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ปีที่ ๔๘	 ฉบับที่ ๒๓

วันที่	๑๗	-	๒๓	กันยายน	๒๕๖๑

   
 
      

	 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	กองกิจการนักศึกษา		จัดโครงการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2561	

โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษากองทุนฯ	 จำานวน	 700	 คน	 เมื่อวันที่	 28	

สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	321	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย	

	 โอกาสนี้	นางนฤมล มนาปี	ผู้อำานวยการกองกิจการนักศึกษา	กล่าวว่า 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	 เป็นโครงการของรัฐบาลท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริม

ให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยทัดเทียมกัน	มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน	 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา	

และค่าครองชีพระหว่างศึกษาอยู่	 โครงการน้ีได้เร่ิมข้ึนต้ังแต่ปี	 2539	 ถึงปัจจุบัน 

รวม	21	ปี		

   
 
             

   
 
             

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงแสดงความยินดีกับ	 “ทีมเกษมสำาราญ”	 ได้แก่นางสาวซูฮัยลา 

หะยีหามะ นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์	และนางสาวอารีนี  มะเด็ง 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในโอกาสที่คว้ารางวัลชมเชย	 จากการประกวด 

สรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม	(Young 

Justice	 Public	 Relations	 2018	 :ไอเดียสรรค์สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม) 

ภายใต้แนวคิด	“กระทรวงยุติธรรมที่พึ่งของประชาชน” โดยเข้ารับรางวัลจาก 

พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร โฆษกประจำารองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก 

ประจิน  จั่นตอง)	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม	

ช้ัน	2	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพฯ

	 สำาหรับโครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต	นักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการประชาสัมพันธ์	 เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และกำาหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์	 ซ่ึงจะทำาให้ 

กระทรวงยุติธรรมมีแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์

อธิการบดีให้ โอวาทนักศึกษากองทุน กยศ.

ย้ำา “การศึกษาคือบันไดขั้นสำาคัญของชีวิต”

(อ่านต่อหน้า 8)

นศ.รามฯคว้ารางวัลชมเชยประกวด

สรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์ กท.ยุติธรรม

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง “ติดดาว”  ให้หอพักคุณภาพย่านหัวหมาก 

และบางนา 131 แห่ง ภูมิใจ “1 ทศวรรษ” โครงการหอพักติดดาว 

ทำาให้เกิดการพัฒนาหอพักและชุมชนน่าอยู่อาศัย และยังช่วยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือการป้องกันปัญหาต่างๆในชุมชนอีกด้วย

 คณะกรรมการภาคประชาชน	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 มอบรางวัล 

แก่หอพักคุณภาพบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 (ย่านหัวหมาก 

และวิทยาเขตบางนา)	 ท่ีผ่านการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว 

ครั้งที่	 10	 จำานวน	 131	 แห่ง	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นประธาน 

และมีพันตำารวจโทนพพร ศรีสุชาติ	 รองผู้กำากับสอบสวน	 สน.หัวหมาก 

พันตำารวจโทอดิศักดิ์  เนตรคุณ 

ม.รามคำาแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 131 แห่ง
ภูมิใจ 1 ทศวรรษ พัฒนาหอพักให้น่าอยู่และปลอดภัย

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ในฉบับ คอลัมน์ใหม่ 
พบอาจารย์ผู้สอน...หน้า 3 

 เปิดทริคเด็ด 
ไมย่าก...อย่างที่คิด

ENG1001



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

สารวัตรป้องกันปราบปราม	สน.อุดมสุข	นายสุนิติ  บุณยมหาศาล	ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขตบางกะปิ	 

ม.รามคำาแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 131 แห่งฯ (ต่อจากหน้า 1) นศ.รามฯ (ต่อจากหน้า 1)

ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของนิสิต	 นักศึกษา	 

ในการคิดวางแผนเพ่ือดำาเนินการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

ของกระทรวงยุติธรรมในการอำานวยความยุติธรรม

มากย่ิงข้ึน	โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย  ไทยเขียว 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวง-

ยุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินฯ 

ในครั้งนี้ด้วย

นางสาววาสนา  ทองนวล ผู้แทนสำานักงานเขตประเวศ	และนายณรงค์  จันทร์บูรณะพินิจ	จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ 

ตลอดจนผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย	ร่วมงาน	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุม	322	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

	 โอกานี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต	รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์		กล่าวว่าคณะกรรมการโครงการชี้นำา	ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	

ร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จัดโครงการหอพักติดดาวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 10	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ

หอพัก	 มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการและการให้บริการของหอพักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	 การจัดโครงการหอพักติดดาวในครั้งนี้	 ได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ทั้งบริเวณหัวหมากและวิทยาเขตบางนา 

เข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก	 และผู้ประกอบการได้นำาคำาแนะนำาจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักไปปรับปรุงหอพักของตนเอง	 ทำาให้หอพักมีระบบ 

การรักษาความปลอดภัยที่ดี	 มีความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ	 รวมทั้งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและสิ่งเสพติดในพื้นที่	

ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

	 สำาหรับ	ในปีนี้มีหอพักที่ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพมาตรฐานฯ	โครงการหอพักติดดาว	ครั้งที่	 10	จำานวน	

131	แห่ง	ประกอบด้วย	หอพักระดับดีเยี่ยม  5 ดาว	 	จำานวน		34	แห่ง	หอพักระดับดีมาก 4 ดาว	จำานวน		48	แห่ง	 

หอพักระดับดี 3 ดาว จำานวน	49	แห่ง	และหอพักที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะที่เป็นหอพักเครือข่าย	จำานวน	9	แห่ง	

ท้ังน้ียังมีการการเสวนา	เร่ือง	“1 ทศวรรษหอพักติดดาว”  รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหอพัก	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	กล่าวว่าขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพัก	

หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องด้วยความจริงใจท่ีได้ให้ความร่วมมือดำาเนินการจัดโครงการ

หอพักติดดาวมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยปีนี้เป็นปีที่	 10	 แล้ว	 ขอให้ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆ	 เช่นนี้	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกท่ีดำาเนินการโครงการ	

“หอพักติดดาว” และโครงการ	 “หอพักสีขาว” ที่ทำาให้ชุมชนบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยน่าอยู่อาศัยปลอดจากส่ิงเสพติดและอบายมุข	 อีกท้ังยังเป็นต้นแบบ

ให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ	ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย

	 ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนักศึกษาทุกปี	 มหาวิทยาลัย

จะเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับหอพักต่างๆ	 ท่ีอยู่ในโครงการหอพักติดดาว	 ให้นักศึกษา

และผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจจะ

พักอาศัยในหอพัก	 และหวังอย่างย่ิงว่าผู้ประกอบการทุกท่านจะให้ความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยในการดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาท่ีพักอาศัย

ในหอพักเหมือนลูกหลาน	 ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนท่ีอยู่ระหว่าง

การศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น															

 “น่ายินดีท่ีโครงการน้ีได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วม

โครงการจำานวนมาก และได้นำาคำาแนะนำาจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก 

ไปพัฒนาปรับปรุงหอพักของตน ทำาให้หอพักมีการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ 

เช่น ระบบการรักษาความปลอดภัย ดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมให้

ถูกสุขลักษณะ และใส่ใจนักศึกษาและผู้พักอาศัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องสิ่งเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและสิ่งเสพติดในชุมชน อีกทั้ง

โครงการนี้ยังได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหอพักมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 มากขึ้น ทั้งนี้หากมีปัญหาหรือ

พบเห็นสิ่งผิดปกติขอให้แจ้งเบาะแสมาที่มหาวิทยาลัย เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

   ภายในงานมีการมอบรางวัลหอพักในดวงใจ	ซึ่งเป็นหอพักที่สร้างความประทับใจด้านต่างๆให้กับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ	โดยปีนี้เป็นปีแรก	 

มีหอพักที่ได้รับรางวัล	จำานวน	3	แห่ง	ได้แก่	หอพักสตรีดิวันโฮม หอพักสตรีภัทรพลอย	และหอพักสตรีดาวิกา

		 	 นอกจากนี้ยังมีการเสวนา	เรื่อง	“1 ทศวรรษหอพักติดดาว” โดยมีผู้แทนผู้ประกอบการหอพักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการแนะนำาแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพหอพัก	เพื่อให้ได้รับการติดดาวจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและผู้ประกอบการหอพักด้วย

       



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 นับว่าเป็นโชคดีที่	“ข่าวรามคำาแหง” 

มีโอกาสได้เห็นคำากล่าวต้อนรบันักศึกษาใหม่	ของ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา ธรรมวนิทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 อาจารย์	 ดร.ปรชีา	 กล่าวต้อนรบันักศึกษาใหม่

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไว้เมื่อ	 

๖	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๑	 ไว้อย่าง 

น่าสนใจ	เช่น

	 การรับน้องต้องการให้บรรยากาศ

ผ่อนคลาย	 มีอิสระ	 ไม่ให้อยู่ในบรรยากาศ

การตกอยู่ใต้อำานาจเชิงบังคับ

 หากจะมีอำานาจก็ควรเป็นอำานาจ

ของความรัก ความเมตตา

	 ท่านอธิการบดีกล่าวต่อไปว่า

	 มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นพื้นที่ในการ

บ่มเพาะกล่อมเกลาให้คนหนุ่มสาวเรียนรู้ 

ที่จะอยู ่ร ่วมกันกับผู ้คนที่หลากหลาย	 

ต่างผิวพรรณ	ฐานะและศาสนา

 เห็นอกเห็นใจและเกื้อกูลกัน

	 เรามีสิทธิปฏิเสธอำานาจท่ีละเมิด 

สิทธิเสรภีาพ	ละเมิดศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนษุย์

 ท่านอาจารย์	 ดร.ปรชีา	 แนะนำาลกูศษิย์ใหม่

ของท่านว่า

 อย่าทิง้การทำากจิกรรมดีๆ	นอกห้องเรยีน 

ต้องมีความรับผิดชอบ	 จัดการชีวิตตัวเอง

ให้ได้	ให้คิดเป็นและทำาเป็น

	 ท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์	

ดร.ปรีชา	 ธรรมวินทร	 อวยพรลูกศิษย ์

ของท่านว่า

 ขอให้จิตวิญญาณแห่งการเรียนรู ้

ความเคารพในเพ่ือนมนุษย์ซ่ึงกันและกัน 

จงเบ่งบานในหัวใจของพวกเรา

	 สุดยอด	ท่านอธิการบดี

เปิดทริคเด็ดวิชา ‘ENG1001’ ไม่ยาก...อย่างที่คิด
 “ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก นักศึกษาต้องเข้าใจ อย่าเพียงแค่ท่องจำา เป็นทักษะที่ต้องหมั่นฝึกฝน 

ลองนกึถงึการเล่นกฬีา เล่นดนตรี ถ้าใครอยากเก่งกต้็องฝึก ภาษาองักฤษก็เช่นเดียวกัน ใช้บ่อย ฟังบ่อย ฝึกบ่อย 

แล้วนักศึกษาจะเก่งแน่นอน!!!”	รศ.ดร.ระพณิ	ยนืยนัก่อนเปิดเทคนคิเรยีน	ENG

 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก	รองผู้อำานวยการสถาบันภาษา	

อาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	เผยว่า 

วิชา	 ENG	 1001	 มีเนื้อหาหลักอยู่	 2	 ส่วน	 คือ	 ไวยากรณ์พื้นฐาน	 และคำาศัพท์	

จำานวน	12	บท	 เริม่ต้ังแต่	คำานาม	(Nouns)	คำาสรรพนาม	(Pronouns)	คำากรยิา	 (Verbs) 

การใช้คำานำาหน้านาม	(Determiners)	และ	articles	a/	an/	the	การใช้คำาคุณศัพท์	

(Adjectives)	คำากรยิาวเิศษณ์	(Adverbs)	การสร้างประโยค	ประโยคเด่ียว	(Simple	

Sentences)	ประโยคความรวม	(Compound	Sentences)	และประโยคความซ้อน	

(Complex	 Sentences)	 รวมถึงเรื่องของความสอดคล้องของประธานและกริยา	

(Agreement	of	Subjects	and	Verbs)	

 “หลักไวยากรณ์ท่ีนักศึกษาจะได้เรียนในวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีจำาเป็น 

และเป็นการทบทวนหัวใจหลักของภาษาอังกฤษ ในแต่ละบทนอกจากมีไวยากรณ์แล้ว ยังมี Reading 

Passages ส้ัน ๆ ให้นักศึกษาได้อ่าน ฉะนั้น ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์จะทำาให้การอ่านตำารา

ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ  

 ข้อสอบในวชิาน้ี มีจำานวน 120 ข้อ เป็นไวยากรณ์ 75 ข้อ และคำาศัพท์ 45 ข้อ เน้ือหาท่ีออกสอบ 

มาจากการสอนในห้องเรียน การทบทวนตัวอย่างข้อสอบท้ายเล่ม และจากตำาราเรียน นักศึกษาสามารถ 

อ่านตำาราเรยีน ENG 1001 ประโยคพืน้ฐานและศัพท์จำาเป็นในชวีติประจำาวนั มีจำาหน่ายท่ี อาคารสำานกัพมิพ์  

ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง”

	 	 ขอยกตัวอย่างแนวข้อสอบสักห้าข้อให้ลองทำากันนะคะ	

	 1.		 By	law,	every	young	Thai	_____	free	education.	

1.	was	receiving	 2.	receives		 3.	are	receiving	 4.	have	been	receiving	 เฉลย  2 

	 2.	 Hundreds		of		people		are		already		lining		up		to		get	_____	new	i-Phones	at		Apple		outlets		

across		the		country.	

