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ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต แนะชาวรามฯ
ใช้อำานาจเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน

 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

แนะหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้  ใช้อ�านาจแห่งรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

ไม่ยอมจ�านนต่อการทุจริต  พร้อมร่วมกันสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นก�าลังของชาติ  เพื่อการ

พฒันาประเทศสู่ความรุง่เรอืง  ในโครงการฝึกอบรม เรือ่ง “การป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานภาครฐั”  

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ ประธานกรรมการบรหิารมลูนธิต่ิอต้านการทจุรติ  กล่าวว่าการป้องกนัการทจุรติ

ในหน่วยงานภาครัฐเป็นประเด็นปัญหาท่ีสังคมให้ความสนใจ  และเป็นปัญหาที่ไม่สามารถ

หลบซ่อนได้อีกต่อไป  เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกของความโปร่งใส  โดยองค์กรเพื่อความ- 

โปร่งใสสากล  ซึ่งท�าหน้าท่ีต่อสู้กับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อก�าจัดให้หมดไป 

ได้ก�าหนดดัชนีภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั  (Corruption Perceptions Index : CPI)  หรอืดัชนกีารรบัรู้

การทุจริต  เพื่อเป็นตัวชี้วัดระดับการคอร์รัปชันในแต่ละประเทศ  

 “ทุจริต หรือคอร์รัปชัน  คือการใช้อ�านาจที่ได้มาโดยหน้าท่ีหรือการใช้อ�านาจแห่งรัฐ

เพื่อการหาประโยชน์ส่วนตัว  ขณะที่อ�านาจแห่งรัฐนั้นต้องเป็นการใช้อ�านาจเพื่อการบริหาร-

ราชการแผ่นดิน  โดยเฉพาะท่ีเกีย่วข้องกับวงการการศึกษา  เพราะสถาบนัการศึกษาเป็นจดุเริม่ต้น

ของการสร้างเยาวชนรุน่ใหม่ให้รองรบัและพฒันาสูก่ารเป็นผูใ้หญ่ต่อไป  หากการศึกษาสร้างคน

ให้เติบโตเป็นอาชญากร  ปราศจากคนดีท่ีมีจิตวิญญาณพิทักษ์ปกป้องประเทศ  ประเทศน้ันๆ 

จะล้มเหลวลงเพราะการคดโกงในที่สุด”

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรผูใ้ห้บรกิาร-

นักศึกษาพิการ  หวังยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ  บรรลุเป้าหมาย 

ทางการเรียน ส่งเสริมการมีงานท�า  ฝากชาวรามฯ ดูแลนักศึกษา

พิการด้วยใจเสียสละ  สร้างความเท่าเทียม  เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาพิการ  สู่การพัฒนาสังคม

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยรู  รองอธิการบดี

ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ  เป็นประธานเปิดโครงการพฒันา

บคุลากรเครอืข่ายการให้บรกิารนกัศึกษาพกิาร  เรือ่ง การช่วยเหลือ 

และอ�านวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผลแก่นักศึกษาพิการ  

ระหว่างวันท่ี 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561  จัดโดยงานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา

ม.ร.ยกระดับการดูแล นศ.พิการ
หวังเสริมคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาประเทศ

   
 
             

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง ลงนามความร่วมมือในบนัทกึความเข้าใจด้านทางวชิาการกบั 

มิสเตอร์ยูอิชิโร่ ซาไก รองกรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท นันทวัน 

จ�ากัด (Thai Obayashi Corporation Limited) ในการหาแนวทางใน

การพัฒนาขีดความสามารถและความร่วมมือในการจัดท�าหลกัสตูร

การฝึกอบรม การสัมมนาด้านวิศวกรรม การสนบัสนุนบุคลากรและ 

นักศึกษาในด้านวิศวกรรม  จัดหาวิทยากรในการเรียนการสอน 

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านวชิาการ ความร่วมมือในการประสานงาน 

เพือ่การศึกษาดูงาน การฝึกงาน และการท�าโครงงานทางวศิวกรรม ทั้งน้ี 

มี ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์ แสง-ชโูต คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

และคณาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผูบ้รหิาร ม.ร. ร่วมให้การต้อนรบั 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยบริการ

และบริหาร

ม.ร.ลงนาม	MOU	ร่วมกับบริษัทวิศวกรรมญี่ปุ่น

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

 ศาสตราจารย์พิเศษ วชิา  มหาคณุ  กล่าวต่อไปว่า 

การคอร์รัปชันเริ่มต้นจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง  

โดยองค์กรเพือ่ความโปร่งใสสากลได้ระบุถึงกรณีต่างๆ 

ทีเ่กดิข้ึนในการคอร์รปัชันของภาครฐั อาทิ การคอร์รปัชนั

เชิงนโยบาย  อาศัยผลประโยชน์ทบัซ้อน  ยดึผลประโยชน์ 

ส่วนตัวเป็นหลกั  การติดสินบน  การใช้ระบบอปุถมัภ์

ทีน่�าไปสู่การเลอืกท่ีรกัมักทีช่งัและการเล่นพรรคเล่นพวก 

ไม่มีการแข่งขนั  ท�าให้ปิดโอกาสส�าหรบัคนมีศักยภาพ

ไม่ได้เข้ามาท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ขาดความ 

หลากหลายทางความคดิท่ีจะช่วยเสรมิสร้างซ่ึงกนัและกนั

 “เจตนารมณ์ตามอ�านาจหน้าท่ีของรัฐก�าหนด

ให้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  ตามที ่ John 

F. Kennedy กล่าวไว้ว่า ‘จงอย่าถามว่าประเทศชาติ

จะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะ

ท�าอะไรให้ประเทศชาติ’  ซึ่งการหาประโยชน์ส่วนตัว 

ไม่ใช่สิ่งผิด  แต่ต้องไม่น�ามาเกี่ยวข้องกับงานราษฎร์

ของหลวง  ประเทศไทยถูกท�าลายโดยระบบอุปถัมภ์  

แต่ในปัจจุบันเร่ิมมีการต่ืนตัวมากขึ้น  มีกฎหมาย

ควบคุมการทุจรติมากขึน้  พร้อมกบัการปลกูจติส�านกึ

ด้านจริยธรรมให้กับเยาวชน  ปรับค่านิยมให้เกิด 

ความร่วมมือลงแรงด้วยใจสาธารณะเพื่อประโยชน์

สุขของส่วนรวม”

 ศาสตราจารย์พิเศษ วชิา  กล่าวอีกว่าความไว้วางใจ

จากประชาชนเป็นหวัใจส�าคัญส�าหรบัระบบการท�างาน

ของเจ้าหน้าทีร่ฐั  โดยอาศัยหลกัธรรมาภบิาลท่ีโปร่งใส 

เปิดเผย ตรวจสอบได้  มีระบบคิดวเิคราะห์ มีหลกัคณุธรรม 

จริยธรรมท่ีมีคุณภาพ  ปลูกและปลุกจิตส�านึกด้าน- 

ความซ่ือสตัย์สจุรติ  ด�าเนนิงานด้วยความรูค้วามเข้าใจ  

มีระบบตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง  บังคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั 

จัดท�าคู ่มือในการปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

อย่างชดัเจน  และต้องให้ประชาชนมีส่วนรูเ้หน็  ตระหนัก

ในหน้าที่และสิทธิของตนเอง  

      “ทกุระบอบการปกครองประเทศไม่อาจหลกีเลีย่ง

ปัญหาคอร์รปัชนัได้  แต่กไ็ม่ควรยอมจ�านนให้คอร์รปัชนั

กลายเป็นวิถีชีวิตของประชาชน  จนท�าให้สิ้นชาติ 

สิ้นแผ่นดิน ดังนั้น แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คือหนทางที่จะหล่อเลี้ยงพวกเราให้อยู่รอด  ไม่ท�า

อะไรเกินเลย  ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป  ใช้ชีวิตอยู่บน

ความพอประมาณ มุ่งหวงัอยูบ่นทางทีถ่กูต้อง ชอบธรรม 

มีความเฉลยีวฉลาด และกระตือรอืร้น  ร่วมกนัต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ  เพื่อความม่ันคงของประเทศ 

เป็นรากฐานอันดีสู่พลเมืองของชาติรุ่นต่อไป”

ประธานมูลนิธิฯ (ต่อจากหน้า 1)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ดูแลนักศึกษาพิการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

เข้าร่วมงาน  เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้อง 401 

ชั้น 4  อาคารนพมาศ

 โอกาสนี้  นางนฤมล  มนาปี  ผู้อ�านวยการ 

กองกิจการนักศึกษา  กล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงได้จัดบริการทางการศึกษา  สร้างโอกาส

ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้  และส่งเสริมการมีงานท�า 

ส�าหรบัคนพกิาร  โดยค�านึงถงึความเท่าเทียมกนัในสังคม  

โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายการให้บริการ

นกัศึกษาพกิารเป็นภารกจิหลกัทีส่�าคญัของกองกจิการ- 

นักศึกษา  เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัยส�าหรับนักศึกษาพิการ  

 “หลังเสร็จส้ินโครงการนี้  หวังให้บุคลากร

ที่ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลนักศึกษาพิการท้ังส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 

การส ่ง เสริมทักษะการบริหารจัดการตนเอง   

การช่วยเหลือนักศึกษาพิการ  และสามารถน�าไปใช ้

ในการจัดบริการสนับสนุนทางการศึกษาแก ่

นักศึกษาพิการอย่างสมเหตุสมผลตามบริบทของ

สถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการได้บรรลุ

เป้าหมายของการศึกษาต่อไป”

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล  รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ

และประกนัคุณภาพ  กล่าวว่าคนพกิารเป็นผูมี้ความบกพร่อง 

ทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง  ประกอบกับมีอุปสรรค 

ในด้านต่างๆ ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

อย่างไรก็ตามคนพิการจัดว่าเป็นคนมีความสามารถ 

หากได้รบัโอกาสทางการศึกษา  พฒันาศักยภาพ  ได้ท�า

กจิกรรมทีส่่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ  โดยปัจจุบนั

ประเทศไทยให้ความส�าคัญและสิทธิประโยชน์ต่อผู้

พิการจ�านวนมาก  เพื่อลดความเหลื่อมล�้า  และสร้าง

ความทัดเทียมกันในทุกมิติ

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ขยายโอกาส

ทางการศึกษา  เป็นตลาดวิชาที่ไม่จ�ากัดคุณสมบัติ

ส่วนบุคคลในการเข้าศึกษา  ให้ความส�าคญัและส่งเสรมิ 

การพัฒนาศักยภาพส�าหรับนักศึกษาทุกคนรวมถึง 

นักศึกษาพกิารด้วย  โดยสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติ 

การจดัการศึกษาส�าหรบัคนพกิาร พ.ศ.2551  ตามยทุธศาสตร์

การจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิารในระดับอดุมศกึษา  

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังจะเห็น

ได้จากจ�านวนผู้สมัครนักศึกษาพิการที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปรียบเสมือนแผ่นดิน 

ของประเทศท่ีน�าความรู้และการศึกษาไปสู่ทุกหย่อมหญ้า

ของสังคมไทย  การดูแลนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทางการศึกษา  เป็นหน้าท่ีทีท่กุคน

ม.ร.ยกระดับการดูแลฯ (ต่อจากหน้า 1)

