
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๘

วันที่	๑	-	๗	มกราคม	๒๕๖๑	

นายกสภามหาวิทยาลัย 
อวยพรปีใหม ่2561

	 นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หวังให้ปีใหม่	 2561	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	ยังมุ่งม่ันพัฒนาท้ังด้านวิชาการ	บุคลากร	ระบบการบริหาร	- 

บริการวิชาการ	 และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 เป็นก�าลังส�าคัญในการ

ก�าหนดทิศทางและอนาคตของประเทศไทยต่อไป

  นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 กล่าวว่าในรอบปีท่ีผ่านมา	 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงมีการปรับตัวในทุกด้าน	 โดยเฉพาะทางด้าน

วิชาการมีการปรับปรุงหลักสูตรต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้อง

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม	เศรษฐกิจ	และ

เทคโนโลย	ี ซ่ึงทุกหลกัสูตรล้วนแต่มีส่วนช่วยส่งเสรมิ 

 สนับสนุน	 และพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มี 

ความเจริญก้าวหน้า	อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้น

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	ออกไปรับใช้สังคมตามอุดมการณ์เช่นเดิม		

 “ผมขอชื่นชมท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงทุกท่านท่ีร่วมแรง ร่วมใจในการปฏบัิติหน้าท่ีอย่างเต็มก�าลงั

ความสามารถ จนมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุภารกิจหลักในการเป็นตลาดวิชา

เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังคงต้องมุ่งม่ันพัฒนาท้ังทางด้าน

วชิาการ บุคลากร และระบบการบรหิารและการบรกิารทางด้านวชิาการต่อไป”

	 แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในช่วงต่อจากนี้ไปก็จะ

สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนปฏิรูปประเทศ	 และแผนความม่ันคง	 ทั้งน้ี

เพราะมหาวิทยาลัยรามค�าแหงตระหนักดีว่าเป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิต

บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมไทยในปริมาณที่มากที่สุด	

อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯ
มุ่งมั่นทำางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

	 อธิการบดีขอบคุณประชากรชาวรามค�าแหงร่วมใจท�างานด้วยความ-

ซ่ือสัตย์สุจริต	ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้คะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสระดับสูงมาก	ขึ้นแท่นเป็นอันดับ	2	ของสถาบัน-

อุดมศึกษาที่สังกัด	สกอ.	ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่า	พร้อมอวยพรปีใหม่

ให้มีความสุขตลอดปี	2561

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 กล่าวถงึการด�าเนนิงาน

ในรอบปีท่ีผ่านมาว่าผมได้ด�าเนินการตามนโยบายต่างๆ

ตามท่ีให้ไว้กับประชากรชาวรามค�าแหงในหลายเร่ือง 

โดยเฉพาะการท�าให้มหาวทิยาลยัเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส 

ซ่ึงในปี	 2560	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้คะแนน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ระดับสูงมาก	จากส�านักงาน	ป.ป.ช.	ถอืเป็นอนัดับ	2	จาก	81	สถาบันอุดมศึกษา

ท่ีสงักดั	สกอ.	 ต้องขอขอบคณุบุคลากรท่ีช่วยกนัท�างานด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ

ตลอดมา	

 เรื่องคุณภาพทางวิชาการได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้ทันสมัย

และมีมาตรฐาน	ทัง้ระดับปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	โดยตระหนกัว่าองค์

ความรู้ทางวิชาการท่ีนักศึกษาได้รับต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการท�างานเพือ่ 

รบัใช้สงัคมในเรือ่งต่างๆ	 รวมถงึการบรรจุอาจารย์ใหม่	 เป็นอาจารย์ทีมี่คณุสมบติั

ตรงในแต่ละสาขาท่ียงัว่างอยู	่ และเป็นคนรุน่ใหม่ท่ีมีทักษะในการสอนท่ีทันสมัย 

ท้ังสายวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	การปรบัภมูทิศัน์ให้เป็นมหาวทิยาลยัสีเขยีว 

มีบรรยากาศที่สงบร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้	 สร้างซุ้มอ่านหนังสือให้นักศึกษา

ใช้เป็นสถานท่ีอ่านหนังสือและนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการและ

นันทนาการระหว่างกัน (อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู 	รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ	เป็นประธาน

เปิดการอบรมโครงการ	“เพ่ิมสมรรถนะในการใช้ภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”	โดยมี ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก	ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา	คณาจารย์	และประชาชนที่เข้ารับการอบรม	

ร่วมในพิธี	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	301	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

	 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก	 ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา	 กล่าวว่ารัฐบาลได้

จดัสรรงบประมาณให้กบัมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 และมอบหมายให้สถาบันภาษาเป็นผูร้บัผดิชอบ	 จดัโครงการ 

“เพ่ิมสมรรถนะในการใช้ภาษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน”	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดยเฉพาะภาษาท่ีใช้ในกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน	เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต	

และเพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะทางการใช้ภาษาส�าหรบับุคคลภายนอกทีเ่ข้ารบัการอบรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยมีระยะเวลาในการอบรม	แบ่งเป็น	2	รุน่	คอื	รุน่ที ่1	อบรมระหว่างวนัที	่18	ธันวาคม	2560	-	15	มกราคม	2561 

อบรมจ�านวน	6	ภาษา	17	ห้องเรียน	ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	อินโดนีเซีย	และเมียนมา 

มีผู้อบรม	527	คน	และรุ่นที่ 2	อบรมวันท่ี	17	มกราคม	-	12	กุมภาพันธ์	2561	อบรมจ�านวน	4	ภาษา	 

15	ห้องเรียน	ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ	จีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลี	มีผู้อบรม	431	คน	รวมทั้ง	2	รุ่น	มีผู้อบรม 

ทั้งสิ้นจ�านวน	958	คน

 “สถาบนัภาษา ม.ร. ได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวให้กบัประชาชนได้พฒันาทักษะทางด้านภาษาเพิม่ข้ึน 

และมีโอกาสเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สนใจ โดยโครงการน้ีจะมุ่งเน้นการใช้ทักษะท้ัง 4 ด้าน คือ  

การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส�าคัญ 

ของชาตินัน้ๆ อกีด้วย และได้คดัเลอืกอาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญทีม่ศัีกยภาพในการจัดการเรยีนการสอนให้มีคุณภาพ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ	กล่าวว่า 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Association	of	South	

East	 Asian	 Nations)	 หรือ	 อาเซียน	 (ASEAN)	 ซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมไทย	 ทั้งด้านการเมืองการ-

ปกครอง	 การท�าธุรกิจการค้าและการลงทุน	 การท่องเที่ยว	 รวมทั้งด้านการศึกษา	 ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเป็นอย่างยิง่	 มหาวทิยาลัยรามค�าแหงในฐานะ

เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการและเป็นตลาดวิชาได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการอบรมภาษา

ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการกระตุ้นและขยายโอกาสทางการศึกษาให้

กับบุคคลทั่วไป	ได้มีศักยภาพทางด้านภาษาเทียบเท่ากับนานาประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

 “รฐับาลตระหนกัถงึปัญหาส�าคัญทางด้านภาษาต่างประเทศ ท่ีประชาชนจ�าเป็นจะต้องใช้ส่ือสารกนั 

ในประเทศอาเซียน ท้ังภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษากลาง และภาษาท้องถิ่นของเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงจงึตอบสนองนโยบายของรฐับาลและด�าเนนิการตามพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยั คอื การบรกิาร

วิชาการแก่ชุมชน โดยโครงการดังกล่าว จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่ประชาชนน�าไปใช ้

ในชีวิตประจ�าวันและการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าอบรมตั้งใจเก็บเกี่ยวสิ่งที่อาจารย์

สอนให้มากท่ีสุด เพราะอาจเป็นจุดเล็กๆท่ีจะช่วยเกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านภาษาของทุกท่าน  

แต่การเรยีนรูด้้านภาษาต้องพฒันาฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง จงึจ�าเป็นต้องปรบัทัศนคติของตนเอง สร้างแรงจงูใจ

ให้กล้าพูดคุย สนทนาสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้นด้วย”

   

อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ในส่วนของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคม	 

เป็นเรือ่งทีร่ามค�าแหงพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง										ลกูศิษย์ 

ทีจ่บไปแล้วในแต่ละรุน่	สามารถสอบแข่งขันเข้าท�างาน

ในด้านกระบวนการยติุธรรม	 และภาคเอกชนหลายองค์กร 

เป็นสัดส่วนมากในล�าดับต้นๆ	 ของประเทศ	 ซ่ึงสร้าง

ความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าในปี	 2561	

มหาวทิยาลยัยงัคงมุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษา

แก่คนทุกระดับ	 เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะ

ประชาชนระดับรากหญ้า	 เช่น	 ได้มอบนโยบายให้

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการที่ให้ความรู้ธุรกิจชุมชน 

แก่ชาวบ้าน	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นท่ีมีอยู่สู่- 

การเป็นธุรกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมท้ัง 

ขอให้คณะอื่นได้ปรับแนวทางการจัดการศึกษา 

ท่ีเน้นให้ความรูแ้ก่ชมุชนด้วย	นอกจากน้ี	ยงัมโีครงการ

ท่ีจะพัฒนาการจัดการศึกษาในคณะใหม่ๆท่ีตอบ

สนองต่อการพัฒนาประเทศ	 อย่างน้อย	 2	 คณะ	 ซึ่ง 

อยูใ่นระหว่างด�าเนินการ	 และจะแจ้งรายละเอยีดแก่บคุลากร

ต่อไป

	 ในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่	 พทุธศักราช	 2561	 อธกิารบดี 

ม.ร. กล่าวว่าผมขอขอบคุณชาวรามค�าแหงทุกฝ่าย 

ที่ได้ร่วมมือกันท�างานในรอบปีท่ีผ่านมาอย่างดียิ่ง	

และพฒันามหาวทิยาลยัตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้จนลลุ่วง	

ขอเป็นก�าลงัใจในการท�างาน	 ถ้ามเีรือ่งใดขอให้ปรกึษา

ระหว่างกัน	

	 ท้ายท่ีสุดน้ี	 ขออวยพรให้คณาจารย์	 ข้าราชการ	

เจ้าหน้าท่ี	 ศิษย์เก่า	 และศิษย์ปัจจุบัน	 จงมีแต่ความสุข	

ความเจรญิ	ขอให้ทุกคนใช้ชวีติและท�างานอย่างมีความสุข 

ยืนหยัดอยู่บนความซ่ือสัตย์และความถูกต้องตาม

ท�านองครองธรรมในการท�างานที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

ทิศทางการท�างานของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึง

มีส่วนท่ีส�าคัญในการก�าหนดทิศทางและอนาคต 

ของประเทศไทยด้วย

 นายกสภา ม.ร.	ยังกล่าวอวยพรปีใหม่	2561	ว่า 

“ในนามของสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผมขอ 

อาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย

ท่ีท่านเคารพนับถือตามลทัธิศาสนาของตน ตลอดจน 

พระบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และ

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

โปรดช่วยดลบันดาลและประทานพรให้ชาวรามค�าแหง

ทุกคนมีก�าลงักายและใจท่ีเข้มแข็ง คิดและท�าการส่ิงใด 

ในทางท่ีชอบท่ีควร ขอจงบรรลผุลส�าเรจ็ตามปรารถนา 

ขอให้ปี 2561 เป็นปีแห่งความสุขและความส�าเร็จ 

ที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยและชาวรามค�าแหงทุกคน”

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ (ต่อจากหน้า 1)

ม.รามฯ เพิ่มสมรรถนะ
ด้านภาษาอาเซียนแก่บุคคลทั่วไป
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 วนัที	่๑๖	ธันวาคม	เป็น	“วนักีฬาแห่งชาติ”

	 ท้ังนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร	ี

(ครม.)		เมื่อวันที่	๑๕	เมษายน	พุทธศักราช	

๒๕๒๙

	 ก�าหนดให้วนัท่ี	๑๖	 ธันวาคมของทกุปี

เป็นวันกีฬาแห่งชาติ

 เพื่อเทิดพระเกียรติ	 และร�าลึกถึง 

พระปรีชาสามารถใน	พระบาทสมเด็จ- 

พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  

บรมนาถบพิตร

 เน่ืองเพราะ	พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ 

ในด้านกีฬาหลากหลายประเภท	และ

	 ทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

	 ได้รบัเหรยีญทองจากการแข่งขันเรอืใบ 

ประเภทโอ.เค.	ใน

	 กฬีาแหลมทอง	ครัง้ท่ี	๔		ทีก่รงุเทพมหานคร 

		เมื่อ

 วนัที ่๑๖ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๐

 “วันกีฬาแห่งชาติ”	 จึงเป็นวันแห่ง

ประวัติศาสตร์		และวันส�าคัญของวงการ

กีฬาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

	 ในส่วนของการกฬีาแห่งประเทศไทย	

(กกท.)	 ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือก

นักกีฬาดีเด่น

 ถอืว่าเป็นรางวลัเกยีรติยศของนักกฬีาไทย 

ในวันส�าคัญแห่งประวัติศาสตร ์ “วันกีฬา-

แห่งชาติ”