1.	her	 	 	 2.	our	 3.	your	 4.	their	 เฉลย  4 

	 3.	 One	should	always	make	_____	login	information	as	difficult	as	possible	to	hack.	

1.	their	 	 2.	one's	 3.	our	 4.	yours	 เฉลย  2 

	 4.		 Sarah	gave	her	word	that	she	_____	attend	her	brother’s	wedding	for	sure.	

1.	may	 	 2.	might		 3.	can		 4.	would		 เฉลย  4 

	 5.	 People		in		Ayutthaya	_____	be		worried		about		serious		flooding		similar		to		a		couple		of		years		ago.	

1.	are	having	 2.	have		 3.	had	 4.	must	 เฉลย  4 

 รศ.ดร.ระพิณ	 กล่าวอกีว่าการเรยีนไวยากรณ์	 มีกฎเกณฑ์และข้อยกเว้นของหลกัภาษาทีนั่กศึกษาต้องจำา 

ซ่ึงไม่ได้ซับซ้อนเกนิความสามารถของนกัศึกษาแน่นอน	 ย่ิงยคุน้ีช่องทางการเรยีนภาษาองักฤษมีหลายช่องทาง 

นักศึกษาสามารถเรียนย้อนหลังทาง	 Course	 on	 Demand	 ของมหาวิทยาลัย	 ทุกครั้งหลังการบรรยาย

อาจารย์จะยกแนวข้อสอบมาอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ	เพื่อให้นักศึกษาค่อย	ๆ	จำา	ค่อย	ๆ	คุ้นกับคำาศัพท์

และการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง		

 ข้อสำาคญัการเรยีน ENG 1001	 ขอให้นักศึกษาเริม่ต้นจากตัวเองก่อน	 ควรฝึกทำาข้อสอบย้อนหลงับ่อย	 ๆ 

ซ่ึงจะช่วยให้มีความแม่นยำาในหลักไวยากรณ์มากข้ึน	นักศึกษาต้องจัดสรรเวลาทบทวนบทเรียน	หรือ

เรยีนย้อนหลงัจากส่ือของมหาวทิยาลยั	อาจารย์เชือ่ว่าภาษาองักฤษไม่ใช่เรือ่งยาก	นกัศึกษาอย่าเพิง่ท้อ	ขอเพยีง

ต้องเข้าไปค้นหาเทคนิคท่ีเหมาะกับตัวเองให้พบ	 ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา	 หากเราสนใจจะทำาให้รัก

ภาษาอังกฤษมากขึ้นจริง	ๆ

	 หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชานี้สามารถสอบถามอาจารย์ได้โดยตรงท่ี	facebook/Dr.Pad 

และยงัสามารถอ่านหนงัสอืเสรมิทกัษะการเรยีนได้จากหนงัสือของอาจารย์		เรือ่ง	“พดูภาษาองักฤษแบบง่าย ๆ 

สไตล์ ดร.แป๊ด”  “English for Lovers”  “เรือ่งน่าสนสำาหรบัคนชอบพดู English”	และ	“วติามินลำา้ค่าของภาษาองักฤษ”

	 	 ขอให้นักศึกษาทุกคนชอบภาษาอังกฤษและสอบผ่านได้คะแนนดี	ๆ	กันนะคะ	



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู	 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ

และประกันคุณภาพ	เปิดการอบรม	“โครงการศิลปวัฒนธรรมการวางตน 

ของคนท�างาน และการจัดพิธีการเพ่ือการบรกิารทีม่คีณุภาพ” โดยมี	คณาจารย์	

บุคลากร	 ร่วมการอบรม	 จำานวน	 80	 คน	 เม่ือวันที่	 28	 สิงหาคม	 2561	 

ณ	ห้องประชุมชั้น	12	อาคารศรีศรัทธา	คณะรัฐศาสตร์	

	 โอกาสนี	้ อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ น่ิมรกัษา	 รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิาร

จังหวดัปราจนีบุรี	 กล่าวว่าสถาบันศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกยีรติ	 โดยฝ่าย

ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและคุณค่าบณัฑิตจัดอบรมคร้ังน้ีตามแผนปฏบิติัราชการ 

ของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	โดยฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และคุณภาพบณัฑิต	มีหน้าท่ีรบัผดิชอบการจดัอบรมสัมมนาเพือ่เสรมิสร้าง 

คุณภาพชวิีตของนกัศึกษา	 บุคลากรของมหาวทิยาลยั	 ศิษย์เก่า	 และประชาชนท่ัวไป 

โดยแนวคดิ	รปูแบบ	และวธีิการเสรมิคุณค่าชวีติ	 โดยยดึหลกัคณุธรรม	จรยิธรรม 

วัฒนธรรมขององค์กร	 เสรมิคุณค่าความเป็นไทย	 เพือ่ให้เกดิผลดีต่อองค์กร	

และบุคลากรอย่างต่อเน่ือง	สำาหรับการจัดอบรมในวันน้ี	 เพื่อให้ผู้อบรม 

ได้มีความรูเ้กีย่วกบัการปฏิบัติตน	 การทำางาน	 การให้บรกิาร	 การพฒันาการบรกิาร 

และภาพลักษณ์ขององค์กร	 17	 แนวคดิพืน้ฐานทีน่ำาไปสู่จติมุ่งบรกิาร	 องค์ประกอบ

ของการบริการที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานการต้อนรับ	การพูด	และ

การให้บริการ	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย 

เครื่องหมายปฏิบัติราชการ	 การประดับเครื่องราช	 ได้อย่างถูกต้อง	 และ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยในพิธีการ	ความสำาคัญ 

ของพธีิกร	 พธีิการทางศาสนา	 และนำาความรูท่ี้ได้รบัไปใช้ในการปฏบิติังาน 

ในชวีติประจำาวนั	โดยมี	 ว่าท่ีร้อยเอกธนกฤต	สิรปัิญญาโสภณ	ประธานชมรม

พัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	เป็นวิทยากร	

 จากน้ัน	ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยรู	กล่าวว่าขอชืน่ชมการจดัโครงการ 

ท่ีเป็นประโยชน์ในครัง้น้ี	 ท่ีได้รวบรวมความรูท้ัง้ในด้านภาษา	 หลกัราชการ	

วัฒนธรรมไทย	ราชพิธี	 ศาสนพิธี	 และพิธีการต่างๆ	 เป็นภาพรวมที่สื่อถึง

วัฒนธรรมไทย	 อนัถอืเป็นพนัธกจิสำาคญัด้านหน่ึงของมหาวทิยาลยัในการ 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 เพราะในปัจจุบันมีการเปิดรับวัฒนธรรมอื่น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การแฝงตัวของวฒันธรรมต่างแดนเข้ามาในรปูแบบสือ่ต่างๆ 

ความเป็นไทยถูกกลืนและจางไป	ดังนั้น	การผสมผสานทางวัฒนธรรมจึง

เป็นส่ิงจำาเป็นท่ีต้องเปิดรบัและเลือกวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมดีงาม	และทุกฝ่าย

ต้องช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นชาติไทยให้คงอยู่		

 “การอบรมในครั้งน้ีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่บุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อ

การอบรมข้อมูลสำาคัญ บุคลิกภาพและกิริยามารยาทในวัฒนธรรมไทย

เป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ นำาข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ต่อการทำางานในหน้าที่ ปรับใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัว 

การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง กลุ่มเพื่อน และบุคคลรอบข้าง

ให้เกดิความเปลีย่นแปลงในทางทีดี่ขึน้ ซ่ึงหากจดัการอบรมให้ทัว่ถงึยงับคุลากร

ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลัย เชือ่ว่าจะเป็นจดุเร่ิมต้นในการปรบัเปลีย่น

ที่ดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป” 

โครงการอบรมการวางตนของคนทำางาน เปิดฉาก “หลานพ่อขุนเกมส์”
สีแดงคว้าแชมป์เจ้าเหรียญทอง

	 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ	 กับโครงการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(ฝ่ายประถม)	“หลานพ่อขุนเกมส์” 

คร้ังท่ี		21	โดยมีรองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย

และแผน		ผู้อำานวยการโรงเรียน		เป็นประธาน		มีบุคลากร	นักเรียน	และผู้ปกครอง  

เข้าร่วมงานจำานวนมาก		ณ	สนามกีฬากลาง	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		เม่ือวันท่ี	

7	กันยายน	2561

 โดยการแข่งขันกีฬาสี “หลานพ่อขุนเกมส์” คร้ังน้ี	 จัดข้ึนภายใต้คำาขวัญ 

“กีฬาสามัคคี  ผูกมิตรไมตรีสัมพันธ์”  ประจำาปี	2561		เหล่านักเรียนกรีฑาทัพ 

เข้าสู่สนามด้วยขบวนพาเหรดสุดงดงามตระการตาด้วยความน่ารักสดใส

ของหนูน้อยวัยอนุบาล-ประถมศึกษา		นำาโดย	เด็กหญิงปวริศา  ทรงไพบูลย์ 

ประธานนักเรียน	และเหล่าคฑากร	ต่อด้วยการกล่าวปฏิญาณตนนำา 

โดยตัวแทนนักกีฬา	เด็กชายวงศ์วริศ  ยุเรศรัตนานนท ์		นักเรียนชั้น	ป.6	 

นักกีฬาครอสเวิร์ดรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานและรางวัลเหรียญทอง 

กีฬาสาธิตสามัคคี		

 อาจารย์สิริมงคล  สุวรรณผา  รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

กล่าวรายงานว่าการแข่งขันกฬีาสี	“หลานพ่อขุนเกมส์”	ครัง้นี	้มีวตัถปุระสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง		รักการออกกำาลังกาย		

มีนำ้าใจนักกีฬา		รู้กฎกติกาและมารยาทในการแข่งขัน		รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย		

พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรัก	ความสามัคคีในหมู่คณะ

 การแข่งขันกีฬาสีคร้ังน้ี		มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการต้ังแต่ระดับอนุบาล

ถึงระดับประถมศึกษาปีที่	6		จำานวน	1,170	คน		แบ่งเป็น	4	สี	คือ	สีแดง	

สีเหลือง	 สีฟ้า	 และสีม่วง	 นอกจากน้ี	 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาสนุก 

ระหว่างบุคลากรและผู้ปกครองเพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนด้วย

 โอกาสน้ี		รศ.นพคุณ  ประธานในการแข่งขันกีฬา		กล่าวว่าน่าประทับใจ 

นักเรียนทุกคนท่ีได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ี		ต้ังแต่การเดินขบวนพาเหรด