ต้องดูแล  โดยเฉพาะนักศึกษาพกิารท่ีจะได้รบัการดูแล 

อย่างเป็นพิเศษด้วยการเสียสละเพื่อช่วยเหลือ  และ 

พัฒนาความรู้สู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ

ในอนาคต”   

 คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานว่า 

บริษัท นันทวัน จ�ากัด หรือบริษัท Obayashi เป็น

องค์กรที่ให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร 

ปัจจุบันป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีสมบูรณ์แบบ 

รบังานโครงการทัง้กระบวนการและแผนการส�ารวจ 

ออกแบบก่อสร้าง รวมไปถึงการบริหารจัดการ และ

การบ�ารงุรกัษา และได้รบัการรบัรองความพงึพอใจมาก 

โดยบริษัทได้น�าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการ

บริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรอง 

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

เป็นหลักประกนัด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

อาทิ โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าใต้ดิน 

ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟ นอกจากนี้ บริษัท 

ยงัได้สร้างศูนย์ฝึกอบรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้ มีเครือ่งมือ 

ทันสมัยในการพฒันาทักษะและศักยภาพของบุคลากร

ก่อนออกปฏิบัติงาน เป็นศูนย์การศึกษาทางด้าน

อุตสาหกรรมการก่อสร้างส�าหรับนักศึกษาและ

คณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ด้วย

 ท่ีผ่านมา บรษัิทได้ให้ความอนเุคราะห์หลกัสูตร

อบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร.เป็นอย่างดีย่ิง 

ท�าให้นักศึกษาได้รบัความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและปฏบัิติ  

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในนามมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงขอขอบคุณบริษัท Obayashi ท่ีมาเป็น

ส่วนร่วมทางวิชาการ เป็นสนามทดลองการฝึกงาน

ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา

ที่ส�าเรจ็การศึกษาแล้วสามารถปฏบัิติงานได้ ใช้เครือ่งมือเป็น 

โครงการนีย้งัให้โอกาสนกัศึกษาได้เรยีนรูจ้ากการฝึกอบรม

กบัหน่วยงานเอกชนโดยตรง อนัจะส่งผลทีเ่ป็นประโยชน์

ในการเรียนรู้อย่างทันสมัยแก่นักศึกษาด้วย

 “ขอขอบคุณบริษัทที่ได้ดูแลใส่ใจนักศึกษา 

โครงการนี้จะมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร ่วม

โครงการมากยิง่ข้ึน หากมีส่ิงใดทีม่หาวทิยาลยัสามารถ

ให้ความร่วมมือใดๆ ได้ ยินดีต้อนรับ เพื่อให้เกิด

ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น” 

ม.ร.ลงนาม MOUฯ (ต่อจากหน้า 1)

 รับมอบเครื่อง Slit-lamp คณุวริตัน์  งามข�า 

นายกสโมสรโรตารีพระนคร พร้อมด้วยทีมงาน 

สโมสรโรตารีประเทศไทยและต่างประเทศ  

มอบเครือ่ง Slit-lamp ให้กับคลนิิกทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยมีอาจารย์ดนัย  ตันเกดิมงคล  

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ 

นักศึกษา ร่วมรับมอบ เม่ือวนัที ่ 14 กมุภาพนัธ์ 2561  

ณ คลนิิกทศันมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 1



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ณ ท่ีตรงนี ้“ข่าวรามค�าแหง” จะเอ่ยถงึ

แสดงความยินดี และแสดงความชื่นชม

ต่อผู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลกที่ชื่อ

 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 ส�าหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้

 สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม-

ราชูปถัมภ์

 เสด็จฯแทนพระองค์ในพธีิพระราชทาน

รางวัลน้ี ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

และในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่า 

ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

 รางวลัสาขาการแพทย์ ได้แก่ โครงการ 

จีโนมมนุษย์ (The Human Genome Project) 

ซึง่ม ีนายแพทย์อรีคิ ดี.กรนี ผูอ้�านวยการ 

สถาบนัวิจยัจโีนมมนุษย์แห่งชาติ สถาบนั

สุขภาพแห่งชาติ สหรฐัอเมรกิา เป็นผูแ้ทน

โครงการ

 ส่วนรางวัลสาขาการสาธารณสุข 

ได้แก่ ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู 

แอนเดอร์สัน จูเนียร์ นายแพทย์จอห์น 

บี.รอบบินส์ และแพทย์หญงิราเซล  ชเนียสัน

 จากสถาบันสุขภาพเด็กและพัฒนา

มนุษย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่ง

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความ

ชื่นชมยินดีไว้ ณ ที่นี้

 ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จดัโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจ�าปี 2561 “RU Book 

Fair 2018” ปลกูฝังนสัิยรกัการอ่านให้นกัเรยีน นกัศึกษา 

บุคลากรและประชาชนทั่วไป    โดยมี  รองศาสตราจารย์ 

ดร.ปัญญา ศิรโิรจน์  คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  รกัษาราชการ

แทนผูอ้�านวยการส�านกัหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดงาน 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ส�านักหอสมุดกลาง

 นางสาวพรทิพย์ รักบุรี บรรณารักษ์ช�านาญการพิเศษ กล่าวรายงานว่า โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 

ประจ�าปี 2561 “RU Book Fair 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน เพิ่มพูนความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเองแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ

ประชาชนทั่วไป และเปิดโอกาสในการเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 

สามารถเลือกซื้อหนังสือและสื่อการศึกษาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน

มหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการอ่าน น�าไปสู่การสร้างสังคมอุดมปัญญา 

 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เปิดมุมมองใหม่จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับ

ความรู้จากการอ่าน ศึกษาหาความรู้และค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 ด้าน รศ.ดร.ปัญญา ศริโิรจน์ กล่าวว่า กจิกรรมทีส่่งเสรมิการอ่านให้กบันกัศึกษาและประชาชนครัง้นี้ 

เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ช่วยดึงดูดคนที่มีใจรักการอ่านให้เข้ามาค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติม และยังได้พบกับ “ชลันตี เฌอรีน สว่างวัฒนะ” นักสิทธิมนุษยชนที่มีใจรักการอ่านและ 

การเขียนนวนิยาย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากชีวิตจริง มาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเกิดความคิด 

ท่ีแตกต่างและเกดิมุมมองใหม่ในการเขยีนนวนิยาย ขอให้นกัศึกษาและผูเ้ข้าร่วมงานได้ตักตวงวชิาจากวทิยากร

ให้มากที่สุดเพื่อจะได้จุดประกายนักเขียนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย

 ตลอดการจัดงานมีกิจกรรมออกร้านจ�าหน่ายหนังสือจากหลายส�านักพิมพ์ มุมแลกเปลี่ยนต�าราเรียน 

มุมบรจิาคและเสนอแนะหนงัสือ  มุมบรกิารสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์  มุม Book  Showroom   มุมนทิรรศการ 

และศิลปกรรม “วรรณคดี ศรสุีวรรณภมู”ิ จดัแสดง ณ ห้องจดัแสดงนิทรรศการ หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม 

อาคาร 3 ชั้น 4  และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอีกหลายรายการ

 กจิกรรมพเิศษ เสวนากบันักเขียน “ชลนัตี” หรอื ชลนัตี เฌอรนี สว่างวฒันะ นกัสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลงาน

นวนิยายที่หลากหลายและน่าติดตาม เรื่อง “การอ่านคือการเดินทาง”  กิจกรรม DIY “การประดิษฐ์ กุพฺชก 

ดอกไม้จากวรรณคดี”  และกิจกรรม CIY “ขนมไทย ใครก็ชอบ : ขนมต้มใบเตย” 

 นอกจากน้ี ยังมีกจิกรรมน�าชม “ห้องรามค�าแหงอนุสรณ์” ซ่ึงเป็นห้องท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมิูพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลท่ี 9 ทรงประทบัพกัพระราชอริยิาบถ 

เม่ือคราวเสด็จพระราชด�าเนินประกอบพธีิพระราชทานปรญิญาบตัรแก่บณัฑิตรุน่แรกของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

โดยในห้องยังคงเก็บรักษาพระราชอาสน์ที่ประทับและเครื่องเรือนต่างๆ รวมถึงยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตรุ่นแรกด้วย

ส�ำนกัหอสมดุกลำง จดั ‘RU Book Fair 2018’
ส่งเสรมินสิยัรักกำรอ่ำนให้นกัศกึษำ-ประชำชน



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ศึกษาศาสตร์ Open House 
�คหกรรมสู่ยุค 4.0�

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการ Open House “คหกรรมสู่ยุค 4.0” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทนคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน และมีนักศึกษาร่วมอบรมจ�านวน 120 คน เมื่อวันที่  

13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคารศรีชุม ชั้น 2 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล กล่าวว่าดีใจท่ีภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดงาน Open House ในครั้งนี้ มุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงและ 

น�าคหกรรมศาสตร์เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพราะสาขาวิชาด้านคหกรรมศาสตร์ ถือเป็น 

พื้นฐานของวัฒนธรรมและสังคมท่ีครอบคลุมและสนองความต้องการของมนุษย์ 

ทั้งอาหาร เครื่องแต่งกาย และครอบครัว หากสามารถน�านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วย 

พัฒนางานด้านคหกรรม ก็จะท�าให้เกิดการขยายตัวออกไปสู่สังคมท่ีกว้างข้ึนและตอบโจทย์ 

ความต้องการของประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้ 

 “กิจกรรม Open House ควรเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงคหกรรมมากข้ึน 

โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น แกะสลัก ท�าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย และ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม และได้รู้จักภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น และขอให้นักศึกษาเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่เรียน 

ต้ังใจศึกษาและเก็บเก่ียวความรู้ให้มากท่ีสุด  เพ่ือการพัฒนาไปสู่อาชีพท่ีใฝ่ฝันในอนาคต

 ลักษณะส�าคัญอีกประการหนึ่งของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นประโยชน์ใน

แง่ของความรู้ ความคิด การอนุรักษ์สิ่งดั้งเดิม ทั้งอาหาร สิ่งประดิษฐ์ ดอกไม้ ใบตอง  

ซ่ึงปัจจุบันมีการสานต่อน้อยลง เพราะเป็นงานฝีมือท่ีอาศัยทักษะท่ีละเอียดอ่อน ผู้ท�าต้องใจเย็น 

และยอมรับกับสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์

ควรภูมิใจ ก็คือ เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้สังคมอยู่ได้ สนองความต้องการของสังคม 

ได้อย่างแท้จริง และช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีของประเทศให้คงอยู่ต่อไป”

 ภายในงาน ยังมีการจัดโชว์ผลงานจากสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชา

อุตสาหกรรมอาหาร มีการท�าผัดไทย ขนมเบื้องโบราณ กระเพาะปลา ค็อกเทลและ 

แพนเค้ก ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานกันฟรี จากฝีมือนักศึกษาโดยตรง สาขาวิชาอาหาร 

และโภชนาการ จัดท�าไอศกรีมผักและผลไม้ กระทงทอง รวมถึงการค�านวนค่า BMI 

ที่มีประโยชน์ สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ ์ จัดโชว์งานแกะสลักและใบตอง พร้อมทั้ง 

สาธิตการท�าสร้อยข้อมือ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาธิตการท�าซองโทรศัพท ์

และจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่โดดเด่นและสวยงาม  สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย ์

และครอบครัว ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาลูกติดเกมและสร้างสัมพันธภาพ 

ในครอบครัว

  นายวัชระ ชัยกรสกุล หรือ “ระ” มหาบัณฑิตคนใหม่ล่าสุด 

จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เผยประสบการณ์ 

การเรียนปริญญาโทและการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน 

  ปัจจุบัน “ระ” ท�างานเป็นเจ้าหน้าท่ีแผนกวีซ่าประจ�าสถานทูต 

สวิตเซอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย และสอนพิเศษ ติวสอบ 

ภาษาเยอรมันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 Q: สาเหตุท่ีเลือกเรียนต่อด้านภาษาเยอรมันในระดับปริญญาโท

 A: ผมมีความสนใจในภาษาเยอรมันต้ังแต่สมัยเรียนระดับปริญญาตรีอยู่แล้ว 

เลยอยากจะเพิ่มพูนทักษะและความรู้ภาษาเยอรมันให้มากขึ้นเพื่อใช้ในอาชีพ 

การงานของตัวเอง ผมเลยเริ่มหาดูหลักสูตรปริญญาโทจากหลายๆที่ ปรากฎว่าที่นี ่

ตอบโจทย์ผมมากที่สุด ทั้งเนื้อหาการสอน หลักสูตรที่เป็นนานาชาติ ค่าเทอม

ที่ไม่สูงมากจนเกินไป และเวลาเรียนที่ผมสามารถท�างานและเรียนไปด้วยได้ ผมจึง

ตัดสินใจมาเรียนที่นี่

 Q: บรรยากาศการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นอย่างไร

 A: เนื่องจากการเรียนที่นี่เป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 

ตอนที่เริ่มเรียนปีแรกผมต้องปรับตัวและจัดสรรตารางเวลาใหม่ เช่น การเดินทาง 

จากที่พักมาที่มหาวิทยาลัย และการท�าการบ้านในแต่ละวิชา แต่ผมโชคดีที่มีเพื่อน 

ร่วมชั้นเรียนที่น่ารัก (มีทั้งคนไทย เยอรมัน อินโดฯ เวียดนาม) และอาจารย ์

ประจ�าสาขาฯชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีพร้อมจะให้ค�าปรึกษา นอกจากน้ีผมยังมีโอกาส 

ได้ฝึกสนทนาภาษาเยอรมัน ซึ่งตอนแรกๆทักษะการฟังไม่ค่อยดีจากตอนแรกที่ฟัง 

ภาษาเยอรมันไม่ค่อยรู้เร่ือง แต่ได้รับการฝึกฝนมาเร่ือยๆจนสามารถฟังเข้าใจ พูดส่ือสาร

โต้ตอบ และสามารถผลิตงานวิจัยท่ีเป็นภาษาเยอรมันได้ (ตอนแรกผมต้ังใจจะเขียนงาน

จบเป็นสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent study) แต่สุดท้ายผมเปลี่ยน

ไปท�าวิทยานิพนธ์ (Thesis) ซึ่งผมภูมิใจมาก

 นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ท่ีสาขาฯยงัมีกจิกรรมต่างๆมากมาย 

เช่น การเชิญอาจารย์เก่งๆจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าในประเทศเยอรมนีมาให้ความรู ้

ด้านวิชาการกับนักศึกษาปริญญาโทและผู้ที่สนใจ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีก็จะได ้

รับทุนพ�านักระยะสั้นในประเทศเยอรมนีเพื่อท�าการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ในส่ิงท่ีสนใจ ตัวผมเองก็เคยได้รับทุนน้ีไปท�าวิจัยระยะส้ัน (Forschungsreise)  

ท่ีมหาวิทยาลัย Friedrich-Schiller-Universität เมืองเยนา เป็นเวลาสองสัปดาห์  

ซ่ึงเป็นการเดินทางไปเยอรมนเีป็นครัง้แรกในชวีติของผม นบัว่าเป็นประสบการณ์ท่ีล�า้ค่ามาก

 Q: การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน  

 A: ผมสามารถน�าความรู้ท่ีได้จากการเรียนปริญญาโทท่ีน่ีไปปรับใช้กับงาน

ที่ผมท�าได้มากมาย อย่างแรกเลยก็คือภาษาเยอรมัน เนื่องจากภาษาเยอรมันเป็น

ภาษาราชการภาษาหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นภาษาที่คนพูดเป็นภาษาแม ่

มากท่ีสุดในทวีปยุโรป ท�าให้ผมสามารถติดต่อส่ือสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างเช่นแขนงวิชาภาษาศาสตร์ท�าให้ผมเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาเยอรมัน 

มาตรฐาน (Hochdeutsch) กับ ภาษาเยอรมันสวิสฯ (Schweizerdeutsch) รวมไปถึง 

การเรียนวัฒนธรรมศึกษาก็ท�าให้ผมมีความเข้าใจกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเยอรมัน 

เป็นภาษาแม่มากข้ึน นอกจากน้ีแขนงวิชาการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ก็มีส่วนช่วยให้ผมสามารถสอนภาษาเยอรมันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมสามารถ

เห็นและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนภาษาเยอรมันของผู้เรียนได้และมีความเข้าใจ 

ผู้เรียนมากขึ้น รู้เทคนิคในการสอนและการวางแผนการสอนเพื่อให้การเรียนรู้

ภาษาเยอรมันของผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ส�าหรับผมการเรียนปริญญาโทสาขาวิชาภาษาเยอรมันฯ ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

นับว่าเป็นประสบการณ์ดีๆ และท�าให้ผมมีวันนี้ได้ครับ  ส�าหรับผู้ที่สนใจและรัก 

ในภาษาเยอรมันผมอยากแนะน�าให้มาเรียนที่นี่ เพราะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทาง

ภาษาเยอรมันอย่างแท้จริง  ท�าให้เราได้รู้ในส่ิงท่ีไม่เคยรู้ หรือจากท่ีรู้อยู่แล้วก็รู้มากข้ึนไปอีก 

เรียนป.โทอินเตอร์เยอรมัน
ท่ีรามฯให้อะไรมากกว่าท่ีคิด

อ. ลาวินี   ปุรณะสกุล สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ข่าวดีส�าหรับผู้สนใจเข้าเรียนภาษาเยอรมันในระดับปริญญาโท

 ขณะนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

(ส่วนกลาง) ผู้สนใจเรียนภาษาเยอรมันในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

ในฐานะภาษาต่างประเทศสามารถสมัครเรียนได้ ผ่านทาง Internet (http://www.grad.

ru.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ 

รับสมัครเพ่ิมเติมได้ท่ีสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

หรือเพจของสาขาวิชาภาษาเยอรมันที่ http://ma_daf_ru.beepworld.de หรือติดต่อ

ประธานสาขาวิชาฯ รศ. ภาคินี อัครมาส เบอร์โทร 081-938-1165 อีเมล์ akkramaspakini@

hotmail.com



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ตอน เลิกใช้ดอลลาร์อเมริกันกันดีกว่า (หรือเปล่า) ตอนที่ 2

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ความเดิมเม่ือตอนท่ีแล้ว 

จบลงตรงทีว่่าถ้าเราจะไม่ขายสินค้า 

ให้อเมริกาเพราะไม่อยากเป็น 

ทาสของเงินดอลลาร์ เราจะ

เปลี่ยนไปค้าขายกับประเทศ

มหามติรอย่างเช่นจนีแทนจะดีไหม ท่ีจรงิถ้าเป็นได้มันก็น่าจะดีอยูแ่ล้ว แต่ปัญหา

อยูต่รงท่ีว่าถ้าเราจะสะสมเงินหยวนแทนดอลลาร์สหรฐัฯ เรากจ็ะต้องได้เปรยีบ 

ดุลการค้ากบัจนีเสียก่อนเพราะการได้เงินหยวนของจนีเรากต้็องเอาสินค้าไปขายจนี 

และต้องขายให้มากกว่าซ้ือด้วย เน่ืองจากตอนซ้ือเงินท่ีได้มาจะไหลกลบัออกไป 

ตรงนี้แหละครับคือปัญหาที่ว่า เพราะถ้าเราดูตัวเลขการค้าขายกับจีนจะพบว่า

มันกลับกันกับที่เราค้าขายกับสหรัฐฯ คือในขณะท่ีประเทศไทยเราได้เปรียบ

ดุลการค้ากับสหรัฐฯ มานานแล้ว แต่ถ้าเป็นกับจีนก็เป็นหนังคนละม้วนเพราะ

เราขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดูง่ายๆ ก็คือ เมื่อปีที่ผ่านมาคือปี 2560 

เราขาดดุลการค้าจีนถึงประมาณ 6 แสนล้านบาท และถ้าดูว่าเราขาดดุลการค้า

กับประเทศใดมากท่ีสุด ก็จะพบว่าจีนนั่นแหละครับท่ีเราขาดดุลการค้าด้วย

เป็นอันดับ 1 ถ้าเป็นแบบนี้เราจะสะสมเงินหยวนแทนดอลลาร์ได้อย่างไร

 ในตอนท่ีแล้วผมชวนให้คิดอยู ่ 2 เรือ่งคือ เรือ่งแรกเป็นเรือ่งท่ีว่าเรามหีนทาง 

ได้เงินตราต่างประเทศมาได้อย่างไร ซ่ึงเขียนไปแล้วว่าส่วนใหญ่ได้มาจากการค้า  

แต่ท่ีจริงยังมีอีกทางหนึ่งคือชักชวนให้ต่างประเทศมาลงทุนในบ้านเรา  

แต่เรือ่งน้ีผมขอเกบ็ไว้ก่อนเผือ่จะเขยีนถงึอกีในอนาคต ในตอนน้ีจะขอตอบเรือ่งท่ี 2 

เสียก่อน คือเม่ือได้เงินดอลลาร์มาแล้วเราจะเอาไปท�าอะไรหรือพูดง่าย ๆ ก็คือ 

ดอลลาร์มันส�าคัญอย่างไรและถ้าเราจะเลิกใช้ดอลลาร์ไปเลยจะได้ไหม

 ความส�าคัญของดอลลาร์สหรัฐฯ ประการแรกคือเราใช้เป็นทุนส�ารอง 

หนุนหลังค่าเงินบาท ซึ่งแปลว่าถ้าประเทศเรามีดอลลาร์มากอย่างเช่นที่เป็นอยู ่

ขณะนี ้ดอลลาร์ทีว่่ากจ็ะหนุนหลงัให้เงนิบาทแขง็ค่าขึน้ซึง่พ่อค้าส่งออกไม่ชอบเลย

เน่ืองจากจะท�าให้สินค้าออกของเราแพงข้ึนในมุมมองของผู้ใช้ดอลลาร์มาซ้ือ

เนื่องจากราคาพอตีค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วจะแพงขึ้น

 ความจริงเราอาจจะใช้เงินตราสกุลอื่นมาหนุนหลังค่าเงินบาทแทน

ดอลลาร์ก็ได้ แต่ต้องเป็นเงินสกุลหลักที่เป็นที่ยอมรับด้วย ทีนี้สมมุติว่าเราจะ

ใช้เงินหยวนของจนีหนนุหลงัค่าเงินบาท เรากต้็องสะสมทนุส�ารองเป็นเงนิหยวน

ให้มากพอเสยีก่อนซึง่เรือ่งนีท่้านผูอ่้านคงต้องย้อนกลับไปอ่านย่อหน้าแรกใหม่ 

ว่าเพราะอะไรโอกาสท่ีเราจะสะสมเงินหยวนให้ได้มาก ๆ น้ันมันช่างรบิหรีเ่สียเหลอืเกนิ

 นอกจากเราจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ หนุนหลังค่าเงินบาทแล้ว เรายัง 

