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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๖

วันที่	๑๘	-	๒๔	ธันวาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู อดีตรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเท่ียว 

และกฬีา เป็นประธานใน “พธีิท�าบุญข้าวใหม่ - ท�าบุญตักบาตร 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง” 

ซ่ึงเป็นการท�าบุญตักบาตรข้าวใหม่พระสงฆ์ จ�านวน 130 รูป เนื่องในวโรกาส 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพติร เพือ่อทิุศถวายเป็นพระราชกศุล เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดอรณุ-

ราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

ม.ร. เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง 

 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดับุรรีมัย์ กล่าวว่า 

ตลอดระยะเวลาแห่งรชัสมัยทีผ่่านมา ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาททรงเป็น “กษัตรย์ิแห่งเกษตร” 

ผู้ทรงคุณอันประเสริฐแก่พสกนิกร

ม.ร.จัดงานเทศกาลข้าวใหม่-ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายในหลวง ร.9

สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(International Anti-Corruption Day)

ประชากรชาวรามค�าแหงทุกท่าน

 ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน 

ต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล (International  

Anti-Corruption Day) 

 วั น ต ่ อ ต ้ า น ค อ ร ์ รั ป ชั่ น ส า ก ล   

ถือก� า เ นิด ข้ึนหลังจากที่ประชุมใหญ ่ 

สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ 

อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 

การทุจรติ ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 

against Corruption- UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์ เม่ือวนัท่ี 

31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ 

รวมท้ังประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที ่

9-11 ธนัวาคม 2546 ณ เมืองเมอรด้ิา ประเทศเม็กซโิก ดังนัน้ UN จงึ

ประกาศให้ วนัท่ี 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รปัชัน่สากล 

(International Anti-Corruption Day) 

         เพื่อเป็นการยืนยันเจตจ�านงและความมุ่งมั่น ในการท�าให้

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง           อนัเป็นท่ีรกัยิง่ของเราเป็นมหาวทิยาลยัสีขาว 

ดังทีผ่มได้ให้ไว้ต่อพีน้่องชาวรามค�าแหงในโอกาสการแถลงนโยบาย

เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และเพื่อเป็น 

การสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและ

ปลูกฝังจิตส�านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมไม่ยอมรับการทุจริต  

 ผมขอสนับสนุนวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และจะยึดมั่น 

ท�าให้รามค�าแหง  เป็นมหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืนตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)         

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

9 ธันวาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

 บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัประชมุวชิาการระดับชาติ เพือ่น�าเสนอผลงาน

วจัิยระดับบณัฑติศึกษา ครัง้ที ่ 9 เน่ืองในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครบรอบ 46 ปี  

โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

เป็นประธานเปิดงาน  มรีองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ศิริโรจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย ์

นกัวชิาการ นกัวจิยั นักศึกษาปรญิญาเอก และนกัศึกษาปรญิญาโทจากหลายสถาบนัท่ัวประเทศ ร่วมในงาน 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2560 ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 12 อาคารรัฐศาสตร์ 2 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

 โอกาสนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่าการประชุมวิชาการครั้งน้ีจัดขึ้นเพื่อเป็นเวท ี

ให้คณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจิยั นกัศึกษา และบคุคลทัว่ไป ได้แลกเปลีย่นความรูแ้ละเผยแพร่

ผลงานวิจัยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผู้น�า

เสนอผลงานจะได้รับประสบการณ์ในการน�าเสนอผลงานวิจัย อีกท้ัง ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

เผยแพร่แล้ว สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

 ส�าหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย 

นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

และมีการน�าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย (อ่านต่อหน้า 2)

ผศ.ดร. บุญชาล ทองประยูร รศ.ดร. ปัญญา  ศิริโรจน์ นายธีรวัชร  ภรสัมฤทธิ์



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                              

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

บัณฑิตวิทยาลัยฯ (ต่อจากหน้า 1)ม.ร. จัดงานเทศกาลข้าวใหม่-ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายในหลวง ร.9 (ต่อจากหน้า 1)

ก่อตั้งโครงการตามแนวพระราชด�าริ ทรงสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดิน ทรงน�าความเจริญที่ยั่งยืน  

รวมทั้งทรงริเริ่มโครงการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

 “พระราชกรณียกจิท้ังปวงท่ีใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทได้ทรงปฏบัิติบ�าเพญ็ นับแต่ทรงครองราชย์ตราบจน 

70 ปี พระองค์ทรงงานเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ปวงชนในทุกโครงการที่ทรงพระราชด�าริได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญ 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ น�าความภาคภูมิอันยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกร คณะกรรมการจัดงานจึงได้ด�าเนินการจัดงานเทิดพระเกียรติ ในปีนี้ได้จัด

เทศกาลข้าวใหม่ และได้เชญิชวนให้ทุกหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน ประชาชนทัว่ไปได้ตระหนักถงึความส�าคัญ

ของข้าวและคณุค่าของข้าว ทัง้รณรงค์ให้หนัมานิยมการให้ข้าวอนัเป็นภมิูปัญญาของประเทศมาเป็นส่ิงมงคล 

เป็นเครื่องหมายของการสักการบูชา เป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นของขวัญแก่ผู้ที่เคารพและ

ปรารถนาดี เป็นของทีร่ะลกึอนัแสดงออกถงึความเป็นไทย และร่วมตระหนกัถงึความกตัญญูรูค้ณุของข้าวต่อ

วถิชีวีติของคนไทย โดยถอืโอกาสในวนันีเ้ป็นวนับุญข้าวใหม่ จัดกจิกรรมตักบาตรข้าวใหม่ถวายพระภกิษุสงฆ์ 

และสามเณร จ�านวน 130 รูป ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อถวาย- 

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของพระองค์ท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและ

ประชาชนชาวไทย”

 จากน้ัน อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่าในวนัน้ีเป็นวนัส�าคัญวนัหนึง่ของประชาชนคนไทย 

ทุกหมู่เหล่า เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ร่วมร�าลึกและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และพระเกียรติคุณของพระองค์ ท่านทรงเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนา ท่ีทรงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ไม่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรงส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 

ประชาชนจกัมุ่งมัน่สานต่อพระราชปณธิานของในหลวง ร.9 ท่ีจะท�าให้ทุกคนมคุีณภาพชวีติท่ีดีข้ึน พระองค์ 

ทรงเป็นครขูองแผ่นดิน ทรงใช้หลกันิติธรรม หลกัธรรมาภบิาล หลกัการประชาธิปไตยในหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของทุกฝ่าย ท้ังทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาท่ียัง่ยนืผ่านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

ทรงให้ความส�าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา และประยกุต์แนวคิดด้านสันติภาพ เพือ่ปลูกฝัง

เยาวชนผ่านการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล

 “ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ในน�้ามีปลาในนามีข้าว พื้นดินอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณ 

ข้าวด�ารงอยูใ่นวถิชีวีติของความเป็นไทยสืบมาตราบจนปัจจุบนั เป็นท้ังอาหารและน�ามาซึง่อาชพีหลกัของแผ่นดิน 

ข้าวอยูใ่นวถิขีองคนไทยในด้านวัฒนธรรม  ถกูสอดแทรกอย่างแยบคายในประเพณีต้ังแต่เกดิจนตาย  เรยีกได้ว่า 

ข้าวกบัคนไทยและประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กนัอย่างลึกซ้ึง รอบด้าน ท้ังเป็นอาหารการกิน เป็นพชืเศรษฐกิจ 

ส่งออกเพื่อสร้างรายได้ เป็นส่วนหนึ่งของประเพณี วัฒนธรรม และสังคมไทย 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร พระองค์ท่านได้รือ้ฟ้ืนพระราชพธีิ

พชืมงคล จรดพระนงัคลัแรกนาขวัญ ท่ีเป็นพธีิส�าคัญในการเพาะปลกูของเกษตรกร อกีทัง้ธนาคารเมลด็พนัธ์ุ 

พันธุ์ข้าวพระราชทานสู่ชาวนาไทย พระราชกระแสรับส่ังมากมายในเรื่อง “ข้าว” เกษตรทฤษฎีใหม่ และ

การน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�าเนนิชวีติ การท่ีหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนได้ร่วมกันจดังาน 

เทศกาลข้าวใหม่ในครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของข้าว และให้ข้าวเป็นส่วนหนึ่ง

ในวถิชีวิีตของคนไทยอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้เป็นการสืบสานแนวพระราชด�ารขิองในหลวง ร.9 ให้คงอยูต่่อไป”

และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ       

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) สมาคมผู้ตรวจสอบ-

ภายในแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ

และประกันคุณภาพ กล่าวว่าขอขอบคุณคณาจารย์ 

นักวชิาการ นกัวจิยั และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมน�าเสนอผลงานทางวชิาการ 

กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซ่ึงรามค�าแหงได้เปิด 

การเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ผลติบณัฑิต

ท่ีมคีณุภาพ โดยสนับสนุนให้มีเวทีในการเสนอผลงาน 

วิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน และให้สามารถน�าไปใช ้

ประโยชน์ได้ มิใช่วจิยัเสรจ็แล้วไปเกบ็ไว้บนหิง้ อีกท้ัง 

เมื่อนักวิชาการ นักวิจัย ได้มารวมอยู่ในเวทีวิชาการ

เดียวกันแล้ว อยากให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั เพือ่ให้การพฒันา

วิชาการและวิจัยไปสู่ความส�าเร็จได้เป็นอย่างดี

 “ประเทศไทยเตรยีมก้าวเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 

นอกจากการพฒันางานวจิยัของตนเองแล้ว ต้องน�าไป 

พฒันาสังคมให้เกิดประโยชน์ นักวจัิยจึงต้องมีคุณธรรม

และจริยธรรมประจ�าใจ และเมื่อสั่งสมประสบการณ์

ได้มากแล้ว อยากเห็นการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ

รวบรวมงานวิจัยให้เกิดคุณค่าแล้วน�าไปใช้อย่างเป็น

รูปธรรม พร้อมไปกับความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงงาน

วชิาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะต้อง 

ได้รบัความร่วมมือจากท่านท้ังหลายน�าผลงานไปเผยแพร่

และสร้างความตื่นตัวท�าให้ผลงานด้านสังคมศาสตร์

มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเทียบเท่างานวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์ให้ได้”

 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ 

กล่าวต่อไปว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาในมหาวทิยาลยั 

หลายแห่ง ก�าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีผลงานทางวชิาการ

ตามเกณฑ์ งานวิจัยจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในระดับ

อุดมศึกษา ครู อาจารย์จะต้องค้นคว้าหางานวิจัยใหม่ 

ไม่หยดุนิง่ เพือ่น�าไปพฒันาการสอนให้นกัศึกษาได้รบั 

ความรูท่ี้ทนัยคุสมัย ไม่ล้าหลงั ทันต่อการเปลีย่นแปลง

ของสงัคมอย่างต่อเน่ือง ทีส่�าคัญ ต้องสอนให้นักศึกษา

เข้าใจถึงกระบวนการวจิยัอย่างลึกซ้ึงเพือ่ให้นักศึกษา

คดิอย่างเป็นกระบวนการถ่ายทอดมาเป็นผลงานวทิยานพินธ์

หรอืดุษฎีนพินธ์ทีมี่คณุค่า โดยเฉพาะเรือ่งลขิสทิธ์ิทางปัญญา 

และการอ้างองิวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องอย่างถกูต้องด้วย

 “การจัดประชุมวิชาการครั้งน้ี ขอขอบคุณ

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม และขอสนับสนุน

เป็นก�าลงัใจให้กับผูน้�าเสนอผลงานในครัง้น้ี ให้ด�าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อยและส�าเร็จลุล่วงตามที่ประสงค์

ทุกประการ”
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 บุคคลส�าคัญคนหนึ่งในแวดวง

การเมืองระดับประเทศและระดับโลก

คนหน่ึง ซ่ึงจากพวกเราไปแล้วเม่ือ ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีอายุ  ๖๘ ปี คือ

 อาจารย์ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความเสยีใจ 

ต่อครอบครัวของอาจารย์

 ญาติสนิทมิตรสหาย

 ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

 พรรคประชาธิปัตย์ และ

 ผู้ท่ีช่ืนชมในบทบาททางการเมือง

ของอาจารย์ทุกคน

 อาจารย์ ดร.สุรนิทร์ เกดิเมือ่ ๒๘ ตุลาคม 

๒๔๙๒ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านตาล 

โรงเรยีนกัลยาณีศรธีรรมราช และโรงเรยีน- 

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปรญิญาโท และปรญิญาเอก จากมหาวทิยาลยั-

แคลร์มอนต์ และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย- 

ธรรมศาสตร์  เมือ่ปีพทุธศักราช  ๒๕๑๘-๒๕๒๙ 

 เป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗ สมัย

 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรี-

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ

 เป็นเลขาธิการอาเซียน นี่คือ

 อาจารย์ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ

 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค�าแหง คว้ารางวลัชนะเลศิการประกวดภาพยนตร์ส้ัน 

โครงการ Short Film Shortcuts ประจ�าปี 2560 จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  

จากผลงานเรือ่ง “หวนดิน” ของทมี Majic Studio  โดยเข้ารบัรางวลัเกยีรติยศจาก ดร.ดนนัท์  สุภทัรพันธุ์ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) และนายสมยศ ธนพิรุณธร  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) พร้อมทนุการศึกษา 100,000 บาท 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class @ Central World

 การประกวดครัง้น้ี จดัข้ึนเพือ่น�ามุมมองและไอเดียของคนรุน่ใหม่มาสร้างสรรค์ผลงานน�าเสนอ 

ความส�าคัญของเทคโนโลยดิีจทิลัทีมี่ต่อการท�าธุรกจิ และร่วมสร้างสังคมแห่งการเรยีนรูด้้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลของประเทศ โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทีมละ 2 - 5 คน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้แนวคิด 

เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความส�าเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้สนใจส่งผลงาน 

เข้าประกวดกว่า 50 ผลงาน จากสถาบนัการศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ัวประเทศ ซ่ึงทางคณะกรรมการ 

ได้คัดเลือกผลงาน 20 ผลงาน จาก 20 ทมี เพือ่เข้าสู่รอบการผลติเป็นภาพยนตร์ส้ัน ความยาว 10-15 นาที 

ทัง้นี ้CAT Channel ได้มอบเงินสนับสนนุทีมละ 20,000 บาท  เพือ่น�าไปผลติผลงานหนังส้ันในรอบชงิชนะเลิศ

 ส�าหรับผลการตัดสินการประกวดภาพยนตร์ส้ัน Short Film Shortcuts รางวัลชนะเลิศ  

รับทุนการศึกษา 100,000 บาท คือ ทีม Majic Studio จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กับผลงานหนังสั้น 

เรื่อง “หวนดิน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานเรื่อง “ปลาเป็นว่ายทวนน�้า” จากทีม Image 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเร่ือง  

“มิสเตอร์โต้ง” จากทีมนามิ สตูดิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศทุกรางวัล

 นายจามิกร  วงชมพู นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวว่าผลงาน 

ภาพยนตร์ส้ันเร่ือง “หวนดิน” ถ่ายทอดเรือ่งราวของลกูชาวนาผูห้วนคืนสู่ผนืแผ่นดินเกดิ เพือ่สืบสาน

ความรกัของแม่ท่ีมีต่อทุง่นาและพนัธ์ุข้าวพืน้บ้าน ส่ิงท่ีท�าให้เธอขายข้าวได้ อกีท้ังยงัสามารถช่วยเพือ่นๆ 

ลูกชาวนา ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายธุรกิจ โดยการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้

อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์จนประสบความส�าเร็จ ซึ่งการน�าเทคโนโลย ี

มาปรบัใช้ในธุรกจิส�าหรบัเด็กรุน่ใหม่อาจคิดถงึการขายออนไลน์ ผ่าน Facebook หรอือนิสตาแกรม (IG) 

แต่ชาวบ้านท่ัวไปอย่างชาวนายังไม่รู ้ว่าจะสามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร 

พล็อตเรื่องจึงร้อยเรียงบทและภาพ เพื่อน�าเสนอส่ิงเหล่าน้ีที่ผมและเพื่อนๆ ได้สัมผัสมาต้ังแต่เด็กๆ 

โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยศระว ีวายทองค�า หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ทวศัีกด์ิ  อาจารยางกรู อาจารย์พเิศษ ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา และอาจารย์เอกลกัษณ์  อนันตสมบูรณ์ 

อาจารย์พิเศษ คณะสื่อสารมวลชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 “ดีใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ เพราะตั้งใจอย่างมากที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของ

ครอบครัวตนเองและเพื่อนๆในทีมที่เป็นชาวนา และเชื่อมั่นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถเป็นสื่อที่ด ี

ให้กับชาวบ้านได้น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ทางธุรกิจผ่านช่องทาง

ออนไลน์จนประสบความส�าเร็จต่อไป ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนและ

คอยให้ค�าปรึกษาตลอดมา ทั้งนี้ ตนเองและเพื่อนๆ จะพัฒนาฝีมือ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และเตรียม

ความพร้อมในการประกวดเวทีอื่นๆต่อไป” 

นักศึกษารามฯ คว้าแชมป์

ประกวดหนังสั้นจาก กสท.
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อาจารย์รามฯชี้ทิศทางชุมชนออนไลน์หวังคนไทยปรับตัวทันยุค 4.0
กีฬาสัมพันธ์ เพื่อนกัน 

รัฐศาสตร์ vs. MBA 

  อาจารย์ ดร.วุฒิพล  วุฒิวรพงศ์  อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ชีท้ศิทางชมุชนออนไลน์ยคุโมเดลประเทศไทย 4.0 

คนไทยใช้สื่อพุ่ง ส่งผลแรงงานภาคอุตสาหกรรมลดลง ดันแรงงานภาค

บริการมากขึ้น  ในโอกาสวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์  ครบรอบ 44 ปี  เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2

         อาจารย์ ดร.วฒุพิล   อธิบายถึงท่ีมาของโมเดลประเทศไทย  4.0  จากการน�าเสนอ 

ของ ดร.สวุทิย์  เมษินทรย์ี  รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะน้ัน  (ปัจจุบนัเป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ว่าประเทศไทยยคุแรกเริม่จากโมเดลประเทศไทย 1.0 ยคุเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรม 

โมเดลประเทศไทย 2.0  ยุคเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเบา โมเดลประเทศไทย 3.0  ยุคเศรษฐกิจ 

ฐานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนัก  และก�าลังผลักดันประเทศเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ท่ีมีแนวโน้ม 

ไปทางภาคบรกิารมากขึน้  เหน็ได้จากแรงงานภาคบรกิารทีเ่พิม่ข้ึน ขณะทีแ่รงงานภาคอตุสาหกรรมก�าลงัลดลง  

 “ปัจจุบนัประเทศไทยติดอยู่ 

ในกบัดักประเทศรายได้ปานกลาง 

และความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

ภายใต้โมเดลประเทศไทย 3.0  

เม่ือมีการพฒันาในยคุน้ี  ย่อมต้อง

ค�านึงถึงช่วงเปลี่ยนแปลงและ

ส่ิงที่ต้องพัฒนาในยุคต่อไป  ที่มี 

ความเป็นเทคโนโลยีประกอบกับสารสนเทศมากขึ้น  โดยในยุคโลกาภิวัตน์หลังสงครามเย็น  โลกเปลี่ยนไป

เป็นสังคมเครือข่ายที่มาพร้อมกับอัตลักษณ์ที่ลื่นไหลมากขึ้น”

 อาจารย์ ดร.วฒุพิล  กล่าวต่อไปว่าสังคมในยคุหลงัอตุสาหกรรมเริม่มีการผลกัดนันวตักรรม  แต่รากฐานเดิม

ยงัคงฝังลกึอยูใ่นอตุสาหกรรมบางอย่าง  เช่นอตุสาหกรรมรถยนต์ท่ีมแีรงงานจ�านวนมากในประเทศ  รวมถงึ 

แรงงานอีกจ�านวนมากที่เป็นพนักงานชั่วคราวในโรงงานผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก  โดยที่ปัจจุบันรถยนต์ไฮบริด 

เพิม่ความนยิม และเม่ือใดทีร่ถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเข้ามาแทนท่ี   แรงงานอาจจะถกูเลกิจ้าง   ท�าให้คนว่างงานเพิม่ข้ึน  

 ขณะทีป่ระเทศไทยมีผลงานวจิยัจ�านวนน้อย  จงึมุ่งเน้นไปทีภ่าคเกษตร อาหาร สุขภาพ และอตุสาหกรรมบรกิาร  

เป็นจุดแข็งท่ีควรให้ความสนใจ  จึงพยายามเพิ่มปริมาณผู้ใช้ ผู้บริโภค 4.0  เพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ   

มีนวัตกรรมใหม่ๆ และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น  

 “แนวโน้มที่คนไทยควรมีในโมเดลประเทศไทย 4.0  คือการลดการใช้แรงงาน  เพื่อรองรับคนไทย 