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิดี 

ต่อนักกีฬาทกุคนทีไ่ด้รบัรางวลัอันทรงเกียรติน้ี

 กบัหวงัว่าวงการกฬีาไทยจะเดินหน้า

พัฒนาต่อไปในอนาคต

นักเรียนสาธิตฯประถมได้รับคัดเลือก

เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2561

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	(ฝ่ายประถม)	ท่ีได้รับ

การคดัเลอืกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น	 เด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียง

มาสูป่ระเทศชาติ	ประจ�าปี	2561	เน่ืองในงานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ 

ประจ�าปี	 2561	 จ�านวน	 2	 คน	 ได้แก่เด็กหญิงอนิท์นร ี ม่ิงขวญั  

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โครงการหลักสูตรภาคปกติ	 และ 

เด็กชายชยัณัฏฐ์   ลิม้ชณุหนกุลู    ชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	โครงการ 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ	โดยจะเข้ารับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี	ในวันที่	8	มกราคม	2561	

ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

 

 

  ด้านวิชาการ:	 เกียรติบัตรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (ฝ่ายประถม)	 ดังนี้	 1)รางวัล

เรียนดียอดเยี่ยม	ประจ�าปีการศึกษา	2555	2)รางวัลเรียนดี	ประจ�าปีการศึกษา	2556	3)รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม 

ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 4)รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 5)รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม	 

ประจ�าปีการศึกษา	2559	6)	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	การแข่งขันภาษาไทย	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ประจ�าปีการศึกษา	2556	และ7)	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	การแข่งขันภาษาไทย	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ประจ�าปีการศึกษา	2557

      เกียรติบัตรจากบริษัท เสริมปัญญา จ�ากัด	เช่น	เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม	

อันดับที่	1	ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์	

ครั้งที่	29	ประจ�าปีการศึกษา	2559

 เกยีรตบัิตรจากมลูนธิร่ิมฉตัร	 เช่น	 เกยีรติบัตรเพือ่แสดงว่าได้เข้าแข่งขนัรอบเจยีระไนเพชร	 การแข่งขัน 

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	13	เมื่อวันที่	3-4	กันยายน	2559

 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม		เช่น	ประกาศนียบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี	พุทธศักราช	2559		และ

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะ	 ระดับประถมศึกษา	 เน่ืองในงาน 

เทิดพระเกียรติ	สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	วันที่	11	ธันวาคม	2559	

 ด้านความสามารถพิเศษ  : การเล่านิทาน	 	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทเด่ียว	ระดับ 

อายุ	6-9	ปี	โครงการลับสมอง	ประลองปัญญา	สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน	ครั้งที่	9	ก้าวสู่อาเซียน	เมื่อวันที ่

12	ตุลาคม	2557	การใช้ภาษาไทย	 เกยีรติบัตรจากธนาคารธนชาต	การประกวดอ่านฟังเสียง	ระดับประถมศึกษา 

ปีที	่1-3		โครงการธนชาต	รเิริม่เติมเต็ม	เอกลกัษณ์ไทย	ครัง้ท่ี	43	ประจ�าปี	2557	การเล่นเปียโน	ผ่านการสอบเปียโน

ของสถาบัน	TRINITY	COLLEGE	LONDON	เกรด	3	ได้	84	คะแนน	(เกียรตินิยมอันดับ	2)

 

 กิจกรรมนักเรียน	 เข้าร่วมโครงการเรียนรู้และก้าวไปกับประชาธิปไตยของโรงเรียน		 เข้าร่วมกิจกรรม

โดยลงสมัครเลือกต้ัง	 ภายใต้ทีม	 The	 Mask	 Power	 อาสาท�างานให้ส่วนรวม	 และได้รับเลือกต้ังให้เป็น

ประธานนักเรียน		เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีต่างๆ	ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เช่น		พิธี-

วางศิลาฤกษ์อาคารสระศรี		พิธีไหว้ครู		งานถวายเทียนพรรษา		ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชริาลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกรู	 	 กจิกรรมโครงการ	 “ชมุชนรามฯร่วมใจต้านภยัสิง่เสพติด”	 ร่วมถวาย

พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	9	เป็นต้น

 นักเรียนผู้ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และเรียนดี 	ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการนักเรียน		จึงปฏิบัติหน้าที่

ในบ้านคุณธรรม	ตั้งแต่	ปี	2559		มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์มากเป็นพิเศษ	สามารถเขียนโปรแกรมภาษา	

Python	3	Web.C9.io	 	Sibelius	6	 โปรแกรมเขียนโน้ตดนตรี	ส�าหรับแต่งเพลง	 	Stellarium	 โปรแกรมดูดาว	

ท้องฟ้าจ�าลอง		Nasa	Eyes	โปรแกรมศึกษาข้อมูลดาวเทียม	ยานอวกาศ	และดวงดาวต่างๆ	

 นักเรียนผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม เป็นประชาชนจิตอาสา	

น�าขนมไปมอบให้ชาวจติอาสาท่ีมาร่วมพฒันาวดัลาดบวัขาวราชโยธาและพืน้ท่ีใกล้เคยีง	 โครงการท�าบุญตักบาตร

ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน	 	นอกจากจะได้ร่วมท�าบุญแล้ว	นักเรียนรับอาสาช่วยเดินตามพระสงฆ์	

เพื่อรับของจากบาตรมารวมใส่ถุงเพื่อน�ากลับวัด		ร่วมแบ่งปันส่ิงของและเลี้ยงอาหารกลางวัน	ให้แก่เด็ก 

ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ	เป็นต้น

ผลงานและกิจกรรมโดยสังเขปของ เด็กชายชัยณัฏฐ์  ลิ้มชุณหนุกูล

ผลงานและกิจกรรมโดยสังเขปของ เด็กหญิงอินท์นรี มิ่งขวัญ

ดญ.อินท์นรี  มิ่งขวัญ เด็กชายชัยณัฎฐ์  ล้ิมชุณหนุกูล
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สถาบันภาษา ม.ร. จัดอบรม 6 ภาษาฟรี
ประชาชนแห่เข้าร่วม หวังนำาไปปรับใช้

 สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดอบรมภาษาต่างประเทศโดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ทั้งหมด	 6	 ภาษา	 ได้แก่	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	 ภาษาญี่ปุ่น	 

ภาษาเกาหลี	ภาษาเมียนมา	และภาษาอินโดนีเซีย	 เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้

ภาษาต่างประเทศส�าหรับบุคคลทั่วไป		งานน้ีมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเต็มทุกท่ีน่ัง 

ซ่ึงผู้เข้ารับการอบรมพร้อมรับความรู้		ต้ังใจฝึกฝนพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อใช ้

ในการด�าเนินชีวิตและการท�างานในอนาคต

	 “ข่าวรามค�าแหง”	มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม	ถึงเหตุผลและ

ความประทับใจในโครงการ		ซ่ึงทุกคนต่างเอ่ยเป็นเสยีงเดียวกนัว่าเป็นโครงการทีดี่ 

และต้ังใจจะน�าความรูท้ีไ่ด้ในการอบรมไปพฒันาตนเองพร้อมปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั

 จุฑามาศ  ปัญญพรสุข 	ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาเมียนมา 

กล่าวว่าตนเองสนใจเรยีนภาษาเมียนมา		เพราะมีพืน้ฐานเล็กน้อย

จากการเรียนระดับปริญญาตรีแต่ก็ยังไม่เพียงพอ		จึงต้องการ

เรียนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในการท�างานในอนาคต		หากมีความรู ้

ด้านไวยากรณ์		เสริมพื้นฐานให้แน่นขึ้น		รวมถึงการเรียนเรื่อง

บทสนทนา		กอ็าจจะเป็นใบเบิกทางในการท�างานท่ีหลากหลายขึน้ 

สามารถขยายองค์กร	พัฒนาฝีมือตัวเองได้อีกระดับ

 “ปัจจุบันตัวฉันท�างานเกี่ยวกับการเจรจา มีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ  ประสบการณ์ที่ชาวต่างชาติพูดไทยกับฉันท�าให้ฉัน 

ประทับใจในความใส่ใจน้ัน  และประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศอาเซียน  การติดต่อ

กับเพื่อนบ้านจึงเป็นสิ่งที่เราควรเจรจากันได้ง่าย  เหตุผลที่ฉันเข้าอบรมภาษาพม่า

เพราะอยากให้การสนทนาเป็นท่ีน่าประทับใจและอยากช่วยเหลือแรงงานพม่า 

ทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศเรา รวมถงึในอนาคตฉันอาจจะได้ใช้ภาษาเมียนมาขยายหน้าที่

การงานตัวเองในด้านทักษะภาษาและใช้สิ่งที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์”

 ชุติมา  ธรรมคุปต์ 	ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาจีน	กล่าวว่า

ตนเองชืน่ชอบภาษาจนีมาต้ังแต่เด็ก	ๆ	รูส้กึว่าเป็นภาษาท่ีค่อนข้าง 

ท้าทายความสามารถ	 เมื่อเห็นว่า	 ม.รามค�าแหงเปิดโอกาสให้

บคุคลภายนอกเข้าอบรมภาษาต่างประเทศฟร	ี	กตั็ดสินใจลงทะเบยีน 

เข้าร่วมทันที	พอได้เข้ามาร่วมอบรมแล้วไม่เพียงได้ความรู ้

ในเรื่องภาษาเท่านั้น		แต่มิตรไมตรีจากเพื่อนร่วมคลาส	อาจารย์

และส่ิงแวดล้อม	ท�าให้เราเรยีนรูภ้าษาได้ง่ายขึน้	ได้รูค้�าศัพท์	บทสนทนาทีใ่ช้ได้จรงิ

 “เม่ือตอนยังเด็กฉันเห็นข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนและได้ยินภาษาจีนในโทรทัศน์  

มีความชืน่ชอบและอยากเข้าใจวฒันธรรมของคนจีน กระท่ังปัจจุบันชาวจนีเข้ามา 

ท่องเท่ียวในประเทศไทยเรามากข้ึน  ในขณะท่ีการส่ือสารยงัเข้าใจไม่ตรงกนั  ฉันจงึ 

อยากเรยีนรูภ้าษาจีนให้มากขึน้  อยากเข้าใจในบทสนทนา  เป็นความท้าทายในการเรยีนรู้

และเปิดโอกาสให้กบัความชอบของตัวเอง  ขอบคุณโครงการอบรมภาษาทีท่�าให้ฉนั

และทุกๆ คน ได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้น”

 เดชขจร  กติตชิาตพิยกัฆ์ 	ผูเ้ข้าร่วมอบรมภาษาอนิโดนเีซยี		

กล่าวว่าการจัดอบรมภาษาต่างประเทศทีมี่ให้เลอืกเรยีนถงึ	6	ภาษา 

เป็นโครงการท่ีดีอีกโครงการหนึ่งและยังเป็นโครงการส�าหรับ

บุคคลทัว่ไป		นัน่หมายถงึทุกคนมสิีทธ์ิได้เรยีนอย่างเท่าเทียมกัน 

หลังจากเห็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ	ก็ตัดสินใจ 

เข้าร่วมกับภรรยา		โดยตนเลอืกอบรมภาษาอนิโดนเีซีย		ชืน่ชอบ 

การสอนเน้นมายังตัวผู้เข้าอบรม		อาจารย์ผู้สอนใจดี	มีทักษะที่เข้าใจง่าย		ถ้าหาก 

มีโครงการดี	ๆ	เช่นน้ีอกี		จะไม่พลาดท่ีจะเข้าร่วมและจะบอกต่อให้ทุกคนมาเข้าร่วมด้วยกนั

 “ภาษาเป็นส่ิงส�าคัญกบัปัจจบัุน การที ่ม.รามค�าแหงจัดอบรมภาษาต่างประเทศ  

เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ทั้งยังไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได ้

ตามความต้องการ  ผมประทับใจในการเรียนการสอน เข้าใจและรู้สึกสนุกไปกับ 

การเรียนท้ังที่ไม่เคยเรียนภาษาอินโดนีเซียมาก่อน  หากมีโครงการดี ๆ เช่นนี้   

ผมก็จะเข้าร่วมอีกครั้งและยังจะบอกต่อให้คนรู้จักมาเข้าร่วมด้วยกัน”

 อุเทน  ศรีดี		ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอินโดนีเซีย	กล่าวว่า 

ตนเองสนใจในกีฬาฟุตบอลและเห็นแนวโน้มของนักกีฬา

ฟตุบอลในประเทศอนิโดนีเซีย		เกดิความสนใจอยากติดตามข่าวสาร

และอยากพูดคุยผ่านบทสนทนาภาษาถิ่นที่ง่ายขึ้น		ในอนาคต

หากมีโอกาสพฒันาหน้าทีก่ารงานภาษาที	่ 3	 อย่างภาษาอนิโดนีเซีย

อาจจะช่วยได้		ตอนน้ีเป็นข้ันตอนการเริม่เรยีน		แต่กเ็ป็นโอกาส

ที่ดีที่ได้รับจากโครงการอบรมภาษาในครั้งนี้

 “ประเทศอินโดนีเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนที่น่าสนใจ 

ด้วยประชากรจ�านวนมากและวยัรุน่เกอืบ 50% เล่นกฬีาฟตุบอล ผมมคีวามเกีย่วข้องกบั 

กฬีาชนิดนีม้าตลอด  อยากติดตามความเคลือ่นไหวอย่างใกล้ชดิ  แต่ภาษาอนิโดนเีซยี

ยังไม่ค่อยถนดันกั  จงึตัดสินใจเข้าร่วมอบรมภาษาในครัง้น้ี  ผมหวงัแค่อยากพดูได้ 

สนทนารูเ้รือ่งและต้ังใจรบัการอบรมจากอาจารย์ผูส้อน ผมเชือ่ว่าสิง่ทีไ่ด้จากการอบรม

จะสามารถน�าไปต่อยอดในอนาคตได้”