ใช้เงินดอลลาร์ไว้ใช้จ่ายซ้ือสินค้ารวมทัง้ช�าระหนีร้ะหว่างประเทศด้วย เน่ืองจาก

ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเป็นสกุลเงินท่ีเป็นท่ียอมรับกันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน 

เวลาเราน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศถ้าคิดจะจ่ายช�าระหน้ีเป็นเงินบาทก็คง

ไม่มีประเทศไหนยอมขายสินค้าให้ แต่ถ้าจ่ายดอลลาร์สหรฐัฯ ไป ผูข้ายกมั็กยนิดีรบั 

และที่ส�าคัญก็คือปัจจุบันประเทศไทยเรามีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เอาไว้ใช้จ่าย

อยู่มากพอสมควร ถามว่าเราได้ดอลลาร์พวกนี้มาจากไหน ค�าตอบผมเขียนไว้

ในตอนที่แล้วก็คือได้มาจากการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐฯ นั่นเอง

 ถ้าเรายังไม่สามารถเลิกใช้ดอลลาร์ได้ ถามว่าประเทศพี่เบิ้มอย่างจีนจะ

เลิกใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่มีกองเชียร์ในเมืองไทย (ซึ่งทางจีนจะรู้เรื่องหรือ

เปล่าไม่รู)้ เสรมิส่งกันเหลอืเกินได้หรือไม่ เรือ่งน้ีผมคงฟันธงลงไปไม่ได้ แต่ลองคิดดู 

ก็แล้วกันว่าสหรัฐฯ เหมือนกับไทยอยู่อย่างหนึ่งคือประเทศที่ขาดดุลการค้า

ด้วยเป็นอันดับ 1 คือจีนเหมือนกัน ความมั่งคั่งของเศรษฐกิจจีนนั้นส่วนหนึ่ง

แม้ว่าจะพึ่งพาเศรษฐกิจภายในซ่ึงมีขนาดมหึมา แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าข้ึนกับ

การส่งออกสนิค้าไปขายสหรฐัฯ ด้วย และถ้าขายสนิค้าให้สหรฐัฯ กต้็องได้เงนิดอลลาร์

กลับมาซึ่งเป็นเงินจ�านวนมหาศาลในแต่ละปี ถามว่าถ้าจีนเลิกใช้ดอลลาร์แล้ว

     

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

มหาวิทยาลัยและวิชาต่างๆ (ตอนที่ ๒)

 บทสนทนานี้ เป็นการซักถามเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

ระยะเวลาในการเรียน คณะที่เรียนยากหรือง่ายเพียงใด 

G:  

 (จิ หล่า ซิญ เวียน ควา เหญิน วัน ฝาย คง อะ) 

 คุณเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ใช่ไหมคะ

H:  

 (เวิง อะ จิ ม้วน เบี๊ยต สี่ อะ) ใช่ค่ะ คุณต้องการทราบอะไรคะ

G:  

 (จอง บาว เลิว ถี่ แส ฮว่าน ทั่ญ ควา ห่อก หา จิ) 

 นานแค่ไหนจึงจะส�าเร็จการศึกษาคะคุณ

H:  (จอง โบ๊น นัม จิ อะ) ในสี่ปีค่ะคุณ

G:  

 (จิ ก๊อ เถ จอ เบ๊ียต เอ๋อ เจ่ือง ได่ ห่อก ก๊วก ซา ห่อก เอ๋อ ควา หน่าว ขอ เญ้ิต คง)

 คุณจะบอกให้ฉันรู้ได้ไหมว่าท่ีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เรียนท่ีคณะอะไรยากท่ีสุด

H:  

 (โตย แอ สั่ง คง เถ จ๋า เล่ย เดือก)  ฉันเกรงว่าไม่สามารถตอบได้

G:  (หวี่ ซาว อะ)  เพราะอะไรคะ

H:  

 (เดี่ยว ด๊อ ฝุ ถวก หว่าว อี๊ ทิก หว่า นัง เขียว กั๋ว โหมย เหงื่อย)

 ขึ้นอยู่กับความสนใจและความถนัดของแต่ละคน

  

 (เนิ้ว จิ ทิก โหมต โมน หน่าว ด๊อ จิ แส ห่อก น้อ คง ขอ คัน สี่ ก๋า)

 ถ้าคุณชอบวิชาใดวิชาหน่ึงแล้วน้ัน คุณจะเรียนมันได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลย

G:   

 (โอ่ โตย เหียว โส่ย โตย เหียว โส่ย)  โอ้ ฉันเข้าใจแล้ว ฉันเข้าใจแล้ว

 ค�าศัพท์เกี่ยวกับการเรียกชื่อคณะต่างๆ เป็นภาษาเวียดนาม

 (ควา กิญ เต๊) คณะเศรษฐศาสตร์

 (ควา หลวต) คณะนิติศาสตร์

 (ควา ควา ห่อก) คณะวิทยาศาสตร์

 (ควา จิ๊ญ จิ) คณะรัฐศาสตร์

 (ควา เญิน วัน) คณะมนุษยศาสตร์

 (ควา วัน)  คณะอักษรศาสตร์

 (ควา ซือ ฝ่าม) คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์

 (ควา เสือก) คณะเภสัชศาสตร์

  (ควา อี)  คณะแพทยศาสตร์

 (ควา เกี๊ยน จุ๊ก) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เขาจะเอาเงินพวกนัน้ไปท้ิงท่ีไหน คงไม่ได้เอาไปถมท่ีแน่เพราะเงนิดอลลาร์ไม่ใช้แบงก์กงเต็ก 

 พออ่านมาถึงตรงนี้ ท่านที่ยังไม่งงจนเลิกอ่านไปเสียก่อนก็คงพอรู้แล้วนะ

ครับว่าเราจะเลิกใช้ดอลลาร์อเมริกันได้หรือเปล่า อ้อเกือบลืมไปว่ามาเลเซียยุค

นายกมหาเธร์ เคยคุยกับประเทศมุสลิมด้วยกันว่าจะซื้อขายกันด้วยเงินของกลุ่ม

ประเทศมุสลิมโดยไม่ใช้ดอลลาร์ เรื่องนี้ส�าเร็จหรือไม่คงไม่ต้องถามนะครับ

(เจื่อง ด่าย ห่อก หว่า ก๊าก โมน ฮ่อก)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

 งานบรกิารและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการอบรม 

“ภาษามอืไทยเพือ่การส่ือสาร” รุน่ท่ี 1 ให้แก่นักศึกษา

อาสาสมัคร มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยมีนายส�าราญ

ค�าแพ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็นประธานเปิดงาน และมผีูเ้ข้าร่วมอบรม จ�านวน 

70 คน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 302  

อาคารนพมาศ 

 โอกาสน้ี นายส�าราญ ค�าแพ หัวหน้างาน 

บรกิารและสวสัดิการนักศึกษา  กล่าวว่าการจดัอบรม 

ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา

อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ

ของคนหหูนวก มีทกัษะการใช้ภาษามือไทยขัน้พืน้ฐาน 

รวมไปถึงการช่วยเหลือการสื่อสารอ�านวยความสะดวก

และแนะน�าการให้บรกิารทางการศึกษาแก่นักศึกษา-

พกิารทางการได้ยนิให้เล่าเรยีนได้อย่างเต็มศักยภาพ

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข

ม.ร.อบรม "ภำษำมือไทยเพ่ือกำรส่ือสำร"

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดพังงา จัดบูธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

ในงานกาชาดจังหวดัพงังา ประจ�าปี 2561 มีกิจกรรม

แจกของรางวัลและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ประจ�าปี 2561 น�าโดย รองศาสตราจารย์ 

ดร. สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรม 

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 

    ในการนี้ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพังงา ได้เยี่ยมชมและให้ก�าลังใจบูธของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาฯ จ.พังงา ด้วย

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุ่งหว้า  

รองอธิการบดีฝ ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา  

และคณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัพงังา

ร่วมจัดรายการวทิย ุFM 97.25 MHz  ส.ทร. 14 พงังา 

เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาฯ 

จังหวัดพังงา และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

นกัศึกษาใหม่ ประจ�าปี 2561 เม่ือวนัที ่31 มกราคม 2561 

ซ่ึงคลืน่วทิย ุFM 97.25 MHz  ส.ทร. 14 พงังา เป็นคลืน่วทิยุ

ของทหารเรอื ครอบคลุมพืน้ท่ีตามแนวชายฝ่ังทะเล

อนัดามนั อ�าเภอตะกัว่ทุ่ง อ�าเภอตะกัว่ป่า อ�าเภออ่าวลกึ 

อ�าเภอเมือง อ�าเภอกระทู้ จังหวดัภเูกต็ หมูเ่กาะสิมลินั

 เด็กชายจิตรภาณุ คุ้มดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3/7 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนที่น�า

ชื่อเสียงมาสู่ประเทศในด้านกีฬา และนันทนาการ 

กฬีาฮอกกีน้�า้แข็ง ในวนัเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561  

และเด็กหญิงสรัญญา จันทร์ประเสริฐ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและ

เยาวชนดีเด่น  สนบัสนุนโดยโครงการธนาคารโรงเรยีน 

ธนาคารออมสิน โดยท้ังสองได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ

ประจ�าปี 2561 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

 อาจารย์มานพ  สอนศิริ  รองผู้อ�านวยการ-

ฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์อนุชิต สอนสีดา  

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และอาจารย์โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

(ฝ่ายประถม) น�านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

และ 6 ไปทัศนศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เยี่ยมชมศูนย์น�้าดื่มศิลา ห้องปฏิบัติการ 

วิศวกรรมชลศาสตร์ และห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ค�าอ่อน 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  

7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สำขำฯพังงำร่วมรำยกำรวิทยุ

นักเรียนสาธิตประถม

ทัศนศึกษาคณะวิศวะฯ

นักเรียนสาธิตรามฯ

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
สาขาฯพังงา ร่วมงานกาชาด



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

 Rule of Law ความหมายในภาษาไทย 

ที่มักจะแปลกัน คือ หลักนิติธรรม ซ่ึงถือได้ว่า 

เป็นหลักการที่มีความส�าคัญย่ิงและยากที่จะ

ปฏิเสธได้ว่าเป็นหลักการที่ไม่ควรยึดถือ เพราะ

หลักนิติธรรมเป็นมาตรฐานท่ีสามารถแทรกซึม

ไปกับทุกศาสตร์ มิได้จ�ากัดแต่เพียงนิติศาสตร์เท่านั้น อีกทั้งความหมายของค�านี ้

ในภาษาไทยในด้านภาษาศาสตร์ยังให้ความหมายทีดี่ เพราะเป็นหลกัท่ีต้องยดึถอื 

คุณธรรมอีกด้วย

 ด้วยความส�าคัญของหลักนิติธรรมเช่นว่านี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) จึงร่วมมือกับ The Institute 

for Global Law and Policy (IGLP) คณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

