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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๕

วันที่	๑๑	-	๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)
(อ่านต่อหน้า 2)

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน-ศึกษาศาสตร์

เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศหนังสั้นจากเวที ป.ป.ช.- กสท.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยนิดีกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา-

คณะสื่อสารมวลชน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 

การประกวดภาพยนตร์สัน้จาก บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) และคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 ส�าหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งน้ี เป็นเวทีประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

จ�านวน 2 รายการ ได้แก่ ผลงานภาพยนตร์สัน้เรือ่ง “หวนดิน” คว้ารางวลัชนะเลศิการประกวด

ภาพยนตร์สัน้ Short Film Shortcuts ประจ�าปี 2560 จาก บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) 

ภายใต้แนวคิด เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความส�าเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ประชมุเปิดตัวโครงการประกวด

คลิปเชิงสร้างสรรค์ “ชีวิตด๊ีดี Study @Ramkhamhaeng” 

ให้แก่ผูแ้ทนโรงเรยีนและนักเรยีนท่ีสนใจจดัท�าคลปิส่งเข้าประกวด 

โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธิการบดี

ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน เม่ือวนัท่ี 

27 พฤศจกิายน 2560 ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนรินัต์ อาคารหอประชมุ-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา  ลิม่อภชิาต รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

รามฯเปิดตัวประกวดคลิปคอนเซ็ปต์
“ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng”

 นายธรีะพงษ์ รอดประเสรฐิ ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน 

“ข้ึนบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย รองรับการถ่ายโอนเทคโนโลยี” โดยมีผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ่านต่อหน้า 2)

ผู้ช่วย รมว. คมนาคม หนุนรามฯ เดินหน้า
“ขึ้นบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย”

อาลัย ‘รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข’ 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ขอแสดงความเสยีใจ และอาลยัอย่างสดุซ้ึงต่อการจากไปของ 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง (ปี 2537-2550) เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2560 เวลา 20.10 น. 

 ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สัมปรายภพนิรันดร์กาล
ด้วยรักและผูกพัน 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                              

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

โดย นายจามกิร  วงชมพู นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสารการศึกษา จากทมี Majic 

Studio ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อม

โล่เกียรติยศ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class @ Central World 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี  วายทองค�า 

หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์

ทวศีกัด์ิ  อาจารยางกรู  รองหวัหน้าภาควชิาเทคโนโลย ี-

การศึกษา และอาจารย์เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ 

อาจารย์พิเศษคณะส่ือสารมวลชน เป็นอาจารย์

ท่ีปรึกษา และผลงานภาพยนตร์ส้ันเรือ่ง “ท�ามะ?” 

คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสื่อป้องกันทุจริต 

ระดับอดุมศึกษา ประจ�าปี 2560 จากคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย 

นายวรนนัท์  จันทร์สว ี นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

นางสาวมจัฉา ธรรมมะดี นกัศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

และนายจามกิร วงชมพู นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

จากทมี Sansab filmmaker ได้รบัเงินรางวลั 20,000 บาท 

พร้อมโล่เกยีรติยศ เม่ือวนัที ่ 17 พฤศจกิายนทีผ่่านมา 

ณ ห้องนนทบรุ ี 1 อาคาร 4 ส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมี 

อาจารย์เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ ์อาจารย์พิเศษ

คณะสื่อสารมวลชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ 

นักศึกษาทั้ง 2 ทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 

การประกวดภาพยนตร์สั้นมาได้ส�าเร็จ ภูมิใจที ่

นกัศึกษาได้ช่วยกนัสร้างชือ่เสียงให้กบัมหาวทิยาลยั 

และท่ีส�าคญัถอืเป็นประสบการณ์ ความภาคภูมิใจ 

และเป็นก�าลังใจกับนักศึกษาให้มุ ่งม่ันพัฒนา

ความสามารถก้าวสู่เวทีท่ีใหญ่ขึ้นและมุ่งสู่อาชีพ

ที่ใฝ่ฝันในอนาคตต่อไป และขอขอบคุณอาจารย์-

ที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือ แนะน�า และสนับสนุน

นักศึกษาด้วย

นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชนฯ (ต่อจากหน้า 1)

กล่าวว่าการประชุมเปิดตัวโครงการครั้งน้ีจัดขึ้น 

เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประกวดคลิป 

เชงิสร้างสรรค์ “ชวีติด๊ีดี Study@Ramkhamhaeng” 

ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนและนักเรียนที่สนใจจัดท�า

คลิปส่งเข้าประกวด โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แสดง

ความสามารถในการจัดท�าคลิปท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีแสดงถึง

ภาพลกัษณ์เชงิบวกเข้าประกวด ชงิเงินรางวลัรวม  

1 แสนบาท 

 ส�าหรับโครงการประกวดคลิปฯ จัดขึ้นเพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

โดยตรง และเพือ่เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงกับนักเรียนและโรงเรยีน

ระดับมธัยมศึกษาทีเ่ข้าร่วมการประกวด 

 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “ท�าคลิป 

อย่างไรให้โดนใจผู้ชม” โดยอาจารย์เอกลักษณ์ 

อนนัตสมบูรณ์ อาจารย์พเิศษคณะส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีผู้แทนอาจารย์และ 

นกัเรยีนท่ีสนใจจากโรงเรยีนมธัยมศึกษา อาชวีศึกษา 

และจากการศึกษานอกโรงเรยีน ท้ังในกรงุเทพมหานคร

และต่างจังหวดั เข้าร่วมประชมุ จ�านวนรวม 100 คน 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 

(มหาชน)-AIS ท่ีให้การสนับสนุนของท่ีระลึก

เพือ่มอบให้แก่อาจารย์และนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมประชมุด้วย

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกนัคุณภาพ กล่าวว่าในนามของมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง ขอต้อนรับอาจารย์และนักเรียนที่เป็น

ตัวแทนโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดการเรียนการสอน

มาตั้งแต่ปี 2514 ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการจัดการสอนเพื่อ 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ท่ีอยู ่ต่างจังหวัดสามารถ

เลอืกเรยีนท่ีสาขาวทิยบรกิารฯ ใกล้บ้านของตนเอง 

โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และยากล�าบาก 

ในการมาเรียนและใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ

 “รามค�าแหงได้ผลติบณัฑิตออกไปรบัใช้สังคม

จ�านวนมากกว่า 9 แสนคน ครบูาอาจารย์ของรามค�าแหง

ล้วนแต่เป็นคนท่ีมีความรูค้วามสามารถ และทุกคน 

ล้วนทุม่เทในการสอนเพือ่ให้ลกูศิษย์มีความพร้อม 

ท้ังความรู ้ประสบการณ์ทีพ่ร้อมส�าหรับการใช้ชวิีต

ในสังคมหลังส�าเร็จการศึกษา ชีวิตของลูกศิษย ์

ที่รามค�าแหงเรียกได้ว่าเป็นชีวิตท่ีมีสีสัน ทุกคน

ท่ีผ่านการเรียนที่รามค�าแหงมักได้รับการยกย่อง

ในฐานะท่ีเป็นคนท่ีรักดี มีความมุ่งม่ัน อดทน  

เอาจริงเอาจัง ซึ่งคนแบบนี้ แน่นอนว่าเป็นคนที ่

เป็นที่พึ่งของสังคมได้ในอนาคต”

 นอกจากน้ี ยงัมีบัณฑติจ�านวนมากท่ีประสบ-

ความส�าเรจ็และมีชือ่เสียงเป็นทีรู่จ้กัในแวดวงสงัคม 

เรยีกได้ว่า ไปทีไ่หน กต้็องพบกบัลกูศิษย์ของรามค�าแหง

ท่ีรามค�าแหงมีเรือ่งราวดี ๆ เกดิข้ึนมากมายท่ีอยากให้ 

ทกุคนได้รับทราบ ได้สัมผสั จึงเป็นทีม่าของโครงการ

ประกวดคลปิวดีิโอในครัง้นี ้ซึง่เปิดโอกาสให้นกัเรยีน

ทั่วประเทศจัดท�าคลิปวิดีโอเพื่อน�าไปเผยแพร ่

ให้สาธารณชนได้รับรู้เรื่องราวของมหาวิทยาลัย

ในหลากหลายแง่มุม

 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ 

กล่าวด้วยว่าการจัดท�าคลิปวิดีโอประกวดครั้งนี้ 

เพราะเห็นว ่ าคลิปวิ ดี โอเป ็น ส่ือ ท่ีสามารถ

ถ่ายทอดความคิดและเรื่องราวในใจของผู ้คน 

ตามมุมมองของตัวเองได้เป็นอย่างดี และยังผลิต

ได้อย่างง่าย เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว 

กส็ามารถถ่ายภาพ ถ่ายวดีิโอบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ

ได้ตามใจ รวมทั้งในปัจจุบันยังมีโปรแกรมตัดต่อ 

ท่ีช่วยให้การผลติเป็นไปได้ง่ายข้ึน จงึต้องขอขอบคุณ

ทุกท่านท่ีมาประชุมในวันนี้เพื่อจะได้ช่วยกัน 

สะท้อนเรือ่งราวของรามค�าแหงในเชงิสร้างสรรค์

ให้สาธารณชนได้รับรู ้ความเป็นรามค�าแหง  

ท้ังยังสร้างความท้าทายให้กับนักเรียนท่ีจะได้

แสดงศักยภาพของตนเองผ่านผลงานการประกวด

ครั้งนี้ด้วย

  

    

รามฯ เปิดตัวประกวดฯ (ต่อจากหน้า 1)

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และนกัศึกษา ม.ร. 