ท่ีมีความงดงามจนจบการแข่งขัน		เป็นโอกาสดีให้ทุกคนร่วมเล่นกีฬาซ่ึงมี 

ความสำาคัญต่อการพัฒนาร่างกาย		โดยหากร่างกายแข็งแรงแล้ว		จิตใจก็จะสดช่ืน		

ทำาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

 “สิง่สำาคัญของการแข่งขันกฬีาท่ีนอกเหนือจากการเสริมสร้างร่างกาย

ให้แขง็แรง และการสานสัมพนัธ์เพือ่สร้างความสามัคคีแล้ว  ยงัเป็นการฝึกฝน 

ให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มนีำา้ใจนักกีฬาด้วย  เพราะคนเราไม่สามารถ

ชนะได้ตลอด  ต้องมีแพ้บ้างเพือ่ให้เกดิความพยายามมุมานะต่อไป  ขอขอบคุณ

นักเรียนทุกคนที่ร่วมกันแสดงฝีมืออย่างเต็มที่  และขอบคุณทุกคนที่ร่วม

กนัทำาให้การแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้เผยโฉมออกมาได้อย่างงดงาม”

	 สำาหรับผลการแข่งขันกีฬาสี	“หลานพ่อขุนเกมส์” ครั้งนี้		ทีมสีแดง 

ผงาดขึ้นเป็นเจ้าเหรียญทอง	 ด้านทีมสีฟ้า คว้าชัยประกวดกองเชียร์	 

เชียร์ลีดเดอร์	และขบวนพาเหรด	ด้วยธีมย้อนยุค	BLUERASSIC	WORLD



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

      

ตอน หลงลม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ผมเคยเขยีนถงึการสร้างเงินจากอากาศมาครัง้หนึง่	 ซ่ึงขอสรปุกันลมื 

ว่าเป็นการท่ีระบบธนาคารสร้างเงินขึ้นโดยนำาเงินที่คนฝากไปปล่อยกู ้

ทำาให้เงินเพิม่เป็นหลายเท่าได้จากเงินฝากท่ีมีอยูจ่รงิก้อนหนึง่	 เช่นนายเศรษฐ

ฝากประจำาไว้	1	แสน	ที่ธนาคารหนึ่ง	ธนาคารนั้นถ้าเก็บเงินฝากไว้เฉย	ๆ	

ก็ขาดทุนแน่เพราะมีภาระจะต้องจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากด้วย	 ธนาคารก็จะ

หารายได้โดยนำาเงินฝากไปปล่อยกู	้ โดยคดิดอกเบีย้	 ซ่ึงแน่นอนว่าดอกเบ้ีย

เงินกู้ต้องสูงกว่าดอกเบีย้เงนิฝากแน่	ๆ	สมมุติว่าธนาคารให้นายศาสตร์กูไ้ป 

1	 แสน	จะเห็นได้ว่าเงินในระบบงอกข้ึนมาเป็น	 2	 แสนแล้วเพราะนายเศรษฐ 

ก็ยังมีเงินอยู่ในบัญชี	1	แสนไม่หายไปไหน	แต่นายศาสตร์ก็มีเงินไปใช้จ่าย

ได้อีก	 1	 แสนเหมือนกัน	 แต่ท่านผู้อ่านไม่ต้องกลัวว่าการสร้างเงินแบบนี้

จะนำาไปสู่ปัญหาเพราะธนาคารกลางซ่ึงของไทยกคื็อแบงก์ชาติ	(เรยีกช่ือเต็ม	ๆ 

ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย)	กำากับดูแลอยู่	

	 เรื่องที่ผมจะเขียนในตอนน้ีเป็นเรื่องการสร้างเงินที่เรียกกันว่า	

bitcoin	 หรือ	 cryptocurrency	 ซึ่งเป็นเงินที่กำาลังฮือฮากันมากในระยะนี ้

แม้ว่ากระบวนการสร้างเงนิบทิคอยน์	จะเกดิจากการดำาเนินการผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 แต่ก็คงไม่ผิดที่ผมจะบอกว่าเป็นการสร้างเงินจาก

อากาศเหมือนกัน	แต่เป็นเงินลม	ๆ	แล้ง	ๆ	เพราะไม่มีตัวตนให้จับต้องได ้

ซ่ึงต่างกับการสร้างเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งสามารถเบิกจ่าย 

ออกมาเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์และยังได้รับการยอมรับตาม

กฎหมายด้วย	ในขณะท่ีบทิคอยน์นัน้ยงัเป็นเงนิทีแ่ทบจะไม่มีประเทศไหน

ยอมรับอย่างเป็นทางการ	ทำาให้เกิดปัญหาว่าจะนำาไปใช้จ่ายได้อย่างไร	

ช่องว่างตรงน้ีทำาให้เกดิการหลอกลวงต้มตุ๋นกนัได้	 ซ่ึงกำาลงัเป็นข่าวพาดหวั 

อยูใ่นช่วงท่ีผมกำาลังเขียนเรือ่งในตอนนีพ้อดี	 และเป็นเหตุให้ผมต้ังชือ่ตอนว่า	

“หลงลม”	 เพราะคนทีเ่สียหายน้ันหลงไปกบัเงินท่ีไม่มีตัวตนเหมือนกบัลม

หรืออากาศนั่นเอง

	 ผมจะไม่ขอลงไปในรายละเอยีดว่าการสร้างบทิคอยน์ทำากนัได้อย่างไร	

หรือยุ่งยากแค่ไหนเพราะไม่ใช่ประเด็นสำาคัญในที่นี้	 สิ่งที่ท่านผู้อ่านควร

ทราบกคื็อไอ้เจ้าบทิคอยน์นัน้มนัมอียูห่ลายสกลุเรยีกชือ่ต่างกนัไป	ซึง่กค็ล้ายกบั

สกุลเงินเช่น	บาท	ดอลลาร์	ปอนด์	ฯลฯ	ท่ีใช้กนัอยูน่ัน่แหละครบั	ว่ากนัว่า 

มีอยูม่ากกว่าพนัสกลุเงินโดย	 “บิทคอยน์”	 เป็นเพยีงสกลุหน่ึงในสกลุเงินเหล่าน้ัน 

แต่อาจจะเพราะเป็นสกุลแรก	ๆ 	และเป็นที่นิยมกว้างขวางกว่าสกุลอื่น 

เวลาพูดถึงเงินประเภทนี้จึงมักเรียกว่าบิทคอยน์ไว้ก่อน	ซึ่งถ้าจะไม่เจาะจง 

สกุลเงินไหนเป็นพิเศษก็ควรจะเรียกว่าคริปโตเคอร์เรนซี่หรือจะเรียกว่า

เป็นเงินดิจิทัลก็ได้

	 อัตราแลกเปลี่ยนของเงินดิจิทัลพวกน้ีเป็นการพยายามนำาไปเทียบค่า

กับเงินจริงเช่นดอลลาร์สหรัฐฯ	เพื่อสะดวกในการแลกเปลี่ยนเวลาจะใช ้

ซ้ือสินค้าเน่ืองจากสินค้าแต่ละชนิดส่วนใหญ่จะกำาหนดราคาเป็นตามเงิน

มาตรฐานทั่วไปไม่ใช่เงินดิจิทัล	 เช่น	 1	 บิทคอยน์ตีค่าได้ประมาณ	 6	 พัน

กว่าดอลลาร์สหรัฐฯ	หรอืคิดเป็นเงินไทยก	็2	แสนกว่าบาท	 ส่วนเงนิดิจทัิล

สกุลอืน่ก็จะตีค่าได้แตกต่างกนัไปมาก	 และค่าเงินยงัข้ึนอยูก่บัการป่ันมูลค่า

ด้วยจึงอาจผันผวนได้มากตามกระแส

 แม้จะมีการพยายามโฆษณาจงูใจให้คนใช้เงนิดิจทัิลโดยอ้างว่าสามารถ

ใช้จ่ายซื้อสินค้าต่าง	ๆ	ได้	แต่จริง	ๆ	แล้ว

 เครื่องปรุง (ตอนที่ 2)

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล คณะมนุษยศาสตร์

	 เมื่อฉบับที่แล้ว	 ได้แนะนำาเครื่องปรุง	 2	 อย่าง	 ได้แก่	 นำ้าปลา	 และ

นำ้าตาล	ในครั้งนี้จะแนะนำาให้รู้จักเครื่องปรุงอีก	3	ชนิดเพิ่มเติมคือ

 		 (โส้ต	ก่า	จัว)	 ซอสมะเขือเทศ

 	 (เตือง	เอิ๊ท)	 ซอสพริก

 	 (เนื้อก	เตือง)	 ซอสถั่วเหลือง

sốt cà сhua (โส้ต ก่า จัว) ซอสมะเขือเทศ 
 	 (ก่า	 จัว)	หมายถึงมะเขือเทศ	 	 (โส้ต)	น่าจะทับศัพท์ 

มาจากคำาว่า	 ซอส	 ในภาษาอังกฤษ	 เพราะอาหารที่ใช้ซอสมะเขือเทศ

เป็นส่วนประกอบน้ัน		ส่วนมากจะเป็นอาหารฝร่ังมากกว่าอาหารของเวียดนามเอง

 

						 (คี	บ่าน	ก๊อ	เหญี่ยว	ก่า	จัว	เตือย	งอน	ถี่	เนน	หล่าม	โส้ต	ก่า	จัว)

						 เมื่อคุณมีมะเขือเทศสดอร่อย	ก็ควรจะทำาซอสมะเขือเทศ

 

	 (โต๊ย	ไน	แหมะ	เนิ้ว	หมอน	ก๊า	โส้ต	ก่า	จัว)

	 คำ่านี้แม่ทำาอาหาร	ปลาในซอสมะเขือเทศ

 

	 (บ่าน	ก๊อ	เบี๊ยต	หล่าม	เซา	สง	เจิ๊ม	โส้ต	ก่า	จัว	คง)

	 คุณรู้วิธีทำาผักสดจิ้มซอสมะเขือเทศไหม

Tương ớt (เตือง เอิ๊ต) ซอสพริก

 

	 (เตือง	เอิ๊ต	หล่า	ถือ	เนื้อก	เจิ๊ม	ไก)

	 ซอสพริกเป็นเครื่องจิ้มที่มีความเผ็ด

   

	 (เตือง	เอิ๊ต	สุ่ง	แก่ม	เหวย	ก๊าก	หมอน	เหนือง	เจียน	สาน	หว่า	ไกว)

	 ซอสพริกใช้คู่กับอาหารย่าง	ผัด	ทอด	ปิ้ง

 

	 (แอม	จาย	เทม	เตือง	เอิ๊ต	จอง	บ๊าต	เฝอ)

	 น้องจายเติมซอสพริกลงในชามเฝอ

Nướ tương (เนื้อก เตือง) ซอสถั่วเหลือง
	 อาจเรียกว่า	 	 (ซี่	 เสิ่ว)	 	 (เนื้อก	 เตือง)	 เป็นการ

เรียกตามภาษาเวียดนามของภาคใต้	

 

	 (เนื้อก	เตือง	หล่า	เนื้อก	เจิ๊ม	ก๊อ	หง่วน	โก๊ก	ตื่อ	จุง	ก๊วก)

	 ซอสถั่วเหลืองเป็นนำ้าจิ้มที่มีต้นกำาเนิดจากประเทศจีน

 

	 (โตย	ทิ้ก	เนื้อก	เนือง	ก๊อ	เอิ๊ต	หว่า	ต๋อย)

	 ฉันชอบซอสถั่วเหลืองที่มีพริกและกระเทียม

  (ซา หวิ)

(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

	 ระหว่างปี	2538	-	2544	 เกดิสภาวะราคายางพาราตกตำา่ 

อย่างต่อเนือ่ง	 ทำาให้รฐับาลไทย	 มาเลเซยี	 และอนิโดนเีซีย 

ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมบาหลีระดับรัฐมนตรี	

Joint	 Ministerial	 Declaration	 (Bali	 Declaration 

2001))	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2544	จัดตั้งองค์การ

ความร่วมมือไตรภาคีด้านยางพารา	 (International 

Tripartite	Rubber	Organization:	ITRO)	เพื่อเป็น 

กรอบความร่วมมอืในการทำางานร่วมกนั	เพือ่แก้ไขปัญหา 

ปรมิาณยางพาราล้นตลาด	และราคายางพาราตกตำา่	 เนือ่งจากไทย 

มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	มีผลผลิตมากกว่า	60%	ของผลผลิตทั่วโลก

