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‘เสื้อคลุมของผู้พัน’ 

เรื่องสั้นของบัณฑิตรามฯ

คว้าชนะเลิศรางวัลพานแว่นฟ้า

	 เรื่องสั้น	 ‘เสื้อคลุมของผู้พัน’ ของ	 ศิริพงศ ์

หนูแก้ว	 บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	 คว้ารางวัลชนะเลิศ 

รางวัลพานแว่นฟ้า	ประจำาปี	61	และเรื่องสั้น	“เกี่ยวกับ

ฟันซี่นั้น”	ของ	นทธี	ศศิวิมล	บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์

และศึกษาศาสตร์	คว้ารางวัลชมเชย	จากผลงานที่ส่ง

เข้าประกวดจำานวน	 298	 ผลงาน	 โดยเข้ารับรางวัลจาก	

ศ.พิเศษ	 พรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

(สนช.)	ในฐานะประธานรัฐสภา	และมีรองศาสตราจารย์ 

ทวีศักด์ิ ป่ินทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี	 ในฐานะคณะกรรมการ

ตัดสินการประกวดฯ	 ร่วมแสดงความยินดี	 เมื่อวันที่	 12	 กันยายน	 2561	 

ณ	ห้องโถง	อาคารรัฐสภา	1 (อ่านต่อหน้า 11)

ในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอน หน้า 3 

วิชาสถิติเบื้องต้น                คว้า A ได้ ไม่ยากSTA 1003

  

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามฯ เชิดชูศิษย์เก่า

ข้าราชการดีเด่น-อัยการผู้ช่วย 

 อธิการบดี ม.รามคำาแหง มอบเกียรติบัตรและองค์พ่อขุนฯ 

เป็นของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ท่ีได้รับ 

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามเล็กและสนามจิ๋ว)ประจำาปี 2560 และฝากเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ภูมิใจในความเป็นลูกพ่อขุนฯ 

พร้อมให้กำาลังใจปฏิบัติหน้าที่ หนักแน่นในการทำาคุณงามความดีต่อไป

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	มอบเกียรติบัตรและองค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 เป็นของท่ีระลึก 

ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอัยการผู้ช่วย	 (สนามเล็ก

และสนามจ๋ิว)	จำานวน	129	คน	โดยมี	อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์	คณะผู้บริหาร	เจ้าหน้าท่ี	และศิษย์เก่า	ร่วมงาน	เมื่อ

วันที่	13	กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุมชั้น	12	อาคารศรีศรัทธา

   
 
             

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ		เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร		ในโครงการ

ปฐมนิเทศและพิธีประดับเลขหมายช้ันปีให้กับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี	 2-5 

ชาย,	หญิง		ประจำาปีการศึกษา	2561		ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง		จัดโดย 

งานนักศึกษาวิชาทหาร		กองกิจการนักศึกษา		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง   

ม.ร.ยินดี นศท.มุมานะจนได้เลื่อนชั้น ผบ.นรด.ร่วมประดับเลขชั้นปี

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.จัดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา	 หัวข้อ	 “ผู้หญิง

ในอาเซียน”	และปาฐกถา	“บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียน”	โดย

อาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักวิชาการอิสระ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน

เร่ืองส้ันและนวนิยายในต่างประเทศ	ภายในงานมีอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ 

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน	 คณะผู้บริหาร	 อาจารย์	 นักศึกษา	 และผู้นำา

เสนอผลงานทางวิชาการ	 เข้าร่วมด้วย	 จัดโดยคณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน	

และคณะสื่อสารมวลชน	 ม.ร.	 เมื่อวันที่	 19	 กันยายน	 2561	 ณ	 ห้อง	 315	 

ชั้น	3	อาคารสุโขทัย	

 โอกาสน้ี		อาจารย์จเลิศ คณบดีคณะส่ือสารมวลชน	กล่าวว่าการประชุมวิชาการ

ภาพยนตร์อาเซียนศึกษา	จัดข้ึนควบคู่กับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน	ภายใต้แนวคิด 
(อ่านต่อหน้า 10)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ม.รามฯ เชิดชูศิษย์เก่าข้าราชการดีเด่น-อัยการผู้ช่วย  (ต่อจากหน้า 1)

	 โอกาสนี้	อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์	

กล่าวว่าตามท่ีคณะอนุกรรมการคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	สำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน	 ได้ประกาศรายช่ือข้าราชการ-

พลเรือนดีเด่น	 ประจำาปี	 2560	 ซ่ึงเป็นศิษย์เก่า

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จำานวน	92	คน 

และจากประกาศคณะกรรมการอัยการ	 ได้ประกาศรายช่ือผู้ทดสอบความรู้ได้ในการทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

อัยการผู้ช่วย	พ.ศ.	2560	(สนามเล็ก)	เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จำานวน	30	คน	และ(สนามจิ๋ว)	จำานวน	7	คน	ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานขึ้น	 เพื่อ 

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าท่ีประสบความสำาเร็จในหน้าท่ีการงาน	 และเพ่ือความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า	 รวมท้ังเพ่ือเป็นขวัญกำาลังใจ

ให้ศิษย์เก่าในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการเพื่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป	

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	 ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ไม่จำากัดเพศ	

อายุ	 ผู้ที่มีงานทำาก็สามารถมาเรียนได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 ถือเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริง	 ทำาให้หลายต่อหลายคนได้มีที่ยืนอยู่ในสังคม 

ได้อย่างสง่างามและทัดเทียมกับผู้อื่น	สร้างเนื้อสร้างตัวประกอบอาชีพต่างๆ	เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว	รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในสังคม		ปัจจุบันมีศิษย์เก่า 

จำานวนมากที่สำาเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างดียิ่งจนประสบความสำาเร็จเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน  

ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเสมอมา	ถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย	คณาจารย์	และชาวรามคำาแหงทุกคน	

 “การมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำาเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นการเชิดชูเกียรติและให้กำาลังใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ขอให้หนักแน่นในการทำาคุณงามความดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้คู่คุณธรรม และเพียรรักษาความดีนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งขอให้ภาคภูมิใจในความ

เป็นลูกพ่อขุนฯ และอย่าหยุดท่ีจะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพราะโลกเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และหม่ันคิดถึงสถานท่ีแห่งน้ีและแวะมาเย่ียมเยือนเม่ือมีโอกาส 

ตลอดจนขอให้ช่วยกันเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ออกไปสู่สังคมวงกว้างต่อไป”  

เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561		ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช

 จากน้ัน	พลโทวิโรจน์  วิจิตรโท		ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 

ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร 	พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาจากหน่วยบัญชาการ

รักษาดินแดน	(นรด.)	และโรงเรียนรักษาดินแดน	ศูนย์การกำาลังสำารอง	(รร.รด.ศสร.) 

ร่วมประดับเลขหมายช้ันปีให้กับนักศึกษาวิชาทหาร		เพ่ือเป็นการแสดงความยินดี

กับนักศึกษาวิชาทหารที่ได้อาศัยความมุมานะพยายามจนสามารถสอบผ่าน

และได้เลื่อนชั้นในระดับที่สูงขึ้น

 ว่าท่ี พ.ต.โยธิน  ไพรพนานนท์ 	หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร		กล่าวรายงานว่า

ตามที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร

ท้ังชายและหญิงของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ประจำาปีการศึกษา	 2560	 ซ่ึงสามารถ

สอบผ่านได้เล่ือนช้ันสูงข้ึนด้วยอาศัยความขยันหม่ันเพียร	และความมีวิริยอุตสาหะ 

และเน่ืองจากนักศึกษาวิชาทหารบางส่วนโอนย้ายสถานศึกษามาสังกัด

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและรายงานตัวเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร

	 งานนักศึกษาวิชาทหาร	กองกิจการนักศึกษา	จึงจัดโครงการฯน้ี		เพ่ือให้ 

นักศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้	ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การฝึกเรียน		สิทธิ 

หน้าท่ี	และกิจกรรมต่างๆ	ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชาทหาร		เพ่ือฝึกฝน

ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม		มีระเบียบวินัย		รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติและเกิดความภาคภูมิแก่นักศึกษาวิชาทหาร		 

พร้อมเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

	 โอกาสนี้	ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร		กล่าวว่าทหาร	และนักศึกษา-

วิชาทหาร		ถือเป็นบุคคลที่มีเกียรติ		สังคมให้การยกย่อง		และสามารถเป็นที ่

พึ่งให้กับประชาชนได้ในด้านต่างๆ		ดังนั้น	ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้ศึกษา

วิชาทหารจะต้องดำารงตนให้สมเกียรติ	และศักดิ์ศรีที่ได้รับ	เป็นผู้เคารพกฎ	 

มีการฝึกตน	ฝึกจิตใจให้อยู่ในกฎระเบียบ

ม.ร.ยินดี นศท.ฯ (ต่อจากหน้า 1)

 “สังคมใดไร้วินัย จะนำาไปสู่ความเสื่อมสลาย  เพราะวินัยเป็นพื้นฐาน

สำาคัญอย่างหนึ่งของชีวิต  การเป็นนักศึกษาวิชาทหารถือเป็นช่องทางหนึ่ง 

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณลักษณะเป็นผู้มีระเบียบวินัย

และความอดทน  รวมถึงแนวคิดที่หวังจะรับใช้ชาติด้วย  

 ขอแสดงความยินดีท่ีนักศึกษาวิชาทหารมีความพากเพียรอุตสาหะเรียนรู้ 

ท้ังการศึกษาวิชาทหาร และการศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  โดยส่ิงต่างๆ 

เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การทำางานในอนาคต”

 ด้าน	พลโทวิโรจน์  วิจิตรโท 	กล่าวแสดงความยินดีต่อนักศึกษาวิชาทหาร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าความมีวิริยอุตสาหะในการฝึกฝนจนได้รับการ 

เลื่อนชั้นปีแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความตั้งใจ	ใฝ่ศึกษาหาความรู้	มีความ

มานะพยายาม		ประพฤติตนยึดม่ันในระเบียบวินัย		และตระหนักถึงภาระหน้าท่ี 

ของตนเอง		รวมทั้งเป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้การสนับสนุน

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร		ให้เป็นผู้มีวินัย		ได้รับการยอมรับนับถือ		และ 

เป็นแบบอย่างท่ีดีของการศึกษาวิชาทหาร		จนมีนักศึกษาวิชาทหารจำานวนมาก

ผ่านการเลื่อนชั้นปี

 “ขอให้นักศึกษาวิชาทหารต้ังใจและระลึกเสมอว่าประเทศชาติมี 

ความสำาคัญท่ีสุดท่ีทุกคนต้องรักษาไว้ย่ิงกว่าชีวิต  ปัจจุบันกองทัพมีการปรับปรุง 

โครงสร้างให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดและทันสมัย  ซ่ึงจำาเป็นต้องปรับลดกำาลังทหาร

ประจำาการลงจำานวนหนึ่ง  และบรรจุกำาลังพลสำารองเพิ่มขึ้น  

 นักศึกษาวิชาทหารทุกนายซ่ึงจะเป็นกำาลังพลสำารองของชาติถือเป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำาคัญต่อความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติ  

ซ่ึงนอกจากจะมีความรู้แล้วต้องมีความสำานึกในหน้าท่ีของการเป็นกำาลัง

พลสำารองท่ีดี มีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี เสียสละเพ่ือส่วนรวม ยึดม่ัน 

ในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

       



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 คงไม่เป็นอะไรใช่หรอืไม่	ถ้า	“ข่าวรามคำาแหง”  