ร่วมต้อนรบั เมือ่วนัท่ี 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชมุ-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ภายในงานมีนายฤทธกิา สุภารตัน์ รองผูว่้าการ 

(บริหาร) และรักษาการแทนผู้ว่าการ การรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายสุชิน 

ศศิประภากลุ ผูช่้วยผูว่้าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย นายดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคม 

วศิวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ประมวล สธุจีารวุฒัน อาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรม-

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย นายวัฒนา สมานจิตร วิศวกรอาวุโส 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) นายวกิรม วชัระคปุต์ และนายปกรณ์ วสินานศุษิย์  

ผูแ้ทนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  มาร่วมงาน

 โอกาสนี ้ ผศ.วฒุศิกัด์ิ อธกิารบดี ม.ร. กล่าวถงึ 

การจัดงานครั้งนี้ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี       เม่ือวันท่ี 

11 กรกฎาคม 2560 เร่ืองการขออนุมัติโครงการ

พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค 

ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 1 ช่วง

กรงุเทพมหานคร-นครราชสีมา) ให้กระทรวงคมนาคม 

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

และสถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดต้ัง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซ่ึงจะ

ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ

วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อด�าเนินการพัฒนา

เทคโนโลยท่ีีเกีย่วข้อง พฒันาบคุลากรทัง้ระดับวศิวกร

และช่างเทคนิคส�าหรบัรองรบัการพฒันาระบบขนส่งทางราง 

รวมถงึ สนับสนุนเรือ่งการใช้ชิน้ส่วนผลติในประเทศนัน้

ผู้ช่วย รมว. คมนาคมฯ (ต่อจากหน้า 1)

(อ่านต่อหน้า 11)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 คือ “รังสรรค์” ผู้สร้างทางศึกษา

 คือ “แสงสุข” ทุกคราที่ได้เห็น

 คือ คร ูพ่อ เพือ่น น้อง พี ่อย่างท่ีเป็น

 คือ ร่มเย็นใจกายแก่ทุกคน

 “ข่าวรามค�าแหง” นกึถงึกลอนบทน้ี 

ที่เพื่อนคนหนึ่งของท่านที่นอนอยู่ ให้คน 

ได้รดน�า้ศพให้ท่านเป็นการแสดงความไว้อาลยั 

แต่งให้เพื่อบอกตัวตนของท่านผู้จากไป

 รองศาสตราจารย์รงัสรรค์  แสงสุข 

 ได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้ว 

เม่ือวนัท่ี ๕ ธันวาคม พทุธศักราช ๒๕๖๐ 

เมื่ออายุได้ ๗๓ ปีเศษ

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความเสียใจ 

อย่างสุดซึ้งต่อ

 ครอบครัวแสงสุข

 ญาติมิตรที่รู้จักท่าน

 ลกูศิษย์ท่ัวทัง้ประเทศและท่ัวโลกใบนี้

 คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า

 ท่านอาจารย์รงัสรรค์ แสงสุข อดีต- 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

คนที่ ๗ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ - 

๒๕๕๐  

 เป ็นผู ้มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อ 

มหาวิทยาลัยที่ชื่อ รามค�าแหง

 เรือ่งนีค้งต้องขยายความต่อ แต่ตอนนี ้

ขอแสดงความอาลยัด้วยบทกวอีมตะบทนี้

 นรชาติวางวาย  มลายส้ินทัง้อนิทรย์ี

 สถติทัว่แต่ชัว่ดี  ประดับไว้ในโลกา

 นักศึกษารามค�าแหง  ประกาศศักยภาพ  คว้าแชมป์ประกวดหนังส้ันจาก ป.ป.ช.  เผยความรู้สึกดีใจ

หลังทุ่มเทงานหนัก  แม้ได้ที่หนึ่งก็จะไม่หยุดเรียนรู้  เพราะโลกยังคงไม่หยุดหมุน  คาดหวังให้คนดูได้รับ 

แง่คิดจากหนังสั้นเรื่อง “ท�ามะ?”  

  อาจารย์เอกลกัษณ์  อนนัตสมบูรณ์  อาจารย์พเิศษคณะส่ือสารมวลชน  ท่ีปรกึษาทีม 

กล่าวว่าดีใจกับนักศึกษาท่ีทุ่มเทงานหนักจนได้รับรางวัลชนะเลิศ  และดีใจที่พวกเขา 

เริ่มต้นจากท�าอะไรไม่เป็นเลย  จนน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนไปฝึกฝนต่อยอด  และรัก

ในภาพยนตร์จริงๆ 

  “เด็กกลุ่มนี้มักจะมาปรึกษาบ่อยๆ  มีไอเดียมาเสนอให้ผมช่วยสอน  ช่วยแนะน�า 

หลายครั้งต้องน�ากลับไปแก้ไข  ถ่ายใหม่ 2-3 รอบ  ด้วยความไม่ยอมแพ้  ตั้งใจสร้างผลงาน 

จนกว่าจะดีที่สุด  จึงเป็นผลให้พวกเขาเก่งขึ้นกว่าเดิม  

 ...อยากฝากนักศึกษาไม่ยอมแพ้กบัอะไรง่ายๆ ต่อไป  และอย่าหยดุพฒันาตัวเอง  การประกวดบนเวทเีหล่าน้ี 

เป็นเพยีงจุดเริม่ต้นเท่าน้ัน  ยงัมีโลกของการท�าหนงัระดับมืออาชพีท่ีกว้างใหญ่กว่านีอ้กีมาก  และฝากให้ลองท�า 

ส่ิงใหม่ๆ นอกเหนือจากเวทีการประกวดและการท�าตามโจทย์  เริม่ลงมือสร้างหนงัของตัวเองตามแบบทีอ่ยากท�า 

เพื่อเล่าเรื่องสะท้อนปัญหาชีวิต สังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นผลงานของตนเอง”

 ด้าน นายจามิกร  วงชมพู  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ก�ากับภาพยนตร์สั้นเรื่อง 

“ท�ามะ?”  เปิดเผยว่าหนังส้ันเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายท�า  2  วัน  ไม่ค่อยเจอปัญหาอุปสรรค 

เพราะวางแผนไว้ดีตั้งแต่ต้น  ติดแค่เรื่องโลเคชั่นที่หายากนิดหน่อย  แต่ก็สู้อดทนถ่ายท�าจนเสร็จ 

พอรู้ผลว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ  ดีใจมาก  แม้จะคว้ามาหลายรางวัลแล้วก็ยังตื่นเต้น  เพราะ 

แต่ละเวทีที่ร่วมประกวดจะได้รับโจทย์แตกต่างกัน  จึงเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

 “ขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหงท่ีสนบัสนุน  และให้โอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง   

ให้ผมได้น�ามาต่อยอดกบัการท�าหนัง  และจะเดินหน้าค้นคว้าหาทกัษะและประสบการณ์ต่อไปเพราะการเรยีนรู ้

ไม่มีทีส่ิน้สุด  แม้วนันีจ้ะได้ท่ีหน่ึงแล้ว  โลกยงัคงไม่หยดุหมนุ  เราจงึต้องเดินหน้าต่อไปเรือ่ยๆ เพือ่เป็นจดุเริม่ต้น 

ให้ก้าวสู่ระดับมืออาชีพในอนาคต  จากหนังสั้นเรื่องนี้หวังให้คนดูได้รับแง่คิด  ตัดสินใจเลือกท�าสิ่งที่ถูกต้อง 

มากกว่าสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือปฏิบัติตามกันมา”

       นายวรนันท์  จันทร์สวี  นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  กล่าวว่าดีใจที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศจากการผลิตสื่อต้านคอร์รัปชันของ ป.ป.ช. ไม่คาดหวังว่าจะได้รับ  เพราะคิดแค่

อยากมีส่วนร่วมรณรงค์  และคาดหวังจะได้รับประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ  

พฒันาความรูข้องตัวเอง  ต่อจากน้ียงัมีเวทใีห้สะสมประสบการณ์อกีมาก  จะไม่หยดุอยูก่บัที ่

เพียงเพราะคว้าแชมป์  เพราะวงการนี้มีอีกหลายสิ่งให้ต้องเรียนรู้

 “หลงัจากได้รบัรางวลัชนะเลศิครัง้แรกจากการประกวดหนงัส้ัน “สาหดั” ของกรมแรงงาน 

ก็ได้สะสมทักษะ เทคนิคใหม่ๆ มาตลอด  เพื่อต่อยอดในการท�าผลงานชิ้นต่อไป  รางวัลครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ

คณะส่ือสารมวลชนที่สนับสนุนงบประมาณ  และอุปกรณ์การถ่ายท�า  ขอบคุณท่ีให้โอกาสแสดงศักยภาพ  

ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย”

  นางสาวมัจฉา  ธรรมมะดี  นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  กล่าวในฐานะผู้เขียนบท- 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ท�ามะ” ว่าในการท�าสิ่งที่ถูกต้องสักเรื่องหนึ่ง  อาจจะล�าบากและยุ่งยาก 

เหมือนหนังเร่ืองน้ีทีส่ร้างขึน้ให้คนดูขบคิดถงึส่ิงท่ีไม่ควรมองข้าม  กลบัถกูมองข้าม  จนกลายเป็น

ช่องโหว่ให้เกิดการคอร์รัปชั น  อยากให้หนังสั้นเรื่องนี้ปูทางที่ดีให้กับสังคม  สะท้อนแง่มุม 

เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนเล็งเห็นความส�าคัญของเรื่องเล็กน้อย  แล้วคิดต่อถึงความถูกต้อง 

ที่ไม่ควรละเลย

แชมป์หนังสั้นต้านทุจริตจาก ป.ป.ช.
เผยความรู้สึกดีใจ  หวังให้สังคมได้รับประโยชน์

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น เน่ืองในโอกาสวัน

สถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 46 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า 

ท่ีมีคีวามรู้ความสามารถ ประสบความส�าเรจ็ในหน้าท่ีและได้น�าความรู้ไปรบัใช้สังคม 

โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธาน 

มอบรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560  

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 ส�าหรับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมีจ�านวน 8 ราย ได้แก่  พลเรือเอก 

ปรีชาญ  จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ  พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์  

ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางอังคณา  ไชยมนัส 

กรรมการ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ�ากัด นายสมชาย  แสวงการ สมาชิกสภา-

นิติบัญญัติแห่งชาติ นายโอม เชื้อแหลม นายอ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  

ว่าที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่ นายอ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  และนายณรงค์  จีนอ�่า 

ปลัดจังหวัดอุดรธานี  

 พลเรือเอกปรีชาญ  จามเจริญ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์กล่าวว่ามีความ 

ปลาบปลื้มใจท่ีได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยให้รับรางวัลครั้งนี้  

ถือเป็นก�าลังใจในการท�างานและเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องๆ ได้ท�างานรับใช้

ประเทศชาติโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงรามค�าแหงเป็นสถาบันท่ีผลักดันให้ก้าวข้ึน

มาสูต่�าแหน่งสูงสุดในสายวชิาชพีของทหารนักกฎหมาย ด้วยการปลกูฝังให้ลกูศิษย์ 

ใช้ความพยายามในการเรียนด้วยตนเอง สามารถใช้ชีวิตคู่ไปกับการท�างาน  

น�าไปสู่การท�างานอย่างจริงจัง มุมานะและไม่ย่อท้อ 

 “หลังจากที่จบจากรามค�าแหงไปแล้วได้น�าความรู้ด้านกฎหมายไปพัฒนา

งานตนเอง และมีความพยายามมาตลอด ในการท�างานก็เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

เพราะคนท่ีมาขอค�าปรึกษาด้านกฎหมายส่วนมากจะมีเรื่องเดือดร้อนมาพึ่งพิง  

ก็ช่วยดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม และเกิดความสุขสบายใจกลับไป 

ผมจ�าค�าพดูของอาจารย์คณะนติิศาสตร์ท่ีสอนได้ข้ึนใจว่า “ทุกคนจ�าเป็นต้องรูก้ฎหมาย 

จะอ้างว่าไม่รูก้ฎหมายไม่ได้” เม่ือเราเป็นนักกฎหมายต้องเปิดใจให้กว้าง ให้รูค้น รูง้าน 

รู้ทันโลก ใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม มีคุณธรรมในการท�างานดูแลรับใช้

บ้านเมืองด้วยความจริงใจและความสามัคคี”  

 พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่ามหาวทิยาลยั

รามค�าแหง เป็นสถาบันทีเ่ปิดโอกาสให้ทกุคนได้เข้าศึกษาหาความรู ้ และคดักรอง 

ผูท้ีมี่คณุภาพให้เป็นบณัฑิตท่ีมคีวามรูคู้คุ่ณธรรม ออกไปรบัใช้สงัคมและประเทศชาติ 

ต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบัุน มผีูท้ีส่�าเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลยัแห่งนีไ้ปปฏบัิติหน้าที่

และประสบความส�าเร็จในแวดวงต่างๆมากมาย

 “ภูมิใจท่ีได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 46 ปี  

ได้ลงหลักปักฐานทางวิชาการอย่างแข็งแรงและยังคงเป็นที่พึ่งพิงของประชาชน

และประเทศชาติทางด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป”

ม.ร. มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี 

 พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวอีกด้วยว่า สังคมและประเทศชาติต้องการพลเมืองที่

เป็นทัง้คนเก่งและคนดี ดังน้ันบัณฑิตทีส่�าเรจ็การศึกษาและออกไปประกอบอาชพีต่างๆ 

จ�าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาดี และมีคุณธรรม จริยธรรม  

ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

บ้านเมืองต่อไป 

 อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พัฒนาทั้งด้านบุคลากร 

อาคารสถานที ่ และหลกัสูตรการเรยีนการสอน รวมทัง้การขยายโอกาสทางการศึกษา 

ทีม่ากขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ และยงัคงเป็นสถาบันการศกึษาทีเ่ป็น “เปลวเทียนให้แสง 

รามค�าแหงให้ทาง” เสมอมา

 “ภมิูใจท่ีได้รบัรางวลัศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ครบรอบ 46 ปี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้โอกาสผมได้ก้าวเข้าสู่แวดวงวิชาชีพ 

ทางด้านกฎหมาย  มีอาจารย์ท่ีมีความรูแ้ละคุณภาพคอยประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู ้

และท่ีส�าคัญมีสาขาวชิาให้นกัศึกษาได้เลอืกเรยีนหลากหลายเพือ่ให้เตรยีมความพร้อม

ในการประกอบอาชีพในอนาคต ปัจจุบันผมเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมาย จึงได้

น�าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี”

 อาจารย์ศุภวัชร์ กล่าวต่อไปว่าการเรียนนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี

ถอืเป็นพืน้ฐานและรากฐานส�าคญัทีจ่ะต่อยอดไปสู่สายสาขาอาชพีต่างๆในทางกฎหมาย 

จงึอยากให้นักศึกษานิติศาสตร์ทกุคนขยนั อดทนและเสมอต้นเสมอปลาย อ่านหนงัสือ

และทบทวนตัวบทกฎหมายอย่างต่อเนือ่ง ส่ิงเหล่าน้ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในอนาคต

อย่างแน่นอน

 นางองัคณา  ไชยมนัส  ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์กล่าวว่าดิฉนัมีความภาคภูมใิจ

ในความเป็นลูกศิษย์รามค�าแหง ซึ่งรามค�าแหงเป็นสถาบันที่ให้โอกาสเยาวชน

ได้มีที่เรียนหนังสือและมีสังคมที่เปิดกว้าง สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

จากการอบรมบ่มเพาะจากครอูาจารย์ท่ีทุ่มเทให้กบัการสอนและปลกูฝังให้ลกูศิษย์

มีความรู้ไปประกอบวิชาชีพและรู้จักการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

สอนให้ลูกศิษย์มีคุณธรรมบนความซ่ือสัตย์สุจริตและมานะอดทน โดยเฉพาะ

ความซ่ือสัตย์ทีมี่อยูใ่นตัวลูกศิษย์นัน้ ท�าให้พวกเขาก้าวขึน้เป็นผูน้�าในวชิาชีพต่างๆ

ได้อย่างภาคภูมิใจ 

 “ส่วนดิฉนัเมือ่จบคณะศึกษาศาสตร์ รุน่ท่ี 4 ไปต่อยอดความรูด้้านบรหิารธุรกิจ 

ท�างานด้านการเงินการธนาคารมากว่า 40 ปี น�าความรู้และประสบการณ ์

ไปบริหารงานหลายด้าน ท้ังการดูแลด้านการบริหารเงิน สายงานพัฒนาธุรกิจ

และบรหิารทนุ สายงานตลาดและพฒันาธุรกจิ จนสามารถขึน้เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในสายอาชีพ ดิฉันเชื่อว่าความส�าเร็จในการท�างาน

นั้นล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง”

 นายสมชาย แสวงการ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่าในฐานะศิษย์เก่า

คนหนึ่งรู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการท�างาน พิจารณามอบ

รางวลัศิษย์เก่าดีเด่นให้ครัง้น้ี เพราะส่ิงทีร่ามค�าแหงสร้างให้ลกูศิษย์คือความอดทน
(อ่านต่อหน้า 10)

พลเรือเอกปรีชาญ  จามเจริญ อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ นางอังคณา  ไชยมนัส นายสมชาย  แสวงการ นายโอม เชื้อแหลม ว่าที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่  นายณรงค์   จีนอ�่าพ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์



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

ตอน เราจะทรัมป์ตามสัญญา (ตอนจบ)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เม่ือตอนท่ีนายโดนัลด์ ทรมัป์ได้รบัการเลอืกต้ังเป็นประธานาธิบดีสหรฐัฯ 

เม่ือเดือนพฤศจิกายนปี 2559 ผมได้น�าแนวคิดทางเศรษฐกจิตามท่ีเขาได้เสนอไว้ 

ตอนหาเสียงมาเขียนถึงไว้หลายตอนโดยใช้ชื่อว่า “เราจะทรัมป์ตามสัญญา” 

ซึ่งหลังจากเวลาผ่านไปเกือบ 1 ปี (เลือกตั้งเสร็จเดือนพฤศจิกายน แต่เข้ารับ 

ต�าแหน่งจริงเม่ือ 20 มกราคม) ก็จะเห็นว่าส่ิงท่ีผมคาดหมายว่าทรัมป ์

จะท�าตามสัญญานัน้กด็�าเนินการไปมากแล้วและบางอย่างก�าลงัอยูใ่นขัน้ตอนด�าเนนิการ  

 ถ้าติดตามข่าวการเมืองของสหรัฐฯ ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที ่

