเงินตามอัตรา- 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบุในระเบียบการและ 

คู่มือสมัครฯ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือ 

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree)

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน- 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาคฯ          (ต่อจากหน้า 8)

ส่วนราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจ  หรือ

      1.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร หรือ

      1.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติตาม  ข้อ  1.1  ข้อ  1.2  และ 

ข้อ 1.3  ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2. วิธีการเข้าศึกษา

 2.1 ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร เ ลื อ ก ก ร อ ก ใ บ ส มั ค ร 

“เรียนรายกระบวนวิชา” (Pre-degree)

      2.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 วิธีการสมัคร ข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆ  ด�าเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

3. การสอบ 

 นักศึกษาต้องสอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 

ท่ีแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษาน�าไปใช้ 

เทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

ได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้องเป็นผลการศึกษา 

ท่ีสอบไล่ได้ก่อนการสมัครตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

และต้องเป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะท่ีปัจจุบันมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

อยู่แล้วไม่ได้

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยรับสมัคร- 

(ส่วนภูมิภาค) ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร 

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

อาคาร สวป. ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8624, 

0-2310-8000 ต่อ 4834      

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประชาสัมพันธ์

แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และการเรียนระบบ Pre-degree ให้แก่

นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว (15 กุมภาพันธ์ 2560) 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

(21 กุมภาพันธ์ 2560) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี (27 กุมภาพันธ์ 2560)

สาขาฯปราจีนบุรีแนะแนวการศึกษา



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

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
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

  โอกาสน้ี นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ ผู้อ�านวยการ 

กองบริการการศึกษา กล่าวว่าการออกแบบการเรียน- 

การสอนเป็นภารกิจส�าคัญของอาจารย์ท่ีต้องถ่ายทอด

ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้สอนต้องม ี

การปรับการสอนให้ทันสมัย และเข้าถึงผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีบทบาทท้ังกับอาจารย์

และนักศึกษาอย่างมาก ผู้สอนจึงต้องท�าความเข้าใจ

เพื่อให้มีความช�านาญในการใช้สื่อออนไลน์และ

เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะของผู้เรียน 

ลักษณะของวิชา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

กับการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

  ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ กล่าวว่า ม.รามค�าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ต้องใช้เทคโนโลยีและ 

สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนเป็นหลัก แต่เมื่อ 

สังคมเปล่ียนไปอาจารย์ต้องปรับกลยุทธ์ในการสอน 

ให้เหมาะสมกับนักศึกษา ให้เข้าถึงนักศึกษาท่ีเข้าเรียน 

ในห้องและนักศึกษาท่ีเรียนผ่านส่ือของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ

การเรียนการสอนทางไกล และบทเรียน e-Learning 

ท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน เข้ามาช่วยสร้างสรรค์

ความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 

จึงหวังว่าการอบรมครั้งนี้อาจารย์จะได้น�าความรู้

และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี

ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

 จากนั้น  รศ.ดร.ปรัชญนันท์ กล่าวถึงบทบาท

ของสื่อสังคมออนไลน์ว่าประเทศไทยก�าลังเข้าสู่ยุค 

Digital Thailand 4.0 อาจารย์และนักศึกษามาจาก

คนละยุค อาจารย์จะต้องเจอเคร่ืองมือท่ีเป็นโซเชียลมีเดีย 

อีกหลายประเภทแบบคาดไม่ถึง เพราะขณะท่ีประชากรโลก

มีจ�านวน 7,400 ล้านกว่าคน คร่ึงหน่ึงของประชากรโลก

ใช้โซเชียลมีเดียเป็นการส่ือสาร และคนไทยใช้โซเชียลมีเดีย

เฉล่ีย 2.48 ช่ัวโมงต่อวัน โดยเฉพาะ Facebook Youtube 

และ line 

 “อาจารย์ยุคใหม่จ�าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือส่ือสาร

กับนักศึกษา ยุค realtime ท่ีนักศึกษาใช้ชีวิตแบบออนไลน์

ทันเหตุการณ์ สื่อสังคมออนไลน์ต้องน�ามาพัฒนา

ก�าลังคนสู่ยุคสังคมดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล-

ดิจิทัล คือให้เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้ ขับเคลื่อน  

New S-Curve เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า 

สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและ

เท่าเทียม สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็ง 

จากภายใน  และสร้างความเช่ือม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” 

 ผู้เช่ียวชาญส่ือ กล่าวด้วยว่าไทยเป็นหน่ึงในประเทศ

ห้าเสือแห่งเอเชีย  และในอีก 20 ปีข้างหน้า ไทยต้องเป็น

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว สถาบันการศึกษาเองต้องสร้าง

สังคมดิจิทัลให้มากข้ึน          ใช้ส่ือออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร 

เพราะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใช้เทคโนโลยี 

เป็นฐาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การส่ือสาร 

การร่วมมือของคนอาศัยเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรม

ในการเรียนรู้ 

  ขณะที่นักศึกษาเป็นคนในยุค Digital Citizen 

อย่างสมบูรณ์แบบ ชอบอะไรท่ีรวดเร็ว บอกชีวิตตัวเอง

ให้คนอ่ืนรู้ตลอดเวลา เป็น GEN Z ท่ีมีโทรศัพท์มือถือ 

เป็นอวัยวะท่ีสาม  มาจากห้องเรียนท่ีมีเคร่ืองมือติดต่อ

กับสังคมภายนอกได้ตลอดเวลา และต่อไปห้องเรียน

จะกลับทาง นักศึกษาจะเรียนรู้จากนอกห้องเรียน

แล้วน�ามาปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนดูแทน อาจารย์ก็ต้อง 

ช้ีให้นักศึกษารู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ แทนท่ีจะส่ือสาร

ไปทางเดียวเท่านั้น

 “สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือการสื่อสาร

ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดและมีการใช้อยู่ในทุกวงการ 

การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียน- 

การสอนเป็นการน�าเอาคุณลักษณะท่ีโดดเด่นมาใช้

เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ 

จัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ 

การเรียนรู้ทางไกล ตลอดจนการสื่อสารที่ไร้ขอบเขต 

ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังผลกระทบบางประการ 

ที่คาดไม่ถึงด้วย”

นศ. คณะศึกษาศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 12)อาจารย์ ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

แก่สายตาสาธารณชนได้ ถอืเป็นสิง่ทีด่อีย่างยิง่ ท�าให้ 

นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของ

ตนเอง ตั้งแต่ขณะท่ีก�าลังศึกษา เพ่ือเตรียมตัวออก

สูต่ลาดแรงงาน ทัง้ในอาชพีครอูาจารย์หรอือาชพีอืน่ๆ 

ที่นักศึกษาสนใจ และทางคณะศึกษาศาสตร์ยินดี

สนับสนุนทกุมิตทิีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้นักศึกษาน�าความรู้ 

ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน มาแสดงออกถึง

ศักยภาพทางวิชาการต่อไป

   
  

ลูกพ่อขุนฯรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน
 นักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 3 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงใหม่  เป็นแกนน�า 

ในการจัดโครงการลูกพ่อขุนฯ รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน 

ครั้งที่ 1 โดยมีนักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ 

รุ่นที่ 4, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์,  

คณะศึกษาศาสตร์, โครงการรัฐประศาสนศาสตร-

มหาบัณฑิต ทุกรุ่น รวมถึงศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ

  ท้ังนี้ได้ส่งตัวแทนร่วมกันมอบสิ่งของและ

สร้างห้องน�้าให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ 

ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 

  แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  นางอทิตยา 

สุทธนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ, 

นางทรายทอง ศรีเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ, นางสาวกิติยา เกษมสุข เจ้าหน้าที ่

บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายสุริยัน  

เย่ียมพัฒนานุกูล ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 

ออกพื้นที่ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามศูนย์

การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) ในอ�าเภอต่างๆ และ 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานราชการต่างๆ 

รวมท้ังเป็นวิทยากรให้ข้อมูลในการศึกษาต่อในงาน

วันแนะแนว ท่ีโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์- 

วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 

2560 และที่กศน.อ�าเภอสันทราย ที่ว่าการอ�าเภอ-

สันทราย เทศบาลต�าบลสันทราย และสภ.สันทราย 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560              

กิจกรรมรามฯ เชียงใหม่

   
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 19 มีนาคม - 7 เมษายน 2560
(เว้นวันที่ 26 มีนาคม และ 2 เมษายน 2560)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๘) วันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จัดนิทรรศการ “เลิศล�้าในโลกหล้า” 

แสดงผลงานทางศิลปะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 

พระอจัฉริยภาพ และพระราชประวตั ิ พระบาทสมเดจ็-

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ผ่านภาพวาดจติรกรรม 

ประติมากรรม และสื่อประสม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศร ีคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 

“เลศิล�า้ในโลกหล้า” จดัโดยนกัศกึษาสาขาวชิาศลิปศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  

ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์

 โอกาสนี้ นางสาวณิชารีย์  แรงเพ็ชร นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ประธานจัดนิทรรศการฯ กล่าวว่า 

นิทรรศการ “เลิศล�้าในโลกหล้า” เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนวิชา CAE4218 นิทรรศการทางศิลปะและ

พพิธิภัณฑ์วทิยา ของสาขาศลิปศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  