 อญัมณ ี รตันวงศ์ 	ผูเ้ข้าร่วมอบรมภาษาจีนและภาษาองักฤษ  

กล่าวว่าหลงัจากทราบข่าวโครงการ	 “เพิม่สมรรถนะในการใช้ภาษา

เพือ่รองรับประชาคมอาเซียน”		กข็บัรถจากบ้านมาสมคัรทันท	ี	

เพราะเป็นโครงการท่ีน่าสนใจจึงกลัวว่าจะเต็มจ�านวนเสียก่อน

 “ครอบครัวประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมที่อ�าเภอมวกเหล็ก   

มีนกัท่องเทีย่วสนใจมาเยีย่มเยยีนบ่อยครัง้  จงึเลอืกอบรมภาษาจนี 

และภาษาองักฤษเพือ่รองรบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแสวงหาความรู ้ ได้เพิม่พนูทกัษะหลงัจากเรยีนจบมานานแล้ว  

และขอให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไป”

 อารยา  ชินเจริญพันธ์ 	ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาเกาหลี		กล่าวว่า 

เดิมทีน้องสาวสนใจเรยีนภาษาเกาหล	ี	เมือ่ทราบข่าวการจดัอบรม 

ภาษาฟรขีองมหาวทิยาลยัรามค�าแหงจงึพากันมาสมัคร		เป็นโอกาส

ท่ีจะได้ศึกษา			ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั		ซ่ึงนอกจาก 

จะได้ความรูแ้ละได้เจอเพือ่นใหม่แล้ว		ยงัได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไป

เข้ามาศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ธญัวรา  ชนิเจรญิพันธ์ 	ผูเ้ข้าร่วมอบรมภาษาเกาหล	ี	กล่าวว่า

ตนกดไลค์	กดติดตามเฟซบุ๊กเพจสถาบันภาษา		มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงไว้		ด้วยความสนใจการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ที่ถือเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับตนเอง		

 “เคยมีเพือ่นเป็นคนเกาหล ี แต่การสือ่สารค่อนข้างล�าบาก

เพราะมีพืน้ฐานน้อย  อกีท้ังวฒันธรรมของประเทศเกาหลทีีน่่าสนใจ 

จงึลงเรยีนภาษาเกาหล ี และต้ังใจจะพฒันาให้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาท่ีสาม  ขอบคุณ

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีเ่ปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนนอกจากนักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมฟรี  

เป็นประโยชน์ทีไ่ด้รบัความสนใจจากทุกคนมาก  และอยากให้จดัอบรมในวนัเสาร์-

อาทิตย์ด้วย  เพื่อขยายโอกาสสู่ผู้ที่ไม่มีเวลาในวันปกติ”

 พันจ่าอากาศเอกประเวทย์  นิ่งใจเย็น		ผู้เข้าร่วมอบรม 

ภาษาอนิโดนีเซีย		กล่าวว่าหลงัจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

การปรบัตัวด้านภาษาเป็นสิง่ส�าคญั		ผมเลอืกอบรมภาษาอนิโดนเีซยี 

โดยคาดว่าจะเป็นภาษาท่ีหลายประเทศนยิมใช้ในอนาคต		รวมถงึ 

ภูมิประเทศที่มีความน่าสนใจ		และหากมีความรู้ภาษาเพื่อนบ้าน 

หลากหลาย		กจ็ะยิง่เป็นประโยชน์ต่อการส่ือสารในภมูภิาคอาเซยีน  (อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

ตอน ออกญาพลเทพ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ผมมีเรื่องหงุดหงิดใจอีกแล้ว	ซึ่งจะเกิดทุกครั้งที่ได้รู้ได้เห็นเวลาที่มีผู้น�า

เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไปน�าเสนอผดิ	ๆ	ทีเ่ป็นอย่างนีก้เ็พราะนอกจากจะเป็น 

คนชอบประวัติศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	ยังสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 

ทัง้ของโลกและของไทยมากว่า	 30	 ปีอกีด้วย	 ขอบอกว่าวชิาประเภทนีนั้กศึกษาส่วนใหญ่

ทั้งเกลียดท้ังกลัวโดยมักอ้างว่าต้องจ�าปี	พ.ศ.	หรือ	ค.ศ.	และชื่อคนเยอะแยะ 

ไปหมดซ่ึงจริง	ๆ	แล้วไม่ได้ต้องท่องจ�าถึงขนาดนั้น	เพียงแต่ให้ช่วงเวลาและ

เรยีงล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญให้ถกูต้องกพ็อแล้ว	 ถ้าจะต้องอ่านรายละเอยีดมาก	ๆ 

น้ันเป็นเรือ่งของการอ่านพงศาวดารครบั		ไม่ใช่อ่านต�าราประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ

 ที่เป็นเรื่องท�าให้หงุดหงิดขึ้นมาก็คือเมื่อต้นเดือน

ธันวาคมน้ีมีละครโทรทัศน์ท่ีท�าเป็นซีรีส์ย้อนยุค

ประวติัศาสตร์ไทยยคุปลายกรงุศรอียธุยาขึน้มาเรือ่งหน่ึง 

(ตามข่าวว่าก�าลงัมตีามมาอกีหลายเรือ่งทางทีวดิีจติอล

ช่องต่างๆ)	ตามซีรีส์เรื่องที่ว่านี้มีแต่งเติมเร่ืองที่ผิด

จากประวัติศาสตร์มากพอสมควร	แต่ไม่ว่ากันเพราะ

ผมจะถอืว่าเป็นแค่นยิาย	 เรือ่งท่ีผมติดใจจนต้องน�ามาเขียน 

ในตอนนี้ก็คือต�าแหน่งออกญาพลเทพหรือจะเรียกว่า 

พระยาพลเทพกไ็ด้นัน่เอง	เพราะคลปิเบ้ืองหลงัท่ีเขาออกมาเพือ่ประชาสัมพนัธ์

ซีรส์ีน้ีเขาแนะน�าตัวละครต�าแหน่งพระยาพลเทพไว้ว่าอย่างนีค้รบั “พระยาพลเทพ 

ขุนนางคุมท่าเรือผู้หาประโยชน์จากการค้ากับนานาชาติ”

	 ที่จริงแล้วต�าแหน่งพระยาพลเทพนั้นไม่ใช่ต�าแหน่งท่ีดูแลท่าเรือหรือ

จัดการผลประโยชน์จากการค้าเพราะตามพระอัยการนาพลเรือนสมัยกรุง-

ศรีอยุธยานั้นระบุหน้าที่ไว้ชัดเจนว่าเป็นเสนาบดีที่ดูแลด้านการเกษตร	ซึ่งจะดูได ้

จากชื่อเต็มของต�าแหน่งน้ีที่ว่า	“ออกญาพลเทพราชเสนาบดีศรีไชยนพรัตน-

เกษตราธิบดี”	ซึ่งเป็นต�าแหน่งของเสนาบดีกรมนาหรือ	“เกษตราธิการ”	หนึ่ง

ในเสนาบดีจตุสดมภ์	ศักดินา	๑๐,๐๐๐	ไร่	

	 ขอบเขตอ�านาจของออกญาพลเทพนั้นมีกว้างขวางโดยพระธรรมนูญ 

ท่ีบญัญติัในสมัยพระเจ้าปราสาททองระบุว่า	 พระยาพลเทพมีตราประจ�าต�าแหน่ง

ท้ังหมด	9	ดวง	โดยตราแต่ละดวงมีการใช้งานแตกต่างกนัไป	แต่ไม่มีตราดวงไหน

ทีใ่ช้ในการ	“คุมท่าเรอื	หาผลประโยชน์จากการค้ากบันานาชาติ”	เลย	นอกจากนัน้ 

ในบรรดาตราประจ�าต�าแหน่งท้ัง	9	นีม้อียูด่วงหน่ึงคอืตราพระพริณุทรงเครือ่งยนื 

หลงันาคราช	 ซึง่ก็คือตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจบัุนนัน่เอง	 เพราะฉะน้ัน

ต�าแหน่งออกญาพลเทพนี้เป็นผู้ดูแลด้านการเกษตรอย่างแน่นอน

	 ถ้าพระยาพลเทพไม่ได้เป็นผูดู้แลการคลงัหรอืการค้าแล้วใครดูแล	 ต�าแหน่ง

ที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือออกญาโกษาธิบดี	หรือจะเรียกชื่อเต็ม	ๆ	ก็คือ	“ออกญา-

ศรธีรรมราชเดชะชาติอ�ามาตยานชุติพพิธิรตันราชโกษาธิบดอีภยัรพีริยิะกรมพาห”ุ  

ท่านที่สนใจประวัติศาสตร์สักนิดคงเคยได้ยินชื่อท่านโกษาปานท่ีเป็นราชทูต

ไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 

ซ่ึงท่านมีต�าแหน่งดูแลด้านการคลังและการค้ากับต่างประเทศคือต�าแหน่ง

ออกญาหรือพระยาโกษาธิบดี	 แต่เน่ืองจากใครก็ตามที่มาเป็นเสนาบดีด้านนี ้

จะเป็นพระยาโกษาธิบดีเหมือนกนัหมด	ผูบ้นัทึกพงศาวดารจงึระบุชือ่ของท่านคือ	

“ปาน” ต่อท้ายไว้ด้วยเพื่อให้แยกแยะได้ถูกต้องว่า	“โกษาปาน”

	 ออกญาพลเทพมหีน้าท่ีดูแลด้านการผลติทางการเกษตร	ท่ีจะเก่ียวกับภาษี 

อยู่บ้างก็คือการเก็บค่านาซึ่งแต่ก่อนจะเก็บเป็นข้าวเปลือกเรียกว่าเก็บเป็น	

“หางข้าว”	 ในระยะหลงัจงึเกบ็เป็นเงนิเรยีกว่าอากรค่านาส่วนผูท้ีดู่แลการจัดเกบ็ 

ภาษีอากรจริง	ๆ	นั้นก็คือออกญาโกษาธิบดี	

     

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

ซื้อหนังสือพิมพ์

 การซ้ือหนังสืออีกประเภทหน่ึงท่ีสามารถพบเห็นได้ตามริมถนน	หรือหน้าร้าน

ในย่านชุมชน	 คือการซื้อหนังสือพิมพ์	 แผงขายหนังสือพิมพ์ของคนเวียดนาม

จะคึกคักอย่างยิ่งในช่วงบ่ายของทุกวัน	

C:	  

	 (ด๊า	ก๊อ	บ๊าว	เหมย	เจือ	หา	แอม)	 ได้มีหนังสือพิมพ์ใหม่หรือยังน้อง

D:	 		(บ๊าว	สี่	เทือ	จิ)	 หนังสือพิมพ์อะไรคะพี่

C:	  

	 (เญิน	เซิน	หว่า	ห่า	โหน่ย	เหมย)	 เญิน	เซิน	และ	ฮานอยใหม่

D:	 	 (ก๊อ	โส่ย	อะ)		 มีแล้วค่ะ

 	 (จิ	มัว	เหมย	เต่อ	อะ)	 พี่ซื้อกี่ฉบับคะ

C:	 	 (ก๋า	ฮาย	อะ)		 ทั้งสองค่ะ

  

	 (ก๊อ	ฮวะ	บ๊าว	เหวียต	นาม	ถาง	ไหน่	เจือ	แอม)

	 มีนิตยสารเวียดนามเดือนนี้หรือยังน้อง

D:	 							(เจือ	อะ)	 		ยังค่ะ

C:	  

	 (ซิน	จอ	โตย	โหมต	เกวี๋ยน	หลิก	หว่า	ฮาย	บึ๊ก	จัญ	หวิ่ญ	ห่ะ	ลอง)

						 ฉันขอปฏิทินและภาพอ่าวฮาลองสองภาพด้วย

D:	  

	 (เดย	อะ	บา	เมือย	หงิ่น	ด่ง)	 	 นี่ค่ะ	30,000	ด่อง

 ไวยากรณ์น่าสนใจประการหน่ึงท่ีพบจากบทสนทนา	 คือการใช้ค�าลักษณนาม 

ในภาษาเวียดนามจะมีค�าลักษณนามชุดหน่ึงท่ีใช้		เราจะมาท�าความรู้จักในคร้ังน้ี

 	 (เกวี๋ยน)	 หรือ	 	 (ก๋วน)	 หมายถึง	 เล่ม	 ใช้กับหนังสือ	 

นิตยสาร	วารสาร	เช่น

  