ทรัมป์ก�าลังผลักดันอย่างมากในรัฐสภาคือมาตรการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่  

ผมอ่านข่าวเรื่องนี้แล้วก็ชักงงว่าผมลืมเขียนถึงเรื่องปฏิรูปภาษีไปได้อย่างไร 

ก็ไม่รู้ ดังนั้นเมื่อครบ 1 ปีที่ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ผมจึง

ขอเขียนถึงเรื่องนี้เป็นการส่งท้ายเรื่องที่ทรัมป์จะท�าตามสัญญาไปเสียเลย 

 มาตรการปฏิรูปภาษีในกรณีที่ทรัมป์เสนอนั้นเป็นการลดภาษีครั้งใหญ่

ที่สุดในรอบ 30 ปี (บางข่าวถึงกับบอกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์)

โดยจะปรับลดอัตราภาษีลงท้ังภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได  ้

นิติบุคคลซึ่งเก็บจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

เพราะถ้าว่ากันตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว การที่ประชาชนเสียภาษีน้อยลง 

ก็ย่อมจะมีเงินเหลือไปบริโภคคือซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น น�าสู่การจ้างงาน 

และการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นทอดๆ อีกหลายสิบรอบ  ตามหลักการที่เรียกว่าตัวทว ี

หรือตัวคูณ (multiplier) ที่ผมเคยขยายความอย่างละเอียดไปแล้วในตอน  

“เงินก�าลังจะหมุนไป” และเนื่องจาก GDP น้ันค�านวณจากมูลค่าของสินค้า

และบรกิารท่ีผลิตขึน้ภายในประเทศ เม่ือมีการผลติเพิม่ข้ึนกห็มายความว่า GDP 

จะต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

 ส่วนการลดอตัราภาษีเงนิได้นติิบคุคลนัน้ ในทางหนึง่กจ็ะจูงใจให้มีการ 

กันเงินส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้นเน่ืองจากจ่ายภาษี

น้อยลงนั้นไปลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งจะน�าไปสู่การผลิตเพิ่มขึ้นโดยตรง นอกจากนั้น 

การท่ีธุรกจิท่ีผลติสนิค้าหรอืบรกิารขายอยูใ่นสหรฐัฯ เสียภาษีลดลงนัน้ เนือ่งจาก

ภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง การที่ต้นทุนลดลงย่อมท�าให้เกิดความได้เปรียบ 

ในการแข่งขันกบัสนิค้าน�าเข้า ซ่ึงสอดคล้องกับหลกัการ “ท�าอเมรกิาให้ยิง่ใหญ่

อีกครั้ง” หรือ Make America Great Again ของทรัมป์พอดี

 ความจริงเรื่องลดอัตราภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนนั้นเป็นเร่ืองท่ียึดถือ

ปฏิบัติกันอยู่แพร่หลายอยู่แล้วในประเทศต่าง ๆ รวมท้ังประเทศไทยเราด้วย

เพื่อดึงดูดเงินลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ การลดภาษีนิติบุคคล

ของทรมัป์จึงมีจุดมุ่งหมายชกัจูงให้บรษัิทต่าง ๆ หนัมาลงทนุในสหรฐัฯ มากขึน้ 

ซ่ึงจะท�าให้คนอเมรกินัมงีานท�ามากขึน้ด้วยซ่ึงเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีทรมัป์ให้สญัญา 

ไว้ตอนหาเสียงเหมือนกัน

 เมื่อมาพิจารณาว่ามีการลดภาษีอะไรบ้างก็พบว่า ในส่วนของภาษีเงินได ้

บุคคลธรรมดานั้น แม้ว่ายังไม่มีรายละเอียดชัดเจน แต่ที่แน่นอนก็คือลดอัตรา

สูงสุดที่เคยต้องเสียถึง 39.6% เหลือเพียง 35% และยังเพิ่มการหักลดหย่อน

ภาษีจาก 12,000 เป็น  24,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  นอกจากนั้นการหักลดหย่อน

ท่ีจะได้ประโยชน์เฉพาะคนรวยก็ให้ยกเลิกไปเสียด้วยเพราะต้องการช่วยผู้มี

รายได้น้อยมากกว่า  ตรงนี้ผมขอออกนอกเรื่องนิดหนึ่ง เพราะของไทยเราก็มี

แนวคิดเรื่องนี้เหมือนกันคือการให้หักลดหย่อนจากเงินที่ไปซ้ือกองทุน LTF 

หรือ RMF นั้นก็มีคนวิจารณ์ว่าช่วยเฉพาะคนมีสตางค์และหลายคนเรียกร้อง

ให้ยกเลิกอยู่ 

    

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

ซื้อเนื้อสัตว์ 
 (มัว ถิด)

 โดยปกติแล้ว คนเวียดนามจะมีกิจวัตรประจ�าวันอย่างหนึ่งคือการ 

ไปจ่ายตลาดในตอนเช้า ตลาด (  เจอะ) จะหาได้ไม่ยากตามแหล่งชมุชนต่าง ๆ 

ท้ังท่ีเป็นตลาดใหญ่ต้ังแบบถาวร มีพ่อค้าแม่ค้าขายของตลอดท้ังวนั และตลาดเช้า  

ท่ีจะต้ังเฉพาะช่วงเช้ามืดถึงเวลาสาย ๆ ก็เก็บ ลักษณะคล้ายตลาดนัดบ้านเรา 

ตลาดลกัษณะนีเ้น้นขายของสดท่ีใช้วนัต่อวนั เช่น เน้ือสัตว์ ผกั ผลไม้ หากเป็น

ของแห้งที่ต้องซื้อตามร้านขายของช�า จะต้องไปซ้ือตลาดถาวร ที่เปิดร้านขาย

ตลอดทั้งวัน

 ในบทสนทนานี ้ เป็นสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ในร้านขายเนือ้สตัว์ (  

เอ๋อ ห่าง ถิต) ให้สังเกตการบอกชื่อ และหน่วยของเนื้อสัตว์ท่ีใช้ซ้ือขายกัน  

เช่น การบอกเป็นกิโลกรัม ครึ่งกิโลกรัม การซื้อยกทั้งตัว 

I:   

 (จิ มัว ถิต ดี) คุณซื้อเนื้อสิคะ

   

 (จิ เกิ่น ถิต สี่) คุณต้องการเนื้ออะไรคะ

K: 

 (โตย ม้วน มัว โหมต อี๊ต ถิต บ่อ หว่า ถิต เหลิ่น) 

 ฉันต้องการซื้อเนื้อวัวและเนื้อหมูนิดหน่อย

I:   

 (จิ มัว เม้ย เกิน อะ) คุณซื้อกี่กิโลคะ

K: 

 (ซิน จอ โตย โหมต เกิน ถิต เหลิ่น หว่า เหนือ เกิน ถิต บ่อ)

 ฉันขอเนื้อหมูหนึ่งกิโลกรัม และเนื้อวัวครึ่งกิโลกรัม

I:   

 (เวิง จี๋ เท้ โทย อะ) ค่ะ แค่นี้ใช่ไหมคะ

K:   

 (เวิง เท้ โทย) ค่ะ แค่นี้

   

 (สา บาว เญียว อะ) ราคาเท่าไรคะ

I:   

 (โบ๊น ลัม หง่าน ด่ง) 45,000  ด่อง

 บทสนทนานีเ้ป็นการซือ้เน้ือววั (  - ถิต บ่อ) กบัเนือ้หม ู(

- ถิต เหลิ่น) ใช้หน่วยชั่งเป็นกิโลกรัม 

ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น

  (ถิต กัว)  เนื้อปู

  (ถิต โตม)  เนื้อกุ้ง

  (ถิต โอ๊ก)  เนื้อหอย

  (ถิต จิม)  เนื้อนก

  (ถิต จ๊อ)  เนื้อสุนัข

   (หมึก)   หมึก

  (ถิต หวิต)  เป็ด(อ่านต่อหน้า 10)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ม.รามคำาแหงทั่วประเทศจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 46 ป ี

โดยมีหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจบัุน ตลอดจนประชาชนในจังหวดัต่างๆ ร่วมพธีิวางพานพุม่ถวายราชสักการะฯ 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก่อต้ังขึ้นเม่ือพุทธศักราช 2514 ถึงวันนี้มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาครบ 46 ปี ยังยึดมั่นในปณิธาน และปรัชญาเดิม 

ที่จักด�ารงความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ทุกเพศ ทุกวัย และมหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ไปสู่ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ เพื่อประกอบวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ 23 แห่งทั่วประเทศ และจัดให้มีศูนย์สอบ 39 แห่ง รวมทั้งขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศใน 32 ประเทศด้วย

 ส�าหรับกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปีนี้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมดังนี้

สาขาฯ จังหวัดเชียงราย
➺

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม ่

เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี  

โดยมี คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมพิธี 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย 

สาขาฯ จังหวัดเชียงใหม่
➺

 นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ นายกสมาคมรามค�าแหง พร้อมด้วยผู้ก�ากับ 

สถานีต�ารวจภูธรช้างเผือก เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมพิธี 

ทางศาสนาและบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี-

พาณิชยการล้านนา  ต�าบลช้างเผอืก  อ�าเภอเมือง  จงัหวดัเชยีงใหม่

 สาขาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
➺

 สาขาฯ จังหวัดปราจีนบุรี
➺

 รองศาสตราจารย ์พรรณพิมล 

ก้านกนก  รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบริการ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นประธาน 

ในพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 46 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนเข้าร่วมพิธี 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชและหอประชมุสพุรรณิการ์ 

 อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิม่รกัษา รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบริการจังหวดัปราจีนบุร ี

พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละนักศึกษาร่วมพธีิบวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  

ในวนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 46 ปี ณ สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัปราจนีบรุี 

สาขาฯ จังหวัดแพร่
➺

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จงัหวดัแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจบัุน ร่วมพธีิทางศาสนา 

และบวงสรวงพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 

รามค�าแหง ครบรอบ 46 ปี เพือ่ร�าลกึถงึการก่อต้ังมหาวทิยาลยั ณ บรเิวณลานพระบรม- 

ราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัแพร่ 

(อ่านต่อหน้า 7)

สาขาฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
➺

 รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จงัหวดัเพชรบูรณ์     เป็นประธานในพธีิบวงสรวงพ่อขุนผาเมือง  เจ้าเมืองราดซ่ึงเป็น 

ท่ีต้ังของอ�าเภอหล่มสัก และบวงสรวงพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช และพธีิเจรญิพทุธมนต์ 

เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหงครบรอบ  46 ปี โดยมี ประชาชน 

เจ้าหน้าที ่และนักศึกษา  ร่วมพธีิ  ณ  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติจงัหวดัเพชรบรูณ์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 8)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง 

จดัพธีิเจรญิพระพทุธมนต์ เนือ่งในวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครบรอบ 

46 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดตรัง เป็นประธาน และมีบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันร่วมพิธี 

ณ ห้องประชุม 101 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง

สาขาฯ จังหวัดตรัง
➺

 รองศาสตราจารย์ช�านาญ เต็มเมืองปัก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครบรอบ 46 ปี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักศึกษาเข้าร่วมพิธีฯ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา 

สาขาฯ จังหวัดนครราชสีมา
➺

ม.รามค�าแหงทั่วประเทศจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี   (ต่อจากหน้า 6)

สาขาฯ จังหวัดพังงา
➺

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา 

จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 46 ปี โดยมี 

นายปรชีา ประยรูพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชมุชนสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง เป็นประธาน และมีนายสุพงษ์วินัย ชูยก นายอ�าเภอท้ายเหมือง 

นายพงศ์ศกัด์ิ เวทยาวงศ์ นายอ�าเภอทับปุด นายปรญิญา ภมูพิาณชิย์ นายอ�าเภอเมอืงพงังา 

และคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจบัุน ร่วมพธีิ ณ ลานพระบรม- 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ท้ังน้ีในช่วงค�า่มีงานเล้ียงสังสรรค์ “รวมใจราม” เพือ่เฉลมิฉลองลกูพ่อขุนฯ 

จังหวัดพังงา ครบรอบ 46 ปีรามค�าแหง โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการ- 

จงัหวดัพงังาเป็นประธานเปิดงาน และมีนายบ�ารงุ ปิยนามวาณชิ นายก อบจ.พงังา 

ประธานชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จังหวัดพังงา รวมทั้งหัวหน้า

ภาคส่วนราชการ ศิษย์เก่า  นักศึกษาปัจจุบัน  และเจ้าหน้าที ่ ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก 

สาขาฯจังหวัดกาญจนบุรี
➺

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกียรติจงัหวดักาญจนบุรี 

จดัพธีิบวงสรวงพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ครบรอบ 46 ปี  โดยมี เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระบรม

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดกาญจนบุรี

สาขาฯจังหวัดสงขลา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัสงขลา จดักจิกรรมวนัสถาปนา 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครบรอบ 

46 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมพล ทุง่หว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน และมีเจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และ 

นักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีทางศาสนา บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช และท�าบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

➺

สาขาฯจังหวัดสุโขทัย

 อาจารย์ณฐัวฒุ ิ ฮนัตระกลู รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน

พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ครบรอบ 46 ปี โดยมี เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน 

ร่วมพิธี ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

➺



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

สาขาฯ จังหวัดลพบุรี

 รองศาสตราจารย์ทวศีกัด์ิ  ป่ินทอง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุร ี

นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ อดีต ส.ว. 

จงัหวดัลพบุรแีละท่ีปรกึษาสาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดลพบุรี นายแปลก เทพรักษ์ 

นายอ�าเภอเมืองลพบุรี นายชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์ ประธานชมรมรามค�าแหงลพบุร ี

ตลอดจนศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากร ร่วมพิธีสักการะพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช และพิธีทางศาสนา เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปีที่ 46 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ตลอดจน 

สืบสานประเพณวีฒันธรรมอันดีงาม ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

➺
สาขาฯ จังหวัดสุรินทร์

 รองศาสตราจารย์วโิรจ นาคชาตร ี รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัศรสีะเกษ 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธี 

บวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  

ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์

➺

สาขาฯจังหวัดอำานาจเจริญ

 รองศาสตราจารย์กฤช ภรูสินิสิทธิ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด

อ�านาจเจริญ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ 

นักศึกษาร ่วมพิ ธีบวงสรวงพ ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวนัสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 46 ปี  

ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ -

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอ�านาจเจริญ

➺

➺

ม.รามค�าแหงทั่วประเทศจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี   (ต่อจากหน้า 7)

สาขาฯจังหวัดชัยภูมิ

 นายสุชาต ิ อยูเ่จรญิ นายอ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์

สิรพัิชร์ เจษฎาวโิรจน์ อาจารย์ภาควชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู ้

และหน่วยงานในอ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับปริญญาโท 

และปรญิญาตร ี ตลอดจนประชาชน ร่วมท�าบญุถวายเพลและจตุปัจจัยเครือ่งไทยธรรม

แด่พระภกิษุ จ�านวน 9 รปู และร่วมท�าบุญโรงทาน ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 

ครบรอบ 46 ปี ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ

➺

สาขาฯจังหวัดนครพนม

 รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและสื่อการสอน เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย ์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ครบรอบ 46 ปี ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม โดยมี  

เจ้าหน้าที่สาขาฯ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

➺
 สาขาฯจังหวัดขอนแก่น

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา-

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติจงัหวดัขอนแก่น 

จัดพิธีวางพานพุ ่มถวายราชสักการะ 

และบวงสรวงพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

โดยมี อาจารย์ชนกพร พรหมปิ่นชมพู 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่และนักศึกษา ร่วมในพธีิ  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น (อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ถาม ขณะนีผ้มเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
ก�าลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์จะ
สมคัรเรยีนอกีคณะหนึง่  ผมสามารถสมัครเรยีนได้หรอืไม่
ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย
การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ข้อ 7 การสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษา
 7.1 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษามีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตาม ข้อ 5 และ ข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้
ไม่เกินสองรหัส ในขณะท่ียังมีสถานภาพการเป็น 
นักศึกษาอยู่ โดยมีเงื่อนไขในการสมัคร ต้องสมัคร
ต่างคณะกนั และต้องเป็นการสมัครระหว่างหลกัสูตรพเิศษ
ท่ีบังคับเวลาเรยีนกบัหลกัสูตรปกติท่ีไม่บังคบัเวลาเรยีน  เท่านัน้
 ตามค�าถาม ถ้านกัศึกษาเป็นนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
ภาคปกติ นกัศึกษาสามารถสมัครเป็นนักศึกษาพเิศษ
ได้อีกคณะหนึ่ง แต่จะสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ
เหมือนกันไม่ได้ หรือ ถ้านักศึกษาเป็นนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ภาคพิเศษ นักศึกษาสามารถสมัคร
เป็นนักศึกษาภาคปกติได้อีกคณะหนึ่งเช่นกัน
 ดังนั้น ถ้านักศึกษาประสงค์จะสมัครเรียน 
อกีคณะหนึง่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลยัข้างต้น
ถาม ถ้าได้เกรด D ในภาคปกติ จะลงสอบซ่อม 
และ ผลสอบซ่อมได้เกรด A ผมจะได้เกรด A หรอืไม่ 
และผมมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมหรือไม่
ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 
การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 16.9.1 กระบวนวชิา
ที่สอบตกในภาค 1 นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์สอบซ่อม
ต้องด�าเนินการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1 ของปี-
การศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 กระบวนวชิาทีส่อบตกในภาค 2 หรอื ภาคฤดูร้อน 
นักศึกษาท่ีจะใช้สิทธ์ิสอบซ่อมต้องด�าเนินการ 
ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน  
ของปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 ดังน้ัน กระบวนวชิาทีจ่ะลงสอบซ่อมต้องเป็นวชิา
ที่สอบตก ตาม 16.9.1 ข้างต้นเท่านั้น เมื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนสอบซ่อมและได้ผลสอบเป็นเกรด A 
จงึไม่มีผลอะไรกบัการได้เกรด D แล้ว เพราะเกรด D 
เป ็นเกรดท่ีแสดงว่าสอบผ่านตามท่ีก�าหนดไว้ 
ในข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
 16.8.1 ในกระบวนวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ 
หรอืมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นระดับคะแนน ยกเว้น 
กรณีที่นักศึกษาสอบตกหรือขาดสอบจะใช้ตัว
อักษร F เป็นสัญลักษณ์
 วิชาที่จะลงซ่อมได้ต้องเป็นวิชาที่สอบตก 
เกรด D ไม่สามารถจะใช้สิทธิ์สอบซ่อมได้ เนื่องจาก
เป็นวิชาที่สอบผ่าน
 และการได้เกยีรตินิยม ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใด 
เกีย่วกบัการสอบซ่อม จะมีหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัเกรด
ต้องได้ตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด  และการรเีกรดเท่านัน้