 ITRO	 มีกลไกความร่วมมือผ่านบรษัิทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ	 จำากัด 

(International	 Rubber	 Consortium	 Limited:	 IRCo)	 ทำาหน้าที่เป็นองค์กร

บรหิารจัดการราคายางพาราในตลาดโลก	 ซึง่จดัต้ังขึน้เม่ือปี	 2547	 โดยมีรฐับาล

ของทั้งสามประเทศเป็นผู้ถือหุ้นและจดทะเบียนจัดต้ังด้วยทุนจดทะเบียน

เริ่มต้น	12	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตามลำาดับสัดส่วน	4:3:2	และสำานักงานใหญ ่

ของ	 IRCo	 ต้ังอยูท่ีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย	 นอกจากน้ี	 สภาไตรภาคี

ยางพารา	(International	Tripartite	Rubber	Council:	ITRC)	ทำาหน้าที่กำากับ

ดูแลมาตรการรกัษาเสถียรภาพราคายางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว	

 โดยปี	 2559-2560	 อตุสาหกรรมยางธรรมชาติยงัคงผนัผวนจากเศรษฐกจิโลก 

ปรมิาณผลผลติลดลงจากสภาพอากาศเปล่ียนแปลง	 ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย 

หนัไปประกอบอาชพีเกษตรอืน่ๆ	 เป็นจำานวนมาก	สำาหรบัประเทศไทย	มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย	ได้มีกำาหนดการลดโควตาการส่งออกยางพารา	ร่วมกันของ	 

3	ประเทศสมาชิก	ITRC	รวมจำานวน	350,000	ตัน	เพื่อแก้ไขปัญหาราคายาง

ในระยะสัน้ภายในเดือนมีนาคม	 2561	 ในการควบคมุปรมิาณยางในตลาดให้ลดลง 

ท้ังสามประเทศยนืยนัทีจ่ะดำาเนินการอย่างเข้มงวดและจรงิจังมากข้ึน	 เพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด	และเกิดความต้องการใช้ยางในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น 

จะส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงข้ึน	 ซ่ึงแน่นอนว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยของแต่ละประเทศซ่ึงจะมีรายได้ที่สูงขึ้น	 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

	 ดังน้ัน	การประชมุรฐัมนตรสีภาไตรภาคยีางพารา	ประจำาปี	2560	ภายใต้ 

ITRC	 ว่าการประชมุครัง้น้ีเกิดความชดัเจนขึน้	 ท่ีจะทำางานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ 

มีแนวทางการทำางานเดียวกัน	 หากมีปัญหาราคายางพาราผิดปกติจนเกินไป	

หลังจากนี้ทั้ง	 3	 ประเทศจะสามารถหารือเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงท	ี

สามารถยกหโูทรศัพท์คยุกนัได้เลย	 โดยไม่ต้องรอเวทีการประชมุระดับรฐัมนตร ี

สภาไตรภาคียางพาราที่จัดขึ้นปีละครั้ง	ยืนยันว่าหลังจากนี้จะมีการแก้ปัญหา 

ยางอย่างใกล้ชดิและดีข้ึนกว่าทีเ่ป็นอยู	่ทัง้	3	ประเทศ	 ต้ังใจจะร่วมมือกนัแก้ปัญหา

อย่างต่อเนือ่ง		พยายามผลกัดันงานท่ีวางร่วมกนัให้สำาเรจ็		ซ่ึงถอืเป็นงานระยะยาว

	 ทั้งนี้	จากการหารือ	ได้ข้อสรุปร่วมกัน	6	เรื่อง	คือ	

	 1.	 การส่งเสริมด้านอุปสงค์	 เพิ่มปริมาณการใช้ยาง	ในฐานะประเทศ 

ผูผ้ลติยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก	ทัง้สามประเทศมคีวามพยายามท่ีจะส่งเสรมิ 

ใช้ยางในประเทศของตนเองให้เพิ่มมากข้ึนปีละ	 10%	 กับการพัฒนาและ 

องค์การความร่วมมือไตรภาคีด้านยางพารา

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

ดำาเนินงานต่างๆ	ท้ังการขนส่ง	โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 

ด้านกีฬาสุขภาพ	ตลอดจนการแปรรูปเป็นสินค้า

อุปโภคบริโภค	 โดยทั้งสามประเทศสมาชิก	 จะให้

ความสำาคัญในการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริม

นวัตกรรมทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน	 และมี 

ข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

และความเช่ียวชาญในการใช้ยางธรรมชาติของ

แต่ละประเทศสำาหรบัก่อสร้างถนนและการปูผวิถนนใหม่

2.	 การจดัต้ังตลาดยางพาราระดับภมิูภาค	 (ITRC	 Regional 

Rubber	Market:	RRM)	ปัจจุบันอยู่ในลักษณะตลาดรูปแบบ	 spot 

trading	 เป็นตลาดซื้อขายจริงและส่งมอบจริง	 ซ่ึงมีสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง	สามารถขายผลผลิตในรูปแบบต่างๆ	 ไปยังผู้ใช้ยางได้โดยตรง	

และในอนาคตท้ังสามประเทศมีความเหน็ร่วมกนัว่าจะหาแนวทางในการพฒันา 

ตลาดยางพาราระดับภมิูภาคเป็นลกัษณะการซ้ือขายล่วงหน้า	 เพือ่เปิดโอกาส 

ให้นักลงทุนและผู ้สนใจได้เข้ามาซื้อขายผลผลิตจากสถาบันเกษตรกร

โดยตรงมากยิ่งขึ้น

	 3.	 การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบผ่านโครงการการจัดการอุปทาน 

(Supply	 Management	 Scheme:	 SMS)	 เป็นการลดปรมิาณผลผลติและพืน้ทีป่ลกู  

จะเป็นมาตรการระยะยาวในช่วงปี	 2560-2568	 เพือ่สร้างความสมดุลระหว่าง 

ความต้องการใช้และปริมาณผลผลิต	เป็นมาตรการเข้มข้นท่ีประเทศผู้ผลิต

ยางธรรมชาติจะต้องร่วมมือกนั	 ซ่ึงจะส่งผลดีต่อราคายางพาราในระยะจะทำาให้

ราคายางปรบัตัวสูงข้ึนอย่างยัง่ยนื	 และจะสร้างความม่ันใจในการจัดหายางธรรมชาติ

ให้กับผู้บริโภคอย่างยั่งยืนเช่นกัน

	 	 	 	 	 4.	 มาตรการจำากัดปริมาณการส่งออกยาง	 (Agreed	 Export	 Tonnage	

Scheme:	AETS)	ขณะน้ี	ท้ังสามประเทศผูผ้ลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก	

มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ราคายางอย่างใกล้ชิด	หากราคายาง

ปรับตัวลดลงจนน่าเป็นห่วง	 อาจจำาเป็นจะต้องนำามาตรการน้ีมาใช้	 เพือ่ช่วยกระตุ้น

ราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้น

	 5.	 การต้อนรับเวียดนามเข้าสู่สมาชิกสมทบ	ITRC	ทั้งสามประเทศ

ต่างมีความเห็นร่วมกันในการรับประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกสมทบภายใต ้

กรอบการทำางานของ	 ITRC	 โดยประเทศเวียดนามถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิต 

ยางรายใหม่ของโลกท่ีมีผลผลติค่อนข้างสงู	ฉะนัน้	 การมีส่วนร่วมของเวยีดนาม

จะช่วยเพิม่บทบาทของ	ITRC	ในการสร้างความยัง่ยนืให้กับอตุสาหกรรมยาง

	 6.	 การหาแนวทางใหม่เพิม่รายได้ให้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง	 ทัง้สามประเทศ 

ต่างมองร่วมกนัว่าในอนาคตจะปรบักลยทุธ์ในการหารอืกบัภาคอตุสาหกรรม 

เพื่อหาแนวทางสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	 และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม

อย่างยัง่ยนื	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหลงัจากการประชมุสภาไตรภาคยีางพาราระหว่างประเทศ 

ในครั้งนี้	 ต่างฝ่ายต่างผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพ

ราคายางและพัฒนาอุตสาหกรรมยางได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป		

	 ที่มาของภาพ:	 https://globalrubbermarkets.com/46857/itrc-discuss-

rubber-price-production.html



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

	 ปัจจุบันนี้ประชาคมชาวรามคำาแหงจำานวนมาก	อาจจะยังมีพฤติกรรม

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Social	 network)	 เช่น	 เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	

ไลน์	(LINE)	ทวิตเตอร์	(Twitter)	ยทูปู	 (Youtube)	และอนิสตราแกรม	(Instragram) 

แบบท่ีจะเส่ียงผดิ	พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2560	แม้เพยีงแค่การกดไลค์	กดแชร์	

(ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย)	 อาจมีโทษเท่ากับผู้ที่เป็นต้นทางข้อมูล	 (โทษจำาคุก

สูงสุด	5	ปี	หรือโทษปรับ	1	แสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ)	ทีนี้เรามาอัพเดท	

ถึง	10	พฤติกรรมท่ีถือว่าเป็นการทำาผิด	และควรหลีกเลี่ยงท่ีมาเตือนผู้ใช้

เครอืข่ายสังคมออนไลน์	ซ่ึงทางกองบงัคับการปราบปรามการกระทำาความผดิ 

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	 ระบุไว้	 ให้เข้าใจกันง่ายดังนี	้ 

(ตามประสาชาวรามคำาแหง)

 พฤติกรรมต้องห้าม การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	network)	

10	ประการ

  พฤติกรรมที่ 1 ห้ามอัพโหลด (Upload) รูปลามกอนาจาร	 :	 ไม่ว่าจะ 

รปูตัวเองหรอืรปูคนอืน่	ข้อนีมี้โทษจำาคกุสูงสุด	5	ปี	หรอืปรับสงูสุดถงึ	1	แสนบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 พฤติกรรมที ่2 ห้ามการปล่อยข่าวลอื (Release	Rumor)	ท่ีอาจก่อให้เกิด

การวุ่นวายในสังคม	 บางคนอาจคิดว่าแค่สร้างกระแสสังคม	 (หรือเรตต้ิง)	

แต่ถอืเป็นความผดิ	และมีโทษจำาคุกสูงสุดถงึ	5	ปี	หรอืปรบัสงูสุดถงึ	1	แสนบาท	

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

  พฤติกรรมที่ 3 ห้ามเผยแพร่ภาพตัดต่อของบุคคลอื่นบนอินเทอร์เน็ต 

การตัดต่อภาพไม่ว่าจะเป็นภาพน่ิง	ภาพวิดีโอ	แล้วนำามาเผยแพร่ทางอนิเทอร์เนต็	

ทำาให้เจ้าของภาพเสียหาย	 อับอาย	 ความผิดข้อนี้มีโทษจำาคุกสูงสุดถึง	 3	 ปี	

ปรับไม่เกิน	6	หมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 พฤติกรรมที่ 4 ห้ามขโมยข้อมูลของผู้อื่น	นำาข้อมูลของบุคคลอื่นโดย

ไม่ได้รับอนุญาตแล้วเอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเอง	 เพื่อการหากำาไร

หรอืนำาไปใช้หรอืกลัน่แกล้งคนอืน่	การกระทำาเช่นนี	้ มีความผดิ	3	ฐานความผดิ

คือ	 1)	 ความผิดในข้อหาลักทรัพย์	 2)	 ความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์	 และ	 

3)	ความผิดตาม	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์

 พฤติกรรมที ่ 5 ห้ามการโพสต์และแชร์ข้อมลูทีท่ำาให้ผูอ้ืน่ได้รบัความเสียหาย 

ข้อความในเชิงใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น	 ทำาให้บุคคลที่กล่าวถึงได้รับความเสียหาย	

อับอาย	ขายหน้า	มีโทษจำาคุกสูงสุด	 5	ปี	หรือปรับสูงสุด	 1	แสนบาท	หรือ 

ทั้งจำาทั้งปรับ

 พฤติกรรมที ่6 ห้ามแฮก็ข้อมลูของผูอ้ืน่	การเจาะเข้าระบบเพือ่ไปลบ	ไปเพิม่ 

แก้ไขเนื้อหาในแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นทำาให้ได้รับความเสียหาย	 ความอับอาย	