ท่ีมปัีญญาเฉยีบแหลม  มีทักษะเหตุผล  สุขภาพแข็งแรงและจติใจงดงาม  แนวโน้มของการเริม่ต้นอนิเทอร์เนต็ 

เช่น เวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ก  หรอืโซเชยีลมีเดียต่างๆ ช่วยให้ทกุคนเชือ่มโยงถงึกนัได้ด้วยความรวดเรว็ ด้วยพฒันาการ

ของเทคโนโลยีและระบบซอฟต์แวร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”  

 อาจารย์  ดร.วุฒิพล  กล่าวอีกว่าจากแนวคิดความพยายามเป็นหนทางสู่ความส�าเร็จในยุคโมเดล

ประเทศไทย 3.0 ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด  เช่น ชีวิตของ สตีฟ จ็อบส์ หรือบิล เกตส์  ที่มีวิธีคิด

แบบสงัคมสมัยใหม่ท่ีลืน่ไหลว่าเราจะรวยเป็นเศรษฐีพนัล้าน  ซ่ึงแนวคดิน้ีไม่มีเม่ือ 100 ปีท่ีแล้ว เพราะสมยัน้ัน

สังคมไทยอยูภ่ายใต้ระบบศักดินา  ดังนัน้แนวคิดสมัยใหม่น้ีได้เติมพาวเวอร์เข้าสู่ตัวคน  ท�าให้หลายคนเกิดไอเดีย

ความคิดสร้างสรรค์

 “การตามล่าความฝันในสังคมร่วมสมัย  คนเด่น คนดัง คนรวยเป็นเรื่องจับต้องได้  ขณะท่ีชุมชน

แห่งความเอื้อเฟื้อ  โอบอ้อมอารีเริ่มจางหายไป อัตลักษณ์เริ่มหลุดลอย  ปัญญาสามัญของยุคสมัยคือ ชุมชน-

ออนไลน์  ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของแพลตฟอร์มส่ือสงัคมออนไลน์ข้ามชาติ  ซึง่ไม่อยูใ่นความควบคุมของรฐับาลไทย 

มีเพียงมาตรการ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่น�ามาใช้ควบคุมที่เน้นการปราบปรามมากกว่าวัฒนธรรมชุมชน

	 อาจารย์	 ดร.วุฒิพล กล่าวทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ควรสร้างส�าหรับประเทศไทย 4.0 ในมุมมองจากการศึกษา

ชุมชนออนไลน์ไทย  ต้องสร้างชุมชนทางเลือก  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  และชุมชนผู้ประกอบการเริ่มต้น  เพื่อ

เปิดช่องให้คนไทย 4.0 ได้ขยับขยายต่อยอดความคิดด้านนวัตกรรมโดยไม่จ�าเป็นต้องส่งผ่านร้านสะดวกซื้อ  

และเพื่อไม่ให้ความพยายามส่วนมากอยู่ที่การปราบปรามเพียงอย่างเดียว

 “ผู้คนในสังคมยุคหลังอุตสาหกรรมสนใจกับอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนในชุมชนออนไลน์  มากกว่า 

จะสนใจว่าสงัคมของเราจะเป็นอย่างไร  ส่ิงท่ีต้องระวงัคือส่ือสงัคมออนไลน์ท�างานอยูบ่นพืน้ฐานผลประโยชน์

ทางธุรกิจ  จึงไม่ได้สนใจสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าการสร้างผลก�าไร”

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์     จัดกิจกรรม 

“กีฬาสัมพันธ์ เพ่ือนกัน รัฐศาสตร์ vs. MBA”  

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

สร้างเครอืข่ายระหว่างนักศึกษาร่วมคณะ ต่างคณะ 

และเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ เพือ่ให้นักศึกษา และผูเ้ข้าร่วม 

กจิกรรมได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง 

และเพือ่ความรกั ความสามัคคี ระหว่างกลุ่มนกัศึกษา 

โดยมกีารแข่งกฬีาฟตุบอลคูผ่สมระหว่าง นกัศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

ซ่ึงผลการแข่งขนั คณะบรหิารธุรกจิ ชนะ 3 : 1 ส่วนคู่ 

รวมดารานกัศึกษากบัเจ้าหน้าท่ีรามค�าแหง สาขาฯ- 

เพชรบูรณ์ ผลการแข่งขัน ทีมรวมดารานักศึกษา

ชนะยิงลูกโทษ 4:2 

 การแข่งขันครั้งนี้ รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เป ็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมท่ีชนะเลิศ 

ในการแข่งขัน และกล่าวให้ก�าลังใจในการเรียน

และการใช้ชีวิตให้มีความสุข โดยมีนักศึกษาและ 

ผู้ร่วมกิจกรรม 70 คน  

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาฯ จ.พงังา แนะแนว 

การศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรใีห้แก่นกัเรยีนระดับชัน้ ม.3 

 และ ม.6 ในโครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 ของศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศัยอ�าเภอตะกัว่ทุ่ง เม่ือวนัท่ี 

3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอราวัณ อ.ตะกั่วทุ่ง 

จ.พงังา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ�าเภอท้ายเหมือง และอ�าเภอตะกั่วป่า 

เม่ือวนัที ่14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมุกดารา บีช 

วิลล่า แอนด์ สปา เขาหลัก จ.พังงา



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ตอน ศึกชิงเจ้าทุเรียนโลก

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ใครๆ กย่็อมรูกั้นอยูว่่าไทยเราเป็นเจ้าแห่งทุเรยีน 

ของโลกอย่างไม่มีที่สงสัย ไม่เชื่อจะถามนักท่องเที่ยว 

จากจนีท่ีมาเทีย่วเมืองไทยคนไหนกไ็ด้ เพราะผลไม้อย่างหน่ึง 

ที่ขึ้นชื่อว่าต้องมากินให้ได้ถ้าจะมาให้ “ถึง” เมืองไทย 

ก็คือทุเรียนนี่แหละ นอกจากนั้นในแต่ละปีไทยเราก็ยัง 

ส่งออกทุเรียนไปขายเป็นมูลค่าหลายหม่ืนล้านบาท 

แต่ถ้าใครยังสงสัย ผมขอยกสถิติการส่งออกผลไม้

เมื่อปีที่แล้วคือปี 2559 มายืนยันก็แล้วกันว่าในปีนั้น

ไทยเราส่งออกผลิตภณัฑ์ผลไม้สดมูลค่า 32,412 ล้านบาท โดยการส่งออกส่วนใหญ่ 

คือ 16,800 ล้านบาทหรือกว่าร้อยละ  52 ของมูลค่าการส่งออกผลไม้สดทั้งหมด 

เป็นการส่งออกทุเรียนสด และตลาดหลักก็คือจีน ไต้หวัน และฮ่องกงซึ่งก็คือ

คนจนีทัง้นัน้ แปลว่าคนจนีชอบกินทุเรยีนมาก นีย่งัไม่นบัทุเรยีนทีน่กัท่องเท่ียว

จากจีนมากินกันในเมืองไทยอีกนะครับ

 เมื่อตลาดทุเรียนช่างหอมหวนยวนใจเสียขนาดนี้มีหรือท่ีจะไม่มีคู่แข่ง 

ถ้าพดูถงึรายเก่า ๆ กคื็อเวยีดนามเพือ่นบ้านเราน่ีเอง เพราะเวยีดนามลงทนุมาผกูขาด

ซ้ือทุเรียนไทยถึงสวน แต่เม่ือไปถึงบ้านเขาแทนที่จะกินเองก็ปรากฏว่าเอาไป

ส่งออกต่อยงัจีนหาก�าไรจากการเป็นคนกลางโดยไม่ต้องปลูกทุเรยีนให้เสียเวลา 

แต่การแข่งขันจากเวยีดนามนัน้ถอืว่ายงัเลก็น้อยมากเพราะทเุรยีนทีส่่งออกกย็งัคง

เป็นทุเรียนไทยน่ันแหละ การแข่งขันท่ีผมคิดว่าเราสมควรต้องคิดมากก็คือ

การแข่งขันจากมาเลเซียต่างหาก

 ท�าไมมาเลเซียจงึเป็นคู่แข่งท่ีน่ากลวั? เหตุผลประการแรกกค็อืทุเรยีนน้ัน 

เป็นพืชพื้นเมืองของแถบมาเลเซียและอินโดนีเซียมาแต่ด้ังเดิม ดูที่ชื่อก็ได้

เพราะทเุรยีนมาจากค�าว่า durian ซึง่เป็นภาษามลายแูปลว่าหนาม อย่างไรก็ตาม 

เรือ่งน้ีอาจไม่น่ากลวัเท่าไรนกัเพราะทเุรยีนของไทยท่ีนยิมกนิกนัแพร่หลายนัน้

ผ่านการปรบัปรุงพนัธ์ุมาแล้วจนมีคุณภาพดีกว่าทุเรยีนพืน้เมืองมาก ท�าให้ไทยเรา

ครองความเป็นผู้น�าในการส่งออกทุเรียนมายาวนาน

 เหตุผลอกีประการหน่ึงทีท่�าให้มาเลเซยีจะเป็นคู่แข่งทีส่�าคัญข้ึนชงิต�าแหน่ง

เจ้าแห่งทเุรยีนโลกก็คอืการท่ีรัฐบาลมาเลเซียส่งเสรมิการส่งออกทุเรยีนอย่างจรงิจงั

โดยท�าแผนการตลาดเชงิรกุเช่นจดัเทศกาลทเุรยีนขึน้ท่ีจนี ซ่ึงตามข่าวน้ันบอกว่า 

ตลอดช่วงเทศกาลนีมี้คนจนีหลายแสนคนมาต่อแถวลองชมิทุเรยีนจากมาเลเซยี 

นอกจากนั้นมาเลเซียก็ได้เน้นโฆษณาความอร่อยของทุเรียนพันธุ์ท่ีข้ึนชื่อ

ท่ีสดุของเขาคือพนัธ์ุราชาคุนยติ (Raja Kunyit) แต่นยิมเรยีกกนัว่าพนัธ์ุมูซางคงิ 

(MuSang King) ซึ่งคนจีนเรียกเป็นแบบจีนว่า “เหมาซานคิง” เป็นทุเรียน 

ที่เขาว่ากันว่าแพงท่ีสุดในตลาดจีนคือราคากิโลกรัมละหลายพันบาท และ 

การทีมี่ค�าว่า King อยูใ่นชือ่ด้วยยงัท�าให้น�าไปโฆษณาว่าเป็น “ราชา” แห่งทุเรยีน

ได้อีกด้วย

 เขียนถงึจดุแข็งของการส่งออกทุเรียนของมาเลเซียไปแล้ว ลองมาวเิคราะห์จดุอ่อน 

ของเขาดูบ้าง จุดด้อยส�าคัญของทเุรยีนมาเลเซียกคื็อต้องรอให้สุกคาต้นแล้วร่วงลงมา 

ซ่ึงก็ดีตรงที่รสชาติจะเข้มข้นและไม่มีการน�าทุเรียนอ่อนไปหลอกขายได้แน ่

แต่การทีสุ่กเต็มทีแ่ล้วท�าให้ต้องส่งออกในรปูทุเรยีนแช่แข็งเป็นหลกั ไม่สามารถ

ส่งออกเป็นทุเรียนสดได้เหมือนของไทย นอกจากน้ันรฐับาลจนีกย็งัต้ังข้อรงัเกียจ

ว่าการที่ผลตกลงมาแล้วแตกท�าให้อาจปนเปื้อนได้ จนทางรัฐบาลมาเลเซีย

ต้องไปเจรจาขอให้ผ่อนปรนโดยจะมีมาตรการน�าตาข่ายไปรองรับผลทุเรียน

เพื่อไม่ให้ตกถึงพื้น

    

