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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๒๒

วันที่	๑๑	-	๑๗	กันยายน	๒๕๖๐	

   
 
             ม.ร.จัดงานผสานวัฒนธรรมนานาชาติ

 อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ุ 

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รศึกษ�- 

น�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 

เป็นประธ�นเปิดง�น International 

& ASEAN day 2017 จัดแสดง 

ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ- 

อ�เซียนและประเทศอื่น ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพิมพ์ พร้อมด้วยคณ�จ�รย์ประจำ�สถ�บันฯ และนักศึกษ�น�น�ช�ต ิ

จำ�นวนม�ก เข้�ร่วมง�นอย่�งคึกคัก เมื่อวันที่ 28 สิงห�คม ที่ผ่�นม� ณ ห้องประชุม 

ชั้น 9 อ�ค�รสำ�นักพิมพ์ 

 โอก�สน้ี ผูอ้�านวยการสถาบันการศกึษานานาชาต ิกล่�วว่�สถ�บันก�รศึกษ�น�น�ช�ติ

ก่อต้ังขึน้เม่ือปี 1999 ดำ�เนินก�รม�ครบรอบ 18 ปี จัดก�รเรยีนก�รสอนระดับปรญิญ�ตร ี

ปริญญ�โท และปริญญ�เอกในหล�ยส�ข�วิช� มีนักศึกษ�จำ�นวนกว่�หนึ่งพันคน 

และจัดก�รเรียนก�รสอนสอนโดยคณ�จ�รย์จ�กมห�วิทย�ลัยชื่อดังจ�กท่ัวโลก  

ทั้งจ�กประเทศอังกฤษ อเมริก� แคน�ด� ยุโรป ออสเตรเลีย จีน 

 “การศึกษาท่ีสถาบันการศึกษานานาชาติเป็นโอกาสดีท่ีนักศึกษาจะได้เรยีนรู้ 

วิชาการท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเพื่อนจากนานาประเทศ 

นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ แล้ว  ทางสถาบันฯ 

ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 50 แห่งทั่วโลก 

ท�าให้ผูเ้รยีนได้เปิดโลกทศัน์และเกดิการเรยีนรูว้ฒันธรรมทีห่ลากหลาย ส�าหรบัการจดังาน 

International and ASEAN Day 2017 ในครั้งนี้  

(อ่านต่อหน้า 2)

 สำ�นักง�นบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง  

จัดโครงก�รเสวน� “การด�าเนินการบริหารความเส่ียงฯประเด็นความเส่ียงด้านต่างๆ

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงในอนาคต” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู 

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวชิ�ก�รและประกนัคุณภ�พ เป็นประธ�นเปิดง�น มอีาจารย์ ดร.ศภุสิทธิ์ 

จารพัุฒน์หิรญั รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลงั พร้อมด้วยอ�จ�รย์และเจ้�หน้�ทีข่องมห�วทิย�ลยั

เข้�ร่วมง�น เมื่อวันที่ 28 สิงห�คม 2560 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อ�ค�รสุโขทัย ม.ร.

 โอก�สน้ี ผศ.ดร.บุญชาล รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ กล่�วว่� 

ในอน�คตมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงจะเกิดก�รเปลี่ยนแปลงหล�ยด้�น ซ่ึงเป็นประเด็น

ท่ีบุคล�กรจะต้องทำ�คว�มเข้�ใจร่วมกัน เพร�ะอน�คตของมห�วิทย�ลัยจะดีหรือไม ่

ขึ้นอยู่กับคนของร�มคำ�แหง ท้ังอ�จ�รย์และเจ้�หน้�ที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบดูแล 

ทุกมิติทุกประเด็นที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่และก�รบริห�รจัดก�รที่ดี 

 “ขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยก�าลังเผชิญกับความเสี่ยงในประเด็นต่างๆที่บ่ันทอน

กลยุทธ์และความก้าวหน้าขององค์กรและบุคลากรจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพาให้องค์กร 

หลุดพ้นจากความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันผลักดัน

นโยบายของมหาวิทยาลัยให้เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 ทัง้นี ้รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ กล่�วถงึทิศท�งและนโยบ�ย

ของมห�วิทย�ลัยว่�ร�มคำ�แหงจะต้องก้�วสู่คว�มเป็นวิช�ก�รในรูปแบบใหม่ เช่น 

ก�รเปิดส�ข�วชิ�ใหม่ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รของสังคม ขย�ยก�รฝึกอบรมในเรือ่งต่�งๆ 

ให้ม�กขึน้ และมุ่งพฒัน�อ�จ�รย์ให้เป็นวทิย�กร ขณะเดียวกนัแม้ว่�จำ�นวนนกัศึกษ�ลดลง 

รามฯเร่งทำาความเข้าใจบุคลากร
พร้อมจัดการกับความเสี่ยงทุกด้าน

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะรฐัศาสตร์  ม.ร.  เตรยีมพร้อมรบัมอืกระแสความเปลีย่นแปลง-

ภูมิภาคอาเซียน  น�าพาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC สู่สังคม  

ผ่านการประชมุวชิาการระดับชาต ิ ย�า้ประชาชนต้องเข้าใจ  เรยีนรู้ 

เพื่อปรับตัว  ก่อนร่วมกันพาประเทศก้าวสู่ความส�าเร็จ

        ศูนย์ศึกษ�เอเชีย  คณะรัฐศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง  

จัดประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ เรื่อง “พลวัตประชาคมอาเซียน

กับพลวัตโลก”  เพื่อนำ�เสนอผลง�นท�งวิช�ก�รสู่ส�ธ�รณชน  

แลกเปลีย่นคว�มรูท้�งวชิ�ก�รท่ีมีคณุภ�พ  และเสรมิสร้�งคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจเกีย่วกบัประช�คมอ�เซียนให้แก่บุคล�กร  นกัวชิ�ก�ร 

คณ�จ�รย์  นกัศึกษ�  ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป  โดยม ีรองศาสตราจารย์

อนงค์ทพิย์  เอกแสงศร ี คณบดีคณะรฐัศ�สตร์  เป็นประธ�นเปิดง�น  เมื่อวันที่ 29 สิงห�คม 2560  ณ ห้องประชุม ชั้น 12  อ�ค�รคณะรัฐศ�สตร์ 2

 ภ�ยในง�นมีป�ฐกถ�พิเศษ โดย นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ  และก�รเสวน�ร่วมในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นมิตรภาพ

ประชาคมอาเซียน : ประสบการณ์การทูต” โดย ดร.ฐากูร  พานิช  อดีตรองปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ  

ม.ร.จัดประชุมวิชาการระดับชาติเตรียมพร้อมรับมือพลวัต ASEAN

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

   
 
 

 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ส�ข�วิทยบริก�ร-

เฉลมิพระเกยีรติจังหวดัหนองบัวลำ�ภ ูจดักจิกรรม 

ม.ร�มฯ จังหวดัหนองบัวลำ�ภ ู ร่วมใจ “ปลูกวันแม่ 

เกีย่ววนัพ่อ” เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระน�งเจ้�-

สิรกิต์ิิ พระบรมร�ชนินี�ถ  ในรชัก�ลที ่9  เนือ่งในโอก�ส 

มห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 85 พรรษ�  12 

สิงห�คม 2560   และเพื่อถว�ยคว�มจงรักภักดีและ 

สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ พระบ�ทสมเด็จ

พระปรมินทรมห�ภมูพิลอดุลยเดช บรมน�ถบพติร 

ท่ีทรงมีต่อประช�ชนช�วไทย โดยม ี อาจารย์ประสิทธิ์ 

บุญไทย รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิทยบริก�รจังหวัด

หนองบัวลำ�ภู เป็นประธ�นนำ�ปักดำ�น�พร้อมด้วย 

พระภิกษุ ส�มเณร จ�กโรงเรียนวัดศิริบุญธรรม 

นักศึกษ�จ�กวิทย�ลัยชุมชนหนองบัวลำ �ภู 

นักเรียนโรงเรียนกุดดินจี่ นักศึกษ�มห�วิทย�ลัย- 

ร�มคำ�แหง ประช�ชนตำ�บลน�คำ�ไฮและตำ�บลกดุดินจี ่

คณะเจ้�หน้�ทีส่�ข�วทิยบรกิ�รฯ จงัหวดัหนองบัวลำ�ภู 

ร่วมกันปักดำ�น� จำ�นวน 5 ไร่ ณ แปลงน�ส�ธิต 

โครงก�รศูนย์ก�รเรยีนรู ้ภมิูปัญญ�สู่คว�มพอเพียง

รามฯ - หนองบัวล�าภู ร่วมใจ 

“ปลกูวันแม่ เก่ียววันพ่อ”

 ทุกคนต้องช่วยกันดูแลนักศึกษ�ที่กำ�ลังศึกษ�อยู ่

ให้พวกเข�ได้รบัคว�มรู้และอำ�นวยคว�มสะดวกม�กทีสุ่ด 

ดังเช่น นโยบ�ยของอธิก�รบดีเรื่องอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�  

ซ่ึงคณะส่ือส�รมวลชนเป็นต้นแบบทีด่ำ�เนนิก�รเรือ่งน้ีได้ดี 

ทำ�ให้นักศึกษ�ที่เข้�ม�เรียนเกิดคว�มอบอุ่นใจและมี 

ที่ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตในมห�วิทย�ลัย 

 “ทุกคนต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

ด้วยการประชาสัมพนัธ์ ซึง่วธีิทีดี่ คอื การบอกปากต่อปาก 

บอกเล่าเรื่องท่ีดีของมหาวิทยาลัยให้สังคมภายนอก 

ได้รบัทราบ แม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีหลายคนบอกว่า “เรยีนรามฯ

จบยาก” กต้็องบอกให้ผูค้นเหล่านัน้เข้าใจถึงความเป็นจรงิ 

เพือ่ให้มหาวทิยาลยัเดินหน้าท�าภารกจิ ทัง้การสอน การวจัิย 

และการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

พร้อมไปกับการสร้างงานวิชาการและงานวิจัยที่ช่วย

สร้างรายได้เพิม่ให้กบัมหาวทิยาลยัได้ ขอให้ทกุคนช่วยกนั

คนละไม้คนละมือ ร่วมกันคิดสิ่งที่พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

 นอกจ�กนัน้แล้ว กลยทุธ์ทีจ่ะดำ�เนนิก�รอกีเรือ่งหนึง่ 

คือ จดัให้มีก�รฝึกอบรมด้�นภ�ษ�ให้ม�กขึน้ เพร�ะร�มฯ 

มีคณะมนษุยศ�สตร์ และสถ�บันภ�ษ�ท่ีมีศักยภ�พในก�ร 

ให้คว�มรู้ด้�นภ�ษ�แก่นักศึกษ�และประช�ชนท่ัวไป 

ม�หล�ยปี ขอให้ช่วยกนัเผยแพร่ข่�วส�รและประช�สัมพนัธ์

ก�รจดัอบรมออกไปให้บุคคลภ�ยนอกได้รับทร�บม�กข้ึน

ก็จะเป็นก�รบริก�รท�งวิช�ก�รแก่สังคมและสร้�งร�ยได้

เพิ่มขึ้น ท้�ยนี้ ขอฝ�กให้บุคล�กรทำ�คว�มเข้�ใจกับก�ร

รามฯ เร่งท�าความเข้าใจบุคลากรฯ     (ต่อจากหน้า 1)

และ นายอิศร ปกมนตรี  เอกอัครร�ชทูตประจำ�-

กระทรวงก�รต่�งประเทศ  ต่อด้วยก�รนำ�เสนอผลง�น

วชิ�ก�รรวม 11 เรือ่งของคณ�จ�รย์  นกัวชิ�ก�รภ�ยใน

และภ�ยนอกมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 

 โอก�สนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ทิพรตัน์ บุบผะศิร ิ ผู้อำ�นวยก�ร 

ศูนย์ศึกษ�เอเชยี  เปิดเผยว่�หลงัจ�ก 

ประเทศไทยเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน 

เม่ือปี 2558  ทำ�ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลง

ในมิติต่�งๆ  ซ่ึงมีผลต่อประเทศ 

ในวงกว้�ง  ขณะที่ศูนย์ศึกษ�เอเชียมีหน้�ท่ีเผยแพร ่

คว�มรู ้คว�มเข้�ใจในกิจกรรมด้�นเอเชียศึกษ�   

ได้คำ�นึงถึงก�รเตรียมพร้อมรับสถ�นก�รณ์ท่ีกำ�ลัง

เปล่ียนแปลงในภูมิภ�คอ�เซียน  จึงจัดประชมุวชิ�ก�ร

ระดับช�ติ เป็นครั้งที่ 2  เพื่อสร้�งคว�มรู้ให้กับสังคม  

และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งนักวิช�ก�รจ�ก

หน่วยง�นและสถ�บนัต่�งๆ  อนัจะนำ�ไปสูค่ว�มเข้�ใจ 

ก�รปรับตัวและเผยแพร่ให้ประช�ชนรับทร�บ  

พร้อมร่วมกันนำ�พ�ประเทศไทยก้�วสู่คว�มสำ�เร็จ

 ด้�น  รศ.อนงค์ทพิย์  กล่�วว่� 

ก�รดำ�เนินง�นของประเทศ 

กลุ ่มสม�ชิกประช�คมอ�เซียน 

เป็นก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบ 

คว�มร่วมมือ  จ�กก�รรวมกัน 

เป็นประช�คมอ�เซียนเม่ือปี 2558 

ซ่ึงมีพัฒน�ก�รอย่�งต่อเนื่องสอดคล้องกับกระแส

ก�รเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก  ในทิศท�งของก�รสร้�ง 

คว�มเข้มแขง็ด้�นต่�งๆ  เพือ่ให้ประเทศสม�ชกิมีโอก�ส

ประสบคว�มสำ�เร็จเพิ่มขึ้น  ห�กเรียนรู้  เข้�ใจ  และ

ส�ม�รถปรับตัวได้ต�มก�รเปลี่ยนแปลง  

 “คณะรฐัศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ในฐานะ 

สถาบันการศึกษา  มุ่งหวังเผยแพร่  แบ่งปันความรู้  

ให้กลุ ่มชนทุกกลุ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง

อย่างเป็นพลวตัของภมิูภาคอาเซียน  ซ่ึงจ�าเป็นต้องเข้าใจ 

และปรบัตัวให้มีความพร้อม  ท้ังด้านองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรม  เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้  รวมถึงคณาจารย์  

นักวิชาการที่มาร่วมน�าเสนอผลงาน  และขอให ้

ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมได้รับความรู ้ ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน  น�าประโยชน์มาสู่ประเทศในอนาคต”

ม.ร.จัดประชุมวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 1)

จดัข้ึนเป็นปีท่ี 3  เพือ่เป็นสือ่แสดงถงึการผสมผสานวฒันธรรม 

ของชาติต่างๆ ทีไ่ด้มาศึกษาหาความรูร่้วมกนัทีส่ถาบันแห่งน้ี 

โดยจัดแสดงบรรยากาศเทศกาลส�าคัญของแต่ละชาติ 

เพ่ือให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

ทั้งในด้านการแต่งกายชุดประจ�าชาติ ร่วมชมการสาธิต

และชิมอาหารประจ�าชาติต่างๆ เช่น เมียนมา มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และแอฟริกา”