ในการพฒันาหลกัสูตรด้านหลกันติิธรรม เพือ่พฒันาศักยภาพบุคลากรไทย เอเชยี 

และนานาชาติ ให้สามารถน�าหลกันิติธรรมไปปฏบัิติใช้จรงิเพือ่ยติุความไม่เป็นธรรม 

ทีป่รากฏในสงัคมและเป็นพืน้ฐานสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืแห่งสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยผูเ้ขยีนได้รบัการคดัเลอืกจากใบสมคัร

กว่า 400 ฉบับท่ัวโลก ให้เป็นหน่ึงในคนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการอบรม 

และเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงคนแรกท่ีผ่านการคัดเลือกในโครงการ 

อบรมเชงิปฏบิติัการในหวัข้อ 2018 IGLP Scholars Workshop ซึง่โครงการอบรมนี้ 

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้วในประเทศไทย

     โดยขอบเขตของการอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ การบรรยาย Steam 

และอบรมการเขียนงาน การบรรยายจะจัดขึ้นในช่วงเช้า แต่จะเน้นในประเด็น

เรือ่งหลกันิติธรรม ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมการอบรมจะเข้าฟังพร้อมกนั โดยมหีวัข้อ Faculty 

 Roundtable: Poor and Middle Countries in Global Law & Policy; Rule of Law: 

Analyzing Distributional Impact; Changes in the International Economic and 

Political Strategic Landscape: The Rule of Law และ Rule of Law: Ways of Knowing  

 ต่อมาเป็น Steam แม้ว่าค�าว่า Steam จะแปลความหมายว่านึ่งก็ตาม แต ่

Steam ไม่ใช่การนึง่นะครับ ในส่วนน้ีจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าอบรมเลอืกหวัข้อ

ที่น่าสนใจคนละ 3 เรื่อง จากทั้งหมด 15 เรื่อง ได้แก่ Corporations in Global 

Society; Criminal Justice; Development Financing: One Silk Road Initiative; 

Good Governance: Public and Constitutional Law; Global Regulation, Finance 

and Tax policy; Human Rights and Social Justice; International Law; Law and 

Development; Law and Inequality: Labor, Migration & Debt; Law, Religion, 

Gender and the State in Southeast Asia; Poverty and Social Inclusion; Private 

Law and Global Political Economy; Science, Technology and Expertise in 

Policy; The Circulation of Law in East Asia; และ Trade Policy: Contemporary 

Issues ซึ่งหลังจากที่เลือกหัวข้อ ก็จะมีเอกสารให้ศึกษาก่อนล่วงหน้า เพื่อจะใช ้

เป็นเนื้อหาในการอภิปรายกัน นอกจากนี้ ในส่วนของ Steam จะมีผู้ท่ีอบรม

ในอีกหลักสูตรคือ Emerging Leader ซึ่งเน้นให้ผู้ที่ก�าลังขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหาร 

เข้ามาอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และน�านโยบายมาถกกัน

ถึงความเป็นไปได้ ปัญหา อุปสรรค และความเป็นไปได้ของนโยบายเช่นว่านั้น 

เข้าร่วมในแต่ละหัวข้อ Steam ด้วย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิชาการกับผู้ปฏิบัติงาน

ได้พบและแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นกัน

 ผู้เขียนเลือกหัวข้อ Circulation of East Asia Law; Law and Development; 

และ Trade Policy: Contemporary issues 

 หัวข้อ Circulation of East Asia Law จะเป็นการอภิปรายถึงอิทธิพล 

ของหลกักฎหมายต่างประเทศทีมี่ผลต่อการเปลีย่นแปลงกฎหมาย และค�าพพิากษา

ในประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน โดยน�ากรณีศึกษาเรื่องการห้ามสตรีแต่งงานภายใน

ช่วงระยะเวลาท่ีก�าหนดในประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นการป้องกันว่าสตรีผู้นั้นไม่ได ้

ต้ังครรภ์กบัสามคีนเดิม ซ่ึงในประเทศยโุรปต่างกแ็ก้ไขกันหมดแล้ว ในค�าพพิากษา

ของศาลญีปุ่่น กอ้็างองิตัวบทของต่างประเทศ ซ่ึงเป็นแม่แบบของประมวลกฎหมายแพ่ง

ของญีปุ่น่ และมีการต้ังข้อสงัเกตอกีด้วยว่า ววิฒันาการทางด้านวทิยาศาสตร์มีความเจรญิ

มากขึ้นแล้ว ในอดีตกาล ยากที่จะทราบได้ว่าสตรีตั้งครรภ์หรือไม่ แต่ในปัจจุบัน

แพทย์สามารถตรวจได้แล้วโดยง่ายว่าตั้งครรภ์หรือไม่

 ส่วนของประเทศไต้หวัน ยกตัวอย่างค�าพิพากษาให้เพศเดียวกัน สามารถ

จดทะเบียนสมรสกันได้ ซ่ึงแม้ในค�าพิพากษาจะมิได้กล่าวถึงตัวอย่างกฎหมาย

หรือค�าพิพากษาของต่างประเทศ แต่ทว่าแนวคิดในทางกฎหมายเช่นนี้ น่าจะได้

เป็นการรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก

 หัวข้อ Law and Development เป็นการอภิปรายถึงประวัติศาสตร์ในแง่มุม 

ของกฎหมายในช่วง ค.ศ. 1960 - 1980 ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคของการพัฒนา โดยจะมี

การบรรจบกนัของเศรษฐศาสตร์ (Economics) สถาบนั  (Institution)  และกฎหมาย 

(Law) เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า The Moment ซึ่งการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นี ้

จะพบในแต่ละประเทศได้แตกต่างกัน ตามคุณสมบัติพื้นฐานของแต่ละประเทศ 

 หัวข้อ Trade Policy: Contemporary issues เป็นการอภิปรายถึงความ 

แตกต่างกนัระหว่าง ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิภาคพืน้แปซิฟิก (Trans-Pacific 

Partnership: TPP) กับ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เปรียบเทียบกันให้เห็นแนวทาง

การท�าข้อตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศด้วยกันเอง 

โดยไม่ได้พึ่งพากฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 

WTO) อีกต่อไป อีกทั้ง ยังถกเถียงถึงปัจจัยที่ท�าให้สมาชิกในข้อตกลงการค้า

ระหว่างประเทศประสบความส�าเร็จหรือพ่ายแพ้ รวมไปถึงปัจจัยในการน�าเสนอ

นโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีอ�านาจ 

ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้ว หัวใจประการส�าคัญที่สุด คือ นโยบายดังกล่าวนั้น จะส่งผล 

ต่อความมั่นคงทางการเมืองเช่นไร 

 ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนเข้าไปด้วยความตั้งใจที่จะอภิปรายในประเด็นทางด้าน

การค้าระหว่างประเทศ ในประเด็นอื่นๆ อาทิ การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) 

ไม่ใช่การค้าเสรี (Free Trade) 

 การทีผู่เ้ขยีนได้มีโอกาสไปพฒันาตนเองในการฝึกอบรมนี ้ นอกเหนือไปจาก 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน

วชิาการทีย่งัอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการ ซึง่เป็นประโยชน์การน�ามาปรบัใช้กบัระบบ

การศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาแล้ว ยงัมีโอกาสทีจ่ะได้มาท�าความรูจั้กมิตรสหายเก่า

และใหม่อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายในอนาคตอีกด้วย

 ท้ายที่สุด ผู้เขียนจึงอยากให้นักศึกษาที่ได้อ่านบทความน้ี หมั่นฝึกฝน

หาความรูใ้หม่ๆ อย่างสม�า่เสมอ เพราะแม้แต่อาจารย์ผูส้อนเองกย็งัคงต้องปรบับทบาท

เป็นผู้เรียนในบางโอกาสเช่นกัน ดังนั้น นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาแล้ว 

ก็เฉกเช่นเดียวกัน ต้องสร้างวินัยในตนเองเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจะสามารถ 

เป็นบุคลากรที่น�าพาประเทศชาติไปต่อได้ต่อไป

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม IGLP-TIJ
อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ คณะนิติศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 การประชมุสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครัง้ที ่ 2/2561 

เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมี  นายวริชั  ชนิวนิิจกลุ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุม 

ที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. อนมุตักิ�าหนดต�าแหน่งรองอธกิารบดี (เพ่ิมเตมิ)

        ให้ความเห็นชอบและอนุมัติก�าหนดต�าแหน่ง  

รองอธิการบดี  (เพิ่มเติม)  อีกต�าแหน่งคือ  รองอธิการบด ี

ฝ่ายธรรมาภิบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่เกี่ยวข้อง

หลักธรรมาภิบาล

 2.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

  - ให ้ความ เห็นชอบและอนุมั ติแต ่ ง ต้ั ง  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ ด�ารงต�าแหน่ง     

รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์  ต้ังแต่วนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์ 

2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง  ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์ ด�ารงต�าแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภบิาล ต้ังแต่วนัที ่ 15 กุมภาพนัธ์ 

2561  ถึงวันที่  30 กันยายน 2561

 3. แต่งตั้งผู้อ�านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์

  - ให ้ความ เห็นชอบและอนุมั ติแต ่ ง ต้ั ง 

อาจารย์ชาตรี นิลน�้าเพชร ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

สถาบันคอมพิวเตอร์

 4.  แต่งตัง้ผูร้กัษาการผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุกลาง

  - ให ้ความ เห็นชอบและอนุมั ติแต ่ ง ต้ั ง  

รองศาสตราจารย์พมิพ์ใจ รืน่เรงิ กรรมการสภามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง  รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกัหอสมุดกลาง

 5. แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

          - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังรองคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้

  1. นางสาวรุ่งศิริ  เข้มตระกูล ด�ารงต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร มาต้น  ด�ารงต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 6.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

         - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์กนกวรรณ  ผลศรัทธา  ด�ารงต�าแหน่ง

หวัหน้าภาควชิากฎหมายเพือ่การพฒันา คณะนติิศาสตร์

 7.  ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

         - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพาณิช  ให้ด�ารงต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

  - ให ้ความ เห็นชอบและอนุมั ติแต ่ ง ต้ั ง  

อาจารย์กจิจา  ฉลาดพจนพร  ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ คณะบรหิารธุรกจิ 

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559

  - ให ้ความ เห็นชอบและอนุมั ติแต ่ ง ต้ั ง  

อาจารย์ ดร.นพินธ์   โซะเฮง ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560

 8. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญาดุษฎี

บัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)  ดังนี้

สถาบันการศึกษานานาชาติ

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

แบบ 1

 1. นางสาวประภาภรณ์ โรจน์ศิรริตัน์ รหัสประจ�าตัว 

5619010101  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ( แบบ 1)

 2.  นายเปาว์  จ�าปาเงิน รหัสประจ�าตัว 

5419140004  ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561

 3. นายเชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า รหสัประจ�าตวั 

5519142001 ต้ังแต่วนัที ่9 มกราคม 2561

 4. นายพรศีลโตโต้  บุทกัสกา   รหสัประจ�าตวั 

5519142002  ต้ังแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)