						 (เจน	บ่าน	ก๊อ	บา	ก๋วน	เตี๋ยว	เทวี้ยต	เหมย)	บนโต๊ะมีนวนิยายใหม่	3	เล่ม

 	(เต่อ)	หมายถึง	ฉบับ	ใช้กับหนังสือพิมพ์	กระดาษ	ปก	ปฏิทิน	และ

อื่น	ๆ	ที่มีลักษณะบางเหมือนกับรูปภาพ	เช่น

   

						 (ซิน	จอ	โตย	บา	เต่อ	บ๊าว)	 ขอหนังสือพิมพ์ให้ฉัน	3	ฉบับ

   

						 (เต่อ	หลิก	ไหน่	สา	บาว	เญียว	อะ)	 ปฏิทินฉบับนี้ราคาเท่าไร

	 (ถ้าปฏิทินเป็นแผ่นเดียว	จะใช้ค�าว่า	 	(เต่อ)	

	 แต่ถ้ามีหลาย	ๆ	แผ่นอยู่ด้วยกัน	เรียกเป็น	 	เกวี๋ยน)

 	 (บึ๊ก)	หมายถึง	แผ่น	หรือ	ฉบับ	 ใช้กับภาพวาด	ภาพถ่าย	จดหมาย	

รวมถึงผนัง	เช่น

  

						 (โตย	ม้วน	กื๋ย	ฮาย	บึ๊ก	ทือ	ดี	หมี)	 	

	 ฉันต้องการส่งจดหมาย	2	ฉบับนี้ไปอเมริกา

 	หมายถึง	แผ่น	ใช้กับแผนที่	ไปรษณียบัตร	ภาพถ่าย	เช่น

  

					(โตย	เกิ่น	โหมต	เติ๊ม	บ๋าน	โด่	ห่า	โหน่ย)	ฉันต้องการแผนที่ฮานอย	1	แผ่น

(มัว บ๊าว) 

(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

5 ผู้กำ�กับอ�เซียนชื่นชม ม.ร�มฯ จัดเทศก�ลภ�พยนตร์อ�เซียน
จุดประก�ยให้เย�วชนสนใจหนัง-วัฒนธรรมอ�เซียน

(อ่านต่อหน้า 7)

	 คณะส่ือสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ต้อนรับผู้ก�ากับชื่อดังจาก	 

5	 ประเทศสมาชกิอาเซียนพร้อมฉายภาพยนตร์ท่ีเป็นผลงานเด่นของแต่ละคน	 ในเวที 

เทศกาลงานภาพยนตร์อาเซียน	 ครั้งที่	 2	 (The	 2nd	 RU	 ASEAN	 Film	 Festival	

and	Conference:	RAFF	 2017)	สร้างความประทับใจให้นักศึกษาและประชาชน 

ท่ีเข้าร่วมงานเทศกาลฯ	 ด้าน	 5	 ผูก้�ากบั	 ต่างชืน่ชมรปูแบบการจัดงานทีส่ร้างก�าลงัใจ

ให้คนรุ่นใหม่ที่มีฝันในการสร้างภาพยนตร์ให้เดินหน้าต่อ	

        Mr. Riri Riza	ผู้ก�ากับภาพยนตร์	

EMMA'	 (MOTHER)	 ชาวอินโดนีเซีย	

ผู ้ มีผลงานภาพยนตร ์อันโดดเด ่น	 

สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและ 

ในระดับนานาชาติ		และเป็นผูไ้ด้รบัรางวลั 

RAFF	 PROFESSIONAL	 ACHIEVEMENT 

AWARD	จากทางเทศกาล	RAFF	2017	ในครัง้นี	้	ซึง่มอบให้กบับคุคลในวงการภาพยนตร์

ในทุกสาขาท่ีมีผลงานอนัโดดเด่น	 เป็นทีย่อมรบัในระดับนานาชาติ	 และมีบทบาทส�าคญั

ต่อการขับเคลือ่นวงการภาพยนตร์ในภมิูภาคอาเซยีนไปข้างหน้า	 กล่าวว่ารูสึ้กเป็นเกียรติ

และภมิูใจมากท่ีได้รบัพจิารณาจากคณะกรรมการฯ	ให้เป็นผูก้�ากับภาพยนตร์คนแรก 

ได้รบัรางวลัน้ี		และตนถอืว่ารางวลันีเ้ป็นรางวลัทีใ่ห้กับวงการภาพยนตร์ของเอเชีย 

ด้วยเช่นกนั	และการได้รบัรางวลัจะเป็นก�าลงัใจส�าคัญในการผลิตภาพยนตร์ต่อไป

 ผูก้�ากบัชาวอนิโดนเีซยี	เล่าย้อนอดีตความทรงจ�าในวยัเด็กเม่ือ	30	ปีทีแ่ล้วว่า	

ตนอาศัยอยูเ่มืองสุลาเวสีห่างไกลจากจาการ์ต้า	 เป็นครอบครวัใหญ่มีสมาชกิถงึ	 25	 คน 

เกดิแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์	 หลงัจากได้อ่านนวนิยายเรือ่งหน่ึงทีเ่น้ือหา 

คล้ายกับชีวิตในวัยเด็กของครอบครัวชาวมุสลิม	จึงต้องการส่ือถึงสังคมปัจจุบัน

ที่เปลี่ยนไป	คนในครอบครัวใหญ่ต่างแยกย้ายกันออกไป		จนเหลือสมาชิกในบ้าน

เพียง	3-4	คนเท่านั้น		ท�าให้ผู้ชมภาพยนตร์มองเห็นสังคมในยุคนั้น

 “ผมเติบโตมาแบบใกล้ชดิกบัแม่   เพราะพ่อรบัราชการ  ในภาพยนตร์น�าเสนอ 

ในมุมมองของเด็กชาย ทีส่ื่อถงึความแข็งแกร่งของผูห้ญิงหรอืแม่ต้องรบัมือในค่านยิม

ทางศาสนา ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูช้ายสามารถมีภรรยาได้มากกว่า 1 คน  รวมท้ังให้สิทธ์ิขาด 

อ�านาจแก่ผูช้าย แม้จะเป็นเรือ่งท่ีเกีย่วโยงทางศาสนา แต่ผูช้มสามารถเข้าถงึบทบาท

ความเป็นแม่ได้ชัดเจน”   

 นายบัณฑิต สินธนภารดี	 บัณฑิต

จากสาขาภาพยนตร์และโทรทัศน	์

คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	

ผู้ก�ากับภาพยนตร์	 I	Want	You	 to	Be	

กล่าวว่ารู้สึกดีใจและต่ืนเต้นมากเม่ือ

ได้ทราบว่าภาพยนตร์ของตนได้รบัเลือก

เข้าร่วมเทศกาล	 RAFF	 2017	 หนังเรื่องนี้สร้างในปี	 2015	 เป็นชิ้นงานสุดท้าย 

ก่อนส�าเร็จการศึกษา	 เคยได้เข้าร่วมฉายในเทศกาล	 Thai	 Short	 Film	 และ 

ประสบความส�าเร็จโดยได้รางวัลประเภทหนังสั้น	เป็น	1	ใน	4	ที่ได้รางวัลขวัญใจ

ผู้ชมและนักวิจารณ์	จนกระทั่ง	นายภาณุ	อารี	ผู้ก�ากับหนังสารคดีชื่อดัง		ได้ติดต่อ

ให้ตนน�าภาพยนตร์เข้าร่วมเทศกาลนี้

 “I Want You to Be น�าเสนอเรือ่งราวความรกัคลมุเครอืของวยัรุน่ไทยในยคุ 

ท่ีเส้นแบ่งระหว่างเพศน้ันเลือนลาง สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศ

และความสัมพันธ์อันแสนซับซ้อนของวัยรุ่น และซับซ้อนมากกว่าที่สังคมรู้จัก   

โครงเรือ่งได้แรงบนัดาลใจท้ังจากผมเองและคนรอบข้าง  ตัวหนังนับว่าประสบความส�าเรจ็

มากกว่าท่ีคิดไว้  รู้สึกดีใจท่ีทุกคนชอบ  คิดว่าสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ได้รับความสนใจ 

ไม่ใช่แค่หนังเพื่อนแอบรักเพื่อน แต่เป็นประเด็นเรื่องความรักไม่มีพรมแดน 

ความหลากหลายทางเพศ  ผมเลือกที่จะใส่ประเด็นทางเพศให้มีความหลากหลาย  

เรือ่งเพศทีห่ลากหลายน้ีในอดีตอาจเป็นหนังท่ีสังคมไม่ยอมรบัมากนัก  แต่ในปัจจุบนั 

สังคมเริม่เปิดกว้างมากข้ึน เริม่มีซรีส์ีเกีย่วกบัเพศทางเลอืก ชายรกัชาย หญงิรกัหญงิ

มากขึ้น  หนังจะเล่าในประเด็น  หญิงที่ไปชอบเกย์  เกย์ชอบทอม  มีความซับซ้อน 

มากข้ึน  อยากบอกว่าเมื่อสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน  เราต้องท�าความเข้าใจกับ 

กลุ่มคนเหล่านั้น

 ... เวที RAFF เป็นโอกาสให้ผม ให้ได้เข้าร่วมบนเวทีกับผู้ก�ากับที่มีความ

สามารถทีโ่ตในเวทีโลก ดีใจท่ีได้มาฉายหนังให้เพือ่นๆ ดู เวลาท�าหนงั เราอยากให้ 

เข้าถงึคนมาก  คนชอบหรอืไม่ชอบ  ผมไม่ซเีรยีส แต่อยากให้เปิดใจดู  ในประเทศไทย 

ผู้ใหญ่ในสังคมส�าคัญมากและเป็นตัวแปรส�าคัญในวงการภาพยนตร์   ถ้าผู้ใหญ ่

ให้โอกาสเด็กได้ท�าหนังมากขึ้น เชื่อว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่เก่งกว่าผม แต่ไม่ได้

รับโอกาสหรือโดนปิดกั้น  อยู่ที่ว่าเราจะให้โอกาสนั้นหรือไม่  อยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจ 

และให้โอกาสเด็กเยอะๆ  เพราะการท�าหนงั  ไม่เพยีงแค่เราต้องมีโอกาส  แต่เราต้องมีทนุ 

มีผูส้นบัสนุน  ทีจ่ะท�าให้หนงัเรือ่งหนึง่เกดิข้ึนได้  ต้องมีเรือ่งเงินเข้ามาเกีย่วข้องแน่นอน  

 ผมภูมิใจกับเวทีในวันนี้ และจะเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในการท�างาน

ของผมในอนาคต   ถ้ามีโอกาสผมอยากจะเดินต่อไปในสายภาพยนตร์  เพราะคดิว่า 

หนังสามารถสื่อสารกับคนดูได้ ท�าให้คนดูเข้าใจ และเข้าถึงได้ เป็นสารใหม่ 

เสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับคนดู”     

 Mr. Kan Lume	ผูก้�ากบัภาพยนตร์

เร่ือง	“Ariel	&	Olivia	จากประเทศ-

สิงคโปร์	 กล่าวว่ารูส้กึเป็นเกียรติอย่างมาก 

ท่ีได้รับเชิญให้ภาพยนตร์ร่วมฉายใน

เทศกาล	RAFF	 โดยตนเองเป็นชาวสิงคโปร์ 

แต่ได้ย้ายไปอยู่ที่โจว์ฮอร์	เมืองเล็กๆ 

ในประเทศมาเลเซีย	 เพราะต้องการหนีความวุ่นวาย	 ค่าครองชีพ	 ความตึงเครียด

ของเมืองสงิคโปร์	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	ลกูชายวยั	15	 ปีท่ีได้รบัความกดดันจากการเรียน

และสภาพแวดล้อมตึงเครยีดในสิงคโปร์	 ทีใ่ห้ความส�าคัญกับการเรยีนต่อในมหาวทิยาลยั 

การสอบ	 เรียนให้ได้คะแนนดี	 แต่ตนไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้	 ดังนั้น	 โครงเรื่อง

ของภาพยนตร์ส่วนหน่ึงจึงเป็นการถ่ายทอดเรือ่งราวของตนและลูกชายในโจว์ฮอร์

 “ภาพยนตร์เป็นเรื่องราวของเด็กหญิง 2 คนชาวสิงคโปร์วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ 

ท่ีข้ามไปเทีย่วโจว์ฮอร์ และนัง่คุยกนัถงึอนาคต คนหน่ึงต้องการเลอืกทีจ่ะเรยีนต่อ 

ในมหาวทิยาลัย แต่อกีคนไม่อยากเรียน ต้องการท�างาน แต่กลวัครอบครวัจะต�าหนิ 

ผมต้องการสื่อให้ภาพยนตร์เป็นส่ือที่สอนลูกชายผมว่า ไม่ว่าเขาจะเลือกเดิน

ในเส้นทางใด ผมจะเข้าใจเขาให้ได้อย่างมากท่ีสุด ซ่ึงเรือ่งราวในตอนท้ายเป็นค�าถาม

ปลายเปิดไว้ หวังว่าเมื่อเขาอายุ 18 ปี เขาจะได้น�าสิ่งที่เป็นตัวอย่างในหนังเรื่องนี ้