ม.ร.จัดงานผสานวัฒนธรรมนานาชาติ (ต่อจากหน้า 1)

บริห�รคว�มเสี่ยงในอน�คตของมห�วิทย�ลัย เพื่อให้

เกดิผลสมัฤทธ์ิ ลดโอก�สท่ีจะเกดิคว�มผดิพล�ด ลดปัญห� 

พร้อมท้ังนำ�กลยุทธ์ด้�นก�รบริห�รคว�มเส่ียงไปสู่ก�รปฏบัิติ

ได้อย่�งแท้จริง

   
 
 

 ชมรมดนตรสี�กล  มห�วทิย�ลัยร�มคำ�แหง 

จัดก�รแสดงคอนเสิร์ตเพื่อคัดนักร้องประจำ�วง 

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 เป็นก�รขับร้องบทเพลง 

กบัวงดนตร ีโดยมี น�ยณัฐณรงค์  คงขวญั  น�งส�ว- 

ท�งฤทธ์ิ  อนิทร์พงษ์  และ น�งส�วสร�รญิ  ป่ินวิเศษ 

เป็นกรรมก�รตัดสิน เมื่อวันที่ 31 สิงห�คม 2560  

ณ ห้องศักดิ์  ผ�สุขนิรันต์

คอนเสิร์ตคัดนักร้อง 
“ยุคนี้ยุคไหน” RU BAND



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ในโลกนี้หรือแม้แต่ในประเทศไทย

มีหอน�ฬิก�อยู่ม�กม�ยหล�ยแห่ง

 แต่ทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่โลก

และเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ของประเทศ

สหร�ชอ�ณ�จักรคือ

 ‘บิ๊กเบน’

 บิ๊กเบน เป็นชื่อเรียกเล่นๆ ของ 

“เกรทเบล” มห�ระฆังบน “เอลิซ�เบธ 

ท�วเวอร์” หรอืชือ่เดิม คือ “คล๊อกท�วเวอร์” 

ซ่ึงเป็นหอคอยน�ฬิก�ส่วนหนึ่งของ

อ�ค�รรัฐสภ�

 ต้ังอยู ่บริเวณตอนเหนือสุดของ

พระร�ชวังเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอน 

เมืองหลวงของประเทศสหร�ชอ�ณ�จกัร 

(อังกฤษ)

 คล๊อกท�วเวอร์ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 

“เอลซิ�เบธท�วเวอร์” เม่ือปีครสิต์ศักร�ช 

๒๐๑๒ เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอก�ส

ก�รครองร�ชย์ครบ ๖๐ ปี ของสมเด็จ-

พระร�ชินีเอลิซ�เบธที่ ๒

 แต่คนทั้งหล�ยก็ยังเรียกหอคอย

และอ�ค�รรัฐสภ�แห่งนี้ว่� บิ๊กเบน

 บ๊ิกเบน ถกูสร้�งขึน้พร้อมกบัอ�ค�ร-

รัฐสภ� เป็นระฆังที่หนักถึง ๑๓.๕ ตัน 

ต้ังอยู่บนหอคอยสูง ๙๖.๓ เมตร ตัวน�ฬิก�

อยู่สูงจ�กพื้น ๕๕ เมตร

 บิ๊กเบน ส่งเสียงดังครั้งแรก เม่ือ 

๓๑ พฤษภ�คม ค.ศ.๑๘๕๙

 และหลังจ�กที่ส่งเสียงม� ๑๕๘ ปี 

น�ฬิก�แห่งน้ีจะ“เงยีบ”  ไปประม�ณ ๔ ปี

 เนื่องจากปิดซ่อม

‘ตำ�รวจ-ทห�ร-คนบันเทิง’ปลูกฝังคว�มคิด
ให้เย�วชนยุติคว�มรุนแรงลดปัญห�สังคม 

 ‘ต�ารวจ-ทหาร-คนบนัเทิง’ เผยวสัิยทศัน์ต่อต้�นพฤติกรรมคว�มรนุแรงในสงัคม  ต้องเริม่ขดัเกล�จ�กครอบครวั 

 รู้จักปฏิเสธคว�มรุนแรง หยุดคิด-ก่อนแชร์จ�กโซเชียล และช่วยเป็นหูเป็นต�ให้สังคม ในก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร 

เรื่อง “New Gen Say No-คนรุ่นใหม่ ไร้คว�มรุนแรง” จัดโดย มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ร่วมกับ คณะอนุกรรม�ธิก�ร

สังคม กจิก�รเด็ก เย�วชน สตร ีผูส้งูอ�ย ุคนพกิ�ร และผูด้้อยโอก�ส สภ�นติิบญัญัติแห่งช�ติ เมือ่วนัท่ี 22 สิงห�คม 2560  

ณ คณะรัฐศ�สตร์ อ�ค�ร 2 ชั้น 12 ม.ร.

 พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุ่มกุมาร ผู้กำ�กับก�รสถ�นีตำ�รวจนครบ�ลบึงกุ่ม กล่�วว่� 

คว�มรนุแรงท่ีเกดิขึน้ในสังคมเร�เลอืกท่ีจะปฏเิสธได้  ขอให้ต้ังสติแล้วพจิ�รณ�สถ�นก�รณ์ 

ก่อนที่จะตัดสินใจสร้�งคว�มรุนแรงขึ้น ในท่ีนี้ความรุนแรงมี 2 ระดับ คือ เหตุการณ์

ความรนุแรงในสังคม และเหตุการณ์ความรนุแรงในครอบครวั ซ่ึงทกุครัง้ท่ีปัญห�เกิดขึน้ 

กับคนสองคน หรอืม�กกว่�สองคนแล้วเกดิผลกระทบต่อคนหมู่ม�ก ผูน้ำ�หรอืผูป้กครอง

เห็นแล้วว่�ถ้�ปล่อยให้เหตุก�รณ์ผ่�นไปจะทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น จึงต้องห�วิธีก�ร

จัดก�รกับปัญห� โดยปัญห�ที่พบบ่อย คือ ก�รทะเล�ะวิว�ท ทำ�ร้�ยร่�งก�ย และเป็น 

ผู้สนับสนุนร่วมก่อเหตุ 

 ท้ังน้ี ครอบครวัมส่ีวนช่วยลดคว�มรนุแรงในสังคมได้ ด้วยก�รขัดเกล�หล่อหลอมให้เด็กมีจติใจทีอ่่อนโยนมีสติ 

และส่ือก็เป็นช่องท�งก�รรับรู้ของเด็ก เม่ือเด็กเห็นข่�วเชิงลบจ�กก�รตบตีทะเล�ะวิว�ทและถูกซึมซับโดยไม่รู้ตัว 

เม่ือเติบโตพวกเข�จะมองภ�พน้ันว่� มีคว�มเป็นฮโีร่ เป็นก�รกระทำ�ท่ีไม่ผดิ ถ้�ไม่ทำ�จะไม่มีเพือ่น  ซ่ึงเป็นทศันคติท่ีผดิ 

และต่อไปถ้�ลูกหล�นก่อเหตุก�รณ์ทะเล�ะวิว�ทยิงกันต�ยหรืออีกฝ่�ยถูกทำ�ร้�ย พ่อแม่ผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ 

จะต้องรับผิดชอบก�รกระทำ�ต�มกฎหม�ย  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และประก�ศ คสช.ร่วมด้วย   

 “ในทีสุ่ดแล้ว การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต้องสร้างความรูสึ้กตระหนกัร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา 

ว่าเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหน่ึง ดังนั้น เม่ือใครประสบเหตุขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ 

ผูเ้ก่ียวข้อง ทัง้ความรนุแรงทางเพศ จิตใจและท�าร้ายร่างกาย เพือ่ช่วยกนัหาสาเหตุและหาทางแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสังคม”

 ด้�น พันเอกวันชนะ สวัสดี  “ผู้พันเบิร์ด”  รองผู้อำ�นวยก�รกองประช�สัมพันธ์ 

สำ�นักง�นเลข�นุก�ร สำ�นักง�นปลัดกระทรวงกล�โหม ผู้มีชื่อเสียงจ�กก�รรับบทเป็น 

‘สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช’ ในภ�พยนตร์เรื่อง ‘ตำ�น�นสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช’ 

กล่�วว่�คว�มรุนแรงในสังคมจะไม่เกิดขึ้น ต้องเริ่มจ�กตัวเร�ไม่เป็นผู้สร้�งคว�มรุนแรง 

จ�กสถิติเมื่อปี 2012 ผู้หญิงจำ�นวน 1 ใน 3 ของโลกที่เคยถูกกระทำ�คว�มรุนแรง มีเพียง

แค่ 10% เท่�นั้น ที่ขอคว�มช่วยเหลือจ�กเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ และมี 40 % ที่ไม่ได้รับคว�ม

ช่วยเหลือ แต่ปัจจุบันทุกคนตกอยู่ในคว�มรุนแรงทั้งสิ้น ตั้งแต่เอ�ตัวเข้�ไปดูเหตุก�รณ์

ในโซเชยีลมเีดีย ทุกคลิปท่ีถูกเผยแพร่ม� เช่น อบัุติเหตุรถชน เหตุระเบิด หรอืฆ่�ตัดคอ เป็นต้น คนโพสต์ต้องก�รเผยแพร่

คว�มรุนแรงออกไป สร้�งคว�มหว�ดกลัว ทำ�ให้คนเสพคว�มรุนแรงม�กขึ้นและกล�ยเป็นผู้ถูกกระทำ�ทันที  

 “ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในสังคมจะสร้างรอยแผลลึกในใจคน ทั้งทางกายและใจ ผู้ชายเองก็เป็นส่วนหนึ่ง

ท่ีสร้างความรุนแรงและมีส่วนส�าคัญท่ีต้องช่วยยุติความรุนแรง ส่วนผู้หญิงถูกมองเป็นเพศท่ีอ่อนแอ จึงถูกใช ้

ใหเ้ป็นนางนกต่อกับการกระท�าความรุนแรงและการค้ามนุษย์อยู่เสมอ เช่น การถูกล่อลวงไปต่างประเทศ เป็นต้น  

ขอฝากให้น้องๆเข้าใจว่า สิง่ทีน้่องๆจะลดความรนุแรงให้กบัสังคมได้ต้องเริม่จากตัวเอง คือ ปฏเิสธความรนุแรง และ 

ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมว่ามีความรุนแรงหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีความเสี่ยงถึงความรุนแรงอย่างไรด้วย”

 ขณะที่ นางสาวหริสวรรณ อยู่สุข ‘พีเจ พลอยจันทร์’ พิธีกรส�วไฟแรง จ�ก-

ช่อง 3 เป็นตัวแทนของเย�วชน กล่�วถึงพฤติกรรมคว�มรุนแรงว่�คว�มรุนแรงเกิดจ�ก

วัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้สังคมมองผู้หญิงว่�อ่อนแอกว่�ผู้ช�ย แต่เมื่อผู้หญิงลุกขึ้นม� 

ห�จุดยนืของตนเองแล้วทำ�ให้วธีิคิดเปล่ียนไปจนม�ถงึยคุของโซเชยีลมเีดีย ทำ�ให้สังคม 

เห็นข่�วคว�มรุนแรงที่เกิดจ�กผลกระทบของโซเชียลมีเดียม�กขึ้น 

 “ความรุนแรงเป็นเรื่องใกล้ตัว คนไม่รู้จักกัน อยู่คนละประเทศคนละทวีปก็สร้าง 

ความรุนแรงต่อกันได้ เพราะเราปฏิเสธการใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้ เป็นยุคโลกเสมือนจริง 

ที่เราอาศัยอยู่ ต้องแยกแยะให้ออก แม้ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์แชร์ หรือวิจารณ์ในทุกเรื่อง แต่ขอให้หยุด คิดก่อนแชร ์

ว่าสิ่งนั้นจะมีผลดีหรือผลเสียอะไรบ้าง อยากให้เริ่มจากท่ีตนเอง แล้วบอกต่อถงึเพือ่น ญาติ คนรอบตัว เชือ่ว่าสังคมไทย

จะลดการใช้ความรนุแรงลงได้ ทั้งความรุนแรงที่เกิดจากการกระท�าทางร่างกายและจิตใจ”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 นักศึกษ�คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง คว้�ร�งวัลรองชนะเลิศ 

ก�รแข่งขนัแถลงก�รณ์ปิดคดีด้วยว�จ� ประเภททีมภ�ษ�องักฤษ (Moot Court Oral 

Argument) ในโครงก�รทูตเย�วชนศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศกล�ง (CIPIT Court Young Ambassador Award 2017) ประจำ�ปี 2560  

โดยคว�มร่วมมือของศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศกล�ง 

ชมรมผูพ้พิ�กษ�สมทบในศ�ลทรพัย์สินฯ กรมทรพัย์สนิท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ 

องค์ก�รส่งเสริมก�รค้�ต่�งประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) และบริษัททรู

คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) ณ ศ�ลทรพัย์สนิท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศกล�ง 

เมื่อวันที่ 24 สิงห�คม ที่ผ่�นม�

 ก�รแข่งขันครัง้นีเ้ป็นกจิกรรมต่อเน่ืองของกจิกรรมสัปด�ห์รพ ีคณะนติิศ�สตร์ ม.ร. 

ทีจ่ดัก�รแข่งขัน Moot Court เม่ือวนัที ่ 4 สิงห�คม 2560 ผลก�รแข่งขัน ทมีชนัสตูร 

ประกอบด้วยน�ยเพชรรัตน์ รุ่งเรือง และ น�ยภ�ณุพงษ์ เพล�ขำ� เป็นตัวแทน

ประเภททมีภ�ษ�ไทย สำ�หรบัตัวแทนประเภททีมภ�ษ�องักฤษ ทมี Law Like Love 

ประกอบด้วย น�งส�ววิไลรัตน์ อุ่นสัมฤทธิ์ น�ยพงศ์รพี โพธิรังสิย�กร มีอ�จ�รย์

ผู้ควบคุมทีมนำ�ทีมโดย อาจารย์ฐิติพร วัฒนชัย (หัวหน้�โค้ช) อาจารย์กิตติยา 

พฤกษารุง่เรอืง  อาจารย์ศศปิระภา ศลิศ ิวรรณาการ อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์ ม.ร. 