กองบรรณาธิการ

ม.รามค�าแหงทั่วประเทศจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 46 ปี   (ต่อจากหน้า 8)

สาขาฯจังหวัดบุรีรัมย์

 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี 

บวงสรวงพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช เน่ืองในวันสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง วนัที ่ 26 พฤศจิกายน 2560 

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชน ร่วมงานจ�านวนมาก ณ บริเวณ 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

➺

สาขาฯ จังหวัดหนองบัวลำาภู
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัหนองบวัล�าภ ู จดัพธีิวางพานพุม่ดอกไม้สดถวายราชสักการะ 

และบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช รวมทั้งท�าบุญถวาย- 

ภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 9 รูป 

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหงครบรอบ 46 ปี โดยม ี

อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภูเป็นประธาน และมี เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  

และศิษย์เก่า ร่วมพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู

➺

  สาขาฯจังหวัดอุดรธานี
 นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดี

ฝ่ายธุรการ นายบุญเลิศ ใจมั่น นายกเทศบาลต�าบลปะโค  

นางอรัญญา  ใจมั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และบุคลากร ศิษย์เก่า นกัศึกษา ตลอดจนประชาชน ร่วมในพธีิ 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี 

➺

สาขาฯจังหวัดอุทัยธานี
 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ- 

จงัหวดัอทัุยธาน ี จัดพธีิบวงสรวงพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 9 รูป 

เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครบ 46 ปี  โดยมี รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัอทุยัธานี เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าท่ี นกัศึกษาร่วมในพธีิ ณ สาขาวทิยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

➺

สาขาฯจังหวัดศรีสะเกษ
 รองศาสตราจารย์วโิรจ นาคชาตร ี รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากร 

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรี ร่วมพิธีบวงสรวง

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนา-

มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวัดศรีสะเกษ

➺



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

ม.ร. มอบรางวัลฯ (ต่อจากหน้า 4)

และความมุมานะ แม้ว่าหลายคนจะบอกว่า เรยีนรามฯ 

เข้าง่ายจบยาก แต่ลูกศิษยห์ลายรุ่นก็ได้พิสูจน์ให้เห็น

ถงึคุณภาพและความส�าเรจ็ในวชิาชพีเป็นทีย่อมรบัในสงัคม

 “รางวัลครั้งนี้เป็นก�าลังใจให้กับการท�างาน

รับใช้ประเทศชาติ ในการท�าหน้าที่เลขานุการ 

คณะกรรมาธิการวสิามัญกจิการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

และคณะกรรมาธิการประสานงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน

กฎหมาย และการปฏิรูปประเทศ ผมจะน�าเกียรติคุณ

ทีม่หาวทิยาลยัมอบให้ไปเป็นข้อเตือนใจและเป็นก�าลงัใจ 

อกีทัง้ เม่ือใดทีป่ระสบปัญหาหรอืเจออปุสรรค จะน�าไป

เป็นแรงผลักดันให้ท�างานอย่างเต็มที่ต่อไป”  

 นายโอม เชื้อแหลม ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์

กล่าวว่าตนรูสึ้กเป็นเกียรติทีม่หาวทิยาลัยได้เหน็คุณค่า

ของลูกศิษย์ที่ท�างานหนักเพื่อรับใช้ประเทศชาติ 

โดยเฉพาะในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนใต้ ซ่ึงรางวลัครัง้น้ี 

จะเป็นก�าลงัใจในการท�างาน และเป็นแบบอย่างให้กับ

รุ่นน้องจากรุ่นสู่รุ่น เพราะเชื่อว่าบัณฑิตที่จบจาก

คณะรัฐศาสตร์ไปแล้วนั้น มีความมุ่งมั่นท�างานดูแล

ประชาชนในพืน้ท่ีต่างๆอย่างท่ัวถงึ และต่างยดึม่ันว่า

ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือด้วยความสามัคคี โดยมี

พี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท�างาน 

 “ตลอดอายรุาชการ 27 ปี ผมใช้หลกัการท�างาน 

คือ “ประชาชนทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีคุณค่า 

ท่ีจะได้รบัการดูแลอย่างเท่าเทียมกนั” ได้สร้างผลงาน 

แก้ไขปัญหาความไม่สงบเรยีบร้อยในพืน้ทีอ่�าเภอสายบุร ี

จังหวัดปัตตานี จนสถิติการเกิดเหตุลดลงและสถิติ

การเกิดเหตุในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันในปัจจุบัน

ลดลงมีค่าเป็นศูนย์ อย่างมีนัยส�าคัญ จนได้รับรางวัล

ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น กระทรวงมหาดไทย 

สาขาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

ประจ�าปี 2550 และข้าราชการพลเรอืนดีเด่น (ครฑุทองค�า) 

ประจ�าปี 2552”

 ว่าทีร้่อยตรวีกิรม จากที ่ ศิษย์เก่าคณะรฐัศาสตร์ 

กล่าวว่าตนผดิหวงัจากการเอน็ทรานซ์ จงึสมัครเข้าเรยีน

คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และใช้เวลาเรยีน 

3 ปีครึ่งก็ส�าเร็จการศึกษา ระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย

แห่งน้ีได้หล่อหลอมให้เป็นคนมีความรบัผดิชอบ อดทน 

ท�าให้เป็นคนทีมี่ความรูค้วบคู่กบัคณุธรรม อกีท้ังยังสอน

ให้รูจ้กัการเข้าสงัคม เพราะมนัีกศึกษาทุกเพศ ทกุวยั 

ทุกภูมิภาคและหลากหลายอาชีพมาเรียนร่วมกัน 

ชวีติในรัว้รามค�าแหง จงึเป็นบทเรยีนส�าคัญทีส่ามารถ

น�ามาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน 

 “ภูมิใจท่ีได้เป็นลูกพ่อขุนฯและได้รับรางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ ขอฝากนักศึกษาทุกคนว่า  

จงภมิูใจในสถาบนัตลาดวชิาแห่งนี ้ เพราะเป็นสถาบัน

ที่มีเกียรติ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ

ของสังคมและประเทศชาติ อกีท้ังมีศิษย์เก่าท่ีสร้างชือ่เสียง 

เกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยทุกแวดวงวิชาชีพ 

เพราะฉะน้ันจงมุ่งต้ังใจศึกษาเล่าเรยีน เกบ็เกีย่วความรู ้

และประสบการณ์ รวมทัง้ขอให้น้อมน�าหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง

ไปใช้ในการท�างานในอนาคตต่อไป”

 นายณรงค์  จนีอ�า่  ศิษย์เก่าคณะรฐัศาสตร์ กล่าวว่า 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่มอบรางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่นให้ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย  

ครบรอบ 46 ปี ค�าว่า “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” ถือเป็น

ส่ิงท่ีการันตีถึงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู ้ที่

ต้องการศึกษาหาความรู้ ท�าให้คนจ�านวนมากมีที่ยืน 

อยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม เพราะรามค�าแหงให้

ท้ังความรูแ้ละประสบการณ์ ท่ีสามารถน�าไปบูรณาการ

กับการท�างานได้ในทุกๆ ต�าแหน่ง ทุกๆ สายอาชีพ 

ดังน้ันน้องๆ นักศึกษาท่ีก�าลังเรียนอยู่ และบัณฑิต

รัฐศาสตร์ทุกคน ขอให้ภูมิใจในความเป็นลูกพ่อขุนฯ 

และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้ง 

ช่วยกนัน�าความรูไ้ปพฒันาบ้านเมืองให้เจรญิก้าวหน้า

ต่อไป

 “ขอแสดงความยนิดีกบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ในโอกาสครบรอบ 46 ปี ถอืเป็นสถาบันท่ีมีอายยุนืยาว

เป็นหนุม่ใหญ่วยัท�างาน เชือ่ม่ันว่าสถาบนัแห่งนีจ้ะเป็น

สถาบันหลักท่ีพร้อมเป็นท่ีพึ่งพิงทางด้านการศึกษา

ให้กับทุกคนต่อไป”

 ในส่วนของภาษีเงินได้นติิบุคคลน้ัน เน่ืองจาก 

ทรมัป์เห็นวา่อตัราภาษีที่เก็บอยู่นัน้สูงเกินไปจนท�าให ้

บริษัทสหรัฐฯ หลบไปต้ังในประเทศทีเ่สียภาษีอัตราต�า่ 

เพือ่เลีย่งภาษี ดังนัน้จึงลดเพดานอตัราภาษีลงจาก 35% 

เหลือแค่ 20% โดยหวงัว่าจะจงูใจให้บรษัิทใหญ่มาต้ัง 

โรงงานและท�าการผลติในสหรฐัฯ มากขึน้เพราะศักยภาพ 

ในการแข่งขันสูงขึ้นนั่นเอง

 อย่างไรก็ตาม มาตรการลดภาษีของทรัมป์น้ี 

ไม่ใช่จะท�าได้อย่างสะดวกง่ายดายตามท่ีคาดหวัง 

เพราะมีเสียงคัดค้านเซ็งแซ่จากทั้งพรรคฝ่ายค้านคือ

พรรคเดโมแครท และส.ส.บางส่วนในพรรครฐับาลเอง 

ก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเงินภาษีคือรายได้ของรัฐบาล 

และตอนนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุลการคลัง (แปลว่า 

รายได้น้อยกว่ารายจ่าย) จ�านวนมหาศาลอยูแ่ล้ว ท�าให้เป็นหนี ้

เพราะต้องกู้มาใช้จ่ายอยู่ประมาณ 20 ล้านล้านดอลลาร ์

ดังน้ันถ้ารายได้รัฐบาลต้องลดลงเพราะลดอัตราภาษ ี

กจ็ะยิง่ซ�า้เติมภาวะขาดดุลการคลงัน้ีให้หนักยิง่ข้ึนไปอกี 

ประเด็นปัญหาข้อหลงันี ้ นักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายรฐับาล 