จะชวนผู้อ่านดูโขนกัน

 “โขน”	 เป็นศิลปะการแสดงชัน้สงูของไทย	

มีความสง่างาม	อลังการ

	 ประกอบด้วยท่าร่ายรำาอันอ่อนช้อย	

โดยการนำาศิลปะการพากย์	 การเจรจา	 หน้าพาทย์ 

และเพลงดนตรีเข้ามาประกอบการแสดง

	 ลกัษณะสำาคัญท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโขน 

คอืผูแ้สดงต้องสวมหวัโขน	 ซึง่เป็นเครือ่งสวม

ครอบหุ้มตั้งแต่ศีรษะถึงคอ

	 โขนมีความงดงามและเป็นศูนย์รวม

ของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง	

เช่น	 วรรณศิลป์	 นาฏศิลป์	 คีตศิลป์	 และ

หัตถศิลป์

 อาจารย์ประสิทธิ ์ ป่ินแก้ว ครแูละ	ผูเ้ชีย่วชาญ 

เรือ่งโขน	เคยบอก	“ข่าวรามคำาแหง”	ว่า	การแสดงโขน

เป็นศิลปะที่ผู้ชมต้องมีความเข้าใจก่อน	 จึง

จะดูรู้เรื่อง	หรือที่เรียกว่า “ดูโขนเป็น” 

	 ทำาให้ “ข่าวรามคำาแหง” 	คิดถงึผูก่้อต้ัง

โขนในมหาวิทยาลัย	๒	คน	คือ

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มี “โขน

ธรรมศาสตร์”	 โดยศาสตราจารย์พลตรี 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช	และ

	 มหาวทิยาลัยรามคำาแหง	มี	“โขนรามคำาแหง” 

	โดยรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข 

	 ทั้ง	๒	ท่าน	บอกว่า	มีโขนขึ้นมาก็เพื่อ

ให้คนดูโขนเป็น เขาจะได้ดูกนั โขนกจ็ะยงัอยู่

 เป็นความคดิท่ีประเสรฐิ และเป็นส่วนหนึง่ 

ที่ทำาให้เรายังมีโขนดูกันอยู่จนถึงทุกวันนี้

	 วชิาทีมี่การคำานวณ	 เป็นวชิาท่ีนกัศึกษาหลายต่อหลายคนกลวัไม่อยากเรยีน	 และบอกต่อๆกนัมา

รุ่นสู่รุ่นว่ายาก..ยากมาก	 ถึงยากที่สุด	 แต่หากเราก้าวข้ามผ่านความกลัวมาได้วิชาที่ต้องคำานวณหรือ

สถิติ	ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

 ‘ข่าวรามค�าแหง’ ฉบับนี้ขอกล่าวถึง	วิชาสถิติเบื้องต้น (STA1003)	ที่ได้รับคำายืนยันจากอาจารย์

ผู้สอนมาแล้วว่า	 ‘เป็นเพียงวิชาที่กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล แบบพื้นๆ เท่านั้นเอง ไม่ยาก 

ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แถมยังนำาไปใช้ได้กับหลายๆ ศาสตร์ หลายๆคณะ ขอเพียงทำาความเข้าใจ คิดตาม

และลงมือทำา ก็สามารถผ่านและคว้าเกรด A ไปได้อย่างง่ายดาย’

	 สำาหรับวิชาสถิติเบื้องต้น	 (STA1003)	 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการสอน	 2	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท  ชัว้เจรญิ และอาจารย์พรรณนา  เอีย่มสวุรรณ์	อาจารย์ประจำาภาควชิาสถติิ	

คณะวิทยาศาสตร์	

 ผศ.ดร.อรไท ชัว้เจรญิ	 กล่าวว่าสถติิเป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ซ่ึงมีหลายตัวเพือ่ความเหมาะสมกับข้อมลูและวัตถปุระสงค์	โดยเบือ้งต้นนักศึกษา

ต้องทำาความรู้จักกับการคำานวณพื้นฐานที่เราเคยเจอกันตั้งแต่สมัยประถม	 เช่น	

บวก	ลบ	คูณ	หาร	เพื่อได้ผลสรุปข้อมูล	และใช้วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป	

  สถิติ	 หมายถึงตัวเลขท่ีแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง	 เช่น	

สถิติที่แสดงปริมาณนำ้าฝน	 ปริมาณนำ้าในเขื่อน	 เป็นต้น	 หรืออาจจะหมายถึง

กระบวนการในการศึกษา	วเิคราะห์ข้อมลูกไ็ด้	และอยากให้เข้าใจท่ีมาของตัวเลข	เช่น	

การหาค่าเฉลี่ย	คือ	การเอาค่าของตัวเลขทุกตัวมาบวกกัน	แล้วหารด้วยจำานวนตัวของเลข	ค่ามัธยฐาน	

คือ	 ค่าที่อยู่ตำาแหน่งตรงกลาง	 ค่าฐานนิยม	 คือ	 สิ่งที่นิยม	 เจอบ่อย	 เป็นต้น	 วิชาสถิติเล่มนี้มีตั้งแต่ 

เรื่องของกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ซ่ึงมีหลายวิธี	 เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้

ข้อมูลแบบต่างๆ	 การวเิคราะห์	 แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 การวิเคราะห์เชงิพรรณนา	 เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลจากตัวอย่างที่มีอยู่	 และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างแล้วนำาไป

อธิบายสรุปถึงประชากร	 โดยนำาทฤษฎีความน่าจะเป็นมาเป็นตัวเชื่อม	 รวมถึงการนำาเสนอ	 ซึ่งทำาได้

หลายรูปแบบ	เช่น	กราฟ	แผนภูมิ	รวมทั้งการบอกเล่าประสบการณ์ด้วย

 “อยากให้นกัศึกษามาเข้าเรยีน มาทำาความรูจ้กักบัวชิาสถติิจะได้รูสึ้กสนกุกบัสถติิไปด้วยกนั และ 

ไม่ต้องกลัวการคำานวณเพราะปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยอำานวยความสะดวกในการคำานวณมากมาย แต่ถ้า 

ไม่เข้าใจว่าตัวเลขทีอ่อกมาน้ันหมายถงึอะไร มาอย่างไร กไ็ม่มีประโยชน์ ซ่ึงส่งผลให้ทำาข้อสอบไม่ได้ด้วย”

 ผศ.ดร.อรไท	 กล่าวต่อไปว่า	 กระดาษและดินสอ	 ถือเป็นอาวุธที่สำาคัญของการเรียนวิชาสถิติ	

นอกจากนกัศึกษาจะได้ใช้ในการคิดคำานวณตัวเลขแล้ว	 ยงัสามารถนำามาจดบนัทึกเพือ่เตือนความจำาได้ด้วย	

และอยากให้นกัศึกษาให้เวลากบัสถติิ	ทบทวนและฝึกทำาแบบฝึกหดัเพยีงวนัละชัว่โมงทุกวนัก็เพยีงพอ 

ที่จะทำาให้สอบผ่านได้อย่างสบายๆ	

 จากความก้าวลำา้ของเทคโนโลยแีละสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 อาจารย์และทางหลกัสตูรฯ 

ได้ปรบัรปูแบบการสอนและการออกข้อสอบสำาหรบัวชิา	 STA1003	 ใหม่	 เพือ่ให้เหมาะสม 

กบัการใช้งานและความรูข้องนักศึกษาทุกกลุม่มากยิง่ข้ึน	 รวมถึงต้องการเน้นในเรือ่งคุณธรรม	

ความถูกต้องในการวิเคราะห์และแปลผล	 และไม่ต้องการให้เกิดการทุจริตขึ้นทั้งใน 

การสอบและในสังคม	 จงึอยากให้นักศึกษาลองมาเข้าเรยีนดูอาจทำาให้หลายคนติดใจ

แล้วไม่อยากจะพลาดการเข้าเรียนวิชานี้อีกเลย	นอกจากนี้	 วิชา	STA1003	ยังม ี ไลน์กลุ่ม ให้นักศึกษา 

ได้แลกเปลีย่นซ่ึงกันและกนั	 พร้อมท้ังการแนะนำาแนวการเรยีน	 การทำาแบบฝึกหดั	 และตัวอย่างข้อสอบต่างๆ 

อีกมากมาย	ซึ่งสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตามนี้	....	

	 ท้ายนี้	 มาถึงแนวข้อสอบในภาค	 1/2561	 กันบ้าง	 คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาหลายคน

กันค่ะ (อ่านต่อหน้า 9)

วิชาสถิติเบื้องต้น (STA1003)
วิชาคำานวณง่ายๆ ที่สามารถคว้า A ได้ ไม่ยาก



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

	 เปิดตัวอาจารย์รามฯรุ่นใหม่ไฟแรง	

ปฐมบทคอลัมน์	“รู้จัก..อาจารย์รามฯ” ที่ม ี

ดีกรีระดับดอกเตอร์ด ้านนิเทศศาสตร  ์

และนวตักรรม		จากนด้ิา		พร้อมความเชีย่วชาญ 

อดัแน่นในวงการวิจัยและวชิาการ		กบัการสอน 

ในรั้วรามคำาแหงท่ีจะนำานักศึกษาเรียนรู ้

ทฤษฎีต่างๆ	 ด้านสือ่สารมวลชนได้อย่างสนกุ

และไม่ตกยุค

 อาจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา หรือ 

อาจารย์เอร์ิธ 	อาจารย์ประจำาคณะสือ่สารมวลชน

ผูมี้ความเชีย่วชาญและความสนใจด้านวชิาการ 

เผยว่าเคยทำางานเป็นผูช่้วยวิจัย	ระหว่างเรยีน 

ปริญญาโท	นเิทศศาสตรมหาบัณฑิตทีจุ่ฬาลงกรณ์- 

มหาวทิยาลยั		จนถงึระหว่างเรยีนปรญิญาเอก 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์		(นิด้า)		โดยส่วนมากเป็นงานวจัิยทีไ่ด้รบัมอบ 

หมายจากกระทรวงสาธารณสุข		สสส.		และสำานกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ		

 “หลงัเรยีนจบปรญิญาตร ี อาจารย์มีโอกาสได้ร่วมงานกบัหน่วยงานเอกชน

ด้านการตลาด  เป็นงานด้านการโฆษณาที่มีความน่าสนใจ  จึงเลือกเรียนต่อ

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิเทศศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

การประชาสมัพนัธ์ การสือ่สารองค์กร  การสร้างแบรนด์โฆษณา  แล้วมองว่าเป็นสาขา

วชิาท่ีเหมาะกับอาจารย์  เป็นความถนัดท่ีสามารถทำาได้ดีหากพฒันาด้านนี้ต่อ”

 อาจารย์ ดร.กริติ กล่าวด้วย 

ความภาคภูมิใจว่าหลังเรียนจบ

ปริญญาเอกก็สอบเป็นอาจารย  ์

ทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นท่ีแรก 

โดยตลอดระยะเวลา	 1	ปีของการ 

เป็นอาจารย์เป็นประสบการณ์ท่ีคุม้ค่า 

และหลากหลาย		มีความท้าทายในการ 

จดัการระบบการศึกษาท่ีต้องแบ่งเกณฑ์ 

การให้คะแนนระหว่างนักศึกษา 

ทีเ่ข้าเรยีนและนักศึกษาท่ีไม่เข้าเรยีน 

เพือ่สร้างความยุติธรรมให้กบันักศึกษาทกุคน		และยงัได้สอนในระบบการศึกษา 

ที่มีความหลากหลาย		ทั้งปริญญาตรีภาคปกติ	ปริญญาตรีโครงการพิเศษ 

หลักสูตรนานาชาติ		หลักสูตรปริญญาโทโครงการพิเศษ		รวมถึงได้สอน 

ทัง้ในห้องเรียน		ต่างจงัหวัด		อดัเทปการเรยีนการสอนทางไกล		และยงัมโีอกาส 

ได้เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานด้วย

 “หนึ่งปีที่ผ่านมาอาจารย์ได้สอนทุกรูปแบบที่คณะมี		ได้เรียนรู้เร็วและ 

กระตุ้นให้ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด		ซึ่งหน้าที่ของอาจารย์ในปัจจุบันไม่ได้