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

ที่ห้องสมุด
 (เอ๋อ ทือ เหวี่ยน)

 การเข้าไปใช้ห้องสมุดคร้ังแรก ผูใ้ช้บรกิารจะต้องท�าบัตรอ่านหนงัสอื หรือ 

ท่ีเราเรยีกว่าบตัรสมาชกิ รวมถงึค�าแนะน�าต่างๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน�าผูเ้ข้ามาใช้บริการ 

E:   (จ่าว จิ)  สวัสดีคุณ

F:   

 (จ่าว จิ จิ เกิ่น สี่ อะ) สวัสดีคุณ คุณต้องการอะไรคะ

E: 

 (โตย ม้วน เหมื่อน ซัก เอ๋อ เดย โตย ฝาย หล่าม สี่ อะ)

 ฉันต้องการขอยืมหนังสือที่นี่ ฉันต้องท�าอะไรคะ

F: 

 (ซิน จิ เดี่ยน หว่าว เติ๊ม แถ ด่อก ไหน่)  

 ขอให้คุณกรอกบัตรอ่านหนังสือนี่

  

 (อ่า จิ ก๊อ เส่ย เส้ย เถี่ยว กั๋ว เกอ กวาน คง)  

 อ่า คุณมีหนังสือแนะน�าของหน่วยงานไหม

E:  (ก๊อ เดย อะ) มี นี่ค่ะ

F:  

 (ซิน จิ โหน่บ จอ ฮาย อั๋ญ)  ขอให้คุณแนบภาพถ่ายสองภาพ

  

 (ซิน เจ่อ โหมต ล้าต โตย แส หล่าม แถ จอ จิ)  

 กรุณาคอยสักครู่ ฉันจะไปท�าบัตรให้คุณ

F:  

 (เดย หล่า แถ ด่อก กั๋ว จิ)  นี่คือบัตรอ่านของคุณ

E:  (ก๋าม เอิน จิ) ขอบคุณคุณ

F: 

 (ฝ่อง จา กื๊ว เอ๋อ เบน ฝาย ก่อน ฝ่อง ด่อก เอ๋อ เบน จ๊าย)

 ห้องอ้างอิงอยู่ด้านขวา ส่วนห้องอ่านอยู่ด้านซ้าย

E:  

 (ฝ่อง บ๊าว หว่า เติ่บ จี๊ เอ๋อ เดิว อะ)  

 ห้องหนังสือพิมพ์และวารสารอยู่ที่ไหนคะ

F: 

 (เอ๋อ เติ่ง ฮาย กั่ญ ฝ่อง มีโคร ฟีม)   

 อยู่ที่ชั้นสองหน้าห้องไมโครฟิล์ม

E:  

 (ก๋าม เอิน เหว่ สึ จี๋ เสิน กั๋ว จิ)   

 ขอบคุณส�าหรับค�าแนะน�าของคุณ

F:  

 (ห่าง นัม จิ ฝาย เด๊น เดย เด๋ ซา ห่าน แถ ด่อก) 

 ทุก ๆ ปี คุณต้องมาที่นี่เพื่อต่ออายุบัตร

E:  (เวิง อะ จ่าว จิ) ค่ะ สวัสดีคุณ

F:  (จ่าว จิ)  สวัสดีคุณ(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเวียดนาม

 เม่ือดิฉันได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก1 สาขาวิชา- 

ภาษาศาสตร์เวียดนาม2 คณะภาษาศาสตร์3 มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์4 สังกัดมหาวทิยาลยัแห่งชาติฮานอย5 ณ กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม

เม่ือต้นปี 2560 การประกาศรบัสมัครทุนการศึกษา6 จากรฐับาลเวยีดนาม7 กม็ขีึน้ 

ในช่วงกลางปีโดยคณะกรรมการแห่งชาติฝ่ายชาวเวียดนามในต่างประเทศ8 

ในปีการศึกษา 2560 นี้มีจ�านวน 5 ทุน ทุนนี้เป็นทุนส�าหรับลูกหลานชาวไทย 

เชื้อสายเวียดนาม9 ในประเทศไทยซ่ึงเป็นคุณสมบัติแรกของการสมัคร  

ส่วนข้อก�าหนดอื่นๆ มีดังนี้

 1. จุดประสงค์ เป็นลูกหลานที่มีเชื้อสายเวียดนาม ผู้ที่มีบิดาหรือมารดา

ท�าหน้าท่ีขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม ผู้ท่ีมีผลการเรียนดี  

มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเลือกเรียนสาขาภาษาศาสตร์เวียดนามและศึกษาศาสตร์ 

โดยหลังจากจบการศึกษาและกลับมายังประเทศไทยเพื่อสอนภาษาเวียดนาม

ในหน่วยงานฝึกอบรมภาษาเวียดนามของไทยและของชุมชนชาวเวียดนาม 

ก�าหนดให้จากสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในท้องถิ่นเป็นผู้แนะน�า

 2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 3. ระยะเวลาการฝึกอบรม ปรญิญาตร ี4 ปี ปรญิญาโท 2 ปี และปรญิญาเอก 3 ปี

 4. คุณสมบัติ

  4.1 วฒุกิารศกึษา ผูส้มัครต้องมีวฒุกิารศึกษาระดับมัธยมศึกษาส�าหรบั

สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีส�าหรับสมัคร

เข้าศึกษาระดับปริญญาโท  และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทส�าหรับสมัคร

เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

  4.2 ระดับภาษาเวียดนาม ต้องมีระดับภาษาเวียดนามตามที่ก�าหนด 

ในแต่ละระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษานั้น  

  4.3 การเรียนเตรียมพร้อมภาษาเวียดนาม หากผู้สมัครยังไม่มีความรู ้

หรือมีระดับภาษาเวียดนามไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจะได้เข้าเรียนเตรียม

พร้อมภาษาเวยีดนามเป็นระยะเวลา 1  ปี ณ สถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

และฝึกอบรมของเวียดนามก�าหนด หลังจากท่ีจบการเรียนเตรียมพร้อมภาษาน้ี 

ผู้เรียนต้องทดสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

จงึจะได้เข้าเรยีนจรงิ หากสอบไม่ผ่านจะต้องเรยีนเพิม่เติม (ค่าใช้จ่ายรบัผดิชอบเอง) 

และสอบวัดระดับภาษาให้ผ่านจึงจะได้เข้าเรียนจริง

  4.4 การเรยีนในหลกัสูตรจรงิ ผูเ้รยีนท่ีมีใบรบัรองระดับภาษาเวยีดนาม 

(จากโรงเรยีนหรอืศูนย์ภาษาเวยีดนามภายใต้การรบัรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

และฝึกอบรมของเวียดนาม) หรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การศึกษา

เฉพาะทาง อาชีวศึกษา มหาวทิยาลยั โดยเรยีนเป็นภาษาเวยีดนาม จะได้รบัให้เข้าเรยีน

ในหลักสูตรจริงทันที  

  4.5 สุขภาพ

   - ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเข้าศึกษา

   - หลังจากที่เดินทางถึงเวียดนามต้องได้รับการตรวจสุขภาพ 

ที่สถานพยาบาลของเวียดนามตามที่สถานศึกษาน้ันก�าหนด ในกรณีท่ีสุขภาพ

ไม่สมบูรณ์หรือป่วยเป็นโรคติดต่อ จะต้องเดินทางกลับประเทศ

   - อายุ ผู้สมัครในระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ระดับ

ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ในระดับปริญญาเอกไม่จ�ากัดอายุ

 5.  ค่าใช้จ่าย

  5.1 ตั๋วเครื่องบิน รับผิดชอบตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับเอง

  5.2 ที่พัก สถานศึกษาสนับสนุนเรื่องที่พัก

 นอกจากค่าเล่าเรียนที่ช�าระให้กับสถานศึกษา ผู้เรียนจะได้รับทุน: 

 ระดับปริญญาตรี 1,870,000 ด่ง/คน/เดือน = ประมาณ 82 ดอลลาร์สหรัฐ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 2,120,000 ด่ง/คน/เดือน = ประมาณ 92 ดอลลาร์สหรฐั

 6. ประวัติผู้สมัคร ผู้เรียนส่งประวัติของตนเอง 1 ชุดเป็นภาษาเวียดนาม

หรือภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี้ 

  6.1 ใบสมัคร (ตามแนบท้าย)

       6.2 ส�าเนาและค�าแปลทีมี่ตรารบัรองประทับหรอืการรบัรองผลการศึกษา

  6.3 ใบตรวจสุขภาพโดยสถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐานของไทย ผลการตรวจ 

ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ส่งใบสมัคร

  6.4 ส�าเนาการวัดระดับภาษาเวียดนามโดยสถานศึกษาของเวียดนาม 

(หากมี) หากไม่มี ต้องมีใบรับรองจากสถานทูตเพื่อขอให้เข้าเรียนเตรียมพร้อม

ภาษาเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี

  6.5 ส�าเนาหนังสือเดินทางที่มีระยะเวลาคงเหลือเท่ากับระยะเวลา 

ที่ศึกษาในเวียดนามหรือน้อยที่สุด 1 ปีนับจากวันที่เดินทางถึงเวียดนาม

  6.6  ใบแนะน�าตัวจากสมาคมชาวเวียดนามในประเทศไทย

  6.7 เค้าโครงงานวิจัยและจดหมายแนะน�าจากอาจารย์ 2 ท่านซึ่งเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญและจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในด้านงานวิจัยน้ัน (ส�าหรับ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก)