 5. นายสุรทิน  กรีด�ารงศักดิ์ รหสัประจ�าตัว 

5419110027  ต้ังแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2561

 6.  นายโรจนศักดิ แสงธศิริวิไล รหัสประจ�าตัว 

5419110032   ต้ังแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2561

 7.  นางสาวเบญจมาส  สิริใจ     รหัสประจ�าตัว 

5519110005   ต้ังแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2561

 8.  นางสาวเพชรรตัน์ นลิประเสรฐิ รหสัประจ�าตัว 

5519110007   ต้ังแต่วนัที ่26 มกราคม 2561

 9. นายสยาม  ประเสริฐกุล  รหสัประจ�าตวั 

5519110013   ต้ังแต่วนัที ่18 มกราคม 2561

 10. นายกิตติภณ  วงศ์สิริโสภณ   รหสัประจ�าตวั 

5619110009   ต้ังแต่วนัที ่23 มกราคม 2561

 11. นางจริยาภรณ์ ศรีสังวาล รหสัประจ�าตัว 

5619110010   ต้ังแต่วนัที ่18 มกราคม 2561

โครงการหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต  สาขาวชิาการเมอืง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2 

 12. นายปรีดา  เพ็ชราวรรณ  รหัสประจ�าตัว 

5519860001 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561

 13. นายภักดี  มะนะเวศ  รหัสประจ�าตัว 

5719860001 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561

 14. นางสาวธันยนันท์ จันทร์ทรงพล  

รหสัประจ�าตัว 5719860010 ต้ังแต่วนัที ่18 มกราคม 2561

 15. นางสาวบุศรินทร์ แก้วประดิษฐ์  

รหสัประจ�าตัว 5719860023 ต้ังแต่วนัที ่22 มกราคม 2561

 16. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล  

รหสัประจ�าตัว 5719860025 ต้ังแต่วนัที ่22 มกราคม 2561

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติปรญิญาดุษฎบัีณฑิต

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4) ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2) 

 1. นายเอกพงษ์  สารน้อย  รหสัประจ�าตัว 

5619011008  ต้ังแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2561

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอก

บริหารธุรกิจ (แบบ 2)

 2. นายวิทยา ภัทรเมธากุล  รหสัประจ�าตัว 

5619101003  ต้ังแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2561

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา (แบบ 2)

 3. นางสาวสุวัฒนา  มูลสาร  รหสัประจ�าตัว 

5619421001  ต้ังแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2561

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1

 4. นางสาวนิศาชล สิงหศิริ  รหัสประจ�าตัว 

5419800005  ต้ังแต่วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2561

ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วชิาเอกรฐัศาสตร์  

(แบบ 2)

 5. นางสาวกิติญา มุขสมบัติ  รหัสประจ�าตัว 

5519801002  ต้ังแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2561

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) แบบ 1

 6. นายหาญพล  ทิพยมณฑา  รหัสประจ�าตัว 

5419900003  ต้ังแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2561

ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ทางสงัคมศาสตร์) วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ 

(แบบ 1) เทียบโอน

 7. นายวิทยา จตุรกุลเทวัญ   รหัสประจ�าตัว 

5919901001   ต้ังแต่วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ-

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต (การพฒันาทรพัยากรมนษุย์) 

แบบ 2

 8. นางสาวภคมน วงศ์ใหญ่  รหัสประจ�าตัว 

5519480010   ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม  2561

 9. นายปริญญา  วิชาโคตร  รหัสประจ�าตัว 

5619480011   ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561

 10. นางปรียาภัทร์  สมใจ  รหัสประจ�าตัว 

5619480012   ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561

 11. นาวาโทหญงิสุศิภรณ์ อดุมสุข รหสัประจ�าตัว 

5619480021   ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561

 12. นางสาวธารารัตน์  พุ่มจันทร์  รหัสประจ�าตัว 

5619480010  ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561

 13. นายชุมพล  รอดแจ่ม  รหัสประจ�าตัว 

5719480006  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561

 ให้ความเหน็ชอบและอนุมัติปรญิญาดุษฎบัีณฑิต 

ในภาค 2/2560 ภูมิภาค  (ครั้งที่ 2) ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (รฐัศาสตร์) แบบ 1  เทียบโอน

 1. นายชูชาติ  ค�ามา  รหัสประจ�าตัว 

5429801001 (แพร่)  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ถาม ผมมีข้อสงสัย อยากจะทราบว่าถ้าผม 

ลงทะเบียนเรียนโดยที่ผมก�าลังรอผลสอบอยู ่  

และเมื่อผลสอบประกาศว่าผมสอบผ่าน ท�าให้วิชา

ท่ีผมลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาที่มีผลสอบผ่านแล้ว 

ผมจะต้องท�าอย่างไร

ตอบ การลงทะเบียนเรยีนของนักศึกษา เป็นการ

ลงทะเบยีนวชิาทีน่กัศึกษายงัไม่ทราบผลสอบ ดังน้ัน

จึงเป็นการลงทะเบียนเรียนกันในวิชาที่ผลสอบ 

ยังไม่ประกาศ ถ้าในภาคทีนั่กศึกษายังไม่ทราบผลสอบ 

เม่ือผลสอบในภาคดังกล่าว ประกาศแล้วท�าให้นกัศึกษา

ลงทะเบยีนเรยีนซ�า้กบัวชิาท่ีสอบผ่านแล้ว ตามประกาศ

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เรือ่งการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรยีน และค่าบ�ารงุมหาวิทยาลยั 

ข้อ 2. นักศึกษาผูใ้ด ได้ลงทะเบียนเรยีนกระบวนวชิาใด 

ซ�้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมา 

รู้ผลว่าสอบได้ นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอคืนเงิน 

ค่าลงทะเบียนเรยีนกระบวนวชิาน้ัน เป็นรายหน่วยกติ

เต็มจ�านวน โดยนักศึกษาต้องไปด�าเนินการที่คณะ 

เพือ่ให้คณะรบัรองผลการสอบก่อน แล้วไปด�าเนนิการต่อ

ทีฝ่่ายลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ อาคาร KLB ชัน้ 1 

ก่อนการสอบกระบวนวชิาทีบ่อกเลกิในภาคเรยีนน้ัน

 นักศึกษาสามารถน�าใบเสรจ็รบัเงนิท่ีนกัศึกษา

ได้ลงทะเบยีนเรยีนกนัไว้ไปติดต่อท่ีคณะของนกัศึกษา 

เพื่อให้คณะรับรองเกรดในวิชาดังกล่าว นักศึกษา

น�าใบรบัรองเกรด พร้อมใบเสรจ็รบัเงิน ไปด�าเนินการ 

ขอบอกเลิกและขอเงินค่าลงทะเบียนคืน ที่ อาคาร 

KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 ก่อนวันเวลาสอบของ

กระบวนวชิาทีบ่อกเลกิในภาคท่ีลงทะเบียนเรยีนกนัไว้ 

(ไม่เหมือนกับการบอกเลิก - บอกเพิ่ม ตามก�าหนด

วันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนดแบบนักศึกษาเก่า

หรอืนกัศึกษาใหม่ ซึง่จะต้องด�าเนินการตามวนัเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดเท่านั้น)

ถาม ดิฉันลงทะเบียนเทอมสดุท้ายแล้ว แต่ผลสอบ 

ยงัไม่ประกาศ แต่ถงึก�าหนดวนัทีดิ่ฉันต้องลงทะเบยีน

ในภาคต่อไป ดิฉันจะท�าอย่างไร เพราะถ้าดิฉันไม่ได้

ลงทะเบียนเรยีน  และผลสอบไม่ผ่าน ดิฉนัจะเสียสทิธิ 

ในการเข้าสอบ ท�าให้ดิฉนัจบล่าช้าไปอีก ขอความกรณุา

แนะน�าด้วยค่ะ

ตอบ นั ก ศึ ก ษ า ผู ้ ใ ด ไ ด ้ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น

กระบวนวชิาใดซ�า้ไว้ เพราะยงัไม่รูผ้ลการสอบของ 

ภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร 

นักศึกษาผู ้ น้ันมีสิทธิขอคืนเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน และค่าบ�ารงุมหาวทิยาลยั 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่องการ 

ขอคืนเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรยีน  

และค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ข้อ 3. นักศึกษาผู้ใด กองบรรณาธิการ

ได้ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาใดซ�า้ไว้ เพราะยงัไม่รู ้

ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบ 

ตามหลกัสูตร นกัศึกษาผูน้ั้นมีสทิธิขอคนืเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน 

กระบวนวชิาน้ันเป็นรายหน่วยกิตเต็มจ�านวน ค่าบรกิาร

ลงทะเบียนไม่ตรงตามวนัทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด (ถ้ามี) 

และค่าบ�ารงุมหาวทิยาลยัได้ โดยนักศึกษาต้องน�าใบรบัรอง 

ทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมัติแล้ว ไปด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็

ใน 3 เดือน นับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ 

 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ�้ากับวิชา 

ท่ีรอผลสอบในภาคถดัไปได้เลย เม่ือผลสอบประกาศแล้ว 

และนกัศึกษาตรวจสอบแล้วว่านกัศึกษาเรยีนครบหลกัสตูร 

ให้นักศึกษาไปด�าเนินการท�าเรื่องจบหลักสูตรท่ีคณะ

ของนักศึกษา เมื่อคณะตรวจสอบและเสนอชื่อให ้

สภามหาวทิยาลยัอนมัุติปรญิญาให้นกัศึกษาแล้ว นกัศึกษา

ต้องไปช�าระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าใบรับรองสภาฯ  

และค่าTranscript จบการศึกษา แล้วน�าใบเสรจ็ฯ ไปติดต่อ 

ท่ีอาคารส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.) ชั้น 1 เมื่อนักศึกษาได้ใบรับรองสภาฯ แล้ว 

ให้นักศึกษาน�าใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่นักศึกษา 

จะท�าเรือ่งขอเงนิคนื และใบรบัรองสภาฯ (ถ่ายส�าเนา 

1 ฉบบั) ไปยืน่เรือ่งขอเงนิคืนท่ี อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 ช่อง 11-13 ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้กับนักศึกษา (จะระบุไว้ใน

ใบรับรองสภา) 

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 จ�านวน 15 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60310 CHI 1001 (H) 48/25 คู่มือคัดอักษรจีน 1 ผศ.ดร.นพธร  ปัจจยัคณุธรรม 

 60312 ECO 3603 58/25 เศรษฐศาสตร์เมือง รศ.ดร.ร�าจวน  เบญจศิริ

 60311 GER 3302 137/25 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการ รศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด

    ท่องเที่ยว 2

 60267 HIS 4101 61/25 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ รศ.มาตยา  องิคนารถ  และคณะ

  (HI 414)

 60314 HRD 3116 106/25 ภาวะผู้น�าในองค์การ ผศ.ดร.วันชัย  ปานจันทร์

  (HRD 4405)

 60315 HRD 3224 78/25 วัฒนธรรมองค์การและ ผศ.ดร.วันชัย  ปานจันทร์

  (HRD 3303)  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

 60318 HRD 4121 83/25 จรรยาบรรณวิชาชีพ ผศ.ดร.วันชัย  ปานจันทร์

  (HRD 4112)  ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 60320 HRD 4407 116/25 การประเมินผลการปฏบัิติงาน ผศ.นาวาอากาศโทหญิง

