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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗
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๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๗

วันที่	๒๕	-	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

นักเรียนสาธิตมัธยมคว้าแชมป์ดนตรีสากล

	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	

สาขาเศรษฐศาสตร์	เรื่อง	“อนาคตประเทศไทยปี	61	รอดหรือซึมยาว”	โดยมีผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู	 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ 

เป็นประธานเปิดงาน	 มี	ดร.ปิยศกัด์ิ มานะสันต์	 ผูอ้�านวยการอาวโุส	หวัหน้าฝ่ายวจิยั

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นวิทยากร					

เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2560	ณ	อาคาร	ECB	1	ชั้น	5	คณะเศรษฐศาสตร์	ม.ร.

 โอกาสนี้	รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร	์

กล่าวรายงานว่าในการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	นอกจากจะต้องศึกษาแนวคิด 

ทางทฤษฎี	 ศึกษาระบบเศรษฐกจิท่ีผ่านมา	 และภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัแล้ว 

การท่ีจะสามารถใช้ทฤษฎีท่ีได้ศึกษาจากต�ารา	 การค้นคว้าข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	

ปัจจัยด้านสังคม	 และการเมือง	 รวมถึงการใช้เครื่องมือในการคาดการณ์ในอนาคต 

ก็เป็นสิ่งจ�าเป็น	 เพื่อให้การจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกทิศทาง	 มีความเสี่ยงลดลง	

และเกิดผลตามเป้าหมายด้วย

ม.ร. พัฒนานักศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.จัดประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์

	 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฝ่ายมัธยม)	

คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ได้รบัเงินรางวลัและทนุการศึกษารวม	 45,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร 

ในงาน	 “SBAC OPEN HOUSE 2017 UNLOCK YOUR FUTURE” 

จดัโดย	 วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบรหิารธุรกจิ	 โดยมอีาจารย์เกือ้กลู 

สิตกุลพงษ	์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	 เป็นผู้มอบรางวัล	 เมื่อวันที่	9 

ธันวาคม	2560	ณ	วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ	สะพานใหม่

	 ส�าหรับการประกวดในครั้งนี้	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 ได้ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมประกวดโดยใช้ชือ่วง	 New	 Passion	

และได้รับการฝึกสอน	ฝึกซ้อม	และดูแลควบคุมวงเป็นอย่างดี	 จาก 

อาจารย์กิติภัทร ภูวะปัจฉิม	และอาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์  

อาจารย์ประจ�ากลุม่สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ	สาขาดนตรสีากล	 โรงเรยีน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ท�าให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ

มาครองได้ส�าเรจ็	ท้ังน้ี	สมาชกิวง	มีจ�านวน	7	คน	ได้แก่	

✯	ด.ช.	วรภพ	อิงคนันท์	ม.1/1		 ✯	ด.ญ.	สุภัสสรา	สีสุด	ม.2/4

✯	ด.ช.	สุริยะ	ค�าหอม	ม.3/4		 ✯	ด.ช.	วศิน		ศรลีะวรรณโณ	ม.3/4 

✯	ด.ญ.	ศุภาพิชญ์	ส่งทวีผล	ม.3/4	✯	ด.ช.	ตรเีทพ	บ�ารงุศิลป์	ม.3/5

✯	ด.ช.	รงัสิมันต์	ป้มทองหลาง	ม.3/8

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 จดัพธีิลงนามความร่วมมือด้านวชิาการ 

กบับรษัิท	 ไร้ท์	 โซลชูัน่	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 เพือ่จดัท�าหลกัสตูรการฝึกอบรม	 และสัมมนา	 สนบัสนุน 

และส่งเสรมิการเรยีนการสอน	รวมท้ังการวจิยัเพือ่พฒันานกัศึกษาและบุคลากรด้านวศิวกรรม-

สิ่งแวดล้อม	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 และ 

นายศริศิกัด์ิ  สุขสุจรติพร	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิท	ไร้ท์	โซลชูัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมลงนาม 

เม่ือวนัท่ี	15	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชมุ	1	ชัน้	2	อาคารลายสอืไท	คณะวศิวกรรมศาสตร์	ม.ร.

	 โอกาสน้ี ผศ.พิศษิฐ์ แสง-ชโูต	คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์	กล่าวว่าคณะวศิวกรรมศาสตร์	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ตระหนักถงึความส�าคญัในการพฒันาขีดความสามารถทางการศึกษา 

ในการจัดการเรียนการสอน	 การท�าวิจัย	 อบรมสัมมนา	 และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษา

และบุคลากรในด้านวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	จงึได้ร่วมมือกบับรษัิท	ไร้ท์	โซลูชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	

เพื่อจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	 สนับสนุนและ 

ส่งเสริมการเรียน	การสอน	การปฏิบัติการ	และวิจัยพัฒนาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง

สนับสนุนบุคลากรและวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน	 อบรมสัมมนา	 เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านวิชาการ	 และร่วมมือในการประสานงานเพื่อศึกษาดูงาน	 ฝึกงาน	 และการท�า

โครงการทางวิศวกรรม	ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                              

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  

รามฯ ปราจีนแนะแนวการศึกษา

 ดังนัน้	คณะเศรษฐศาสตร์	ม.ร.ในฐานะสถาบัน

การศึกษามีพนัธกจิหน่ึงทีส่�าคญั		คือ		การผลติบณัฑิต 

การค้นคว้าวจัิย	 และการให้บรกิารทางวชิาการแก่สังคม 

โดยได้ตระหนักถึงการศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู ้

สู่สังคม	และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิด 

ความก้าวหน้าทางวชิาการ						จงึจดัการประชุมวชิาการ 

ระดับชาติ	 สาขาเศรษฐศาสตร์	 เรือ่ง	 “อนาคตประเทศไทย 

ปี	 61	 รอดหรอืซึมยาว”	 โดยมี	ดร.ปิยศกัด์ิ มานะสันต์ 

ผู้อ�านวยการอาวุโส	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม	ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)	

เป็นวิทยากร	

 การจัดงานครัง้น้ีเพือ่เป็นเวทีแลกเปลีย่นองค์ความรู้

และผลงานวิจัยทางสาขาเศรษฐศาสตร์แก่คณาจารย์	

นักวิชาการ	นักวิจัย	และนักศึกษา		เพื่อสร้างเครือข่าย

ม.ร.จัดประชุมวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 “ขอบคณุผูแ้ทนจากบรษัิท	ไร้ท์	 โซลชูัน่	จ�ากดั

(มหาชน)		ซ่ึงนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและศิษย์เก่า 

จากรัว้รามค�าแหง	ทีเ่หน็ความส�าคญัของการเรยีนการสอน

และการฝึกอบรมอย่างมีคณุภาพ	และพร้อมให้ความร่วมมือ 

กบัคณะวศิวกรรมศาสตร์	พฒันานักศึกษาและบุคลากร

ทางด้านวศิวกรรม	ให้มีศักยภาพพร้อมออกสูต่ลาดแรงงาน

ต่อไป”

	 ด้าน	นายศริศิกัด์ิ  สุขสุจรติพร	ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการบรษัิท	 ไร้ท์	 โซลชูัน่	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 กล่าวว่า 

บรษัิทประกอบธุรกจิผูผ้ลติ	 ตัวแทนจ�าหน่าย	 น�าเข้า 

และให้บริการผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ระบบบ�าบัดน�้า 

และปิโตรเคมี	การจดัการของเสยีอตุสาหกรรม	ผลติภณัฑ์

วิศวกรรม	ระบบท�าความเย็น	และอื่นๆ	อีกมากมาย		

พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรและช่างฝีมือที่มีประสบการณ์

ความช�านาญในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์	 และบริการ	

รวมท้ังบุคลากรทุกคนมีความพร้อมและมุ่งม่ันดูแล

เอาใจใส่คุณภาพทุกขั้นตอนของการให้บริการค�าปรึกษา 

การออกแบบ	ควบคุมกระบวนการผลติ	ประกอบ	ติดต้ัง 

โดยค�านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

 “ยินดีและขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	 ทีใ่ห้โอกาสบรษัิทได้ร่วมพฒันา

หลกัสูตรการเรยีนการสอน	 การอบรมสมัมนา	 รวมท้ัง 

ศึกษาดงูาน	 และท�าโครงการด้านวศิวกรรมสิง่แวดล้อม

ร่วมกนั	 ม่ันใจว่าจะช่วยพฒันานักศกึษาและบุคลากร 

ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น”

ม.ร.พัฒนานักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 เจ้าหน้าที	่ สาขาวทิยบรกิารฯ	 จงัหวดัปราจนีบุร ี

ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการเรียนการสอน	

ระดับปรญิญาตร	ี และ	 การเรยีนระบบ	 Pre-degree  

ณ	 โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ	 2	 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เม่ือวันที่	14	 ธันวาคม	2560	และ	ณ	โรงเรียน- 

ไผ่แก้ววิทยา	 อ�าเภอแปลงยาว	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	

เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2560

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

และสถาบันทางวิชาการ	ตลอดจนเป็นการเผยแพร่

ข้อมูลทางวิชาการสู่สาธารณชนด้วย

 ด้าน	ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยรู	รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	กล่าวว่าขอต้อนรับ

นกัวชิาการ	นกัวจิยั	และผูน้�าเสนอผลงานสาขาเศรษฐศาสตร์

ในคร้ังนี	้ถอืเป็นนมิิตหมายทีดี่ทีร่ามค�าแหงได้เปิดเวท ี

ให้นกัวชิาการ	นกัวจิยั	อาจารย์	และนกัศึกษาจากทัว่ประเทศ

ได้น�าเสนอผลงานทางวชิาการท่ีจะได้เผยแพร่สูส่าธารณชน 

และต่อยอดไปสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

	 “การประชุมวิชาการครั้งนี้	 ถือเป็นสัญญาณ

ที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาได้ท�าหน้าที่เป็น

ผู้น�าทางวิชาการ	ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้

ในสาขาเศรษฐศาสตร์	และผูน้�าเสนอผลงานได้พฒันา

ทางวิชาการของตนเอง	 เชื่อว่าถ้ามีการจัดประชุม-

วชิาการอย่างต่อเนือ่งทกุปี	 รามค�าแหงจะเป็นศูนย์รวม 

ขององค์ความรู้ใหม่ๆในด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีมีนักวิชาการ 

นักวิจัยและอาจารย์มารวมตัวกันเพื่อผลิตงานวิจัย

ชั้นดีไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศต่อไป”

 

 อมรมการพูด ชมรมปาฐกถาและโต้วาที	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดอบรมศิลปะการพูด 

ต่อท่ีชมุชนระยะส้ัน	 ระหว่างวนัท่ี	 14-17	 ธันวาคม	 2560 

โดยมอีาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ	นักพูด	นักเขียน	วิทยากร  

อดีตสมาชกิชมรมปาฐกถาและโต้วาท	ี มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดการอบรม	 เพือ่เผยแพร่ 

วิชาการด้านการพูดต่อสาธารณชน	 และพัฒนา

บุคลกิภาพ	 เสรมิสร้างทักษะในการพดู	และบรรยาย

ในหัวข้อเรื่อง	 ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน	 เมื่อวันที่	

14	 ธันวาคม	 2560	 ณ	 ห้องประชุมสภานักศึกษา	

อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 2	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 ขอเชิญ

นกัศึกษาทีมี่หน่วยกติสะสมต้ังแต่	 75	 หน่วยกติขึน้ไป 

เข้ารับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ	กระบวนวิชา 

RAM	3000	สหกิจศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2561	

(ทดแทนในหมวดวชิาเลอืกเสร	ี9	หน่วยกติ)	กบัองค์กร 

ผูใ้ช้บัณฑิตทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	ระหว่างเดือน 

พฤศจิกายน	2561-	เดือนกุมภาพันธ์	2562	

	 นักศึกษาท่ีสนใจสามารถสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี้

ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ-

กองกจิการนักศึกษา	อาคารกจิกรรมนักศึกษา	ชัน้	1 

โทร.	0-2310-8503	หรือ	www.ram3000.ru.ac.th

 
ศนูย์สหกจิศกึษาและพัฒนาอาชีพ
รบัสมคัรนกัศกึษาฝึกอาชีพ RAM 3000



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

	 วัยรุ่นในยุคนี้มักชอบถ่ายคลิปวิดีโอแบบสั้นๆ	ท่ีถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไว้ได้อย่างชัดเจน	และโพสต ์

ลงในสือ่โซเชยีลมเีดียให้คนอืน่ๆท่ัวโลกได้เหน็	มีหลายคนหวงัจะเป็นผูส้ร้างภาพยนตร์ในอนาคตและหวงัว่า 

ผลงานของตนเองจะสะดุดตา	 รวมทัง้น�าโอกาสดีๆมาให้	 ดังนัน้	 โครงการประกวดคลปิเชงิสร้างสรรค์	 “ชวีติด๊ีดี 