และ นายศรัถ สกุลรัตน์ นักศึกษ�ปริญญ�โทส�ข�กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�ฯ 

ม�เป็นผู้ฝึกซ้อมตลอดระยะเวล�ก�รแข่งขัน จ�กน้ัน ท�งศ�ลฯ มีก�รจัดอบรม

ให้คว�มรู้และสอบคัดเลือกก่อนก�รแข่งขันระหว่�งวันที่ 7-9 สิงห�คม ตัวแทน 

ท้ัง 2 ทมีของมห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง ส�ม�รถเข้�สู่รอบ 8 ทีม  และมีก�รแข่งขัน

แถลงก�รณ์ รอบ 8 ทีม (Quarter round) เมื่อวันที่ 19 สิงห�คม 2560 

 ในคดีลิขสิทธิ์ ทั้ง 2 ทีมจับฉล�กได้เป็นจำ�เลย ผลก�รแข่งขันทีมชันสูตร 

ไม่ส�ม�รถไปต่อ ได้ร�งวัลปลอบใจเป็นเงินคนละ 5,000 บ�ท ทีมภ�ษ�อังกฤษ 

ทีม Law Like Love ได้เข้�สู่รอบรองชนะเลิศ ( Semifinal round) ร่วมก�รแข่งขัน 

ในวันที่ 20 สิงห�คม ในคดีเครื่องหม�ยก�รค้� จับฉล�กได้เป็นจำ�เลย และส�ม�รถ

เข้�สู่รอบชิงชนะเลิศ (Championship round) แข่งขันไปเมื่อวันที่ 24 สิงห�คม 

และมีก�รถ่�ยทอดสดผ่�นท�งช่องทรปูลกูปัญญ� และทรวูชิัน่ส์ ช่อง 37 และ ช่อง 111 

ในคดีก�รบังคับใช้สิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้�บนซองบุหรี่ให้เป็นไปต�มคำ�วินิจฉัย

ชีข้�ดของอนญุ�โตตุล�ก�รต่�งประเทศจบัฉล�กได้เป็นฝ่�ยผูร้้อง พบกบั มห�วทิย�ลยั-

ธรรมศ�สตร์ เป็นฝ่�ยผูค้ดัค้�น ผลก�รแข่งขนัไม่ส�ม�รถโค่นแชมป์เก่� ทีมตัวแทน-

นักศึกษ�จ�กหลักสูตรภ�คภ�ษ�อังกฤษไปได้  

 สำ�หรับร�งวัลชนะเลิศ ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษได้รับถ้วยประท�น

จ�กพระองค์เจ้�พชัรกติิย�ภ� เงินร�งวลัทมีละ 40,000 บ�ท พร้อมทศันศึกษ�ดูง�น

ด้�นกฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศท่ีประเทศเก�หลี  

ในเดือนพฤศจิก�ยนนี้ และอ�จ�รย์ผู้ควบคุมทีมได้เงินร�งวัล 10,000 บ�ท สำ�หรับ

ร�งวลัรองชนะเลศิทมี Law Like Love ตัวแทนจ�กคณะนิติศ�สตร์ มห�วทิย�ลยั-

ร�มคำ�แหง ได้รับถ้วยร�งวัลจ�กอธิบดีผู้พิพ�กษ�ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�ฯ 

เงินร�งวลัทมีละ 20,000 บ�ท ไปทัศนศึกษ�ดูง�นด้�นกฎหม�ยทรพัย์สินท�งปัญญ�

และก�รค้�ระหว่�งประเทศท่ีฮ่องกงในเดือนพฤศจิก�ยนนี้ พร้อมได้เข้�ฝึกง�น 

ที่สำ�นักง�นกฎหม�ยชั้นนำ�ระดับประเทศอีกด้วย  

 โอก�สนี ้ผศ.ดร.วณิฏัฐา 

แสงสุข คณบดีคณะนิติศ�สตร์

กล่�วว่�ขอแสดงคว�มยินดี

กับนักศึกษ�ทั้ง 2 ทีม นับเป็น 

ปร�กฏก�รณ์ท่ีดีสำ�หรับคณะ- 

นติิศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง 

ในก�รส่งทีมภ�ษ�อังกฤษลงแข่ง

และส�ม�รถคว้�ร�งวลัรองชนะเลศิ 

แม้จะเข้�ร่วมก�รแข่งขนัเป็นปีท่ี 2 และส�ม�รถเข้�สู่เวทีก�รแข่งขันระดับประเทศ  

สำ�หรับทีมชันสูตรแม้จะไม่ได้เข้�สู่รอบรองชนะเลิศ แต่เป็นครั้งแรกที่ท�งคณะฯ 

ก็ฝ่�ฟันทีมผู้แข่งขันจ�กมห�วิทย�ลัยต่�งๆท่ีม�จ�กหลักสูตรภ�คภ�ษ�อังกฤษ 

ม�จนถงึรอบชงิชนะเลศิและสร้�งชือ่เสียงกลบัม�ได้อย่�งน่�ภ�คภมิู แสดงให้เหน็ถงึ

ศักยภ�พของท�งตัวนกัศึกษ� และท�งคณะ สมกบัท่ีตัวแทนนกัศึกษ�และทีมผูฝึ้ก 

ทุ่มเทในก�รฝึกซ้อมตลอดระยะเวล�เกือบ 1 เดือน นอกเหนือจ�กร�งวัลแล้ว 

ประสบก�รณ์และคว�มรู้ในคร้ังนี้ถือได้ว่�คุ้มค่�ยิ่งกว่� ที่เด็กๆได้ดึงคว�มรู้และ 

คว�มส�ม�รถท�งกฎหม�ยและภ�ษ�อังกฤษม�ใช้ว่�คว�มได้อย่�งมืออ�ชีพ  

ต้องขอขอบคณุทมีผูจั้ด ศ�ลทรพัย์สินฯ และ บรษัิททรคูอร์ปอเรชัน่ จำ�กดั (มห�ชน) 

ท่ีมีโครงก�รดีๆแบบนี้ แม้จะจัดขึ้น ปีเว้นปี ก็ต�ม (โครงก�รจะมีก�รแข่งขัน 

อีกในปี 2562) นักศึกษ�ท่ีสนใจเตรียมตัวร่วมกิจกรรม Moot Court ส�ม�รถ

ติดต�มข่�วส�รจ�กท�งคณะ   

 “ขอฝ�กถึงลูกศิษย์ว่�เมื่อม ี

คว�มเพยีรเป็นเหตุ กย่็อมมีคว�มสำ�เรจ็- 

เป็นผล ไม่ว่�จะเรื่องเรียน เรื่องก�ร-

ทำ�ง�นหรือเรื่องใดๆก็ต�ม ขอให้ด ู

ตัวอย่�ง ทีม Law Like Love ท่ีไปแข่ง 

ในครัง้นีส้�ม�รถเอ�ชนะคว�มกลวั- 

ท�งภ�ษ�  สร้�งคว�มม่ันใจในก�ร 

ใช้ภ�ษ�องักฤษ จนส�ม�รถคว้�ร�งวลัรองชนะเลศิกลบัม�และเป็นประวติัศ�สตร์ 

หน้�ใหม่ ที่ถูกบันทึกไว้ว่�  “รามค�าแหงก็ว่าความเป็นภาษาอังกฤษได้” 

 โครงก�รจัดแข่งขันแถลงก�รณ์ปิดคดีด้วยว�จ�ประเภททีมภ�ษ�อังกฤษ 

จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมศักยภ�พและองค์คว�มรู้ให้แก่เย�วชนไทยท�งด้�นทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศและเปิดโอก�สให้ได้ใช้คว�มรู้ในส�ข�นิติศ�สตร์ 

ในห้องเรียน ม�ประยุกต์ใช้ในก�รว่�คว�มในชั้นศ�ลโดยแถลงปิดคดีด้วยว�จ� 

ซ่ึงเป็นกระบวนพจิ�ณ� ก่อนศ�ลมีคำ�พพิ�กษ�และเป็นวิธีก�รท่ีพบได้บ่อยในศ�ล- 

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ฯ โดยในปีนี้มีมห�วิทย�ลัย 19 แห่งทั่วประเทศ ส่งทีม 

เข้�ร่วมก�รแข่งขันทีมละ 2 คนแบ่งก�รแข่งขันแถลงก�รณ์เป็นภ�ษ�ไทย 19 ทีม 

และแถลงก�รณ์เป็นภ�ษ�องักฤษ 9 ทีม แต่ละทมีผ่�นคดัเลอืกโดยก�รสอบสัมภ�ษณ์

และก�รสอบข้อเขียนแถลงก�รณ์ ซึ่งมี 16ทีมผ่�นเข้�รอบก�รแข่งขันแถลงก�รณ์

เป็นภ�ษ�ไทย และ 8 ทีมแถลงก�รณ์เป็นภ�ษ�อังกฤษ 

      

 

ลูกพ่อขุนฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ

การแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา ประเภททีมภาษาอังกฤษ(Moot Court Oral Argument)

อาจารย์ฐิติพร  วัฒนชัย                 คณะนิติศาสตร์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

ตอน นักล่า 4.0

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ชื่อตอนนี้แม้ว่�อ�จดูเหมือนชื่อหนังบู๊ประเภทระเบิดภูเข�เผ�กระท่อม

สักหน่อย แต่จุดยืนของคอลัมน์นี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจ 

โดยเศรษฐกิจในกรณีนี้ก็คือก�รทำ�ม�ห�เลี้ยงชีพ และเป็นสัมม�อ�ชีวะคือ

เลี้ยงชีพโดยสุจริตด้วย 

 นกัล่�ทีผ่มใช้เป็นชือ่ของตอนในคร�วน้ีไม่ใช่นักล่�สัตว์แบบรพนิทร์ ไพรวลัย์ 

ในเรื่องเพชรพระอุม�แล้วก็ไม่ใช่นักล่�ประเภทมือปืนอ�ชีพหรือนักล่� 

แบบในหนังค�วบอยสมัยก่อนที่ล่�ร�งวัลนำ�จับไม่ว่�จับเป็นหรือจับต�ย แม้ว่� 

จะทำ�ไปเพร�ะต้องก�รสินบนนำ�จับเหมือนกัน และที่เติม 4.0 ต่อท้�ยไว้ด้วย

เพร�ะเป็นอ�ชีพที่ต้องอ�ศัยสื่อและเทคโนโลยีทันสมัยม�ช่วย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ต้องมีสม�ร์ทโฟนสักเครื่องที่มีแอพพลิเคชั่นยอดนิยมของคนไทยคือ Line อยู่

พร้อมแล้ว แค่นี้ก็เตรียมตัว “ล่�” ได้เลย อย่�พกพ�อ�วุธอะไรไปด้วยเด็ดข�ด

เพร�ะมันผิดกฎหม�ย อ้อ..มีอีกอย่�งหนึ่งที่เกือบลืมบอกไปคือก�รล่�นี้ทำ�ได้

เฉพ�ะในกรุงเทพฯเมืองฟ้�อมรของเร�เท่�นั้นนะครับ

 อ�ชีพนักล่�ร�งวัลที่ผมเขียนถึงน้ีเพิ่งเร่ิมต้นเมื่อระเบียบกรุงเทพมห�นคร 

ว่�ด้วย “หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขการแบ่งค่าปรบัท่ีได้จากการเปรยีบเทียบ 

ให้แก่ผู้แจ้งความน�าจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560” มีผลบังคับใช้ ซึ่งก็คือ

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงห�คม 2560  จุดมุ่งหม�ยของระเบียบ กทม. ที่ว่�นี้ผมสรุป 

ต�มคำ�แถลงข่�วของ กทม.ได้ว่� โครงก�รน้ีเป็นม�ตรก�รในก�รจดัระเบียบสังคม

ให้เกิดคว�มสะอ�ด คว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย คว�มปลอดภัย โครงก�รฯ 

เปิดโอก�สให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รสอดส่องดูแลแจ้งเบ�ะแส 

โดยมีร�งวัลนำ�จับกึ่งหนึ่งเป็นค่�ตอบแทน สำ�หรับพลเมืองที่แจ้งเบ�ะแส

กรุงเทพมห�นครจะปิดเป็นคว�มลับ 

 ก�รจะได้ร�งวัลนำ�จบันัน้ไม่ใช่ว่�แค่เร�ไปบอกเจ้�หน้�ที ่กทม. ว่�คนโน้น 

คนนี้ทำ�ผิดก็ได้เงินแล้ว แค่นั้นไม่พอครับ ต้องมีหลักฐ�นด้วย ก็คือ ภ�พถ่�ย 

หรือวิดีโอที่แสดงถึงก�รกระทำ�ผิดท่ีชัดเจน เช่น หม�ยเลขทะเบียนรถคันท่ี 

กระทำ�ผิด วัน เวล� และสถ�นที่กระทำ�ผิด เป็นต้น ผมถึงบอกไว้แต่ต้นว่�

เครื่องมือสำ�คัญในก�รล่�ก็คือสม�ร์ทโฟนสักเครื่อง เพร�ะจะส�ม�รถบันทึก

หลักฐ�นให้เร�ส่งแก่เจ้�หน้�ที่ได้ทันที และถึงแม้ กทม.จะบอกวิธีก�รส่งไว ้

หล�ยวธีิ แต่วธีิทีง่่�ยท่ีสดุถ้�มีสม�ร์ทโฟนกค็อืท�ง แอพพลเิคชัน่ “ไลน์” ทีบ่�งคน 

ใช้ส่งข้อคว�มถึงกันเกือบจะทุก 5 หรือ 10 น�ทีอยู่แล้ว โดยเฉพ�ะถ้�เป็นไลน์

กลุ่มของเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเกษียณและไม่ค่อยมีอะไรทำ� เข�บอกว่�ถ้�จะส่ง

ให้ท�งไลน์ให้ส่งที่ @ebn6703w แต่ท�งที่ดีลองติดต่อกับฝ่�ยประช�สัมพันธ์

ของ กทม.ดูก่อนน่�จะดีกว่� นอกจ�กส่งหลักฐ�นท�งไลน์แล้วก็อ�จโทรศัพท์

ไปทีส่�ยด่วนสำ�นกัเทศกจิ โทร. 0-2465-6644 หรอืท�งไปรษณีย์ทีส่ำ�นกัเทศกจิ 

กทม. และท�ง อีเมล์ citylaw_bma@hotmail.com ก็ได้

 ส่วนเรือ่งทีว่่�ก�รทำ�ผดิอะไรบ้�งท่ีเร�จะช่วยสอดส่องและล่�ร�งวลันัน้ 

ทีส่ำ�คัญกเ็หน็จะเป็นก�รขับขีร่ถจกัรย�นยนต์บนท�งเท้�ซึง่เร�เห็นกันอยู่เป็นประจำ� 

นอกจ�กนั้นก็เป็นก�รท้ิงขยะในคูคลองหรือท่ีส�ธ�รณะต่�ง ๆ   ก�รจอดรถ- 

บนท�งเท้� ก�รพ่นสีต�มกำ�แพง เป็นต้น ซึ่งก�รทำ�ผิดเหล่�นี้มีค่�ปรับตั้งแต่ 

100 บ�ทไปจนถงึ 10,000 บ�ท ส่วนร�ยละเอยีดท่ีว่�ทำ�ผดิแบบไหนจะเสียเปรยีบค่�

ปรับเท่�ไหร่ให้ชัดเจนนั้นคงต้องถ�มเจ้�หน้�ที่ กทม. ดูแหละครับ 

 ท่ีผมนำ�อ�ชีพนักล่�นี้ม�นำ�เสนอก็เพร�ะถ้�ดูจ�กสถิติก�รจับกุมและ

เสียค่�ปรับให้ กทม. เม่ือปี 2559 อ�ชีพนี้ก็ดูน่�จูงใจพอสมควร คือในปีนั้น 

จับผู้กระทำ�ผิดได้ถึง 13,868 ร�ย 

     

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

ไปกินข้าวกับฉันนะ
  (ดี อัน โต๊ย เว้ย เต๋อ แญ้)

 อ�ห�รของประเทศเวียดน�ม เป็นอีกช�ติหนึ่งที่ได้รับคว�มนิยม โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งในกลุ่มผู้รักสุขภ�พ เพร�ะอ�ห�รหล�ยชนิดที่ใช้ผักเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ 