มาเลือกทางเดินอีกคร้ัง เพราะค�าตอบเกิดข้ึนได้ทั้ง 2 แบบ อยากให้คิดได้ว่า  

ถ้าเด็กคนหน่ึงจะเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต้องไม่ใช่เพราะเหตุจากผม   

จากพ่อแม่ให้เรียน 



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

แต่ต้องเป็นเพราะเธอรกัและสนกุท่ีจะเรยีนจรงิๆ  ในขณะท่ีตัวละคร  Olivia  ในหนัง 

ท่ีตัดสินใจท�างาน ไม่เรยีนต่อ  ท้ังสองแบบนี ้เป็นตัวเลอืกทีลู่กชายผมเองจะได้เลือก 

เมื่อถึงเวลาของเขา ซึ่งผมจะคอยสนับสนุนทุกทางไม่ว่าเขาจะเลือกค�าตอบไหน”

 ผูก้�ากบัชาวสิงคโปร์	 กล่าวต่อไปว่าในชวีติจรงิเม่ือย้ายมาท่ีโจว์ฮอร์	 เหน็ได้ชัดว่า

ลูกชายปรับตัวได้เร็ว	 ผ่อนคลายมากข้ึน	 รักที่จะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเมืองน้ี	

เริม่อ่านหนงัสือ	 เริม่เขียนลายเส้นการ์ตูน	ปัจจบัุนเขยีนมาแล้วถงึ	30	 เล่ม	ส่วนหนึง่

เพราะการศึกษาช่วยให้เกดิการค้นคว้า	 และอยากทีจ่ะเรยีนรูใ้ห้มากข้ึน	 ในขณะเดียวกัน 

หากยงัอยูใ่นเมอืงท่ีวุน่วาย	ระบบการเรยีนท่ีกดดันจะกลายเป็นเครือ่งบ่อนท�าลาย

ความต่ืนตัวในการเรยีนรู้ไปหมด		มีแต่ความเครียดทีต้่องท�าคะแนน	หรอืความกดดัน 

ที่ต้องท�าทุกอย่างให้ประสบความส�าเร็จ		

 “ผมเป็นอาจารย์สอนท่ีมหาวทิยาลยัในโจว์ฮอร์ และรูสึ้กดีใจท่ีเหน็นักศึกษา

เลือกเรียนสาขาผลิตภาพยนตร์ ผมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะครอบครัวชาวเอเชีย

โดยเฉพาะพ่อแม่ในประเทศแถบเอเชยีมีความคดิในแนวเก่า มักมีส่วนในการโน้มน้าว 

ต้องการให้ลูกเป็นคนเก่ง ผมจึงบอกลูกศิษย์เสมอว่า ในมหาวิทยาลัย  ภาพยนตร์

เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าคัญ ส�าหรับผู้ท่ีหลงใหลในการผลิตหนัง เป็นช่วงเวลาที่ดี 

ท่ีจะได้ปูพืน้ฐาน การให้ก�าลงัใจกนัและกนั แลกเปลีย่นงานกัน เพือ่ให้มีแรงผลกัดัน

ที่จะพัฒนางานของตนให้ดีขึ้น

 ... งาน RAFF นี้ก็เช่นกัน เป็นเวทีภาพยนตร์ที่จัดในมหาวิทยาลัย น่าดีใจ

ท่ีเป็นการจดัเป็นครัง้ท่ี 2 เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้นกัศึกษาได้สมัผสัมุมมอง 

จากผูก้�ากบัท่ีเดินทางมาร่วมงาน นับว่าเป็นประโยชน์กบันกัศึกษาอย่างยิง่ โดยเฉพาะ 

นักศึกษาที่จะกล้าจะถามและแสดงความคิดเห็น หากมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 

และเครื่องมือในการสร้างจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีมาก ที่ผ่านมาเคยมีผู้ท�าวิจัย 

ถึงความเหมาะสมในการสร้างภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ซ่ึงผมมองเป็นเรื่องดีท่ีจะ 

หาจุดเหมาะสมของภาพยนตร์ เพราะแต่ละประเทศมีเทศกาลหนังมากมาย  

บ้างอาจไม่มีผู้จัดท่ีพร้อมในการเลือกภาพยนตร์มาฉาย ซึ่งไทยเองมีภาพยนตร์

และผู้ก�ากับอิสระอยู่มาก ซึ่ง ม.รามค�าแหง ได้ผ่านจุดเริ่มต้นมาแล้วและคาดว่า

จะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงแน่นอน

 ...ขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกที่ชอบแนวคิด เทคนิค และการ

ด�าเนนิเรือ่งของภาพยนตร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิง่ท่ีได้รบัเลอืกให้ภาพยนตร์เข้าร่วม

เทศกาลในครั้งนี้ เป็นความโชคดีที่คณะกรรมการชอบผลงาน เพราะทุกครั้ง 

ท่ีผลติผลงานผมไม่คาดหวงัว่าจะต้องได้รางวลั ผมสร้างภาพยนตร์มาแล้ว 9 เรือ่ง 

เป็นการท�างานผลิตหนังตามความชอบท่ีคิดว่าหนังควรจะเป็น   ไม่ใช่ท�าหนัง 

เพื่อรางวัลหรือเอาใจผู้ชมเป็นหลัก”

 Mr.Saw Teong Hin	 ผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์เรื่อง	You	Mean	the	World	

To	Me	จากประเทศมาเลเซีย	กล่าวว่า	

รู ้สึกดีใจมากท่ีภาพยนตร์ได้เข้าร่วม

ในเทศกาล	RAFF	 เพราะประเทศไทย

มีระบบการคัดเลือกภาพยนตร์ท่ีเป็น

มาตรฐาน		ส�าหรับภาพยนตร์ของตน	มีเนื้อหากึ่งอัตชีวประวัติ		โดยเป็นเรื่องราว

ความสัมพนัธ์ของสมาชกิในครอบครวัตนเอง		น�าเสนอในแบบดราม่า		แสดงความผกูพนั 

ระหว่างแม่	พี่ชาย	และน้องสาว	ท่ามกลางความเครียดทั้งทางสภาพความเป็นอยู่

และอารมณ์	 ในอดีต	 ตนมีชวีติวยัเด็กท่ีล้มเหลวจากการเรยีน	 แต่มีใจรกัภาพยนตร์	

จงึตัดสินใจมาท�างานในกองถ่าย	 ยกของ	 จดัไฟในกองถ่ายเรือ่ยมา	 ในขณะทีใ่นใจ 

5 ผู้ก�ากับอาเซียนช่ืนชม ม.รามฯ จัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนจุดประกายให้เยาวชนสนใจหนัง-วัฒนธรรมอาเซียน (ต่อจากหน้า 6)

คิดเสมอว่า	ชีวิตต้องดีขึ้น	โดยเฉพาะเมื่อมีครอบครัวจึงเริ่มเขียนบทภาพยนตร์

 “ภาพยนตร์ถ่ายทอดเรื่องราวย้อนไปขณะอายุ 7-8 ปี โครงสร้างของหนัง

ท่ีซ้อนอยูใ่นหนัง ท่ีเฉลยการจ�าลองเหตุการณ์ผ่านส่ือภาพยนตร์ ท่ีซ้อนความเป็น

ภาพยนตร์ในภาพยนตร์ ย้อนไปในยุค 70 เป็นเรื่องท่ีเราจ�าไม่ได้ในล�าดับเวลา  

แต่เป็นช่วงต่อของเวลาในอดีตและปัจจุบนัและตัดสลบัไปมา เช่น การเต้นร�ากบัแม่ 

ท่ีเกีย่วข้องกบัความทรงจ�าของมนษุย์ท่ีต่อเน่ือง แต่จะจ�าเป็นช่วงเวลาในการถ่ายทอด 

และส่ือในตอนท้ายท่ีให้ความหวงั การจดจ�าส่ิงดี และส่ิงล้มเหลว ข้ึนอยูก่บัทศันคติ 

ของแต่ละคน 

 ภาพยนตร์ถ่ายทอดสภาพของสังคมคนจีนฮกเกี้ยน  ส�าหรับค่านิยมเมื่อ  

30-40  ปีท่ีแล้ว  ไม่มีทางท่ีผูห้ญิงแต่งงานแล้วจะหย่าร้างได้  แม้มปัีญหา กต้็องทนอยู ่

แต่ในมุมมองเด็กท้ังในเรื่องและในความเป็นจริง อาจสงสัยว่าท�าไมต้องทนอยู ่

ซึ่งที่จริงเป็นเพราะคนสมัยก่อนถูกยึดติดด้วยค่านิยม ประเพณีนิยม นี่เป็นสิ่งที่

อยากพูดถึงในหนัง

 ส่ิงท่ียากที่สุดในการเขียนบทภาพยนตร์คือ เหมือนเป็นการเปิดบาดแผล

ในใจวยัเด็กให้ทุกคนรบัรู ้ สิง่ทีเ่ราพยายามอยากจะลมืแต่กลบัเป็นสิง่ทีช่ดัเจนมาก 

ก่อนหน้าน้ี เคยท�าเป็นละครเวที และผมยังคงร้องไห้และเจ็บปวดทุกครั้ง 

ที่เล่นละครเวทีเรื่องนี้

 ผมเรยีนรูท้ีจ่ะกล้าหาญและรกัโดยไม่มีเง่ือนไข พยายามปรบัเปลีย่นชวีติให้ดี

เท่าที่จะท�าได้ ผมไม่เขียนจุดจบของภาพยนตร์ ต้องการให้เห็นว่าคนที่เสียสละ

มากที่สุดคือแม่ ที่อดทนกับสิ่งเลวร้ายในทุกสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

ภาพยนตร์ใช้ภาษาฮกเกี้ยนเป็นเรื่องแรกของมาเลเซีย ได้รับการสนับสนุนจาก 

คริสโตเฟอร์ ดอยด์  ผู้ก�ากับภาพชื่อดังระดับโลก อ่านบทและตกลงมาถ่ายท�าให้

จากสถานที่จริง” 

 Mr.Eduardo W. Roy Jr.	ผูก้�ากบั 

ภาพยนตร์	 เรือ่ง	Ordinary	People	 (Pamilya 

Ordinaryo)	 จากประเทศฟิลิปปินส์	

กล่าวว่ารู้สึกภมูใิจมากท่ีได้เข้าร่วมงาน

เทศกาลภาพยนตร์ท่ีกรงุเทพฯ	 เป็นครัง้แรก			

ภาพยนตร์น้ีอทุศิให้เพือ่นท่ีเป็นคนยากจน 

เป็นเรื่องราวของคนไร้บ้านในมะนิลา	 แสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการของรัฐ 

ที่ล้มเหลว	ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่มีสภาพความเป็นอยู่แตกต่าง

อย่างเห็นได้ชัด		แสดงให้เห็นระบบทางสังคมที่ผิดพลาด

 ภาพยนตร์เรือ่งนีเ้สนอเนือ้หาเกีย่วกบัคู่สามีภรรยาวยัรุน่เร่ร่อนในกรงุมะนลิา 

ที่ลูกชายถูกลักพาตัวไป	หนังเป็นแนวดราม่าที่เน้นอารมณ์ของแม่ที่ทุกข์ทรมาน

ในการตามหาลูกชาย	 แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนยากจนในฟิลิปปินส์

ที่ไม่มีที่พึ่ง	 ทั้งไม่มีเงินหรือไม่มีสื่อคอยช่วยเหลือ	 เปรียบเทียบความเหลื่อมล�้า

ระหว่างคนรวยและจน		เม่ือลกูคนมีเงินโดนลกัพาตัวจะสามารถติดตามจนได้ลกูกลบัคืน  

 “รูส้กึดีใจมากทีไ่ด้น�าภาพยนตร์มาจดัฉายในมหาวทิยาลยั เพราะหนังต้ังใจ

ส่ือถึงเยาวชนในฟิลิปปินส์ให้มีความรับผิดชอบ และกลุ่มผู้ชมท่ีเป็นวัยรุ่น 

ได้เห็นปัญหาที่สะท้อน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งท้องตั้งแต่ยังเด็ก ไม่พร้อมรับผิดชอบ

ครอบครัวเป็นเหตุที่สร้างปัญหาสังคมในหลายประเทศ

 ผมเองสนใจการผลติภาพยนตร์ต้ังแต่เรยีนชัน้มัธยม และมองว่าเทศกาลภาพยนตร์

ทีจั่ดฉายในมหาวทิยาลยัจะเป็นแรงจดุประกายให้นกัศึกษาท่ีมีฝันและรกัในภาพยนตร์ 

ได้เห็นความเป็นไปได้และเข้าใกล้ความฝันของตนเองขึ้นอีกระดับหนึ่ง”



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

	 สบืเน่ืองจากตอนก่อนหน้านี	้ ท่ีผูเ้ขียนได้อธิบายถึงร่างความตกลงการค้าเสร ี

อาเซียน	-	ฮ่องกง	จบลงไปแล้วนั้น	ฉบับนี้จะขออธิบายร่างความตกลงด้านการลงทุน 

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

และผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ

	 2.	 ร่างความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง	 ครอบคลุม

การคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริม	 และการอ�านวยความสะดวกการลงทุน	 

แบ่งเป็น	2	เรื่องหลัก	คือ

	 	 2.1	 การคุม้ครองการลงทุนให้แก่นกัลงทุนของภาคีหลังจากท่ีได้เข้ามา

จดัต้ังธุรกจิแล้วในอกีภาคีหน่ึง	 รวมถงึการปฏบิติัต่อการลงทนุด้วยความเป็นธรรม	

และเท่าเทียมกัน	 และการให้ความคุ้มครองและความมั่นคงอย่างครบถ้วน	 และ

การคุ้มครองเรื่องการเวนคืนและการชดเชย	 และการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการ

ลงทุนเข้าและออกจากประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุน	

	 	 2.2	 การส่งเสริมและการอ�านวยความสะดวกการลงทุน	เช่น	การสร้าง

บรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการลงทุน	การท�าให้กระบวนการส�าหรับการยื่นขอ

และการอนุมัติการลงทุนง่ายข้ึน	การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน	

และการจัดตั้งศูนย์การลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียวในแต่ละภาคี	เป็นต้น

	 3.	 ด้านการลงทุน	 ช่วยเปิดโอกาสการเข้าสู่แหล่งทุนในฮ่องกง	 ซึ่งฮ่องกง

มีศักยภาพการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทด้านความ

เชือ่มโยงอาเซียน	 และการพฒันาการลงทนุในโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก 

และการเชื่อมโยงภายใต้นโยบาย	One	Belt	One	Road	ของจีน

	 โดยอาเซียนเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญมากของฮ่องกง	 และเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุด 

เป็นอันดับสองรองจากจีนแผ่นดินใหญ่	 ในด้านการค้าสินค้า	 มูลค่าทั้งสิ้น	 8.33	

แสนล้านเหรยีญฮ่องกง	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 และใหญ่เป็นอนัดับส่ี	 ในด้านการค้าการบรกิาร 

มูลค่า	 1.21	 แสนล้านเหรียญฮ่องกง	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ซึ่งเศรษฐกิจของอาเซียน 

กับฮ่องกง	 จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีและข้อตกลงการลงทุน 

อันท�าให้สามารถเข้าถึงตลาดอาเซียนได้มากขึ้น	สร้างโอกาสทางการธุรกิจใหม่ๆ	

และเพิ่มการค้าการลงทุน

			 ด้านการลงทุนนั้น	อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการลงทุนโดยตรงจากฮ่องกง

ในอันดับที่	 6	 มีมูลค่าการลงทุน	 2.18	 แสนล้านเหรียญฮ่องกง	 และมีการลงทุน 

ในฮ่องกงมากเป็นอันดับ	6	เช่นกัน	มีมูลค่าราว	5.55	แสนล้านเหรียญฮ่องกง

	 ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง	ซึ่งครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า 

การค้าบรกิาร		และความร่วมมือทางเศรษฐกจิ		จะสร้างประโยชน์ต่ออาเซียนและฮ่องกง 

โดยฮ่องกงจะได้รบัประโยชน์จากอตัราภาษีน�าเข้าสนิค้าทีต่�า่ลงของอาเซียน	ส่วนอาเซียน

จะได้รับประโยชน์จากการที่ฮ่องกงยินยอมผูกพันภาษีน�าเข้าสินค้าทุกรายการ

จากอาเซยีนในอตัรา	 0%	ซึง่สร้างความแน่นอนต่อการส่งออกไปยงัฮ่องกง	 ว่าฮ่องกง

ไม่สามารถขึน้ภาษีสินค้าน�าเข้าจากอาเซยีนได้ในอนาคต	นอกจากน้ี	 อาเซียนสามารถ

ใช้ฮ่องกงเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ	

โดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างจีน

 ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงน้ัน	 ฮ่องกงจะเปิดตลาดการค้า

บรกิารให้อาเซยีนมากกว่าทีฮ่่องกงเปิดให้แก่ประเทศอืน่ๆ	 ภายใต้องค์การการค้าโลก 

(World	 Trade	 Organization:	WTO)	 และจะเปิดตลาดบริการเพิ่มเติมตามที่ไทย

เรยีกร้องในสาขาบรกิารการผลติเน้ือหารายการแก่ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีง

และโทรทัศน์	 อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีต่อการยกมาตรฐานภาคบริการของอาเซียน

จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูเ้ชีย่วชาญจากฮ่องกง	โดยเฉพาะสาขาการเงิน	โลจิสติกส์ 

และการให้บริการทางกฎหมาย	รวมถึงโอกาสในการเข้าสู่แหล่งทุนในฮ่องกง	 เนื่องจาก

ฮ่องกงมีศักยภาพในการลงทุนในด้านต่างๆ	 เช่น	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ตามแผนแม่บทด้านความเชือ่มโยงอาเซยีน	 (ASEAN	Connectivity)	 และโครงการ 

พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 ฮ่องกงได้สนับสนุนเงิน	 25	 ล้านเหรียญฮ่องกง	 เพื่อด�าเนินการ 

ให้ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการภายในระยะเวลา	 5	 ปี	 หลงัจากความตกลง

การค้าเสรอีาเซียน	 -	 ฮ่องกง	 มีผลใช้บงัคับ	 ซ่ึงจะรวมถงึความร่วมมือในสาขาทีไ่ทย 

มีนโยบายส่งเสรมิภายในประเทศ	เช่น	SMEs	พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์	และโลจสิติกส์	เป็นต้น

	 การลงนามข้อตกลงน้ีเป็นการประกาศชัดเจนว่าฮ่องกงและอาเซียน

ต้องการการค้าทีเ่สรแีละเป็นธรรม	ในยามท่ีอีกหลายส่วนของโลกก�าลังเกดิกระแส

ปกป้องทางการค้า	 ฮ่องกงในฐานะผู้ส่งเสริมการค้าเสรีและระบบการค้าพหุภาคี

ท่ีแข็งแกร่งโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของระเบียบจะเดินหน้าผลักดันเรื่องน้ีอย่างเต็ม

ที่ต่อไป	 นายเหยากล่าวด้วยว่าภายใต้ข้อตกลงนี้อาเซียนจะทยอยลดภาษีศุลกากร

สินค้าน�าเข้าจากฮ่องกง	 นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อภาคบริการด้วยเพราะ

จะมีเงินลงทุนไหลเวียนเพิ่มขึ้น	

	 ส�าหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์จากความตกลง

การค้าเสรอีาเซียน	 -	 ฮ่องกง	 โดยการใช้ฮ่องกงเป็นประตูการค้าสู่ตลาดใหญ่อย่างจีน

และตลาดอื่นๆ	ทั่วโลก	 เช่น	สหรัฐอเมริกา	อินเดีย	ญี่ปุ่น	และสหราชอาณาจักร	

เป็นต้น	และยกระดับด้านการค้าบรกิาร	และเพิม่โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน	โดยเฉพาะ

การเชื่อมโยงโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยกับนโยบาย	

“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	 (Belt	 and	Road	 Initiative)	ของจนี	และเขตเศรษฐกจิใหม่	

(ฮ่องกง	มาเก๊า	และมณฑลกวางตุ้ง)	หรือ	Greater	Bay	Area	ของฮ่องกง

	 การผูกพันของไทยภายใต้ความตกลงทั้งสอง	ไม่มีผลให้ไทยต้องแก้ไข

กฎหมายภายในประเทศ	โดยไทยจะได้รับประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว	ดังนี้ 

1.	การค้าสินค้า	จะท�าให้วัตถุดิบที่น�าเข้าจากฮ่องกงมีราคาถูกลง	2.	การค้าบริการ	

จะช่วยยกมาตรฐานภาคบริการของไทยโดยผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกง	 ท้ังน้ีฮ่องกง

ได้เปิดตลาดบริการเพิ่มเติมให้ตามท่ีไทยเรียกร้องในบริการการผลิตเนื้อหา

รายการแก่ผูป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีงและโทรทัศน์	 ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีนกัลงทุนไทย 

จะเข้าไปลงทุนในฮ่องกงอย่างครบวงจร	 ต้ังแต่กระบวนการผลติจนถงึกระบวนการ

จัดจ�าหน่าย	นอกจากนี้	ยังจะมีการจัดต้ังส�านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง

ประจ�าประเทศไทย	(Hong	Kong	Economic	and	Trade	Office:	HKETO)	โดยจะมี

การจดัต้ังคณะท�างานยกร่าง	พ.ร.บ.คุ้มครองการด�าเนินงานของส�านกังานเศรษฐกจิ

และการค้าฮ่องกงประจ�าประเทศไทยต่อไปอีกด้วย

	 ท้ังน้ีคาดว่าความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน	 -	 ฮ่องกง	 (ASEAN-Hong	Kong	Free 

Trade	Agreement:	AHKFTA)	และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง 

(ASEAN-Hong	 Kong	 Investment	 Agreement:	 AHKIA)	 ยังต้องผ่านขั้นตอน 

อันจ�าเป็นของฮ่องกงและชาติสมาชกิอาเซียนเสียก่อนจึงจะมผีลใช้บงัคบั	 ซ่ึงความส�าเรจ็ 

ในการด�าเนินขั้นตอนดังกล่าวนั้น	 คาดว่าจะลุล่วงและท�าให้ความตกลงท้ังสอง 

มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเร็วที่สุดในวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2562	

	 ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง	(ตอนจบ)

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

ที่มาของภาพ China Xinhua News



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

ถาม ผมเป็นนักศึกษาที่สมัครแบบนักศึกษา

โอนต่างสถาบัน	 เกรดทุกวิชาท่ีผมโอนได้	ผมจะ

ได้เกรดอะไร	และถ้าเกรดท่ีโอนให้	ผมสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนใหม่	เพื่อสอบใหม่	และท�าให้

เกรดสูงกว่าเดิมได้หรือไม่

ตอบ	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2550	ข้อ	16.5.5 

นักศึกษาจากสถาบันอื่นท่ีเทียบโอนตามเกณฑ์

ของแต่ละคณะจากวฒุท่ีิใช้สมัคร	การเทียบโอนความรู้

และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ	และ 

หรอืการศึกษาตามอัธยาศัย	 ไม่สามารถน�ากระบวนวชิา 

ที่เทียบโอนได้แล้วมาขอ	Regrade		

	 เน่ืองจากเป็นนกัศึกษาท่ีเทียบใช้สิทธ์ิเทยีบโอน

ต่างสถาบัน	 ตามข้อบังคับข้างต้นไม่สามารถน�า 

วชิาท่ีเทยีบโอนเพือ่ท�าการรเีกรดได้	ส่วนเกรดทีเ่ทยีบโอน 

จะได้เกรดอะไรนัน้		คณะของนกัศึกษาจะเป็นผูก้�าหนด

 ถาม 1.	 ถ้าได้เกรด	C	ในเทอม	1	และลงสอบซ่อม

ได้เกรด	 B	 สรุปแล้วผมจะได้เกรดอะไรครับ	 หรือ

ใช้เกรดทั้ง	2	ตัว	หารด้วย	2	ครับ

	 2.	 ถ้าได้เกรด	C	ในเทอม	1	และลงใหม่

ในเทอม	2		แต่สอบตก		ผมจะลงในเทอมซ่อมได้หรอืไม่

ตอบ 1.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.2560

 กรณท่ีีไม่ผ่านการวดัและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่งครั้งต่อ

ภาคเรียนปกติ	โดยผู้มีคุณสมบัติ	คือ	เป็นนักศึกษา

ทีส่อบตก	หรอื	ขาดสอบ	ในภาคปกติ	หรอื	ภาคฤดูร้อน 

การใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

	 นักศึกษาสอบได้เกรด	 C	 แล้ว	 แสดงว่า 

วิชาดังกล่าว	 นักศึกษาไม่ได้สอบตกหรือขาดสอบ	

การท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม	และ	สอบได้เกรด	B 

จงึไม่ตรงกบัข้อบังคับของมหาวิทยาลยัข้างต้น	ดังน้ัน 

ผลสอบซ่อมของนักศึกษาจึงใช้ไม่ได้	 นักศึกษาคง

ได้เกรด	C	ตามทีน่กัศึกษาสอบได้ในเทอม	1	ไม่ใช่น�า

เกรดของเทอม	1	และซ่อมมารวมกนั	แล้วหารด้วย	2	

 2.	 การลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมใหม่ 

ถอืว่าเป็นการรเีกรด	 ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.2560	 ข้อ	

16.5.3 นักศึกษามีสิทธ์ิปรับอักษรระดับคะแนน	

ได้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีได้ผลการสอบต�่ากว่า

อักษรระดับคะแนน	 C	 ท้ังนี้ให้นับกระบวนวิชา 

ที่สอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว	

หากกระบวนวิชานั้นมีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน	 กองบรรณาธิการ

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ให้นับอักษรระดับคะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิต

	 จากค�าถามข้อ	2	นักศึกษาสอบได้เกรด	C	จึง

ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นการ

รีเกรด	 เพราะสอบได้เกรด	C	ไม่ใช่เกรด	D	หรือ	D+	

(ซึ่งต�่ากว่าเกรด	C)	