Study @Ramkhamhaeng”	 น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มวัยรุ่นหรือนักเรียน	ม.ปลาย	 และ

เทียบเท่า	(ปวช.)	รวมทีม	3-5	คน	ได้ประลองความสามารถถ่ายท�าคลิปวิดีโอที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่แสดงถึงภาพลักษณ์เชิงบวกเข้าประกวด	เพื่อชิงเงินรางวัลรวม	100,000	บาท	

และอาจจะเป็นโอกาสให้ก้าวสู่ความฝันต่อไป

	 เมื่อวันที่	 27	พฤศจิกายนท่ีผ่านมา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดประชุมเปิดตัวโครงการประกวด

คลิปเชิงสร้างสรรค ์ “ชีวิตดี๊ดี Study @Ramkhamhaeng”	 ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนและนักเรียนที่สนใจจัดท�า 

คลิปส่งเข้าประกวด	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ	เป็นประธานเปิดงาน	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

	 โอกาสนี ้ ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้พูดคุยกับอาจารย์และนักเรียนที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ถึงความสนใจ

ในการท�าคลิปวิดีโอ	การสนับสนุนของโรงเรียน	และความท้าทายของเวทีการประกวด

 นางสาววิรงศ์รอง จันทะส	ี ครู	 คศ.2	 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์	 กล่าวว่า	

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก	 เพราะเป็นเวที 

ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ซ่ึงทางโรงเรียนมีกลุม่ชุมนุมให้กบันักเรยีนได้ท�ากจิกรรมร่วมกนั

เกีย่วกับการท�า	 3D	และตัดต่อคลปิวดีิโอ	 โดยกจิกรรมทีท่�าผ่านมา	 เป็นกิจกรรมย่อยร่วมกบั 

สสส.	และชุมชนโดยรอบ

 “เวทปีระกวดคลปิชวีติด๊ีดี	Study	@Ramkhamhaeng	ถอืเป็นเวทีแรกของนกัเรยีน 

กลุม่นีไ้ด้ฝึกฝนและแสดงฝีมืออย่างจรงิจงั	 และหวงัอย่างยิง่ว่านักเรยีนจะได้รบัประสบการณ์	 รวมท้ังแรงผลกัดัน

ในการท�ากิจกรรมอื่นๆ	ต่อไป”

   นายวรพงษ์  เถาว์ชาลี	ครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์		จังหวัดนนทบุรี		กล่าวว่าโรงเรียน

ส่งเสริมนักเรียนให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ	เพราะเชื่อว่าจะท�าให้นักเรียนได้

ฝึกประสบการณ์	 และกล้าแสดงออก	 อกีทัง้ทางโรงเรยีนมีกลุม่ชุมนุมท�าหนังส้ัน	 ซึง่มีนักเรยีน 

ท้ังม.ต้น-ม.ปลาย	รวมกว่า	20	คน	จะเข้ากลุม่พดูคุยและท�ากิจกรรมร่วมกันสัปดาห์ละ	1	ครัง้	ด้วย

  “ทางโรงเรียนได้เห็นเอกสารกิจกรรมประกวดคลิป	 ก็ได้พูดคุยกับนักเรียนในกลุ่ม 

ชุมนุมหนังสั้น	 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก	 และหลังจากนี้จะกลับ

ไปก�าหนดหวัข้อและเริม่ถ่ายท�าโดยจะใช้วนัหยดุช่วงวันเสาร์-อาทิตย์	เพือ่ไม่ให้เบยีดเบียนเวลาเรียน	และท�างาน

ได้อย่างเต็มที่	ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีจัดกิจกรรมดีๆ	เช่นนี้	ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์	และเป็นบันไดไปสู่เป้าหมายของตนเองต่อไป”

 นางสาวกวติา  จรลัชวนะเพท 	ครโูรงเรยีนราชวนิติสุวรรณภมู	ิ	กล่าวว่าโครงการ

ประกวดคลปิวดีิโอเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน		ซึง่สอดคล้องกับการพฒันาทกัษะ

และความสามารถของเด็กๆ		นกัเรยีนท่ีมาร่วมโครงการจะได้รบัความรูจ้ากอาจารย์		สามารถ

น�าไปประยกุต์และเป็นแรงบันดาลใจในการผลติผลงานทีม่คุีณภาพ

 “ส่ิงทีเ่ด็กๆ	มีอยูเ่ป็นพืน้ฐานคอืพรสวรรค์		และข้อมูลเบ้ืองต้นจากแหล่งสืบค้นต่างๆ 

ที่อยู่ใกล้ตัว		เมื่อได้มารับความรู้จากวิทยากรในโครงการฯนี้		ก็ยิ่งเป็นการต่อยอดความรู ้

ในวถิทีางทีถ่กูต้อง	 	 เป็นอกีหนึง่เวทีท่ีจดุประกายความฝันของเด็ก	 	 ซ่ึงครพูยายามผลกัดันใหน้ักเรียนมีส่วน

ร่วมเพื่อพัฒนาการที่ดีในอนาคต”  

 นายภวูนิทร์  ทานะมยั		คร	ูกศน.เขตลาดพร้าว		กล่าวว่าทาง	กศน.ส่งเสรมิการท�าคลปิ 

ประกอบส่ือการเรยีนการสอนเป็นประจ�า		โดยมีคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์การศึกษาเป็นเครือ่งมือ  

โดยโครงการประกวดคลิปฯนี้	 จะช่วยชักจูงให้นักศึกษาเกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์		

และนอกจากนกัศึกษาจะได้พฒันาตนเองแล้ว		ยงัได้รบัข้อมลูของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง		

เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ครู-นักเรียน ร่วมเปิดตัว

โครงการประกวดคลิปชีวิตดี๊ดีฯ

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉบับท่ีแล้ว	“ข่าวรามค�าแหง”	พดูถงึ 

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม	ซึ่ง

	 ดูเป็นเรื่องไกลตัวเสียเหลือเกิน

 ฉบับนีจึ้งจะพดูถงึวรรณกรรมใกล้ๆ	ตัว 

ที่	“ข่าวรามค�าแหง”	ประทับใจมากๆ

 เป็นบทความที่ลงในข่าวรามค�าแหง 

ปีที	่๔๗	ฉบับท่ี	๒๙	วนัที	่๓๐	ตุลาคม	-๕ 

พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ซึ่ง

	 ผู้เขียนก็เป็นคนใกล้ๆตัวนี่เอง	คือ	

	 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและสือ่การสอน	รองศาสตราจารย์

วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ

	 ท่านผูเ้ขียนบอกว่า	 ท่านเป็นนกัศึกษา

และบัณฑิตรุ ่นแรกของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

	 ท่านเขียนเรื่อง

 “ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้”

	 ท่านอาจารย์วัชรากรณ์	 เลือกเขียน

เรื่องนี้ในโอกาสส�าคัญยิ่ง	๒	โอกาส	คือ

	 การถวายพระเพลิงพระบรมศพ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	 เม่ือวนัท่ี 

๒๖	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐	และ

 วนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ครบรอบ	๔๖	ปี	เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	

พุทธศักราช	๒๕๖๐

 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอเชญิชวนให้ผูอ่้าน

กลับไปอ่านบทความดังกล่าวอีกครั้ง

 แล้วเราค่อยมาคุยกัน

(อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ผู้เข้าชม RAFF 2017 เผยประทับใจ

มองหนังเป็นสื่อกลางAEC - เสริมให้จัดต่อเนื่อง

 เสียงสะท้อนผู้เข้าชมเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน 

(RAFF 2017)  จัดโดยคณะส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เมื่อวันที่ 

22-24 พฤศจิกายนทีผ่่านมา  เผยประทบัใจ  มองภาพยนตร์เป็นส่ือกลางความเข้าใจกนั 

ในแถบภมูภิาคอาเซยีน  พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ - แนะโครงการดีส่งเสรมิให้จัดต่อเนือ่ง 

 ‘อุย๋’ นนทรย์ี  นิมบุิตร		ผูก้�ากบัภาพยนตร์ชือ่ดัง		กล่าวว่า 

หนังไทยเคยมีกระแสแรงมากเม่ือ	10	ปีท่ีแล้ว		แต่ปัจจุบัน

การสร้างหนังเจาะจงเฉพาะบางกลุม่	 	 ประกอบกับโซเชยีลมีเดีย

เข้ามามีบทบาทมากขึน้		สามารถชมภาพยนตร์ได้หลายช่องทาง 

ท�าให้เม็ดเงินในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ลดลงเรือ่ยๆ		คนท�าหนัง 

เริ่มมองหาทิศทางอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาพยนตร์	 เช่น	

ซีรส์ี		โฆษณา	เป็นต้น		ซ่ึงแต่ละประเทศมีบรบิทความยากง่ายในการท�าหนงัแตกต่างกนั  

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแต่ละประเทศนั้นๆ		

	 “การพยายามเรียนรู้กันและกันในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้	

ส่ิงท่ีง่ายที่สุดท่ีจะเรียนรู้วัฒนธรรมและเข้าใจในความเป็นอาเซียนด้วยกันคือ

การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์		ที่ท�าให้เรารู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น		ดังน้ันเทศกาล 

หนังอาเซียนท่ีรามค�าแหงจัดขึ้นเป็นโครงการท่ีดีและควรสนับสนุนต่อไป	 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน”

 อาจารย์ประวทิย์   แต่งอกัษร  นกัวจิารณ์ภาพยนตร์		กล่าวว่า 

เทศกาลหนังอาเซียนนี้ส�าคัญและจ�าเป็นมาก		คนไทยรู้จัก 

หนงัฮอลลวีดู		แต่ไม่รู้จกัหนังประเทศเพือ่นบ้านท้ังท่ีอยูใ่กล้ตัว 

และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมาก		แม้ผ่านนานหลายปีก็ยังคง 

เป็นเพือ่นบ้านทีต้่องติดต่อส่ือสารกนั		หากอนาคตได้ร่วมทุนกัน 

ก็จะเป็นก�าลังที่ยิ่งใหญ่ได้		ไม่ต้องฝันไกลตัวสู่หนังฮอลลีวูดแค่เป็นตัวของเราเอง 

โดยมีเพื่อนบ้านเป็นส่วนประกอบ

 “หนังแต่ละเรื่องที่ฉายในเทศกาลนี้ล้วนสะท้อนวิธีคิด		และความแตกต่าง

ของวยัรุน่ในแต่ละประเทศ		โดยการดูภาพยนตร์อาเซียนเป็นวธีิท่ีง่ายและเรว็ทีสุ่ด 

ในการเข้าใจเพื่อนบ้านนอกเหนือจากไปเที่ยวในดินแดนของประเทศน้ัน		อีกทั้ง 

เด็กท่ีเรยีนภาพยนตร์ควรได้ชมหนงัหลากหลาย		บรรยากาศในห้องเรยีนจะแตกต่าง

จากเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนที่ยกโรงหนังมาในสถานศึกษา		ซึ่งเป็นการเรียนรู้

ที่คัดสรรมาอย่างน่าสนใจ”

 นายภาณุ  อารี		เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

ของบรษัิทสหมงคลฟิล์ม		ผูค้ดัเลอืกภาพยนตร์เข้าฉายในเทศกาล	

RAFF	2017		กล่าวว่าธีมของเทศกาลหนงัอาเซยีนในปีน้ีเก่ียวกับ 

เยาวชน	โดยส่วนมากเม่ือพดูถงึอาเซียนมักนึกถงึมิติด้านสังคม 

การเมือง		แต่เมื่อน�าหนังแต่ละเรื่องท่ีเสนอช่วงชีวิตวัยรุ่น

ในด้านต่างๆ	มาฉายในเทศกาลฯ		จึงเป็นโอกาสดีท่ีได้เรียนรู้

สังคมอาเซียนผ่านมุมมองและทัศนคติของเยาวชนจากแต่ละชนชาติ

 “ภาพยนตร์ที่น�ามาฉายในงาน	 RAFF	 อาจจะฉายในประเทศของเขา 

โอกาสมาแบ่งปันให้ประเทศเพือ่นบ้านได้รบัชมด้วยเป็นเรือ่งยาก		เทศกาลหนงัอาเซียน 

จึงเป็นพื้นที่ที่ดีที่หนังของแต่ละชาติจะมาฉายให้ได้ดู	และได้เข้าใจวัฒนธรรม 

ของชาติเพื่อนบ้าน		ดังนั้นจึงควรเปิดพื้นที่ให้กับเทศกาลเหล่านี้มากขึ้น”

 อาจารย์ ดร.กริต ิ คเชนทวา		อาจารย์ประจ�าคณะส่ือสารมวลชน 

กล่าวว่าเทศกาลหนังอาเซียนปีนีไ้ด้เพิม่เติมเน้ือหาด้านวชิาการ 

โดยมีการน�าเสนอผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับส่ืออาเซียน 