 7.  ระยะเวลา

  7.1 ระยะเวลาในการสมัคร ส่งเอกสารต่างๆ และสาขาวชิาท่ีสมัครของตนเอง 

พร้อมด้วยใบสมัครไปที่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

  7.2  ระยะเวลาศึกษา ต้นเดือนกันยายน 2560 

 เม่ือดิฉนัเดินทางมาถงึฮานอยในวนัจันทร์ท่ี 23 ตุลาคมทีผ่่านมาก็เพิง่ทราบ

อกีข่าวจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัว่า นอกจากปีน้ีจะเป็นปีแรก 

ที่ทางรัฐบาลเวียดนามมอบทุนการศึกษาให้แก่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

ในประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยยงัเป็นประเทศแรกท่ีได้รบัทุนการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกอีกด้วย ส�าหรับการสมัครทุนนี้ไม่จ�าเป็นต้องได้รับการตอบรับจาก

สถาบันศึกษาในเวยีดนามก่อน กล่าวคอื ไม่จ�าเป็นต้องหาสถานศึกษาให้ได้ก่อนแล้ว

จงึสมัครขอรบัทนุดังเช่นในกรณีของดิฉันซึง่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผูส้มัครสามารถ

เลอืกสาขาวชิาทีส่นใจผ่านการสมัครเข้ารบัทุนได้เลย โดยในปีหน้าอาจมหีลกัเกณฑ์

หรอืข้อก�าหนดท่ีแตกต่างกนัไป ผูท่ี้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงท่ีสมาคมชาวเวยีดนาม

ประจ�าท้องถิ่น10 ที่อาศัยอยู่ค่ะ 

อาจารย์ภัสธิดา บุญชวลิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เรื่องเล่าจากฮานอย 

ตอนที่ 1 



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เรื่องเล่าจากฮานอย (ต่อจากหน้า 6)

ล�าดับ ค�าศัพท์ ความหมาย

1
จิ่ง โดะ เตี๋ยน สี

ระดับปริญญาเอก

2
(แหง่ง) โงน หงือ เหวียด นาม

(สาขาวิชา)

 ภาษาศาสตร์เวียดนาม

3
(ควา) โงน หงือ ห็อก

(คณะ) ภาษาศาสตร์

4 เจื่อง ด่าย ห็อก ควา ห็อก

 สา โห่ย หว่า เญิน วัน

มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

5
ด่าย ห็อก ก๊วก ซยา ห่า โหน่ย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย

6
ห็อก บ่ง

ทุนการศึกษา

7
จิ๋ง ฝู่ เหวียด นาม

รัฐบาลเวียดนาม

8 อุ่ย บาน หญ่า เนื้อก เหว่ เหงื่อย 

 เหวียด นาม เอ่อ เนื้อก งหว่าย

คณะกรรมการแห่งชาต ิ

ฝ่ายชาวเวยีดนามในต่างประเทศ

9
กอน แอม เกี่ยว บ่าว

ลกูหลานชาวไทยเช้ือสายเวยีดนาม

10
โห่ย  เหง่ือย  เหวยีด  นาม  เอ่อ  เดีย่  เฟือง

สมาคมชาวเวียดนาม

ประจ�าท้องถิ่น

 ส�าหรบัในตอนต่อไป ดิฉนัจะน�าเสนอข้อมูลเกีย่วกบัรายละเอียดสาขาวชิาต่างๆ 

ที่สมัคร หากผู้อ่านท่านใดมีค�าถามหรือต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภาษา 

และประเทศเวียดนาม สามารถติดต่อและติดตามได้ที่ www.facebook.com/

talkaboutvietnamese 

 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชา- 

ภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นอกสถานท่ี “เยีย่มชมพระเมรมุาศพร้อมคณาจารย์” 

บรเิวณท้องสนามหลวง โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ 

นักศึกษาน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดลุยเดชฯ ผ่านพระราชประวติั พระราชกรณียกจิ 

และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณ ีนอกจากนีก้จิกรรมดังกล่าวยงัเป็น 

กิจกรรมการเรียนภาษาเยอรมันนอกสถานท่ีโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู  ้

ผ่านประสบการณ์จริง   

 การเยี่ยมชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง-

พระบรมศพรัชกาลที่ 9 มีคณาจารย์ร่วมให้ความรู้ภาษาเยอรมันดังนี้ 1. รศ. ดร. 

ประภาวดี กศุลรอด บรรยายหวัข้อการเดินทางและการบอกทิศทาง  2. อ. ดร.พชัรนิทร์ 

ชัยวรรณ บรรยายหัวข้อค�าศัพท์เกี่ยวกับพระเมรุมาศ 3. อ.ลาวินี  ปุรณะสกุล 

บรรยายหัวข้อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ค�าศัพท์ภาษาเยอรมันจากงานกิจกรรมครั้งนี้  

 1. das königliche Krematorium =  พระเมรุมาศ  

 2. der mythologische Berg
” 

Meru” oder
” 

Sumeru” =  เขาพระสุเมรุ 

 3. der Pavillon, -s (N.) = อาคารประกอบ 

 4. die Skulptur vom Fabeltier des Himaphan Waldes =  รปูป้ันสตัว์ป่าหมิพานต์ 

 5. die Leinwand, -..e (N.)  = ฉากบังพระเพลิง 

 6. die königlich initiierte Projekte = Projekte, die der König einführt = 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

 7. die Genügsamkeitsökonomie (N.) 

= eine Theorie, die das Ziel hat, dass 

Menchen mit der Genügsamkeit klarkommen = 

เศรษฐกิจพอเพียง  

 8. der Chaipattana Aerator = Vertikutiergerät 

= กังหันน�้าชัยพัฒนา  

 9. die Innovationskraft, -¨e (N.) = Vermögen, 

Kraft, Innovationen  durchzuführen = นวตักรรม 

 10. das Vetiver Gras (N.) = ein tropisches, 

ursprünglich aus dem tropischen Asien  

kommendes Süßgras = หญ้าแฝก  

 11. das Wiederaufforstungsprojekt, -e (N.) = ein Projekt, das sich um die 

Neuanpflanzung der Bäume handelt = โครงการปลูกป่า  

 12. der Rückhaltedamm, -¨e (N.) = künstlich errichteter Wall zur  

vorübergehenden Aufnahme von Wasser, das nicht sofort, unmittelbar  

abfließen soll = เขื่อนเก็บน�้า  

 13. nachhaltig (Adj.) = sich auf längere Zeit stark auswirkend = ยั่งยืน  

 ภายหลังการเยี่ยมชมนักศึกษาสามารถบรรยายการเดินทางจากบ้านมายัง 

ท้องสนามหลวง และบอกทศิทางต่างๆ เป็นภาษาเยอรมันได้ ตลอดจนเรยีนรูแ้ละเข้าใจ 

ค�าศัพท์ภาษาเยอรมันเกี่ยวกับพระเมรุมาศและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

นอกจากน้ีแล้วนักศึกษายงัสามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั 

ได้โดยนกัศึกษาสามารถอธิบายหรอืเล่าเรือ่งเกีย่วกบัพระเมรมุาศให้ชาวต่างชาติได้ 

 ส�าหรับนักศึกษาท่ีสนใจเรียนภาษาเยอรมันด้านการท่องเท่ียวสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนวิชา GER 3303 ภาษาเยอรมันส�าหรับมัคคุเทศก์ 1 หรือนักศึกษา

ที่สนใจเรียนภาษาเยอรมันแต่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถสมัครเรียนได้เช่นกัน 

โดยขอแนะน�าให้นักศึกษาลงวชิา GER1011 ภาษาเยอรมนัเพือ่การสือ่สาร 1 เป็นวชิาแรก   

อาจารย์ลาวินี   ปุรณะสกุล สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เยี่ยมชมพระเมรุมาศพร้อมคณาจารย์ ม.ร.

คำาศัพท์สำาคัญ
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ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 2/2560

บรรยายตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560-วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ.
MCS2260,  MCS2201