	 ดังนัน้	 นกัศึกษาจงึไม่มีสิทธ์ิลงทะเบยีนเพือ่รเีกรด 

และผลสอบ	ได้แค่เกรด	C	ตามท่ีสอบได้ในเทอม	1	เท่าน้ัน

	 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ครั้งที่	12/2560	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2560	โดยม ี

นายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน	มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

									 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง

รองคณบดีคณะสื่อสารมวลชนฝ่ายต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พัน		ฉัตรไชยยันต์		 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 		 รองศาสตราจารย์วาริศา		พลายบัว	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะฯ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะรัฐศาสตร์	ดังนี้	

		 	 1.	คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 2.	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 	 	 	 กรรมการ

	 	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส		หญ้าปรัง	 กรรมการ

	 	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิริลักษม์		ตันตยกุล	 	 กรรมการ

	 	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปรัชญา		ชุ่มนาเสียว	 	 กรรมการ

	 	 6.	รองศาสตราจารย์	ดร.รวิภา		ธรรมโชติ	 	 	 กรรมการ

 3. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

	 	 -		ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณะนิติศาสตร์	ดังนี้

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย		มานิตยกุล		ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์

		 	 	 อาจารย์กุลทิตา		ยุวะหงษ์		ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน

	 	 -		 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จุฑารัตน์		วรประทีป			

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์

 4.  ลาออกจากต�าแหน่ง

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วันชัย	 	ปานจันทร์	ลาออกจากต�าแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2560			เป็นต้นไป

	 	 -		 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์คึกฤทธิ์		ศิลาลาย		ลาออกจากต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ- 

ฝ่ายบริหาร	ส�านักพิมพ์		ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2560	เป็นต้นไป

 5. ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

	 	 	-	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติอาจารย์	ดร.ตติยา	โชคบุญเปี่ยม		ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	

สาขาวิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2560	 	 						

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 (ครั้งที่	 2)	 ดังนี ้

สถาบันการศึกษานานาชาติ

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	หลักสูตรภาษาอังกฤษ		(แบบ	1)

	 	 1.	นายโนเอล	เฟอร์นานเดส			(Mr.	Noel		Fernandes)		

	 	 	 รหัสประจ�าตัว	5419140202						ตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม	2560

✯โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการเมือง

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

	 	 2.	นายณรงค์ฤทธิ์	ชัยสายัน			รหัสประจ�าตัว	5719860031		ตั้งแต่วันที่	17	พฤศจิกายน	2560						

	 	 -		 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค	1	ปีการศึกษา	2560	(ครั้งที่	3)	ดังนี้

✯โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม					

	 	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		(การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม)		แบบ	2

	 	 1.	นายนพกร	อุสาหะนันท์			รหัสประจ�าตัว	5719770002		ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2560	



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

แรงบนัดาลใจจากการร่วมงานกบัท่าน ดร.สริุนทร์ พศิสุวรรณ

	 เน่ืองจากผู้เขียนมีโอกาสได้รับความเมตตา

จาก	ท่าน	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	ให้เข้าไปช่วยงาน

ในฐานะผูช่้วย		เวลาทีท่่านเดินทางไปท�างานต่างประเทศ	

 โดยงานแรก	 คือ	 การถวายงานตามเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร ี

ไปรฐัแคลฟิอร์เนีย	 สหรฐัอเมรกิา	 เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 

พ.ศ.	2556	โดยเสด็จฯ	ครัง้น้ัน	สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

ท่านเสด็จไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

และทอดพระเนตรระบบการท�างานของมหาวทิยาลยั-

แคลร์มอนต์	 (Claremont	 University)	 ซ่ึงท่านสุรินทร์จบการศึกษาปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากที่น่ัน	 

ท่านได้พาเดินไปดูหอพักที่ท่านเคยอยู่ตอนเรียนท่ี	 McKenna	 College	 ด้วยสีหน้าท่ีมีความสุขพร้อมกับ 

เล่าให้ฟังว่า	 ด้วยท่ีท่านเป็นเด็กต่างจังหวดัและเป็นนกัเรยีนทนุ	 Frank	 Bell	 Appleby	 ไปศึกษาต่อ	 ช่วงปี	 3-4	 

จงึมีเงินไม่มาก	 ต้องท�างานพเิศษ	 เช่น	 การรบัจ้างกวาดใบไม้ทีส่นามหน้าหอพกับ้าง	 หรอืงานอืน่ๆ	 ในมหาวทิยาลยั

ตามทีจ่ะหาได้	ท่านไม่เคยได้เข้าไปเท่ียวเล่นในเมือง	มีแต่เพยีงสุดสัปดาห์นานๆที	จงึได้นัง่รถเมล์เข้าไปในเมือง

เนื่องจากตัวมหาวิทยาลัยออกไปนอกเมือง	 และท่านยังท�ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากมาย	 เช่น	 อยู่ชมรม-

โต้วาทีและปาฐกถาของมหาวทิยาลยั	 และโต้วาทชีนะฝรัง่ด้วย	 ท่านสอนว่า	 “คนเราต้องมีความอดทน และต้ังใจ 

ทุกชีวิตล้วนมีข้อจ�ากัด  แต่เราอย่าไปจ�านนกับข้อจ�ากัดนั้นๆ ทุกชีวิตเกิดมาเพื่อหาความหมายให้ตัวเอง และ

เมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วให้เดินหน้า ห้ามล้มเหลว”

 ท่านบอกต่อว่า	 มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์	 สอนอะไร

ท่านหลายอย่างมากต้ังแต่การมีระเบยีบวนิยั	 การเป็นผูน้�า	 การบรกิาร 

สังคมและการช่วยเหลือผู้อื่น	 โดยทางมหาวิทยาลัยจะให้คิด

โครงการที่เป็นประโยชน์และพัฒนาชุมชนรอบ	 ๆ	 ข้าง	 เพื่อน�า

ความรู้สู่ชุมชน	 โดยที่ท่านได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยเรียนจนถึง

บัดนี้

	 ต่อมาทุกปีจะมีโอกาสติดตามท่านไปเวลาท่านไปพูด 

หรือท�างานที่ต่างประเทศ	 สิ่งที่เรียนรู้จากท่าน	 คือ	 ท่านจะเป็น 

คนทีอ่่านหนังสือเยอะมาก	 ตอนเช้ากิจวตัรประจ�าของท่านส่ิงแรกคือ 

ตื่นมาละหมาดตอนเช้า	และออกก�าลังกาย	 เวลาไปไหนท่านจะมีกางเกงวอร์มและรองเท้าผ้าใบติดตัวไปด้วยทุกครั้ง 

เสรจ็แล้วท่านจะมาน่ังด่ืมกาแฟและอ่านหนังสือพมิพ์ทุกฉบับท่ีท่านจะอ่านได้	 โดยท่ีท่านสอนว่า	 คนเราต้องเรยีนรู้ 

ตลอดชีวิต	ท่านจะเป็นคนท่ีชอบเขียนหนังสือมากโดยจะใช้เวลาว่างในการอ่านและเขียนหนังสือโดยเฉพาะเวลา 

ในเครื่องบินเขียน	ท่านบอกว่า	คนเราต้องมี	“Sense of Urgency”	 ต้องตระหนักในความเป็นวกิฤตของกาลเวลา	

เวลาทุกนาทีมีค่าต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เสมอ	อย่าให้เสียเวลาสักนาทีเดียว

 ด้วยความท่ีท่านเดินทางพูดและประชุมต่างประเทศตลอด	 เวลาไปท่ีใดก็ตามท่านเขียนโปสการ์ด 

ของเมืองต่างๆ	 เพื่อส่งให้คนที่ท่านรักและผูกพันทุกครั้งโดยเฉพาะชาวบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านท่าน 

โดยท่านบอกว่าท่านอยากแบ่งปันให้เขามีโอกาสเหน็และได้รบัรูใ้นส่ิงท่ีท่านได้ไปและได้เหน็เพือ่ให้เขารบัรูว่้า 

ท่านยงัอยูก่บัพวกเขาตลอดเวลา	ซ่ึงท่านจะบอกเสมอว่า	“No man is an island”  ไม่มีใครสามารถอยูเ่พยีงล�าพงัได้ 

นอกน้ีท่านยังสอนให้มีความเมตตาและให้โอกาสต่อผู้อื่น	 ซ่ึงจากการท�างานกับท่าน	 ท่านจะให้เกียรติและ

เป็นห่วงผูช่้วยงานทกุคนและดูแลทุกคนเสมือนเป็นคนในครอบครวัของท่าน	 ท่านบอกเสมอว่าเวลาพดูอะไรออกมาส่ิงน้ัน

จะต้องเป็นภาษาท่ีสวยงามและเป็นประโยชน์	อย่าท�าร้ายผู้อื่นด้วยค�าพูดและต้องให้เกียรติผู้อื่นเสมอ	โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยกว่าเรา	ทุกคนมีความเท่าเทียมและเสมอภาค

 นอกจากน้ีท่านยงัเป็นนักพดูท่ีไม่เคยมีสครปิต์	 ไม่ว่าจะเป็นองค์ปาฐกหรอืเป็นการพดูเสวนากับผูอ้ืน่	 แต่ท่านจะเตรยีมงานและศึกษาเรือ่งทีท่่านจะพดูด้วยประสบการณ์

และด้วยใจ	 เพราะเม่ือถามว่า	 ท่านไม่ใช้สไลด์หรอืโน้ตหรอื	 ท่านจะเอามือชีท้ีศี่รษะและหน้าอก	 พร้อมบอกว่ามันอยู่ในน้ีแล้ว	 ท่านบอกเสมอว่าคนเราต้องท�างานด้วยใจ

และความเชื่อมั่นใจ	งานที่เราจะท�าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ	โอกาสจะเดินเข้ามาหาเราเอง

	 จากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกับท่านมานานกว่า	 5	ปี	 สิ่งที่ท่านย�้าเสมอ	คือ	 การศึกษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนาคนและประเทศชาติ	 ท่านได้กล่าวย�้าว่า  

การเป็นอาจารย์ให้ความรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้ว	 แต่เราต้องสอนให้นักศึกษาคิดและแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับเขา	 เราต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เขาน�าความรู้

ไปต่อยอดอย่างสร้างสรรค์และมีศีลธรรม	โดยที่จะต้องเน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้ทุกด้านโดยการอ่านให้มากและเอาใจใส่ในสิ่งรอบ	ๆ	ตัว		การศึกษาภาษาต่าง	ๆ	 

นอกจากภาษาไทยถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเรียนรู้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของชีวิต		เราต้องน�าเทคโนโลยีต่าง	ๆ	มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาสิ่งต่าง	ๆ	ในโลก 

ท่ีแตกต่างกับเรา	 เป็นการรู้เขารู้เรา	 โดยท่านเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องต้ังใจศึกษาเล่าเรียนและน�าความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด	 และทุกเชื้อชาติ	 ศาสนา	

สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักและแบ่งปัน							

ผศ. เสาวภา งามประมวญ คณะรัฐศาสตร์

 -

	 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตร

พระสงฆ์	 100	 รูป	 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. 

เป็นต้นไป	ณ	ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์- 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่	 เป็นการสร้างบุญกุศล	 

และเสริมสร้างสิรมิงคลแก่ชวิีต	ให้ประสบพบเจอ-

แต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี้

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี	จัดอบรม	

“สิทธิการประกันสังคม” โดยมีนายเผด็จ	 นุ้ยปรี	

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด		เป็นประธาน 

เปิดการอบรม	โดยมีเจ้าพนักงานจ้างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 เจ้าหน้าท่ีสาขา

วทิยบรกิารฯ	 หน่วยราชการ	 และประชาชนท่ัวไป	

ร่วมอบรม	 เม่ือวนัที	่ 14	 ธันวาคม	 2560	 ณ	 ห้องประชมุ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สาขาวทิยบรกิารฯ	จงัหวดั-

อุทัยธานี

สาขาฯอุทัยธานี จัดอบรม 
สิทธิการประกันสังคม

เชิญชวนตักบาตรในโอกาสปีใหม่



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

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

 

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 พบผู้ว่าฯอุดรธานี รองศาสตราจารย์  

ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดอุดรธานี	พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีสาขาฯอุดรธานี	

เข้าเยี่ยมคารวะนายวัฒนา  พุฒิชาติ 				ผู้ว่าราชการ- 

จังหวัดอุดรธานี	 เพ่ือหารือเตรียมการจัดงานวันพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช	 ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี	 17	มกราคม	