ท่ีสอดคล้องกบัการจดัเทศกาลฯรวม	6	ผลงาน		ส�าหรบัภาพยนตร์

ทีน่�ามาฉายเป็นหนังนอกกระแสท่ีก�าลงัมาแรง		โดยเน้นให้สาระแง่คิด  

สะท้อนความเป็นจริงของสังคม		แม้ไม่ได้รับความนิยมสูง		

แต่เป็นภาพยนตร์เชิงคุณภาพที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม

        นายวรพจน์  แข็งการขาย 	นักศึกษาปริญญาโท		คณะ-

ส่ือสารมวลชน		กล่าวว่าได้เข้าร่วมงานต้ังแต่ปีท่ีแล้วในนามผูช้ม 

และครัง้นีเ้ข้าร่วมในฐานะผูน้�าเสนอผลงานทางวชิาการท่ีก�าลงั 

ท�าวจิยัอยู	่	เกีย่วกับภาพยนตร์นอกกระแส	กบัการเตรยีมความพร้อม 

ของกลุม่นกัศึกษาปรญิญาตรท่ีีจะกลายเป็นก�าลงัส�าคัญในการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต

	 “เทศกาลหนังอาเซียน	RAFF	2017		ให้สาระด้านวิชาการ		ความบันเทิง 

และข้อวิเคราะห์ของผู้ก�ากับที่ต้องการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์		หนังที่น�ามาฉาย

ในงานเรียกว่าเป็นหนังนอกกระแสที่เน้นคุณภาพมากกว่าการตลาด		เป็นหนัง

หาดูยากซึ่งไม่ได้ดูเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว		แต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ	

ที่แตกต่างและข้อคิดดีๆ	ที่น�าไปปรับใช้ในชีวิตได้”

 นายศริศิกัด์ิ  ไชยสขุ		นกัศึกษาปรญิญาโท		คณะส่ือสารมวลชน  

กล่าวว่าเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน

ครั้งน้ี		คณะสื่อสารมวลชนได้จัดขึ้นเป็นปีที่	2	แล้ว		เสียดาย 

ท่ีไม่มีโอกาสเข้าร่วมต้ังแต่ปีแรก		เพราะหวัข้อการเสวนาท่ีทันสมัย

ระดับนานาชาติ	 	และการแสดงผลงานวชิาการท่ีมีการถกเถยีงกนั

ด้านองค์ความรู	้	เป็นเรือ่งน่าสนใจทีน่�าเสนอมุมมองหลากหลาย 

โดยไม่เฉพาะในประเทศไทย		แต่รวมถึงแถบละแวกเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

        นายจักรกฤษณ์ สติคราม นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	

กล่าวว่าหลงัจากเหน็ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของคณะส่ือสารมวลชน  

กตั็ดสนิใจเข้าร่วมทนัท	ี เพราะชืน่ชอบในการท�างานสายนีแ้ละ

เหน็ถงึความรู	้ประโยชน์ในอนาคต	รวมถึงได้ใกล้ชดิกบัผูก้�ากบั

แนวหน้าจากประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน	 และได้รบัชมภาพยนตร์

ที่มีความหมายดีๆ	แนวคิดที่แตกต่างกันออกไป

 “ผมเข้าร่วมงานต้ังแต่วนัแรกได้ร่วมฟังเสวนาและรบัชมภาพยนตร์เร่ืองเอม็ม่า  

ได้รู้วิธีสร้างหนังของแต่ละประเทศ	ได้รู้แนวทางที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน	

และต้นทนุท่ีแตกต่างกัน	 ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมงานอกีครัง้	 และกจิกรรมนีเ้ป็นกจิกรรม 

ที่คณะสื่อสารมวลชนจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ได้ดีมากจริงๆ”

 นายชษิณุพงศ์ วชัรมาลีกลู	 นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์	 

เอกสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา	 กล่าวว่างานเทศกาลและการประชมุ 

วิชาการภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่สอง	 เป็นงานที่คนรักหนัง

ควรเข้าร่วม	ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน	 

มีหนงันอกกระแสทีใ่ห้ความคดิดีๆ	ซ่ึงเราไม่สามารถหาดูได้ง่ายๆ 

มีความแตกต่างจากหนงัในโรงภาพยนตร์ท่ัวไป	 ซ่ึงองค์ประกอบ 

บางอย่างหาดูได้จากหนังนอกกระแสเท่านั้น	ที่ส�าคัญเป็นการรวบรวมภาพยนตร ์

จากหลายประเทศในอาเซียนไม่ควรพลาด

	 “ปกติดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ซึ่งบางคนไม่ทราบว่าจริงๆ	แล้วมีหนัง 

นอกกระแสท่ีไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์	ผมอยากรู้ว่าภาพยนตร์ท้ังสองแบบ 

แตกต่างกันยังไง	งานนี้ท�าให้ผมได้เข้าใจความเป็นหนังนอกกระแสมากขึ้น	 

ท้ังองค์ประกอบ	บทภาพยนตร์	การถ่ายภาพ	ความเหมาะสมของบทบาท	 ท่ีส�าคัญ

คือมาจากหลายประเทศในอาเซียนด้วย	ท�าให้ได้เหน็วถีิชวีติ	ความคิด	ความเป็นอยู่

ที่แตกต่างกันไป	เป็นโครงการที่มีประโยชน์และอยากให้จัดขึ้นทุกๆปี”

 นางสาวสุมมา มีปัญญา	 นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	

กล่าวว่าเทศกาลและการประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน

ครั้งที่สอง	 ได้น�าภาพยนตร์หลายเรื่องมาฉายให้ดู	 แต่ละเรื่อง 

น่าสนใจและสะท้อนแง่มุมท่ีต่างกัน	 รวมถงึภาพยนตร์เร่ืองเอ็มม่า 

สะท้อนชีวติของหญงิสาวชาวมุสลมิแต่งงานมคีรอบครวักบัสามี

ที่สามารถมีภรรยาพร้อมกันถึงสี่คน	 (อ่านต่อหน้า 10)



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

ตอน เกมการต่อรอง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ทีผ่มเขียนคอลมัน์ในข่าวรามฯ	มาแล้วหลายปีโดยต้ังช่ือว่า	 เศรษฐศาสตร์	101 

นัน้จดุมุง่หมายหน่ึงคืออยากให้ท่านผูอ่้านเห็นว่าเรือ่งต่าง	ๆ	ท่ีเราพบเจอในชวีติประจ�าวนั

ไม่ว่าจะเป็นการเจอด้วยตัวเอง	 หรือ	 ดูโทรทัศน์	 อ่านหนังสือพิมพ์หรือดูจาก 

โซเชียลมีเดียต่าง	ๆ 	นั้นล้วนแต่เกี่ยวพันเป็นประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ได้ทั้งนั้น 

เราจงึควรจะมีความรูพ้ืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ไว้บ้าง...ต้องขายของสักหน่อย 

เพราะเดี๋ยวนี้คนเรียนเศรษฐศาสตร์กันน้อยมาก

	 เร่ืองท่ีผมจะเขียนในตอนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเจอในชีวิต-

ประจ�าวนับ่อย	ๆ 	โดยเฉพาะถ้าไปซ้ือของตามตลาดนัดหรอืแหล่งท่ีไม่ได้ติดราคา 

ไว้แน่นอน	 เรือ่งพืน้	ๆ	แบบน้ีนกัเศรษฐศาสตร์กส็ามารถจบัมาเขยีนเป็นทฤษฎีได้	

ลองอ่านท่ีผมจะเรยีบเรียงข้ันตอนการต่อรองตามทฤษฎีต่อไปนีดู้แล้วท่านผูอ่้าน

จะเหน็ว่าเรือ่งท่ีเราท�าโดยสัญชาตญาณน้ันจะสรปุเป็นทฤษฎใีห้ดยูุง่ยากซับซ้อน

ได้อย่างไร

	 สมมติว่าผมไปเดินสวนจตุจักรเห็นกางเกงยีนส์สวยมากคือขาดพรุน 

ไปทัง้ตัวอย่างทีเ่ขานิยมกนั	 (เป็นเรือ่งสมมตินะครบัเพราะในชวีติจรงิผมไม่กล้า

ใส่หรอก)	ในใจผมก็ค�านวณโดยเปรียบเทียบกับเงินที่พกมาในกระเป๋าเลยว่า 

ถ้าตัวละไม่เกนิ	600	ละกจ็ะซ้ือแน่	ราคาน้ีทางทฤษฎีเรยีกว่าเป็น	reservation	price 

ของผมซ่ึงในทีน้ี่จะแทนด้วย	 Pb	 กแ็ล้วกนั	 ส่วนทางฝ่ายผูข้ายซึง่นัง่ปัดแมลงวนั 

รอลูกค้าอยู่นานแล้วก็มีราคาที่บวกลบคูณหารแล้วว่าถึงอย่างไรก็ขายต�า่กว่า 

ตัวละ	500	ไม่ได้	แต่เม่ือเหน็เหยือ่	(ความจรงิลูกค้า)	เข้ามาหาแล้ว	พอผมถามว่า

ขายตัวละเท่าไหร่ก็เลยตอบแบบบวกก�าไรไว้	 “นิดหน่อย”	 จากต้นทุนที่รับมา 

ตัวละ	400	ว่า	“เฮียเป็นลูกค้าคนแรก	ผมลดให้เป็นพิเศษเลยครับ	1,200	ขาดตัว	

ผมรับมาก็ต้นทุนตัวละ	1,150	แล้วขอก�าไรแค่	50	บาทนะครับ”

	 ราคาท่ีคนขายค�านวณไว้ว่าต�่ากว่านี้จะไม่ขายนั้นทางทฤษฎีเรียกเป็น	

reservation	 price	ของผูข้ายซ่ึงในทีน่ีจ้ะแทนด้วย	Ps	และผมสามารถบอกได้เลยว่า

โอกาสท่ีผมจะซ้ือกางเกงตัวนีส้�าเรจ็น้ันสูงมาก	 เพราะตามทฤษฎีนัน้ถ้าหาก	 Pb	

(ในกรณีนี้คือ	600)	มากกว่า	Ps	 (ในที่นี้คือ	500)	การต่อรองจะสามารถตกลง

กันได้ถ้าผู้ซื้ออยากได้สินค้านั้นจริง	ๆ	เหตุผลก็คือเมื่อผมยินดีจ่ายได้สูงถึง	600	

ส่วนพ่อค้ากางเกงยนีส์ยอมรบัราคาท่ีเกนิ	500	ได้ทุกราคา	โอกาสทีจ่ะตกลงราคากนั

ระหว่าง	500-600	บาทจึงเป็นไปได้อย่างยิ่ง

	 แต่ถ้ากลับกันเป็นว่าราคาที่ผมยินดีจ่ายส�าหรับกางเกงขาด	ๆ	ตัวนั้นคือ

ไม่เกิน	500	บาท	 ในขณะที่คนขายคิดเลขในใจไว้แล้วว่าขายต�่ากว่าราคาตัวละ	

600	 ไม่ได้	 แบบนี้ต่อรองกันทั้งวันก็ไม่มีทางตกลงกันได้	 ใช่ไหมครับ	 ผมก็คง

ต้องเดินออกมาโดยอาจมีคนขายตะโกนตามมาด้วยถ้อยค�าที่อาจไม่เสนาะหู

สักเท่าไหร่

	 สรุปว่าในทางทฤษฎีนั้นการต่อรองจะตกลงกันได้ถ้า	reservation	price 

ของผู้ซ้ือ	 (Pb)	 มากกว่า	 reservation	 price	 ของผู้ขาย	 (Ps)	 แต่ถ้าหาก	 Pb	 

    

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

ซื้อหนังสือ mua sách (มัว ซัก)
	 ร้านหนังสือใหญ่	ๆ	ในประเทศเวียดนาม	จะมีหนังสือที่เป็นทั้งหนังสือ

ภาษาเวยีดนาม	และหนังสือแปล	รวมถงึหนงัสือท่ีใช้สอนภาษาเวยีดนามส�าหรบั

ชาวต่างชาติ	 ให้ท่านได้เลือกพิจารณาตามอัธยาศัย	 หากเป็นในเมืองฮานอย	

แหล่งส�าคัญจะอยู่บริเวณถนนจ่างเตี่ยน

 หนงัสือท่ีตีพมิพ์ในประเทศเวยีดนาม	มีราคาไม่สูงมากนกั	บางเล่มลดคุณภาพ

ของกระดาษท่ีใช้พิมพ์เน้ือหาลง	 ท�าให้หนังสือมีต้นทุนถูก	 คนเวียดนามนิยม

ซื้อหาหนังสือมาอ่านกันทั้งที่เป็นหนังสือใหม่	และหนังสือมือสอง	

 บทสนทนาน้ี	เป็นสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ในร้านหนังสือ	มีชาวต่างชาติคนหนึง่ 