อ.จเลิศ

MCS3152,  MCS3104

ผศ.ลีนา

ACC1102

รศ.สุปริญญา และคณะ

HRM2101

ดร.สนิทนุช และคณะ

LAW2015

อ.ภาณุ และคณะ

POL4128

ผศ.ดร.ศุภัทรา

อ.
MCS2460, MCS3400

ผศ.ชนาพร

LAW3008

ผศ.ดร.ธีรนิติ และคณะ

MCS3460,  MCS3403

รศ.ดร.วิไลลักษณ์

LAW3007

อ.นันทรัตน์ และคณะ

POL2302

ผศ.ดร.ปรชัญา, ผศ.พรนชัชา

พ. MGT3401

รศ.ดร.ปิยะฉตัร, อ.สายพณิ

MCS1250,  MCS2200

ผศ.สุภาณี

MCS3151

ผศ.ลีนา

POL2203

อ.อัญชลี และคณะ

MGT2102

รศ.ดร.สมพล

MGT3408

อ.สมฉวี

พฤ.
MGT3204

ดร.วิไลพรรณ, อ.ไตรภพ

MGT4206

อ.ศาวิตรี

MCS2390, MCS2108

อ.ชุติมา

BIO2202

ผศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ, ดร.มาฆมาส

POL2108

ผศ.ดร.ปรชัญา, ดร.ผกาวดี

ENG2002

อ.รัตน์ฐาภัทร, อ.ใหมแพร

ศ.
POL2303

รศ.ดร.รวิภา และคณะ

POL 2301

รศ.ดร.ปิยะนุช และคณะ

MCS3281

รศ.อังธิดา

THA1003

ผศ.ดร.สหะโรจน์ และคณะ

ECO1122, ECO1102

รศ.ดร.นคร และคณะ

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ.
INT1004

รศ.ดร.อุไร และคณะ

HIS1201

อ.กิติยวดี และคณะ

MGT3403

อ.สมฉวี

MGT4209

ดร.วิไลพรรณ, อ.ไตรภพ

อ.
MCS2160, MCS2106

ผศ.ณฐมน

MCS2150, MCS2100

รศ.อังธิดา

LAW2009

รศ.พิมพ์ใจ, ผศ.สาครินทร์

LAW2013

ผศ.อภิชัย และคณะ

พ. MCS4103, MCS4150

อ.ชุติมา

MCS4603

ผศ.ดร.สุรชัย

LAW2003

ผศ.กนกวรรณ และคณะ

LAW2008

รศ.จรัล และคณะ

พฤ.
MCS2203, MCS3250

ผศ.สุภาณี

MCS4106, MCS4170

ผศ.ฐาปะนะ

MGT3409

ดร.นรพล

MGT3205

ผศ.ดร.มัลลิกา

POL3329

รศ.ดร.ด�ารงค์ศักด์ิ และคณะ

POL3302

ดร.พีระพงศ์ และคณะ

ศ.
MGT3101

ผศ.ดร.ประยงค์

MGT3402

ผศ.มนตรี

THA1002

รศ.อดุลย์ และคณะ

POL3311

รศ.ดร.รวิภา และคณะ

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ.
ENG1002

อ.ศักดิ์ชัย

LAW1002

อ.นันทรัตน์ และคณะ

POL1100

อ.จรัสเรือง และคณะ

LAW1004

ผศ.ดร.วิณัฏฐา และคณะ

LAW4006

รศ.ดร.มัลลิกา และคณะ 

อ.
LAW3033

อ.ภัทรวรรณ และคณะ

LAW4001

อ.รัฐศักดิ์ และคณะ

LAW3009

ผศ.ดร.วิณัฏฐา และคณะ

POL3301

รศ.ดร.ปิยะนุช และคณะ

LAW4008

รศ.เรืองยศ และคณะ

LAW4010

ดร.ดนพร และคณะ

พ. LAW4005

อ.ชนกพร และคณะ

LAW4009

อ.กิตติยา และคณะ

RAM1000

รศ.วิศิษฐ์ และคณะ

LAW2007

รศ.นิมิตร, อ.ภาณุ

POL3330

ผศ.ดร.ปรัชญา และคณะ

POL4312

ผศ.พรนัชชา และคณะ

พฤ.
LAW2016

ดร.สลิล, และคณะ

POL4349

ผศ.ดร.ปรัชญา และคณะ

POL4350

รศ.ดร.ปิยะนุช, ดร.พรีะพงศ์

LAW2012

ผศ.กนกวรรณ และคณะ

ศ.
POL2107

ดร.เกรียงชัย และคณะ

HIS1001

อ.นันทพร และคณะ

SCI1003

รศ.ดร.มณี และคณะ

LAW3002

อ.รัฐศักดิ์  และคณะ

LAW3012

รศ.ดร.ณฐ และคณะ

LAW3011

ผศ.พัชรดา และคณะ

       

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม :  ช่องสัญญาณ 1

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม :  ช่องสัญญาณ 2

ห้องบรรยาย (เทป) ทุกสาขาวิทยบริการฯ
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ถาม เป็นนักศึกษา Pre-degree และได้ท�าการสมัคร

เข้าเป็นนกัศึกษาปรญิญาตรภีาคปกติของมหาวทิยาลยัแล้ว 

ทีน้ีจะท�าการเทียบโอนรายวิชาพรีดีกรี (ในขณะนี้ได้มี 

ผลสอบจากรหสันกัศึกษาแบบปกติแล้ว) ขอถามปัญหาดังน้ี

 1. มีวชิาหน่ึงท่ีสอบผ่านจากพรดีีกรีได้เกรด D 

แต่วิชาเดียวกันนี้ได้ลงทะเบียนเรียนในรหัสนักศึกษา

ปัจจุบันแล้วและสอบได้เกรด A ท�าให้วิชาเดียวกันนี ้

มี 2 เกรด คือ เกรด D (ได้จากนักศึกษาพรีดีกรี) และ

เกรด A (ได้จากนักศึกษาปัจจบุนั) อยากทราบว่าตอนท�าเรือ่ง

เทียบโอน ต้องท�าเรือ่งยกเลิกรายวิชาท่ีได้เกรด D หรือไม่

 2. กรณีนี้ถือเป็นการรีเกรดหรือไม่คะ

 3.  ในกรณีที่ไม ่สามารถท�าเรื่องยกเลิกได้  

เกรดทั้ง 2 ตัวจะเอามานับรวมหน่วยกิตเพิ่มหรือไม่

หรือนับแค่ตัวเดียว

ตอบ  1. จากปัญหาข้อ 1 นักศึกษายังไม่ได้ท�าการ

เทียบโอน ดังนัน้เม่ือนกัศึกษาไปท�าเรือ่งเทียบโอนท่ีคณะ

ของนักศึกษา นักศึกษาไม่ต้องแจ้งการเทียบโอนวิชา

ที่ได้เกรด D เพราะวิชาดังกล่าวนักศึกษาได้สอบใหม่

ในรหัสนักศึกษาแบบปกติแล้ว (การเทียบโอนกรณี 

ดังกล่าวมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเลือกเทียบโอน

วิชาได้)

 2. เมื่อเป็นกรณีตามข้อ 1 จึงไม่ถือว่าเป็นการ

รีเกรด เพราะนักศึกษาไม่ได้ท�าเรื่องเทียบโอนไว้ก่อนที่

นักศึกษาจะสอบผ่านได้เกรด A

 3. นักศึกษาไม่ต้องท�าเรื่องยกเลิกแต่อย่างใด 

เพราะเม่ือนกัศึกษาท�าตามข้อ 1 (การไม่โอนวชิาดังกล่าว

ทีไ่ด้เกรด  D ) เกรดท่ีมหาวทิยาลยัทีจ่ะน�ามาคิดเกรดเฉล่ีย 

คงมีเพียงเกรดเดียวคือเกรด A เท่านั้น

ถาม   ผลสอบยงัไม่ประกาศ และผมต้องลงทะเบียน-

แต่ผมไม่มีวิชาในหลักสูตรต้องลงอีกแล้ว ผมจะลงวิชา 

ที่ยังไม่ได้ประกาศผลได้หรือไม่ครับ ถ้าผมลงไปและ 

ผลสอบประกาศทีหลงัว่าผมสอบผ่าน ผมจะต้องด�าเนินการ

อย่างใดหรือไม่ครับ

ตอบ ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

 17.2 การบอกเลิกกระบวนวชิาท่ีได้ลงทะเบยีน

เรียนซ�า้ไว้ เพราะยงัไม่รูผ้ลการสอบของภาคก่อน ต่อมา 

รูผ้ลว่าสอบได้ นกัศึกษาน้ันมีสิทธ์ิขอเงินคนืค่าลงทะเบยีน-

เรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจ�านวนได้ 

โดยนักศึกษาต้องด�าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนการสอบ

กระบวนวิชาที่บอกเลิกในภาคนั้น

 ในกรณีน้ี ผลสอบยังไม่ประกาศ และนักศึกษา

ลงทะเบียนในวชิาดังกล่าวนักศึกษาสามารถลงทะเบยีนได้ 

แต่ถ้าผลสอบประกาศทีหลังว่านักศึกษาสอบผ่าน 

นักศึกษาสามารถเลือกได้ 3 กรณี คือ

 1. ถ้าผลสอบได้เกรด D หรอื D+ และนกัศึกษา

ต้องการสอบใหม่ และผลสอบใหม่ได้เกรดเท่าเดิม หรือ 

ดีกว่าเดิม จะถือว่านักศึกษารีเกรดในวิชาดังกล่าว กองบรรณาธิการ

 2. ถ้าผลสอบผ่าน ไม่ว่าจะได้เกรดใดกต็าม และ

นักศึกษาไม่เข้าสอบ จะถือผลสอบที่นักศึกษาสอบผ่าน

แล้วเท่านั้น

 3. ถ้าผลสอบผ่านไม่ว่าจะได้เกรดใดก็ตาม 

นักศึกษาสามารถท�าเรื่องขอเงินค่าหน่วยกิตคืน ในวิชา

ดังกล่าวได้    

 สาเหตุทีเ่กษตรกรสวนทเุรยีนมาเลเซยีต้องรอ

ให้ทุเรยีนสกุแล้วตกลงมาเองน้ันเป็นเพราะความเชือ่ว่า

ถ้าไปตัดผลก่อนหล่นไปสักคร้ังหนึ่งแล้ว จะท�าให้

ลกูทุเรียนไม่หล่นลงมาเองอกี และท่ีส�าคัญก็คือทุเรยีน 

เหมาซานคงิน้ันต้นท่ีจะให้ผลได้สงูไม่ต�า่กว่า 15 เมตร 

ไม่เหมือนทุเรียนไทยท่ีส่วนใหญ่ใช้วิธีต่อกิ่งหรือ

ทาบกิ่งท�าให้ต้นไม่สูงมากและเก็บได้ง่ายโดยไม่ต้อง

รอให้สุกจนร่วงลงมาเอง

 เมื่อพูดถึงการแข่งขัน ก็ต้องมาดูเรื่องราคาด้วย 

ซ่ึงในเรื่องทุเรียนน้ีเราตีตลาดได้ด้วยราคาที่ไม่สูงนัก

ท�าให้เจาะตลาดได้กว้างกว่า ในขณะทีทุ่เรยีนเหมาซานน้ัน

ขายราคาแพงกว่าโดยมุ่งตลาดท่ีมีอ�านาจซ้ือสูงซ่ึง 

ถ้าเขาขายได้ เกษตรกรก็จะมีรายได้ดีแน่ ในขณะที ่

ทเุรยีนไทยจะมีปัญหาได้เน่ืองจากผลติเป็นจ�านวนมาก 

ถ้าผลติมากไปจนล้นตลาด  ราคาก็จะตกต�า่จนเป็นปัญหาได้

 มีเรื่องท่ีผมยังข้องใจอยู่นิดหนึ่งก็คือไทยเรา

มีกฎหมายห้ามน�าพันธุ์ทุเรียนออกนอกประเทศ

เพราะกลัวจะมีคนเอาสายพันธุ์ทุเรียนที่เราพัฒนา

แล้วไปปลูกแข่ง แต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าเราได้

น�าพันธุ์ทุเรียนเหมาซานคิงจากมาเลย์เข้ามาต่อกิ่ง 

ทาบกิง่กบัพนัธ์ุของไทยได้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะมาเลย์ 

ไม่มีกฎหมายห้ามเหมือนเราหรือเป็นเพราะเราแอบ 

ไปน�าพนัธ์ุเข้ามาเหมือนสมัยท่ีเราน�าต้นกล้ายางพารา 

เข้ามาปลูกก็ไม่รู้ แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไร ยังมี 

เรื่องท่ีน่ากังวลกว่านั้นคือประเทศที่ว่ากันว่าห้ามน�า 

พันธุ์พืชแปลกปลอมจากต่างประเทศเข้ามาอย่างเด็ดขาด 

เช่น ออสเตรเลยีน้ันไม่รูว่้าท�าไมจงึยอมให้น�าพนัธ์ุทุเรยีน

ไปปลูกและพัฒนาจนได้ผลผลิตดีไม่ต่างจากเราแล้ว 

ในอนาคตคู่แข่งที่น่ากลัวกว่ามาเลเซียจึงอาจเป็น

ออสเตรเลียก็ได้

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

คำ�แนะนำ�ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�

ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2560 กรณีนักศึกษ�เก่�ลงทะเบียนเรียน