จดัขึน้เพือ่ให้นกัศกึษาได้น�าความรูจ้ากกระบวนวชิาต่างๆ 

มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะ และถ่ายทอดออกมา 

ให้เป็นท่ีประจกัษ์  ซึง่ผลงานครัง้นีไ้ด้สะท้อนถึงความ

จงรักภักดีและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทีม่ต่ีอปวงชนชาวไทย รวมท้ังเป็นการจดัแสดงผลงาน 

ของนักศึกษา จ�านวน 32 ชิ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้

ทางศิลปะสู่สาธารณชน ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา  

ครูอาจารย์ บุคลากรรามค�าแหง และประชาชนท่ัวไป 

ทีส่นใจศลิปะด้วย ท้ังนีภ้ายในงานยงัมกีารจดักจิกรรม

วาดภาพบนก้อนหิน วงล้อความรู้ และตอบค�าถาม

เพื่อชิงรางวัลอีกด้วย  

 ผศ.ทพิย์ หาสาสน์ศร ีคณบดคีณะศกึษาศาสตร์ 

กล่าวว่าการน�าความรูภ้าคทฤษฎใีนห้องเรยีน ออกมาสู ่

การปฏบิตัจิรงิ จนสามารถแสดงผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์

นศ.คณะศึกษาศาสตร์จัดนิทรรศการ	

นำาเสนอผลงานด้านศิลปะ

   

  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดประชุมทางวิชาการ 

เร่ือง “การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการเรียนการสอน” ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน และมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา ส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

อาจารย์ ม.ร.เร่งใช้สื่อโซเชียลสอนลูกศิษย์ให้ทันสมัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ใน 5 สาขาวิชา 

ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรม- 

คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 

มิถุนายน 2560

 คุณสมบัติ เปิดรับสมัครผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษา 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

เข้าเรียนในระบบ Pre-degree และรับสมัคร 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือสูงกว่าจากสถาบัน

ที่ ก.พ. รับรอง

 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนท้ังในเวลาราชการ 

และนอกเวลาราชการ ค่าสมัคร 200 บาท 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท (ช�าระเป็น 

แคชเชียร์เช็คหรือบัตรเครดิต) และใช้บัตรเครดิต 

ในการผ่อนช�าระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษา

สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.ได้ 100 %

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 1 มิถุนายน 2560 ณ อาคารลายสือไท 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวันท่ี 2 - 5 มิถุนายน 2560 

ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โทร. 

0-2310-8570-1 ต่อ 233 ,091-093-0451 ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ www.eng.ru.ac.th

คณะวิศวะรับสมัคร
นศ.ใหม่ระดับปริญญาตรี

(อ่านต่อหน้า 11)

รับสมัครร่วมโครงการ 

“สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

  คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริม- 

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ขอเชญิผูส้นใจ 

ที่เป็นผู้ว่างงาน ผู้เพิ่งจบการศึกษา ทายาทธุรกิจ 

ผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการใหม่ท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจ 

ไม่เกนิ 3 ปี สมคัรเพือ่คดัเลอืก (โดยการสมัภาษณ์) 

เข้ารับการฝึกอบรม โครงการ “สร้างและพัฒนา 

ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” 

รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จ�านวน 40 คน ดังนี้ 

รุ่นที่ 2 : เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

  เวลา 09.00 - 16.00 น. (จ�านวน 72 ชั่วโมง)

➣  รบัสมคัรต้ังแต่บดันี ้ถงึวนัที ่5 เมษายน 2560

➣	 สอบสัมภาษณ์ วันที่  6 เมษายน 2560

➣  ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ วนัที ่ 8 เมษายน  2560

➣	 รายงานตัวและปฐมนเิทศ วนัที ่9 เมษายน 2560

➣	 เริม่อบรม วนัที ่ 22   เมษายน - 11 มถินุายน  2560 

สถานทีอ่บรม : คณะเศรษฐศาสตร์  (อาคารใหม่ ) และ 

สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.

  ผู้ได้รับการคัดเลอืกจะได้รบัการฝึกอบรม 2 หลกัสตูร 

จ�านวน 72 ชั่วโมง ดังนี้

  1. หลักสูตรการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

จ�านวน 48 ชั่วโมง

  2. หลกัสตูรการสร้างเวบ็ไซต์ในการขายสนิค้า

บนอินเทอร์เน็ต จ�านวน 24 ชั่วโมง

  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัคร 

ได้ทีส่�านกังานโครงการ “เสรมิสร้างผูป้ระกอบการใหม่” 

คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชัน้ 2 มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4544 หรือ 080-780-9527, 

089-049-8262 โทรสาร 0-2310-8000 ต่อ 4520 

รายละเอียดของโครงการดูได้จาก Website : http://

www.nec.ru.ac.th    
(อ่านต่อหน้า 11)

ผศ.ดร. บุญชาล ทองประยูรรศ.ดร. ปรัชญนันท์  นิลสุข