แก่เจ้าของข้อมูล	มีโทษจำาคุกสูงสุด	5	ปี	หรือปรับสูงสุด	1	แสนบาท	หรือทั้ง

จำาทั้งปรับ

 พฤติกรรมที่ 7 ห้ามขโมยบัญชีผู้ใช้ของผู้อื่น	 ห้ามนำาบัญชีผู้ใช้และ

รหัสผ่านเพื่อใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต	แม้มี

วตัถปุระสงค์แค่แอบดูข้อมลูของบุคคลอืน่	มีความผดิตาม	พ.ร.บ.	อาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร์

 พฤติกรรมท่ี 8 ห้ามส่งอเีมลลกูโซ่โดยไม่ระบุทีม่า	เช่น	ถ้าไม่ส่งต่อ	ชวีติท่าน

จะต้องตกทุกข์ได้ยาก	 หรือการส่งอีเมลโฆษณาขายของที่ผู้รับไม่ต้องการ	

สร้างความรำาคาญแก่ผูไ้ด้รบั	 มีความผดิตามกฎหมายค่าปรบัสูงถงึ	2	แสนบาท 

(พ.ร.บ.อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2560)

 พฤติกรรมที่ 9 ห้ามกดไลค์ กดแชร์ โดยไม่ตรวจสอบ	เป็นพฤติกรรม

เสี่ยงที่กำาลังเกิดขึ้นกับหลายคน	เห็นข้อมูลอะไรมาทั้งในไลน์	(Line)	เฟซบุ๊ก

(Facebook)	ทวิตเตอร์	 (Twitter)เป็นต้องกดไลค์	 (Like)	กดแชร์	 (Share)	 ไว้ก่อน 

โดยไม่เชก็	 ไม่ตรวจสอบซ่ึงหากข้อความท่ีกดไลค์หรือกดแชร์	 ส่งต่อข้อความ

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 โทษจะเท่ากับคนที่เป็นต้นทางของข้อมูลนั้นเลย	 

มีโทษจำาคุกสูงสุด	5	ปี	หรือปรับสูงสุด	1	แสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 พฤติกรรมที ่ 10 ห้ามการโพสต์ข้อความทีเ่ป็นการหมิน่เบ้ืองสูง	 รวมถงึ 

การกดไลค์	(Like)	กดแชร์	(Share)	หรอืทำาเวบ็ไซต์	(Web	Site)	หมิน่สถาบนัเบือ้งสูง

ซ่ึงเป็นที่เคารพของเราคนไทยทุกคน	ให้ได้รับความเส่ือมเสียแห่งเกียรติยศ	

อันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและถือเป็นความผิดร้ายแรง

ทัง้กฎหมายอาญา	และ	พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์	มีโทษจำาคกุสูงสุดได้ถงึ	15	ปี

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลายสถาบัน	ให้คำาแนะนำาว่า	

ก่อนส่งต่อ	คิดก่อนว่าข้อมูลนั้น	จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม ่

ถ้าใช่	ก็ยับยั้งใจไว้ก่อน	ที่สำาคัญ	ก่อนส่งต่อ	ตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือเปล่า	

เพราะถ้าคุณส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ	ข้อมูลที่เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น	หรือ

ต่อความม่ันคงของประเทศ	 ข้อมูลลามก	 อนาจาร	 หรือพูดง่ายๆว่า	 ข้อมูลน้ัน

เป็นข้อมูลที่มีความผิดตาม	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์	รับโทษเหมือนกันเท่ากับ

บุคคลที่เป็นต้นทาง

	 ส่วนผูดู้แลเวบ็	หรอืผูดู้แลเพจเองกต้็องพงึระวงั		เพราะหากในเว็บ	หรอื 

ในเพจของคุณมีคนมาโพสต์ข้อความ	 โพสต์รูปที่ทำาให้บุคคลอื่นเสียหาย 

หรอืภาพอนาจาร	 รวมท้ังเขียนเนือ้หาพาดพงิสถาบัน	 แล้วคุณเพกิเฉย	ปล่อยให้มี 

การกระทำาเช่นนั้น	 คุณก็จะมีความผิด	 มีทั้งโทษจำาคุก	 หรือปรับ	 หรือทั้งจำา 

ทั้งปรับ	เรื่องใกล้ตัวแบบนี้	เข้าใจกันไว้ก่อน	ช่วยป้องกันทำาผิดกฎหมายโดย

ไม่รูตั้ว	อย่างท่ีทราบกนัไม่สามารถอ้างได้ว่ากระทำาไปโดยไม่รูก้ฎหมาย	นะครบั

   

1.	 เว็บไซต์ไบต์ทีวี.	 “10 พฤติกรรมเสี่ยงคุกในโซเชียลมีเดีย : เขย่าข่าวเข้ม  

 11-05-60”	(ค้นเมื่อวันท่ี	6	มิถุนายน	2561	แหล่งข้อมูล	:	https://www. 

	 brighttv.co.th/เขย่าข่าวเข้ม/63937)

2.	เวบ็ไซต์ไอที	24	ชัว่โมง.	“พฤติกรรมเส่ียงติดคกุจากการใช้ Social Network  

 และวิธีป้องกัน”	(ค้นเมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2561	แหล่งข้อมูล	:	https:// 

	 www.it24hrs.com/2014/risk-behavior-social-network/)

รูปที่ 1 ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) 

ที่ครองใจคนไทยในยุคดิจิทัล (แหล่งที่มา: https://www.google.co.th/ 

คำาค้นที่ใช้ :พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์)

RU Know? (ledge) :10 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network) เสี่ยงผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ (ฉบับ พ.ศ. 2560)

อาจารย์ประหยัด เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

วิธีป้องกัน

  แหล่งอ้างอิง(ออนไลน์)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

จ.	3	ก.ย.	2561	-	อ.	13	พ.ย.	2561	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง	 INTERNET	 

	 (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สิทธ์ิเทยีบโอนหน่วยกิต)

จ.	10	ก.ย.		2561	-	ศ.	5	ต.ค.	2561	 จำาหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

จ.	10	ก.ย.	2561	-	อ.	16	ต.ค.	2561	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์	

	 (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สิทธ์ิเทยีบโอนหน่วยกิต)

อ.	16	ต.ค.	2561	-	อ.	13	พ.ย.	2561	 จำาหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

ส.	10	พ.ย.	2561	-	อ.	13	พ.ย.	2561	 รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียน 

 ที่มหาวิทยาลัย

พ.	14	พ.ย.	2561	-	อ.	26	ก.ย.	2562	 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.	16	พ.ย.	2561	-	จ.	19	พ.ย.	2561	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	 2/2561 

	 ที่มหาวิทยาลัย

อ.	20	พ.ย.	2561	-	ศ.	7	ธ.ค.	2561	 ลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณย์ีภาค	2/2561 

	 ของนักศึกษาเก่า

อ.	18	ธ.ค.	2561	-	อ.	25	ธ.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	2/2561

	 ทาง	INTERNET	

ศ.	16	พ.ย.	2561	-	ศ.	15	ก.พ.	2562	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

จ.	26	พ.ย.	2561	-	พ.	20	ก.พ.	2562	 สอบ	e	-	Testing	(รายละเอียดการสอบ

	 ดูตามประกาศของสถาบันบรกิารวชิาการ 

	 ทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ.	14	ธ.ค.	2561	-	อา.	16	ธ.ค.	2561	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	1/2561	

	 (ไม่งดบรรยาย)

พ.	9	ม.ค.	2562	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)

พฤ.	10	ม.ค.	2562	-	อ.	15	ม.ค.	2562	 สอบซ่อมภาค	1/2561

พ.	27	ก.พ.	2562	 เตรียมสอบไล่ภาค	2/2561	(งดบรรยาย)

พฤ.	28	ก.พ.	2562	-	พ.	13	มี.ค.	2562	 สอบไล่ภาค	2/2561	

พฤ.	14	มี.ค.	2562	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ.	1	เม.ย.	2562	-	ส.	4	พ.ค.	2562	 บรรยายในชั้นเรียน

พฤ.	28	ก.พ.	2562	-	อ.	5	มี.ค.	2562	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2561

	 ทาง	INTERNET	

อ.	5	มี.ค.	2562	-	พฤ.	14	มี.ค.	2562	 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ส.	16	มี.ค.	2562	-	จ.	18	ม.ีค.	2562	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2561

	 ที่มหาวิทยาลัย

ส.	16	มี.ค.	2562	-	ศ.	19	เม.ย.	2562	 ลงทะเบียนสอบ	e	-	Testing	

จ.	1	เม.ย.	2562	-	อ.	30	เม.ย.	2562	 สอบ	e	-	Testing	(รายละเอียดการสอบ 

	 ดูตามประกาศของสถาบันบรกิารวชิาการ 

	 ทางอิเล็กทรอนิกส์)

อ.	7	พ.ค.	2562	 เตรยีมสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2561	(งดบรรยาย)

พ.	8	พ.ค.	2562	-	พ.	15	พ.ค.	2562	 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2561

พฤ.	16	พ.ค.	2562	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

วันสอบซ่อมภาค	1/2561

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2561

วันสอบไล่ภาค	2/2561

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2561

พ.	17	ต.ค.	2561	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

พฤ.	25	ต.ค.	2561	-	พฤ.	8	พ.ย.	2561	 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ส.	10	พ.ย.	2561	-	จ.	12	พ.ย.	2561	 ลงทะเบียนเรียนภาค	2/2561	ท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

พฤ.	15	พ.ย.	2561	-	ศ.	30	พ.ย.	2561	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET

อ.	11	ธ.ค.	2561	-	ศ.	8	มี.ค.	2562	 บรรยายทางไกล

ส.	15	ธ.ค.	2561	-	อา.	17	มี.ค.	2562	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	22	ธ.ค.	2561	-	อา.	23	ธ.ค.	2561	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	1/2561	

	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	19	ม.ค.	2562	-	อา.	20	ม.ค.	2562	

ส.	26	ม.ค.	2562	-	อา.	27	ม.ค.	2562	

ส.	16	มี.ค.	2562	-	อา.	17	มี.ค.	2562	

ส.	23	มี.ค.	2562	-	อา.	24	มี.ค.	2562	

จ.	25	มี.ค.	2562	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ.	25	ก.พ.	2562	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

จ.	4	มี.ค.	2562	-	ศ.	15	มี.ค.	2562	 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.	12	มี.ค.	2562	-	จ.	18	มี.ค.	2562	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET		

ส.	23	มี.ค.	2562	-	จ.	25	มี.ค.	2562	 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

พฤ.	4	เม.ย.	2562	-	พ.	8	พ.ค.	2562	 เทปการบรรยายทางไกล

ส.	18	พ.ค.	2562	-	อา.	19	พ.ค.	2562	

ส.	25	พ.ค.	2562	-	อา.	26	พ.ค.	2562

จ.	27	พ.ค.	2562	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

}
}

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

}

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เก่ียวกับกองทุน	 เห็นถึงความสำาคัญท่ีต้องสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับระเบียบกฎเกณฑ์ 

ท่ีนักศึกษาต้องทราบและต้องปฏิบัติ	 ข้ันตอนการกู้ยืมรวมถึงการสร้างสำานึกและ 

ความรับผิดชอบในการใช้เงิน	และการชำาระหน้ีจึงจัดโครงการน้ีข้ึน	โดยมีนักศึกษา 

กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	เข้าร่วมโครงการจำานวน	700	คน

	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าขอให้กำาลังใจกับนักศึกษาทุกคน 

ท่ีเข้ามาเรียนหนังสือท่ี	ม.รามคำาแหงและมีความจำาเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

ขอให้เข้มแข็งเรียนหนังสือให้จบการศึกษา	เมื่อเรียนจบแล้วต้องใช้เงินคืนให้

กับกองทุนฯ	เพราะแนวคิดของกองทุนฯน้ี	รัฐบาลต้องการช่วยเหลือลูกหลานให้เรียน 

ซ่ึงการเรียนต้องไม่ถูกจำากัดด้วยความจำาเป็นทางเศรษฐกิจ	 และการศึกษาเป็นบันได

ขั้นสำาคัญของชีวิต	ถ้าไม่ก้าวขึ้นบันไดขั้นนี้เราจะไปยังจุดอื่นได้อย่างไร	

 “ท่ีผ่านมามีลูกศิษย์หลายคนท่ีต้องมาเรียนหนังสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของตนเอง ถ้าไม่มีรามคำาแหง ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา พวกเขาจะไปอยู่ท่ีไหน 

 ต้องเรียน ทำางาน และหาเงินเลี้ยงครอบครัวไปพร้อมกัน  ขอฝากทุกคนว่าอย่าท้อ 

ให้สู้ฟันฝ่าอุปสรรค เพราะในสังคมยังมีผู้คนท่ีต้องต่อสู้อีกมาก รามคำาแหงจะยืนหยัด

เป็นท่ีพ่ึงให้ทุกคนท่ีอยากเรียนหนังสือ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลหรืออยู่ในชนบท ต้องมีโอกาส

เรียนต่อระดับอุดมศึกษา  และจะไม่ข้ึนค่าหน่วยกิต  เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียม”

 ดังท่ี	 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 กล่าวไว้ว่าหัวใจของการปฏิรูป

การศึกษา	 คือทำาอย่างไรให้การศึกษาท่ัวถึงและเท่าเทียม	 ไม่ว่าคนน้ันจะอยู่ท่ีไหน 

ในประเทศ	 ต้องได้เรียนหนังสือท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกัน	 ฉะน้ันนักศึกษาได้รับทุน	 กยศ. 