หรือไม่ก็จะเป็นอ�ห�รท่ีต้องรับประท�นแนมด้วยผักสด อีกท้ังวิธีก�รประกอบอ�ห�ร

ก็ทำ�แบบเรียบง่�ย ไม่เพิ่มไขมัน หรือแคลลอรี่ในอ�ห�รให้สูงขึ้น ในประเทศไทย 

อ�ห�รเวียดน�มจึงได้รับคว�มนิยมเป็นอันดับต้น ๆ เช่นเดียวกับอ�ห�รช�ติอื่น ๆ

 ก�รเชิญแขกม�ท่ีบ้�นเพ่ือรับประท�นอ�ห�รน้ัน เป็นวัฒนธรรมหน่ึงท่ีคนเวียดน�ม

ใช้เพื่อสร้�งคว�มสนิทสนม เป็นก�รขอบคุณ หรือเป็นก�รให้เกียรติเป็นอย่�งยิ่ง 

เจ้�ของบ้�นจะบรรจงทำ�อ�ห�รหล�ยชนิดไว้ต้อนรับแขกอย่�งไม่ข�ดตกบกพร่อง 

อ�ห�รสำ�คัญที่จะข�ดไม่ได้คือ nem (แนม) ปอเปี๊ยะ อ�ห�รประจำ�ของคนเวียดน�ม

 ก�รรับประท�นอ�ห�รร่วมกัน นอกจ�กจะเป็นก�รส�นสัมพันธ์ใหม่แล้ว 

ยังเป็นก�รร้ือฟ้ืนสัมพันธภ�พท่ีเคยมีม�แต่ด้ังเดิมด้วย ดังเช่น ในบทสนทน�ท่ีจะได้ฟัง 

ต่อไปนี้  เมื่อเพื่อนเก่�สองคนม�พบกันโดยบังเอิญ  จึงชวนกันไปรับประท�นอ�ห�ร

A:  

 (โอ ล�น เลิว ลั้ม โส่ย เต๊อ คง กัป เกิ่ว) 

 โอ ล�น น�นม�กแล้วฉันไม่ได้พบเธอ

B:  

 (โอ จ่�ว ม�ย เกิ่ว แขว คง) โอ สวัสดีม�ย เธอสบ�ยดีไหม

A:    (ก๋�ม เอิน บิ่ญ เทื่อง) ขอบคุณ เป็นปกติ

  

 (เบย เส่อ เกิ่ว ก๊อ เบิ่น คง ดี อัน โต๊ย เว้ย เต๊อ แญ้) 

 ตอนนี้เธอยุ่งไหม ไปกินข้�วกับฉันนะ

B:  (เดือก เอ๋อ เดิว)  ได้ ที่ไหน

A:  (เอ๋อ คัก ส่�น บั๊ก น�ม) ที่โรงแรมบั๊กน�ม

B:  

 (โอ่ ดึ่ง ดึ่ง เด๊น คัก ส่�น อัน งหว่�ย โต๊ต เฮิน) 

 โอ่ อย่�เลย อย่�เลย ไปถึงโรงแรม กินข้�งนอกดีกว่�

A:  

 (อื่อ จุ๊ง ต� แส ติ่ม โหมต หญ่� ห่�ง เหวื่อ งอน เหวื่อ แส)

 อื่อ พวกเร�จะห�ร้�นอ�ห�รแห่งหนึ่งทั้งอร่อยทั้งถูก

  

 (เกิ่ว ก๊อ เบี๊ยต เอ๋อ เดิว คง) เธอรู้จักที่ไหนไหม

B:  

 (จุ๊ง ต� ก๊อ เถ ติ่ม เท้ย เจน เดื่อง เต๊ย โห่ เตย) 

 พวกเร�อ�จจะห�ได้บนถนนท�งไปทะเลส�บตะวันตก (โห่ เตย)

A:  

 (เดือก ห�ย ดี ไง แญ้) ได้ รีบไปเลยนะ

ไวยากรณ์ที่พบในบทสนทนานี้ 

 การใช้ค�าเชื่อม  (เหวื่อ...เหวื่อ...) หม�ยถึง ทั้ง...ทั้ง.... หรือ 

ทั้ง...และ... ใช้เชื่อมคำ�กริย� หรือคำ�วิเศษณ์ 2 ตัว เพื่อเน้นยำ้�ก�รกระทำ�ที่คู่ขน�นกัน

ไปทั้งสองอย่�ง เช่น

  

 (แอม จ�ย เหวื่อ ค้อก เหวื่อ เกื่อย) น้องช�ยทั้งร้องไห้ทั้งหัวเร�ะ

 

 (โก เอ๊ย เหวื่อ ธง มิญ เหวื่อ จัม จี๋) เธอทั้งฉล�ดทั้งขยัน(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ด้วยมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงเปิดก�รรับสมัคร 

นักศึกษ�ใหม่ระดับชัน้ปรญิญ�ตร ีได้แก่ คณะนิติศ�สตร์ 

คณะบรหิ�รธุรกจิ คณะมนุษยศ�สตร์ คณะศึกษ�ศ�สตร์ 

คณะวิทย�ศ�สตร์  คณะรัฐศ�สตร์  คณะเศรษฐศ�สตร ์

คณะส่ือส�รมวลชน  และคณะพฒัน�ทรพัย�กรมนุษย์ 

ประจำ�ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2560 ดังร�ยละเอยีดต่อไปนี้

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร

  1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สทิธิ์ 

เทียบโอนหน่วยกิต) ต้ังแต่วันท่ี 11 กันย�ยน 2560 

ถงึวนัท่ี 6 ตุล�คม 2560  ร�ค�ชดุละ  140.- บ�ท  โดยส่งเงิน

เป็นธน�ณัติธรรมด�  สั่งจ่�ยเงินที่ ปณฝ. ร�มคำ�แหง 

10241 ผูร้บัเงนิ มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง  จ่�หน้�ซองถงึ 

หวัหน้�ฝ่�ยรบัสมัครและแนะแนวก�รศึกษ�  ตู้ ปณ. 1002 

ปณฝ. ร�มคำ�แหง  กรงุเทพฯ 10241  (ชดุสมัครท�งไปรษณีย์)  

ห�กไปซือ้ด้วยตนเองท่ีมห�วทิย�ลยั  ร�ค�ชดุละ 140  บ�ท 

จำ�หน่�ยที่ฝ ่�ยรับสมัครและแนะแนวก�รศึกษ�  

อ�ค�ร สวป. ชั้น 3

  1.2 จ�าหน่ายทีม่หาวทิยาลยั (รามฯ 1) ชดุสมัคร

ด้วยตนเอง จำ�หน่�ยต้ังแต่วันท่ี 16 ตุล�คม 2560

ถึงวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2560 ที่อ�ค�ร สวป. ชั้น 1 

ร�ค�ชุดละ 120 บ�ท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง

ซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่ 

www.iregis2.ru.ac.th 

 2. คณุวฒุแิละคณุสมบัติผูส้มคัร  ผูมี้สิทธ์ิสมคัร 

ต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย)  หรือเทียบเท่�ขึ้นไป (ม.ศ. 5 

หรือ ม.6)  หรือ

  2.2 จบหลักสูตรภ�คบัง คับก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น (มัธยมศึกษ�ตอนต้น)  หรือเทียบเท่� (ม.3 

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

   2.2.1 เป็นข้�ร�ชก�รซ่ึงมีตำ�แหน่งและ

เงินเดือนตั้งแต่ระดับปฏิบัติง�นขึ้นไป หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้�ร�ชก�ร  หรือ 

พนักง�นรัฐวิส�หกิจ หรือเป็นลูกจ้�งของรัฐ ซึ่งได้    

ปฏิบัติง�นม�แล้วรวมกันไม่น้อยกว่� 5 ปี หรือ               

   2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสม�ชิกรัฐสภ� 

สม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร สม�ชิกสภ�จังหวัด 

สม�ชกิสภ�องค์ก�รบรหิ�รส่วนจังหวดั สม�ชกิสภ�เขต 

สม�ชกิสภ�เมืองพทัย� สม�ชกิสภ�เทศบ�ล  สม�ชกิ-

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
ภาค 2  ปีการศึกษา 2560 

สภ�ตำ�บล  สม�ชิกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล หรือ

กรรมก�รสุข�ภิบ�ล หรือกำ�นัน  ผู้ใหญ่บ้�น  หรือ

  2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภ�มห�วิทย�ลัยได้พิจ�รณ�

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้�ศึกษ�ได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะ

ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)  ระหว่�งวันท่ี  

4 กันย�ยน 2560 ถึงวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2560  

สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th

  3.2 รบัสมคัรทางไปรษณย์ี  (เฉพาะผูท้ีไ่ม่ใช้สทิธิ์ 

เทยีบโอนหน่วยกติ) ระหว่�งวนัที ่11 กันย�ยน 2560 ถึง

วันท่ี 14 ตุล�คม 2560 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและ

เอกส�รประกอบก�รสมัครเข้�เป็นนักศึกษ�ต�มที่ได้

กำ�หนดไว้ในระเบยีบก�รรบัสมัครเข้�เป็นนักศึกษ� (ม.ร.1) 

ให้ครบถ้วน

 นอกจ�กนัน้  มห�วทิย�ลยัได้ให้สิทธ์ิรบัเทียบโอน- 

หน่วยกิต สำ�หรับผู้ได้รับวุฒิก�รศึกษ�ต้ังแต่ระดับ

อนปุรญิญ�หรอืเทยีบเท่� ปรญิญ�ตรหีรอืเทยีบเท่�ขึน้ไป 

จ�กมห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง หรอืจ�กสถ�บันอดุมศึกษ�อืน่  

โดยให้เป็นไปต�มหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมก�รประจำ�คณะ 

ท่ีรบัเข้�ศึกษ�กำ�หนด ทัง้นีจ้ะต้องไปสมัครด้วยตนเอง

ที่มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง เท่�นั้น

  3.3 รับสมัครที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ระหว่�งวันท่ี 11 พฤศจิก�ยน 2560 ถึงวันที่ 14 

พฤศจิก�ยน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดร�ชก�ร) ต้ังแต่

เวล� 08.30-15.30 น. ทีอ่�ค�รหอประชมุพ่อขุนร�มคำ�แหง-

มห�ร�ช โดยดำ�เนินก�รสมัครได้ 2 กรณี  ดังนี้

    3.3.1 กรณซีือ้เล่มระเบยีบก�รรับสมัคร  

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยูใ่นเล่มระเบียบก�รสมัคร) 

แล้วนำ�ม�สมัคร

   3.3.2 กรณี ไมเ่สียค่าใบสมัคร  ให้กรอก 

ข้อมูลก�รสมัครล่วงหน้�ท�งอนิเทอร์เนต็ ผ่�นเวบ็ไซต์

ของมห�วทิย�ลยั www.ru.ac.th  ผูส้มัครต้องพมิพ์ใบสมคัร 

เข้�เป็นนกัศกึษ�และใบสมคัรสม�ชกิข่�วร�มคำ�แหง 

ออกม� แล้วนำ�ม�สมัคร

 4. หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมคัร  (ถ่�ยสำ�เน�ขน�ด 

A 4 เท่�นั้น)

  4.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษ� 

(ม.ร.2)

  4.2 สำ�เน�คุณวุฒิท่ีจบหลักสูตร จำ�นวน 

2 ฉบับ  (กรณใีช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกติระดับอนุปรญิญ�

หรอืเทยีบเท่�ข้ึนไป ต้องถ่�ยสำ�เน�คุณวฒุ ิจำ�นวน 4 ฉบบั) 

   4.2.1 ในกรณีใช้คุณวุฒิต่�งประเทศ 

ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

ให้ผูส้มคัรติดต่อเจ้�หน้�ท่ี  ท่ีฝ่�ยรับสมัครและแนะแนว-

ก�รศึกษ� อ�ค�ร สวป. ช้ัน 3 มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง 

ก่อนก�รรับสมัคร หรือติดต่อผูป้ระส�นง�นก�รสมัคร 

ในวันที่ม�ดำ�เนินก�รสมัครเป็นนักศึกษ�

 ส่วนในระดับอนุปริญญ�หรือเทียบเท่�ขึ้นไป 

ให้ไปติดต่อขอใบเทียบคว�มรู้ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รอุดมศึกษ� โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5451,  

0-2610-5381-2 ก่อนวนัท่ีม�ดำ�เนนิก�รสมคัรเป็นนักศึกษ�       

   4.2.2 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษ�-

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่� ม�สมัครเป็นนักศึกษ�

ระดับปรญิญ�ตร ี ต้องมีหนงัสือรบัรองจ�กผูบ้งัคบับัญช� 

ระดับหัวหน้�กองหรือเทียบเท่�ขึ้นไป

  4.3 สำ�เน�หลกัฐ�นต่�ง ๆ  ห�กมกี�รเปลีย่นแปลง 

ชือ่ตัว หรอืน�มสกุล  หรอืกรณีสมรส  หรอื กรณีหย่� 

ให้ถ่�ยสำ�เน�เท่�กับสำ�เน�คุณวุฒิ นั้น

  4.4 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น จำ�นวน 2 ฉบับ 

และสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน  จำ�นวน 3  ฉบับ  

 ส�าหรับผู ้สมัครที่เป็นผู ้พิการให้ใช้ส�าเนา- 

บัตรประจ�าตัวคนพิการ จ�านวน 2 ฉบับ

  4.5 รปูถ่�ยสีหน้�ตรง  ขน�ด 2 นิว้  จำ�นวน 1 รปู 

  4.6 แผ่นระบ�ย (ม.ร.25) จำ�นวน 1 แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบก�รรับสมัคร)

  4.7 ใบรบัรองแพทย์ จำ�นวน 1 ฉบบั (ขอได้ที ่

ง�นแพทย์และอน�มัย ค่�ธรรมเนียม ฉบบัละ 20 บ�ท) 

  4.8 ใบสมัครสม�ชิกข่�วร�มคำ�แหง (อยู่ใน 

เล่มระเบียบก�รรับสมัคร)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณรและ

ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ด�าเนินการสมัคร

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ www.

iregis2.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังม ี

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้  

 ขอทร�บร�ยละเอียดเพิ่มเติมท่ีฝ่�ยรับสมัคร 

และแนะแนวก�รศึกษ� สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�ร

และทดสอบประเมินผล (อ�ค�ร สวป. ชัน้ 3)  มห�วิทย�ลยั-

ร�มคำ�แหง  แขวงหัวหม�ก  เขตบ�งกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623      



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

คณะนิติฯ จัดอบรม 
‘กฎหมายครอบครัว’

 คณะนิติศ�สตร์ มห�วทิย�ลัยร�มคำ�แหง จดัโครงก�รพฒัน�คว�มรูก้ฎหม�ย 

ให้กบัผูป้ระกอบก�รวชิ�ชพีครแูละบคุล�กรท�งก�รศึกษ� เรือ่ง “กฎหมายเกีย่วกบั 

สถาบันครอบครวั” โดยมี อาจารย์ ดร. นันทรตัน์  เตชะมา รองคณบดีฝ่�ยบรหิ�ร 

คณะนิติศ�สตร์ เป็นประธ�นเปิดง�น และมีคร ูอ�จ�รย์ และบคุล�กรท�งก�รศึกษ�

จ�กโรงเรียนส�ยส�มัญศึกษ� รวมทั้งบุคล�กรจ�ก ม.ร�มคำ�แหง ร่วมง�น  

เมื่อวันที่ 24 สิงห�คม 2560 ณ ห้องประชุม 1512 ชั้น 5 อ�ค�รคณะนิติศ�สตร์ 

 โอก�สนี้  อาจารย์ ดร. นันทรัตน์  เตชะมา รองคณบดีฝ่�ยบริห�ร  

คณะนิติศ�สตร์ กล่�วว่�คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จัดโครงก�ร

พัฒน�คว�มรู้กฎหม�ยให้กับผู้ประกอบก�รวิช�ชีพครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�  

เป็นประจำ�ทุกปีเพื่อขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้แก่บุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

ได้มีคว�มรู้ท�งด้�นกฎหม�ย ต�มปรัชญ�ของคณะนิติศ�สตร์ ที่ว่� “คุณธรรม

คู่กฎหม�ย ขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�” และในคร้ังน้ีจัดอบรมในหัวข้อ “กฎหม�ย

เก่ียวกับสถ�บันครอบครัว” ซ่ึงม�จ�กก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

เม่ือปีท่ีผ่�นม� โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้�รับก�รอบรมได้รับคว�มรู้เก่ียวกับ 

กฎหม�ยครอบครัว ส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ไปใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน และ 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� 

ผู้เข้�รับก�รอบรมจะนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 สำ�หรับกิจกรรมภ�ยในง�น ประกอบด้วย ก�รบรรย�ยเรื่อง “บทบาท

ของครูต่อความรุนแรงในครอบครัว” โดย นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์  

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กองส่งเสริมสถ�บันครอบครัว 

กรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว ก�รบรรย�ยเรื่อง “หมั้นและสมรส” 

โดย อาจารย์ ดร.ดนพร จิตต์จรุงเกียรต ิ อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์ ม.ร.  