2561	ณ	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดอุดรธานี	 	 โดย

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี	 ในฐานะที่ผู้ว่าฯ	 เป็น

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท		พร้อมยืนยัน

จะร่วมมือกันท�างานเพ่ือรามค�าแหงและประเทศชาติต่อไป

ซ่ึงต่อมาเมือ่มีการติดต่อค้าขายกบัต่างประเทศมากขึน้ 

ก็จะท�าหน้าที่ดูแลด้านการค้าระหว่างประเทศด้วย

โดยมหีน่วยงานภายใต้ความควบคมุทีส่�าคัญกค็อืกรมท่า 

ซ่ึงแยกกรมท่าซ้ายดูแลชาวจนีมีพระโชฎึกราชเศรษฐี

เป็นเจ้ากรม	 และกรมท่าขวาดูแลชาวแขกมีพระจฬุา- 

ราชมนตรีเป็นเจ้ากรม

	 สาเหตุที่ในซีรีส์ท่ีว ่าต้องมีตัวละครที่เป็น

พระยาพลเทพนั้น	 เดาเอาว่าเป็นเพราะตามค�าให้การ

ชาวกรุงเก่าที่พม่าจับไปและบันทึกไว้น้ันเขียนว่า

พระยาพลเทพเป็นไส้ศึกลอบส่งเสบียง	 และแอบเปิด 

ประตูเมืองให้พม่าด้วย	ในละครก็เลยต้องมีคนผู้นี	้

แต่ก็ไม่น่าจะจับแพะชนแกะให้เป็นผู้ดูแลด้านท่าเรือ

และการค้าเลย	

 ป.ล.	 ภาพประกอบตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา	

แต่เป็นภาพ	1	ในคณะทูตไทยท่ีเดินทางไปฝรั่งเศส

สมัยสมเด็จพระนารายณ์และฝรัง่วาดภาพเหมอืนเอาไว้ 

ผมชอบภาพนีเ้พราะหน้าตาเหมือนคนไทยยคุปัจจบุนัดี

 “โครงการฯน้ีเป็นโอกาสดีให้บุคคลท่ัวไปได้

ศึกษาเพิม่เติมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สามารถน�าไปปรบัใช้ 

ได้ในการท�างาน  ต่อยอดพฒันาตนเองเป็นภาษาท่ีสอง  

หากมีโอกาสจะเพิ่มภาษาอื่นๆ เป็นภาษาที่สามด้วย  

อยากให้เพิ่มเติมเวลาอบรมวันเสาร์ อาทิตย์  เพื่อเอื้อ

ต่อผู้สนใจแต่ไม่มีเวลาเข้าเรียนในวันปกติ”

สถาบันภาษา ม.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 4)

อีกท้ังยังเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ	

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย

 “สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ท�าให้

ภยัต่างๆ	 เข้าใกล้ทุกคนมากขึน้	 โดยเฉพาะภยัท่ีมาจาก 

เทคโนโลย	ี หลอกลวงให้หลงเชือ่ผ่านทางสือ่โซเชยีลมีเดีย 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกคนต้องรู้เท่าทันภัยท่ีจะเกิดขึ้น 

การจดัอบรม	 “หอพกัยคุใหม่	 รูท้นัภยั	 4.0”	 ถอืเป็นการ

ร่วมมือกนัทัง้หน่วยงานภาครฐั	 เอกชน	 ผูป้ระกอบการหอพกั 

และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ร่วมกันป้องกัน	 ดูแล	 และเป็นหูเป็นตา	 ท�าให้ชุมชนและ

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นสังคมทีน่่าอยู่ 

มีความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สิน	 ส่งผลให้นักศึกษา 

และผูพ้กัอาศัยมีคุณภาพชวีติทีดี่และเอ้ือต่อบรรยากาศ 

การศึกษาเล่าเรียน”

	 ทัง้นีภ้ายในงานมีการบรรยาย	 เรือ่ง	 “มาตรการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”	 โดย 

พ.ต.ท.ดร.สันติชยั จันทดวง	 รองผกก.ป.สน.หวัหมาก	

และ	 พ.ต.ท.ดร.วนัเผด็จ หงษ์ทอง	 สวป.สน.หวัหมาก	

และการบรรยาย	 เรื่อง	 “แหล่งพักส่ิงเสพติดและ

ความมัน่คงของคนต่างด้าว” โดย	พ.ต.ท.พิพัฒน์  เตง็ถาวร 

รองผู้ก�ากับสืบสวน	 สน.หัวหมาก	 และการบรรยาย

เรือ่ง “สาระน่ารูเ้กีย่วกบัภาษีหอพัก”	 โดยอาจารย์รฐัศกัด์ิ 

พิศุธางกูร และอาจารย์ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ 

อาจารย์คณะนิติศาสตร์	ม.ร.	ด้วย

รามค�าแหงมุ่งพัฒนาฯ (ต่อจากหน้า 12)

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ 			เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา		หมายเลขแถว		หมายเลขที่-

นั่งสอบ		รหัสประจ�าตัว		ชื่อ	-	นามสกุล		เป็นภาษาไทย	 

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ		1		น้ิว			สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือ 

ของนักศึกษาแต่ละคน		และน�าไปติดที่นั่งสอบได	้		 

เป็นกระดาษสีชมพู																																																					

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา		เป็นเอกสาร

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว	 ท่ีน่ัง	 วิชา	 ช่ือ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือช่ือของ

ตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา	 เพื่อ

แสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง	ก่อนลง- 

ลายมือช่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่จะ

สอบและช่ือ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่		

เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา 	เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน-

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปท่ีหน่วยลงทะเบียนเรียน	

ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ	 อาคารกงไกรลาศ	 (KLB)   

ชั้น	1	รามฯ	1	ก่อนการสอบ

ม.ร. สอบซ่อมของภาค 1ฯ (ต่อจากหน้า 12)
การรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2560

	 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

ให้มีการสอบซ่อมภาค	1	ปีการศึกษา		2560		ระหว่างวันท่ี	 

11-16	มกราคม	2561	นั้น	

		 เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ 

หมายเลขแถว	-	ที่นั่งสอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดของ

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้ดังน้ี

  1.	 นักศึกษาทุกช้ันปีและผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	(Pre-degree)	ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จ

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดตั้งแต่วันที่		4-16	มกราคม	2561 

ซึ่งแบ่งเป็น	2	แห่ง	ดังนี้	 	 	 	

	 	 1.1	 หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ		(ONE		STOP 

SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	รามฯ	1

		 	 1.2		กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคารพระมาส 

(PRB)	ชั้น	1	รามฯ	2	

 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่-

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ	 ที่หมายเลขโทรศัพท์	 0-2310-6000	

และ	0-2310-6100		ต้ังแต่วันท่ี	4	มกราคม	2561

	 3.	นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง-

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	 INTERNET	ที่

เว็บไซต์	www.ru.ac.th	ตั้งแต่วันที่ี	่4	มกราคม	2561 

		 4.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ณ	จุดบริการได้ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตั้งแต่วันที่	4	มกราคม	2561

	 5.	กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงกระบวนวิชา 

ท่ีลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ีหน่วยจัดสอบ	 ฝ่ายลงทะเบียนเรียน 

และจัดสอบ	อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล	(สวป.)	ช้ัน	6	รามฯ	1	ต้ังแต่วันท่ี	

4	มกราคม	2561

	 อน่ึง		หากนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือมีกระบวนวิชาในตารางสอบไล่รายบุคคลไม่ตรง

กับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อสอบถาม

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล	 ฝ่ายลงทะเบียนเรียน

และจัดสอบ	อาคารสวป.	ชั้น	6	รามฯ	1	ก่อนการสอบ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๘) วันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

 

แสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 และกรรมการ 

สภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวฒิุ	ร่วมแสดงความยนิดีกบั 

นายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	ในโอกาสเข้ารบัพระราชทานปรญิญา 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักด์ิ	จากมหาวทิยาลยั- 

ขอนแก่น	 ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับสน.หัวหมาก จัดกิจกรรม “หอพัก 

ยุคใหม่ รู้ทันภัย 4.0” มุ่งพัฒนาหอพักและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นสังคมที่น่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	ม.ร. 

เป็นประธานเปิดการอบรม	 “หอพักยุคใหม่	 รู้ทันภัย	 4.0”	 โดยมี	 พ.ต.ท.ดร.สันติชัย จันทดวง	 รองผกก. 

ป.สน.หัวหมาก	และ	พ.ต.ท.พิพัฒน์ เต็งถาวร รองผู้ก�ากับสืบสวน	สน.หัวหมาก	และ	พ.ต.ท.ดร.วันเผด็จ 

หงษ์ทอง สวป.สน.หัวหมาก	 เป็นวิทยากร	 และมีผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ	ม.ร.	 หัวหมาก	 และ

วทิยาเขตบางนา		รวมท้ังชมุชนร่วมในงาน		เม่ือวนัที	่	22		ธันวาคม		2560		ณ	อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสน้ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์	 กล่าวว่ามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	 และคณะกรรมการภาคประชาชนฯ	 ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการ 

และการให้บริการของหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ- 

มาตรฐานหอพัก	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพักและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย	 รวมทั้งเป็นการ 

ขยายเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการหอพกัและมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	ในการพฒันาคณุภาพชวีติ 

ของนักศึกษาและผู้พักอาศัยในหอพัก	 โดยการด�าเนินงานตามโครงการฯ	ดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างด ี

จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องตลอดจนผูป้ระกอบการหอพกับรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ท้ังบรเิวณหวัหมาก 

และวทิยาเขตบางนา	ดังน้ันคณะกรรมการฯ	จึงจัดอบรมเรือ่ง	“หอพกัยคุใหม่	รูท้นัภยั	4.0”	ขึน้	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ 

หอพักมีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหอพักฉบับใหม่	 และรู้เท่าทันภัยอันตรายต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน	 รวมทั้งวิธีการป้องกันและมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อยกระดับมาตรฐานหอพกับรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัรามค�าแหงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	โดยมี	ผู้ประกอบการ 

หอพักบรเิวณโดยรอบ	ม.ร.	(หวัหมาก)	และวทิยาเขตบางนา	และชุมชน	เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	120	คน										

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยรู รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพกล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดจ�าเป็นต้องพักอาศัยอยู่ตามหอพักต่างๆ

หอพกัจึงเปรยีบเสมือนบ้านหลงัท่ีสองของนกัศึกษา	 การอ�านวยความสะดวกและการดูแลสวสัดิภาพของนักศึกษา 

ก็ถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย	ตามนโยบาย	“ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของตนเอง” และถือเป็น 

สถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ด�าเนินการโครงการ	“หอพักติดดาว”		และโครงการ	“หอพักสีขาว”  ที่ท�าให้ชุมชน 

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยน่าอยู่อาศัยปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข (อ่านต่อหน้า 11)

รามคำาแหงมุ่งพัฒนาหอพักและชุมชน
จัดอบรม “หอพักยุคใหม่ รู้ทันภัย 4.0”

(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดสอบซ่อม 

ของภาค	1	ปีการศึกษา	2561	ระหว่างวันที่	11	-	16	

มกราคม	 2561	 ท�าการสอบ	 6	 วันโดยสอบวันละ	 

2	คาบเวลา	คาบเช้า เวลา	09.30	-	12.00	น.	คาบบ่าย 

เวลา	14.00	-	16.30	น.

 สถานที่สอบ  ใช้รามฯ 1  

รามฯ 1 	อาคาร		BPB,	KLB,	NMB,	POB,	PYB,	

SBB,	 SRI,	 SWB,	VKB,	VPB	อาคาร	BPB	และ	

SRI101	(ห้องอ่านหนังสือศรีอักษร)	ใช้เฉพาะวันที่ 

14		มกราคม		2561	คาบบ่าย		เท่านั้น

 สถานที่สอบพิเศษ

สถานที่สอบกรณีพิเศษ		ห้องสโมสรหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

สถานท่ีสอบพระภิกษุ-สามเณร		สอบซ�้าซ้อน 

อาคารเวียงค�า101		(VKB	101)	รามค�าแหง	1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 1.	 นักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ เข้าศึกษา 

รายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree)	 ทุกชั้นปี	 สามารถติดต่อขอรับ

ตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตัวเอง	โดยให้น�าบัตร-

ประจ�าตัวนักศึกษา	 หรือใบเสร็จลงทะเบียนเรียน	

ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี	 ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด	

ต้ังแต่วันท่ี	4-16	มกราคม	2561	ซ่ึงแบ่งเป็น	2	แห่ง	ดังน้ี

	 	 1.1	 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (ONE		

STOP	SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ช้ัน	1	รามฯ	1

	 	 1.2	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคารพระมาส

(	PRB	)	ชั้น	1	รามฯ	2		

 นอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากส่ือที่มหาวิทยาลัย

จัดท�าให้  ดังนั้น

	 1.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข	 0-2310-6000	 และ	 0-2310-6100	ตั้งแต่

วันที่	4	มกราคม	2561

	 2.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย		คือ	อาคารเวียงผา	ช้ัน	1 

สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่		4		มกราคม		2561

	 3.	 จากระบบ	INTERNET  ท่ีเว็บไซต์		www. 

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	(ส่วนกลาง)	

ซ่ึงนักศึกษาสามารถ	download 	ออกดูสถานท่ีสอบ  

หมายเลขแถวและท่ีน่ังสอบได้		แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

และสามารถเข้าไปดูได้ต้ังแต่วันท่ี		4		มกราคม	2561

	 4.	 กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงกระบวนวิชา

ท่ีลงทะเบียน	ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี	 หน่วยจัดสอบ	 ฝ่ายลงทะเบียนเรียน

และจัดสอบ	อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล	 (สวป.)	 ชั้น	 6	 รามค�าแหง	 1	

ตั้งแต่วันที่	4	มกราคม	2561					

ม.ร. สอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2560
11 - 16 มกราคม 2561