และได้ประโยชน์จากกองทุนฯ	แล้ว	ให้ต้ังใจเรียนให้จบ	และใช้เงินคืนให้	กยศ.	เพ่ือเป็นทุน

ให้กับผู้ท่ีจะกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาแก่รุ่นน้องท่ีต้องการโอกาสเรียนหนังสือ	ขอให้กำาลังใจ 

กับทุกคนอีกคร้ัง	 ขอให้มาเข้าเรียนเม่ือมีโอกาส	 ต้ังม่ันอยู่ในความดี	 ครองตนให้ดี 

อย่าให้อบายมุขเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินชีวิต	ครูอาจารย์ทุกคนจะเป็นกำาลังใจให้ 

หากมีปัญหาใดขอให้มาปรึกษาเพื่อรับคำาแนะนำาที่ดีจากครูอาจารย์ได้เสมอ

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษากองทุน กยศ.ฯ (ต่อจากหน้า 1)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

ถาม 1.	 นักศึกษาท่ีสมัครเป็นนักศึกษาใหม่แบบ

ใช้สิทธ์ิเทียบโอน	สามารถลงทะเบยีนทางอนิเทอร์เน็ต 

ได้หรือไม่	

	 2.	 ถ้าในวนัสมคัรนักศึกษาใหม่ไม่ได้ใช้สทิธ์ิ 

เทียบโอนไว้จะสามารถขอใช้สิทธ์ิเทียบโอนได้หรอืไม่	

	 3.	 การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา 

ท่ีเรยีนครบ	8	ปีแล้วไม่จบการศึกษาจะโอนได้ทุกวชิา

ที่เรียนมาทั้งหมดหรือไม่	 และจะโอนได้เฉพาะวิชา

ที่ได้เกรด	B	เท่านั้นหรือเปล่า	

ตอบ		1.	 ลงทะเบียนได้แบบนักศึกษาที่สมัคร

ด้วยตนเองคือ	 -	ลงทาง	 internet	 -	ลงทางไปรษณีย์	

และลงท่ีมหาวิทยาลัยตามวันเวลาและสถานที่ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด

	 2.	สามารถทำาเรื่องขอปรับฐานข้อมูล	 

เพือ่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนได้	โดยไปติดต่อท่ีฝ่ายรบัสมัครฯ 

อาคารสวป.	ชั้น	3	(	รามฯ	1	)

	 3.	 โอนได้ตามเกรดท่ีปรากฏในทรานสครปิท์ 

ที่ยื่นต ่อคณะเพื่อให ้คณะตรวจสอบวิชาท่ีจะ 

เทียบโอนให้	ไม่ใช่โอนได้เฉพาะเกรดใดเกรดหนึง่เท่าน้ัน 

ถาม 1.	 หากจะทำาเร่ืองจบการศึกษา	แต่ทำาใบเสรจ็

ค่าเทอมหายจะทำาอย่างไร

	 2.	 ดิฉันไปขอเช็กเกรดที่	One	Stop	Service	

เพิ่งสังเกตเห็นว่าตอนซัมเมอร์ได้ลงทะเบียนและ

ไปสอบในรายวิชาที่เคยสอบผ่านแล้วและสอบได้

เกรดดีกว่าเดิมด้วย	เพราะเกรดเดิมได้เพียง	C+	กรณี

นี้จะมีผลอะไรและอย่างไรกับวิชาที่ได้มี	2	เกรด

	 3.	 ถ้าเลอืกลงวชิาทีผ่ดิ	คอืไม่มีในหลักสูตรท่ีเรียน 

แต่ไม่ได้เข้าสอบจะถอืว่าเป็นวชิาเกนิหลกัสตูรหรอืไม่ 

ถ้าไม่ได้ทำาเรื่องขอบอกเลิกวิชา	

ตอบ			1.	 ติดต่อขอถ่ายสำาเนาใบเสร็จลงทะเบียน

เรียนได้ที่	 หน่วย	 One	 Stop	 Service	 อาคาร	 KLB	 

ชั้น	1	(รามฯ1)	ในวันเวลาราชการ

	 2.	นักศึกษาจะได้เกรดเดียวเท่าน้ันคือ

เกรดท่ีสอบได้คร้ังแรกจะไม่ได้เกรดท่ีสอบได้ครัง้ที	่ 2 

เพราะเกรดครั้งแรกได้	 	C+	การสอบได้ครั้งที่	 2	จึง

ไม่ใช่การรเีกรด	 ดังนัน้ไม่สามารถปรบัเกรดเป็นเกรด

ในการสอบครั้งที่	2	ได้	

	 3.	 ถึงแม้ว่าจะเป็นวิชานอกหลักสูตร	 แต่

เน่ืองจากไม่มีการสอบ	ผลสอบจงึเป็น	F	หรอืสอบตก	

ซึ่งไม่มีผลอะไรกับการจบการศึกษา	

ถาม	 1.	ภาคฤดูร้อน	สามารถย้ายคณะได้ไหม	

	 2.	ภาคฤดูร้อน	ลงทะเบียนเรียนได้กี่วิชา		

	 3.	 ถ้าสอบได้เกรด	D	หรือ	D+	จะสามารถ

รีเกรดได้หรือไม่	และต้องทำาอย่างไร	

ตอบ 	1.	ย้ายได้ในวันเวลาราชการ	 กองบรรณาธิการ

	 2.	 ตามระเบียบมหาวทิยาลยัแล้ว	มหาวทิยาลยั

กำาหนดการลงทะเบียนเป็นหน่วยกิตไม่ใช่กำาหนด

เป็นวชิา	ดังน้ัน	ระเบยีบมหาวทิยาลยักำาหนดไว้		2		กรณคืีอ 

	 	 2.1.	ถ้าเป็นนกัศึกษาท่ีสมัครในปีการศึกษา	

2559	ลงไป	ภาคฤดูร้อนลงได้ไม่เกิน	12	หน่วยกิต	 

และถ้ามีสิทธ์ิกากบาทขอจบในใบเสรจ็ฯ	 ลงได้ไม่เกนิ 

	18	หน่วยกิต	

	 	 2.2.	ถ้าเป็นนกัศึกษาท่ีสมัครในปีการศึกษา	

2560	เป็นต้นไป	ภาคฤดูร้อนลงได้ไม่เกิน	9	หน่วยกิต	

ส่วนภาคฤดูร้อนเหมือนข้อ	2.1.

	 3.	สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้	 โดยนำา 

วิชาดังกล่าวไปลงทะเบียนในภาคปกติคือภาค	1	หรือ 

ภาค	 2	หรอืจะนำาไปลงในภาคฤดรู้อนกไ็ด้	 ถ้าผลสอบใหม่

สอบผ่านจะถือเป็นการรีเกรด	

ถาม	 1.	ลงทะเบียนสอบซ่อมได้สูงสุดกี่วิชา	

	 2.	 วชิาท่ีลงสอบซ่อมถ้าสอบผ่านจะได้เกรดอะไร	

	 3.	 ถ้าวชิาทีล่งสอบซ่อมได้เกรด	F	แล้วนำาวชิา

ดังกล่าวไปลงใหม่ในเทอมปกติ	และได้เกรด	A	ดังนี้

จะถือเป็นการรีเกรดไหม	

ตอบ 1.	ลงได้ทุกวิชาในเทอมที่ใช้สิทธิ์สอบซ่อม	
	 2.	 ได้เกรดตามที่ท่านอาจารย์เจ้าของวิชา

กำาหนดหรือต้ังเกณฑ์คะแนนไว้	 ไม่มีการกำาหนดจะ

ต้องได้เฉพาะเกรดใดเกรดหนึ่งเท่านั้น	

	 3.	 ไม่ถือเป็นการรีเกรด	 เพราะวิชาดังกล่าว

สอบผ่านแค่ครั้งเดียวคือเกรด	A	เท่านั้นส่วนเกรด	F	

เป็นเกรดตก

      

ผลงานวิจัย RU e-Research มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ตอนท่ี 2)

นางสาวธีร์จุฑา เมฆิน

 ในส่วนของการให้บริการน้ัน	 หน่วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

(e-Books)	จะนำาไฟล์งานวิจัย	ม.ร.	 เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูล

ทรัพยากรห้องสมุด	 โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์	

PDF	 งานวิจัย	 ม.ร.	 ฉบับเต็มได้ผ่านหน้า	 WebPAC	 ของสำานักหอสมุด 

http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html	 เช่น

เดียวกับวิทยานิพนธ์	 ซ่ึงไฟล์ท่ีให้บริการจะเป็นไฟล์	PDF	ฉบับเต็ม

ของงานวิจัยท้ังเล่ม	มีเน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดียวกับตัวเล่มงานวิจัยท่ีให้บริการบนช้ัน	ส่วนตัวเล่มงานวิจัย	ม.ร.	

ก็จัดส่งไปยังงานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	เพ่ือให้บริการบนช้ันต่อไป	โดยให้บริการตัวเล่ม	ณ	บริเวณ

ชั้น	2	อาคาร	3	นอกจากนั้น	ยังให้บริการงานวิจัย	ม.ร.	ฉบับเต็ม	(Full	Text)	ผ่านระบบฐานข้อมูลจัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	(Thai	Digital	Collection--TDC)	ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	

ร่วมด้วยเช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงออกสู่สาธารณะ

 ดังนัน้	 จะเหน็ได้ว่าหน่วยหนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์	 (e-Books) 

สำานักหอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	มิได้มีคำาจำากัดความ

ว่าจะต้องให้บริการเฉพาะหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  ์

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงการให้บริการทรัพยากร-

สารสนเทศประเภทอืน่ๆในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วย	 โดยเฉพาะ

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

หน่วยงานน้ีจงึถอืเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนนุพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 

และพนัธกจิของสำานกัหอสมุดกลางในด้านการวจิยัและการส่งเสรมิ-

การบริการทางวิชาการ	 ด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เป็นระบบ	 อกีทัง้ยงัตอบโจทย์หวัใจสำาคัญของงานบรกิารห้องสมุด	

นัน่กค็อื	 การอำานวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บรกิารในการเข้าถงึข้อมูลและทรพัยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเรว็ 

ตรงต่อความต้องการ	 โดยไม่ถกูจำากัดด้วยเงือ่นไขของเวลาและสถานท่ี	 ซ่ึงสอดคล้องกบับรบิทของยคุสมัยปัจจบุนั

อนัเป็นยคุแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไร้พรมแดนในการเข้าถงึข้อมูลและองค์ความรูต่้างๆ	 ได้อย่างดียิง่ 

 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (Thai	 Digital	 Collection--TDC).	 งานวิจัยมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง.	สืบค้นเมื่อ	16	กรกฎาคม	2561,	จาก	http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php

บรรณานุกรม



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

	 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชัน้ปรญิญาตร	ีได้แก่	คณะนิติศาสตร์ 

คณะบรหิารธุรกจิ	 คณะมนุษยศาสตร์	 คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์		คณะรัฐศาสตร์		คณะเศรษฐศาสตร ์