ท�งอินเทอร์เน็ต (Internet) และท�งไปรษณีย์

    

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา   

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560  สามารถขอแก้ไขข้อมูล

การลงทะเบียนเรยีนได้เพยีง 1 ครัง้เท่าน้ัน  โดยการ

สับเปลีย่นกระบวนวชิา  หรอืลงทะเบยีนกระบวนวชิา 

เพิม่เติม  ซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 

24 หน่วยกติ  ผูข้อจบการศึกษารวมหน่วยกติแล้ว

ต้องไม่เกิน 30 หน่วยกิต  ส�าหรบันักศึกษาทุกคณะ  

ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ป ี

หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต และ

นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ซ่ึงเมื่อแก้ไขแล้ว

หน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ

หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส�าหรับ

นักศึกษาทุกคณะมีข้ันตอนการด�าเนินการดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 

ปีการศึกษา 2560 ฉบับจริง  พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)  พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปลี่ยนหรือ

เพิม่กระบวนวชิา  หรอืพมิพ์บาร์โค้ดจาก  www.ru.ac.th

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการบอกเลิก-

บอกเพิม่กระบวนวชิา 50 บาท ช�าระเงินท่ีกองคลงั 

ส�านักงานอธิการบดี  หรือจุดช�าระเงินท่ีอาคาร- 

กงไกรลาศ (KLB) ชัน้ 1 (กรณลีงกระบวนวชิาเพิม่   

ต้องช�าระค่าหน่วยกิตท่ีเพิ่มด้วย  นักศึกษาปกติ  

หน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4  ไปติดต่อทีจ่ดุบรกิาร

(การบอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา) อาคารกงไกรลาศ 

(KLB) ชัน้ 1 เคาน์เตอร์ท่ี 11-13 ระหว่างวันที่ 18 -25 

มกราคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)  

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวชิาทีบ่อกเลกิ

ไปแล้วโดยเด็ดขาด วิชาท่ีลงทะเบียน e-Testing 

หากเข้าสอบ หรอื เลยวนัเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถ

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหต ุ ให้นกัศึกษาเข้าเรยีนกระบวนวชิา 

ท่ีต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า  ติดต่อสอบถามได้ที่

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล โทร. 0-2310-8610

 ศึกษาดูงาน  ผูช่้วยศาสตราจารย์พมิล  พูพิพิธ 

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

น�าคณะนักศึกษาโครงการผู ้น�าภาครัฐและ

เอกชน รุ่นที่ 15 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ศึกษาดูงานการพฒันาเมืองโบราณอูท่อง 

และแห่งวัฒนธรรมทวารวดี โดยมี นายสมจินต ์

ชาญกระบ่ี รองผู้จัดการส�านักงานพื้นท่ีพิเศษ 

เมืองโบราณอูท่อง ให้การต้อนรบั ณ พพิธิภณัฑ- 

สถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 

วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

และศิลปไทย ศัพท์ทางด้านศิลป์และส�านวนเฉพาะทาง

ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัย 66 คะแนน 

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 9:30-12:00 น.

 	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้

 Part I:  Choose one of the words given to fill in 

the blank. (10 points)

 ข้อนี้ทดสอบศัพท์ในบทต่างๆ ในหนังสือ โดย

จะให้ศัพท์ตัวเลือกมา 20 ค�า ให้นักศึกษาเลือกศัพท ์

ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง 10 ช่องว่างใน 10 ประโยค 

 Part II:  Read the following passages and answer 

the questions. (20 points)

 ข้อนี้มี reading passage สามถึงสี่เรื่องจาก 

เรื่องที่นักศึกษาพบมาแล้วในหนังสือ พร้อมทั้งค�าถาม

ให้นักศึกษาตอบ

 Part III: Answer the questions (15 points) 

 เป็นค�าถามที่มัคคุเทศก์ควรรู้ ค�าถามเหล่านี้เป็น

ค�าถามและค�าตอบที่อยู่ในหนังสือ

 Part IV: Choose one of the topics given and 

write a paragraph of 10 sentences. (10 points)

 อาจารย์ผู้สอนจะบอกหัวข้อล่วงหน้าให้นักศึกษา 

หัดเขียนไว้ส่ีหัวข้อในห้องเรียน นักศึกษาจะต้องเตรียมเขียน

ไว้ด้วยความสามารถของตนเองอย่างน้อยสองหัวข้อ 

เพราะในเวลาสอบจะมีให้เลือกเพียงสามหัวข้อเท่านั้น

 Part V: Fill in the blank with an appropriate 

word. (15 points)

 ข้อน้ีจะยกย่อหน้าในบทท่ีเก่ียวกับ Art in Thailand  มา 

 ย่อหน้าเหล่านี้จะมีช่องว่าง 15 แห่ง  

 นักศึกษาต้องใส่ค�าท่ีเหมาะสมลงในช่องว่าง 

ส�าหรับข้อนี้จะไม่เหมือนข้อ I เพราะไม่ได้ให้ศัพท์ไว้

ให้นักศึกษาเลือก นักศึกษาต้องเติมค�าที่เหมาะสมเอง 

จากการที่ 

 1) นักศึกษาต้องเข้าใจย่อหน้าที่อ่านว่ากล่าวถึง

พระพุทธรูปที่เป็นศิลปะแบบใด 

 2) นักศึกษาจะต้องจ�าศัพท์เฉพาะทางด้านพุทธศิลป์

ให้ได้ด้วย 

 ENS 4402 (EN 428)

ภาษาอังกฤษสำาหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม 

English for Tourism in Relation to Thai Arts and Thai Culture

  วัน/เวลา/สถานที่เรียน          

  M  9:30-11:20 ห้อง  BPB 302                                    

  อาจารย์ผู้สอน    

   อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

   รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ่งพานิช

  ต�าราที่ใช้ วิชานี้ยังไม่มีต�ารา มีแต่เอกสาร 

ประกอบการเรียนท่ีนักศึกษาสามารถไปท�าส�าเนาได้ท่ีร้าน

ถ่ายเอกสารที่คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1    

 	ค�าอธิบายกระบวนวิชา การศึกษาและฝึกอ่าน 

และเขียน เพ่ือให้สามารถใช้ศัพท์ และส�านวนภาษาอังกฤษ

เฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  

ที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อของคนไทย

 The study and practice of reading and writing 

in order to be able to use English vocabulary and  

expressions regarding Thai history, arts, and culture,  

as related  to Thai beliefs

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

จิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมร่วมสมัย ปฏิมากรรม  

สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา  สถาปัตยกรรมบ้านไทย  

  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องมารยาทไทย 

ค�าส่ังสอนท่ีส�าคัญทางศาสนาพุทธ ความเช่ือทางศาสนาฮินดู

ที่ยังคงมีในพิธีกรรมและสถาปัตยกรรม และความเชื่อ

ของลัทธิว่าด้วยสรรพสิ่งล้วนมีวิญญาณ (animism)

  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่า

ปฏิมากรรมหรือสถาปัตยกรรมช้ินใดมาจากความเช่ือใด

  4. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์เฉพาะด้าน

จิตรกรรมฝาผนัง  ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมทาง 

พุทธศาสนา พร้อมค่านิยมหรือความเชื่อที่มีต่อศิลป-

วัฒนธรรมไทย

  5. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ และติดตาม

เรื่องราวด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเปรียบเทียบกับ

วัฒนธรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซียนและ

ของโลก

  6. เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ที่ได้จาก

เนื้อหาวิชานี้ในอาชีพมัคคุเทศก์หรืออาชีพอื่น ๆ

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

PowerPoint และฝึกท�าแบบทดสอบท่ีก�าหนดให้ในช้ันเรียน 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 

 	เน้ือหาวิชา  ศึกษาความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ไทย

ภาค 2/2560 

   
 

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์   

มีความจ�าเป็นบางประการ  ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา APR3305, APR4312, COS3401, COS4602,  ECO3203, 

ECO3222, ECO4221, ECO4228, ECO4426, ECO4504, ECO4601, ECO4603, ECO4702, ECO4703, HRM3312, 

INT4204, POL3129, POL3165, POL3173, POL4130, POL4193, HIN2001, OPR4105, PHY2702, SBM4243, 

VNM1001, VNM1002, VNM2001 และ VNM2002  ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 นี้ได้

 ฉะนั้นถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว  สามารถสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่น 

ได้ก่อนการสอบของกระบวนวิชาที่จะสับเปลี่ยนนั้น  หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ภายในวันสุดท้าย 

ของการสอบไล่  ท่ีฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ  ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. ช้ัน 6) 

หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้  ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน  พร้อมทั้ง 

น�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย

 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าว ในภาค 2 ปีการศึกษา 2560

การงดสอนกระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 

 GER 4304 (GN411, GN412)

ภาษาเยอรมันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

German for Sciences and Technology

 	อาจารย์ผู้สอน  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์

 	วันเวลา/สถานที่เรียน 

  พฤหัสบดี 11.20-13.20 ห้อง SKB 503 

 	ค�าอธิบายกระบวนวิชา

  ศึกษาค�าศัพท์ ส�านวนจากบทอ่านภาษาเยอรมัน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คัดเลือกมา โดยเน้น 

การอ่านเพื่อความเข้าใจ

 	จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

  1. นักศึกษาเรียนรู้จักค�าศัพท์ ส�านวน ท่ีเก่ียวข้อง

กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. นักศึกษาพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการท�ากิจกรรม โดยเน้นท่ีตัวผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง

  3. นักศึกษามีความเข้าใจในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีของเยอรมนี ผ่านตัวบทที่คัดเลือกมา

 	เอกสารประกอบการเรียน  

  แจกให้ในห้องเรียน หรือติดต่อขอรับได้ที่

อาจารย์ผู้สอนโดยตรง (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชา- 

ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 

ห้อง 2307)

 	วิธีประเมินผล

  ข้อสอบอัตนัย  80 คะแนน

  สอบกลางภาค  10 คะแนน

  รายงาน  10 คะแนน

(สอบปลายภาค วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 คาบบ่าย) 

 หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียน 

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนบนโปรแกรม moodle โดย 

คลิกไปท่ี  www.human.ru.ac.th/german/   เพ่ือลงทะเบียน 

เข้าใช้งานในระบบต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ 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

ม.ร. จัดอบรมฯ (ต่อจากหน้า 12)