  (HD 407)  เชิงระบบ  ดร.ชมสุภัค  ครุฑกะ

 60270 KOR 1001 69/25 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  (KO 101)

 60254 POL 3330 23/25 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

  (PA 452)  ในองค์การ

 60319 POL 4319 63/25 สัมมนาการบริหารองค์การ ผศ.ดร.วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล

  (PA 419)  ในภาครัฐ

 60316 POL 4386 68/25 การพัฒนาทุนมนุษย์ ผศ.ดร.นิริตา  สิริพงศ์ทักษิณ

    เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น

 60249 LAW 1004 37/25 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ผศ.ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข

    กฎหมายทั่วไป

 60289 LAW 3011 66/25 กฎหมายลักษณะพยาน รศ.มรกต  ศรีจรุณรัตน์

 60294 RAM 1000 23/25 ความรู้คู่คุณธรรม รศ.วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8757-9 

ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                            
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

 สุดภาคภูมิใจ! บรรดานักเรียน และครูที่ปรึกษาทีมถ่ายท�าคลิปวิดีโอ 

จาก 5 โรงเรยีน  เผยความประทบัใจ  นอกจากได้ท�าส่ิงทีร่กั พัฒนาทกัษะ  ยงัได้ฝึก 

ความสามคัค ี พร้อมพัฒนาความคดิสร้างสรรค์  หลงัได้รบัรางวลัชนะเลศิ รองชนะเลศิ 

และชมเชย  จากโครงการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study @Ramkhamhaeng”  

เมือ่วนัที ่5 กมุภาพันธ์ทีผ่่านมา  ยนืยนัจะกลบัมาร่วมประกวดอกีครัง้  พร้อมพัฒนาการ

ด้านฝีมือที่ดีขึ้น

 นายสมคิด  ลีวัน  คุณครูจากโรงเรียนอิสลามสันติชน 

เปิดเผยว่าทางโรงเรียนมีชมรมที่สนับสนุนการท�ากิจกรรม

ด้านนีอ้ยูแ่ล้ว  ซึง่เด็กๆ ทีส่่งผลงานประกวดครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีน

ชั้น ม.4  เพิ่งเริ่มต้นประกวดเป็นครั้งแรก  รางวัลชนะเลิศ

ท่ีได้รับจะท�าให้มั่นใจในความชอบที่มาจากตัวตนมากยิ่งข้ึน  

และช่วยประกอบการตัดสนิใจเลอืกต่อยอดสู่อาชพีในอนาคต

 “ผมสนับสนุนและให้แรงผลักดันกับเด็กๆ ในการ

สู้อดทนเพื่อท�าผลงานให้ออกมาอย่างดีที่สุด  ให้อิสระในการลองผิดลองถูกด้วย

ตัวเอง  เห็นว่าทุกคนทุ่มเทอย่างจริงจัง  เกิดความสามัคคี การเสียสละ  และรู้จัก

วางแผนการท�างาน  จากนีจ้ะส่งเสรมิให้ประกวดอกีหลายเวที  เพือ่พฒันาทกัษะเป็น

ประสบการณ์ในชีวติ”

 นางสาวอายา อัลโดมานิ ตัวแทนทีม Santichon 

Production House จากโรงเรียนอิสลามสันติชน คว้ารางวัล

ชนะเลิศด้วยผลงาน “ท�าไมต้องสอบ ?” กล่าวว่าการได้ลอง

ท�าคลิปเพื่อเข้าประกวดจะเป็นอีกก้าวของประสบการณ์  

และมีผลงานเพือ่ใช้เปรยีบเทียบกบัการท�าคลปิในครัง้ต่อๆไป 

โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบพูดชอบพรีเซนต์และยังเคย 

ท�าหนงัสัน้มาก่อน  การร่วมงานกบัทีมจึงค่อนข้างเป็นส่ิงท่ีชืน่ชอบ 

 “การท�าคลิปส่งประกวดครั้งนี้ได้รับประสบการณ์มากขึ้นจากเดิม   

ทั้งการท�างานเป็นทีม การแบ่งเวลา รู้จักวางแผนให้รัดกุมมากขึ้น ถ้ามีกิจกรรม

แบบนี้ในปีถัดไปก็จะส่งผลงานฝีมือรุ่นน้องมาร่วมด้วยอย่างแน่นอน”

 Ms. Maja Radujko English program department 

โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั  กล่าวว่าเด็กๆ มีความกระตือรอืร้น 

ที่จะมาเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล  และร่วมถ่ายท�าคลิป

วดีิโอส่งเข้าประกวด  โดยไม่เคยเกีย่งเรือ่งระยะทาง  แม้จะเป็น

โรงเรียนรัฐบาล  ทางโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนกิจกรรม

ของนกัเรยีนมาโดยตลอด  เสรมิให้นักเรยีนประสบความส�าเรจ็

ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม

 “ครเูปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคดิอย่างอสิระ  และให้แนวคดิในการผลติ 

ว่าต้องกระชับ เข้าใจง่าย ดึงความสนใจ และเปิดมุมมองด้านภาษาอังกฤษ 

ที่ความส�าคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเด็กๆ ก็ท�าผลงานออกมาได้อย่างน่าภูมิใจ  

แม้ไม่มีโอกาสเข้ามาถ่ายท�าจากสถานท่ีจริง น่าดีใจท่ีเด็กยุคใหม่เรียนรู้วิธีการ

ผลิตสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ  ในฐานะครูจึงต้องติดตามการน�าเทคโนโลยีมาใช ้

ในสื่อการสอนรูปแบบใหม่  ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก”

 นายนัสซีรอน  ปุย  ตัวแทนทีม Friend’s watch 

จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ด้วยผลงาน “เรียนรามเหอะ ! ดี !”  กล่าวว่าตนและ 

ทมีอยากพฒันาความสามารถด้านการท�าคลปิวดีิโอ เพราะตนเอง

และเพือ่น ๆ มีการรวมกลุม่ท�าส่ิงน้ีอยูก่่อนแล้ว จงึร่วมมือกนั

ท�าคลิปเพื่อส่งประกวดจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย  

        “พวกเรามั่นใจว่าผลงานที่ส่งมีความเหมาะสมกับรางวัล  จนในที่สุดก็คว้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง พร้อมได้รับค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน ์

ในการน�าไปปรบัปรงุข้อผดิพลาดท่ีอาจมองข้ามไป  ส�าหรบัส่วนท่ีได้รบัการชืน่ชม  

ก็จะน�าข้อติชมเหล่านี้ไปพัฒนาเพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งถัดไป”

 นายกฤษณ์  พิรมย์รัตน์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  กล่าวว่าโครงการ

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study @Ramkhamhaeng” เป็น

กิจกรรมที่สนับสนุนความสามารถของเด็กๆ เหมือนเป็น 

สนามประลองฝีมือท่ีเด็กหลายคนให้ความสนใจ  เพ่ือพฒันา

ทักษะก่อนจะต่อยอดเป็นอาชพีในอนาคต  และยงัได้เสรมิสร้าง

ความสามัคคี  การท�างานเป็นทีม  และการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกัน 

 “ผลงานของเด็กๆ แสดงให้เหน็ถงึความสามารถ  และความพยายามทีท่�าจนส�าเรจ็  

อยากให้พฒันาจดุท่ีพลาดให้ดีขึน้  เรือ่งอนัดับท่ีได้รบัจากการตัดสินถอืเป็นเรือ่งรอง  

สิ่งส�าคัญที่สุดคือการได้พัฒนาตัวเองและได้ท�าสิ่งที่รักอย่างดีที่สุด”

 นายวงศธร  วงศ์ประเสรฐิ  ตัวแทนทมีโรงเรยีนสาธิต-

รามค�าแหง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้วยผลงาน “Welcome 

to RU” กล่าวว่าได้เข้าร่วมโครงการกับทาง ม.รามค�าแหง 

อยูบ่่อยครัง้  และครัง้น้ีได้แรงบันดาลใจจากการส่งคลปิประกวด 

ในโครงการประกวดส่ือต้านภัยยาเสพติด  ท่ีได้คว้ารางวลัมาครอง

 “การส่งคลปิในโครงการประกวดคลปิ “ชีวติด๊ีดี Study 

@Ramkhamhaeng” ครั้งน้ี เป็นผลมาจากการร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมแข่งขัน

ครัง้ท่ีแล้ว  ท่ีเคยพดูไว้ว่าจะเข้าร่วมอกีครัง้  พร้อมคว้ารางวลัให้ตัวเองและทีมได้ภมิูใจ  

นับว่าเป็นโครงการสุดท้ายในช่วง ม.ปลายของผม แต่จะถ่ายทอดต่อไปให้รุน่น้อง

สานต่ออย่างแน่นอน”

 นายวัชรพงษ์  ล้วนอุดมศิริ  คุณครูจากโรงเรียน

พระโขนงพทิยาลยั  เปิดเผยว่าทางโรงเรยีนมีกจิกรรมสนับสนุน

การส่งคลิปวิดีโอประกวดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

และมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยตรงในวิชาคอมพิวเตอร์

ท่ีผมรับผิดชอบการสอน  เม่ือทราบข่าวโครงการประกวด 

คลิปฯครั้งนี้  จึงได้รับความสนใจจากนักเรียนหลายคนมาก

 “โครงการฯน้ีเป็นโครงการทีดี่  ส่งเสรมิให้เด็กได้แสดงออก

ด้านความสามารถ  หลังคว้ารางวัลก็รู้สึกดีใจกับเด็กๆ  เพราะทุกคนต้ังใจและ 

พยายามเต็มที่  หากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดกิจกรรมแบบนี้อีก  จะพานักเรียน

ร่วมประกวดอีกแน่นอน  และจะส่งเสริมให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น”

 นายวิศรุต เรืองเกตุ ตัวแทนทีม P.K.Station Film 

จากโรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั ได้รบัรางวลัชมเชยจากผลงาน 

“ณ รามค�าแหง” กล่าวว่า “ผมรักในการท�าคลิป ตัดต่อวิดีโอ 

และการถ่ายภาพ การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจึงเป็น

วิธีหนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของผมให้ดีขึ้น โดยการรวมตัว 

กบัเพือ่นท่ีชืน่ชอบในด้านเดียวกัน ร่วมกันสร้างผลงานประกวด

กบัโครงการต่างๆ ภายนอกโรงเรยีน และกไ็ด้รบัรางวลัชมเชย

จากโครงการชีวิตดี๊ดีของ ม.รามค�าแหงมาครอง รู้สึกดีใจและคุ้มค่า เพราะเป็น

สิ่งที่ผมและทีมตั้งใจท�ามาตลอด”

ครู-นักเรียนจาก 5 ร.ร. ปลื้มประกวดคลิป

หลังทุ่มเททำาสิ่งที่รัก จนได้รับรางวัล

(อ่านต่อหน้า 11)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม 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

ครู-นักเรียนจาก 5 ร.ร.ฯ (ต่อจากหน้า 10)