และก�รบรรย�ยเร่ือง “ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาและการส้ินสุดการสมรส” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีพันธ์ อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์ ม.ร. 

รวมท้ังก�รแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นทัศนคติและประสบก�รณ์ระหว่�งกันด้วย

 ส�ข�วิช�ภ�ษ�เยอรมันในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ คณะมนุษยศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จัดโครงก�ร “ปฐมนิเทศและเปิดสอนหลักสูตรศิลป-

ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วชิ�ภ�ษ�เยอรมันในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ ฉบับปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2560” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะ-

มนษุยศ�สตร์ เป็นประธ�นเปิดง�น  เม่ือวนัที ่19 สิงห�คม 2560 ณ อ�ค�รสวรรคโลก 

ชั้น 6 ห้อง 601 ม.ร.

       ภ�ยในง�นมีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สุภทัรา บุญปัญญโรจน์ ผูอ้ำ�นวยก�ร

บัณฑิตศึกษ� คณะมนุษยศ�สตร์ รองศาสตราจารย์ภาคินี อัครมาส ประธ�น

หลกัสตูรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วชิ�ภ�ษ�เยอรมันในฐ�นะภ�ษ�ต่�งประเทศ 

และอ�จ�รย์ประจำ�หลกัสตูรฯร่วมต้อนรบันักศึกษ�ใหม่ และมีผูแ้ทนจ�กสถ�บัน

ก�รศึกษ�เยอรมัน Dr. Hans-Dieter Dräxler ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รสอนภ�ษ�  

สถ�บันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe Institut Thailand)  Prof. Dr. Klaus Ries 

ผูแ้ทนจ�กมห�วทิย�ลยัฟรดีรชิ ชลิเลอร์ เยน� (Friedrich Schiller Universität Jena) 

ร่วมมอบทุนก�รศึกษ� จำ�นวน 6 ทุน โดยทุนทั้งหมดได้รับก�รสนับสนุนจ�ก

รัฐบ�ลอินโดนีเซีย จำ�นวน  1 ทุน และสถ�บันเกอเธ่ ประเทศไทยและประเทศ

อินโดนีเซีย จำ�นวน 5 ทุน  

 สำ�หรบัหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาเยอรมนัในฐานะ 

ภาษาต่างประเทศ เริม่เปิดสอนครัง้แรกเม่ือปีพ.ศ. 2542 โดยได้รบัคว�มสนบัสนนุ

และร่วมพัฒน�หลักสูตรโดยองค์ก�รแลกเปลี่ยนท�งวิช�ก�รแห่งประเทศ-

เยอรมนี (DAAD) และสถ�บันแฮร์เดอร์ มห�วิทย�ลัยไลพ์ซิก ประเทศเยอรมนี 

(Herder-Institut der Universität Leipzig) 

 นบัต้ังแต่นัน้ม�ท�งส�ข�วชิ�ฯได้มุ่งมัน่พฒัน�หลกัสูตรให้มีคว�มทันสมัย

สอดคล้องกับก�รเรียนก�รสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ประสิทธิภ�พและ

เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่�งสูงสุด ในก�รพัฒน�หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 นี้ส�ข�วิช�ฯได้ร่วมพัฒน�กับผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเรียนก�รสอน 

ภ�ษ�เยอรมัน Dr. Hans-Dieter Dräxler ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รสอนภ�ษ� 

สถ�บันเกอเธ่ ประเทศไทย และ Prof. Dr. Hermann Funk ประธ�นหลักสูตร

ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ เยน� ซึ่งได้ชื่อว่�เป็น

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน

รองศาสตราจารย์ภาคินี อัครมาส ประธาน-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

Dr. Hans-Dieter Dräxler ผู้อำานวยการฝ่ายการ-
สอนภาษาสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และ

นายเตวิช สะเมาะ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
จากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

หลกัสตูรท่ีได้ม�ตรฐ�นระดับส�กลและติดอันดับ 1 ใน 10 หลักสูตรปรญิญ�โท

ยอดเยี่ยมของเยอรมนี

     ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรนี้ขึ้นม� มีผู้สนใจเข้�ศึกษ�ต่อในหลักสูตร

จ�กประเทศไทย และจ�กอีกหล�ยประเทศ อ�ทิ ออสเตรีย  เยอรมนี  อินโดนีเซีย 

ล�ว และ เวยีดน�ม เป็นต้น ทำ�ให้มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหงส�ม�รถผลติมห�บัณฑิต

ที่มีคุณภ�พสู่ส�กลจำ�นวนม�ก ระดับมห�บัณฑิต  จำ�นวน 27 คน ปัจจุบันทำ�ง�น

ในมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดน�ม มห�บัณฑิต 

จำ�นวน 4 คน กำ�ลังศึกษ�ต่อระดับปริญญ�เอกในประเทศเยอรมนี นอกจ�กนี ้

มห�บัณฑิตบ�งส่วนก็ทำ�ง�นในสถ�นทูตของประเทศท่ีใช้ภ�ษ�เยอรมัน   

หน่วยง�นรัฐบ�ล และองค์กรระหว่�งประเทศด้วย

คณะมนุษย์ฯปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
หลักสูตร ป.โท ภาษาเยอรมัน 

 อ.ลาวินี  ปุรณะสกุล           สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ศิษย์เก่�ข้�ร�ชก�รดีเด่น ประจำ�ปี 2559 จ�กก�รคัดเลือกของสำ�นักง�น-

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรอืน พร้อมด้วยศิษย์ปัจจบัุนทีไ่ด้รบัร�งวลัคว�มประพฤติดี 

จ�กพทุธสม�คมแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชปูถมัภ์ และร�งวลัเย�วชนดีเด่น 

กรงุเทพมห�นคร (ประก�ยเพชร ครัง้ท่ี 12) ภมิูใจได้รบัร�งวลัเกยีรติบตัรเชดิชเูกยีรติ

และองค์พระรปูพ่อขนุร�มคำ�แหงมห�ร�ช จ�กมห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง เม่ือวนัที่ 

18 สงิห�คม 2560 ณ ห้องศักด์ิ ผ�สขุนรินัต์ อ�ค�รหอประชมุพ่อขนุร�มคำ�แหงมห�ร�ช  

พร้อมยำ�้ว่�จะมุ่งมัน่พฒัน�ตนเอง เพยีรรกัษ�คว�มดีง�ม และประพฤติปฏบัิติตน 

ทำ�คว�มดีเพื่อสังคมและประเทศช�ติต่อไป

 สำ�หรบั ศิษย์เก่�ทีไ่ด้รบัร�งวลัข้�ร�ชก�รดีเด่น ประจำ�ปี 2560 จ�กสำ�นกัง�น-

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน จำ�นวน 81 คน และนักศึกษ�ปัจจุบัน ที่ได้รับ

ร�งวัลคว�มประพฤติดี จ�กพุทธสม�คมแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 

จำ�นวน 5 คน ได้แก่ นายโยธนิ  สตุตะพรม  นายพิศทุธิ ์ ตงเจรญิ  นายณัฐนันกร  ถุงทอง  

นางสาวกชกร  เรอืงนุ้ย และนางสาวสุนิสา  เตือนอดุมศลิ  และนกัศึกษ�ท่ีได้รบัร�งวลั

เย�วชนดีเด่นกรงุเทพมห�นคร (ประก�ยเพชร คร้ังท่ี 12) ประจำ�ปี 2560 ได้แก่ นายสนัต ิ มากชู 

 “ข่�วร�มคำ�แหง” มีโอก�สได้พดูคุยกบัตัวแทนของศิษย์เก่�และศิษย์ปัจจบัุนถงึ

คว�มภ�คภมูใิจและก�รประพฤตปิฏบิตัตินให้ประสบคว�มสำ�เร็จในวันนี้

 นายส�ารวย เกษกุล น�ยอำ�เภอท่ีว่�ก�รอำ�เภอขุขันธ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ กล่�วว่�ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่�งยิ่งที่

มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง มอบประก�ศเกยีรติคุณให้กบัศิษย์เก่� 

ที่ออกไปปฏิบัติหน้�ที่รับร�ชก�รจนประสบคว�มสำ�เร็จ  

ได้รับร�งวัลข้�ร�ชก�รดีเด่น ประจำ�ปี 2559 และซ�บซ้ึง 

ในบุญคุณท่ีสถ�บันก�รศึกษ�แห่งนี้ได้ให้โอก�สท�งก�รศึกษ�แก่ 

ทุกคนได้เรยีนหนังสืออย่�งเสมอภ�ค อบรมส่ังสอนให้บณัฑิต 

มีคว�มรูคู่้คณุธรรม ออกไปรบัใช้สังคมและประเทศช�ติและขอสญัญ�ว่�จะทำ�หน้�ท่ี 

เป็นข้�ร�ชก�รท่ีดี สร้�งชือ่เสียงให้มห�วทิย�ลยั และดำ�รงรกัษ�คว�มดีนีไ้ว้ตลอดไป 

 นายภัควัต  ขันธหิรัญ  ปลัดอำ�เภอที่ทำ�ก�รปกครอง

อำ�เภอศรรี�ช� จงัหวดัชลบรุ ี กล่�วว่�ภมิูใจท่ีสำ�เรจ็ก�รศึกษ� 

จ�กรั้วมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง มห�วิทย�ลัยให้โอก�ส

ท�งก�รศึกษ�กับทุกคน ถือเป็นมห�วิทย�ลัยของประช�ชน

อย่�งแท้จริง เม่ือสำ�เร็จก�รศึกษ�ก็มุ่งมั่นทำ�ง�นด้วยคว�ม

ซ่ือสัตย์สุจริต ทำ�คุณง�มคว�มดีให้กับแผ่นดิน และยึดมั่น

ต�มหลกัทศพธิร�ชธรรม ทีอ่งค์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วั

รชัก�ลท่ี 9 ทรงใช้ปกครองบ้�นเมอืงและยงัประโยชน์สุขให้แก่ประช�ชน ซึง่เป็น

สิ่งที่ทำ�ให้ชีวิตก�รทำ�ง�นก้�วหน้�ตลอดม�

 “ร�งวัลข้�ร�ชก�รดีเด่น ประจำ�ปี 2559 ถอืเป็นอกีหนึง่คว�มภ�คภมูใิจและ

เป็นกำ�ลงัใจให้กบัก�รปฏบิติัหน้�ทีก่�รง�น ขอฝ�กถงึนกัศึกษ�และข้�ร�ชก�รยุคใหม่ว่� 

ขอให้ภมิูใจทีเ่กดิม�บนแผ่นดินไทย และต้องไม่หยดุท่ีจะห�คว�มรูเ้พิม่เติมท่ีเกีย่วข้อง 

รวมท้ังหม่ันทำ�คณุง�มคว�มดีให้กบัสงัคมและสร้�งคว�มเจรญิก้�วหน้�ให้แก่บ้�นเมือง” 

 นายศริวิฒัน์  พินิจพานชิย์  น�ยอำ�เภอทีว่่�ก�รอำ�เภอพล 

จังหวัดขอนแก่น กล่�วว่�ต้ังใจปฏิบัติหน้�ท่ีรับร�ชก�ร

ด้วยคว�มซือ่สตัย์สุจรติ ขยนัหมัน่เพยีร และยึดหลกัก�รครองตน 

ครองคน และครองง�น จนประสบคว�มสำ�เร็จได้รับร�งวัล

ข้�ร�ชก�รดีเด่นในครัง้นี ้ และภ�คภมิูใจท่ีมห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง 

ให้คว�มสำ�คญักับศิษย์เก่�ท่ีประสบคว�มสำ�เรจ็ในหน้�ทีก่�รง�น

ในทุกๆแวดวงอ�ชีพเสมอม�

 “จะต้ังใจปฏบัิติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถโดยค�านึงถงึประชาชนเป็นหลกั 

และหวังอย่างยิ่งว่าข้าราชการยุคใหม่ จะมีความตั้งใจ รักในอาชีพ และค�านึงถึง 

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซ่ึงจะท�าให้สังคมและบ้านเมืองพฒันาทัดเทียมกบั

นานาประเทศได้”

 นายไทยววิฒัน์  วรรณสขุ  น�ยสัตวแพทย์ชำ�น�ญก�รพเิศษ 

สำ�นักง�นปศุสัตว์ จังหวัดสระแก้ว กล่�วว่�ภูมิใจที่ได้เป็น

ลูกพ่อขุนร�มคำ�แหงมห�ร�ช ตนเองเข้�ม�ศึกษ�ปริญญ�โท 

คณะรฐัศ�สตร์ ท่ีส�ข�วทิยบรกิ�รฯจงัหวดัปร�จนีบุร ี เพร�ะ 

สนใจท�งด้�นรัฐศ�สตร์ และต้องก�รห�คว�มรู้เพิ่มเติม 

ไปประยุกต์ใช้ในก�รประกอบอ�ชีพ 

 “การเป็นข้าราชการที่ดี ต้องตั้งใจท�าหน้าที่ มีความรับผิดชอบและทุ่มเท 

กับการท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และฝากถึงนักศึกษาทุกคนขอให้ด�ารงตน 

อยูใ่นศีลธรรม มีจติส�านึกดีในการท�างานเพือ่ส่วนรวม และมีระเบียบวนัิย รวมท้ัง 

มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย” 

 นางอทุยัวรรณ  โพธิก์ระจ่าง  ผูอ้ำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�

นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอธัย�ศัย จงัหวดัชยัน�ท กล่�วว่� 

ภมิูใจท่ีเป็นศิษย์เก่�มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง คว�มรูท้ีไ่ด้รบัจ�ก