มีหน้าท่ีสอนเพยีงอย่างเดียว		แต่ต้องมีผลงานวจิยั		มีการพฒันาตัวเอง		ศึกษาเรยีนรู้ 

ให้เท่าทันตามกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว		โดยเฉพาะ 

ด้านส่ือสารมวลชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นพลวตั		นักศึกษาอาจจะใช้สือ่เป็น		

แต่คนท่ีเป็นอาจารย์ต้องสามารถวิเคราะห์	 แยกแยะ	 และรู้เท่าทันทั้งข้อดี

และข้อเสียของส่ือเพือ่นำามาสอนให้ได้		ซ่ึงการสอนสือ่สารมวลชนแทบทกุวชิา 

ต้องครอบคลมุประเภทของส่ือท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน		เพราะตอนน้ีสือ่เก่ายงัไม่ตาย  

แต่มีลักษณะที่เอื้อต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้ ผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ยังต้องเปิดตัวเองสู่โลกภายนอก  

มีเครือข่ายในการทำางานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างสถาบัน  

รวมถงึการจัดบรกิารวชิาการให้กบัสังคม  เพือ่เป็นช่องทางให้ลกูศิษย์ได้เข้าฝึกงาน 

ส่งเสรมิให้เด็กมองอนาคตได้กว้างขึน้  ผลกัดันให้นักศกึษาได้เข้าสูก่ารทำางาน 

ในองค์กรที่เหมาะสมกับตัวเอง”

								ในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำาแหง		อาจารย์ ดร.กิรติ รับหน้าที่สอนหลาย-

หลกัสตูร	โดยระดับปรญิญาตรภีาคปกติ	สอนวิชาการส่ือสารมวลชนเบ้ืองต้น 

(ร่วมกับอาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์		คณบดีคณะส่ือสารมวลชน)	วิชาการรู้- 

เท่าทันสื่อ		และวิชาวิจัยเพื่องานวารสารศาสตร์สื่อประสม		ระดับปริญญาโท 

สอนวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนข้ามวัฒนธรรม	 และวิชาการสื่อสาร

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์		หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสูตรปรญิญาตรโีครงการพิเศษ 

สอนวิชาความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน	

	 สำาหรับเทคนิคการสอน	อาจารย์เอิร์ธ	จะเน้นสอนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและ

เป็นส่ิงทีนั่กศึกษาสนใจ		พยายามนำาเคสทีร่่วมสมัยเป็นกระแสสงัคมมาสอน 

เพือ่ให้นกัศึกษามองเหน็ความสำาคัญและความจำาเป็นท่ีต้องเรียน	 เช่นวชิาวจัิย	

และวิชาทฤษฎีต่างๆ	และเพื่อให้การเรียนไม่น่าเบ่ือ	ไม่รู้สึกยาก	แต่มองว่า

เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำาวัน

	 “อยากสอนและแนะแนวทางสำาหรบันักศึกษาส่ือสารมวลชนควรมีสติ

ในการใช้สื่อ		รู้จักการดีไซน์เนื้อหาที่สำาคัญกว่าตัวรูปแบบ		สามารถต่อยอด

ส่ือที่มีอยู่ในมือมาเป็นช่องสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้		ที่สำาคัญต้องใช้สื่อ 

ในทางสร้างสรรค์	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

								..ฝากถึงนักศึกษารามคำาแหง		คนที่สามารถเรียนจบตามเกณฑ์ได้ถือว่า

เก่งมาก		ตัวอาจารย์เรียนในมหาวิทยาลัยระบบปิดมาตลอด		มีรุ่นพี่	มีเพื่อน

คอยดูแลกันและกัน		แต่นักศึกษารามฯ	ต้องช่วยเหลือตัวเอง		หลายคน 

มาเรยีนช่วงแรกๆ	จะรูสึ้กเคว้งคว้าง		กข็อเป็นกำาลังใจให้		เพราะหากนักศึกษา

เอาชนะตัวเองและการอยู่ท่ีนี่		เรียนตามกำาหนด	ไม่ท้อแท้		จะสามารถ

ประสบความสำาเร็จได้”							

	 สำาหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน		สามารถติดต่ออาจารย์เอิร์ธ 

ได้ทางอีเมล	kirati@ru.ac.th

เปิดตัวอาจารย์สื่อสารฯ ดีกรีดอกเตอร์เตรียมนำา นศ.เรียนสนุก ไม่ตกยุค



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

      

ตอน  ค้าไม่เสรี (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ในช่วงน้ีถ้าจะถามว่าข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศเร่ืองไหน

ที่มาแรงที่สุด	หนึ่งในคำาตอบคงหนีไม่พ้นเรื่องสงครามการค้าที่สหรัฐอเมริกา

สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรมัป์	เท่ียวก่อเอาไว้ท่ัวโดยเฉพาะกบัจนี	สหภาพยโุรป 

และแม้แต่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	 (NAFTA)	 ด้วยกันคือแคนาดา

และเม็กซโิกกย็งัไม่เว้น	เรือ่งนีน้กัเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัซ่ึงมีแนวคิดอ้างองิ

ย้อนหลังไปถึงนักเศรษฐศาสตร์สำานักคลาสสิกเช่น	Adam	Smith	หรือ	David	

Ricardo	ย่อมไม่เห็นด้วยแน่เพราะขัดกับหลักการค้าเสรี	แต่ถ้าถามว่ามีแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์อะไรที่หนุนปฏิบัติการของทรัมป์อยู่หรือไม่	ก็ตอบว่ามี

เหมือนกนัครับได้แก่หลกัพาณิชย์นิยม	(Mercantilism)	ซ่ึงในยคุหลงั	ๆ	เรยีกกนัว่า 

เป็นแนวคิดของพวก	 Protectionism	 ที่บางคนแปลไว้ว่าลัทธิคุ้มครองการค้า

โดยที่มาของคำาว่า	Protect	ที่แปลว่าปกป้องหรือคุ้มครองนั้นก็เพราะแนวคิดนี้

ต้องการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศจากการแข่งขันภายนอกนั่นเอง

 ความจรงิทรมัป์ไม่ใช่นักการเมอืงอเมรกินัคนแรกทีไ่ม่เหน็ด้วยกบัการค้าเสร ี

เพราะต้ังแต่สหรัฐอเมริกาเพิ่งได้รับเอกราชใหม่	ๆ	รัฐมนตรีคลังคนแรกคือ	 

อเลก็ซานเดอร์	 แฮมิลตัน	 กมี็แนวคิดต่อต้านการค้าเสรมีาแล้ว	 เพราะในขณะนัน้ 

แม้ว่าสหรฐัฯ	จะได้รบัเอกราชทางการเมืองการปกครองจากองักฤษมาเรยีบร้อย	

แต่ก็ยังเปรียบเสมือนเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจของอังกฤษอยู่นั่นเอง	

เน่ืองจากสหรัฐฯ	ขาดดุลการค้ากับอังกฤษจำานวนมหาศาลทุกปีและแถมยัง

ต้องพึง่พาการลงทุนจากนกัลงทนุชาวองักฤษเป็นจำานวนมาก	 อ้อ..ต้องไม่ลมืว่า 

ขณะนั้นสหรัฐฯ	ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมระดับด้อยพัฒนาอยู่นะครับ	 

ทางแก้การขาดดุลการค้าตามแนวคิดของแฮมิลตันจึงเหมือนกับทรัมป์ก็คือ

ต้องขึ้นภาษีขาเข้า(tariff)สินค้าจากอังกฤษและพยายามพัฒนาการผลิตสินค้า

ที่เคยนำาเข้าน้ันขึ้นเองในประเทศ	 ซ่ึงก็ไม่ต่างจากท่ีทรัมป์แนะนำาให้ผู้ผลิต 

มอเตอร์ไซค์ฮาร์ลี่	 เดวิดสันและบริษัทแอปเปิลผู้ผลิตไอโฟนหันมาลงทุนผลิต

ในสหรัฐฯ	ดีกว่าจะไปตั้งโรงงานผลิตอยู่นอกประเทศนั่นเอง

	 เพราะอะไรการข้ึนภาษีขาเข้าหรอืทีเ่รยีกกนัว่ากำาแพงภาษีจึงมคีวามสำาคัญ 

คำาตอบกคื็อการเสียภาษขีาเข้าในอตัราสงูจะทำาให้สนิค้าทีน่ำาเข้าไม่มีความได้เปรยีบ

เหนือสินค้าทีผ่ลติขึน้ภายในประเทศอกีต่อไป	หรอือย่างน้อยความได้เปรยีบนัน้ 

กจ็ะลดลงมาก	 ซึง่ความได้เปรยีบของผูผ้ลติจากองักฤษในตอนน้ันกค็อืประสทิธิภาพ

การผลิตที่เกิดจากกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดในยุคน้ัน 

เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมยิง่กว่าชาติอืน่	นอกจากนัน้

การท่ีอังกฤษมีอาณานิคมอยู่เกือบทั่วโลกก็ทำาให้มีแหล่งวัตถุดิบอยู่มากมาย 

ที่สามารถหาซื้อได้ด้วยราคาถูกด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 แนวคิดของแฮมิลตันไม่ได้ถูกนำามาใช้แม้ว่าเขาจะเป็น

ถงึรฐัมนตรคีลงัและถกูนบัเป็นหนึง่ในผูร่้วมก่อต้ังประเทศสหรฐัฯ	 ข้ึนมากต็าม	

ทีเ่ป็นอย่างนัน้กเ็พราะเสียงคัดค้านอย่างหนาแน่นจาก	 ส.ส.ท่ีมาจากเขตใต้ของสหรฐัฯ 

โดยเหตุผลของผูคั้ดค้านกค็อืความกลวัจะเกดิสงครามการค้า	 เน่ืองจากถ้าสหรฐัฯ 

ขึ้นภาษีสินค้านำาเข้า	 ฝ่ายอังกฤษก็คงไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉย	ๆ	 แน่	 และจะต้อง

ตอบโต้ด้วยการข้ึนภาษีสินค้าทีน่ำาเข้าจากสหรฐัฯ	 เช่นกนั	 (ในปัจจบุนัจนีกต็อบโต้

ด้วยวธีิน้ี)	 ปัญหาจะเกดิกบัเศรษฐกจิของเขตใต้ซึง่ม่ังคัง่ได้เพราะการส่งออกฝ้าย

เป็นวัตถุดิบแก่อุตสาหกรรมทอผ้าของอังกฤษ	ถ้าอังกฤษต้ังกำาแพงภาษีฝ้าย

จากสหรฐัฯ	 เม่ือไหร่	 ธุรกจิการปลกูฝ้ายซ่ึงเป็นหวัใจสำาคัญของเศรษฐกิจเขตใต้

ต้องล่มจมแน่	ๆ		

เครื่องปรุง (ตอนที่ ๓)
ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล คณะมนุษยศาสตร์

	 	ในห้องครัว	เราจะพบเครื่องปรุงต่าง	ๆ	ที่ใช้ประกอบอาหารมากมาย	

ครั้งท่ีผ่านมาได้นำาเสนอ	 นำ้าตาล	 นำ้าปลา	 ซอสมะเขือเทศ	 ซอสพริก	 และ 

ซอสถั่วเหลืองไปแล้ว	ในครั้งนี้จะแนะนำาให้รู้จักเครื่องปรุงอีก	2	ชนิด	คือ

 	 (หมวย)	 เกลือ	

 	 (เอิ๊ท)	 พริก

 (หมวย) เกลือ

	 เกลือท่ีใช้ในประเทศเวียดนาม	 มักจะเป็นเกลือจากทะเล	 ซ่ึงสามารถ

ผลิตได้จำานวนมาก	 เนื่องจากประเทศเวียดนามมีที่ตั้งติดกับทะเล	 ในบทความ

กล่าวถึงการใช้เกลือของคนเวียดนามในปัจจุบันว่า

   