 นายทวชัชยั  ใจบุญ  คุณคร ู

จากโรง เรี ยน เทพศิ รินทร ์ - 

คลองสิบสาม จังหวัดปทุมธานี 

กล่าวว่าโรงเรยีนของเราขาดการ 

ส่งประกวดคลิปหรือหนังส้ัน 

มาระยะหนึ่งแล้วพอนักเรียน 

กลุม่นีส้นใจท�าคลปิประกวดกร็วมตัวกนัเพือ่ท�าคลปิ 

ประกวดอย่างจริงจัง โดยให้อิสระในการคิดและ 

การจัดท�าซ่ึงคุณครูได้ให้การสนับสนุนท้ังอุปกรณ์ 

และแนะน�าเทคนิคในการจัดท�าต้ังแต่ต้น  รวมถึง 

ช่วยแก้ปัญหาที่เกินความสามารถของนักเรียน  

 “ผมบอกนักเรียนเสมอว่าผลงานของเราท�าข้ึน 

เพือ่เกบ็ประสบการณ์  ท�าอย่างเต็มทีแ่ละต้ังใจให้ดีทีสุ่ด  

เม่ือผลงานของเราถูกเผยแพร่ออกไป การได้รับค�าชม 

เพียงหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ถือเป็นก�าลังใจและจะต้อง 

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

 นายภรูนิทร์ ประมลูศลิป์ 

ตัวแทนทีม Ds Network จาก

โรงเรยีนเทพศิรนิทร์คลองสิบสาม 

จงัหวดัปทุมธานี ได้รบัรางวลัชมเชย 

จากผลงาน “เราเลือกเกิดไม่ได ้

แต่เราเลือกมหาวิทยาลัยได้” 

กล่าวว่าทุกคนในทีมต้ังใจสร้างผลงานเพื่อสร้าง 

ชือ่เสียงให้โรงเรยีนด้วยความต้ังใจเต็มร้อย  แต่ยงัขาด 

ความช�านาญอยู่มาก จึงต้ังกลุ่มเรียนรู้ไปทีละขั้น 

พร้อมกับปรึกษาคุณครูเพิ่มเติมจนส�าเร็จ  

 “จากโครงการฯน้ีผมได้รับประสบการณ์

หลายอย่าง ทัง้การตัดต่อ การถ่ายภาพ การแพลนภาพ  

เป็นทักษะความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ จากการ

 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง   

ถือเป็นหน่วยงานหน่ึงที่ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

มาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายสิบปี  จงึจัดโครงการ

พัฒนาความรู ้เพื่อการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า  

เพือ่พฒันาศักยภาพแก่ศิษย์เก่าให้มีความรู ้ความเข้าใจ  

สามารถคดิวเิคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ  น�าไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ  และการศึกษาต่อ  ตลอดจนการเป็น 

บัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คณุธรรม  สร้างประโยชน์ต่อสังคม 

และประเทศชาติ”

 ด้าน ผศ.ดร.วิณัฏฐา  คณบดีคณะนิติศาสตร์  

กล่าวว่าลูกศิษย์ที่จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์

หลายคนประสบความความส�าเร็จในชีวิต  ขณะที ่

หลายคนยังคงวิ่งตามความฝัน  ท้ังการศึกษาต่อ   

การลงสนามสอบต่างๆ  โดยในส่วนของการสอบ 

เนติบัณฑิตนั้นคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  แต่ไม่ใช่

จดุส้ินสดุของชวีติ  ถ้าวนัน้ีพลาด  พรุง่น้ีกข็อให้มุ่งม่ัน

ตั้งใจอีกครั้ง

 “ในฐานะอาจารย์  หวังให้ลูกศิษย์มีความรู ้

ความสามารถด้านกฎหมายควบคู ่กับคุณธรรม 

และจริยธรรม  ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงที่มุ ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู ่คุณธรรม  

ขอฝากให้ลูกศิษย์ทุกคนเม่ือมีความต้ังใจอันดีแล้ว  

ขอให้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง  และส�าคัญที่สุดคือการดูแลพัฒนาสังคม

ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้ามากข้ึน  เพือ่ตอบสนองคุณแผ่นดิน

บ้านเกิดของเรา”

คณะนิติศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้มี 

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 

2-15 มีนาคม 2561 นั้น 

  เพื่อให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย

และนกัศึกษาสามารถทราบรายละเอยีดของตารางสอบไล่  

หมายเลขแถว - ที่นั่งสอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด

ของตารางสอบไล่รายบุคคลได้ดังนี้ 

  1. นกัศึกษาทกุชัน้ปี และผูเ้ข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพือ่เตรยีมศึกษาระดับปรญิญาตร ี(Pre-degree) ทุกชัน้ปี 

สามารถติดต่อขอรบัตารางสอบไล่รายบคุคลด้วยตนเอง 

โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จ  

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนดตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 

มีนาคม 2561 ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้ 

  1.1 หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE 

STOP SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 

รามฯ 1 

  1.2 กองงานวทิยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามฯ 2 

  2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่- 

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์ 

แบบอัตโนมัติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-6000 

และ 0-2310-6100 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

  3. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ีเวบ็ไซต์ 

www.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

  4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ณ จุดบริการได้ตามสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

  5. กรณีนักศึกษาขอเปลีย่นแปลงกระบวนวชิา 

ทีล่งทะเบียนเรยีนให้ติดต่อขอรบัตารางสอบไล่รายบุคคล 

ฉบับเปลีย่นแปลงได้ทีห่น่วยจัดสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรยีน 

และจัดสอบ อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (สวป.) ชัน้ 6 รามฯ 1 ต้ังแต่วนัท่ี 

23 กุมภาพันธ์ 2561 

  อนึง่ หากนักศึกษาตรวจพบว่าไม่มีกระบวนวชิา 

หรือมีกระบวนวชิาในตารางสอบไล่รายบุคคลไม่ตรง 

กับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อสอบถาม 

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล           ฝ่ายลงทะเบยีนเรยีน 

และจัดสอบ อาคารสวป. ชั้น 6 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

 ตามประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน พร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560  

ก�าหนดวัน และเวลาสอบของกระบวนวิชา ENG1001 และ ENG1002 กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลานั้น

 เพื่อให้การด�าเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงก�าหนดวัน เวลาสอบ 

รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา ให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ดังนี้

กระบวนวิชา          วัน-เวลาสอบ      รหัสประจ�าตัวนักศึกษา

ENG1001 วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561     

  คาบเช้า 09.30-12.00 น.   5104011571 - 5904034724

  คาบบ่าย 14.00-16.30 น.   5904035036 - 6090514750

ENG1002 วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561    

  คาบเช้า 09.30-12.00 น.   5104011571 - 5905006473

  คาบบ่าย 14.00-16.30 น.   5905006481 - 6090512366

ประกวดครัง้นี ้ ผลงานของพวกเราได้รบัรางวลัมาเกนิคาด  

ถึงจะเป็นครั้งแรกที่ส่งประกวดก็ได้รับก�าลังใจกลับมา

อย่างท่วมท้น ปีหน้าและปีถัดไปเราจะส่งรุ่นน้อง 

เข้าร่วมประกวดคลิปเพือ่เพิม่ประสบการณ์อกีแน่นอน”

 
กำาหนดวัน เวลาสอบ รหัสประจำาตัว
ของนักศึกษาที่สอบกระบวนวิชา ENG1001 และ ENG1002



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๖) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑

สาธิตรามฯคว้ารองอันดับ 1

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายจาก ม.กรุงเทพ

 คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จัดอบรม “ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร” รุ่นที่ 3 โดยม ี

อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะส่ือสารมวลชน

เป็นประธานเปิดงาน และนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก

จากคณะต่างๆ เข้าอบรมจ�านวน 30 คน เมื่อวันที่  

8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง ITSC 6 อาคารเวียงค�า

 โอกาสน้ี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ ได้ให้โอวาท 

ก่อนเริ่มอบรมว่า การเป็นผู้สื่อข่าวหรือนักจัดรายการ 

วิทยุ จะต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ 

งานท่ีจะท�าเพราะงานสื่อสารมวลชนเป็นงานท่ี 

ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ผู้ท�าหน้าที่

จึงต้องมีความรับผิดชอบสูง

 “สถานีวิทยุ RU EASY RADIO เป็นสถาน ี

ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง

มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนโดยรอบ บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะรายงานสภาพการจราจร

โดยรอบมหาวิทยาลัย จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

ระมัดระวังการใช้ภาษาในการออกอากาศให้ถูกต้อง

ชัดเจนด้วย”

 คณบดีคณะส่ือสารมวลชนเน้นว่าการใช้

ภาษาไทยที่ถูกต้อง ชัดเจน หลีกเลี่ยงภาษาก�ากวม

ภาษาแสลงท่ีพูดในชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงในการอบรมคร้ังน้ี 

คณะได้เชิญผู้รู้เรื่องภาษาไทยจากกรมประชาสัมพันธ์ 

มาให้ความรู้ถึงการเป็นผู้ประกาศการออกเสียง 

ให้ถูกต้องตามอักขรวิธีอีกด้วย

 สุดท้าย อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย ์ ขอให้ผู้เข้า-

อบรมต้ังใจรับความรู้และฝึกฝนด้วยความต้ังใจ 

จากคณะวิทยากรและขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมท�าหน้าท่ี 

อย่างเต็มความสามารถต่อไป

   

RU EASY RADIO จดัอบรม 

ผูส้ือ่ข่าวอาสาจราจร รุน่ที ่3 

        คณะนติิศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จดัโครงการพฒันาความรูเ้พือ่การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ระหว่างวันท่ี 5-9 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อให้ศิษย์เก่ามีความรู้ ความเข้าใจ  ตลอดจนน�าความรู้ไปใช้ในการ 

ประกอบอาชพี  การเรยีน และการสอบในระดับเนติบัณฑติได้  โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา  แสงสขุ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน  มีคณาจารย์  และศิษย์เก่าสนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก   

เม่ือวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2561  ณ ห้อง 1512  อาคาร 1 ช้ัน 5  คณะนติิศาสตร์

 โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์พชัรดา  เอือ้วรรณกจิ  รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา คณะนติิศาสตร์  

กล่าวรายงานว่าบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์โดยส่วนมากมีความต้องการประกอบอาชีพ 

ด้านกฎหมาย เช่น ผูพ้พิากษา อยัการ ทนายความ และนติิกร เป็นต้น  นอกจากนียั้งมีผูท่ี้ต้องการศึกษาต่อ 

ในด้านกฎหมายเพิม่เติมด้วย  (อ่านต่อหน้า 11)

 

 ส�านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง  จัดโครงการอบรม เรื่อง  “การประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และ 

หน่วยงานสนับสนุน” เพื่อเตรียมความพร้อมและ

ท�าความเข้าใจกับบุคลากรผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าป ี

การศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

รัชนี ภูวพัฒนะพันธ ุ ์ ผู้อ�านวยการส�านักประกัน

คุณภาพการศึกษา และรองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะส่ือสารมวลชน เป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 301 

ชั้น 3 อาคารสวรรคโลก

บุคลากร ม.ร.เตรียมพร้อม

ตรวจประเมินคุณภาพ

 อาจารย์ณัทรัชตา ทะรีนทร์ อาจารย์ประจ�า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม น�านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

ในงานครบรอบ 35 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

  ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายกฤตาณัฐ โนชัย  

นักเรียนชั้น ม.6/3(2) และนายกนกพล นิกรเพสย์ 

นักเรียนชั้น ม.6/1 (2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

จ�านวน 4,000 บาท 

  ท้ังน้ี นักเรียนท้ังสองคนเข้ารับของท่ีระลึกจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์    เชื้ออาษา  รองคณบด ี

และผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เม่ือวันท่ี     6   กุมภาพันธ์      2561  เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจ 

ให้แก่นักเรียนผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน 

ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มุ่งพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า