มาหาซื้อหนังสือที่สอนภาษาเวียดนามส�าหรับชาวต่างชาติ	

A: 	 (จ่าว	จิ)	 	 สวัสดีคุณ

B:	

	 (จ่าว	อัญ	อัญ	เกิ่น	สี่	อะ)	 สวัสดีคุณ	คุณต้องการอะไรคะ

A: 

	 (ซิน	จอ	โตย	แซม	ก๊วน	สาว	จิ่ญ	“เตี๊ยง	เหวียต	จอ	เหงื่อย	เนื้อก	งหว่าย”

	 ขอดูหนังสือหลักสูตรภาษาเวียดนามส�าหรับชาวต่างชาติ

B:	  

 

 (จุง๊	โตย	ก๊อ	ฮาย	เกวีย๋น	เกวีย๋น	เบ่ีย	ซัญ	หว่า	เกวีย๊น	เบ่ีย	หว่าง	อัญ	เกิน่	เกวีย๊น	หน่าว)

	 พวกเรามีสองเล่ม	ปกสีเขียวและปกสีเหลือง	คุณต้องการเล่มไหน

A:  

	 (ซิน	จิ	จอ	โตย	แซม	ก๋า	ฮาย	ก๊วน)	 ขอดูทั้งสองเล่ม

B:	 .	 (เดย	อะ)			นี่ค่ะ

A: 	(โอ่	แดป	กว๊า)	 โอ่	สวยมาก

  

	 (เจื๊อก	เดย	ซัก	เสิ้ต	เสิว	เบย	เส่อ	ซัก	ก่าง	ไหง่	ก่าง	แดป)

	 ก่อนหน้านี้หนังสือแย่มาก	เดี๋ยวนี้หนังสือนับวันยิ่งสวย

 

	 (หว่า	เจิ๊ต	เหลื่อง	กุ๊ง	โต๊ต	เฮิน)		 	 และคุณภาพก็ดีขึ้น

 

	 (โตย	มัว	ก๋า	ฮาย	ก๊วน	ไหน่	จิ	อะ)	 	 ผมซื้อทั้งสองเล่มนี้ครับพี่

 	 (บาว	เญียว	อะ)	 เท่าไรครับ

B:	 	 (เสา	เมือย	หง่าน)	60,000	

A:   

	 (ก๋วน	สี่	เอ๋อ	ก๊อก	เกีย	หา	จิ)	 หนังสืออะไรอยู่ที่มุมด้านโน้นเหรอคุณ

B:	

	 (โอ่	ก๊วน	“เตี๊ยง	เหวียต	จอ	เหงื่อย	ซู	ลิก”)		

	 โอ่	หนังสือ	ภาษาเวียดนามส�าหรับนักท่องเที่ยว

A: 

	 (ซิน	จอ	โตย	ก๋า	กว๊น	ด๊อ	เหลิน	ก๊วน	“ตื่อ	เดี่ยน	เหวียต	อัญ”)

	 ขอผมดูทั้งสองเล่มนั้นและพจนานุกรมเวียดนาม	อังกฤษ

B:	  

	 (จ่า	อัญ	หล่า	เหงื่อย	เนื้อก	งหว่าย	หม่า	หนอย	เตี๊ยง	เหวียต	สอย	กว้า)

						 นี่	คุณเป็นคนต่างชาติแต่พูดภาษาเวียดเก่งมาก

(อ่านต่อหน้า 11)

  

	 (อัญ	เจ่อ	ทั่ญ	เหงื่อย	เหวียต	นาม	โส่ย)

						 คุณกลายเป็นคนเวียดนามแล้ว

A:  

	 (เสิ้ต	ก๋าม	เอิน	เหว่	เหล่ย	แคน	กั๋ว	จิ	ญึง	โหวน	ตื่อ	กั๋ว	โตย	ก่อน	แหง่ว	ลั้ม)

						 ขอบคุณมากกับค�าชมของคุณแต่ค�าศัพท์ของผมยังน้อยมาก

           



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ภาษากรีก
อาจารย์กัมปนาท บัวลา แอบทอง สาขาวิชาภาษากรีก คณะมนุษยศาสตร์

 ประเทศกรีซ	ต้ังอยู่ในทวีปยุโรป	(ยุโรปตะวันตก- 

เฉียงใต้)	 เป็นประเทศที่มีภาษาเป็นของตัวเอง	 คือ 

ภาษากรีก	 ดังนั้นส�าหรับชาวต่างชาติจึงอาจมีปัญหา

ในการส่ือสารบ้าง	เน่ืองจากชาวกรีกพูดภาษาอังกฤษ

ไม่ได้ทุกคน	 เพราะฉะนั้นหากชาวต่างชาติรู้ค�าศัพท์

หรือประโยคภาษากรีกท่ีจ�าเป็นได้บ้างก็จะช่วยให้ 

การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น

 ในบทความน้ี	เราจะมาดูประโยคภาษากรกีง่ายๆ 

ทีส่ามารถใช้ติดต่อสือ่สารกบัเจ้าของภาษาเวลาเราเดินทาง

ไปประเทศกรีซกัน

 

  

	 tha	Ithela	na	kAno	mIa	KrAtisi	Ena	isitIrio	

(me	epistrofI)	gia.................,	sas	parakalO

	 ฉันต้องการจองตั๋วหนึ่งที่	 (ไปกลับ)	 ส�าหรับ	

................	,	ครับ/ค่ะ

 

	 pU	prEpi	na	kAno	chek-in?

	 ฉันต้องเช็คอินที่ไหน	?

 

	 taksidEvo	me	tin.................

	 ฉันเดินทางโดยสายการบิน	..........................

 

	 the	trOo	moshAri	/	hirinO

	 ฉันไม่ทาน	เนื้อวัว	/	หมู

 

	 Eho	allergIa	se..........(garIdes)

	 ฉันแพ้	....................(กุ้ง)

 

	 pOsi	Ora	tha	Ehi	kathistErisi

	 เครือ่งบนิจะดีเลย์กีช่ัว่โมง?	/	เครือ่งบนิจะดีเลย์นานไหม

 

	 The	vrIka	ti	valItsa	mu

	 ฉันหากระเป๋าเดินทางฉันไม่เจอ

 

	 I	Afiksi	/	I	anahOrisi

	 ขาเข้า	/	ขาออก

 

	 I	ptIsi	mu	Ine...........

	 เที่ยวบินของฉันคือ	...............................

 

	 I	valItsa	mu	Ine	halasmEni	/	anikhtI

	 กระเป๋าเดินทางของฉันแตก	/	ถูกเปิด

  

	 I	apOdiksi	ya	ti	valItsa

	 ใบเคลมกระเป๋า

ภาษากรีกเพื่อการเดินทาง

วันนี้คุณยิ้มหรือหัวเราะแล้วหรือยัง

 ยิ้มอย่างแจ่มใส    หัวเราะอย่างร่าเริง

บรรณานุกรม

 การยิ้มและหัวเราะมีผลต่อเราอย่างไร

	 ยามท่ีเราต้องการจะเริ่มบทสนทนาหรืออยากรู้จักเพื่อนใหม่สักคนเพียงแต่เราส่งรอยยิ้ม 

แห่งมิตรภาพไป	 ไม่ถึงเส้ียววินาทีก็จะได้รับรอยย้ิมแบบเดียวกันน้ันกลับมา	 ท�าให้บรรยากาศความเป็นมิตร 

เกิดขึ้นในวงสนทนาทันที		หรือคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็สามารถพูดคุยกันได	้	 

ช่วยลดอาการประหม่าลง

             

	 รอยยิ้มจะมีเสน่ห์และสวยมากขึ้นเม่ือคนยิ้มมีดวงตาที่เปี ่ยมประกายไปด้วยความรักและ

ห่วงใยอย่างจรงิใจต่อกนั		ซึง่เป็นรอยยิม้ท่ีสร้างได้โดยไม่ต้องเสียเงนิและเสียเวลาแต่ประการใด		แต่ทีส่�าคัญ

คือความสม�่าเสมอในการส่งรอยยิ้มให้แก่กัน		รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นอาการของคนที่มีความสุข 

ในขณะทีย่ิม้หรือหวัเราะร่างกายจะผลติฮอร์โมนชือ่	“เอน็โดรฟิน”	ออกมา		เพือ่ช่วยเพิม่พลงัให้แก่ชวีติ		

ท�าให้ระบบต่างๆ	ภายในร่างกายผ่อนคลาย		ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น		บรรเทาความกังวล

และช่วยลดความเจ็บปวดลงได้

 1.  หน้าเด็กกว่าวัย		ธรรมชาติก�าหนดให้คนเราสะดุดตากันด้วยรอยย้ิม		เวลาย้ิมเราจะใช้กล้ามเน้ือ

เฉพาะส่วนที่เป็นขากรรไกรเท่านั้น		แต่ถ้ามีอารมณ์เศร้าหรือโมโห		เราต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน 

ยิ่งมีอารมณ์ขุ่นมัวเข้าไปอีกก็ยิ่งท�าให้หน้าของเราแก่ยิ่งขึ้น		ในทางตรงกันข้ามถ้าเรายิ้มจะท�าให้รู้สึก 

กระปรี้กระเปร่าขึ้น		หน้าตาดูสวยและดูเด็กอยู่เสมอ

 2.  ยาชูก�าลัง		ชีวิตต้องพบกับปัญหาต่างๆ		เบาบ้าง		หนักบ้าง		เมื่อเราเกิดความเศร้าหรือท้อแท ้

จากอาการเจ็บป่วยทางจิต		ยาปฏิชีวนะขนาดใดๆ	ก็ไม่สามารถรักษาได้	 	แต่ถ้าหากมีใครสักคน 

เดินเข้ามาพร้อมกับรอยย้ิมท่ีแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ		จะท�าให้ใจท่ีมืดมนอยู่น้ัน		เกิดหนทางสว่างข้ึนได้ 

เปรียบเสมือนได้รับยาชูก�าลังท�าให้ความเศร้าหมองที่มีอยู่ลดลงและกลับมามีพลังยืนหยัดสู้กับ

ปัญหาต่างๆ	อีกครั้ง

 3.  ความจ�าดี 	เมื่อเราหัวเราะร่างกายจะผลิตฮอร์โมนโดพามีน			ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางสมองและกระตุ้นความจ�า		จึงท�าให้มีความจ�าดีขึ้น

 4. หัวใจแข็งแรง		การหัวเราะท�าให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดลดลง		และยังท�าให้

ระบบการย่อยอาหารท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 5.  การดึงดูดคน 	รอยย้ิมและเสียงหัวเราะท�าให้เรามีบุคลิกท่ีดูเอ้ือเฟ้ือ		อบอุ่น		ไม่ว่าใครๆ	ก็อยากเห็น

และได้ยินทั้งนั้น		ยิ้มกันบ่อยๆ		หัวเราะให้ได้ทุกวัน		โลกจะได้ดูสวยงามและน่าอยู่		อะไรๆ		ก็ดูแฮปปี้

ไปหมด

	 เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว		ให้รีบปล่อยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะออกมาให้แก่คนรอบข้าง		รอยยิ้ม 

ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะ		คนท่ีมีอารมณ์ดีเป็นนิสัยจะมีใบหน้าเป้ือนย้ิมอยู่เป็นนิจ		นอกจากจะเป็นผลดี

ต่อตัวเองที่ท�าให้มีสภาพจิตดีและอายุยืนแล้ว		ยังเป็นตัวช่วยเติมเต็มเพิ่มพลังใจและพลังชีวิตให้กับ

คนรอบข้างได้ด้วย

“ย้ิมง่าย	ไหว้ก่อน”	First	impression	ประทับใจเม่ือแรกเจอ	อานุภาพแห่งรอยย้ิม		ค้นเม่ือ		3	ตุลาคม	2560,  

	 จากhttp://www.winnews.tv/news/10120

อนุภาพแห่งรอยยิ้ม		ค้นเมื่อ		3	ตุลาคม	2560,	จาก	http://hpc12.anamai.moph.go.th/

รูปภาพจาก		https://www.google.co.th/search?		