คณะส่ือสารมวลชน		และคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

ประจำาภาค	2	ปีการศึกษา	2561	ดังรายละเอยีดต่อไปนี้

 1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

  1.1 จำาหน่ายทางไปรษณย์ี (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สทิธิ ์

เทียบโอนหน่วยกิต)	 ต้ังแต่วันท่ี	10	กันยายน	2561 

ถงึวนัท่ี	5	ตุลาคม	2561		ราคาชดุละ		140.-	บาท		โดยส่งเงิน

เป็นธนาณัติธรรมดา		สั่งจ่ายเงินที่	ปณฝ.	รามคำาแหง	

10241	ผูร้บัเงิน	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง		จ่าหน้าซองถงึ 

หวัหน้าฝ่ายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา		ตู้	ปณ.	1002 

ปณฝ.	รามคำาแหง		กรงุเทพฯ	10241		(ชดุสมัครทางไปรษณีย์)  

หากไปซือ้ด้วยตนเองท่ีมหาวทิยาลยั		ราคาชดุละ	140		บาท 

จำาหน่ายที่ฝ ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา		

อาคาร	สวป.	ชั้น	3

  1.2 จำาหน่ายทีม่หาวทิยาลยั (รามฯ 1)	ชดุสมัคร

ด้วยตนเอง	 จำาหน่ายต้ังแต่วันท่ี	 16	 ตุลาคม	 2561

ถึงวันที่	13	พฤศจิกายน	2561	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ที่อาคาร	สวป.	ชั้น	1	ราคาชุดละ	120	บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้อง

ซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่ 

www.iregis2.ru.ac.th 

 2. คณุวฒุแิละคณุสมบัติผูส้มคัร		ผูมี้สิทธ์ิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)		หรือเทียบเท่าขึ้นไป	(ม.ศ.	5	

หรือ	ม.6)		หรือ

	 	 2.2	จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(มัธยมศึกษาตอนต้น)		หรือเทียบเท่า	(ม.3 

หรือ	ม.ศ.3	หรือ	ม.6	เดิม)		และต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 2.2.1	เป็นข้าราชการซ่ึงมีตำาแหน่งและ

เงินเดือนตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป	หรือ

	 	 	 2.2.2	เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ		หรือ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ	 ซึ่งได้				

ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ															

	 	 	 2.2.3	เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	สมาชิกสภาจังหวัด	

สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั	สมาชกิสภาเขต 

สมาชกิสภาเมืองพทัยา	สมาชกิสภาเทศบาล		สมาชกิ-

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
ภาค 2  ปีการศึกษา 2561 

สภาตำาบล		สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล	หรือ

กรรมการสุขาภิบาล	หรือกำานัน		ผู้ใหญ่บ้าน		หรือ

	 	 2.3	 เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะ

ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)		ระหว่างวันท่ี	 

3	 กันยายน	 2561	 ถึงวันท่ี	 13	 พฤศจิกายน	 2561 

สมัครได้ที่เว็บไซต์	www.iregis2.ru.ac.th

  3.2 รบัสมคัรทางไปรษณย์ี  (เฉพาะผูท้ีไ่ม่ใช้สทิธิ์ 

เทยีบโอนหน่วยกติ)	ระหว่างวนัท่ี	10	กนัยายน	2561	ถึง

วันท่ี	 16	 ตุลาคม	 2561	 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและ

เอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามที่ได้

กำาหนดไว้ในระเบยีบการรบัสมัครเข้าเป็นนักศึกษา	(ม.ร.1) 

ให้ครบถ้วน

	 นอกจากน้ัน		มหาวทิยาลยัได้ให้สิทธ์ิรบัเทียบโอน- 

หน่วยกิต	สำาหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่า	ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าขึน้ไป 

จากมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	หรอืจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน่  

โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจำาคณะ 

ท่ีรบัเข้าศึกษากำาหนด	ทัง้น้ีจะต้องไปสมัครด้วยตนเอง

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เท่านั้น

  3.3 รับสมัครที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) 

ระหว่างวันท่ี	10	 -	13	พฤศจิกายน	2561	(ไม่เว้น 

วนัหยดุราชการ)	ต้ังแต่เวลา	08.30-15.30	น.	โดยดำาเนนิ 

การสมัครได้	2	กรณี		ดังนี้

		 	 	 3.3.1	กรณีซือ้เล่มระเบยีบการรับสมัคร		

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยูใ่นเล่มระเบยีบการสมัคร) 

แล้วนำามาสมัคร

	 	 	 3.3.2	กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร		ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอนิเทอร์เนต็	 ผ่านเวบ็ไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย	www.iregis2.ru.ac.th 	ผู้สมัคร 

ต้องพมิพ์ใบสมคัรเข้าเป็นนกัศึกษาแล้วนำามาสมัคร

 4. หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมคัร  (ถ่ายสำาเนาขนาด 

A	4	เท่านั้น)

	 	 4.1	 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา	

(ม.ร.2)

	 	 4.2	สำาเนาคุณวุฒิท่ีจบหลักสูตร	 จำานวน	

2	ฉบับ		(กรณีใช้สทิธ์ิเทยีบโอนหน่วยกติระดับอนุปรญิญา

หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป	ต้องถ่ายสำาเนาคุณวฒุ	ิจำานวน	4	ฉบบั)	

	 	 	 4.2.1	ในกรณีใช้คุณวุฒิต่างประเทศ	

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ให้ผูส้มคัรติดต่อเจ้าหน้าท่ี		ท่ีฝ่ายรับสมัครและแนะแนว-

การศึกษา	อาคาร	สวป.	ช้ัน	3	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	

ก่อนการรับสมัคร	หรอืติดต่อผูป้ระสานงานการสมัคร 

ในวันที่มาดำาเนินการสมัครเป็นนักศึกษา

	 ส่วนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

ให้ไปติดต่อขอใบเทียบความรู้ที่สำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	โทร.	0-2354-5577,	0-2610-5451,	 

0-2610-5381-2	ก่อนวนัท่ีมาดำาเนนิการสมคัรเป็นนักศึกษา	      

	 	 	 4.2.2	ผู้สมัครที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา-

ตอนต้น	(ม.3)	หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร	ี	ต้องมีหนังสือรบัรองจากผูบ้งัคับบัญชา 

ระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

	 	 4.3	สำาเนาหลกัฐานต่าง	ๆ 	หากมีการเปลีย่นแปลง 

ชือ่ตัว	หรอืนามสกลุ		หรอืกรณีสมรส		หรอื	กรณีหย่า	

ให้ถ่ายสำาเนาเท่ากับสำาเนาคุณวุฒิ	นั้น

	 	 4.4	สำาเนาทะเบียนบ้าน	 จำานวน	 1	 ฉบับ 

และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน		จำานวน	1		ฉบับ		

 สำาหรับผู ้สมัครที่เป็นผู ้พิการให้ใช้สำาเนา- 

บัตรประจำาตัวคนพิการ จำานวน 2 ฉบับ

	 	 4.5 รูปถ่ายสีหรือขาวดำา	หน้าตรง		ขนาด		2	นิว้ 

หรอื	1	นิว้ครึง่	จำานวน	1	รูป

	 	 4.6	แผ่นระบาย	 (ม.ร.25)	 จำานวน	 1	 แผ่น	

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัคร)

	 	 4.7	 ใบรบัรองแพทย์	จำานวน	1	ฉบับ	(ขอได้ที ่

งานแพทย์และอนามัย	ค่าธรรมเนียม	ฉบับละ	50	บาท) 

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณรและ

ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ดำาเนินการสมัคร

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ www.

iregis2.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังม ี

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงอยู่อีกไม่ได้  

	 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และแนะแนวการศึกษา	สำานักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ชัน้	3)		มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	

10240		โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623						



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน 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

พาน้องใหม่ปี’61ฯ (ต่อจากหน้า 12) ม.รามฯ มุ่งสืบสานฯ (ต่อจากหน้า 12)

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

โอกาสจะนำาเงินพวกน้ีไปใช้ได้จริงยังมีจำากัดมาก	

นอกจากนัน้การป่ันราคาหรอืมูลค่าเงนิดิจทิลัสกลุต่าง	ๆ 

ทำาให้เกิดความเส่ียงคล้ายเล่นการพนันหรือเล่นหุ้น 

เช่นตอนต้นปีที่แล้ว	1	บิทคอยน์เคยมีค่าเกิน	

1,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	แต่เผลอแพลบเดียวค่าตก 

มาเกือบครึ่ง	 คนที่เก็งกำาไรไม่ล่มจมตอนน้ีจะไป 

ล่มจมตอนไหนล่ะครบั	และเพราะการทีค่นยงัต้อง

ใช้เงินจรงิ	ๆ 	กนัอยูน่ี่เองจึงทำาให้เกดิการหลอกลวง

ที่เป็นข่าวขึ้นมา

	 คนที่มีเงินดิจิทัลอย่างเช่นบิทคอยน์ท่ีตีค่า

เป็นเงินบาทอาจได้สัก	 	2-3	พันล้าน	แต่จะเอามา

แลกเป็นเงินบาทเพือ่ไปใช้จ่ายกไ็ม่ได้เพราะแบงก์ชาติ 

ไม่ยอมรบั	 หรอืจะเอาไปแลกเป็นดอลลาร์สหรฐัฯ 

ก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลเดียวกันจึงเปรียบเหมือนเป็น

เงินลม	 ๆ	 แล้ง	 ๆ	 ที่ผมเรียก	 ด้วยเหตุนี้เองทำาให้

เกิดคนหัวใสคิดต้ังตัวเป็นคนกลางจะรับแลกให้ 

วิธีการก็คือเขาจะก่อต้ังเป็นบริษัทที่ยอมรับเงิน

ดิจทิลัของคนท่ีจะมาซ้ือหุน้	ซึง่ถ้าบรษัิทเข้าตลาดหุน้ได้ 

ผู ้ถือหุ ้นจะสามารถขายหุ ้นน้ันได้เป็นเงินจริง

อย่างเช่นสกุลบาทเป็นต้น	 หรือจะเอาเงินดิจิทัล

มาแลกเป็นหุ ้นของบริษัทท่ีมีอยู ่ในตลาดแล้ว 

	 ด้าน	คณบดีคณะวทิยาศาสตร์	 กล่าวว่าโครงการน้ี 

จัดกจิกรรมให้นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์

มีโอกาสเข้าค่ายชมห้องปฏิบัติการของคณะ		โดย

ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และรุ่นพี่ในการ 

จัดโครงการครั้งนี้		มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม ่

ได้ทำาความรูจ้กั	 คุ้นเคยกบัระบบการเรยีนการสอน 

ของคณะ		รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการ 

ทางวทิยาศาสตร์ทีมี่ความพร้อมสำาหรบัการศึกษา		

เป็นโอกาสท่ีดีให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมในแต่ละภาควิชา	

 “สำาหรับกิจกรรมครั้งน้ีหวังให้นักศึกษา

ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  เก็บเกี่ยวความรู ้

และประสบการณ์จากกิจกรรมให้มากท่ีสุด  

เม่ือนักศึกษาเข้ามาเรียนด้วยความต้ังใจแล้ว   

ก็ขอให้เรียนจบตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และรุน่พีทุ่กคนจะคอยช่วยเหลอื 

ดูแลนกัศึกษาอย่างเต็มท่ีท่ีสุดตลอดจนจบการศึกษา”

 สำาหรบัโครงการเตรยีมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 

คณะวทิยาศาสตร์		กจิกรรม	“น้องใหม่ทวัร์แลบวทิย์” 

จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี	1-2	กนัยายนท่ีผ่านมา		มีกจิกรรม

พานักศึกษาชมห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีววิทยา  

เคมี		ฟิสิกส์		และคอมพิวเตอร์		พร้อมแนะนำา

ระบบการเรยีนการสอนของแต่ละภาควชิา		มีกจิกรรม 

เข้าฐานละลายพฤติกรรมเพือ่สร้างความสนกุสนาน

ให้กับน้องๆ		ก่อนเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ		และพา

นักศึกษาใหม่สักการะพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	

เพื่อความเป็นสิริมงคล		ณ		บริเวณลานพ่อขุน- 

รามคำาแหงมหาราช

ได้แก่	 มาตรฐานด้านนโยบาย	 ด้านการส่งเสริม	

ด้านการสนับสนุน	ด้านการสร้างมาตรฐานและ

ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	อนุรักษ์	สืบสาน	

ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการพัฒนา

องค์ความรู้ที่ดีขึ้น

 คำากล่าวทีว่่า	 “สิบรูไ้ม่สู้ประสบการณ์” ยงัเป็น

สิ่งที่ใช้ได้อยู่เสมอในทุกกาลเวลา	 เปรียบกับการ

ศึกษาหาความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ล้านนาทีใ่นปัจจบัุนมีให้เหน็น้อยลงเรือ่ยๆ	 จงึจำาเป็น 

อย่างยิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอด

ศิลปะการแสดงเหล่าน้ีให้คงอยูต่่อไป	 การจดัโครงการ 

เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมพืน้บ้านล้านนาครั้งนี	้ ถือเป็น 

กจิกรรมทางด้านทำานบุำารงุศิลปวฒันธรรมและพฒันา 

องค์ความรู้	 ผูรู้้	 ผูถ่้ายทอดและกระบวนการเรียนรู้ 

ครูต้นแบบตามศาสตร์พระราชา	 ทำาให้บุคลากร	

นักศึกษา	 และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรม

ทางด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วย

 ด้าน	พ่อครมูงคล  เสียงชาร	ีข้าราชการบำานาญ 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่	กรมศิลปากร	กล่าวว่า	

ศิลปวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของประเทศไทยท่ีมีมา 

ตั้งแต่อดีต	 ซึ่งอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยทุกคน 

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา	ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของศิลปวฒันธรรมไทยท่ีมีการสืบทอดกนัมารุน่สู่รุน่ 

โดยผ่านการนำาเสนอท่ีหลากหลายรปูแบบ	ล้วนมาจาก 

ความสวยงามในจติใจถ่ายทอดออกมาผ่านท่าทาง

และท่วงทำานองต่างๆ	ที่ผสมผสานทั้งนาฏยศัพท์

และดุริยศัพท์	เข้าด้วยกัน

 “ปัจจบุนันกัเรยีน นักศึกษา เยาวชนคนรุน่ใหม่ 

และประชาชนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ 

ศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาอย่างมาก 

ในฐานะของครแูละผูสื้บทอดศิลปวัฒนธรรม รูสึ้กดีใจ 

และยนิดีมากทีไ่ด้เผยแพร่องค์ความรูด้้วยจติวิญญาณ

ความเป็นครูและความรักในศิลปวัฒนธรรมและ

ได้เปิดศูนย์การเรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

อำาเภอดอยสะเก็ด เปิดสอนศิลปะล้านนา ฟรี เช่น

การฟ้อนดาบแบบล้านนา การฟ้อนเจงิ และตีกลอง- 

สะบัดชยั ให้กบัผูส้งูอาย ุ เยาวชน ตลอดจนนักเรยีน 

นกัศึกษา โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายด้วย เพือ่ให้ศิลปวฒันธรรม

เหล่านี้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป”

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา  เผือกแห้ว 

กล่าวว่าโครงการปฏบัิติการดนตรไีทย	 สำาหรบัการแสดง 

เริ่มโครงการเมื่อปี	 2559	 ตามเจตนารมณ์ของ 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์	 แสงสขุ	อดีตอธิการบดี

และผู้ก่อต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์	 ผู้ริเริ่มให้มี 

การเล่นดนตรปีระกอบการแสดงโขน	ซึง่เป็นส่วนหน่ึง 

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์	ต่อมา	บุคคลภายนอก

มีความสนใจในดนตรีไทยมากข้ึน	 คณะผู้จัดทำา

จงึปรบัเปลีย่นโครงการให้เหมาะสมกบัคนในชมุชน 

โครงการนีจ้งึเป็นอกีหน่ึงโครงการทีส่นองความต้องการ 

บรกิารวชิาการแก่ชมุชน	ทัง้ยงัเป็นการสนบัสนุน 

อนุรักษ์ดนตรีไทยสำาหรับการแสดงให้คงอยู ่

อย่างยั่งยืน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 12)

จากเขาก็ได้	 ปัญหาอยู่ที่เมื่อนำาเงินดิจิทัลที่โอนมา

แลกเป็นหุ้นได้แล้วก็เงียบเฉยไปเลยในขณะท่ีมี

การเปลี่ยนเป็นเงินจริงเข้าบัญชีพ่อแม่ญาติพี่น้อง

กันไปหลายร้อยล้านบาท	

	 เท่าที่ตามข่าวอยู่นั้นผมเห็นว่าคดีการแลกเงิน 

ดิจิทัลน้ีคงยังไม่จบได้ง่าย	ๆ	 เพราะแค่ข้อมูลท่ีมี 

อยู่ในข้ันแรกก็เพียงพอที่จะทำาให้ตำารวจเจ้าของคดี 

ปวดหวัอยูแ่ล้ว	 พวกเราท่ีอยูแ่ค่วงนอกรอดูไปกแ็ล้วกนั 

ทีส่ำาคัญอย่าไปหลงใหลได้ปล้ืมกับเงินดิจทิลัลม	ๆ 	แล้งๆ 

พวกนี้เลย	 แม้จะมีเว็บไซต์หลายแห่งบอกว่าจะ 

แจกบทิคอยน์ฟรีกต็าม	อย่าลืมว่า	“โลกน้ีไม่มีอะไรฟร”ี 

นะครับ	ทุกอย่างมีต้นทุนที่จะต้องเสียทั้งนั้น



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๓) วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค 

วรีะสย		รกัษาการตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ทางสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง		เป็นประธานเปิดการประชมุ

วิชาการระดับชาติ		เพื่อนำาเสนอ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ	์

และผลงานวิชาการ		ครั้งท่ี	22		ประจำาปีการศึกษา	2561		และเพื่อเผยแพร ่

องค์ความรู ้ที่ เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก		 

เป็นแนวทางในการทำาวจิยัให้กบันกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาและผูส้นใจท่ัวไป		

โดยมีนักศึกษาปรญิญาเอก	และผูส้นใจร่วมนำาเสนอผลงาน		เม่ือวนัที	่1	กนัยายน	2561  

ณ	ห้อง	213	ชั้น	2	อาคารท่าชัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย

ม.ร.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
หวังเป็นแนวทางท�าวิจัยแก่ผู้สนใจ

  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มสิุก		คณบดีคณะวทิยาศาสตร์		เป็นประธาน

เปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์		กิจกรรม	

“น้องใหม่ทัวร์แลบวิทย์”		จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

โดยมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมงานจำานวนมาก		

เมื่อวันที่	1	กันยายน	2561		ณ	ห้องประชุมใหญ่		คณะวิทยาศาสตร์

 โอกาสนี	้ อาจารย์ ดร.โกวทิ น้อยโคตร รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา 

กล่าวรายงานว่าคณะวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์มา

รบัใช้สงัคม		จงึมคีวามมุ่งม่ันในการผลติบณัฑิตทีเ่ก่งและดีให้แก่ประเทศชาติ 

โดยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา		ทำาให้มีนักศึกษา

ที่เข้ามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์มีความหลากหลาย		ทั้งระดับขั้นและ 

สาขาการศึกษาในชั้นมัธยม		หรือสายอาชีพ		และการเรียนระบบพรีดีกรี 

จงึต้องมีการปรบัพืน้ฐานและเตรยีมความพร้อมให้นกัศึกษา		เพือ่ให้นกัศึกษาใหม่ 

สามารถปรบัตัวเข้ากับวธีิการเรยีนรูแ้บบตลาดวชิาและการเรยีนในสาขาวชิาต่างๆ 

ของคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมจนประสบความสำาเร็จในการเรียน

พาน้องใหม่ปี’61 ทัวร์แลบวิทย์

ม.รามฯ มุ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

 เสียงกลองสะบัดชัยท่ีดังสนั่น.. 

สร้างความฮึกเหิมและหนักแน่น

ในใจผู้ฟังยิ่งนัก	 ถือเป็นมนต์เสน่ห์

ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา 

อย่างหนึง่ท่ีมักจะพบเหน็ในงานพธีิต่างๆ	ลีลาการตีกลองมีลักษณะท่ีโดดเด่น

และใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่ายกายผสมผสานกับการตีได้อย่างสวยงาม	

สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม	จึงนับได้ว่าการตีกลองสะบัดชัยเป็นศิลปะ

ท่ีนำาช่ือเสียงทางด้านวฒันธรรมมาสู่ล้านนาได้ไม่น้อย	 และเป็นสิง่ท่ีคนรุน่ใหม่

ควรหนัมาสนใจและร่วมสืบสานวฒันธรรมพืน้บ้านน้ีให้คงอยูคู่สั่งคมไทยต่อไป 

  สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

จัดการอบรมโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา	โดยมี	อาจารย์ 

ดร.หฤษฎ์ น่ิมรกัษา รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบรุ	ีเป็นประธาน

เปิดการอบรม	และมี	พ่อครูมงคล  เสียงชารี	 ข้าราชการบำานาญ	วิทยาลัย-

นาฏศิลปเชยีงใหม่	กรมศิลปากร	ครพีูระวฒัน์  เสยีงชาร	ี ครวูทิยฐานะชำานาญการ 

โรงเรียนสันกำาแพง	 และครูศุภโชค บุญสร้าง	 ครูวิทยฐานะชำานาญการ

โรงเรยีนดุมใหญ่ดงยาง	 ผูสื้บทอดศลิปะการแสดงพืน้บ้านล้านนาจาก	 พ่อครู 

มานพ ยาระณะ (พ่อครพัูน)	 ศิลปินแห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง	ประจำาปี	2548 

เป็นวิทยากร	 ทั้งนี้มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมอบรม	 จำานวน	 40	 คน	

เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	322	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

	 โอกาสนี ้อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จงัหวดัปราจนีบุร	ี กล่าวว่าสถาบันศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรติ	 มหาวทิยาลยัรามคำาหง 

มีภารกจิหลกัในการทำานบุำารงุส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมไทยและส่งเสรมิอนรุกัษ์ 

ภมูปัิญญาท้องถิน่	ประกอบกบัหลกัการด้านงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ถอืเป็นพนัธกจิสำาคัญประการหนึง่ของสถาบันอดุมศึกษา	 เพือ่ให้เกดิการพฒันา 

มาตรฐานการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	5	ด้าน	 (อ่านต่อหน้า 11)

 สาขาวชิาดนตรไีทย	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

จัดแสดงผลสัมฤทธิ์	 “โครงการปฏิบัติการดนตรีไทย ส�าหรับการแสดง” 

โดยมี	อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	

เป็นประธานเปิดงาน	และมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์ปาณสิรา  เผอืกแห้ว  ประธาน

โครงการฯ	 คณาจารย์	 นักศึกษา	 ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	 2561	 

ณ	ห้องปฏิบัติการ	ชั้น	17	อาคารสุโขทัย	

 โอกาสนี	้ อาจารย์ ดร.สมศกัด์ิ เกตแุก่นจันทร์ คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่าดนตรปีระกอบการแสดง	 เป็นดนตรทีีห่าฟังได้ยาก	 ด้วยเอกลักษณ์

ของทำานอง	บทเพลง	ทีจ่ะได้ยนิในการแสดงเท่าน้ัน	 โดยเฉพาะบทเพลงสมยัก่อน 

ท่ีบรรเลงคู่กับเครือ่งดนตรไีทย	 ยากท่ีจะฝึกฝนและมผีูบ้รรเลงได้โดยทัว่ไป 

แต่ทุกครั้งที่ทำาการแสดง	บทเพลงเหล่านั้นจะมีความไพเราะ	มีเอกลักษณ์

ประกอบในทุกทำานอง	 ควรค่าแก่การสบืทอดอนุรกัษ์ไว้	 วันน้ีผูเ้ข้าร่วมโครงการ

และครูผูส้อนทุกท่าน	 แสดงให้เหน็ถงึผลสมัฤทธ์ิทีม่คุีณค่าและความต้ังใจ

ของทุกคน (อ่านต่อหน้า 11)

อ.ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา พ่อครูมงคล  เสียงชารี