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา  กองงานวิทยาเขตบางนา  รามฯ 2  

จัดโครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ (ฝึกอาชีพอิสระ) ในภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ดังน้ี

รามฯ 2 อบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

หัวข้อ วันที่ฝึกอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

สบู่เดโคพาจ พฤ. 21 ธ.ค. 2560 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 200.- 350.-

ขนมบัวหิมะ อ. 26 ธ.ค. 2560 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ขนมเม็ดขนุน อ. 23 ม.ค. 2561 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ขนมตะโก้ พฤ. 25 ม.ค. 2561 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

พุดด้ิงมะพร้าวอ่อน ศ. 2 ก.พ. 2561 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ขนมลูกชุบชาววัง พฤ. 8 ก.พ. 2561 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ท๊อฟฟี่เค้ก ศ. 23 มี.ค. 2561 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

ซาลาเปา พฤ. 26 เม.ย. 2561 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม รับสมัครหัวข้อละ 30 คน เท่านั้น (นักศึกษา 20 คน, ศิษย์เก่า 

และประชาชน 10 คน) จะเลือกเข้ารับการอบรมหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง หรือหลายหัวข้อก็ได้ สมัครต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ท่ีห้องฝึกอบรมอาชีพ อาคารพระมาส (PRB) ช้ันล่าง, งานกิจการและบริการนักศึกษา ห้องแนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ อาคารพระบาง (PBB) ชั้นล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2397-6314, 099-416-9491 

คุณดาลิน, 089-892-2538  คุณรุ่งทิวา และสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.bangna.ru.ac.th

เปิดเผยว่าทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐานท่ีส�าคัญในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ผู้ที่มีความมุ่งมั่นจะศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ จะต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

เป็นอย่างดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน

ซึ่งท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน และ 

มีพันธกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในด้านต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันคณิตศาสตร ์

พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 เพื่อสนับสนุน

การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้แก่นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส�าคัญและสนใจวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ เน้นการคิด มีสติ และมีทักษะ 

รวมทั้งได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์กับเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ด้วย

  “ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคร้ังน้ี ดีใจท่ีได้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นน้ีอย่างต่อเน่ือง 

และขอฝากให้นักเรียนไม่ว่าต่อไปจะเรียนต่อในสาขาฯใด ก็ขอให้ฝึกฝนทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นี้ไว้  

เพื่อเป็นคนเก่ง และขอให้เป็นคนดี ควบคู่ไปด้วย จะได้เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

และขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจ ใช้ความรู้

ความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มท่ี จุดหมายปลายทางมิใช่เพียงรางวัลในการแข่งขันเท่าน้ัน แต่คือความส�าเร็จ

แห่งความพยายามที่แท้จริง”

 ส�าหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ฯ ครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 

จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  

ทีม pccp 3 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทุนการศึกษา 10,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ 

ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

ทุกรางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่ ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 ทีมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3 

ทีมสมบัติ ทีมพ่อบ้านใจกล้า ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 1 ทีม posnBUU ทีม Exstarnight ทีม fx-350 ES PLUS  

ทีม RO1 และทีม pccp 5 ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกทุกรางวัล

ม.ร.จัดแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (ต่อจากหน้า 12)

           อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวลัย์  คณบดีคณะสือ่สารมวลชน 

กล่าวว่างานเทศกาลและการประชุมวชิาการระดับชาติ 

ภาพยนตร์อาเซียน ครัง้ที ่ 2 นี ้ ถอืว่าประสบความส�าเรจ็

และบรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดังาน ท้ังในด้านของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยและสาธารณชน

 “ในด้านนกัศึกษาของมหาวทิยาลัยรามค�าแหง  

ท�าให้นกัศึกษารบัรูแ้ละเข้าใจวถีิชวีติและวฒันธรรม

ของชาวอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

ของวิถีชีวิตของวัยรุ ่นและวัฒนธรรมครอบครัว  

ซ่ึงภาพยนตร์ของทุกประเทศได้สะท้อนให้เห็น

อย่างชัดเจนว่ามีหลายประเด็นท่ีคล้ายคลึงหรือ

ใกล้เคียงกัน เช่น สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว  การเคารพอาวุโส  นอกจากนั้น 

ยงัได้เรยีนรูถ้งึวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่หรอืเปลีย่นแปลงไป 

อันเน่ืองมาจากการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก 

เช่น เรือ่งความสัมพนัธ์ของชาย-หญิง การให้ความส�าคัญ

ต่อการศึกษาในระบบ เป็นต้น  

 นอกจากนั้น ส�าหรับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ซึง่เป็นเจ้าภาพในการจดังานเทศกาลฯ ครัง้น้ี ยงัได้รบั

ความชืน่ชมจากนักวชิาการ นักวจิารณ์ ผูก้�ากบั นกัแสดง 

และผู้คนในวงการภาพยนตร์  ว่ารามค�าแหงท�าได้ดี 

ในการท่ีใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือเผยแพร่เชิดชู-

วฒันธรรมของชาวอาเซยีน ซ่ึงแม้ว่าวฒันธรรมนับเป็น

เสาหลักที่ส�าคัญ แต่ไม่ได้มีภาพสะท้อนในเชิงลึก

ของแต่ละประเทศให้เห็นอย่างเด่นชัดเท่ากับการท่ี 

แสดงออกในภาพยนตร์ เช่นครั้งนี้ท่ีรามค�าแหง 

ได้สะท้อนให้เห็น  ที่ส�าคัญ ผู้คนในวงการภาพยนตร์

ท้ังต่างประเทศและประเทศทีเ่ข้าร่วมงาน ต่างกล่าวว่า 

ยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดงาน

ลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป”

ภาพยนตร์อาเซียนฯ (ต่อจากหน้า 12)

และการบรรยาย “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” 

โดย นายพรศักด์ิ พิทักษ์พูลสิน ประธาน กต.ตร.บก.น. 4 

ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยาย “สาระน่ารู้เก่ียวกับ 

ภาษีหอพัก” โดยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ (อาจารย์รัฐศักด์ิ 

พิศุธางกูร และอาจารย์ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ) 

  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหอพักและชุมชน

ย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา เข้าร่วมอบรม (ฟรี) 

โดยแจ้งความจ�านงได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. 

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 0-2310-8045-7
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ภาพยนตร์อาเซียน

ร่ำาลาเวที RAFF 2017

ม.ร.จัดแข่งขันคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป็นประธานกล่าวปิดงานเทศกาลและการประชุม

วิชาการระดับชาติ ภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 2 

(The 2nd RU ASEAN Film Festival and  

Conference: RAFF 2017) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที ่

22-24 พฤศจกิายน 2560 โดยมีผูก้�ากบัจาก 5 ประเทศ 

สมาชกิอาเซียนร่วมกับนักวชิาการตลอดเทศกาล ท้ังนี้  

มีคณาจารย์ ผูก้�ากบั นักศึกษา และผูส้นใจร่วมในพธีิ 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 322 

อาคารสุโขทัย ชั้น 3

 โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 

ประกันคุณภาพ กล่าวว่าการจัดงานเทศกาล-

ภาพยนตร์อาเซียน เป็นการจดังานทีไ่ด้รบัความสนใจ 

จากนักศึกษาเพิม่ข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา 

ทัง้ในด้านการได้ความรู ้ บ่มเพาะความคดิเพือ่น�าไปใช้ 

ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการแก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี อย่างไรกต็าม มหาวทิยาลยัมองว่าภาพยนตร์

สามารถท�าหน้าที่เป็นส่ือทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอด

มายาวนาน ภาพยนตร์มีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอด

เน้ือหาเรื่องราว และยังเป็นช่องทางส�าคัญในการ

พัฒนาจิตใจและสังคมต่อไป 

 “ภาพยนตร์จะเป็นส่ิงสะท้อนให้เหน็ปรากฏการณ์ 

และความเปลีย่นแปลงทางสังคม มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จะยงัคงสนบัสนุนเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนอย่างต่อเนือ่ง 

ในปีถัดไปอย่างแน่นอน โอกาสนี้ขอบคุณคณบดี

คณะสือ่สารมวลชน และคณะกรรมการ ผูม้ส่ีวนร่วม

ทีป่ระสานงานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงและเกิดมรรคผลต่อไป

ในอนาคต”

 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษามุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จเป็นบัณฑิต 

ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ และมีระเบียบวินัย และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  

2 ธันวาคม 2560 ณ อาคารคนฑี (KTB) วิทยาเขตบางนา

 ภายในงานมีการให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ข้อมูลเก่ียวกับระบบการเรียน

ของนักศึกษา การวางแผนการเรียน ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค์ รวมท้ังการให้ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานให้บริการนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ 

 นอกจานี้ยังมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ฉันท์น้องพี่ โดย ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เพื่อสร้างความรักความอบอุ่นให้แก่นักศึกษาใหม่

ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 

จัดโครงการ “แข่งขันคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมหาวิทยาลัย 

ระดับมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 11” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

จากท่ัวประเทศ จ�านวน 27 โรงเรียน 101 ทีม เม่ือวันท่ี  

21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์

และห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  คณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

   
 ม.ร.จัดอบรม 
“หอพักยุคใหม่ รู้ทันภัย 4.0”

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับสน.หัวหมาก 

เชิญชวนหอพักและชุมชนร่วมกิจกรรม “หอพัก

ยุคใหม่ รู้ทันภัย 4.0” พร้อมฟังสาระน่ารู้เกี่ยวกับ

ภาษีหอพักในวันที่ 22 ธันวาคม นี้

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ร่วมกับสถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก 

จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการหอพักและชุมชน 

ในหัวข้อ “หอพักยุคใหม่ รู้ทันภัย 4.0” ในวันที่ 22 

ธันวาคม 2560 เวล 08.30 - 16.00 น. ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยกิจกรรมน้ี 

เป็นส่วนหน่ึงของโครงการส่งเสริมการบริหาร

จัดการหอพัก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการบริหาร

จัดการท่ีสอดคล้องกับ พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558  และ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักได้ตระหนักและ 

รู้เท่าทันถึงภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในหอพักและชุมชน ท้ังการโจรกรรม อาชญากรรม 

ยาเสพติด และภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้งสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายเหล่านี้ได้ 

 การอบรมดังกล่าวมีพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จากนั้นในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย 

“มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 

โดย พ.ต.ท.ดร.สันติชัย จันทดวง รอง ผกก.ป.สน.

หัวหมาก และ พ.ต.ท.ดร.วันเผด็จ หงส์ทอง สวป.

สน.หัวหมาก (อ่านต่อหน้า 11)