วิมล  ชีวะธรรม สำานักหอสมุดกลาง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

	 เม่ือวันท่ี	 11	 พฤศจิกายนที่ผ่านมา	 อาเซียนและฮ่องกงได้ลงนาม 

ในข้อตกลงการค้าเสรอีาเซียน-ฮ่องกง	 ก่อนการประชุมสุดยอดผูน้�าอาเซียน	

ครั้งที่	31	ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์	

	 อาเซียนและฮ่องกงเริ่มเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน	-	ฮ่องกง 

(ASEAN-Hong	 Kong	 Free	 Trade	 Agreement:	 AHKFTA)	 ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม	 2557	 และคณะเจรจาของท้ังสองฝ่ายได้ข้อสรุปผลของการเจรจา

ทั้งหมดในการเจรจารอบท่ี	10	ซ่ึงไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา 

โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและฮ่องกงได้ประกาศความส�าเร็จของการเจรจา

ความตกลงการค้าเสรอีาเซียน	-	ฮ่องกง	เม่ือวนัท่ี	9	กันยายน	2560	ระหว่างการประชมุ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง	(AEM	-	Hong	Kong,	China	Consultations)	

ครั้งที่	 2	 ทั้งนี้	 ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง	 เป็นความตกลงฉบับที่	 6	

ระหว่างอาเซียนกับประเทศภายนอก	 ซึ่งนับเป็นข้อตกลงฯ	 ฉบับแรกที่อาเซียน

ลงนามในรอบแปดปี	กอปรกับข้อตกลงการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง	จะส่งเสริม

การเข้าถงึตลาดท่ีดีย่ิงขึน้	 และกระตุ้นสายสัมพนัธ์อนัใกล้ชดิระหว่างอาเซียนกบัฮ่องกง 

 ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	เม่ือวนัที	่9	พฤศจิกายน	2560		สภานติิบัญญติัแห่งชาติ 

ได้ลงมติเหน็ชอบร่างความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน	-	 ฮ่องกง	(ASEAN-Hong	Kong 

Free	Trade	Agreement:	AHKFTA)	และร่างความตกลงด้านการลงทุนระหว่าง

อาเซียน-ฮ่องกง	 (ASEAN-Hong	Kong	 Investment	Agreement:	AHKIA) 

ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์	 โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 ได้จดัสมัมนาประชาพจิารณ์

ความตกลงดังกล่าวแล้ว	 ซ่ึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนได้รบัทราบสาระส�าคัญ

ของความตกลงฯ	และไม่ขัดข้องต่อการลงนามในความตกลงท้ังสองฉบบั	อนัเป็น

ขั้นตอนการจัดท�าสนธิสัญญาระหว่างประเทศตามมาตรา	 178	 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	โดยสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ร่างความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน	 -	 ฮ่องกง	 จะครอบคลมุการเปิดตลาด

การค้าสินค้า,	การค้าบรกิาร	และความร่วมมือทางเศรษฐกจิและวิชาการ	แบ่งเป็น

	 	 1.1	 การค้าสินค้า	 ฮ่องกงจะผูกพันลดภาษีสินค้าทุกรายการภายใต ้

AHKFTA	 ท่ี	 0%	 ส่วนไทยจะผกูพนัลดภาษีสนิค้า	 โดยมีรปูแบบของการเปิดตลาด 

ดังนี้

	 	 	 -	 กลุ่มสินค้าปกติ	1	ลดภาษีเหลอื	0%	ภายใน	3	ปี	จ�านวน	6,364	รายการ	

เช่น	สับปะรด,		ฝรัง่,		มะม่วง,		ขนแกะ,		ทองแดง,		เครือ่งดับเพลงิ,		กล้องถ่ายภาพยนตร์

	 	 	 -	 กลุม่สินค้าปกติ	2	ลดภาษีเหลอื	0%	ภายใน	10	ปี	จ�านวน	1,750	รายการ 

เช่น	 ผลไม้จ�าพวกส้ม,	 ยารกัษาหรือป้องกนัโรคท่ีมีเพนิซลิลนิ,	 กลุม่ใยยางสังเคราะห์

ท�าด้วยโพลีเอสเตอร์

	 	 	 -	 กลุ่มสินค้าอ่อนไหว	 ลดภาษีเหลือ	 0-5%	 ภายใน	 12	 ปี	 จ�านวน	

435	 รายการ	 เช่น	 แป้งข้าวสาลี,	 เน้ือล้ินจี,่	 ล�าไย,	 โลหะป้องกนัหวัรองเท้า,	 เครือ่งเพชรพลอย 

และรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่นๆ

	 	 	 -	 กลุ่มสินค้าอ่อนไหวสูง	 ลดภาษีเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 50%	

ภายใน	 14	ปี	 จ�านวน	 650	 รายการ	 เช่น	 เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของ

เครื่องนุ่งห่ม,	จานเบรก,	เครื่องท�าน�้าร้อนด้วยไฟฟ้า,	กระเบื้อง

	 	 	 -	 สินค้าที่น�าออกจากการเจรจา	 รวม	 359	 รายการ	 เช่น	 ยานยนต์

ไฟฟ้า	(EV),	ข้าว,	ข้าวโพด,	ไหม,	ผลิตภัณฑ์นม,	ไข่สัตว์ปีก,	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ที่บริโภคได้

	 	 1.2	 การค้าบริการ	 สมาชิกอาเซียนและฮ่องกงมีข้อผูกพันเปิดตลาด

การค้าบริการ		แยกเป็นรายประเทศ		ซึ่งข้อผูกพันของไทย	คือ

	 	 	 -	 การอนุญาตให้ผู้ให้บริการของภาคีสมาชิกอาเซียนเข้ามาลงทุน

ในไทย	 74	 สาขาย่อย	 แบ่งเป็นผู้ให้บริการของภาคีสมาชิกอาเซียนสามารถ 

ถือหุ้นในกิจการได้	 25%	 ใน	 2	 สาขาย่อย	 คือ	 บริการให้เช่าวงจร	 และบริการ

สืบค้นข้อมลูออนไลน์/สืบค้นฐานข้อมูล,	 กรณถีอืหุน้ในกิจการได้	 40%	 ใน	 2	 สาขาย่อย  

คือ	 บรกิารวดีิโอเท็กซ์/	 บรกิารประชมุทางไกลและบรกิารประมวลผลข้อมูลออนไลน์ 

ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะและ	 กรณีถือหุ้นในกิจการได้	 49%	 ใน	 51	

สาขาย่อย	 เช่น	บริการด้านกฎหมาย,	บริการผลิตและจัดจ�าหน่ายภาพยนตร์และ 

วิดีทัศน์,	 บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา	 (โรงเรียนนานาชาติ)	 และ

บรกิารด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 เป็นต้น	 และกรณีถอืหุน้ในกจิการได้	 70% 

ใน	 19	 สาขาย่อย	 เช่น	 บริการให้ค�าปรึกษาในการร่างเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย

การค้าระหว่างประเทศ	 (ไม่รวมกฎหมายในประเทศ)	 และบริการด้านพยากรณ์-

อากาศและอุตุนิยมวิทยา	เป็นต้น

   -	 การให้บรกิารโดยบุคคลธรรมดา	 โดยไทยผกูพนัเปิดตลาดบรกิาร 

ใน	 44	 สาขาย่อย	 ส�าหรับบุคคลธรรมดา	 2	 ประเภท	 คือ	 ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ	

(Business	Visitor)	โดยอนญุาตให้เข้ามาพ�านักในไทยได้ไม่เกนิ	90	วนั	และผูโ้อนย้าย 

ภายในบริษัท	(Intra-Corporate	Transferee)	ในระดับผู้จัดการ	ผู้บริหาร	และ 

ผู้เชี่ยวชาญ	โดยอนุญาตให้เข้ามาพ�านักในไทยครั้งแรกไม่เกิน	1	ปี	และอาจขยาย

เวลาได้ไม่เกิน	3	ครั้ง	ครั้งละ	1	ปี

	 	 	 -	 การอนุญาตให้ผูใ้ห้บรกิารของภาคีสมาชกิเข้าไปลงทนุในฮ่องกง	

โดยถือหุ้นได้ถึง	100%	ในสาขาบริการต่างๆ	จ�านวนกว่า	90%	ของสาขาบริการ

ที่ฮ่องกงผูกพัน	 ยกเว้นบางสาขาที่ฮ่องกงเปิดตลาดแบบมีเงื่อนไข	 เช่น	 บริการ

วิศวกรรม	บริการด้านโทรคมนาคม	บริการด้านการเงิน	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 ฮ่องกงได้เปิดตลาดบริการตามที่ไทยเรียกร้อง	 ในสาขาบริการการ

ผลติเน้ือหารายการแก่ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์	 โดยผูใ้ห้บรกิาร

ของภาคีสมาชิกสามารถถือหุ้นได้ถึง	100%

	 	 	 -	 การให้บรกิารโดยบุคคลธรรมดา	ฮ่องกงเปิดตลาดบรกิารในทุกสาขา

ที่ผูกพัน	ส�าหรับบุคคลธรรมดา	2	ประเภท	คือ	ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ	(Business	

Visitor)	 โดยอนุญาตให้เข้ามาพ�านักในฮ่องกงได้ไม่เกิน	 90	 วัน	 และผู้โอนย้าย

ภายในบรษัิท	(Intra-Corporate	Transferee)	ในระดับผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิาร	และผูเ้ชีย่วชาญ 

โดยอนุญาตให้เข้ามาพ�านักในฮ่องกงคร้ังแรกไม่เกิน	1	ปี	และอาจได้รับการอนญุาต

ให้ได้ถึง	5	ปี

	 	 	 	 1.3	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	 อาเซียนและฮ่องกงได้จัดท�า

แผนงานภายใต้บทความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของ	 AHKFTA	 ซึ่ง

ครอบคลุม	 5	 สาขาความร่วมมือ	 ได้แก่	 1.	 บริการวิชาชีพ	 2.	 พิธีการศุลกากร	 

3.	การอ�านวยความสะดวกทางการค้า/ลอจสิติกส์	4.	SMEs	5.	พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

โดยฮ่องกงสนับสนุนเงิน	25	ล้านดอลลาร์ฮ่องกง	ส�าหรับโครงการความร่วมมือ

ในระยะเวลา	5	ปี	หลังความตกลง	AHKFTA	มีผลบังคับใช้

	 	 	 	 ด้วยพื้นที่กระดาษมีอยู่จ�ากัด	 ผู้เขียนจะขออธิบายร่างความตกลงด้านการ

ลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง	และผลกระทบส�าหรับประเทศไทยในฉบับต่อไป

ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (ตอนแรก)

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

ท่ีมาของภาพ http://www.ejinsight.com และ http://www.scmp.com 



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

จ.	12	มี.ค.	2561	-	จ.	2	ก.ค.	2561	 รบัสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง	INTERNET

	 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

พ.	18	เม.ย.	2561	-	พฤ.	31	พ.ค.	2561	 จ�าหน่วยใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณย์ี

พ.	18	เม.ย.	2561	-	ศ.	29	มิ.ย.	2561	 รบัสมคัรนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

	 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

จ.	14	พ.ค.	2561	-	จ.	2	ก.ค.	2561	 จ�าหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทีม่หาวทิยาลัย

ศ.	1	มิ.ย.	2561	-	จ.	4	มิ.ย.	2561	 รบัสมคัรและลงทะเบียนเรยีนนักศึกษาใหม่ 

	 และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกติ

	 ทีม่หาวทิยาลยั	(ครั้งที่	1)

ศ.	29	มิ.ย.	2561	-	จ.	2	ก.ค.	2561	 รบัสมคัรและลงทะเบียนเรยีนนักศึกษาใหม่ 

 และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต

	 ที่มหาวิทยาลัย	(ครั้งที่	2)

อ.	3	ก.ค.	2561	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	(ที่รามฯ	2)

พ.	4	ก.ค.	2561	-	ศ.	12	ต.ค.	2561	 บรรยายในชั้นเรียน

พ.	4	ก.ค.	2561	-	ส.	7	ก.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค1/2561

	 ที่มหาวิทยาลัย

พ.	4	ก.ค.	2561	-	อา.	30	ก.ย.	2561	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

ศ.	6	ก.ค.	2561	-	ศ.	3	ส.ค.	2561	 ลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาเก่าทางไปรษณย์ี

	 ภาค	1/2561

จ.	23	ก.ค.	2561	-	อ.	7	ส.ค.	2561	 ลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาเก่า	ภาค	1/2561

	 ทาง	 INTERNET

จ.	16	ก.ค.	2561	-	อา.	7	ต.ค.	2561 สอบ	e-Testing	รายละเอยีดการสอบดูตามประกาศ 

 ของสถาบันบรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนิกส์

ศ.	13	ก.ค.	-	2561	-	จ.	16	ก.ค.	2561	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	2	

	 และภาคฤดูร้อน/2560

พ.15	ส.ค.	2561	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)

พฤ.	16	ส.ค.	2561	-	อ.	21	ส.ค.	2561	 สอบซ่อมของภาค	2	และภาคฤดรู้อน/2560

จ.	15	ต.ค.	2561	 เตรียมสอบไล่	(งดบรรยาย)

อ.	16	ต.ค.	2561	-	อ.	30	ต.ค.	2561	 สอบไล่ภาค	1/2561	(เว้นวนัท่ี	23	ตุลาคม	2561)

พ.	31	ต.ค.	2561	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

จ.	19	มี.ค.	2561	-	จ.	2	ก.ค.	2561	 จ�าหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค

	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

	 (เว้นวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)

จ.	19	มี.ค.	2561	-	ศ.	25	พ.ค.	2561	 จ�าหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค

	 ทางไปรษณีย์

จ.	19	มี.ค.	2561	-	จ.	4	มิ.ย.	2561	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

 ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์	(เฉพาะผู้ที่-

	 ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

จ.	19	มี.ค.	2561	-	จ.	4	มิ.ย.	2561	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทาง	INTERNET	 

	 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)

ศ.	1	มิ.ย.	2561	-	จ.	4	มิ.ย.	2561	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

 ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต	 

 ที่สาขาวิทยบริการฯ	(ครั้งที่	1)

ศ.	29	มิ.ย.	2561	-	จ.	2	ก.ค.	2561	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

 ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต	 

 ที่สาขาวิทยบริการฯ	(ครั้งที่	2)

อ.	3	ก.ค.	2561	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

อ.	24	เม.ย.	2561	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

อ.	1	พ.ค.	2561	-	อ.	15	พ.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1	

	 ปีการศึกษา		2561	ทาง	INTERNET

อ.	15	พ.ค.	2561	-	พ.	13	มิ.ย.	2561	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

	 ทางไปรษณีย์

ส.	26	พ.ค.	2561	-	จ.	28	พ.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

พ.	4	ก.ค.	2561	-	อ.	25	ก.ย.	2561	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	14	ก.ค.	2561	-	อา	28	ต.ค.	2561	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	14	ก.ค.	2561	-	อา.	15	ก.ค.	2561	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	2	และ

	 ภาคฤดูร้อน/2560	ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	25	ส.ค.	2561	-	อา.	26	ส.ค.	2561	

ส.	1	ก.ย.	2561	-	อา.	2	ก.ย.	2561

ส.	3	พ.ย.	2561	-	อา.	4	พ.ย.	2561

ส.	10	พ.ย.	2561	-	อา.	11	พ.ย.	2561

จ.	12	พ.ย.	2561	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

  ตามรอยพ่อ กลุ่มนักศึกษาเยาวชน	 สร้างสรรค์สังคม 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		ร่วมกับมูลนิธิบุคคลพอเพียงและมูลนิธิเยาวชน 

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 จัดโครงการเยาวชนก้าวไกลตามรอยพ่อ 

เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน		สร้างสรรค์งานเพ่ือแผ่นดิน		โดยในช่วงเช้า 

ร่วมกันเก็บขยะรอบมหาวิทยาลัย			ช่วงบ่ายฟังการบรรยายในหัวข้อ 

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเยาวชน” 

โดย	พ.อ.นพ.พงค์ศักด์ิ ต้ังคณา	ประธานมูลนิธิ	 จิตเป็นผู้ให้	ใจเป็นนิพพาน 

เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต	์	 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

วันสอบไล่ของภาค	1/2561}
} วันสอบซ่อมของภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2560



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ถาม ถ้าภาคเรียนท่ี1/60ลงทะเบียนเรียนและ

สอบได้เกรด	D+	เม่ือลงรีเกรดแล้ว	สมมติว่าได้เกรด	B 

แล้วเกรด	B	 จะข้ึนเป็นของภาคเรยีนทีร่เีกรดหรอืไป

ขึ้นแทน	D+	ในภาค	1/60		

ตอบ	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.2560

	 16.5.3	 นักศึกษามีสิทธ์ิปรับอักษรระดับ

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบ 

ต�า่กว่าอักษรระดับคะแนน	C	ท้ังน้ี	ให้นับกระบวนวชิา 

ที่สอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว	

หากกระบวนวิชาน้ันมีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน 

ให้นบัอกัษรระดับคะแนนครัง้สุดท้ายเป็นหน่วยกติสะสม

 ดังน้ันวชิาท่ีรเีกรดและสอบได้เกรด	B	เกรดจะขึน้

ในภาคทีร่เีกรด	ส่วนเกรดเดิมทีไ่ด้เกรด	D+	จะหายไป 

ในภาคที่ได้เกรด	D+	แต่จะหายไปเม่ือนักศึกษา 

จบการศึกษาและขอ	 transcript	 ที่จบการศึกษา	 

แต่ถ้านักศึกษาขอ	 transcript	 แบบไม่จบการศึกษา

หรอืใบเชก็เกรด	เกรดดังกล่าวยงัจะปรากฏอยูไ่ม่ได้มี

การปรบัเกรดเหมือนการขอ		transcript		แบบจบการศึกษา

ถาม ดิฉนัเป็นนักศึกษาพรดีีกรจีะจบมธัยมศึกษา-

ตอนปลายในปีหน้า	แต่ดูในหลกัสูตรปีท่ีจะสมัครแล้ว 

มีวชิาในหลกัสูตรไม่เหมือนกนัในบางวชิา	ในกรณีน้ี 

ดิฉันต้องลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรใหม่

ท้ังหมดหรอืไม่		เพราะมีบางวชิาทีดิ่ฉันสอบผ่านแล้ว 

แต่ไม่มีในหลกัสูตรทีจ่ะสมัครใหม่	และวชิาท่ีสอบได้

จะเทียบโอนได้ทั้งหมดหรือเปล่า	หรือจะให้ดิฉัน

เรียนตามหลักสูตรเก่าได้หรือไม่	 เพราะถ้าเรียน 

ตามหลกัสูตรใหม่	 จะเสียสทิธ์ิในการเทยีบโอนหลายวชิา 

หลายหน่วยกิต

ตอบ นกัศึกษาสมคัรเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาใด 

ต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของปีการศึกษานั้น  

แต่ในเรือ่งการเทียบโอน	ได้มีมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ-

วชิาการ	ครัง้ท่ี	 6/2560	 เม่ือวนัศุกร์ท่ี	 9	 มิถนุายน	 2560 

วาระท่ี	 4.2	 และมติทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ครัง้ท่ี	7/2560	วาระท่ี	5.13	เม่ือวนัที	่19	กรกฎาคม	2560  

ได้เห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ

ขอจบหลักสูตรเก่าตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเสนอ 

 ข้อ	2.	ในช่วงเวลาท่ีจะใช้หลักสูตรใหม่

ของแต่ละคณะนั้นจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษา

สมัครใหม่ท่ีต้องเทยีบโอนหน่วยกติจากหลกัสตูรเดิม

มาใช้หลักสูตรใหม่	ดังนี้	

	 2.1	 ผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม

ศึกษาปริญญาตรี	(พรีดีกรี)	ที่พร้อมเทียบโอน	เข้าสู่

การเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี กองบรรณาธิการ

	 2.2	 นักศึกษาสมัครใหม่ใช้สิทธิ์เทียบโอน	

เพราะหมดสถานภาพเนื่องจากเรียนครบ	 8	 ปี	 แล้ว

ยังไม่จบการศึกษา

 ดังนั้นเพื่อมิให้นักศึกษาเสียประโยชน	์

คณะกรรมการวชิาการได้มีการพจิารณาเรือ่งน้ีในท่ีประชมุ 

ครัง้ท่ี	 6/2560	 เม่ือวนัศุกร์ท่ี	 9	 มิถนุายน	2560	วาระท่ี	4.2 

มีมติให้คณะด�าเนินการเทียบโอนกระบวนวชิาหลกัสูตร

คือ	พ.ศ.2555	และ	พ.ศ.2551	หรือ	พ.ศ.อื่น	ส�าหรับ

นักศึกษา	 8	 ปีสมัครใหม่กับหลักสูตรปรับปรุง	 

พ.ศ.2560	โดยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ท้ังหมด 

เพื่อให้จบการศึกษาในหลักสูตรได้		จากมติที่ประชุม 

ดังกล่าว	 คณะของนักศึกษาจะเป็นผูพ้จิารณาการเทียบโอน 

วิชาที่มีในหลักสูตรเดิมแต่ไม่มีในหลักสูตรใหม	่ 

เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาทุกวิชา

ครู-นักเรียน ร่วมเปิดตัวโครงการประกวดคลิปชีวิตด๊ีดีฯ (ต่อจากหน้า 3)

  นายวงศธร  วงศ์ประเสรฐิ		นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	กล่าวว่า 

ตนเองมีพรสวรรค์เกี่ยวกับการท�าคลิปวิดีโอมาต้ังแต่เด็กๆ	และเริ่มสนใจอย่างจริงจัง 

เมื่อปีที่ผ่านมา	 โดยเริ่มส่งคลิปสั้นเข้าประกวดครั้งแรกในกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ 

ต้านภัยส่ิงเสพติดกับทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เม่ือวันที่	2	สิงหาคมท่ีผ่านมาด้วย 

และการประกวดคลิปเชงิสร้างสรรค์	“ชวีติด๊ีดี Study @Ramkhamhaeng”	ครัง้นีท้้าทาย 

ความสามารถมาก	 เพราะมีผู้แข่งขันจากทั่วประเทศ	 ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร 

สิ่งที่ได้รับคือประสบการณ์ที่ดีและเกิดการพัฒนาฝีมือมากขึ้น

 นายพูลลาภ งามข�า	 นกัเรยีนโรงเรยีนเซนต์ปีเตอร์	 ธนบุร	ี กล่าวว่าตนเองและเพือ่นๆ 

ชอบเรยีนรูเ้รือ่งการตัดต่อ	ท�าคลปิวดีิโอ	และหนังส้ัน	โดยได้รบัการสนับสนนุจากโรงเรยีน

เป็นอย่างดีท้ังด้านเครื่องมือ	และค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา	รวมท้ังโรงเรียน 

ยังได้แบ่งตารางเวลาเรียนและเวลาท�ากิจกรรมให้ไม่ชนกัน	 และหาเวทีให้นักเรียน 

ได้ส่งผลงานเข้าประกวดเพือ่พฒันาฝีมอือย่างต่อเน่ือง	โดยทีผ่่านมาได้รบัรางวลัชนะเลศิ 

มาแล้ว	

	 โครงการประกวดคลปิเชงิสร้างสรรค์	 “ชวีติด๊ีดี Study @Ramkhamhaeng”	 ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ถอืเป็นอกีหน่ึงเวทีทีท้่าทายความสามารถอย่างมาก	 เพราะไม่เคยสัมผสักบัมหาวทิยาลัยแห่งน้ีมาก่อน	 จงึต้อง

ศึกษาหาข้อมูล	และคิดหาคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจ		เพื่อผลิตผลงานที่ดีที่สุดส่งเข้าประกวดครั้งนี้อย่างแน่นอน

 เด็กหญิงจิตตินันท์  ป้อมบุบผา		นักเรยีนโรงเรยีนศรบีณุยานนท์		กล่าวว่าโครงการ

ประกวดคลิปที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดขึ้น		เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง

ความคิดสร้างสรรค์		และความสามารถด้านการก�ากับภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ		อีกทั้งยัง

ได้รับค�าแนะน�าจากวิทยากรเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไอเดีย

	 “ดิฉันกับเพื่อนๆ	ร่วมกันท�าคลิปวิดีโอและหนังสั้น	เพื่อส่งเข้าประกวดพร้อม

คว้ารางวลัมาหลายเวที		โดยทางโรงเรยีนให้การสนับสนุนเรือ่งงบประมาณและอปุกรณ์ 

อย่างต่อเน่ือง		ส�าหรบัเวทน้ีีต้ังใจจะท�าให้ดีท่ีสุดโดยความสามารถของตนและเพือ่นร่วมทีม 

เพื่อคว้ารางวัลจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง”

 นายธนบดี  ธนัญธนะศกัดา		นักเรยีนโรงเรยีนสายปัญญารงัสิต		กล่าวว่าเม่ือทราบข่าว 

ก็สนใจส่งผลงานประกวดมาก		เพราะตนชอบท�าหนัง		ที่ผ่านมาได้ผลิตสื่อส่งประกวด

มาตลอดและได้รับรางวัลมาหลายเวที		เป็นความใฝ่ฝันมาต้ังแต่เด็กโดยเริ่มท�าหนัง 

ตั้งแต่	ม.2	แล้ว

	 “เวทีประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ฯ	ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดขึ้น		เป็นโจทย ์

ให้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง		อีกท้ังวิทยากรได้ถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับมาให้อย่าง 

เต็มรูปแบบ		ช่วยชี้แนะแนวทางก่อนน�าไปปรึกษากับเพื่อนร่วมทีม”

 ชมรมถ่ายภาพ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จดัอบรมการถ่ายภาพเบ้ืองต้น	โดยคณุณฐักร ภาณทุตั 

เป็นวทิยากรบรรยายเกีย่วกบัการต้ังค่าเอฟสต๊อบ 

และ	iso,	การจัดองค์ประกอบ	และการก�ากับ 

แบบการโพสต์ทางของแบบ	 เม่ือวันที่	 28 

พฤศจกิายน	2560	ณ	 ห้อง	NCB	208	อาคารนครชมุ		

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

   

 

 

เป็นเหมือนแรงดึงดูดให้เข้าร่วมงาน	 ไม่เพียงแค่นั้น

ภาพยนตร์เรือ่งอืน่ๆกส็นกุ	ได้แง่คิดท่ีสามารถน�าไปใช้ 

ได้จริงและยังได้ฟังแนวคิดจากผู้ก�ากับที่สร้างหนัง

โด่งดังหลายคน

 “เม่ือพดูถงึภาพยนตร์แล้วเราไม่ได้ดูแค่ตัวละคร

แต่เราดูนึกถึงเน้ือหาและบทของแต่ละตัวละคร

ด้วยความทีต่นเป็นคนมสุลมิและภาพยนตรเ์กีย่วกบั

ศาสนาอิสลามค่อนข้างหาดูยาก	 รู้สึกดีใจที่คณะ-

ส่ือสารมวลชนน�าภาพยนตร์ที่สะท้อนชีวิตของชาว

อินโดนเีซียมาถ่ายทอดให้ทกุคนได้รบัรูก้นัอย่างท่ัวถงึ 

ได้ฟังความคิดเห็นของผู้ก�ากับ	แนวทางของการ

สร้างภาพยนตร์ในกลุม่อาเซียน	 เป็นกจิกรรมท่ีดีและ

จะเข้าร่วมหากมีกิจกรรมในปีต่อไป”

 นางสาวธญัญรตัน์ พรรณพรหม 

นกัศึกษาคณะสือ่สารมวลชน	 กล่าวว่า 

หลังจากเห็นการประชาสัมพันธ์

โครงการผ่านทางเพจ	Facebook	

และได้พูดคุยกับเพื่อนจึงตัดสินใจ

เข้าร่วมงานต้ังแต่วนัแรก	สนใจเกีย่วกบั 

ภาพยนตร์ที่มาจากหลายประเทศ	ได้ฟังความคิดเห็น 

จากผู้ก�ากับและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป	 เสียดาย

ท่ีปีท่ีแล้วไม่ได้เข้าร่วมงานแต่ปีนีไ้ด้เข้าร่วมงานทุกวนั

และหากมีกิจกรรมดีๆ	แบบน้ีอีกกจ็ะเข้าร่วมอย่างแน่นอน

 “ครัง้แรกทีเ่หน็การประชาสัมพนัธ์ในเพจต่างๆ 

รู ้สึกสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมท่ีถือว่าเป็น

ผู้เข้าชม RAFF 2017ฯ (ต่อจากหน้า 4)

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ
ภาค 2 ปีการศกึษา 2560

 

 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม

ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร	รุ่นที่	 1 

ระหว่างวันท่ี	 5-7	 กุมภาพันธ์	 2561	ณ	 อาคารนพมาศ	 

ชั้น	3	ห้อง	306	เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ 

ธรรมชาติของคนหูหนวกและมีทักษะในการ

ใช้ภาษามือเพ่ือส่ือสารและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

ทางการได้ยินได้

 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ท่ี	 ศูนย์บริการ-

นักศึกษาพิการ	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 1	

โทร.	0-2310-8306,	0-2310-8076	(รับจ�านวนจ�ากัด)	

การงดสอนกระบวนวิชา  
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์		คณะรัฐศาสตร	์	

คณะศึกษาศาสตร์		และคณะวทิยาศาสตร์		มีความจ�าเป็น 

บางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา 

LIS2206,	 LIS2259,	 LIS3119,	 LIS3185,

POL3228,	 POL3282,	 POL4130,	 POL4237,	

POL4250,	 POL4388,	 ENV2250,	 ENV2251,	

ENV2650,	 ENV3150,	 ENV3250,	 ENV3251,	

ENV3450,	 ENV3550,	 ENV3750,	 ENV3751,	

ENV4750,	 ENV4751,	 ENV4851,	 GEO3004,	

GEO3106,		 HEC3001	และ	MER3208		ทีป่ระกาศ

เปิดสอนใน	ม.ร.30		ภาค	2	ปีการศึกษา	2560	นี้ได้

	 ฉะน้ัน	 ถ้านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 

ในกระบวนวิชาดังกล่าว		สามารถสับเปลี่ยนเป็น 

กระบวนวชิาอืน่ได้ก่อนการสอบของกระบวนวชิา 

ทีจ่ะสับเปลีย่นนัน้		หรอืไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิต

คืนได้ภายในวันสุดท้ายของการสอบไล่		ที่ฝ่าย- 

ลงทะเบียนเรยีนและจดัสอบ		ส�านกับรกิารทางวชิาการ 

และทดสอบประเมินผล	(สวป.	ชัน้	6)		หากนักศึกษา

ผู ้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้		 

ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นด�าเนินการแทนพร้อมทั้ง

น�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย

 ดังนัน้		มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอนกระบวนวชิา 

ดังกล่าวในภาค	2	ปีการศึกษา	2560

 

การเปิดสอนกระบวนวชิาเพ่ิมเตมิ  
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
	 ด ้วยคณะวิทยาศาสตร ์ได ้ขอเป ิดสอน 

บางกระบวนวิชา		จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน		ม.ร.30 

ภาค	2	ปีการศึกษา	2560

 ดังน้ัน	 มหาวทิยาลยัจงึให้เปิดสอนกระบวนวชิา 

ดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ		ดังนี้

COS2201   FORTRAN		PROGRAMMING		3	CR.

	 	 PR	:	COS1101

 	 LEC.	TU	15.30	-17.20			SCL211/2			PRAYAT

ส�าหรบันักศึกษารหสั	55...เป็นต้นไปลงทะเบยีนเรยีน

COS4502 (CS452)	ALGORITHM	DESIGN	 

	 	 AND	ANALYSIS		3	CR.

	 	 PR	:	INT3107

	 	 M	09.30-11.20		SCL206	

	 	 ASST.PROF.DR.SATHIT

ส�าหรบันกัศึกษารหสั	53...เป็นต้นไปลงทะเบยีนเรยีน

INT4401   NETWORK	 SERVICES	 ADMINISTRATION		 

	 	 3	CR.

	 	 PR	:	INT3107

 	 LEC.	F	11.30-13.20		SCL205		NIPITH

ส�าหรบันกัศึกษารหสั	53...เป็นต้นไปลงทะเบยีนเรยีน

 ส�าหรบัวนัเวลาสอบไล่	ในภาค	2	ปีการศึกษา	2560 

ให้คณะด�าเนินการจัดสอบเอง

 ด้วยคณะบรหิารธุรกจิ	 มีความจ�าเป็นบางประการ 

ได้ขอเปลีย่นแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวชิา

ในการสอบซ่อมภาค	1	ปีการศึกษา	2560	ดังนี้

             เดิม      แก้ไขเป็น

APR3103	 F	12	JAN	2018	B	 คณะจัดสอบเอง

APR3204	 F	12	JAN	2018	A	 คณะจัดสอบเอง

	 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ	 ได้ขอเปิดสอบซ่อม

กระบวนวิชา	 BUS2101	 และ	 FIN4325	 เพิ่มเติม		

จากท่ีได้ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30		ภาค	1	ปีการศึกษา		2560

 ดังน้ัน	มหาวทิยาลยัจงึให้เปิดสอบกระบวนวชิา 

ดังกล่าว		เพิม่เติม		ได้เป็นกรณพีเิศษ		ในการสอบซ่อม 

ภาค	1	ปีการศึกษา	2560		โดยกระบวนวชิา	BUS2101 

ให้สอบวนัท่ี	16	มกราคม	2561		เวลา	14.00-16.30	น.  

และกระบวนวิชา	FIN4325	ให้คณะด�าเนินการ 

จัดสอบเอง

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์	และคณะวิทยาศาสตร์  

ได้ของดสอบซ่อมกระบวนวิชา	JPN4306	และ	

INT4205	 เพิ่มเติม	จากที่ได้ประกาศไว้เดิม 

ใน	ม.ร.30	ภาค	1	ปีการศึกษา	2560	นี้ได้

 ดังน้ัน	 มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอบกระบวนวชิา

ดังกล่าวในการสอบซ่อม		ภาค	1	ปีการศึกษา	2560		นี้

	 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์	 และคณะรัฐศาสตร์	

มีความจ�าเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลงการ

จัดสอบของบางกระบวนวิชาในการสอบไล่	ภาค	2	

ปีการศึกษา	2560	ดังนี้

    เดิม      แก้ไขเป็น

ATF3504	 	 FRI	2	MAR	2018	B	 คณะจัดสอบเอง

ATH4203		 THU	8	MAR	2018	A	 คณะจัดสอบเอง

OPR2001	 	 SAT	3	MAR	2018	B	 คณะจัดสอบเอง

OPR2002	 	 THU	8	MAR	2018	B	 คณะจัดสอบเอง

POL4185	 	 WED	7	MAR	2018	A	 คณะจัดสอบเอง

POL4319	 	 SAT	3	MAR	2018	B	 คณะจดัสอบเอง

การงดสอบกระบวนวิชาในการสอบซ่อม	

ภาค	1	ปีการศึกษา	2560

กิจกรรมแรกที่เข้าร่วมในปีนี้		รู้สึกเพลิดเพลินและ 

ได้รบัความรูต้รงกบัสายท่ีก�าลงัเรยีน	 ได้เหน็ภาพยนตร์ 

ที่มากกว่าภาพยนตร์	 และเนื้อเรื่องของบทที่ผู้ก�ากับ 

ถ่ายทอดไว้เป็นอย่างดี	 ทัง้สนกุและอนิไปกบับทบาท 

ทัง้หวัเราะและร้องไห้ตามเรือ่งราวทีก่�าลงัฉาย	 ถ้ามีโอกาส

ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมอีกแน่นอนและจะชวนเพื่อน

มาด้วยกันอีกหลายคน”

การเปิดสอบกระบวนวชิาเพิม่เติม

ในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

จัดอบรมภาษามือขั้นพื้นฐาน

การเปลีย่นแปลงการจดัสอบ
ในการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศกึษา 2560



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ 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

   
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ท่ีสมัครเรียนในภาค	2/2560		เม่ือวันท่ี	24	พ.ย.	2560 

ณ	ห้อง	403	อาคารลายสือไท

น้อยกว่า	Ps	แล้วการต่อรองจะไม่สามารถหาข้อตกลงได้ 

แต่ปัญหาก็คือในโลกของความเป็นจริงนั้น	 เรารู้แต่ 

reservation	 price	 ของฝ่ายตัวเองโดยไม่รูข้องฝ่ายตรงข้าม 

ดังน้ันจึงยากจะคาดล่วงหน้าได้ว่าการต่อรองน้ันจะ

ได้ข้อยุติแบบไหน

	 ในกรณีที่การต่อรองสามารถตกลงกันได้นั้น	

ถือได้ว่าท้ังฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายจะได้ประโยชน์ท้ังคู ่

เรยีกว่าเป็น	gain	from	trade	หรอืผลได้จากการแลกเปลีย่น 

ตัวอย่างเช่นในกรณีท่ีราคาสูงสุดทีผ่มจะตัดใจควกักระเป๋า 

ซือ้กางเกงยนีส์ตัวน้ันคือ	 600	 บาท	 ถ้าผลของการต่อรอง 

พ่อค้ายอมขายทีร่าคา	 580	 บาท	 ผมกจ็ะได้ประโยชน์ 

เพราะจ่ายซ้ือต�า่กว่าราคาทีต้ั่งไว้อยู	่20	บาท	ในขณะที่ 

ทางฝ่ายผู้ขายซ่ึงค�านวณราคาไว้ว่าจะไม่ขายต�่ากว่า

ตัวละ	 500	 ก็จะได้ประโยชน์เพราะขายได้สูงกว่า

ราคาขั้นต�่าที่ตั้งไว้ถึง	80	บาท

	 ตามต�าราวิชาทฤษฎีเกม(Game	 Theory)	 นั้น

เขามีการสร้างเป็นแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์แล้ว

ท�าเป็นเกมคอมพิวเตอร์จ้างคนให้มาเล่นเกมเพื่อ 

เกบ็ข้อมูลโดยมีเงนิรางวลัเป็นส่ิงจูงใจ	ผลการทดลอง

พบว่าถ้า	2	ฝ่ายท่ีต่อรองกนัมีความไม่อดทนใกล้เคียงกนั 

ฝ่ายเสนอราคาก่อนจะเสียเปรียบเล็กน้อย	 (คือได้	

gain	from	trade)	น้อยกว่าแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่	แต่ถ้า

ความไม่อดทนแตกต่างกัน	 ฝ่ายที่ไม่อดทนมากกว่า

คือคนทีเ่บือ่การต่อรองหรอืไม่ชอบเสียเวลาต่อรองนานๆ 

ก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในแง่ของ	 gain	 from	 trade	

แม้ว่าผลของการต่อรองจะตกลงกันได้ก็ตาม

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

รวมท้ังสอนให้นักศึกษาปรบัวธีิคิด	โดยให้เหน็ความส�าคญั

ของเทคโนโลยี	 และภาษาต่างประเทศที่มีผลต่อการ

ขับเคลื่อนธุรกิจ	ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก”

 รศ.ดร.สมพล  ทุ่งหว้า 	กล่าวต่อไปว่าโครงการ

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต	 เพือ่ความเป็นเลศิ	 เปิดรบัสมัคร

นักศึกษาใหม่รุน่แรก	 ประจ�าภาคเรยีนที	่ 2	 ปีการศึกษา 

2560	 โดยจดัการเรยีนการสอนด้วยระบบ	Block	 Course 

จ�านวน	40	หน่วยกติ	แผน	ข	(ไม่ท�าวทิยานพินธ์)	หลกัสูตร	 

2	ปี		เรียนวันอาทิตย์วันเดียว	เวลา	08.00	-	21.00	น. 