มห�วทิย�ลยัแห่งนี ้ ส�ม�รถนำ�ไปประยกุต์ใช้ในก�รปฏบิติัง�น 

และบริห�รง�นร�ชก�รได้เป็นอย่�งดี อีกท้ังได้นำ�หลัก 

พระร�ชดำ�รสัขององค์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วั รชัก�ลท่ี 9 

ม�เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่และดำ�เนินชีวิต ทำ�ให้

ส�ม�รถสร้�งประโยชน์ให้แก่ประช�ชนและประเทศช�ติได้ดียิ่งขึ้น

   ด้�น นางสาวกชกร  เรอืงนุ้ย นกัศึกษ�คณะบรหิ�รธุรกจิ 

ได้รบัร�งวลัคว�มประพฤติดี จ�กพทุธสม�คมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ กล่�วว่�ดีใจและเป็นเกยีรติกบัตนเอง

และครอบครวัอย่�งยิง่ ทกุร�งวลัท่ีได้รบัเป็นกำ�ลังใจให้มุ่งม่ัน

ทำ�คว�มดี พัฒน�ตนเองในทุกๆด้�น เพื่อเป็นแบบอย่�งที่ดี 

ตั้งใจศึกษ�เล่�เรียน เป็นนักศึกษ�และเย�วชนที่ดีต่อไป

 “การเรยีนหนังสืออย่างเดียวไม่เพยีงพอ ต้องท�ากจิกรรม

ควบคู่ไปด้วย แต่ก็ต้องรูจั้กแบ่งเวลาให้ถกูต้อง และเป็นทัง้คนเก่งและดี มีจติสาธารณะ

ช่วยเหลือสังคม รวมทั้งต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณทุกคน” 

 นายสันติ  มากชู คณะศึกษ�ศ�สตร์  ได้รับร�งวัล 

เย�วชนดีเด่นกรุงเทพมห�นคร (ประก�ยเพชร คร้ังที่ 12) 

ประจำ�ปี 2560 กล่�วว่�ดีใจทีไ่ด้รบัร�งวลันี ้ ถอืเป็นเกยีรติประวัติ 

แก่ตนเองและครอบครวั ทัง้ยงัได้นำ�ชือ่เสยีงม�สู่มห�วทิย�ลยั-

ร�มคำ�แหงด้วย ต้ังใจเป็นนักศึกษ�ท่ีดีของมห�วิทย�ลัย

และเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับเพื่อนนักศึกษ� ตลอดจนเป็น

เย�วชนที่มีจิตอ�ส� ช่วยเหลือง�นสังคม ประเทศช�ติ และ

ประพฤติตัวปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับเย�วชนไทยด้วย 

   ก�รทำ�กิจกรรมเป็นก�รฝึกฝนประสบก�รณ์ ส่วนก�รเรียนหนังสือทำ�ให้

มีคว�มรู้ด้�นวิช�ก�ร จึงควรทำ�ควบคู่กันไป แต่ต้องรู้จักแบ่งเวล�และจัดลำ�ดับ

คว�มสำ�คัญให้ถูกต้อง ที่สำ�คัญต้องไม่หลงไปกับร�งวัลต่�งๆที่ได้รับ ดังคำ�กลอน

ที่ว่� 

 “ถงึแม้ว่าเราจะมีรางวลัการนัตีว่าดีเด่น กย็ิง่ต้องเน้นท�าความดีมีการให้

   ต้องดีเด่นทัง้ตัวและหวัใจ อย่ายอมให้ความเด่นดังบงัความด”ี

ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน เผยภูมิใจรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
มุ่งทำาความดีเพื่อสังคม-ประเทศชาติต่อไป



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

ถาม 1. ห�กสอบไม่ผ่�นวชิ�หนึง่ (F) ในแต่ละภ�ค

พอจบก�รศึกษ�ไปจะรวมหน่วยกิตตัวที่ไม่ผ่�น F 

นำ�ม�ห�รเกรดด้วยไหม

 2. ห�กสอบไม่ผ่�นเทอมแรก แล้วต้อง

ลงเรียนเทอมสองใหม่แล้วสอบผ่�นจะเอ�เกรด

ม�เฉพ�ะที่ผ่�นหรือเอ�ทั้ง 2 ที่ลงไปม�คิดรวมกับ

เกรดเฉลี่ยด้วยไหม

 3. ห�กหน่วยกิตเกิน 145 หน่วยกิต  

ต�มหลกัสูตรจะมีผลยงัไงบ้�ง จะเอ�หน่วยกติวชิ�เกนิ

คิดรวมเกรดเฉล่ียด้วยหรอืไม่  ทำ�ให้เกรดเฉลีย่ฉดุลงไหม

 4. ก�รรเีกรด มข้ัีนตอนในก�รรเีกรดยงัไงบ้�ง 

ติดต่อหรือแจ้งเจ้�หน้�ท่ีอย่�งไรและก�รรีเกรด 

มีผลอะไรบ้�ง

ตอบ 1. วิช�ท่ีสอบตกจะไม่นำ�ม�รวมเพื่อคิด

เกรดเฉลี่ยเมื่อจบก�รศึกษ�

 2. นำ�เฉพ�ะวิช�ที่สอบผ่�นเท่�นั้นม�คิด

เกรดเฉลี่ย เกรดที่ตกไม่นำ�ม�คิดเกรดเฉลี่ย

 3. ทกุกระบวนวชิ�ทีมี่ผลสอบผ่�นจะต้อง

นำ�ม�รวมเพือ่คิดเกรดเฉลีย่ ไม่ว่�วชิ�ทีส่อบผ่�นนัน้ 

จะเป็นวชิ�ในหลกัสตูรหรอืไม่ก็ต�ม ซ่ึงจะฉดุเกรด 

หรือไม่ต้องดูว่�เกรดที่สอบได้ได้เกรดใด

 4. นักศึกษ�ที่ประสงค์จะรีเกรดวิช�ใด

วิช�นั้นจะต้องได้เกรด D หรือ D+ เท่�นั้น เกรด

ท่ีสูงกว่�ไม่ส�ม�รถลงทะเบียนเพื่อรีเกรดได้  

ให้นกัศึกษ�ลงวิช�น้ัน ในภ�ค 1,ภ�ค 2 หรอืฤดูร้อนกไ็ด้ 

ถ้�ได้เกรดทีสู่งกว่�หรอืเท่�เดิมจงึจะเป็นก�รรเีกรด 

นักศึกษ�ไม่ต้องแจ้งแต่อย่�งใด เม่ือจบก�รศึกษ�

ระบบจะปรบัให้โดยอตัโนมัติ ส่วนผลของก�รรเีกรด

คือนักศึกษ�จะหมดสิทธ์ิก�รได้เกียรตินิยม แม้ว่�

หลกัเกณฑ์อืน่จะครบกต็�มและถ้�ลงรเีกรดแล้วไม่ผ่�น

นักศึกษ�ก็จะได้เกรดเดิม(ซึ่งถือว่�สอบผ่�นแล้ว)

ถาม 1. เคยเรียนพรีดีกรีแล้วเทียบโอนม�เป็น

นักศึกษ�ปกติ ตอนน้ีเรยีน ป.ตร ีจบจ�กอกีสถ�บันหน่ึง

จะส�ม�รถเทียบโอนได้อีกหรือไม่

 2. ถ้�ห�กเร�เทียบโอนมห�วิทย�ลัยจะคิด

เกรดต�มวิช�ท่ีส�ม�รถโอนได้หรือนับเกรดต�มท่ี

เร�สอบผ่�นด้วยทั้งหมดเพร�ะมีหน่วยกิตท่ีเกิน

ม�เยอะพอสมควรจะส�ม�รถทำ�อย่�งไรที่ไม่ต้อง

นับเกรดที่เกินม�หรือไม่

ตอบ 1. นกัศึกษ�จบก�รศึกษ� (ได้ป.ตร)ี หลงัจ�ก

ทีส่มัครเป็นนักศึกษ�ร�มคำ�แหงและใช้สิทธ์ิเทียบโอน

วิช�ที่สอบได้จ�กก�รเป็นนักศึกษ� Pre-degree 

 ดังนัน้นกัศึกษ�จงึไม่มีสทิธ์ิจะนำ�วฒุปิ.ตรี 

ม�ใช้สิทธิ์เทียบโอนเพร�ะในก�รสมัครนักศึกษ�ใหม ่

นักศึกษ�ยงัศึกษ�ไม่จบ สิทธ์ิในก�รเทียบโอนวฒิุ ป.ตรี  

จึงยังไม่มี กองบรรณาธิการ

 ถ้�นักศึกษ�จะใช้สิทธิ์เทียบโอนของวุฒิ ป.ตร ี

นกัศึกษ�ต้องล�ออกจ�กก�รเป็นนกัศึกษ�ร�มคำ�แหง

ก่อนแล้วใช้วฒุ ิป.ตร ีสมัครเป็นนกัศึกษ�ใหม่ (ในช่วงที่

มห�วิทย�ลัยเปิดรับ) แต่นักศึกษ�ส�ม�รถเทียบโอน

วิช�ที่สอบผ่�นกลับม�ได้ทั้งหมด (ในกรณีหลักสูตร

ไม่มีก�รเปลีย่นแปลง) ดังน้ัน วชิ�ทีเ่ทยีบโอนของนกัศึกษ�

คือวิช�ของที่ใช้วุฒิ ป.ตรีสมัครฯ รวมกับวิช�ที่สอบได ้

จ�กมห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง (วชิ�ทีส่อบได้จ�กนักศึกษ� 

Pre-degree  และท่ีสอบได้ใหม่ในก�รสมัครเป็นนกัศึกษ�

แบบปกติในครั้งแรก)

 2. ในก�รสมัครนักศึกษ�ใหม่โดยใช้วฒุ ิป.ตร ี

สมคัรนักศึกษ�ส�ม�รถใช้สิทธ์ิเทียบโอนจ�กวฒุ ิ ป.ตร ี

แต่วิช�ท่ีเทียบโอนจะไม่นำ�ไปรวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ย

ส่วนก�รเทียบโอนวิช�ท่ีสอบผ่�นจ�กมห�วิทย�ลัย- 

ร�มคำ�แหง วชิ�ใดทีไ่ม่มใีนหลกัสตูรวิช�น้ันคณะจะ 

ไม่โอนให้ ดังน้ันวิช�ท่ีนอกเหนือจ�กหลักสูตร 

จงึไม่มีในก�รสมคัรเป็นนักศึกษ�ใหม่ (ท่ีใช้วฒุ ิป.ตรสีมัคร) 

วิช�ที่สอบได้จ�กมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงทุกวิช� 

ท่ีโอนต้องนำ�ม�คิดเกรดเฉลี่ยเม่ือจบก�รศึกษ� 

ด้วยรวมกับวิช�ที่ เหลือในหลักสูตรที่ นักศึกษ� 

ต้องเรียนเพิ่ม 

 สำ�นักพิมพ์ ขอแจ้งร�ยชื่อตำ�ร�ที่พิมพ์แล้วเสร็จภ�ยในเดือนมิถุน�ยน 2560 จำ�นวน 15 วิช� ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60073 CHI 4205 85/25 วรรณกรรมจีนโบร�ณ รศ.เส�วภ�คย์  วรลัคน�กุล

  (CN 413)

 60055 ENG 2101 78/25 ก�รออกเสียงภ�ษ�อังกฤษ รศ.พัชรี  พล�วงศ์ 

  (EN 203)

 60096 FDT 3202 56/25 ปฏิบัติก�รก�รทำ�ง�น ผศ.ดร.เบญจ�  ชุตินทร�ศรี

  (TN 322)  ของหน่วยเครื่องมือ

    ท�งวิศวกรรมอ�ห�ร

 60103 LAW 2034 65/25 สถ�บันกฎหม�ยอเมริกัน FREDERRICK CEELY, ESQ

 60101 MED 6102 123/25 พีชคณิตสำ�หรับครู รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

  (ME 612)

 60102 MER 4103 120/25 ก�รสร้�งแบบวัดจิตพิสัย รศ.สมจิตร�  เรืองศรี

  (MR 413)

 60104 MTH 2253 (H) 59/25 เฉลยแบบฝึกหดัระบบจำ�นวน รศ.วีระศักดิ์  ว�จ�บัณฑิตย์

 60076 MTH 3107 32/25 สมก�รเชิงอนุพันธ์ย่อย รศ.ก่อสุข  วีระถ�วร

  (MA 317)

 60099 PHA 6103 135/25 นโยบ�ยและก�รจัดก�ร- ผศ.ดร.ถ�วร  ม�ต้น

    ระบบสุขภ�พ

 60094 PHC 3216 73/25 ระเบียบวิธีวิจัยท�ง- ผศ.ดร.ถ�วร  ม�ต้น

    ส�ธ�รณสุข

 60088 PHI 2306 39/25 ปรัชญ�จิต รศ.วิโรจ  น�คช�ตรี

  (PY 236)

 60077 PHI 4406 34/25 ศ�สน�กับสังคม รศ.นงเย�ว์  ช�ญณรงค์

  (PY 446)

 60095 POL 2102 68/25 หลักรัฐธรรมนูญและ รศ.สุรพันธ์  ทับสุวรรณ์

    สถ�บันก�รเมือง และคณะ

 60092 POL 3320 59/25 เทคนิคก�รบริห�รง�นบุคคล รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี

 60064 POL 4351 73/25 ก�รเมืองและก�รบริห�ร- ผศ.ศิริพร  เช�วลิต

    รัฐกิจก�รพัฒน� 

  นักศึกษ�สั่งซื้อหนังสือเรียนได้ท�งอินเทอร์เน็ตหรือท�งไปรษณีย์ โดยตรวจเช็คร�ยชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และส�ม�รถซื้อตำ�ร�ด้วยตนเองได้ที่สำ�นักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755, 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่�ยข�ย)                                            

ข่�วโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

THA 3104 การเขียนเ ฉพาะกิจ

 ✎	อาจารย์ผูบ้รรยาย: ผศ.ดร.สรตี  ปรชี�ปัญญ�กลุ

 ✎	ช่องทางติดต่อผู้สอน: ภ�ควิช�ภ�ษ�ไทย

และภ�ษ�ตะวันออก คณะมนุษยศ�สตร์ ห้อง 2502

	 ✎	วนั เวลา สถานทีบ่รรยาย:  วนัองัค�ร เวล� 11.30 - 

13.20 น. ห้อง1507 ชั้น 5 อ�ค�ร 1 คณะมนุษยศ�สตร์

 ✎	ค�าอธิบายกระบวนวิชา: ศึกษ�รูปแบบภ�ษ� 

และฝึกทักษะก�รเขียนเพือ่จุดประสงค์เฉพ�ะกจิ รณรงค์                

ก�รโฆษณ� และก�รประช�สัมพันธ์

 ✎	จุดมุ ่งหมายของรายวิชา/กระบวนวิชา  

เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มรู้ด้�นรูปแบบก�รใช้ภ�ษ� และ

ฝึกทักษะก�รเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพ�ะกิจ

 ✎	เน้ือหาโดยสรุป: คว�มรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 

ก�รเขยีน คว�มหม�ย จุดมุ่งหม�ยในก�รเขียน และก�รเขียน

เพื่อจุดประสงค์เฉพ�ะกิจ

 ก�รใช้ภ�ษ�ไทยในก�รเขียนเฉพ�ะกิจ  ระดับภ�ษ�  

ก�รใช้คำ�  ก�รใช้ประโยค  ก�รเว้นวรรค  ก�รย่อหน้�

 ก�รเขียนเฉพ�ะกิจประเภทต่�ง ๆ เช่น ก�รเขยีน-

ใบคำ�ร้องของนักศึกษ� ก�รเขียนร�ยง�นก�รประชุม 

ก�รเขียนเอกส�รเพื่อก�รสมัครง�น ก�รเขียนเอกส�ร

เพื่อก�รโฆษณ� ประช�สัมพันธ์ เช่น  ข่�วแจก  จดหม�ย

ข่�ว  โปสเตอร์   แผ่นปลวิ  แผ่นพบั  แค็ตต�ลอ็ก  ว�รส�ร

 เอกสารประกอบการสอน: สรตี ปรชี�ปัญญ�กลุ. 

THA 3104 ก�รเขียนเฉพ�ะกิจ. (เอกส�รอัดสำ�เน�) 

จำ�หน่�ยที่ห้องถ่�ยเอกส�รคณะมนุษยศ�สตร์

 การวัดผล: ข้อสอบปรนัย จำ�นวน 50 ข้อ เนื้อห�

เก่ียวกับคว�มรู้พื้นฐ�นเก่ียวกับก�รเขียนทั่วไป และ 

ก�รเขียนเฉพ�ะกิจ

 ข้อสอบอัตนัย จำ�นวน 2 ข้อ ประกอบด้วย ก�ร-

เขียนร�ยง�นท�งวิช�ก�รจ�กสถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดให้ 

และก�รออกแบบโปสเตอร์เพื่อก�รประช�สัมพันธ์

 เวล�ในก�รทำ�ข้อสอบ 2.30 ชั่วโมง

 การประเมนิผล: จ�กก�รสอบปล�ยภ�ค 100 คะแนน

ระดับคะแนน: A   B+  B  C+  C  D+  D และ F

 ข้อแนะน�าในการสอบ: นักศึกษ�ควรแม่นยำ�

ในหลกัเกณฑ์ก�รเขยีนเฉพ�ะกจิประเภทต่�ง ๆ เพร�ะนักศึกษ�

จะต้องม�พบสถ�นก�รณ์จำ�ลองท่ีระบุไว้ในข้อสอบ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในก�รตอบข้อสอบ และควรแบ่งเวล�

ในก�รทำ�ข้อสอบให้เหม�ะสม เนื่องจ�กข้อสอบบ�งข้อ

อ�จใช้เวล�ในก�รตอบม�กกว่�ข้ออื่น

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

 ✎	เอกสารประกอบการเรียน เอกส�รคำ�สอน 

ANT 2013 โบร�ณคดเีบ้ืองต้น และเอกส�รประกอบก�รเรยีน 

ANT 2013 (S) โบร�ณคดีเบ้ืองต้น โดย อ.อญัชล� โภชนสมบูรณ์ 

นกัศึกษ�ส�ม�รถถ่�ยสำ�เน�ได้ท่ีร้�นถ่�ยเอกส�รคณะมนษุยศ�สตร์ 

อ�ค�ร 2 ชั้น 1

 ✎	แนวสังเขปวิชา ก�รศึกษ�ส�ระคว�มเป็นม� 

ของโบร�ณคดี วธีิก�รศึกษ�ท�งโบร�ณคดี และประโยชน์-

ที่ได้รับ เกณฑ์และก�รจัดยุคสมัย  ข้อมูลท�งโบร�ณคดี

สมยัต่�งๆในประเทศไทย ศึกษ�คว�มสัมพนัธ์ของส่ิงแวดล้อม

ท่ีมต่ีอมนุษย์และหลกัฐ�นท�งโบร�ณคดี โดยแสดงให้เห็น 

ถึงวิวัฒน�ก�รท�งวัฒนธรรม  

 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน

  TU 09:30 - 11:20 (SBB 301)

 ✎	หัวข้อหลัก

  - ประวัติคว�มเป็นม�

  - วิธีก�รศึกษ�ท�งโบร�ณคดี

  - แหล่งโบร�ณคดีที่สำ�คัญในไทย

  - หลักฐ�นท�งโบร�ณคดี

  - ก�รแบ่งยุคสมัยท�งโบร�ณคดี

  - โบร�ณคดีต่�งประเทศและมรดกโลก

 ✎	แนวทางการวัดผล

  - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ

ปรนัย 40 คะแนน และอัตนัย 60 คะแนน (มีจัดสอบ  

e-Testing ปรนัย 100 ข้อ)

  - สำ�หรับผู้ที่เข้�เรียนประจำ� ส�ม�รถสะสม 

คะแนนเก็บบ�งส่วนๆ จ�กร�ยง�นกลุ่มเรื่อง มรดกโลก 

โบร�ณสถ�นในกรงุเทพฯ และ ร�ยง�นจ�กก�รทศันศึกษ�

พพิธิภณัฑ์ ทีต้่องส่งตามวนัทีก่�าหนดระหว่างภาคการศกึษา

พร้อมน�าเสนอในชัน้เรยีน (จำ�กดัจำ�นวนกลุม่) โดยคะแนน

ร�ยง�น 1 ฉบับส�ม�รถทดแทนคะแนนก�รสอบอตันัย 1 ข้อ

  - ก�รทำ�ร�ยง�นมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม

ให้นกัศึกษ�ค้นคว้� ฝึกคิดวเิคร�ะห์ ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นกลุม่

และมีโอก�สนำ�เสนอผลง�น ซึ่งก�รทำ�ร�ยง�นน้ีไม่มี 

ผลต่อก�รสอบได้ (นกัศึกษ�ทีไ่ม่มีเวล�เข้�เรยีน ไม่จำ�เป็น

ต้องทำ�) และไม่มีก�รทำ�ร�ยง�นเพิม่เติมทกุกรณ ี (หลงัจ�ก

เกินกำ�หนดเวล�ส่ง หรือ เพื่อใช้ในก�รสอบซ่อม) 

 ✎	ข้อแนะน�า

  - ถ้�นกัศึกษ�ไม่ส�ม�รถเข้�เรยีนได้ ควรอ่�น-

คว�มรูพ้ืน้ฐ�นท่ีเกีย่วข้องต�มว�รส�รต่�งๆ และติดต�ม

ข่�วส�รท�งโบร�ณคดี เช่น ก�รค้นพบโบร�ณวตัถสุถ�นใหม่ 

ทัง้ในไทยและต่�งประเทศ หรอืก�รตีคว�มหลกัฐ�นเดิม

ด้วยแนวคิดใหม่  เพร�ะในชัน้เรยีนจะมีก�รนำ�เสนอข้อมูลใหม่ๆ

ที่จะมีก�รอภิปร�ยและนำ�ม�ใช้ในก�รประเมินผล

  - ก�รเรยีนเน้นนำ�เสนอหลกัฐ�นท�งโบร�ณคดี

จ�กภ�พถ่�ย

  - ตามหลกัสูตรก�าหนดให้วชิานีเ้ปิดบรรยาย

ในภาค 1 (ไม่เปิดในภ�ค 2 เพร�ะต้องเปิดวิช�ต่อเนื่อง 

คือ ANT 3013 สำ�หรับนักศึกษ�เอกสังคมฯแผน 1)

 ✎	วันและเวลาสอบ

  SUN 14 OCT. 2017 A 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล

SOC 4083 

SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY

(ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

 ✎	แนวสังเขปวิชา ศึกษ�แนวคว�มคิดทฤษฎี- 
ท�งสงัคมวทิย�และม�นุษยวทิยท่ีสำ�คญัต้ังแต่ศตวรรษท่ี 18 
จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวคว�มคิดทฤษฎีที่มีต่อ
ก�รพัฒน� ก�รวิจัยและก�รแก้ปัญห�ท�งสังคม
 ✎	เอกสารประกอบการเรียน
  - หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) จำ�หน่�ย
ที่ศูนย์หนังสือ และ
  - เอกสาร SO 483 ประวตัแินวคดิทางสังคมวทิยา 
โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ นักศึกษ�ส�ม�รถถ่�ยสำ�เน�
ได้ที่ร้�นถ่�ยเอกส�รคณะมนุษยศ�สตร์ อ�ค�ร 2 ชั้น 1
 ✎	วันเวลาและสถานที่เรียน
  TH 11:30 - 13:20 SLL 201 (อ�ค�รศรจีฬุ�ลกัษณ์ 
ตึกสีส้ม-ข�ว ติดกับประตูท�งออก ม.ร.)
 ✎	หัวข้อหลัก
  - ศัพท์ควรรู้
  - ทฤษฎีท�งสังคมวิทย�และทฤษฎีท�ง-
ม�นุษยวิทย�
  - ประโยชน์ของแนวคว�มคิด
 ✎	แนวทางการวดัผล (ส�าหรบันกัศึกษาส่วนกลาง 
ภาคปกติ)
  - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ
ปรนัย 30 คะแนนและอัตนัย 70 คะแนน (มีจัดสอบ  
e-Testing ปรนัย 100 ข้อ)
  - สำ�หรับผู้ที่เข้�เรียนประจำ� ส�ม�รถสะสม
คะแนนเกบ็บ�งส่วนๆละ 10 - 30 คะแนนจ�กร�ยง�นกลุม่
ที่ต้องส่งต�มวันที่กำ�หนดระหว่�งเทอมและนำ�เสนอ 
ในชัน้เรยีน (จำ�กดัจำ�นวนกลุม่) โดยคะแนนร�ยง�น 1 ฉบับ 
ส�ม�รถทดแทนคะแนนก�รสอบอัตนัย 1 ข้อ
  - ก�รทำ�ร�ยง�นมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้นกัศึกษ�ค้นคว้� ฝึกคิดวเิคร�ะห์ ฝึกก�รทำ�ง�นเป็นกลุม่
และมีโอก�สนำ�เสนอผลง�น ซึ่งก�รทำ�ร�ยง�นนี้ไม่มี
ผลต่อก�รสอบได้หรอืไม่ (นกัศกึษาไม่จ�าเป็นต้องท�าทกุคน) 
และไม่มีก�รทำ�ร�ยง�นเพิม่เติมทกุกรณีในก�รสอบซ่อม 
  - ส�าหรบันกัศกึษาส่วนภมูภิาค (หลกัสูตรเก่า) 
ก�รวัดผล เป็นข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ ไม่มีก�รทำ�ร�ยง�น 
(นักศึกษ�ควรติดต่อศูนย์เพื่อดูเทปก�รบรรย�ยสรุป 
ของส่วนภมูภิ�คในเทอม 2/54 หรอืดูก�รถ่�ยทอดก�รเรยีน 
ก�รสอนจ�กห้องเรยีนของส่วนกล�งต�มวนั เวล�เรยีน 
ท่ีแจ้งด้�นบน)
 ✎	วนัและเวลาสอบ (สำ�หรบันกัศึกษ�ส่วนกล�ง
ภ�คปกติ) M 9 OCT. 2017  (14:00-16:30) 
 ✎	ข้อแนะน�า
  - ถ้�นกัศึกษ�ไม่ส�ม�รถเข้�เรยีนได้ ควรศึกษ� 
บทเรยีนจ�กเวบ็ไซต์มห�วทิย�ลัย โดยศึกษ�แต่ละทฤษฎี 
ให้เข้�ใจและนำ�ไปประยกุต์ในก�รมองปร�กฏก�รณ์ต่�ง ๆ 
ของสังคมปัจจบัุน สำ�หรบัก�รตอบข้อสอบอตันยั นกัศึกษ�
ไม่ควรท่องจำ� แต่ต้องส�ม�รถเขียนอธิบ�ยและยกตัวอย่�ง
ให้ชัดเจน
  - เนื่องจ�กอัตร�อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�  
ไม่เพียงพอต่อจำ�นวนวิช�หลักท่ีต้องเปิดในแต่ละภ�ค-

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

ANT 2013  

INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY 

(โบราณคดีเบื้องต้น)

ก�รศึกษ�  ท�งภ�ควิช�ฯจึงต้องมีก�รบริห�รจัดก�ร 
ก�รเปิดสอนและสอบในแต่ละวิช� สลับกันในแต่ละ
ภ�คก�รศึกษ� เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นักศึกษ�จึง
ควรว�งแผนก�รศึกษ�ล่วงหน้�ต�มแผนก�รบรรย�ย
และสอบดังนี้
 * ภ�ค 1 เปิดให้สอบและบรรย�ยสด (ต�มแผน 
ก�รศึกษ�ของหลักสูตรสังคมวิทย�และม�นุษยวิทย�)
 ✎	โดยแนวท�งก�รวัดผลปล�ยภ�คแบ่งเป็น 
ปรนัย 30 คะแนนและอัตนัย 70 คะแนน
 * ภ�ค 2 เปิดให้สอบแต่ไม่บรรย�ยสด  นักศึกษ�
ส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กวดีิโอคำ�บรรย�ยย้อนหลงัเทอม 1/59
 ✎	โดยแนวท�งก�รวดัผลปล�ยภ�คเป็น ปรนัย  100 คะแนน



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน 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

และได้ค่�ปรบัเป็นเงินถงึ 8,579,060 บ�ท แต่กไ็ม่มอีะไร 

ที่จะได้ม�ง่�ย ๆ หรอกครับ เพร�ะกว่�จะได้ร�งวัล

นำ�จบัซ่ึงเป็นกึง่หน่ึงของค่�ปรบักต้็องรอให้เจ้�หน้�ท่ี

ไปจบัคนทำ�ผดิม�เสียก่อนและดำ�เนนิก�รเปรยีบเทียบ

ปรับเรียบร้อยแล้ว กทม.จึงจะแจ้งให้ม�รับร�งวัลได้ 

 เม่ือติดต�มข่�วนีจ้�ก กทม. พบว่�ในเวล�ประม�ณ  

2 สัปด�ห์หลังจ�กเริ่มใช้ระเบียบก�รให้สินบนนำ�จับ 

ก็มีคนไปลงทะเบียนท�งไลน์แล้วเกือบแสนคนและ

มีคนแจ้งก�รทำ�ผิดม�แล้วสองร้อยกว่�คน ส่วนใหญ่

เป็นคว�มผิดเรื่องขับรถจักรย�นยนต์บนท�งเท้�  

แต่ กทม. เพิ่งนำ�ม�เปรียบเทียบปรับได้ร�ว 60 คน

เป็นเงินรวม 14,000 บ�ท แต่มีคนได้สินบนนำ�จับ

ไปแค่ 30 คนเพร�ะอีก 30 คนเป็นประเภทจิตอ�ส� 

ไม่ประสงค์ที่จะรับสินบน

 ตอนที่อ่�นข่�วนี้ใหม่ ๆ ผมกำ�ลังเตรียมจะ

ออกจ�กบ้�นไปล่�ร�งวัลแล้วเชียว พอดีเห็นข่�วทีวี

ท่ีมีคนขับมอเตอร์ไซค์ย้อนศรม�เจอคนท่ีขับม�ถกูท�ง

ไปเกะกะเข้� คนท่ีม�ถูกท�งเลยโดนตีเสียป�งต�ย 

พอดูข่�วน้ีเสรจ็ผมก็เลยเก็บสม�ร์ทโฟนแล้วนอนดูทวีี

ต่ออยู่ที่บ้�น ไม่เอ�แล้วครับสินบงสินบน

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

   
 
 

 ท�าบุญตักบาตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

เป็นประธ�นในพิธีตักบ�ตรอ�ห�รสด-อ�ห�รแห้ง 

พระธุดงคกรรมฐ�นส�ยพระอ�จ�รย์มั่น ภูริทัตโต 

จำ�นวน 10 รูป ณ ล�นพระรูปพ่อขุนฯ เมื่อวันที่  

25 สิงห�คม 2560 จัดโดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐ�น 

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

นศ. รามฯ เชียงราย

ชนะเลิศตอบปัญหา กม.

   
 
 

 ศึกษาดูงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  

ทุ่งหว้า ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�ร-

พิเศษบริห�รธุรกิจบัณฑิต เพื่อคว�มเป็นเลิศ 

คณะบรหิ�รธุรกจิ มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง พร้อมด้วย

คณ�จ�รย์และเจ้�หน้�ที่ นำ�นักศึกษ�ปริญญ�ตร ี

รุ่นที่ 5/1 รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 6/1 จำ�นวน 120 คน  

ไปศึกษ�ดูง�น  ณ  บรษัิท ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ จำ�กดั 

(มห�ชน) จงัหวดัชลบุร ีเม่ือวนัที ่26 สิงห�คม 2560 

 ทัง้นี ้ ก�รศึกษ�ดูง�นในครัง้นี ้ ถอืเป็นส่วนหน่ึง 

ของหลกัสูตรบรหิ�รธุรกจิบณัฑิต  เพือ่ให้นักศึกษ�

ได้รับคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และประสบก�รณ์จ�ก

ก�รศึกษ�ระบบก�รทำ�ง�นจริง รวมทั้งส�ม�รถ

นำ�คว�มรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในก�รเรียน ก�รทำ�ง�น 

และชีวติประจำ�วนั ตลอดจนเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพนัธ์

อันดีระหว่�งนักศึกษ� และคณ�จ�รย์ด้วย

  นายธนาภทัธ ยศเรอืงศักดิ ์ นกัศึกษ� Pre - degree 

รหัส 6090441046 ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเชียงร�ย เป็นตัวแทนเข้�ร่วมก�รแข่งขัน

ตอบปัญห�กฎหม�ยระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

ในวันรพี ประจำ�ปี 2560 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่�ก�ร- 

กระทรวงยติุธรรม จดัโดยคณะนติิศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัพะเย� 

เม่ือวนัที ่ 18 สงิห�คม 2560 ณ ห้องประชมุเมืองพะเย� 

(ICT1247) และได้รบัรางวลัชนะเลศิ พร้อมถ้วยร�งวลั 

ประก�ศเกยีรติบัตร และทนุก�รศึกษ� จำ�นวน 5,000 บ�ท 

จ�กโรงเรียนเข้�ร่วมแข่งขัน 81 ทีม  

   
 
 

 อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ ่ ประธ�นสภ�-

คณ�จ�รย ์มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง และคณะกรรมก�ร

สภ�คณ�จ�รย์ให้ก�รต้อนรับ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร 

ประธ�นสภ�คณ�จ�รย์ มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคลอสี�น 

พร้อมด้วยคณะกรรมก�รสภ�คณ�จ�รย์และข้�ร�ชก�ร 

จำ�นวน 6 คน ในโอก�สเยีย่มชมและศกึษ�ดูง�นก�รทำ�ง�น

ของสภ�คณ�จ�รย์ บทบ�ทหน้�ที่ของสภ�คณ�จ�รย์

ในก�รให้คำ�ปรกึษ�และข้อแนะนำ�ในกจิก�รของมห�วทิย�ลยั

ต่ออธิก�รบดีและสภ�มห�วทิย�ลยั โดยได้แลกเปลีย่น 

เรยีนรูก้�รปฏบัิติง�นในด้�นต่�งๆ ของสภ�คณ�จ�รย์ฯ 

ทั้ง 2 สถ�บันท่ีจะส�ม�รถดูแลคณ�จ�รย์ รวมถึง

บทบ�ทหน้�ที่ของสภ�คณ�จ�รย์ในอน�คต เมื่อวันที ่

23 สิงห�คม 2560 ณ อ�ค�รพ่อขุนศรีอินทร�ทิตย์ 

สภ�คณ�จ�รย์

ดูงานสภาคณาจารย์ ม.ร.

บรรย�ยพิเศษ “อนาคตก�าหนดได้ที่...มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง” และก�รบรรย�ยพิเศษ เรื่อง “แนะแนว

อย่างไร ให้ถูกใจ Gen Z” โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช 

นักพูดช่ือดัง รวมท้ังก�รแนะนำ�หลักสูตรของมห�วิทย�ลัย 

ร�มคำ�แหง โดย รศ.สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำ�นวยก�ร-

สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล 

พร้อมก�รแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ

จ�กอ�จ�รย์แนะแนว 

  ขอเชิญอ�จ�รย์แนะแนวท่ีสนใจเข้�ร่วมก�รสัมมน�

โดยแจ้งความจ�านงได้ตั้งแต่บัดนี้ (จนกว่าจะครบ

จ�านวนที่ก�าหนด) ที่ง�นประช�สัมพันธ์ ม.ร. โทร. 

0-2310-8045-7 หรือโทรส�ร.   0-2310-8048

ม.ร. จัดสัมมนาฯ (ต่อจากหน้า 12)

ม.รามค�าแหงมอบรางวัลฯ (ต่อจากหน้า 12)

เรื่อง “ก้าวสู่ 1 ทศวรรษกับพัฒนาหอพักติดดาว” 

โดยผู ้แทนผู ้ประกอบก�รหอพักและหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�รแนะนำ�แนวท�งก�รพัฒน�

คณุภ�พหอพกั เพือ่ให้ได้รบัก�รติดด�ว จ�กคณะกรรมก�ร-

ตรวจเยี่ยมและผู้ประกอบก�รหอพักด้วย
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 ม.ร�มคำ�แหงเชิญอ�จ�รย์แนะแนวเข้�ร่วม

สัมมน�เพื่อเผยแพร่ข้อมูลก�รศึกษ�และเสริมสร้�ง

คว�มสัมพันธ์ที่ดีในวันที่ 9 ตุล�คม 2560 พร้อมฟัง

ก�รบรรย�ยพเิศษ “แนะแนวอย่างไร ให้ถกูใจ Gen Z” 

โดย อ�จ�รย์จตุพล  ชมภูนิช 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา 

ลิ่มอภิชาต รองอธิก�รบดีฝ่�ย- 

ประช�สัมพันธ์ เปิดเผยว่� 

คณะกรรมก�รประช�สัมพันธ์ ม.ร. 

จะจัดก�รสัมมน�อ�จ�รย์แนะแนว 

ระดับมัธยมศึกษ� ครั้งที่ 13 

ในวันที่ 9 ตุล�คม 2560 เวล� 08.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องศักดิ์ ผ�สุขนิรันต์ อ�ค�รหอประชุม- 

พ่อขุนร�มคำ�แหงมห�ร�ช เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ ์

ท่ีดีระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับอ�จ�รย์แนะแนวและ

เพื่อให้อ�จ�รย์แนะแนวมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจระบบ

ก�รเรียนก�รสอน รวมทั้งหลักสูตรและส�ข�วิช�

ท่ีเปิดสอนของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงในปัจจุบัน

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อก�รแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป 

  “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดการสัมมนา

อาจารย์แนะแนวมาอย่างต่อเน่ือง คร้ังน้ีเป็นการสัมมนา 

ครั้งที่ 13 ซึ่งการสัมมนาแต่ละครั้งที่ผ่านมา ได้รับ 

ความสนใจจากอาจารย์แนะแนวในเขต กทม. และ 

ต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก การสัมมนา

ครั้งน้ีคาดว่าจะมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน

มัธยมศึกษา ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด เข้าร่วม 

การสัมมนาจ�านวน  350 คน รวมทั้งได้เชิญอาจารย์

แนะแนวจากโรงเรียนอาชีวศึกษา และผู้แทน

จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเข้าร่วมสัมมนาด้วย เพื่อรองรับความสนใจ 

ของอาจารย์แนะแนวได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น” 

  สำ�หรับก�รสัมมน�อ�จ�รย์แนะแนว คร้ังท่ี 13 น้ี  

มี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ร�มคำ�แหง เป็นประธ�นเปิดก�รสัมมน� พร้อม

ม.ร.จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว

 ส�ข�วิช�รังสีเทคนิค คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษ�- 

ระดับปริญญ�ตรี รุน่ท่ี 11-12 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ป่ินสุภา ปีตริกัษ์สกลุ อ�จ�รย์คณะวทิย�ศ�สตร์ 

เป็นประธ�นในพิธี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิทย�เขต รวมทั้ง 

คณ�จ�รย์คณะวิทย�ศ�สตร์ เจ้�หน้�ที่ และนักศึกษ�ร่วมในพิธี เม่ือวันท่ี 22 สิงห�คม 2560  

ณ ห้องบรรย�ย RTD402 ชั้น 4 อ�ค�รจอดรถ

สาขารังสีเทคนิค จัดพิธีไหว้ครู

นศ.ศึกษาศาสตร์ ม.ร.
คว้าเหรียญทอง “ตะกร้อ” ซีเกมส์ 

 ‘ว่าน’ มัสยา ดวงศรี และ ‘ปุย’ นิสา  

ธนะอรรถวุฒิ นักตะกร้อหญิงทีมช�ติไทย 

ซ่ึงเป็นนักศึกษ�ปริญญ�โท คณะศึกษ�ศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ส�ม�รถคว้�เหรียญทองที ่6 

ตะกร้อหญงิไทย ป้องกันแชมป์ซีเกมส์ ให้ตะกร้อไทย

ได้สำ�เร็จ ในก�รแข่งขันกีฬ�ซีเกมส์ ครั้งท่ี 29  

ณ ประเทศม�เลเซีย

 สำ�หรับ นางสาวมัสยา  ดวงศรี นักกีฬ�

ทีมช�ติเซปักตะกร้อ เคยได้รับ 2 เหรียญทอง 

จ�กอนิชอนเกมส์ ประเทศเก�หลใีต้ สร้�งช่ือเสียง 

ให้แก่ช�วไทยม�แล้ว โดยเป็นนักตะกร้อหญิง 

ทีมช�ติไทย สังกดัสม�คมตะกร้อแห่งประเทศไทย 

กำ�ลังศึกษ�ระดับปริญญ�โท ส�ข�พลศึกษ�- 

คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลยัร�มคำ�แหง เจ้�ของ

ผลง�นเหรยีญทองก�รแข่งขนัตะกร้อชงิแชมป์โลก 

“คิงส์คัพ” 6 สมัย 1 เหรียญทอง จ�กกีฬ�ซีเกมส์ 

2013 ประเทศส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม� 

และล่�สุด 2 เหรียญทอง กีฬ�เอเชียนเกมส์ 2014 

เมืองอินชอน ประเทศเก�หลีใต้ ปัจจุบันเป็น 

ผู้ฝึกสอนตะกร้อแก่นักกีฬ� ม.ร.  ในก�รแข่งขัน

เซปักตะกร้อ กฬี�มห�วทิย�ลยัแห่งประเทศไทยด้วย

 ร�มคำ�แหงเตรยีม “ติดด�ว” ให้หอพกัคณุภ�พ

ย่�นหัวหม�กและบ�งน� 131 แห่ง อธิก�รบดีภูมิใจ 

โครงก�รหอพกัติดด�ว นอกจ�กจะทำ�ให้หอพกัและ 

ชุมชนน่�อยูอ่�ศัยแล้วยงัมีส่วนในก�รสร้�งเครอืข่�ย

คว�มร่วมมือก�รป้องกันปัญห�ต่�งๆในชุมชนด้วย

  ผูช่้วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย-

ร�มคำ�แหง เปิดเผยว่�ต�มที ่

มห�วิทย�ลัยได้ร่วมมือ 

กับภ�คส่วนต่�งๆ จัดโครงก�ร 

“หอพักติดด�ว” เพื่อจูงใจ 

ให้ผู้ประกอบก�รหอพัก ได้พัฒน�คุณภ�พหอพัก

บรเิวณโดยรอบ ม.ร. ทัง้ย่�นหวัหม�ก และวิทย�เขตบ�งน�

ให้สะอ�ด ปลอดภัย และใส่ใจนักศึกษ�ที่พักอ�ศัย 

โดยดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 แล้ว 

ซ่ึงน่�ยินดีท่ีโครงก�รน้ีได้รับคว�มร่วมมือจ�ก 

ผู้ประกอบก�รเข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวนม�ก และ 

ผู้ประกอบก�รได้นำ�คำ�แนะนำ�จ�กคณะกรรมก�ร

ตรวจเยี่ยมหอพักไปปรับปรุงหอพักของตน เช่น 

ก�รเพิ่มระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัย ก�รดูแล

คว�มสะอ�ดและสภ�พแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

รวมทั้งก�รช่วยกันเฝ้�ระวังเรื่องส่ิงเสพติด ทำ�ให้

หอพักได้รับก�รพัฒน�คุณภ�พ มีคว�มปลอดภัย

ในก�รอยู่อ�ศัยม�กขึ้น

 “โครงการน้ีนอกจากจะท�าให้หอพักได ้

พฒันาคณุภาพแล้ว โครงการหอพกัติดดาวยงัมีส่วนกระตุ้น 

ให้ผู้ประกอบการหอพักได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หอพัก 

พ.ศ. 2558 มากข้ึน อกีท้ังยงัมส่ีวนในการพฒันาสภาพแวดล้อม 

ของชมุชนบรเิวณรอบ ม.ร. ให้มีคณุภาพยิง่ข้ึน โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่การร่วมมือกนัในการเฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรม

และสิ่งเสพติดในพื้นที่”

  อนึง่ จ�กก�รตรวจเยีย่ม เพือ่ประเมินคุณภ�พหอพกั 

ของคณะกรรมก�รฯ ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจ�ก 

สำ�นักง�นเขตบ�งกะปิ เขตประเวศ สน.หัวหม�ก 

สน.อุดมสุข และกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ

คว�มม่ันคงของมนุษย์ ต�มเกณฑ์ทีก่ำ�หนดปร�กฏว่�ม ี

หอพกัท่ีได้รบัก�รรบัรองต�มโครงการหอพักตดิดาว 

ครั้งที่ 9 จำ�นวน 131 แห่ง เป็นหอพักระดับดีเยี่ยม 

(5 ด�ว) 30 แห่ง ระดับดีมาก (4 ด�ว) 44 แห่งระดับดี 

(3 ด�ว) 57 แห่ง และหอพักเครือข่�ย 10 แห่ง 

 โดยมห�วิทย�ลัยกำ�หนดก�รมอบร�งวัล 

หอพักติดด�วครั้งที่ 9 ในวันที่ 18 กันย�ยน 2560 

เวล� 10.00 น. ณ ห้องศักด์ิ ผ�สขุนรินัต์ อ�ค�รหอประชมุ

พ่อขุนร�มคำ�แหงมห�ร�ช

 ในพิธีมอบร�งวัลหอพักติดด�ว ครั้งท่ี 9  

ยังมีก�รเสวน�

ม.รามค�าแหงมอบรางวัล 
หอพักติดดาว ครั้งที่ 9

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)