  

	 (ไหง่	ไน	หมวย	งเวียน	เจิ๊ต	คง	ก่อน	ธง	สุ่ง	 เหนือ	เหงื่อย	ตา	จเหวียน	

ซาง	สุ่ง	หมวย	อี	โอ๊ต	โหวน	ก๊อ	เหล่ย	เฮิน	จอ	ซึก	แคว)

 วนัน้ี	 เกลอืบรสิทุธ์ิจะไม่นิยมใช้อกีต่อไปพวกเขาเปลีย่นเป็นเกลอืเสรมิไอโอดีน

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

	 มีนำา้จ้ิมอกีชนดิหนึง่	เรยีกว่า	 	(หมวย	เอิต๊	ซัญ)	เป็นนำา้จิม้

อาหารทะเลโดยเฉพาะ	มีส่วนประกอบของเกลอื	พรกิสีเขยีว	กระเทียม	และมะนาว

   

 

	 (หมวย	เอิ๊ต	ซัญ	หล่า	ดัก	สาน	โน้ย	เตี๊ยง	กั๋ว	ญา	จาง	เดอก	สุ่ง	เด๋	เจิ๊ม	

เหวย	หาย	สาน	แส	ต่าว	เนน	เฮือง	หวิ	ดัก	จึง)

 หมวยเอิต๊ซญั	เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมชีือ่เสยีงของญาจาง	ใช้สำาหรบัจิม้อาหารทะเล 

เพื่อทำาให้รสชาติดียิ่งขึ้น

	 เราเรียกเกลือชนิดที่กล่าวถึงว่า		 			(หมวย	อัน)	  

(หมวย	 เอิ๊ต	ซัญ)	หากมีคำาขยายที่เปลี่ยนไป	วัตถุประสงค์ในการใช้เกลือนั้นก็

จะเปลี่ยนไปด้วย	เช่น	 	(หมวย	ตั๊ม)	เกลืออาบนำ้า

      

  

	 (ก๊อ	เถ	น้อย	หนือ	ฮว่าง	คลีโอพัตรา	หล่า	เหงื่อย	สาง	ต่าว	ซา	สปา	หว่า	

กุ๊ง	หล่า	เหงื่อย	เดิ่ว	เตียน	สือ	สุ่ง	หมวย	เด๋	ตั๊ม)

	 	 	 	 	 อาจกล่าวได้ว่า	 พระนางคลีโอพัตราเป็นผู้สร้างสปาและเป็นคนแรกที่ใช้

เกลือสำาหรับอาบนำ้า

	 นอกจากนี้เราอาจได้ยินคำาว่า	 	(กอน	หมวย)		ถ้ามีคำาว่า	

นำาหน้า	นั้นหมายความว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง	หมายถึง	ยุง

	 อีกคำาหนึ่งที่จะนำาเสนอในวันนี้คือคำาว่า	

  (เอิ๊ท)  พริก

 เราได้ยินคำานี้ไปบ้างแล้ว	 เช่นจากซอสพริก	 	 (เตือง	 เอ๊ิต)	 

ในครั้งก่อน	และ	 	(ม้วย	เอิ๊ต	ซัญ)	เมื่อสักครู่นี้

	 มีคำากล่าวว่า

       

  

	 (เอิ๊ต	ก๊อ	สา	จิ	ซิญ	เสือง	กาว	ก๊อ	ขา	นัง	เจื๋อ	เบ่ญ	ตุย	เหว่ย	อัน	เอิ๊ต	กว๊า	

เหญี่ยว	แส	คง	ก๊อ	เหล่ย	จอ	ซึก	แคว)

	 พรกิมคุีณค่าทางโภชนาการสูง	 มีคณุสมบติัในการรกัษา	 แม้จะเป็นเช่นน้ัน	

การกินพริกมากเกินไปจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ

  (ซา หวิ)

(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

	 บทบาทและความน่าเชือ่ถอืของกลุม่ชาติสมาชิกอาเซียนในระดับนานาชาติ	 ถูกทดสอบอกีคร้ังกบัการ 

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผู้ดำารงตำาแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	

(United	Nations	Security	Council:	UNSC)	ซึ่งในครั้งก่อนเมื่อ	2	ปีที่แล้ว	ประเทศไทยในฐานะเป็นตัวแทน

ของกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน	และเป็นหนึ่งในสองประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ที่ลงรับเลือกตั้งประสบ

ความพ่ายแพ้ให้กับประเทศคาซัคสถาน

	 ความพยายามของอาเซียนในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกเป็นผลมาจากปฏิญญาบาหลีว่าด้วย

เรื่องประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก	(Bali	Declaration	on	ASEAN	Community	in	a	Global	Community	

of	Nation:	Bali	Concord	III)	ที่บรรดาผู้นำาอาเซียนได้ลงนาม	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2554	ณ	บาหลี

ประเทศอินโดนีเซีย	 ซ่ึงเป็นเอกสารที่สะท้อนความพร้อมของอาเซียนในการสร้างวิสัยทัศน์หลังการสร้าง

ประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	(beyond	2015)	ซึ่งจะดำาเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของประชาคมอาเซียน	 รวมท้ังส่งเสรมิ	 และคงไว้ซ่ึงความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน	 และบทบาทในการส่งเสรมิ

สถาปัตยกรรมของภูมิภาค	หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	คือ	การท่ีชาติสมาชิกอาเซียนสลับกัน

สมัครเข้าแข่งขันเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

	 เนื่องจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นถือว่าเป็น	1	ใน	5	 เสาหลักของสหประชาชาติ	

มีหน้าที่โดยตรงเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ	มีสมาชิก	2	ประเภท	ได้แก่	

	 1.	 สมาชิกถาวร	5	ประเทศได้แก่	สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	รัสเซีย	จีน	และฝรั่งเศส	

	 2.	 สมาชิกไม่ถาวรอกี	10	ประเทศ	ซึง่มาจากการเลอืกต้ังของประเทศสมาชกิสหประชาชาติทัง้	193	ประเทศ	

มีวาระ	2	ปี	แบ่งการคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละทวีป

 โดยในปี	 พ.ศ.	 2561	 ประเทศอนิโดนีเซียประสบความสำาเรจ็ได้รบัเลอืกต้ังจากการชิงท่ีนัง่กับประเทศมัลดีฟส์

ในฐานะตัวแทนจากภมิูภาคเอเชยี-แปซิฟิก	 จากการลงคะแนนลบั	 และเป็นครัง้ที	่ 4	 แล้วท่ีอนิโดนีเซียได้รบัเลอืก

เป็นสมาชิกไม่ถาวร	โดยสามารถเอาชนะมัลดีฟส์ไปด้วยคะแนน	144	ต่อ	46	 เสียง	และได้รับเสียงสนับสนุน

ให้เป็นสมาชิกไม่ถาวรพร้อมกับอีก	 4	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 เยอรมนี	 เบลเยียม	 แอฟริกาใต้	 และโดมินิกัน	

โดยสำาหรับทั้ง	5	ประเทศจะอยู่ในวาระตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	ไปจนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563

	 ประเด็นที่น่าคิด	คือ	ในการลงแข่งขันของประเทศไทยเมื่อ	2	ปีก่อน	ในเวทีระหว่างประเทศกลับขาด

การสนับสนนุจากชาติมหาอำานาจอย่างประเทศรสัเซียและประเทศจนีทีต่่างให้การสนับสนนุประเทศคาซัคสถาน	

ทำาให้หลายประเทศต่างเทคะแนนสนับสนุนประเทศคาซัคสถาน	จนทำาให้คาซัคสถานได้รบัการเลอืกต้ังเป็นครัง้แรก	

	 ในชาติสมาชิกอาเซียนน้ัน	 นอกจากอินโดนีเซียจะประสบความสำาเร็จในปีนี้	 ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

ประเทศมาเลเซียก็เคยได้รับการเลือกตั้งมาแล้วถึง	 3	 สมัยเช่นกัน	 ย่อมเป็นหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นถึงสถานะ

ทางการเมืองบนเวทโีลก	 ซ่ึงมีความแตกต่างจากประเทศไทยในอดีตท่ีเคยได้รบัการเลอืกต้ังให้เป็นสมาชกิไม่ถาวร

ของคณะมนตรคีวามม่ันคงแห่งสหประชาชาติเพยีงสมยัเดียวเท่าน้ัน	โดยต้องย้อนกลบัไปในช่วงปี	พ.ศ.	2528-2529	

ซึ่งในสมัยของรัฐบาลพล.อ.เปรม	ติณสูลานนท์		

	 ภาพความสำาเรจ็ของประเทศอนิโดนเีซียจงึสะท้อนให้เหน็ถงึความพ่ายแพ้การเลอืกต้ังในเวทีสหประชาชาติ

ของประเทศไทย	 ท่ีแสดงให้เหน็ว่าประเทศมหาอำานาจอย่างประเทศสหรฐัอเมรกิา	ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป 

หรือแม้แต่ชาติที่ไทยมองว่าเป็นมหามิตรในยามไร้ประชาธิปไตยอย่างประเทศจีนและประเทศรัสเซีย	 ยังไม่ได ้

ให้การสนับสนนุไทยในเวทกีารเมืองระหว่างประเทศท่ีสำาคัญเช่นนีเ้ลย	และกลายเป็นสิง่ท่ีตอกยำา้ถงึเสถยีรภาพ

ทางการเมืองและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยบนเวทีโลก	ว่าได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหน

ชัยชนะของอินโดนีเซียในเวทีคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประชุมเลือกบริษัทหลักทรัพย์ฯ

	 คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

มหาวทิยาลัยรามคำาแหง	จดัประชมุใหญ่วิสามัญ 

เพื่อเลือกบริษัทหลักทรัพย ์จัดการกองทุน 

สำารองเลีย้งชพี	โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศักด์ิ 

ลาภเจรญิทรพัย์	อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นประธาน	มีอาจารย์ ดร.มนตร ีกวนัีฏธยานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 ประธานกรรมการ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ	 และสมาชิกกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ	 ทั้งอาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ที่เป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินและ

งบรายได้	เข้าร่วมประชุม	เม่ือวนัท่ี	7	กนัยายน	2561 

ณ	ห้องประชุม	321	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

	 	 โอกาสนี ้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. 

กล่าวว่ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นเรื่องท่ี

มหาวิทยาลัยต้องจัดการให้ดีท่ีสุด	โดยมีคณะ-

กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	เป็นผู้ดำาเนินการ	ขอฝากให้สมาชิก

กองทนุฯ	 ทำาความเข้าใจกบัรายละเอยีดท่ีแต่ละบรษิทั 

มานำาเสนอให้ชดัเจนก่อนท่ีจะใช้สทิธ์ิเลอืกบรษัิท

นั้นมาบริหารจัดการกองทุนของพนักงาน	และ 

ขอเป็นกำาลังให้ทั้งคณะกรรมการฯ	และสมาชิก 

กองทุนฯในการดำาเนินการทุกเรื่องให้ประสบ- 

ในช่วงวัยหลังเกษียณด้วย

	 ท้ังน้ี	หลงัจากประชมุรบัฟังแผนการลงทนุ

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำารองเล้ียงชีพ 

จำานวน	11	แห่ง	เมื่อวันที่	4	กันยายน	2561	และ

การประชุมใหญ่วิสามัญเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ัน	

ยังให้สมาชิกได้ใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกบริษัท

หลักทรัพย ์ จัดการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 

ณ	ห้องประชุม	322	ชั้น	3	อาคารสุโขทัยด้วย



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

	 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้น

ปริญญาตรี	ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต		ประจำาภาค		2		ปีการศึกษา		2561 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 1.1	จำาหน่ายที่มหาวิทยาลัย	(รามฯ	1)	ชุดสมัครด้วยตนเอง		ตั้งแต่วันที ่

16	 ตุลาคม	 2561	 ถึงวันที่	 13	พฤศจิกายน	 2561	 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ราคาชุดละ	120.-	บาท	ที่อาคาร	สวป.ชั้น	1	

	 1.2	สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย	(รามฯ 1)	ระหว่างวันที่	 	10	-	13	 

พฤศจิกายน	2561	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ต้ังแต่เวลา	08.30	-	15.30	น. 