เขาก็มีค�าตอบเตรียมไว้แล้วเหมือนกันว่า แม้จะลด 

อตัราภาษแีต่รายรบัภาษีของรัฐบาลจะเพิม่ข้ึนไม่ได้ลดลง 

แต่อย่างใด  เหตุผลก็คือแม้อัตราภาษีลดลงก็จริง 

แต่เศรษฐกจิทีข่ยายตัวสูงขึน้กท็�าให้ทัง้ภาคประชาชนและ 

ธุรกิจมีรายได้มากขึ้นและเสียภาษีมากขึ้นด้วย   

ซ่ึงเรื่องนี้แม้จะยังไม่มีการวิเคราะห์ด้วยสถิติข้อมูล 

แต่ว่ากนัว่าเคยเป็นจริงมาแล้วสมัยประธานาธิบดีเรแกน 

ซึ่งก็มีการลดภาษีขนานใหญ่เหมือนกัน

	  วันเวลาและสถานที่เรียน 

  อังคาร 11.30-13.20  ห้อง SWB 702

	 	อาจารย์ผู้สอน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์

	 	ค�าอธิบายกระบวนวิชา

  ฝึกฝนทกัษะการแปลตัวบทท่ีเป็นงานวรรณกรรม

เด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน เน้นการแปลที่ถูกต้อง

โดยใช้ถ้อยค�าที่เหมาะสม (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 

3201 มาก่อน) A practice in translating texts from  

German children’s and juvenile literature into Thai 

with an emphasis on accuracy and using appropriate 

words in the translation

	 	จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

  1. นักศึกษาเรียนรู้จักเทคนิคการแปลงาน- 

วรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน ซึง่เป็นการแปล

ที่แตกต่างไปจากการแปลงานประเภทอื่น

  2. นักศึกษาพัฒนาทักษะในการแปลเพื่อให้

สามารถถ่ายทอดงานวรรณกรรมเด็กและเยาวชนได้

อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบริบท

  3. นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแปล

ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชื่อเรื่อง ชื่อเฉพาะ ค�าศัพท์ข้าม-

วัฒนธรรม ความแตกต่างในภาษาพูดและภาษาเขียน 

การใช้ค�าซ�้า

  4. นกัศึกษาสามารถใช้พจนานุกรมภาษาเยอรมัน-

เยอรมัน พจนานุกรมภาษาเยอรมัน-ไทย พจนานุกรม

ภาษาเยอรมัน-องักฤษ และเลอืกใช้ความหมายจากพจนานกุรม

ได้ถูกต้องตรงกับบริบท  

  5. นักศึกษาฝึกฝนและอภิปรายเกี่ยวกับ

แนวทางการแปลบทอ่านส�าหรับเด็กประเภทต่าง ๆ โดย

การเรียนการสอนเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 	เอกสารประกอบการเรียน  

 แจกให้ในห้องเรยีน หรอืติดต่อขอรบัได้ทีอ่าจารย์ผูส้อน

โดยตรง (สาขาวชิาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวนัตก 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2307)

 	วิธีประเมินผล    

สอบปลายภาคอัตนัย  แบ่งเป็น รายงาน 10 คะแนน

Portfolio 10 คะแนน

สอบปลายภาค 80 คะแนน

หมายเหต ุ นกัศึกษาทีไ่ม่สามารถเข้าชัน้เรยีน สามารถติดต่อ

อาจารย์ผู้สอนบนโปรแกรม moodle โดยคลิกไปที่  

www.human.ru.ac.th/german/   เพือ่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

ในระบบต่อไป 

ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

ภาค 2/2560 

GER 4203 3(2-2-5)

การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน เยอรมัน-ไทย

Translation of Children’s and Juvenile 

Literature: German-Thai

 “ขอบคุณคณะส่ือสารมวลชนท่ีให ้การ 

สนับสนุนมาตลอด  ผลงานชิ้นนี้เป็นเรื่องแรกที่ได ้

ร่วมท�ากับเพื่อนๆ เพื่อส่งประกวด  ได้ประสบการณ ์

หลายอย่างโดยเฉพาะความอดทนและการปรับตัว 

เท่าทันตามสถานการณ์รวมถึงเป็นเครดิตให้ตัวเอง

ต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต”

แชมป์หนังสั้นต้านทุจริตฯ (ต่อจากหน้า 3)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม 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

 “ประชาคมอาเซียนไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวม

ของภาษา การสื่อสาร หรือประเพณีเท่านั้น แต่ยังม ี

ความอุดมสมบูรณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมด้วย 

ซ่ึงช่องทางที่จะเข้าใจความหมายของศิลปะและ

วัฒนธรรมอาเซียนได้ช่องทางหนึ่งคือการถ่ายทอด

ผ่านทาง “ภาพยนตร์” ดังน้ัน ในปี 2559 คณะกรรมการ

บริหารแผนอาเซียนได้มอบหมายให้คณะส่ือสารมวลชน

ด�าเนินการจัดงาน The 1st RU ASEAN Film 

Festival 2016 โดยการจัดฉายภาพยนตร์ที่ได้รับ 

รางวัลคัดเลือกให้จัดฉายในงาน พร้อมมีการจัดเวทีเสวนา 

กับนักวิชาการด้านการผลิตภาพยนตร์และผู้ก�ากับ 

ซ่ึงเสียงตอบรับเป็นท่ีน่าประทับใจ โดยเฉพาะนักเรียน

และผู้สนใจต่างได้รับความรู้ด้านภาพยนตร์อาเซียน

อย่างเป็นระบบ

   ในปีนี้ คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้มอบหมายให้คณะส่ือสารมวลชน

ด�าเนินการจัดงาน The 2nd RU ASEAN Film  

Festival 2017 ภายใต้หัวข้อ “พลังเยาวชนอาเซียน” 

โดยการเชิญผู้ก�ากับภาพยนตร์จากประเทศสมาชิก

อาเซียนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการศึกษาภาพยนตร์ ซ่ึงรวมถึงนักศึกษาปริญญาตรี

และปริญญาโทในสาขาภาพยนตร์ด้วย นอกจากนี ้

ยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนไทยในสังคม

ท่ีเห็นหลากหลายทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์

ระหว่างชาติอาเซียน โดยเฉพาะเยาวชนในสังคมท่ีจะต้อง 

มีความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน” 

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเตรียมความพร้อม

ในการเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์อาเซียนศึกษา

ในอนาคตต่อไป นอกจากน้ีการรวบรวมแหล่งความรู้

ทางด้านการภาพยนตร์ศึกษาอาเซียนในรูปแบบของ

เอกสารวิชาการในมหาวิทยาลัยจะเป็นช่องทางท่ีดีย่ิง

ในการเป็นเสาหลักในด้านความรู้อย่างเป็นระบบ 

นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงของนักลงทุน 

รวมถึงผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยท่ีมองหาแหล่งการลงทุน

ในประเทศอาเซียนต่อไป

   ส�าหรับการจัดงานในปีนี้ จัดฉายภาพยนตร์

จาก 6 ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย 

ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม และไทย พร้อมท้ังผู้ก�ากับภาพยนตร์แต่ละเร่ือง 

ร่วมเสวนากับนักวิชาการและผู้ชม นอกจากนั้น 

คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียนเห็นชอบมอบ

รางวัล RAFF Professional Achievement Award 

แก่บุคคลทรงคุณค่าของอาเซียน แก่ มิสเตอร์ ริร่ี ริซ่า 

ผู้ก�ากับภาพยนตร์เร่ือง “Mother” จากประเทศอินโดนีเซีย 

ซ่ึงน�าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความเข้มแข็งของหญิง

ในศาสนาอิสลามท่ีต้องรับแรงกดดันจากศาสนาท่ี

เปิดโอกาสให้ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้มากกว่า 1 คน 

   อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะส่ือสารมวลชน 

กล่าวว่าคณะส่ือสารมวลชนตระหนักถึงความส�าคัญ

ในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์ 

ดังน้ัน นอกจากจัดฉายภาพยนตร์แล้วยังมีการประชุม

วิชาการเพ่ือน�าเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในหัวข้อ

เกี่ยวกับการส่ือสารความเป็นอาเซียนผ่านสื่อใหม่

และส่ือรูปแบบด้ังเดิม ในรูปแบบของบทความวิชาการ

และบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ

ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมภาพยนตร์ การส่ือสารมวลชน 

เปิดฉากเทศกาลฯ (ต่อจากหน้า 12)

 สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) ในฐานะสมาคมวิชาชีพทางด้านระบบรางท่ีได ้

เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมเตรียมการและสนับสนุนข้อมูลที่ส�าคัญต่อท่ีประชุมของทั้งสภาวิศวกร 

สมาคมสถาปนิกสยาม (ASA) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และอื่นๆ รวมถึงได้มีการประชุม