ท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	หวัหมาก	ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 

179,000	บาท	แบ่งจ่าย	7	งวด	รวมศึกษาดูงานภายในประเทศ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	

	 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์	 www.excmba.

ru.ac.th	และสมัครด้วยตนเองที่ส�านักงานโครงการฯ 

คณะบรหิารธุรกจิ	 ชัน้	 2	 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม

โทร.	083-627-2439,		081-423-5069		สายด่วน	089-234-5885

ม.รามฯ เปิด ป.โทฯ (ต่อจากหน้า 12)

ม.รามค�าแหงชวนนักเรียนฯ (ต่อจากหน้า 12)

แบ่งการให้คะแนนออกเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	คะแนนโหวต 

ผ่าน	Youtube		ผลโหวตของผูช้มท่ีอยูใ่นการประกวด 

และคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน	 โดยพิจารณา

จากการน�าเสนอผลงาน	 ความคิดสร้างสรรค์	 เทคนิค

การน�าเสนอเนื้อหา	และองค์รวมของคลิป

 ส�าหรับรางวัลการประกวด ทีมชนะเลิศ  

ได้รับเงินรางวัล	 30,000	 บาท	 รองชนะเลิศอันดับ 1 

เงินรางวัล	 20,000	 บาท	 รองชนะเลิศอันดับ 2  

เงินรางวัล	10,000	บาท	และรางวัลชมเชย 2 รางวัล  

เงินรางวลั	 5,000	 บาท	 ทุกรางวลัรบัพร้อมโล่ท่ีระลกึ	

และผูเ้ข้าร่วมแข่งขันทุกทีมทีผ่่านเข้ารอบชงิชนะเลศิ	

จะได้รับเกียรติบตัรและค่าสนบัสนุนการผลติสือ่ทมีละ 

3,000	บาท

	 ผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี	

www.ru.ac.th	 และสมคัรพร้อมส่งผลงานได้ตัง้แต่บัดน้ี- 

15 มกราคม 2561	 โดยส่งผลงานคลปิด้วยตนเอง	 หรอื

ส่งทางไปรษณย์ี	 ท่ีงานประชาสมัพนัธ์	 อาคารสโุขทัย	 

ช้ัน	 2	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ถนนรามค�าแหง	

แขวงหวัหมาก	 เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	 10240	 (วงเลบ็มมุซอง

ประกวดคลิป	 “ชีวิตดี๊ดี	 study	@Ramkhamhaeng”)	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.	0-2310-8045-47

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เป็นประธานในพธีิท�าบญุตักบาตร	พระธุดงคกรรมฐาน 

สายพระอาจารย์ม่ัน	 ภูริทัตโต	 จ�านวน	 20	 รูป	 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เม่ือวันที่	12	

ธันวาคม	 2560	ณ	ลานพระรปูพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

จัดโดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู	 เข้าร่วมกิจกรรม

สืบสานประเพณี	“บุญคูณลาน	เทศกาลกินข้าวใหม่”	

ซ่ึงเป็นงานบุญประเพณีฮีตสิบสองคองสิบส่ีของชาวอีสาน 

เป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นหลังจากมีการเก็บเกี่ยวข้าว 

เป็นการบายศรีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพสพ	 ร�าลึกถึง 

พระคุณของข้าวและเพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับ 

ตนเองและครอบครัวโดยมี	อาจารย์ประสิทธ์ิ บุญไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู	

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ีสาขาฯ	นางจันทนา  สิทธิพันธ์ 

วัฒธรรมจังหวัดหนองบัวล�าภู		นายวิพัฒน์  วงษ์ชารี 

ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล�าภู 

และประชาชน	 ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งโพธ์ิ	 ต.กุดดินจ่ี 

อ.นากลาง	 น�าโดยพระครูศรีปัฐญาวิสิฐ	 เจ้าอาวาส

วัดศิริบุญธรรม		เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2560

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์
ต้อนรับนักศึกษาใหม่



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๗) วันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

   
ศูนย์สหกิจฯมุ่งพัฒนาศักยภาพ	นศ.

จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติงาน	1	เดือน

   
 ม.รามฯ เปิด ป.โท เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นแรก

มุ่งสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่ตลาดโลก
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมุ่งเสริมสร้างศักยภาพ 

ผูป้ระกอบการธุรกจิ	 ผูบ้รหิารทกุระดับ	 และผูส้นใจ

ในงานด้านธุรกิจ	 เปิดโครงการบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต 

เพือ่ความเป็นเลศิ	 รุน่แรก	 เน้นการเรยีนจากกรณศึีกษา 

งานวิจัย	 และผู้มีประสบการณ์จริง	 ผสมผสาน 

ด้วยระบบ	 IT	พร้อมสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู	้ 

คู่คณุธรรม	 สู่ตลาดโลก	 โดยเปิดรบัสมคัรตัง้แต่บัดนี้

เป็นต้นไป

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล 

ทุง่หว้า ประธานคณะกรรมการ

บริหารโครงการฯ	กล่าวว่าโครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 เพื่อ 

ความเป็นเลศิ	คณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เปิดรบั 

ผูส้�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

ทุกสาขาวชิา	เข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาโท	หลกัสตูร

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต	 วชิาเอกการจดัการ	 รุน่ที	่ 1 

เพือ่ต่อยอดความรูแ้ละทกัษะด้านการบรหิารจดัการ

ให้กบัผูป้ระกอบการธุรกจิ	 ผูบ้รหิารกจิการทกุระดับ 

และผูส้นใจในงานด้านธุรกจิ	ให้เติบโตสูค่วามเป็นสากล 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศไทย 

ยคุ	4.0	โดยเน้นการเรยีนการสอนจากประสบการณ์จรงิ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 จากงานวิจัย	 และผสมผสาน

การเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	 

มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่เก่งและดี	คือมีความรู้ความ-

สามารถ	 และมีคุณธรรม	 จรยิธรรม	 รวมท้ังจติอาสา

ช่วยเหลือสังคมด้วย

	 “ประเทศไทยในยุคที่ เทคโนโลยีดิจิทัล 

เข้ามามีบทบาทในทุกวงการ	 โดยเฉพาะในภาคธุรกจิ 

หลายภาคส่วนต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ภาคการศึกษากเ็ช่นกนั	 ต้องปรบัหลกัสตูรและวธีิสอน

ให้สอดคล้อง	

 ศูนย์สหกจิศึกษาและพฒันาอาชพี		กองกจิการ-

นักศึกษา		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		จัดโครงการ

สัมมนานกัศึกษากระบวนวชิา	RAM	3000	สหกจิศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา		2560		รุ่นที่	17	(ภาค	2/2560)		

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

1	เดือน	โดยมีนางนฤมล  มนาปี 	ผู้อ�านวยการ 

กองกิจการนักศึกษา		เป็นประธานกล่าวให้โอวาท

กบันักศึกษา		เม่ือวนัที	่7	ธันวาคม	2560		ณ	ห้องประชมุ	207 

ชั้น	2	อาคารกิจกรรมนักศึกษา

 โอกาสนี	้	นางนฤมล  มนาปี 

กล่าวว่าศูนย์สหกจิศึกษามีความ-

มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาให้มีประสบการณ์จริง

ในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

ในสถานประกอบการภาครัฐและ

ภาคเอกชน		เพือ่เป็นก�าลงัส�าคัญในการพฒันาเศรษฐกจิ 

ของชาติ		โดยจะจัดการสัมมนาข้ึนทุกครั้งหลังจาก 

นักศึกษาได้เข้ารับฝึกปฏิบัติงานไปแล้ว	 1	 เดือน		 

เพือ่เป็นพืน้ท่ีให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนประสบการณ์		

และมีโอกาสปรึกษาอาจารย์นิเทศของแต่ละคณะ		

ก่อนน�าไปปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติต่ออีก	3	เดือน

	 “ส�าหรบัมหาวทิยาลยัอืน่ๆ	 ท่ีจดัการเรยีนการสอน 

ระบบปิดจะบังคับนักศึกษาฝึกงาน		กรณขีองมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหงท่ีจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา		

เน่ืองด้วยสถานภาพนกัศึกษาทีแ่ตกต่างกนั		จงึไม่สามารถ

จดักระบวนวชิา	RAM	3000	สหกจิศึกษา	 เป็นวชิาบังคับได้ 

จึงพยายามส ่ง เสริมให ้นักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณ์ท่ีดี		เพือ่เป็นกญุแจส�าคัญสู่ความส�าเรจ็

ทางวิชาชีพในอนาคต		และฝากนักศึกษาคว้าโอกาส

รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเองเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ”

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเชิญชวนนักเรียน

ม.ปลาย	 -ปวช.	 จัดท�าคลปิทีมี่เนือ้หาเก่ียวกับการศึกษา

ของ	ม.ร.	 เข้าประกวดในหัวข้อ	“ชีวิตดี๊ดี	 study	@

Ramkhamhaeng”	ชิงเงินรางวัลรวม	100,000	บาท	

พร้อมโล่รางวัล	 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 15 

มกราคม 2561

 คุณสมบัติผู้สมัคร	เป็นนักเรียนระดับชั้น- 

มัธยมศึกษาตอนปลาย	หรอืเทียบเท่า	 (ปวช.)	สมคัร 

เป็นทีม	ทมีละ	3	-	5	คน	และทุกทีมต้องได้รบัการรบัรอง

จากโรงเรยีน/มีโรงเรยีนส่งเข้าประกวดอย่างเป็นทางการ	                

(มีลายเซ็นของผู้อ�านวยการหรือรองผู้อ�านวยการ)	

โดยไม่จ�ากัดจ�านวนทีม	

 กติกาและเงื่อนไขในการประกวด ผู้สมัคร

ส่งคลิปวิดีโอท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและ 

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีสร้างภาพ-

ลักษณ์เชิงบวก	 ความยาวไม่เกิน	 3	 นาที	 ในหัวข้อ	

“ชีวิตดี๊ดี	 study	 @Ramkhamhaeng”	 	 โดยผลงาน 

ท่ีส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณชน

และไม่เคยน�าไปใช้เพื่อการพาณิชย์รวมถึงไม่เคย 

ได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ	มาก่อน	และต้อง 

ไม่ผิดกฎหมาย	 ก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลและขัด 

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ท้ังน้ีคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งน้ี 

จะถือเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

การตัดสินผลการประกวด	 รอบแรก	 ระหว่างวันที่	

16-21		มกราคม		2561	คัดเลือกคลิปผลงานที่ส่งเข้า

ประกวดทั้งหมดให้เหลือ	 10	 ชิ้น	 โดยพิจารณาจาก	

ความคิดสร้างสรรค์	 เน้ือหา	 เทคนิคการเล่าเร่ือง	

การใช้ภาษาและดนตรี	 และคุณภาพในการผลิต	

ประกาศผลการตัดสินในวันที่	 22	 มกราคม	 2561	

และรอบที่ 2 (รอบตัดสิน)	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2561	

ณ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ม.รามค�าแหง ชวนนักเรยีน ม.ปลาย-ปวช.
ประกวดคลปิ เงนิรางวลัรวม 100,000 บาท

   

ม.ร.วางพานพุ่มถวายสักการะในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ

 น.ส.ปราณี วรนิตย์	 หัวหน้างาน 

สภาคณาจารย์	 รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการ- 

กองกลาง	พร้อมคณะ	เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหงในการวางพานพุม่ถวายราชสกัการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ- 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	 เน่ืองในวนัรฐัธรรมนูญ 

เม่ือวนัที	่10	ธันวาคม	2560	ณ	บรเิวณรฐัสภา

	 วันรัฐธรรมนูญ	 เป็นวันที่ระลึกถึง 

โอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว	 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรสยาม		เป็นรฐัธรรมนญูฉบับถาวรฉบบัแรกของประเทศไทย		เม่ือวนัที	่	10		ธันวาคม		พ.ศ.2475

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)