โดยดำาเนินการสมัครได้	2	กรณี		ดังนี้

	 	 1.2.1	 กรณซ้ืีอเล่มระเบียบการรบัสมคัร		และกรอกข้อมูลในใบสมัคร 

(อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร)	แล้วนำามาสมัคร

	 	 1.2.2	 กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร		ให้กรอกข้อมูลการสมัครล่วงหน้า 

ทางอนิเทอร์เนต็	 ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	 www.iregis2.ru.ac.th	 ผูส้มัคร 

ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาแล้วนำามาสมัคร

 2.1	เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงครบ		8		ปีการศึกษาแล้ว		

แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตามข้อ	 14	 

วรรค	 3	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลยัรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร	ี

พ.ศ.	2560

	 2.2	เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่หมดสถานภาพนักศึกษา	

เพราะเรยีนไม่ครบระยะเวลาการศึกษา		8		ปี		หรอืเป็นผูท่ี้ไม่ได้ลงทะเบียนเรยีน

และค้างชำาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา	 2	 ภาคการศึกษาปกติ

ติดต่อกัน	 ตามข้อ	 9	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา		ค่าลงทะเบยีนเรยีน		และค่าบำารงุการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

พ.ศ.	2560		หรือหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการ 

เป็นนักศึกษาแล้ว	หรือหมดสถานภาพกรณีอื่น	ๆ

	 2.3	เป็นผู้สมัครที่เคยมีหน่วยกิตสะสม		เพราะเคยสมัครเข้าศึกษา 

เป็นรายกระบวนวชิามาก่อนตามระเบยีบมหาวทิยาลยัรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560 

ข้อ	8	วรรค	2	และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

	 2.4	เป็นผู้สมัครท่ีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงท่ีหมด

สถานภาพนักศึกษา	ตามข้อ	2.1	และ	2.2	แต่ได้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

อืน่ในระดับอนุปริญญาหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป	สามารถใช้วฒุกิารศึกษาทีส่ำาเรจ็ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นสมัครใหม่และใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต 

รวมกับผลการเรยีนของมหาวทิยาลัยรามคำาแหงได้		โดยให้เทียบโอนกระบวนวิชา

ของสถาบนัการศึกษาอืน่ก่อน	 แล้วจึงนำาวชิาท่ีสอบผ่านจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหง

ไปเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มเพื่อไม่ให้วิชาซำ้าซ้อนกัน

	 2.5	เป็นผูส้มัครท่ีใช้คณุวฒุสูิงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย	หรอือนปุรญิญา 

หรอืเทยีบเท่า		หรอืปรญิญาตรขีึน้ไปจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	หรอืสถาบันการศึกษาอ่ืน

	 3.1		 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ	 2.1	 ข้อ	 2.2	 และ 

ข้อ	2.3		ประสงค์จะสมัครกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่		จะต้องเป็น 

หน่วยกิตสะสมเดิมที่เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะท่ีรับเข้าศึกษา

กำาหนดไว้		และต้องชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ	ละ		50.-	บาท

	 3.2	ผูส้มัครใช้คณุวฒิุอนปุรญิญา	 หรอืปรญิญาตรข้ึีนไป	 จากมหาวทิยาลยั

รามคำาแหงต้องชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ	ละ	50.-	บาท

	 3.3	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	

หรือปริญญาตรีข้ึนไป		จากสถาบันการศึกษาอื่น		ต้องชำาระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิต	ๆ	ละ	100.-	บาท

	 4.1	ให้ผู้สมัครนำาสำาเนาคุณวุฒิ	หรือสำาเนาใบรับรองผลการศึกษา	

(Transcript)		แล้วแต่กรณี	หรอืเอกสารอืน่	ๆ 	ตามทีร่ะบุไว้ในระเบยีบการรบัสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา	ไปขอดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกติ		และชำาระเงนิค่าเทยีบโอน- 

หน่วยกติให้ครบเต็มจำานวนทีไ่ด้สทิธ์ิเทยีบโอนท้ังหมด		ในวนัเดียวกบัท่ียืน่สมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา	

 4.2	ในกรณผีูส้มัครท่ีได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาไว้แล้วน้ัน	 ไม่อาจดำาเนนิการ 

ตามข้อ	 4.1	 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นสมัคร	มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผัน 

ให้มาดำาเนินการภายหลงัได้		โดยเฉพาะผูส้มัครทีย่งัรอผลสอบในภาคสุดท้าย 

หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา		(Transcript)	ของภาคสุดท้าย

เพื่อนำามาเทียบโอนหน่วยกิต	 จะต้องรีบไปดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิต

กบัคณะทีส่มัครทันทีท่ีได้รบัใบรับรองผลการศึกษา		(Transcript)		และจะต้อง 

ไม่เกินระยะเวลา	1	 ปี	 นับจากวนัเสรจ็ส้ินการสมัครของภาคการศึกษาทีส่มัคร 

หากพ้นกำาหนดไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกภาคการศึกษาละ	300	บาท

	 4.3	ผู้สมัครที่ไม่ได้ดำาเนินการให้ครบขั้นตอนตามข้อ		4.1		และข้อ		4.2 

มหาวทิยาลยัถอืว่านกัศึกษาผูน้ัน้สละสิทธ์ิการเทยีบโอนหน่วยกติ		และมหาวทิยาลยั

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

	 4.4	ผู้สมัครท่ีดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิตไว้แล้ว		แต่จะยกเลิก 

การเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหตุจากกรณีใด	ๆ		มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้

	 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา		

สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	10240 

โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

1. กำ�หนดก�รจำ�หน่�ยระเบียบก�รรับสมัคร

และรับสมัครนักศึกษ�ใหม่

2. ประเภทของนักศึกษ�ที่ได้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

3. ก�รกำ�หนดอัตร�ค่�เทียบโอนหน่วยกิต

4. ข้อปฏิบัติในก�รเทียบโอนหน่วยกิต และก�รชำ�ระค่�เทียบโอนหน่วยกิต



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

	 ครบ	1	ทศวรรษโครงการหอพักติดดาว	 	ผู้ประกอบการ- 

หอพกัประทบัใจ		และอุน่ใจได้รบัการดูแลจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหง

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง		หลายหอพกัปรบัโฉมใหม่		และยงัคงดูแล 

นักศึกษาซ่ึงเป็นผู้พักอาศัยดุจลูกหลานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ในโครงการมอบรางวัล “หอพักติดดาว” ครั้งที่	 10	 	 เมื่อวันที่	 12	

กันยายนที่ผ่านมา

 นางวรรณี  วจิิตรวชิติกลุ		ผูป้ระกอบการหอพกัสตรดีาริกา		ได้รับรางวัลหอพักคุณภาพระดับ	5	ดาว		และรางวัลหอพักในดวงใจ		

กล่าวว่าต้ังแต่เข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวในยุคบุกเบิกก็ได้รางวัลหอพักคุณภาพระดับ	3	ดาวมาโดยตลอด		จนตัดสินใจลงทุน 

พลิกโฉมหอพักใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองท่ีอยากให้ลูกหลานพักอาศัยในหอพักที่มีความพร้อม		ปลอดภัย 

 และมีสภาพแวดล้อมที่ดี		

 “ผู้ประกอบการหอพักควรเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก  เพื่อมาตรฐานของหอพักจะเป็น

ที่ดึงดูดใจผู้พักอาศัย  โดยโครงการหอพักติดดาวนี้มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาหอพักท่ีดีข้ึน  และแม้ว่าทุกวันนี้จะมีอพาร์ตเมนต ์

และคอนโดผดุข้ึนมากมาย  แต่หอพกัก็จะได้เปรยีบเพราะอยูใ่นกรอบกฎหมายและได้รับการดูแลเป็นเครอืข่ายท่ีมีมาตรฐานของมหาวทิยาลยั”

 ดร.พรรณลักษณ์  สธนเสาวภาคย์ 	 ผู้ประกอบการหอพักสตรีภัทรพลอย	 	 ได้รับรางวัลหอพักคุณภาพระดับ	5	ดาว	 	และ

รางวัลหอพักในดวงใจ	 	 กล่าวว่าหอพักนี้เป็นของคุณแม่	 	 เคยเข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวต้ังแต่ยุคบุกเบิกและได้รับรางวัล

หอพักคุณภาพระดับ	3	ดาว		ก่อนจะหยุด		และกลับมาอีกครั้งในปีนี้พร้อมเข้ามาช่วยคุณแม่ดูแล

 “ทันทีที่ได้เข้ามาช่วยคุณแม่ดูแลหอพักก็ตัดสินใจรีโนเวทใหม่  เน้นความสะอาด  อยู่สบาย ปลอดภัย และเป็นระเบียบ  รู้สึก 

ประทบัใจโครงการหอพกัติดดาวเหมือนเป็นการประกนัคณุภาพหอพกั  ดึงดูดใจและเป็นกำาลงัใจให้ผูป้ระกอบการได้พฒันาปรบัปรงุหอพกั  

 และง่ายต่อการเลือกพักอาศัยของนักศึกษาด้วย”

 นางสาวสุนนัท์  บัวจันทร์	 	ผูป้ระกอบการหอพกั	ดิ	วนัโฮม		ได้รบัรางวลัหอพกัคุณภาพระดับ	5	ดาว	 	และรางวัลหอพกัในดวงใจ		

กล่าวว่าตลอด	3	ปีของการเข้าร่วมโครงการฯ	พยายามรกัษามาตรฐานและคงคุณภาพ	5	ดาวตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวทิยาลยัรามคำาแหงมา

อย่างต่อเน่ือง	 	 โดยเน้นรักษาความปลอดภัย	 สะอาด	สวยงาม	 และดูแลด้วยตัวเอง	 	 ซ่ึงการติดดาวให้หอพักน้ีมีผลโดยตรง 

ต่อความไว้วางใจของผู้ปกครองอย่างมาก		

  นางสาวจันทรัสม์  ตรีเวฬุริยากร 	ผู้ประกอบการหอพักสตรีชลสิริ		ได้รับรางวัลหอพักคุณภาพ 

ระดับ	4	ดาว		กล่าวว่ามีโอกาสเข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกโครงการฯ		ได้พบปะเพื่อน

ผู้ประกอบการเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูซ่ึ้งกนัและกนั		ได้รูเ้กณฑ์มาตรฐานของมหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นทิศทางในการ

พฒันาหอพกัให้ดีข้ึน

 “ระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาปรับปรุงหอพักอย่างต่อเนื่อง  จากระดับ 3 ดาวจนถึงระดับ 4 ดาว  มีการรีโนเวทห้องพัก 

และห้องนำ้ารวมให้มีความทันสมัยมากข้ึน  โดยเน้นความสะอาด ปลอดภัย และสร้างความอุ่นใจให้กับผู้เช่า  และต้ังใจจะพัฒนา 

หอพักให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

         นางสาววลัยพร  แสงทิพวรรณ		ผู้ประกอบการหอพักชาย	61	ได้รับรางวัลหอพักคุณภาพระดับ	4	ดาว		กล่าวว่าหลังรับช่วงต่อ 

ดูแลหอพักจากคุณแม่		ก็ได้ปรับปรุงหอพักให้ดีขึ้น		พัฒนาจากรางวัลหอพักคุณภาพระดับ	3	ดาว	สู่รางวัลหอพักคุณภาพระดับ	 

4	ดาวปีนี้เป็นปีแรก		โดยเน้นดูแลความสะอาด		เป็นระเบียบเรียบร้อย		และมีบรรยากาศปลอดโปร่ง		มีการดูแลความปลอดภัยโดย

ใช้ประตูหลายชั้น		และคัดเลือกผู้เข้าพักอาศัยเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

 “ภูมิใจท่ีมหาวิทยาลัยมองเห็นความพยายามในการพัฒนาหอพักของเรา  และแม้จะมีความจำากัดหลายด้าน  ก็จะพยายาม

ดูแลพัฒนาหอพักให้ดีที่สุดต่อไป” 

         นางดวงพร  บุญญเลสนรินัตร์		ผูป้ระกอบการหอพกัสตรดีวงพร		ได้รบัรางวลัหอพกัคุณภาพระดับ	3	ดาว		กล่าวว่าประทับใจ 

โครงการหอพักติดดาวที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	10	แล้ว	ได้รับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

หอพักมากมาย		จนมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น		ดูแลกันและกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน	เน้นประหยัด 

	ปลอดภัย		สุขใจทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า

 นางเดือนเพ็ญ  สิงห์ 	ผู้ประกอบการหอพักสตรีเพ็ญพร		ได้รับรางวัลหอพักคุณภาพระดับ	3	ดาว		

กล่าวว่าเข้าร่วมโครงการหอพกัติดดาวมาต้ังแต่รุน่บุกเบกิ		ได้รบัความรูจ้ากการสมัมนา	เสวนาต่างๆ	มากมาย		รวมถงึ 

ได้แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูป้ระกอบการหอพกัคนอืน่ๆ	ซ่ึงทำาให้เกดิการต่ืนตัวและได้รบัแนวคิดดีๆ	ไปปรับใช้		

 “ตอนนี้ได้ปรับปรุงห้องพักให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย  ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมในแง่มุม 

ของการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีให้กับเยาวชน  และได้ดูแลนักศึกษาซึ่งเป็นผู้เช่าเหมือนลูกหลานด้วย”

ครบ 10 ปี พัฒน�ก�รหอพักติดด�ว ผู้ประกอบก�รอุ่นใจมีโครงก�รฯดูแล
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ถาม ถ้าลงทะเบียนไปวิชาหน่ึง	 แล้ววันสอบ

เกิดไม่ได้เข้าสอบ	 หลังจากนั้นเลยมาลงทะเบียน

สอบซ่อมแทนได้	A	B+	หรือ	B	แบบนี้ยังมีสิทธิ์

ได้เกียรตินิยมไหม

	 2.	เม่ือไม่ได้เข้าสอบ	ผลสอบจะข้ึนเป็น	F	

ใน	 Transcript	 หรือไม่	 หรือผลจะขึ้นเป็นเกรดที่

เราไปทำาการสอบซ่อมแล้ว

ตอบ	 1.	การไม่ได้เข้าสอบ	ผลสอบจะเป็น	F	หรอื 

สอบตก	ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.2560	 ข้อ	

20.3	 ไม่มีการระบุห้ามไม่ให้มีการสอบตก	 หรือ

ได้เกรด	 F	 เพียงแต่ระบุหลักเกณฑ์การมีสิทธิ์ได้

เกียรตินิยมจากเกรดเฉลี่ย	 ความประพฤติ	 และ

การไม่สอบได้ในวิชาเดียวกันมากกว่า	 1	 ครั้ง	

หรือสอบได้ในกระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่

ท่ีใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคย

สอบได้แล้ว

	 ดังนั้นเม่ือได้เกรดสอบผ่านในเทอมซ่อม 

จงึถอืว่าเป็นการได้เกรดผ่านในการสอบเพยีงครัง้เดียว 

จึงยังอยู่ในหลักเกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยม

	 2.	ใน	Transcript	เมื่อมีการสอบซ่อมและ

ผลสอบซ่อมเป็นเกรดท่ีสอบผ่านเกรดในเทอมซ่อม 

จะปรากฏแทนเกรดท่ีสอบตกน้ัน	 และใน	 Transcript 

จะปรากฏเกรดที่สอบผ่านแทน	

ถาม	 กรณียังเป็นนักศึกษาพรีดีกรีอยู่	 ถ้าสอบ

ได้เกรด	 C+	 แล้วลงทะเบียนใหม่สอบได้เกรด	 B	

อยากทราบว่าตอนสมัครเป็นนักศึกษาแบบปกติ

จะสามารถเลือกเกรดท่ีสอบใหม่	 (เกรด	 B)	 ได้

หรือไม่

ตอบ	 การเทียบโอนของนักศึกษาพรีดีกรี	 ได้มี 

ระเบยีบมหาวทิยาลยัรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา

เป็นรายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศึกษาระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ.	2557	ข้อ	8	ให้นำาผลการศึกษาไปใช้เทยีบโอน

หน่วยกติได้	ตามหลักสตูรการศึกษาชัน้ปริญญาตร ี

ดังนัน้การท่ีนักศึกษาพดีีกรมีีผลสอบเกรดใดกต็าม 

นักศึกษามีสิทธ์ิเลือกวิชาที่จะใช้เทียบโอนได  ้

เพราะนักศึกษาพรีดีกรียังไม ่มีคณะท่ีสังกัด	 

เพียงแต่สอบให้ได้ในกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน	

ซ่ึงการท่ีจะเทยีบโอนได้เมือ่สมัครฯ	 แบบนักศึกษา กองบรรณาธิการ

ปกติจะเทียบโอนได้เฉพาะวชิาท่ีใช้ได้ในโครงสร้าง

ในหลักสูตรที่สมัครเรียนเท่านั้น	นักศึกษาจึงเป็น 

ผู้กำาหนดว่าต้องการเทียบโอนวิชาใด	 ซึ่งเมื่อแจ้ง 

ความจำานงการใช้สทิธ์ิเทยีบโอนแล้ว	คณะท่ีนกัศกึษา

สมัครเรียนจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ถาม	 1.	ถ้ากากบาทขอจบในเทอมซัมเมอร  ์

ไปแล้ว	และในเทอม	1	จะลงรีเกรดได้หรือไม่

	 2.	ถ้าสอบผ่านครบหลักสูตรในเทอม

ซัมเมอร์แล้ว	จะสอบรีเกรดในเทอม	1	ได้หรือไม่

ตอบ	 1.	ลงรีเกรดได้

	 2.	ถ้าสอบผ่านครบตามหลักสูตรแล้ว 

และได้ไปยืน่เรือ่งจบการศึกษาทีค่ณะของนกัศึกษา	

นกัศึกษาไม่สามารถสอบในภาค	1	ได้อกี	ถ้านกัศึกษา

ไม่ยื่นเร่ืองจบการศึกษาและเข้าสอบในภาค	 1 

การจบการศึกษาของนักศึกษา	จะไม่ได้อยู่ใน

เทอมซมัเมอร์	แต่จะจบในภาค	1	ของอกีปีการศึกษา 

(ในกรณีที่นักศึกษายื่นเรื่องจบหลักสูตรท่ีคณะ

หลังจากผลสอบของภาค	 1	 ได้ประกาศทั้งหมด 

ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว)

ถาม	 1.	จะกากบาทขอจบคือต้องเก็บหน่วยกิต 

ได้	100	หน่วยกิตขึ้นไปใช่ไหม

 2.	 ถ้ากากบาทขอจบภาคเรียนน้ันสามารถ 

ลงทะเบียนได้	 30	 หน่วยกิตใช่ไหม	 แล้วรวมถึง

ภาคฤดูร้อนด้วยหรือไม่	ที่ลงได้	30	หน่วยกิต

ตอบ	 1.	ตามข้อกำาหนดการลงทะเบียนเรียน	

นักศึกษาที่จะจบในภาคการศึกษาใดสามารถ 

ลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตที่ได้

ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคที่แล้ว

 ส่วนการจะจบการศึกษาในภาคใดน้ันหมายถงึ 

เม่ือนกัศึกษาสอบผ่านวชิาตามโครงสร้างหลกัสตูร

แล้วและเหลอืไม่เกนิ	30	หน่วยกติ	(ในภาค	1	หรอื	2) 

นกัศึกษาสามารถกากบาทขอจบและลงทะเบียนเรยีน 

ได้ไม่เกิน	 30	 หน่วยกิต	 และการที่ไม่ต้องนบัรวม 

หน่วยกติทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนไว้ในภาคทีแ่ล้วหมายถึง 

ว่าเม่ือนักศึกษาลงทะเบียน	และกากบาทขอจบ

ไม่เกิน	 30	 หน่วยกิต	 วิชาที่ยังรอผลสอบให้ถือ

เสมือนว่าวิชาท่ีรอผลสอบท้ังหมดสอบผ่านท้ังหมด 

(ซ่ึงถ้าผลสอบออกมาทีหลังว่าไม่ผ่านทั้งหมด

หรือไม่ผ่านเป็นบางวิชา	 ก็ไม่เป็นอะไร	 กรณีน้ี 

จะไม่ถือว่าเป็นการแจ้งจบเป็นเท็จ)

	 2.	การลงทะเบียนและกากบาทขอจบใน

ภาคฤดูร้อน	 มีข้อกำาหนดเช่นเดียวกันกับข้อ 1.	

แต่จำานวนหน่วยกติท่ีลงได้ไม่เกนิ	18	หน่วยกติ	ไม่ใช่	

30	หน่วยกิต

วิชาสถิติเบื้องต้น (STA1003)ฯ (ต่อจากหน้า 3)

 แนวข้อสอบ

  สอบถามค่าอาหารกลางวนั	นักศึกษา	ม.รามฯ 

จำานวน	4	คน	พบว่า	มีค่าอาหารกลางวันโดยเฉลี่ย

วันละ	50,	80,	50,	60	บาท	ตามลำาดับ

 1) จงหาค่ากลาง (มชัฌมิเลขคณิต, มธัยฐาน, 

ฐานนิยม)

 ตอบ 

มัชฌิมเลขคณิต 	X	=	50+80+50+60	=		240		=		60

																																											4																			4

มัธยฐาน		(Median)	=	50		50		60		80

	 									Md							=	 50+60				=		110				=		55

	 	 	 				2														2

ฐานนิยม	(Mode)	 =		50

 2) จงหาการกระจายตวั (พิสัย, ส่วนเบ่ียงเบนเฉลีย่, 

ความแปรปรวน)

พิสัย	 Max	-	Min		=	80	-	50		=	30

ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 

Σ|xi	-	x|	=		|50	-	60|	+	|80	-	60|	+	|50	-	60|	+	|60	-	60|

					n	 	 	 4	-	1

=		|-10|	+	|20|	+	|-10|	+	|0|	=10+20+10	=	40	=	10		

													4																	4																																4

ความแปรปรวน 

Σ|xi	-	x|2  =  (50	-	60)2	+	(80	-	60)2	+	(50	-	60)2	+	(60	-	60)2

				n-1		 	 							4	-	1

	 =			(-10)2	+	(20)2	+	(-10)2	+	(0)2  

	 																												3

	 =			(-10)(-10)+(20)(20)+(-10)(-10)

	 																												3

	 =	 100	+	400	+	100				=			600	 =		200

	 																		3																							3

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

=		√200		 						=		√2x10x10							=		10√2

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

นอกจากน้ันยงัมีอกีเหตุผลหนึง่ที	่ ส.ส.เขตใต้ของสหรฐัฯ 

ยุคน้ันคัดค้านแฮมิลตันอย่างเต็มที่ก็คือการท่ีแฮมิลตัน 

ผลักดันให้ออกกฎหมายห้ามการค้าทาสระหว่าง 

ประเทศซึง่กระทบต่อเศรษฐกจิการปลกูฝ้ายของเขตใต้ 

ที่อาศัยแรงงานทาสผิวดำาเป็นหลัก	 เพราะทำาให้ราคา

ทาสแพงข้ึนมากเนื่องจากไม่สามารถนำาเข้าจากทวีป 

อัฟริกาได้อีก

	 ที่จริงในตอนนี้ผมต้ังใจจะเขียนถึงข้อดีและ

ข้อเสียของการค้าแบบไม่เสร	ีแต่มวัย้อนอดีตไปเสียไกล 

พอดีหน้ากระดาษหมดเสียแล้ว	จึงต้องขอยกยอดไป 

ต่อในตอนหน้านะครับ

 ป.ล.	 อเล็กซานเดอร์	 แฮมิลตันนี่ตายแบบ

อเมรกินัจรงิ	 ๆ	 คอืแกท้าดวลปืนกบัปฏปัิกษ์ทางการเมือง

แต่บังเอิญว่าแฮมิลตันชักปืนช้ากว่า
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 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดแพร่เป็น

ประธานและสักขีพยานในการ

จัดทำากิจกรรมลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ี

จงัหวดัแพร่	กิจกรรมการพัฒนา- 

ศักยภาพนกัจดักจิกรรมโรงเรยีนผูส้งูอายดุ้วยภมิูปัญญาท้องถิน่	เม่ือวนัที	่5	กนัยายน	2561	ณ	โรงแรมแพร่นครา 

อำาเภอเมืองแพร่	ซ่ึงวิทยาลัยชุมชนแพร่จัดข้ึน	โดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดแพร	่

ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่	มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-แพร่	 เฉลิมพระเกียรติ	 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตแพร่	 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีแพร่	 ศูนย์วทิยบรกิารจงัหวดัแพร่	มหาวทิยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์	และวทิยาลัยชมุชนแพร่	

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 การทำางานระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่	 โดยมี	 ผศ.พรชัย	 จิตต์พานิชย์	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดแพร่	เป็นผู้ลงนามในนามสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

MOU สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่  

 นางสาววภิาวรรณ อุน่คงทอง	และนางสาวศริลิกัษณ์ 

รองประโคน	 นักศึกษาปรญิญาโทจากกลุม่วจัิยความ 

หลากหลายทางชีวภาพในทะเล	 ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นผู้แทน 

ประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการศึกษา 

ภาคสนามฤดูร้อนด้านนิเวศวทิยาทางทะเล	(Marine 

Ecology	Summer	Field	Course	2018)	ซ่ึงดำาเนินการ 

โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางทะเลอะมากุสะ	 (Amakusa	Marine	Biological	 Laboratory,	AMBL) 

ของมหาวทิยาลยัคิวช	ู(Kyushu	University)	ร่วมกบัสมาคมเพือ่การศึกษาระบบนเิวศชายฝ่ังเอเชยี-แปซฟิิก 

(Society	 for	 Coastal	 Ecosystems	 Studies-Asia	 Pacific,	 SCESAP)	 เมื่อวันที่	 24	 สิงหาคม-4 

กันยายน	2561	เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในเอเชีย-แปซิฟิก		การปฏิบัติงาน 

ในภาคสนามมุ่งเน้นท่ีระบบนิเวศชายฝั่ง	 เช่น	 หาดหิน	 หาดทราย	 พฤติกรรมของสัตว์ทะเล	 และ 

การทำางานในห้องปฏบัิติการ	 รวมท้ังการออกแบบงานวจัิยการวเิคราะห์ข้อมูล	 และการอภปิรายร่วมกนั 

ในกลุ่มนักศึกษาเพื่อการนำาเสนอหัวข้อวิจัยท่ีน่าสนใจ	การอบรมในครั้งน้ีทำาให้นักศึกษาได้รับ 

ประสบการณ์	และฝึกการทำางานวิจัยในระบบของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น	แลกเปลี่ยนแนวคิด 

กับนักศึกษานานาชาติ	 และได้คำาแนะนำาจากนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 เพื่อนำาความรู้

ที่ได้มาปรับปรุงการศึกษาวิจัยด้านชีววิทยาทางทะเลของประเทศไทย

นักศึกษ�ปริญญ�โท ส�ข�วิช�ชีววิทย� ร่วมฝึกอบรมด้�นนิเวศวิทย�ท�งทะเล
Marine Ecology Summer Field Course 2018

 

“ผู้หญิงในอาเซียน”	 ที่จัดฉายภาพยนตร์อาเซียน

ที่ได้รับรางวัลระดับโลก	ซึ่งเป็นประเด็นร่วมสมัย 

ที่น่าสนใจและมีการนำาเสนอในหลากหลายมุมมอง 

ต้ังแต่ภาพยนตร์ระดับโลกจนถึงภาพยนตร์ใน

ภูมิภาคอาเซียน	 ดังนั้น	 เวทีนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการด้านภาพยนตร์	 

นักสื่อสารมวลชน	 อาจารย์	 และนักศึกษา	 ซึ่งจะได ้

นำาแนวคิดท่ีได้จากการนำาเสนอผลงานไปพัฒนางาน 

ด้านวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์กับแวดวงภาพยนตร์

ของประเทศต่อไป

	 	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่า 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	3	เสาหลัก	คือ	ประชาคม

การเมืองความม่ันคง	 ประชาคมเศรษฐกิจ	 และประชาคม

สังคมและวัฒนธรรม	 ซ่ึงรวมตัวกันมายาวนานกว่า	 30	 ปี 

แต่ยังมีอุปสรรคในหลายเรื่อง	 โดยเฉพาะอุปสรรค-

เชิงวัฒนธรรม	ฉะนั้น	ประเด็น	“ผู้หญิงในอาเซียน” 

จะตอบโจทย์ถึงการศึกษาประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	สังคม 

และอัตลักษณ์อีกมากให้ศึกษาเรียนรู้	รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่มีต่อผู้หญิง	 ความเหมือน

และความแตกต่างในแต่ละประเทศท่ีน่าสนใจ		 

การจัดงานคร้ังน้ีจะทำาให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นมุมมอง

ท่ีหลากหลายจากวิทยากรท่ีศึกษาเรื่องนี้โดยตรง	

ถือว่าเป็นประโยชน์และมหาวิทยาลัยยินดีให้การ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง

	 ทั้งนี้	 การจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนและ

ประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา	“RAFF	2018	” 

มีผู้แทนจาก	 6	 ประเทศในอาเซียน	 คือ	 กัมพูชา	 อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 ลาว	 และไทย	 มานำาเสนอภาพยนตร์ 

และการมอบรางวัล	 “RAFF 2018 Professional 

Achievement Award”    แด่	คุณพิมพกา  โตวิระ 		ผู้กำากับ 

ภาพยนตร์หญิงที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยและ

คว้ารางวัลมากมายจากเทศกาลหนังท่ัวโลก	จากภาพยนตร์เร่ือง	“มหาสมุทรและสุสาน (THE IS LAND FUNERAL)”  ซ่ึงจะเป็นภาพยนตร์ท่ีฉายในพิธีเปิดงานในคร้ังน้ีด้วย

	 	 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. ได้เซ็นชื่อบนแผ่นโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนฯ	 เป็นการเปิดงาน	 ต่อด้วยการปาฐกถา	 “บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์

อาเซียน”	โดยอาจารย์อนุสรณ์  ติปยานนท์	นักวิชาการอิสระ	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายในต่างประเทศ	และการนำาเสนอผลงานวิชาการ

	 	 สำาหรับการนำาเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้	มีจำานวน	6	เรื่อง	ประกอบด้วย	1)เรื่อง	“อาเซียนส�าเนียงไทย” โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ชูมงคล	หัวหน้า

สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	2)เรื่อง	“เน็ตไอดอลกับมุมมองวัฒนธรรมศึกษา” โดย	อาจารย์จารุวรรณ กิตตินรากรณ์ 

อาจารย์ประจำาคณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	 3)เรื่อง	 “ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อการเป็นผู้นำาในภูมิภาค

อาเซียน”	 โดยอาจารย์อภิสิทธ์ิ ศุภกิจเจริญ	 อาจารย์ประจำาคณะส่ือสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 4)เร่ือง	 “สตรีบนวิถีแผ่นฟิล์ม : การศึกษาผู้หญิงในภาพยนตร์ไทย 

ตั้งแต่ พ.ศ.2540-2560”	 โดย	นายโชติอนันต์ เกษมวงศ์หงส ์	นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์อิสระ	อาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์	5)เรื่อง	“เปิดปูมหนังกลาง-

แปลงไทย : บนเส้นทางจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล” โดย	นายพรพจน์ ย้ิมเจริญ	 นักศึกษาระดับปริญญญาตรี	คณะส่ือสารมวลชน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และ	6)เร่ือง	“การศึกษา 

การผลิตและเน้ือหาภาพยนตร์เร่ืองลุงบุญมีระลึกชาติ ในฐานะกรณีศึกษาภาพยนตร์ท่ีประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ”	โดย	นายนิมิตร คินันติ	บัณฑิตปริญญาโท	

คณะสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	Freelance	Flim	Director										

ม.ร.จัดประชุมวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ 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

ม.ร.สัมมนาเจ้าหน้าที่ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 

 รองศาสตราจารย์วโิรจ นาคชาตร	ี รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ	 นำาบุคลากร

สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดสุรินทร์	เข้าเฝ้าเพื่อ

รับประทานของที่ระลึกจากพระเจ้าหลานเธอ	

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	เน่ืองในวโรกาส

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีทรงบำาเพ็ญพระกุศล 

ทำาบุญครบรอบ	 18	 ปี	 วันละสังขารหลวงปู่สรวง  

ณ	วัดไพรพัฒนา	อำาเภอภูสิงห์	จังหวัดศรีสะเกษ	

เมื่อวันที่	8	กันยายน	2561

 

 เหรยีญรางวลัเรยีนดี นายธนพล รจุจิรฐัถิตกิาล 

นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 (คนกลาง)	 เข้าร่วมโครงการ 

เข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาทีไ่ด้รบัเหรยีญรางวัล 

เรียนดี	ประจำาปี	พ.ศ.2561	ณ	ซิลเวอร์การ์เดน- 

รีสอร์ท	อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	โดยคณะกรรมการ 

บริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้าน 

วิศวกรรมศาสตร์	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	ระหว่างวนัท่ี 

4-5	สิงหาคม	2561

ผูป้ฏบัิติงานทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารนกัศึกษา

ด้านทนุการศึกษาจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในขัน้ตอน 

การปฏบัิติงาน	เพือ่ให้บรกิารได้อย่างมีประสทิธิภาพ

และประสทิธิผล	เกดิประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างแท้จรงิ

	 กองกิจการนักศึกษา	จัดสัมมนากองทุน

การศึกษาขึน้	เพือ่ให้ผูป้ฏบัิติงานกองทุนการศึกษา

ได้มีความรูค้วามเข้าใจในระบบสารสนเทศกองทนุ

การศึกษา	 สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในการ 

บันทึก	 สืบค้นข้อมูลการศึกษา	 และนำาความรู ้

ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 นางนฤมล  มนาปี  ผูอ้ำานวยการกองกจิการนกัศึกษา 

กล่าวว่า	 “การจดัสมัมนาครัง้น้ีเป็นการต่อยอดความรู ้

เรือ่งระบบการจดัการสารสนเทศกองทุนการศึกษา	

และฝึกปฏบิติั	รวมท้ังแลกเปลีย่นความคดิเหน็	 ปัญหา

อปุสรรคต่างๆ	 เพือ่ให้เกดิการพฒันาระบบสารสนเทศ

ไปในแนวทางท่ีตอบโจทย์กบัความต้องการของนักศึกษา

และผูป้ฏบัิติงานมากท่ีสุด	 หวงัอย่างยิง่ว่าบุคลากร

ด้านกองทุนการศึกษาจะได้รับความรู้ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการดำาเนินงาน	 และสามารถนำากลับไปพัฒนา 

การปฏิบัติงานด้านกองทุนการศึกษาต่อไป”

 

   

 สำาหรบัการสมัมนาอาจารย์แนะแนว	 ครัง้ท่ี	 14	 นี้ 

มี	ผศ.วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์		อธิการบดีมหาวทิยาลยั

รามคำาแหง		เป็นประธานเปิดการสัมมนา		พร้อม

บรรยายพิเศษ “รามคำาแหง คุณค่าแห่งแผ่นดิน” 

และการบรรยายพเิศษเรือ่ง “พรสวรรค์ทีใ่ช่ในตัวคณุ 

: Match your Talent” โดย	ผศ.ดร.ปรชัญา  ปิยะมโนธรรม  

รวมท้ังการแนะนำาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

โดยผู้อำานวยการสำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล		พร้อมการแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

และรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์แนะแนว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร แสงวิภาค 

หัวหน้าภาควิชาพลานามัย	กล่าวว่ามีความยินดี 

ต้อนรับนักศึกษา	 บุคลากรและประชาชนทุกคน 

เข้าร่วมกิจกรรม	กิน	 เต้น	 เล่นเวท	ที่ส่งเสริม

การออกกำาลังกายและการดูแลสุขภาพ	 ซึง่แบ่งออกเป็น 

ฐานอย่างลงตัว	 พร้อมทัง้ร่วมเต้นซุมบ้าอย่างพร้อมเพรยีง 

ในฐานะหวัหน้าภาควชิาและอาจารย์ประจำาภาควชิา 

ยนิดีจะจัดกจิกรรมดี	ๆ	 เช่นน้ี	 และเช่ือว่าผลสัมฤทธ์ิ 

จะออกมาอย่างราบรืน่หากมีโอกาสจะสนับสนุน

ให้มีกิจกรรมเช่นนี้ในปีต่อ	ๆ	ไป

 อาจารย์ ดร.วาสนา บุตรโพธิ ์	กล่าวเสรมิว่า	

“กนิ เต้น เล่นเวท เป็นโครงการนำาร่องท่ีให้นักศึกษา 

ในกระบวนวชิาเป็นผูจ้ดัทำา ซ่ึงเป็นผลงานของนกัศึกษา 

ปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 

และพลศึกษา รายละเอยีดโดยรวมแบ่งเป็น 3 ฐานหลกั ๆ 

คอืกนิเป็นการกนิตามธาตุเจ้าเรอืนประจำาตัว เรยีนรู ้

การกินอย่างเหมาะสม เต้นคือเต้นซุมบ้า ที่กำาลัง

เป็นที่นิยม และเรียนรู้การเล่นเวทเบื้องต้น มุ่งเน้น 

ไปยงันักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยั ได้สร้าง

สุขภาพทีดี่พร้อมท้ังสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีร่วมกัน”

กิน เต้น เล่นเวทฯ (ต่อจากหน้า 12)

   ทัง้นีย้งัมสีถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

ร่วมลงนาม	 ประกอบด้วย	 กระทรวงศึกษาธิการ	

มหาวทิยาลยัมหดิล	สถาบันการสร้างชาติ	 สำานกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สำานักงาน

ศาลยติุธรรม	 สำานกังานอยัการสงูสดุ	 กรมพระธรรมนูญ 

กรมสอบสวนคดีพเิศษ	กรมราชทัณฑ์		กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรภีาพ	 โรงเรยีนนายร้อยตำารวจ	 โรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า		และสภาทนายความ

ในพระบรมราชูปถัมภ์	

	 สำาหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งน้ี	

เพือ่ร่วมกนัจดัทำาหลกัสูตร	 หรอืกจิกรรมเผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจด้านการส่งเสรมิสทิธิมนุษยชน	ตลอดจน 

เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู ้และ

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 และ

ร่วมกันสร้างกลไกและการประสานความร่วมมือ 

ในการขบัเคลือ่นงานสทิธิมนษุยชนอย่างบูรณาการ 

รวมทั้งร่วมมือทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างเป็นระบบ	 สามารถนำาองค์ความรู้ไปพัฒนา

และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป	

ม.รามฯ MOU กสม.ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 บรรยากาศภายในงาน	มีนายธนิสร์ ศรีกล่ินดี 

ศิลปินแห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง							เป่าขลุ่ย 

ประกอบการอ่านบทกวี	 มีการเสวนา	 เร่ือง	“พลังพลเมือง 

พลังวรรณกรรม”	 โดยศิลปินแห่งชาติ	 อัศศิริ	 ธรรมโชติ	 

อดุล	จันทรศักด์ิ	และชมัยภร	บางคมบาง	และเสวนา	

เร่ือง	 ‘เปิดเล่ม  นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2561’ 

โดย	นวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์		กนกวลี	กันไทยราษฎร์	

พร้อมผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้

	 	 สำาหรับการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า	

จัดโดยสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร			

เพื่อเชิดชูวรรณกรรมในฐานะที่มีบทบาทต่อการ

พัฒนาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย	

รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญในการแสดงออกทางการเมือง	 และ

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสืบสาน

วรรณกรรมการเมืองพร้อมปลุกจิตสำานึกความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เสื้อคลุมผู้พันฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ขอเชญิอาจารย์แนะแนวทีส่นใจเข้าร่วมการสัมมนา 

โดยแจ้งความจำานงได้ตั้งแต่บัดนี้	 (จนกว่าจะครบ

จำานวนที่กำาหนด)		ที่งานประชาสัมพันธ์	ม.ร.		โทร. 

0-2310-8045-7		หรือโทรสาร.	0-2310-8048

ม.ร.จัดสัมมนาฯ (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๔) วันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ม.รามคำาแหง รับ ป.โท 

การจัดการนวัตกรรม

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เปิดรับสมัคร 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา	 

เข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาโท	 หลกัสตูรบรหิาร- 

ธุรกจิมหาบณัฑิต	สาขาวชิาการจัดการนวตักรรม	

รุ่นที่	 13	 หลักสูตร	 2	 ปี	 40	 หน่วยกิต	 แผน	 ข 

ไม่ทำาวทิยานพินธ์	 ศึกษาระบบ	Modular	Block	Course 

System	เรียนวันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	17.00	น. 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร	 219,000	 บาท	 (แบ่งชำาระ 

7	งวด)	รวมศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศญ่ีปุน่	คัดเลอืก 

โดยการสอบสัมภาษณ์	

	 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดน้ี 

ถงึ 18 ตุลาคม 2561	 หรอืดาวน์โหลดใบสมัครและ

สมคัรออนไลน์ได้ที	่www.mbainnovationram.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี	สำานกังานโครงการฯ 

คณะบริหารธุรกิจ	ชั้น	2	โทร.	0-2310-8234, 

086-310-2633	และ	085-900-7770

ม.ร.จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว

	 กองกิจการนักศึกษา	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	จดัสัมมนากองทุนการศึกษา	โดยมี	นางนฤมล  มนาปี 

ผูอ้ำานวยการกองกิจการนักศึกษา	 เป็นประธานเปิดงาน	 และมีเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานด้านกองทุนการศึกษา 

ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ	23	จังหวัด	ร่วมสัมมนา	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุม- 

สุพรรณิการ์	สถาบันคอมพิวเตอร์

 โอกาสนี	้นางสุมาร ี คงสว่าง	 หวัหน้างานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 กล่าวว่ากองทุนการศึกษา 

เป็นส่วนหน่ึงในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทีค่รอบครวัขาดแคลนทุนทรพัย์	 นกัศึกษาทีเ่รยีนดี 

และทำาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวทิยาลยั	 ถอืเป็นบรกิารสวสัดิการท่ีมหาวทิยาลยัฯ	 พยายามจัดสรรให้นกัศึกษา

อย่างพอเพียงและทั่วถึง	 โดยการดำาเนินงานด้านทุนการศึกษาของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	

ประกอบด้วย	กองกิจการนักศึกษา	คณะ	สำานัก	สถาบันและสาขาวิทยบริการฯ	นั้น

ม.รามฯ MOU กสม. ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน
	 ม.รามคำาแหงเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่

ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	ในวันที่	9	ตุลาคม	2561	

พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต		รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์		เปิดเผยว่าคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์	ม.ร. 

จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา	

ครั้งที่	14		ในวันที่	9	ตุลาคม	2561		เวลา	08.30-16.00	น. 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

อาจารย์แนะแนวและเพื่อให้อาจารย์แนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ 

ระบบการเรียนการสอน		รวมทั้งหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนของ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงในปัจจุบัน		ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนว

แก่นักเรียนต่อไป

	 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวมา

อย่างต่อเนื่อง		ครั้งนี้เป็นการสัมมนา	ครั้งที่	14		ซึ่งการสัมมนาแต่ละครั้ง

ท่ีผ่านมา	ได้รบัความสนใจจากอาจารย์แนะแนวในเขต	กทม.	และต่างจังหวดั

เข้าร่วมกจิกรรมเป็นจำานวนมาก		การสัมมนาครัง้นีค้าดว่าจะมีอาจารย์แนะแนว

จากโรงเรียนมัธยมศึกษา	ทั้งใน	กทม.	และต่างจังหวัด	เข้าร่วมการสัมมนา

จำานวน	350	คน		รวมทั้งได้เชิญอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนอาชีวศึกษา		

และผู ้แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เข้าร่วมสมัมนาด้วย		เพือ่รองรบัความสนใจของอาจารย์แนะแนวได้ท่ัวถงึยิง่ข้ึน”

 

ม.ร.สัมมนาเจ้าหน้าที่กองทุนการศึกษา

กิน เต้น เล่นเวท กับภาควิชาพลานามัย

(อ่านต่อหน้า 11)

	 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและพลศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	โดยภาควชิาพลานามัย	กระบวนวชิา 

Sport	 Promotion	 (KAS4201)	 

จดักจิกรรม	กนิ	เต้น	เล่นเวท	โดยมี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์พงศ์ธร แสงวภิาค 

หวัหน้าภาควชิาพลานามยั	เป็นประธาน 

มี	 อาจารย์ ดร.วาสนา บุตรโพธิ ์ เป็น

อาจารย์ท่ีปรกึษาประจำากระบวนวิชา 

นกัศึกษา	บุคลากร	และผูส้นใจ	เข้าร่วมกจิกรรมกว่า	50	คน	เม่ือวนัท่ี	13	กันยายน	2561	ณ	ห้อง	306	อาคารนครชมุ

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	เรื่อง “การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน”	โดยมี	

รองศาสตราจารย์อนงค์ทพิย์ เอกแสงสี คณบดีคณะรฐัศาสตร์	 มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง	และ	นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ 	 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ-

มนษุยชนแห่งชาติ	ร่วมลงนาม	เม่ือวนัท่ี	10	กนัยายน	2561	ณ	ห้องออดิทอเรยีม 

ชัน้	2	โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวฒันะ
(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)