หารอืกบัสมาชกิ วศรท. จากหน่วยงานต่างๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท  ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BTS) บริษัท ทางด่วนและ

รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) (BEM) ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ส�านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) สถาบันการศึกษา และสมาชิกจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีข้อสรุปให้สมาคมฯ สนับสนุนข้อมูล

ในส่วนของข้อเสนอแนะการใช้ชิ้นส่วนท่ีผลิตในประเทศ และการหาช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมรางของประเทศไทย

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับสมาคม วศรท. วางแผนจัดท�า 

การระดมสมองส�ารวจและจบัคูผู่ผ้ลิตไทยกับรายการชิน้ส่วนระบบรางข้ึน นอกจากจะเป็นเวทใีห้ผูผ้ลติช้ินส่วน

อุตสาหกรรมได้เกิดการจับคู่ธุรกิจกันแล้ว ข้อมูลที่ได้จากการระดมสมองและการส�ารวจครั้งนี้ ยังถือเป็น

ข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ผลิตท่ีมีคุณค่ามหาศาลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบ

ขนส่งทางรางต่อระบบเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย

 ด้าน นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วย รมว.กระทรวงคมนาคม กล่าวว่าในนามของรัฐมนตรีว่าการ-

กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ผมมาเปิดงาน “ขึ้นบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย รองรับ

การถ่ายโอนเทคโนโลยี” ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและสมาคม วศรท. ซ่ึงเป็นที่ทราบกันว่า ขณะนี ้

เรือ่งการลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งทางรางไทย มีงานส�าคญัทีด่�าเนนิการโดยกระทรวงคมนาคม 

คอื 1)การพฒันาทางคู่ 2)การพฒันาตัวระบบ และ 3)การพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง ซ่ึงในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 

จะเริม่ตอกเสาเข็มแสดงสญัลกัษณ์การก่อสร้างโครงการรถไฟความเรว็สงู กรงุเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงสถานี 

กลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เป็นต้น

 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ัน จะด�าเนินการก่อสร้าง  

10 เส้นทางพร้อมกนั คนไทยจะได้เหน็การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของประเทศไทย รวมถึงนโยบายการถ่ายทอด

เทคโนโลยี ซึ่งนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บอกไว้ชัดว่า เมื่อไหร่ที่รถไฟ

ความเร็วสูงไทย-จีน เปิดตัววันแรก คนไทยจะต้องได้เป็นคนขับอย่างแน่นอน 

 “ขอขอบคณุ สมาคม วศรท. ท่ีได้ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหงและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เป็นโอกาส 

อันดีท่ีได้เห็นศักยภาพของคนไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ        จนเกิดการ 

แลกเปลีย่นความรู ้ และน�าข้อเสนอแนะไปพฒันาอตุสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทีเ่ป็นเจ้าภาพจดังานครัง้น้ี ผมมีความยนิดีท่ีได้กลบัมาเยีย่มเยอืนสถาบนัทีจ่บการศึกษา ซึง่ผมจบจากคณะวทิยาศาสตร์ 

สาขาวชิาสถติิคอมพวิเตอร์ เมือ่ปี 2520 มีความยนิดีทีไ่ด้เหน็ความก้าวหน้าของมหาวทิยาลยัท่ีพฒันาสาขาวชิาใหม่ๆ

ให้กับนักศึกษาเพื่อจะได้น�าความรู้ในศาสตร์ต่างๆไปพัฒนาบ้านเมืองอย่างกว้างขวางด้วย”

และส่ือสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน” ซ่ึงได้รับความสนใจ 

และได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการด้านภาพยนตร์

และส่ือสารมวลชนจากหลายสถาบันร่วมน�าเสนอผลงาน   

เพ่ือแลกเปล่ียน พัฒนา และให้ความส�าคัญต่อการศึกษา 

รูปแบบการสื่อสาร และเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมของ 

ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงจะน�าไปสู่การน�าผลงานวิชาการ-

วิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการตีพิมพ์ 

ในแวดวงวิชาการ นอกจากน้ันการประชุมวิชาการคร้ังน้ี 

ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษาอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสัมมนา

ครั้งส�าคัญไปในอนาคต

ผู้ช่วย รมว. คมนาคม หนุนรามฯ เดินหน้า “ข้ึนบัญชีอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย” (ต่อจากหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๕) วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

   
 

ม.รามฯ เพิ่มสมรรถนะด้านภาษา 

จัดอบรมภาษาอาเซียน (ฟรี)

ประธานสภารีไซเคิล ประเทศญี่ปุ่น

เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์เดมย์ี 

  ระเบียบโลก ผู้อ�านวยการ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดเผยว่าสถาบัน-

ภาษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จดัโครงการฝึกอบรม “เพิม่สมรรถนะ

ในการใช้ภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” 

ปีงบประมาณ 2561  ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของบัณฑิตและประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพ

มาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน เปิดรับสมัคร

ตั้งแตบ่ัดนี้  - 14 มกราคม 2561  

 ทั้งนี้ เปิดอบรม 6 หลักสูตร ได้แก ่

 ➣ ภาษาองักฤษทัว่ไป 

 ➣ ภาษาจีน 

 ➣ ภาษาญ่ีปุน่ 

 ➣ ภาษาเกาหลี

โดยอบรมวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ จ�านวน  

2 รุ่น ได้แก่ 

 รุน่ท่ี 1 เปิดอบรมระหว่างวนัที ่18 ธันวาคม 2560 

- 15 มกราคม 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. หรือ  

เวลา 18.00 - 21.00 น.

 รุน่ที ่2 เปิดอบรมระหว่างวันท่ี 17 มกราคม - 

12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 - 21.00 น.

 ➣	ภาษาเมียนมา 

 ➣	ภาษาอินโดนีเซีย

อบรมวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ จ�านวน 1 รุ่น 

เปิดอบรมระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 15  

มกราคม 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น.

 ผู ้มีสิทธ์ิเข้ารับการอบรมเป็นบุคคลท่ัวไป 

มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% และได้รับ

วุฒิบัตรเม่ือสอบผ่านครบตามหลักสูตร เอกสาร

ทีใ่ช้สมคัรประกอบด้วย ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน 

1 ฉบับ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�านวน 2 รูป 

 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ต้ังแตบ่ัดนี้ถึงวันที ่

14 มกราคม 2561 ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408 สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8903-4 หรือท่ี 

http://www.ril.ru.ac.th/freeclass.html, http:// www. 

facebook.com/rilram

   
 

   โรง เรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค� าแหง  

(ฝ่ายมัธยม) เปิดรับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 14 ปี และผ่าน 

การทดสอบเทียบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา 

(ป.4-ป.6) ประจ�าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ�าปี 2561 โดยเปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2561

  ทั้งนี้ จ�าหน่ายใบสมัครเพื่อทดสอบมาตรฐาน

ความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) ตั้งแต่วันที่  

25 ธันวาคม 2560 - 27 มกราคม 2561 และรับสมัคร

ทดสอบความรู้ฯ ระหว่างวันท่ี 22-27 มกราคม 2561

  ผู้สนใจซ้ือใบสมัครและสมัครได้ท่ีโรงเรียน- 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายมัธยม) สอบถาม

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

www.ds.ru.ac.th

สาธิตรามคำาแหง 
เปิดรับนักเรียน ชั้น ม.1

 ม.รามค�าแหงจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน คร้ังท่ี 2 มุ่งปลูกฝังความคิด จิตส�านึก และความเข้าใจ

ด้านวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน ผ่านภาพยนตร์ของแต่ละประเทศ สะท้อนความเป็นเอกภาพ

และจุดร่วมทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน พร้อมกันนี้ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้อ�านวยการสร้าง

ภาพยนตร์ช่ือดัง ให้เกียรติมอบรางวัล RAFF Professional Achievement Award แก่ Mr. Riri Riza ผู้ก�ากับ

ชาวอินโดนีเซียมากความสามารถ โดยมีนักวิชาการจากหลายสถาบัน ผู้ก�ากับภาพยนตร์จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

นักวิจารณ์ สื่อมวลชน และคนในวงการภาพยนตร์ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก 

        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเป็นประธานเปิดงานภาพยนตร์อาเซียน คร้ังท่ี 2 

(The 2nd RU ASEAN Film Festival and Conference: RAFF 2017) ความว่า การบูรณาการของประชาคม

อาเซียนได้สร้างความเคล่ือนไหวให้กับเหล่าประชากร นักเรียน และองค์ความรู้ต่างๆ นอกจากน้ี ยังรวมถึง

การให้เสรีทางการค้า บริการ และการศึกษาท่ีส่งผลถึงการหมุนเวียนทางแวดวงวิชาการความรู้ ภาษา และ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยรามค�าแหงหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดูแลการจัดการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในด้านการส่งเสริมประชาคมอาเซียน และเพื่อน�าเป็น

แนวทางในการเตรียมจัดการวางแผนมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเพื่อเตรียมก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนต่อไป

   
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต้อนรับ 

Mr.Keiichi    Shibatani   กรรมการผู้จัดการบริษัท Saezone,Inc.  และเป็นประธานสภารีไซเคิลคอนกรีต 

ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมโยธา 

พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการรีไซเคิลคอนกรีตในประเทศไทย 

 ณ อาคารลายสือไท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  

เปิดฉากเทศกาลภาพยนตร์ RAFF 2017 ที่รามค�าแหง

จัดฉายภาพยนตร์สะท้อนภาพวัยรุ่นในสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน


