
นิติรามฯ ชนะเลิศตอบปัญหาระดับอุดมศึกษา
	 นักศกึษาคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	คว้ารางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ
ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเน่ืองในวันรพี	ประจ�าปี	2561(ระดับอุดมศึกษา)
รอบชิงชนะเลิศ	ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พร้อมเงินรางวัล	จ�านวน	100,000	บาท	จัดโดยส�านักงานศาลยุติธรรม	โดยมี	นายสราวุธ 
เบญจกุล	เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู ้มอบ	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2561	
ณ	ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์	อาคารสถาบันพัฒนาฯ
	 ทัง้นี	้มทีมีจากส่วนกลางและส่วนภมูภิาคตวัแทนส�านกังานอธบิดผีูพ้พิากษา	ภาค	1-9
เข้าร่วมแข่งขัน	ผลปรากฏว่า	ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมคณะนติศิาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สมาชิกในทีม	ประกอบด้วย	นายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ
นางสาวชัญญาณ์ภัช อุปถัมภ์ และนายเมษวัสส์ อารีรบ	รองชนะเลิศ	อันดับ 1	ได้แก่	
มหาวทิยาราชภฏัสรุาษฎร์ธานี	รองชนะเลิศ อนัดบั 2	ได้แก่	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(A)	
และรางวลัชมเชย	2	รางวลั	ได้แก่	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	และ	มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม																																																																																		
                                                                                      (อ่านต่อหน้า 11) 

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร	รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซยีน	
ครัง้ที	่3	หรอื	The	3rd		RU	ASEAN	Film	Festival	(RAFF	2018)	ภายใต้แนวคดิ	
“ASEAN Women - ผู้หญิงอาเซียน”	พร้อมมอบรางวัล	“RAFF 2018 
Professional Achievement Award”	โดยมีผู้ก�ากับ	นักแสดง	นักวิจารณ์
ร ่วมงาน	เม่ือวันที่ 	19	กันยายน	2561	ณ	ห ้อง	322	อาคารสุโขทัย	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		
	 โอกาสนี้	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	กล่าวถึงที่
มาและความส�าคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า	ปัจจุบันการเปิดรับสื่อระหว่างกัน
ภายในภูมิภาคอาเซียนแนวโน้มที่สูงมากขึ้น	โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีลักษณะ
เป็นสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์	จนเกิดเป็นปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยน
ทางวฒันธรรมร่วมกนัอยูเ่สมอ	ดงัจะเหน็ได้จากแนวโน้มการหมนุเวียนเข้าฉาย
ของภาพยนตร์ที่เป็นผลผลิตภายในภูมิภาคอาเซียนที่มากขึ้น	หรือการให้
ความสนใจของเหล่าผู้รบัชมและนกัวิจารณ์	ตลอดจนความร่วมมือในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ระหว่างประเทศสมาชิกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
                                                                       (อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	อนุรักษ์	เอกลักษณ์	วัฒนธรรมไทย	จัดประกวด							
มารยาทไทย	ระดับอุดมศึกษา	ครั้งที่		6	ชิงทุนการศึกษา	20,000	บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	มอบรางวัลให้แก่ผู ้ชนะการประกวด
โครงการมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	อนุรักษ์	เอกลักษณ์	วัฒนธรรมไทย
“การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 6
ประจ�าปี	2561	จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ร่วมกับ
งานแนะแนว	จัดหางานและทุนการศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประกวด	จ�านวน	30	ทีมจาก	
19	สถาบัน	เม่ือวันท่ี	21	กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุมช้ัน	5	อาคารศรีศรัทธา																																																									
                                                                     (อ่านต่อหน้า 2)

มรภ.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ 
ประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ที่รามค�าแหงพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดน�าผ้าพระกฐินพระราชทาน		
ประจ�าปี	2561	ไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ในวันที่	
10	พฤศจิกายน	2561	ณ	วัดกลาง	พระอารามหลวง	ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์		จังหวัดบุรีรัมย์
	 ขอเชิญบุคลากร		นักศึกษา		ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา	ร่วมบริจาค
สมทบทุนได้ที่ตู้รับบริจาคหน้าอาคารส�านักงานอธิการบดี	/	คณะ	/	ส�านัก
สถาบัน	และที่สาขาวิทยบริการฯ	หรือบริจาคเงินสมทบซ้ือเครื่องไทยธรรม
โดยเสด็จพระราชกุศล	(ราคาชุดละ	500	บาท)	ที่งานการประชุมและพิธีการ	
กองกลาง	ชัน้	3	อาคารวิทยบรกิารและบรหิาร	โทร.	0-2310-8042
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 ครั้งที่ 3



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

 
	 ด้วยแนวโน้มและปรากฏการณ์ดังกล่าว	คณะกรรมการบริหารแผน
อาเซยีน	และคณะสือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ได้รเิริม่จัดโครงการ
“เทศกาลภาพยนตร์อาเซยีน”	ขึน้ต้ังแต่ปี	2559	เพ่ือถ่ายทอดผลงานภาพยนตร์
อาเซียนที่ได้รับรางวัลในระดับโลก	ควบคู ่กับการเสวนาจากนักวิชาการ	
และผูมี้ประสบการณ์ด้านภาพยนตร์	ซึง่จากการด�าเนินงานทัง้	2	ครัง้ทีผ่่านมา
ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี	และด้วยความส�าเร็จของโครงการดังกล่าว	
จึงมีนโยบายในการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน	โดยในปีน้ี
ได้รบัเกยีรติจากผูก้�ากบั	นักแสดง	ผู้ผลิตภาพยนตร์	รวมไปถงึนักวจิารณ์ภาพยนตร์
เข้าร่วมงานมากมาย	อาท	ิคณุพมิพกา	โตวิระ	คุณบณัฑติ	ทองดี	Ms.Vilouna	
Phetmany		Mr.Nick	Ray	เป็นต้น	

	 ในการน้ี	คณะกรรมการจัดงาน	ยังได้มอบรางวัล	RAFF	Award	
ประจ�าปี	2018	แก่คุณพิมพกา	โตวิระ	ในฐานะผู้ก�ากับหญิงที่สร้างชื่อเสียง
แก่วงการภาพยนตร์อาเซียน	พร้อมทั้งเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง	มหาสมุทร
และสุสาน	(The	Island	Funeral)	ผลงานก�ากับเรื่องแรกของคุณพิมพกา
และมีการจัดฉายภาพยนตร์	6	เรื่องจาก	6	ประเทศอาเซียน	ได้แก่	ประเทศ					
กัมพชูา	อินโดนีเซีย	ลาว	มาเลเซยี	ฟิลปิปินส์	และไทย	และยงัมีผูก้�ากบัเข้าร่วม				
เสวนา	โดยมุ่งให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทั้งทางวิชาการและน�าเสนอหัวข้อ
ด้านเน้ือเรื่องของอาเซียนผ่านทางรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบสื่อเทคโนโลย	ี					
ภายใต้หัวข้อ	“บทบาทของผูห้ญงิ	ภาพยนตร์ศึกษา	และการศึกษาวฒันธรรม
ของผู้หญิงอาเซียน”	เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการริเริ่มผลงานทางวิชาการ	
อันจะน�าไปสู่การแลกเปลี่ยน	พัฒนาความรู้ในด้านการสื่อสารมวลชน	และ
เนื้อหาในรูปแบบเฉพาะของประชาคมอาเซียนต่อไป

 
 โอกาสนี	้อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  น่ิมรักษา	รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยบริการ
จังหวัดปราจีนบุรี	กล่าวว่าการมีมารยาทที่ดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย	
เป็นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิต	ท�าให้บุคคลเป็นทรัพยากรบุคคลที่
พึงประสงค์ของสังคม	ตระหนักถึงการส่งเสริม	สนับสนุน	อนุรักษ์	เอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทยในด้านมารยาท	ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	ที่ต้อง
แสดงความเคารพต่อบุคคล	สถานที่	ด้วยการปฏิบัติตนอย่างอ่อนน้อม	รู้จัก
เลือกใช้มารยาทได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ	สวยงามตามแบบ
วัฒนธรรมไทย
	 การจัดโครงการมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	อนุรักษ์	เอกลักษณ	์
วฒันธรรมไทย	“การประกวดมารยาทไทย” ระดบัอดุมศึกษา (ท่ัวประเทศ) 
ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	ปีนี้เป็นปีที่	6	จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจ	เก่ียวกับมารยาทไทย	สามารถน�าไปใช้ในชวิีตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง
อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รู ้จักคุณค่าและการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย	ช่วยกนัสบืทอดมารยาทไทยให้เป็นเอกลกัษณ์ของชาตไิทยต่อไป
		 การจัดโครงการครั้งนี้	มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย	19	สถาบัน	จ�านวน	30	ทีม	ได้แก	่
มหาวทิยาลยัมหิดล	วทิยาลยัสาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัพษิณโุลก มหาวทิยาลยั
ราชภฏัก�าแพงเพชร	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมทร.ศรวีชัิย มหาวิทยาลยัศรปีทุม	วิทยาเขต
ชลบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนน	ีสรุาษฎร์ธาน	ีวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนจีกัรรัีช	สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน	วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา	และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการและประกนัคณุภาพ	กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงตระหนักถงึ
ความส�าคญัของการจดักิจกรรมด้านวฒันธรรมไทยมาโดยตลอด	เพราะเชือ่มัน่ว่า
วัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานของจิตใจและช่วยเสริมคุณค่า
ให้กับนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่และอนรุกัษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย	โดยการเปิดโอกาสและส่งเสรมิ
ให้นักศกึษาในระดับอดุมศกึษาจากสถาบันต่างๆ	ทัว่ประเทศได้รบัประสบการณ์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาไปสู่เวที
ที่สูงขึ้นด้วย
  “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มารยาทของคนไทย
ถือเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยที่สุภาพอ่อนโยน ละเอียดอ่อน 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แข็งกระด้าง เป็นสิ่งที่ควรภาคภูมิใจ และสมควร
ทีเ่ยาวชนรุน่ใหม่จะต้องช่วยกนัอนรุกัษ์ส่งเสรมิ และเผยแพร่ให้คงอยูต่ลอดไป”
	 ส�าหรับผลการประกวดมารยาทไทย	ระดับอุดมศึกษา	(ทั่วประเทศ)	
ครั้งที่	6	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ได้รับ
ทุนการศึกษา	10,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	ได้รับ
ทุนการศึกษา	6,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา	(สกอ.)	และรองชนะเลิศ อนัดบั 2 ได้แก่	มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก�าแพงเพชร	ได้รับทุนการศึกษา	4,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และทุกทีมที่เข้าแข่งขันได้รับเกียรติบัตร
		 ด้าน	อาจารย์อนรุตัน์ แพนสกลุ ผูอ้�านวยการส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	
มรภ.สรุาษฎร์ธานี	อาจารย์ผูค้วบคมุทมี	กล่าวว่าขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
ที่เห็นสิ่งที่มีคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย	และจัดกิจกรรมดีๆ
เช่นนี้ขึ้น	และท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้	อาจารย์และนักศึกษามีความตั้งใจและทุ่มเทกับการท�ากิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์	เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยอย่างมาก	ได้ส่งทีมเข้าประกวด
อย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่	3	แล้ว	และปีนี้ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง
ได้ส�าเร็จ
		 “มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธาน	ีตัง้ใจจะเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัโรงเรยีนต่างๆ
ในพืน้ทีท่ัง้ระดับประถมและมัธยม	ในด้านมารยาทไทย	เวทนีีถื้อเป็นเวทสี�าคัญ
ที่ท�าให้ครูอาจารย์และนักศึกษาได้เก็บเกี่ยวความรู้	ประสบการณ์	เพื่อน�าไป
ขยายโอกาส่ให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
  นางสาวศุภสุตา ไพฑูรย์ นักศึกษา	มรภ.สุราษฎร์ธานี	กล่าวว่าดีใจ
และภาคภมูใิจมากทีส่ดุ	รางวลัชนะเลศิครัง้น้ีถือเป็นรางวลัเกียรตยิศของตนเอง
และเพื่อนๆ	ในทีม	เพราะเป็นครั้งแรกของตนเองที่สามารถคว้ารางวัลระดับ
ประเทศมาครอง	คุ้มค่ากับการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มที่	และหวังอย่างยิ่งว่า
มารยาทไทยจะคงอยู่คู่กับสัมคมไทยตลอดไป

พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนฯ 

(ต่อจากหน้า 1)

(ต่อจากหน้า 1)

มรภ.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศฯ 

๒
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บทบรรณาธิการ

เปลวเทียนให้แสง  รามค�าแหงให้ทาง

 ศษิย์เก่านติศิาสตร์สร้างชือ่	สอบได้อันดบั	1	อยัการผูช่้วย	(สนามเลก็)	พร้อมสอบผ่านข้อเขยีน	
ผูช่้วยผูพ้พิากษา	(สนามเล็ก)	แนะเทคนคิง่ายๆ	อาศยัความมุง่มัน่	อดทน	มวีนัิย	เลอืกเส้นทางทีใ่ช่
ตามความฝันของตัวเอง  

  นายนตินินัทน์ บูรณเจริญรักษ์ ศษิย์เก่าคณะนิตศิาสตร์	ระดบัปรญิญาตรีและปรญิญาโท														
สอบได้อันดับ	1	ของประเทศ	ในการทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่ต้ังให้
ด�ารงต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย	พ.ศ.2560	(สนามเล็ก)	จากผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ทั้งหมด	3,283	คน
พร้อมสอบผ่านการสอบข้อเขยีนในการทดสอบความรูเ้พือ่บรรจุเป็นข้าราชการตลุาการ	ในต�าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจ�าปี 2561 (สนามเล็ก)

      นายนิตินันทน์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งพนักงานอัยการผู้ช่วย	ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายอยัการ	ส�านกังานอยัการสงูสดุ	เผยว่าผมใช้เวลาเรยีนปรญิญาตร	ีคณะนิตศิาสตร์	มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง	2	ปีคร่ึง	โดยเข้าศึกษาในปี	2550	จบปีการศึกษา	2552	และเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท	หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	แผน	ก.	ปีการศึกษา	2557	ใช้เวลาในการศึกษาพร้อม
ท�าวิทยานิพนธ์รวม	4	ปี	เน้นเข้าฟังบรรยายทุกวิชาอย่างสม�่าเสมอ	และอ่านต�าราก่อนเข้าเรียน
เป็นประจ�า
      “ผมได้รับค�าแนะน�าจากคุณพ่อเกี่ยวกับวิชาและการประกอบอาชีพสายนิติศาสตร์
เมือ่ลองศกึษากร็ูส้กึชอบ จงึตัง้เป้าหมายมาตัง้แต่ชัน้มธัยมต้นว่าจะเข้ารบัราชการอัยการ และยิง่ได้รบั
แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นอีกเม่ือได้ฟังบรรยายกับอาจารย์พิเศษซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งอัยการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ ท�าให้ไม่ลังเลที่จะเลือก
บรรจุเป็นพนักงานอัยการ”

      อัยการนิตินันทน์ เล่าต่อไปว่าผมสละสิทธิ์สอบปากเปล่าต�าแหน่งผู ้ช่วยผู้พิพากษา 
เพราะต้ังม่ันในสายอาชีพอัยการ	ซึง่ถอืเป็นงานคุม้ครองประโยชน์ของรฐัรวมถงึของสทิธปิระโยชน์
ของประชาชน	โดยเส้นทางการสอบอัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษาจะต้องสอบหลายขั้นตอน	
มมีาตรฐานค่อนข้างสงู	เนือ้หาทีต้่องอ่านกค่็อนข้างมาก	จงึต้องอาศยัความอดทนและการเสียสละเวลา		
      “ผมวางแผนอ่านหนังสือโดยจัดท�าเป็นตาราง และบังคับตัวเองให้มีวินัยในการปฏิบัติ
ตามแผน พร้อมแบ่งเวลาส�าหรับการพักผ่อนหาความสุขให้กับตัวเองด้วย ช่วงใกล้สอบก็จะพยายาม
ท�าความเข้าใจหลักกฎหมาย ฝึกท�าข้อสอบเก่าอย่างสม่�าเสมอ และก่อนสอบทุกคร้ังจะกลับมากราบ
สักการะพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจในการสอบ”

 อัยการนิตินันทน์	กล่าวอีกว่าผมภูมิใจมากที่ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		
เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงและเปิดโอกาสทางการศกึษา	มศีษิย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็หลากหลาย
อาชพีและเป็นทีย่อมรบัระดบัประเทศ	อกีทัง้	หลกัสตูรของคณะนติศิาสตร์	ม.ร.	ยงัผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการอัยการแล้วด้วย		
      “เรยีนจบจากรามค�าแหงนบัว่าภูมใิจมากแล้ว เมือ่สอบผ่านการทดสอบความรูเ้ป็นอยัการ
แล้วภูมิใจยิ่งกว่า เพราะสามารถท�าตามความฝันได้ส�าเร็จ และยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
เป็นการตอบแทนคุณมหาวิทยาลัยที่หากไม่มีรามค�าแหง ก็คงไม่มีอัยการนิตินันทน์”

 อัยการนิตินันทน์ ฝากทิ้งท้ายว่ากุญแจส�าคัญที่ช่วยผลักดันจนประสบความส�าเร็จ	คือ
ความอดทน	ขยนัหมัน่เพยีร	มวีนิยัในตนเอง	และต้องมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน	กตญัญตู่อผูม้พีระคณุ		
ขอเป็นก�าลงัใจให้รุ่นน้องรามค�าแหงในการพชิิตความส�าเร็จ	เริม่จากค้นหาเป้าหมายของตนเองให้พบ
แล้วลงมอืท�าอย่างจรงิจงั	หาจดุผิดพลาดและข้อบกพร่องของตนเอง	เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขและพฒันา
ให้ดีขึ้น

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ กับเส้นทางฝัน

สอบได้ที่ 1 อัยการผู้ช่วยระดับประเทศ

				 “ข่าวรามค�าแหง”	ก�าลังชวนผู้อ่านให้ไปดู

โขนกัน	เป็น

				 โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน	สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงจัดแสดง

     โขนรามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”

    ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ	เลขาธิการ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ	และประธานคณะกรรมการ

อ�านวยการจัดการแสดงโขนครั้งนี้	แถลงข่าวว่า

			 	การจัดการแสดงโขนของมูลนิธินี้เกิดขึ้น

จากรับส่ังของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

				 นับแต่ครั ้งแรกในปีพุทธศักราช	๒๕๕๐

แสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุด “ศึกพรหมมาศ”	และ

จัดต่อเนื ่องในตอนต่างๆ	รวม	๘	ครั้ง

			 	ส�าหรับคร้ังน้ี	อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย

ผู้ก�ากับการแสดง	กล่าวว่า

				 การแสดงครั ้งนี ้ใช้นักแสดง	๒๙๐	คน	

มีความยาวกว่า	๓	ชั่วโมง	โดยร้อยเรียงบทจาก

พระราชนิพนธ์หลายฉบับ	และของกรมศิลปากร

ที่แตกต่างกันมาผสมผสานอย่างสวยงาม

				 จัดแสดงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย

				 ระหว่างวันที่	๓	พฤศจิกายน	ถึงวันที่	๕	

ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๑

			สนใจสามารถซื ้อบัตรเข้าชมได้ตั ้งแต่บัดนี้

ที่ไทยทิคเก็ต	เมเจอร์	ทุกสาขา
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 อาจารย์ศักดิ์ชัย	กล่าวต่อไปว่าแต่ละบทเรียนในวิชา	ENG	1002		
มีเนื้อหาต่อยอดจากเทนส์		ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของค�ากริยา	ไม่มีเทคนิคหรือ
เคล็ดลับในการเรียน	มีแต่การฝึกฝน	อาศัยการจ�าโครงสร้าง	12	เทนส์ให้แม่น	
จ�าให้ได้ว่าแต่ละเทนส์ใช้อย่างไร	แล้วท�าความเข้าใจว่าประโยคก�าลังพูดถึง
ช่วงเวลาใดโดยอิงจากกรอบโครงสร้างของเทนส์
 “การเรียนภาษาอังกฤษจ�าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทน  
เจอครัง้แรกไม่เข้าใจ ต้องเจอซ�า้อกีหลายครัง้ และเนือ้หาในต�าราเรยีน ENG 1001 
กบั ENG 1002 มีเน้ือหาครอบคลมุความรูพ้ืน้ฐานของภาษาองักฤษทัง้หมดแล้ว  
ส�าหรับข้อสอบ ENG 1002 มี 120 ข้อ แบ่งเป็นส่วนไวยากรณ์ 75 ข้อ
และค�าศพัท์ท้ายบทอกี 45 ข้อ อ้างองิจากเนือ้หาในต�าราเรยีน 12 บท แนะน�า
นกัศกึษาอ่านต�าราเรยีนเป็นหลกั  ฝึกท�าแบบฝึกหดัท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบ
ท้ายเล่ม จะเป็นตัวช่วยให้นักศึกษาสอบผ่านได้
 นอกจากนี้ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ท�าวิดีโอสอนเทนส์เผยแพร่ผ่านยูทูบ หน้าหลัก DLIT Resources คลังสื่อ
การสอน หรือที่ www.dlit.ac.th เป็นส่ือวิดีโอการ์ตูนที่มีค�าอธิบายละเอียด 
ชัดเจน สื่อสารตรงประเด็น และหากนักศึกษาไม่มีโอกาสเข้าห้องเรียน  
สามารถเรียนผ่านสื่อวิดีโอย้อนหลัง Course on Demand เพื่อประกอบ
การอ่านหนังสือ  จะท�าให้เข้าใจมากขึ้น”

	 ขอยก	ตัวอย่างแนวข้อสอบ	ให้นักศึกษาฝึกท�าพอสังเขป		

ภาคไวยากรณ์ (Structure)

	 1.	Trees	_____	water.

	 	 1.	need	 	 2.	needs

	 	 3.	will	need	 	 4.	is	needing

	 2.	Jim	always	_____	dessert	after	dinner.

	 	 1.	has		 	 2.	have

	 	 3.	is	having	 	 4.	will	have

	 3.	William	_____	Chinese	since	he	was	five	years	old.

	 	 1.	studies	 	 2.	will	study

	 	 3.	have	studied	 4.	has	been	studying

 

	 4.	Soy	milk	_____	soy	bean.

	 	 1.	was	made		 2.	is	made

	 	 3.	is	make	 	 4.	was	make

	 5.	I	love	you	too	much,	so	I	_____	you	wherever	you	go.

	 	 1.	will	follow		 2.	has	followed

	 	 3.	followed	 	 4.	follows

	 6.	Nid	commanded	her	dog	_____	crawl.

	 	 1.	that		 	 2.	to

	 	 3.	to	not	 	 4.	blank

ภาคค�าศัพท์ (Vocabulary)

	 7.	Please	_____	home	early	tonight.

	 	 1.	return	 	 2.	press

	 	 3.	various	 	 4.	refined

	 8.	We	tried	to	find	an	appropriate	present	for	her.

	 	 1.	particular	 	 2.	special

	 	 3.	suitable	 	 4.	pretty

	 9.	Try	to	be energetic;	you	are	still	young.

	 	 1.	popular	 	 2.	vital

	 	 3.	smart	 	 4.	active

	 10.	Bees	help	flowers	_____.				

	 	 1.	grow	 	 2.	bloom

	 	 3.	pollinate	 	 4.	smell

เส้นทางพิชิต ENG 1002 
แนะฝึกฝน-อดทน-ใช้เวลา
 เปิดเส้นทางพิชิต	ENG	1002	เนื้อหาต่อยอดจาก	ENG	1001	ลงลึกเรื่องเทนส์หัวใจส�าคัญ

ของค�ากริยา	ไม่มีเทคนิคหรือเคล็ดลับ	มีแต่การฝึกฝนที่อาศัยเวลาและความอดทน 
 อาจารย์ศักดิ ์ช ัย ลุนลาพร	อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เปิดเผยว่าวิชา	ENG	1002	ประโยคและศัพท์	มีเนื้อหา
ต่อยอดจากวิชา	ENG	1001	ประโยคพื้นฐานและศัพท์จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน	ซึ ่งทั ้งสองวิชา
เป็นความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญที่สุด	โดยวิชา	ENG	1002	เน้นเรื่อง	“ค�ากริยา”	ที่มีรายละเอียดเฉพาะตัว
ผสมผสานทักษะทั้งด้านไวยากรณ์และค�าศัพท์
 “ค�ากริยาในภาษาอังกฤษเป็นค�าที่บอกการเคลื่อนไหวและการกระท�าของประธาน เป็นตัว
แสดงกาลเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่น การผันค�ากริยา 3 ช่อง ที่ท�าให้คนฟังหรือคนอ่าน
ทราบได้ทันทีว่าเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด และในแต่ละช่วงเวลาก็ยังมีรายละเอียดลึกลง
ไปอีก เช่น เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วในอดีต ก�าลังเกิดขึ้นในอดีต หรือเกิดก่อนหน้านั้นในอดีตอีก
ทีหนึ่ง เป็นต้น จึงเป็นที่มาของเทนส์ 12 โครงสร้าง”

เฉลย	 1.	ตอบ		1. need     
	 2.	ตอบ		1. has     
	 3.	ตอบ		4. has been studying     
	 4.	ตอบ		2. is made 
	 5.	ตอบ		1. will follow     

	 6.	ตอบ		2. to
	 7.	ตอบ		1. return
	 8.	ตอบ		3. suitable
	 9.	ตอบ		4. active
10.	ตอบ		3. pollinate

๔
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เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101

ตอน ค้าไม่เสรี (2)
	 การท�าให้การค้าไม่เสรีหรือจะเรียกว่าการกีดกันทางการค้าก็ได้น้ัน
ท�าได้หลากหลายรูปแบบ	วิธีการพื้นฐานที่ท�ากันและเป็นวิธีที่เป็นประเด็น
ปัญหากันอยู่ตอนนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับชาติอื่น	ๆ	ก็คือการตั้งก�าแพง
ภาษีหรือขึ้นภาษีขาเข้าในอัตราสูงซึ่งจะท�าให้สินค้าน�าเข้าต้องปรับราคาสูง
ขึ้นมากจนไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศได้	อีกวิธีหนึ่ง
ที่จะท�าให้การค้าไม่เสรีก็คือการจ�ากัดโควตาน�าเข้าโดยอาจจะจ�ากัดเป็นตาม
จ�านวนหรือตามมูลค่าก็ได้	เช่นห้ามไม่ให้มีการน�าเข้าเนื้อสัตว์บางประเภทเกิน	
1	พันตันหรือจะก�าหนดเป็นมูลค่าเกิน	1	ล้านดอลลาร์เป็นต้น	โดยส่วนที่เกิน
โควตาก็แล้วแต่จะก�าหนดว่าไม่ให้น�าเข้าเลย	หรือถ้าน�าเข้าก็จะต้องเสียภาษี
ในอตัราสงูเป็นพเิศษกไ็ด้	การกดีกนัการค้าแบบนีย้งัเหน็ได้ทัว่ไปแม้ในประเทศ
หรือกลุ่มประเทศที่อ้างการค้าเสรีเช่นสหภาพยุโรป	ถ้าใครรู้จักคนท�าธุรกิจ
ส่งออกเนื้อไก่ไปสหภาพยุโรปก็ลองถามดูสิครับว่าท�าไมจึงไม่ยอมเพิ่มโควตา
ให้สินค้าจากไทยเสียที
	 การกีดกันทางการค้าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการห้ามน�าเข้าด้วยเหตุผล
ต่าง	ๆ	เช่นเหตุผลทางสุขอนามัยเช่นบอกว่าตรวจพบสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ
ถ้าหากน�าไปบริโภค	หรือในกรณีที่เกิดโรคระบาดพืชหรือสัตว์ขึ้น	ผลิตภัณฑ์
จากประเทศที่มีการระบาดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้องห้ามทันที	และแม้ว่า
โรคระบาดจะหมดไปแล้ว	กว่าจะยอมน�าเข้าใหม่กใ็ช้เวลานานมากเช่นตอนทีเ่กดิ
ไข้หวัดนกระบาดที่ประเทศเราในปี	2547	นั้นต้องใช้เวลาอีก	7-8	ปีกว่า
ท่ีประเทศต่างๆ	จะยอมน�าเข้าเนื้อไก่แช่แข็งจากประเทศไทยได้อีก	ท�าให้เรา
สูญเสียมูลค่าส่งออกไปหลายแสนล้านบาท
	 เหตุผลที่ใช ้ห ้ามการน�าเข ้าอีกอย่างท่ีส�าคัญในปัจจุบันคือเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเพราะถ้ากระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
สินค้านั้นจะถูกห้ามน�าเข้าทันที	 เพราะฉะนั้นสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก
จึงต้องผ่านมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า	 ISO14000	และ	
ISO14001	ด้วย	ถ้าไม่มีการรับรองมาตรฐานนี้ก็จะไม่สามารถส่งออกไปยัง
ประเทศที่เข้มงวดในมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นสหภาพยุโรปได้
	 นอกจากห้ามด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว	 หลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนก็
ยังถูกน�ามาใช้บ่อยมากในระยะหลัง	 เช่นสินค้าจากจีนเคยถูกห้ามน�าเข้าจาก
ประเทศตะวันตกเพราะใช้แรงงานนักโทษ	สินค้าจากอินเดีย	ปากีสถานหรือ
บังกลาเทศเคยถูกห้ามน�าเข้าเพราะใช้แรงงานเด็ก	 หรือในกรณีสินค้าประมง
จากไทยก็ถูกกีดกันด้วยเหตุผลเรื่องใช้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ด้วยกระบวนการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นต้น
	 ทีจ่รงิวิธกีดีกันทางการค้านัน้มีมากกว่านีอ้กีมาก	เท่าท่ีผมรูแ้ละน�ามาเล่า
นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น	และก็เป็นวิธีปฏิบัติที่ยังท�ากันแพร่หลายแม้แต่ในยุคที่มี
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศกันทั่วไปหมด	พ่อค้าส่งออกไทยจะรู้เรื่อง																																										
การกดีกนันีด้เีพราะโดนมาเยอะ	แต่ขณะเดยีวกนัประเทศไทยเราเองก็ยังกีดกัน										
สินค้าเข้าหลายชนิดอยู่เหมือนกัน	แม้จะมีข้อตกลงการค้าเสรีก็ตาม	โดยมาก			
มักจะเป็นกีดกันน�าเข้าสินค้าเกษตรโดยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้ผลิตในประเทศ	
อย่างเช่นเราห้ามน�าเข้าไก่ระดบัปูย่่าพนัธ์ุจากสหรัฐฯ	โดยข้ออ้างว่ามไีข้หวดันก
ระบาดเมื่อ	2-3	ปีที่ผ่านมา																	
	 การกีดกันการค ้าโดยตั้งก�าแพงภาษีแบบที่ทรัมป ์น�ามาใช ้นั้น										
เป็นการประกาศกีดกันอย่างโจ่งแจ้งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์การเจรจา					
ต่อรองอย่างหน่ึง	ซึง่ได้ผลมาแล้วกับเมก็ซโิกทีเ่ปล่ียนรฐับาลใหม่พอดแีละยอมท�า
ข้อตกลงการค้าใหม่กับสหรัฐฯไปเรียบร้อยแล้ว	แต่กับประเทศอ่ืนก็ยังไม่รู้ว่า
ทรมัป์จะบบีให้ยอมท�าข้อตกลงการค้าทีท่รมัป์บอกว่าจะยติุธรรมกับทัง้สองฝ่าย
มากขึ้นหรือเปล่า...ก็คงต้องรอดูกันต่อไป	

 

 ส่วนการกีดกันทางการค้าแบบอื่นซ่ึงไม่โจ่งแจ้งเท่าการตั้งก�าแพงภาษี   
นั้นเขาเรียกกันว่าการกีดกันโดยไม่ใช้ภาษี(ขาเข้า)	เรียกกันย่อ	ๆ	ว่า	NTBs	
ซึ่งมาจาก	Non	Tariff	Barriers	ซ่ึงก็ท�ากันอยู่แทบจะทุกประเทศแม้จะมีการ
ท�าข้อตกลงการค้าเสรีกันแล้วก็ตาม	เพราะว่ามาตรการ	NTBs		นั้นสามารถ
ออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีต่าง	ๆ	ได้ง่ายนั่นเอง
	 จริงๆแล้วผมยังไม่เห็นว่าประเทศไหนยืนหยัดรักษาอุดมการณ์การค้า
เสรีกันอย่างจริงจังสักประเทศเดียว	เพราะผลประโยชน์ของประเทศใคร
ใครก็ต้องหวงแหนและมีความส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดใช่ไหมครับ	ปัญหาก็คือ
ระบบการค้าเสรีตามทฤษฎีจะเกิดผลดีกับทุกประเทศที่เข้าร่วมก็ต่อเมื่อ
ทุกประเทศที่ว่านั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัดเท่าน้ัน	การหลบเลี่ยง
แอบกีดกันการค้าไม่ว่าด้วยวธิใีดย่อมท�าให้เป้าหมายตามทฤษฎไีม่อาจบรรลไุด้

   เครื่องปรุง (ตอนที่ 4)  gia vị (ซา หวิ)

ในห้องครัว	เราจะพบเครื่องปรุงต่าง	ๆ	ที่ใช้ประกอบอาหารมากมาย	
ครัง้ทีผ่่านมาได้น�าเสนอ	น�า้ตาล	น�า้ปลา	ซอสมะเขอืเทศ	ซอสพรกิ	ซอสถัว่เหลอืง	
เกลอื	และพรกิไปแล้ว		ในครัง้นีจ้ะแนะน�าให้รูจ้กัเครือ่งปรงุอกี	2	ชนดิ	คอื

ớt	bột			 (เอิ๊ท	โบ่ท)	 พริกป่น
Hạt	tiêu		 (ฮ่าท	เตียว)	 พริกไทย

                 ớt bột  (เอิ๊ท โบ่ท)  พริกป่น
	 ท�าจากพริกขี้หนูตากแห้ง	แล้วน�ามาบดละเอียด
	 Người	Thái	thêm	ớt	bột	trong	bát	phớ	cho	cay.
	 (เหลื่อย	ถาย	เทม	เอิ๊ต	โบ่ท	จอง	บ๊าต	เฝอ	จอ	ไก)
	 คนไทยเติมพริกป่นในชามก๋วยเตี๋ยวเพื่อความเผ็ด
	 Mẹ	muốn	mua	ớt	bột	Hàn	Quốc	để	làm	Kim	Chi.
	 (แหมะ	ม้วน	มัว	เอิ๊ท	โบ่ท	ห่าน	กว๊ก	เด๋	หล่าม	กิม	จี)
	 แม่ต้องการซื้อพริกป่นเกาหลี	เพื่อท�ากิมจิ

	 เมื่อครั้งที่แล้ว	 เราได้รู้จัก	 Muối	 ớt	 xanh	 (ม้วย	 เอิ๊ท	 ซัญ)	 น�้าจิ้ม
อาหารทะเล	ในครั้งนี้	เมื่อเรารู้จักค�าว่า	ớt	bột	(เอิ๊ท	โบ่ท)	คนเวียดนาม
ก็มี	muối	ớt	bột	(ม้วย	เอิ๊ท	โบ่ท)	พริกป่นที่ต�าผสมกับเกลือ	ใช้ส�าหรับ
ปรุงอาหารให้มีรสเผ็ด	และเจือรสเค็มไปในเวลาเดียวกัน
                  Hạt tiêu  (ฮ่าท เตียว)  พริกไทย

หรือเรียกว่า	hồ	tiêu	(โห่	เตียว)	ประกอบด้วย		hồ	tiêu	trắng	
(โห่	เตียว	จ๊ัง)	พริกไทยขาว	hồ	tiêu	đỏ	(โห่	เตียว	ด๋อ)	พริกไทยแดง
hồ	tiêu	xanh	(โห ่	เตียว	ซัญ)	พริกไทยเขียว	และ	hồ	tiêu	đen 
(โห่	เตียว	แดน)	พริกไทยด�า	เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถรับประทานได้
ทั้งขณะยังสด	โดยน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารประเภทผัดเผ็ด	
หรอืน�าไปตากแห้ง	แล้วบด	เพือ่เป็นเคร่ืองปรงุในการโรยบนอาหาร	เป็นขัน้ตอน
สุดท้าย	เพื่อให้อาหารมีกลิ่นหอม	และมีรสชาติเผ็ดร้อน

Người	Việt	Nam	thường	dùng	hạt	tiêu	đã	rang	chín,	thơm	
cay	làm	gia	vị.	Tiêu	thơm,	cay	nồng	và	kích	thích	tiêu	hoá,	có	
tác	dụng	chữa	một	số	bệnh.

(เหงื่อย	เวียต	นาม	เถื่อง	สุ่ง	ฮ่าท	เตียว	ด๊า	ซาง	จี๊น	เทอม	ไก	หล่าม	
ซา	หว	ิเตยีว	เทอม	ไก	หนอง	หว่า	กิก๊	ทกิ	เตยีว	ฮว้า	ก๊อ	ต๊าก	สุง่	เจือ๋	โหมต	
โส	เบ่ญ)

คนเวียดนามมักจะใช้พริกไทยเมล็ดแก่	ที่เผ็ดและหอมส�าหรับ
ท�าเครือ่งปรงุ	ความหอม	เผด็ร้อน	และการกระตุน้ระบบย่อยอาหาร	สามารถ										
ใช้รักษาโรคได้

ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล

	 6.	ตอบ		2. to
	 7.	ตอบ		1. return
	 8.	ตอบ		3. suitable
	 9.	ตอบ		4. active
10.	ตอบ		3. pollinate

คณะมนุษยศาสตร์
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	 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษา
เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	เพื่อเปิดโอกาส
ทางการศึกษา	พัฒนาความรู ้ 	ส ่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตแก ่
ประชาชนทั่วไป	และเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่มี
ความประสงค์จะให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร	อันเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความส�าเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานยิ่งขึ้น
ซึง่มรีายละเอียด	ดังนี้

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร

     1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่	10	กันยายน	2561
ถึงวนัที	่13	พฤศจกิายน	2561	ราคาชดุละ	140	บาท	โดยส่งเงนิเป็นธนาณตัิ
ธรรมดา สั่งจ่ายเงินท่ี	ปณฝ.	รามค�าแหง	10241	ผู้รับเงิน	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	จ่าหน้าซองถึง	หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
ตู	้ปณ.1002	ปณฝ.รามค�าแหง	กรงุเทพฯ	10241 โดยระบุทีซ่องจดหมายว่า
“ชุดสมัครรายวิชาทางไปรษณีย์”(หากไปซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
ราคาชุดละ	140	บาท จ�าหน่ายที่	ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา	
อาคาร	สวป.	ชั้น	3	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง)
      1.2 จ�าหน่ายที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1) ชุดสมัครด้วยตนเอง	
จ�าหน่ายตั้งแต่วันที่ 16	ตุลาคม	2561	ถึงวันที่	13	พฤศจิกายน	2561	(ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)	ที่อาคาร	สวป.	ชั้น	1	ชุดละ	120	บาท
      1.3 การสมคัรผ่านทางอนิเทอร์เนต็ไม่ต้องซือ้ระเบียบการรบัสมคัร 
สามารถ	Download	ได้ที่	www.iregis2.ru.ac.th

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

	 					2.1	จบหลักสตูรภาคบงัคบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	(มธัยมศกึษาตอนต้น	
(ม.3))	ขึ้นไป	หรือ
	 				2.2	เป็นข้าราชการ	ลูกจ้าง	หรือพนักงานส่วนราชการ	องค์การ
รัฐวิสาหกิจ	หรือ
	 					2.3	เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เห็นสมควร	หรือ
	 					2.4	เป็นบคุคลทีม่หาวทิยาลยัพจิารณาแล้ว	เหน็สมควรให้เข้าศกึษาได้
	 ท้ังนี้	ผู ้มีคุณสมบัติตาม	ข้อ	2.2,	2.3	และข้อ	2.4	ต้องจบหลักสูตร
ภาคบงัคบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(มัธยมศกึษาตอนต้น	(ม.3))	หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
      3.1 รับสมคัรผ่านทางอนิเทอร์เน็ต	ระหว่างวนัท่ี	3	กนัยายน	2561	
ถึงวันที่	13	พฤศจิกายน	2561	ที่	www.iregis2.ru.ac.th 
      3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันที่	10	กันยายน	2561	
ถึงวันที่	16	ตุลาคม	2561	ให้ผู ้สมัครส่งใบสมัคร	และเอกสารประกอบ
การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือระเบียบการรับสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน
      3.3 รบัสมคัรด้วยตนเองทีม่หาวทิยาลยั (รามฯ 1) ระหว่างวันที่
10	–	13	พฤศจิกายน	2561	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	โดยด�าเนินการสมัคร
ได้	2	กรณี	ดังนี้

             
           

	 	 	3.3.1	กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร	และกรอกข้อมูล
ในใบสมัคร	(อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร)	แล้วน�ามาสมัคร
	 											3.3.2		กรณี	ไม่เสียค่าใบสมัคร		ให้กรอกข้อมูลการสมัคร
ล่วงหน้าทางอนิเทอร์เนต็	ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั	www.iregis2.ru.ac.th 
ผูส้มคัรต้องพมิพ์ใบสมคัรเข้าเป็นนักศึกษารามค�าแหงออกมา	แล้วน�ามาสมคัร	

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบ�ารุง
การศึกษา มีดังนี้
     4.1		ค่าสมัครเข้าศึกษา	 	 	 			800.-			บาท
	 				4.2		ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา		 	 			500.-			บาท
	 				4.3		ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	ภาคปกติ			 			500.-			บาท
	 				4.4		ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย	ภาคฤดูร้อน	 			300.-			บาท
	 				4.5		ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต		
																					หน่วยกิตละ																	 	 			50.-					บาท
	 				4.6		ค่าบัตรประจ�าตัวผู้เข้าศึกษา	 	 			100.-			บาท
	 				4.7		ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ	
																					ภาคเรียนปกติละ			 	 	 			100.-			บาท

 5.  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายส�าเนาขนาด A4 เท่านั้น)
	 				5.1		ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	
	 	 	(ม.ร.2)			 	 	 	 จ�านวน	1	ฉบับ	
     5.2	ส�าเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษา
	 	 	ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป			 จ�านวน	2	ฉบับ
	 				5.3	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 	 	 จ�านวน	1	ฉบับ
	 				5.4	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน						 จ�านวน	1	ฉบับ
	 	 ส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้
																				ส�าเนาบัตรประจ�าตัวคนพิการ		 	 จ�านวน	2	ฉบับ
	 				5.5	รูปถ่ายสีหรือขาวด�าหน้าตรง	ขนาด	2	นิ้ว	
	 	 หรือ	1	นิ้วครึ่ง												 	 			 จ�านวน	1	รูป
	 				5.6	แผ่นระบาย	ม.ร.25	
	 	 (อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัคร)			 จ�านวน	1	ฉบับ	

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ – สามเณรให้ด�าเนินการสมัครทาง
อินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ www.iregis2.ru.ac.th

 6. การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
	 				ผู ้ ได ้ รับอนุมัติ ให ้ เข ้ า ศึกษาสามารถศึกษาได ้ด ้ วยตนเอง
จากสื่อการสอนต่างๆ	ที่มหาวิทยาลัยจัดให้	อาทิ	เช่น	ต�ารา	การบรรยาย
ทางสถานวีทิย	ุโทรทศัน์	และการบรกิารบนัทกึเทปค�าบรรยาย	ฯลฯ	โดยไม่ต้อง
เข้าชั้นเรียน	หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดให้
แต่ให้มาสอบตามวัน	เวลา	และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

     ทั้งนี้ จะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพนักศึกษาในคณะ
หรือหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้	

	 นอกเหนือจากประกาศนี้	ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย			
โดยอนุโลม	ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร				
และแนะแนวการศึกษา	ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล
(อาคาร	สวป.	ชัน้	3)	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	
กรุงเทพฯ	10240	หรือ	โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

           เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

(Pre–degree)(Pre–degree)
 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

๖
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รายชื่อหอพักติดดาว ครั้งที่ 10 ปี 2561

	 สองผู้แทนภาครัฐ	นายศุภมิตร บัวซ้อน	ผู้แทนจากส�านักงานเขตบางกะปิ	นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ	ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์		ยืนยันผู้ประกอบการหอพัก	ควรปฏิบัติตามกฎหมาย	โดยเฉพาะการจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท	เพื่อลดปัญหา
หากกรณีใบอนุญาตหมดอายุ	และสร้างความมั่นใจแก่ผู้พักอาศัย	ในงานมอบรางวัลหอพักติดดาว	ครั้งที่	10	ซึ่งมีผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพักย่าน
หัวหมากและวิทยาเขตบางนา	เข้าร่วมงาน	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุม	322	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

	 ส�าหรบัจากการตรวจเยีย่มเพ่ือประเมินคณุภาพหอพกัของคณะกรรมการฯ	
ซึ่งประกอบด้วย	ผู้แทนจากส�านักงานเขตบางกะปิ	เขตประเวศ	สน.หัวหมาก	
สน.อดุมสขุ	และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	ตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด	ปรากฏว่ามีหอพักท่ีได้รับการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว	
จ�านวน	131	แห่ง	ประกอบด้วย	
 หอพักระดับดี (3 ดาว)	จ�านวน	49	หอพัก	ได้แก่	หอพักสตรี
กุลธิดา	หอพักสตรีไอเย็น	หอพักสตรีขวัญราม	หอพักสตรีอุดมสุข	หอพักสตรี
พิชาญา	2		หอพักสตรีพงษ์พรรณ	หอพักชายจินตนา	1	หอพักชายเพ็ชรฤทธิ์		
หอพกัชายเพชรวรรณ		หอพกัสตรกีลุวด	ี	หอพกัสตรรีาม	33		หอพกัสตรอีาซรู
อูซาม๊ะ		หอพักสตรีซารีน่า		หอพักสตรีเนื้อทอง		หอพักสตรีสิริรัตน์		หอพัก
สตรีวนิดา		หอพักสตรีรวงผึ้ง		หอพักสตรีสุฤทัย	หอพักสตรีเอ	เอส	2		หอพัก
ชายขจี		หอพักชายสมคิด		หอพักชายแฮนซั่ม		หอพักชายรื่นจิตร		หอพักชาย
บุญอนุรักษ์		หอพักสตรีกาญจนา		หอพักสตรีลัดดา		หอพักสตรีลัดดาวิทย์		
หอพักสตรีเพ็ญพร		หอพักสตรีทิพวดี		หอพักสตรีศิริมิตร		หอพักสตรีดวงพร		
หอพักสตรีดี		หอพักสตรีเสาวลักษณ์		หอพักชายรามนิเวศน์		หอพักสตรีเดชา	
หอพกัสตรสียาม		หอพกัสตรแีสงเทยีน		หอพกัสตรวี	ีพ	ีเฮาส์		หอพักชายพงษ์เทพ		
หอพักชายศรัณย์		หอพักสตรีวัลยา		หอพักชายพลอย		หอพักชายดวงเกษม		
หอพกัสตรอีาภาพร		หอพกัสตรปัีน	ปัน		หอพกัสตรเีกษมศร	ี	หอพกัชายสมเกยีรต	ิ
หอพักสตรีมลฤทัย	และหอพักชายคุณเปรม	
 หอพักระดับดีมาก (4 ดาว)		จ�านวน	48	หอพัก	ได้แก่		หอพัก
สตรีสุโขทัย		หอพักชายเทียมทิพย์		หอพักสตรีทิพย์สุดา		หอพักสตรีนาวา		
หอพักสตรีดารีญา		หอพักสตรีอิ๊กรอมวาฟาอ์		หอพักสตรีอาลาวี่		หอพักสตรี
ยาดา		หอพกัสตรอีนิอาม		หอพกัสตรีรสุดา		หอพกัสตรบีาร	ี	หอพกัสตรชีลสริิ		
หอพักสตรีเบสต้า		หอพักสตรีปราณีสิริรัตน์		หอพักสตรีเกียรติไพศาล		
หอพกัสตรแีจนอพาร์ทเม้นท์		หอพกัสตรปีราณ	ี	หอพกัสตรดีนี		หอพกัสตรีสฟ้ีา	

หอพักสตรีสันติสุข		หอพักสตรีเอ็ม	เอ็น	อาร์	3		หอพักสตรีทวีสุข		หอพัก
สตรีกนกพร	1		หอพักสตรีกนกพร	2		หอพักสตรีกนิษฐา		หอพักสตรีคุ้มแก้ว		
หอพักชายรมิน�า้	หอพกัสตร	ี22		หอพกัชาย	61		หอพกัสตรสุีวคนธ์		หอพกัสตรี
ดาริณี		หอพักสตรีชมพูนุช		หอพักชายเจ	เจ	แลนด์	หอพักสตรีพูนทรัพย์สิน		
หอพกัสตรเีลดีด้อร์ม		หอพกัสตรพีชิาญา		หอพกัสตรเีอเธนส์	1		หอพกัสตรอีรยา		
หอพักสตรีรุ ่งโรจน์		หอพักสตรีเจริญสุข		หอพักสตรีบุ๊คมาร์ค		หอพักสตรี
ห้องเสื้อสุมาลี		หอพักสตรีกุลรวี		หอพักสตรีแววมณี		หอพักสตรีพรประเสริฐ		
หอพักสตรีสิวลี		หอพักสตรีกิจชัย		และหอพักสตรีสุภาภรณ์	
 หอพักระดับดีเยี่ยม (5 ดาว)		จ�านวน	34	หอพัก	ได้แก่	หอพัก
สตรี	S	N	P	แมนชั่น	3		หอพักสตรี	S	N	P	แมนชั่น	4		หอพักชายสวรรยา		
หอพักสตรีเย็นประเสริฐ		หอพักสตรีเย็นประเสริฐ	ตึก	2		หอพักสตรี	S	N	P	
แมนชั่น	1		หอพักสตรี	S	N	P	แมนชั่น	2		หอพักสตรียี	อี	แมนชั่น		หอพักสตรี
เอ็ม	เอ็น	อาร์	แฟมิลี่		หอพักสตรีเอ็ม	เอ็น	อาร์	แมนช่ัน		หอพักสตรีรุ่งอรุณ
แมนชั่น		หอพักสตรีสิริอรุณ		หอพักสตรีจริยา		หอพักสตรีเอ	บี	ซี		หอพักสตรี
ภัทรพลอย		หอพักสตรีริมน�้า		หอพักสตรีศุกร์ศิริ		หอพักสตรีไพลิน		หอพัก
สตรีดาริกา		หอพักสตรีนิรมล		หอพักสตรีประกายดาว		หอพักสตรีโลตัสเฮ้าส์		
หอพกัสตรบ้ีานวดพีมิพร		หอพกัสตรีเอส	จี	อพาร์ทเม้นท์		หอพกัสตรพีนูพัฒน์เสรี	
หอพักสตรีบัวอพาร์ทเม ้นท์		หอพักสตรีรามเสรี		หอพักสตรีดวงแก้ว		
หอพักชายดวงแก้ว		หอพักสตรีป้ามาลี		หอพักชายนัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์		
หอพกัสตรนีมัเบอร์วนัอพาร์ทเม้นท์		หอพกัสตรศีรโีรจน์	เพลส		และหอพกัสตร	ี	
ดิ	วัน	โฮม	และหอพักที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะหอพักเครือข่าย  จ�านวน 8 
หอพกั	ได้แก่	หอพักสตรมีาลยั		หอพกัชายออยรตัน์		หอพกัสตรพีลูทว	ี	หอพกั
ชายวชิติา	2		หอพักสตรีตะวนันา		หอพกัสตรลีดาวลัย์		หอพกัสตรสีรุฉีาย	และ
หอพักสตรีผานิต

        นายศุภมิตร บัวซ้อน ส�านักงานเขตบางกะปิ	เผยว่าหอพักที่อยู ่ในการดูแลของส�านักงานเขตกะป	ิ
มปีระมาณ	1,000	แห่ง	ทีจ่ดทะเบยีนไปแล้ว	500	แห่ง	แต่ยืน่จดทะเบยีนต่ออายใุบอนญุาต	มีเพียง	100	กว่าแห่ง
ทั้งหอพักหญิง	และหอพักชาย	ซ่ึงเมื่อปี	2558	เป็นปีแรกที่หอพักต้องด�าเนินการต่ออายุกับทางส�านักงานเขต
ทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	มีอายุ	5	ปี	นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต		และผู้จัดการหอพัก		มีอายุ	2	ป	ี
นบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต	ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะด�าเนินการตรวจหอพกั	คอื	ผูอ้�านวยการเขต	หวัหน้าฝ่ายพฒันา
ชุมชน		หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม	ตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	2558	และ	พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ส�าหรับผู้ขอ
ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักรายใหม่	เป็นหอพักขนาดไม่เกิน	50	ห้อง	ค่าธรรมเนียม	500	บาท	ขนาด	51-100	ห้อง	

ค่าธรรมเนียม	750	บาท	ขนาด	101	ห้องขึ้นไป	ค่าธรรมเนียม	1,000	บาท	ส่วนการต่ออายุใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียม	ลดลงคร่ึงหน่ึงจากรายใหม่	มีอาย	ุ
2	ปีเช่นเดิม	
 นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ	กระทรวง	พม.	กล่าวว่าพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	2558	เข้มงวดเรื่องผู้
จัดการหอพักว่าหากจดทะเบียนหอพักเป็นหอพักหญิง	ผู้จัดการหอพักต้องเป็นผู้หญิง	หอพักชาย	ผู้จัดการหอพัก
ต้องเป็นผูช้าย	แนวทางด�าเนนิการแบบนี	้เพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมดิทางเพศ	กับนกัศกึษา	ซึง่การพยายาม
ออกแบบกฎหมายให้รัดกุมมากขึ้น	ในเร่ืองหลักเกณฑ์จะท�าให้พ่อแม่และผู้ปกครองสบายใจว่า	ลูกหลานพักอาศัย
อยู่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยและอยู่ในสายตาของผู้จัดการหอพักหรือผู้ประกอบการ
 “ผมมีความยินดีที่ได้ไปตรวจหอพักร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงในหลายๆปี ได้เห็นผู้ประกอบการ
พัฒนาหอพักให้ดีขึ้น ฝากให้มีการปรับปรุงหอพัก  เน้นการบริการ และส�ารวจหอพักโดยรอบว่าท�าไมถึงมีจ�านวน
ผู้เข้าอาศัยเต็มอยู่ตลอด อยากให้ท�าธุรกิจอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในการบริหารจัดการ ดูทิศทางการปรับตัวของธุรกิจหอพัก รวมถึงส�ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาว่าอยู่แล้วมีความสุขหรือไม่ ค่าเช่า ความปลอดภัย หรือผู้ปกครองไว้ใจมากน้อยเพียงใด ถ้าหอพักมีความพร้อมในทุกด้าน

แล้ว ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือเรื่องใดก็ตาม ผมเชื่อว่าหอพักจะด�าเนินธุรกิจได้อย่างแน่นอน”    

รัฐย�้าผู้ประกอบการหอพักย่านหัวหมาก-รามฯ2  
ปฏิบัติตาม กม. ยื่นจดทะเบียนทุกประเภทต่อเนื่อง



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑๘

 ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์		
จดัโครงการปัจฉมินเิทศนกัศึกษาฝึกงานระดบัปริญญาตรี	
สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา	รุน่ที	่77	ประจ�า
ภาคเรยีนท่ี	1	ปีการศึกษา	2561	ระหว่าง	วนัท่ี	5-7	
กนัยายน	2561	โดยม	ีรองศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์ 
องิอาจ	หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษาเป็นประธาน
ให้โอวาทนักศึกษา	มีคณาจารย์ประจ�าภาควชิาฯ	และ
นกัศึกษาฝึกงาน	เข้าร่วมงาน	เม่ือวนัที	่5	กันยายน	2561	
ณ	ห้องศนูย์การเรยีนรู	้(NCB	208)	คณะศกึษาศาสตร์	
	 โอกาสนี้	ผศ.จิณห์นิภา  แสงสุข	กล่าวถึง
วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯว่า	เพื่อให้นักศึกษา
ได้น�าแนวทางปฏิบัติที่ดีจากคณาจารย์ไปประยุกต์
ใช้ในการด�าเนนิชวีติและทราบแนวทางในการศกึษาต่อ	
ทัง้ยงัมีกิจกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสัมพนัธ์อันดรีะหว่าง
คณาจารย์กับนกัศึกษา	ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์	ส่ือ
การสอน	ของใช้ที่จ�าเป็น	ให้แก่โรงเรียนการศึกษา
เด็กตาบอดซ�้าซ้อน	ชะอ�าด้วย
												ด้าน	รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ	หวัหน้าภาควชิา
เทคโนโลยกีารศึกษา	กล่าวให้โอวาทว่า	เม่ือนกัศึกษา
ได้ผ่านการฝึกงานมาแล้ว	จะได้ใช้ความรูค้วามสามารถ
อย่างเต็มที่	ทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาวิชาการและภาค
ปฏบิตั	ิจ�านวน	14	สปัดาห์	ท�าให้นกัศึกษาได้อยูใ่นโลก
ของความเป็นจรงิ	ได้ท�างานจรงิๆ	ได้เรยีนรูก้ารท�างาน
ร่วมกบัผูอ้ืน่	ทีส่�าคญั	คอื	ได้ฝึกความอดทน	ความขยนั	
ฝึกการปรับทัศนคติการท�างานร่วมกัน	ทั้งความคิด
ในเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงาน	องค์กร	และวิชาชีพ	
ซึ่งนักศึกษาก็สามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	
มาได้ด้วยดี	
           หวัหน้าภาควิชาเทคโนฯ	กล่าวอกีว่า	จากนี้
นกัศึกษาต้องพฒันาตนเองตลอดเวลา	ยิง่โลกทุกวนันี้
เปลีย่นเรว็มาก	ต้องทนัโลก	ทนัเหตกุารณ์	ประเทศไทย
จะเข้าสูไ่ทยแลนด์	4.0	แล้ว	ในอนาคตนกัศึกษาอาจจะ
ได้ไปท�างานต่างประเทศ	ซึง่กฎหมายรองรบัแล้วว่าคน
สามารถถ่ายเททีจ่ะไปท�างานกบัเพือ่นบ้านได้	ฝากเป็น
ข้อเตอืนใจให้นกัศึกษาพฒันาให้ถงึจดุนัน้ให้ได้	คงไม่มใีคร
อยากหยุดอยู่กับที่	อีกทั้งขอให้มีคุณธรรมประจ�าใจ
เพื่อที่จะออกไปท�างานได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพต่อองค์กร															 	
	 ขณะที่	ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต�านานจิตร 
วทิยากรรบัเชญิ	ให้ค�าแนะน�า	แก่นกัศกึษาด้านการศกึษา
ต่อในสาขาวชิาชพีทีส่นใจ	และสอดคล้องกับสาขาวชิา
เทคโนฯ	อกีท้ังยงัแนะช่องทางในการสมัครงาน	การประกอบ
อาชีพอิสระ	การหารายได้พเิศษ	และบอกกล่าวเรือ่งเทคนคิ
การสมคัรงาน	การเตรยีมเทคนคิท�าแฟ้มผลงาน	(Portfolio)	
เพือ่เพิม่คณุค่าแก่ตวันกัศกึษา	เพือ่น�าเสนอแก่นายจ้าง
เมือ่ไปสมคัรงาน	ตลอดจนการแนะน�าเทคนคิการตอบค�าถาม	
ในการสอบสัมภาษณ์ในระหว่างการสมัคร	เป็นต้น

	 คณะกรรมการวจิยั	คณะมนษุยศาสตร์	จดัโครงการ
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัย	สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ครั้งที่	12		เมื่อวันท่ี	
12	กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุมพดด้วง	ในวาระ
ครบรอบ	47	ปี	คณะมนษุยศาสตร์	ซึง่คณะฯ	มนีโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์	นักวิชาการทั่วไป
บคุลากรทกุสายงานทัง้ภายในและภายนอกได้มีโอกาส
น�าเสนอผลงานทางวชิาการในรปูแบบบทความวชิาการ
บทความวจัิย	การน�าเสนอผลงานวิชาการและวจิยัใน
ครัง้น้ี	มีบคุลากรภายนอกร่วมน�าเสนอบทความจ�านวน	
4	คน	ได้แก่	อาจารย์ ดร.สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
จากคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
น�าเสนอบทความเรือ่ง	การตอบรบัถ้อยค�าแสดงการปฏเิสธ
ความปรารถนาดใีนภาษาไทย:	การศกึษากลวธิทีางภาษา
และข้อค�านงึทีเ่ป็นเหตจุงูใจ	นายนวภู แซ่ตัง้	นักวชิาการ
อิสระ	น�าเสนอบทความเรื่อง	ความเป็นมนุษย์ใน
จริยศาสตร์สมัยใหม่:	บทวิเคราะห์จากจริยศาสตร์
ของค้านท์		อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน	จาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม	น�าเสนอบทความเรือ่ง	เมือ่พบกบัความ
เป็นอื่นจึงทบทวนตัวตน:	สตรีมุสลิมในห้วงนโยบาย
เศรษฐกิจใหม่ในนวนิยายของอัชมะฮ์	นูรดิน	และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ	จาก
ส�านกัวิชาศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	น�าเสนอ
บทความเรื่อง	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับ
อายุต่อการแปรความหมายของคติล้านนาในอ�าเภอ
เชียงแสน	จังหวัดเชียงราย
	 ส่วนบุคลากรภายในคณะฯ	ที่เข้าร่วมการ
เสนอผลงานในครั้งนี้	จ�านวน	5	คน	ได้แก่	อาจารย์
กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ	จากภาควิชาปรัชญา	น�าเสนอ
บทความเรือ่ง	ความเรียงว่าด้วยววิฒันาการโดยการคดัสรร
ทางธรรมชาติ	อาจารย์ดุลยวิทย์ นาคนาวา	จาก
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก	น�าเสนอบทความ
เรือ่ง	ความเข้าใจต่อสังคมผูใ้ช้ภาษาในการสอนภาษา
อาหรบั:	ประเดน็ภาวะทวิภาษณ์	ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล	จากภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวนัออก	น�าเสนอบทความเรือ่ง	อ่านเมอืง
จากเรือ่ง	“นครคนนอก”	และ	“เราก�าลงักลายพนัธุ”์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.โอฬาร พฤติศรัณยนนท์ 
จากภาควิชาภาษาตะวันตก	น�าเสนอบทความเรื่อง	
การเรยีนการสอนวรรณกรรมเรือ่ง	Noli	Me	Tángere	
กับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	และ	
อาจารย์ธนกฤต ลออสวุรรณ	จากภาควิชาประวติัศาสตร์	
น�าเสนอบทความเรื่อง	ศาสนสถานในอินเดียใต้:	ข้อ
สังเกตจากจดหมายเหตุเรื่องสมณทูตไปลังกาทวีป	
สมัยรัชกาลที่	2
	 ในงานน้ีมีผู ้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง
จ�านวนมากและได้รบัองค์ความรูท้างด้านมนุษยศาสตร์	
และสังคมศาสตร์	เพื่อกลับไปต่อยอด	พัฒนา	และ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของตนเองต่อไป

	 โอกาสนี	้นางวชัรย์ี  อยูเ่จรญิ	หวัหน้างาน
แพทย์และอนามยั		กองกจิการนกัศกึษา	กล่าวรายงาน
ว่าจติสาธารณะเป็นหลกัการในการด�าเนนิชวีติและการ
อยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างสร้างสรรค์	ดงันัน้	กองกจิการ
นักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จึงตระหนักถึง
ความส�าคญั		และจดัโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารฯ
ครั้งนี้		เพื่อเสริมสร้าง	พัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
นักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ได้เรียนรู้
กระบวนการในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และสร้างความร่วมมือ	ร่วมใจในการท�าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
	 ด้าน	ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา  
กล่าวว่ากองกิจการนักศึกษา		เป็นหน่วยงานหลัก
ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุกิจกรรมนักศกึษา	เน้น
พฒันานกัศกึษาให้เป็นบัณฑิตทีมี่ความรูคู้ค่ณุธรรม		
ผ่านกระบวนการด้านการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค	์
และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
 “ปัจจบุนัการมีจติสาธารณะ  เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  เป็นปัจจัยส�าคญั
ของการด�าเนนิชวีติ  และเป็นพระราชปณธิานของสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  
ทีมุ่ง่เน้นให้พสกนกิรมจิีตสาธารณะ  ดงันัน้บุคลากรด้าน
กจิการนกัศกึษาจงึจ�าเป็นต้องมจีติส�านกึด้านจติสาธารณะ  
เพือ่จะสนบัสนนุและเสรมิสร้างนกัศกึษาให้เป็นผูม้จีติใจ
เสยีสละอนัเป็นส่วนหนึง่ของชวีติด้านคณุธรรม  เพือ่ร่วม
กนัพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”
	 จากนัน้	ผูเ้ข้าร่วมอบรมเดินทางไปบ�าเพญ็
ประโยชน์	สร้างเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะ		
โดยท�าความสะอาดเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม	
ณ	วัดเทพลีลา	วัดพระไกรสีห์	(วัดน้อย)		และวัด
ทุ่งเสรี

คณะมนุษย์ฯ จัดประชุม
เสนอผลงานวิชาการและวิจัย

ภาควิชาเทคโนฯ ศึกษาศาสตร์
จัดปัจฉิมนิเทศ นศ. จังหวัดประจวบฯ

	 กองกจิการนกัศกึษา		มหาวิทยาลยัรามค�าแหง		
จัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ	เรือ่ง	“จิตสาธารณะ
กับกิจการนักศึกษา”		โดยมี	นางนฤมล  มนาปี  
ผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา		เป็นประธาน		
มีนายสมรัก  ผาสุโก  นายสาโรช  พรงาม		และ
นายสริวัชร์  รอดดอน		วิทยากรอสิระผูน้�าสนัทนาการ		
เป็นวทิยากรอบรมให้ความรูก้บับคุลากรด้านกจิการ
นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ทัง้ส่วนกลาง
จ�านวน	76	คน	และส่วนภูมิภาคจ�านวน	26	คน	
เมื่อวันที่	14	กันยายน	2561		ณ	ห้อง	301	ชั้น	3	
อาคารศรีศรัทธา

มุ่งเสริมสร้างจิตสาธารณะ
แก่บุคลากร ม.ร.



ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตอบ ปัญหานักศึกษา
ถาม ผมได้ท�าเรื่องจบการศึกษาแล้ว	แต่บังเอิญว่าได้ลงวิชาเลือกเกินมา	
	 3	หน่วยกิต	แล้วได้เกรด	D+	กรณนีี	้ผมสามารถเอาวชิาน้ีออกได้หรอืไม่		
	 เพราะถ้ารวมวิชานี้แล้ว	เกรดเฉลี่ยรวมจะได้ไม่ถึง	2.00		

ตอบ	 กระบวนวิชาดังกล่าว	ถึงแม้จะไม่เป็นวิชาตามโครงสร้างในหลักสูตร	
	 ที่นักศึกษาสมัครเรียน	แต่เมื่อมีผลสอบผ่านคือ	D+	วิชาดังกล่าว
	 ไม่สามารถท�าเรือ่งยกเลกิได้	จะต้องน�าไปรวมกับวิชาทีส่อบผ่านในหลกัสูตร		
										เพื่อรวมไปคิดเกรดเฉลี่ยด้วย

ถาม	 ผมเป็นนักศึกษารหัส	 57	 ถ้าผมต้องการจะรีรหัส	 สามารถด�าเนินการ	
	 ได้อย่างไรบ้างครับ	 แล้วกระบวนวิชา	 RAM1000	 ที่เคยเรียนมาก่อน	
										หน้านี้	ไม่มีเป็นตัวเกรด	บอกแค่ว่าผ่านอย่างเดียว	ถ้ารีรหัสมาจะเป็น			
										เกรดอะไรครบั	หรอืว่าเราต้องลงเรยีนใหม่ครบั	ส�าหรับวชิา	RAM1000

ตอบ ถ้าหมายถึง	การหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาในรหัส	57	แล้ว	

	 จะเป็นกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนติดต่อกัน	 2	 ภาคปกติ	 หรือไปท�าเรื่อง

										ลาออกจากการเป็นนักศึกษา	การที่จะน�าวิชาที่เคยสอบผ่านกลับมา

			 ต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ก่อน	แล้วใช้ผลการเรียนเดิมโอนกลับมา

										วิชาใดที่สอบผ่านแล้ว	และยังมีอยู ่ในหลักสูตรที่สมัครเรียนใหม่			

								 สามารถโอนได้ทุกวิชา	ส่วนวิชา	RAM1000	ถ้าสอบผ่านแล้วก็ไม่ต้อง

										ลงทะเบียนเรยีนใหม่	คณะจะเป็นผูพ้จิารณาว่าจะโอนให้เป็นเกรดใดแทน

ถาม หากเคยลงวิชาหน่ึงไป	แต่ผ่านไม่ครบ	แล้วไปลงวิชาอื่นจนครบ	
										หลักสูตรแทน	จ�าเป็นต้องไปท�าเรื่องถอนกระบวนวิชาออกจาก		
										Transcript	หรือไม่	

ตอบ กระบวนวิชาที่สอบผ่านแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นวิชาในหลักสูตรหรือไม่ก็ตาม		
										นักศึกษาไม่สามารถขอท�าเรื่องถอนได้	ต้องน�าไปคิดเกรดเฉลี่ยด้วย	
											แต่ถ้าวิชาใดสอบไม่ผ่าน	เมื่อนักศึกษาขอ	Transcript	แบบจบการศึกษา										
											ผลสอบท่ีไม่ผ่านจะไม่ปรากฏใน	Transcript	แบบจบการศึกษา	ดังน้ันวิชา
											ท่ีจะปรากฏใน	Transcript	แบบจบการศึกษา	จะมีแต่วิชาท่ีสอบผ่านเท่าน้ัน

ถาม 1.	กรณีขอจบการศึกษา	สามารถขอสอบซ�้าซ้อนได้หรือไม่
2.	ถ้าวิชาที่วันเวลาสอบตรงกันวิชาหนึ่ง	คือของคณะและอีกวิชาหนึ่ง	

													เป็นวิชาพื้นฐาน	จะได้หรือไม่	

ตอบ	 1.	การขอจบการศกึษาสามารถท�าเรือ่งขอสอบซ�า้ซ้อนได้โดยนักศกึษา			
														ต้องไปด�าเนินการที่คณะของนักศึกษาในช่วงของก�าหนดวัน
														ของการลงทะเบียน

2.	วิชาที่ลงสอบซ�้าซ้อน	ต้องเป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตรเท่านั้น	จะน�า			
				วิชาที่สามารถเลือกวิชาอื่นลงแทน	มาขอท�าเรื่องสอบซ�้าซ้อนไม่ได้

	 					 ดังนั้น	ถ้าวิชาคณะหมายถึงวิชาบังคับ	ที่เป็นวิชาที่ให้ลงใน			
													หลักสูตรและวิชานั้นๆ	ที่จะลงสอบซ�้าซ้อน	ไม่สามารถน�าวิชาอ่ืน
													ลงแทนได้	ต้องน�าวชิาดงักล่าวลงเท่านัน้	กรณน้ีี	สามารถลงทะเบยีน
													และขอสอบซ�้าซ้อนได้	แต่ถ้าวิชาพ้ืนฐานดังกล่าวตามโครงสร้าง			
													หลักสูตรสามารถน�าวิชาอื่นแทนได้	นักศึกษาต้องลงวิชาอื่นนั้น	
												จะลงวิชาดังกล่าว	เพื่อขอสอบซ�้าซ้อนไม่ได้

ถาม 1.	อยากทราบว่าวิชา	RAM1000	สามารถโอนหน่วยกิตได้หรือไม่คะ			
													หรือต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

2.	ถ้าโอนมาวิชา	RAM1000	นี้	จะได้หน่วยกิตหรือไม่

ตอบ	 1.	สามารถโอนได้	ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
2.	เมื่อโอนมาแล้ว	คณะของนักศึกษาจะเป็นผู ้พิจารณาว่าจะได้
				เกรดใด	และจะได้หน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะ
                                                                                  กองบรรณาธิการ

 ตามที่ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	ได้ส่งส�าเนาหนังสอืส�าคญัแสดงคณุวฒุขิองนกัศกึษาไปตรวจสอบความถกูต้อง
ยังสถานศึกษาเดิม	หรือหน่วยงานที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว	ปรากฏผล
การตรวจสอบหน่วยงานต้นสงักัดแจ้งให้ทราบว่าหนงัสอืส�าคญัแสดงวุฒขิองนกัศกึษา
มีปัญหาบางประการ	ซึ่งจะต้องท�าการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
	 ดังน้ัน	จึงให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ	น�าต้นฉบับวุฒิการศึกษาไป
แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีงานตรวจสอบวุฒิบัตร		ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา		
ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ชั้น	3)	ตั้งแต่
วันประกาศ		ถึงวันที่	29	พฤศจิกายน	2561		จ�านวน	47	ราย		ตามรายชื่อ	ดังนี้

	 น.ส.ธรรมิกา		วงศิลา	 	 	 				6001026191
	 น.ส.สุกฤตา		นาหนอง	 	 	 				6001021820
	 นายเอกพงศ์		ชุมดวง	 	 	 				6001027637
	 นายธีรพล		ดีมงคล	 	 	 				6001054193
	 นายภาสวัฒน์		เชี่ยวไพศาลกิจ	 	 				6001057097
	 นายครองโชค		เฟือยงาราช		 	 				6001413860
	 น.ส.รสกร		พรอภิรักษ์	 	 	 				6001604328
	 นายยุพเณศตช์		ภวภูตานนท์	ณ	มหาสารคาม				6001606448	
	 น.ส.รักขณา		แสงโสดา	 	 	 				6002000534
	 น.ส.ฐิติพร		หัตถา		 	 	 				6002003272
	 นายวีรยุทธ		ทองอ้ม	 	 	 				6002009360
	 น.ส.ธนาภรณ์		เหมกระศรี		 	 				6002029863
	 น.ส.โสรญา		น้อยหมื่นไวย		 	 				6002032503
	 นายบุญบันดาล		สุดประเสริฐ	 	 				6002034699
	 น.ส.ณัทมน		บุญเกิดโมฬี	 	 	 				6002043641
	 น.ส.นันทิดาพร		ยือรัมย์	 	 	 				6002053079
	 น.ส.เจษฏาพร		(เอื้ออังกูร)	ภูมาสี	 	 				6002058516
	 น.ส.กัญญาณัฐ		ลิ่มต้นสกุล		 		 				6002412721
	 น.ส.วรรณลิษา		สงเกิดทอง	 	 				6003003974
	 น.ส.นิภาวรรณ		ปานะสุโต		 	 				6003007934
	 น.ส.แพรพรรณ		นกหงษ์	 	 	 				6003011571
	 นายศรัณยู		กองเป็ง	 	 	 				6003016455
	 น.ส.ณัฎฐณิชา		วงศ์พาณิชยกุล	 	 				6003017594
	 น.ส.อริสา		มะรังสี	 	 	 				6003021331
	 นายณัฐชพล		ยวนเจริญ	 	 	 				6003028666
	 น.ส.อิสรีย์		วรปรีชานันท์	 	 	 				6003030050
	 นายนพ		แก้วนพรัตน์	 	 	 				6003035190
	 นายจิรวัชส์		จิรโภควินท์	 	 	 				6004009301
	 นายธัชชัย		ปรีชานุวัตร	 	 	 				6005003410
	 นายประสิทธิโชค		สระทองหลาง	 	 				6006010422
	 นายพีระพล		สมศรีษะ	 	 	 				6006015546
	 นายอลงกรณ์		ตัดสายชล	 	 	 				6006034315
	 นายปิยะวัฒน์		อ�านวยพศิล	 	 				6006060872
	 น.ส.จิรวดี		อยู่เสถียร	 	 	 				6006061300
	 น.ส.ชุติญา		สิงหราช	 	 	 				6006077983
	 นายรัชชานนท์		น้อยรักษา		 	 				6006078023
	 นายอธิภัทธ์	(สถาพร)		เขียวพุต	 	 				6006415050
	 น.ส.วิมล		เถาว์บุญ	 	 	 				6006418609
	 นายเมธาสิทธิ์		ล้อมปกรณ์		 	 				6006429242
	 น.ส.ปาริชาติ		แก้วเกตุ	 	 	 				6006442492
	 นายอดิศักดิ์		กุดนอก	 	 	 				6006602210
	 นายเดวิด		คอทเส็น	 	 	 				6054010142
	 น.ส.วิฆัมพร		ทองข�า	 	 	 				6054013120
	 น.ส.พราว		เทศวิศาล	 	 	 				6090008266
	 น.ส.รุ่งนภา		แก้ประดิษฐ์	 	 	 				6090012508
	 น.ส.พิชชาภา		เกียงมี	 	 	 				6090014595
	 นายชนะพงษ์		ค�าบุญเรือง		 	 				6090039105	

 ทั้งนี้	หากพ้นก�าหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหงจะถอนสถานภาพการเป็นนกัศกึษา	ถอืว่าผลการสอบทีผ่่านมาเป็นโมฆะ
และจะด�าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

ให้นำาต้นฉบับหนังสือสำาคัญแสดงคุณวุฒิ

ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561

๙



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑๑๐

ผู้ก�ากับมือทอง รับรางวัล RAFF ที่ ม.ร.

ชี้สังคมควรมอง ‘จิตใจ’ มากกว่า ‘เพศ’

 พิมพกา โตวิระ ผู ้ก �ากับมือทอง รับรางวัล

เกียรติยศในเทศกาลหนังอาเซียน ท่ี ม.รามค�าแหง เผยขอบคุณ

ท่ีให้ความส�าคัญกับบทบาทผู้หญิง ช้ีสังคมต้องไม่เพียงตาม

กระแส #MeToo ควรมองบทบาทผู้หญิงเทียบเท่าผู้ชาย 

ไม่ต้องยกย่อง แค่มองกันที่ความสามารถ  

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		มอบรางวัลเกียรติยศ	

“RAFF	2018	Professional	Achievement	Award”	แด่	

พิมพกา โตวิระ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย	ผู้อ�านวยการฝ่าย

คัดเลือกภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสิงคโปร์		

ในฐานะผู้ก�ากับหญิงที่ประสบความส�าเร็จและคว้ารางวัล

มากมายจากเทศกาลหนังทั่วโลกโดยมี	นายบัณฑิต ทองดี 

นายกสมาคมผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย	เป็นผู้มอบรางวัลพร้อม

อ่านค�าประกาศเกียรติคุณ	ในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน	

ครั้งที่	3	(The	3rd	RU	ASEAN	Film	Festival	and	Con-

ference	2018	:	RAFF	2018)	ภายใต้แนวคิด	“ผู้หญิงใน

อาเซียน”	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2561	ณ	ห้อง	322	ชั้น	3	

อาคารสุโขทัย

      พิมพกา โตวิระ	กล่าวในโอกาสเข้ารับรางวัล

ครั้งนี้	โดยขอบคุณและเป็นเกียรติที่คณะสื่อสารมวลชน		

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เห็นคุณค่าในผลงาน	ตนไม่ได้

คาดหวังจะได้รับรางวัล	เพียงแต่อยากเป็นส่วนหน่ึงของการ

ท�าภาพยนตร์	และพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	โดยไม่ใช่

ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง	แต่ในฐานะของคนท�างานคนหนึ่ง

 “เราเริ่มต้นจากความชอบดูหนัง  จึงอยากเป็น

ส่วนหนึ่งของการท�าภาพยนตร์  สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ก็มีความฝันอยากเป็นผู้ก�ากับโดยไม่ได้ค�านึง

ถึงความจ�ากัดของการเป็นผู้หญิง  ไม่ได้ให้ความส�าคัญ

ในความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย  แต่พอได้เริ ่มท�า

ภาพยนตร์  รู้สึกว่าผู้หญิงดูยากเย็น  เช่นการท�างานกลุ่ม

สมัยเรียน  ผู้ชายจะได้รับเลือกเป็นผู้ก�ากับเสมอ  ขณะที่

ผู้หญิงหลายคนที่มีความฝันเป็นผู้ก�ากับเหมือนกันจะไม่

ได้รับเลือก  จึงคิดว่าท�าไมต้องผู้ชาย  ควรต้องดูที่ความ

สามารถโดยไม่มองว่าเป็นชายหรือหญิง

 จนกระทั่งได้ฝึกงานภาพยนตร์ที่บริษัทหนังไทย  

ในยุคเมื่อ 30 ปีก่อน ไม่มีหนังนอกกระแสเหมือนสมัยนี้ 

ไม่มีแนวคิดที่จะท�าเอง ขายเอง เพราะไม่มีช่องทางหรือ

พื้นที่ ถ้าอยากท�าหนังต้องเข้าระบบให้ได้ เข้าไปฝึกงาน  

เริ ่มจากเป็นผู้ช่วยผู้ก�ากับ และก็ต้องถูกทดสอบซึ่งไม่มี

ความเก่ียวข้องกับการศึกษาและความสามารถ  แต่เป็นการ

ปรับตัวเข้ากับระบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์สมัยน้ัน โดยเฉพาะ

ผู้หญิงเราจะถูกจับไปท�าสิ่งที่คิดว่าไม่ส�าคัญ เช่น ชงกาแฟ

ให้ผู้ก�ากับ  กว่าจะได้รับผิดชอบงานที่ส�าคัญต้องพิสูจน์ตัว

เองอย่างมาก”

      

 ผู้ก�ากับหญิง  เล่าต่อไปว่าการพิสูจน์ตัวของผู้หญิงเพื่อให้

เป็นที่ยอมรับต้องท�าตัวให้เหมือนผู้ชาย		มีบุคลิกเหมือนผู้ชาย		

ก็ถามตัวเองว่าจ�าเป็นด้วยหรือ		และเคยถามผู้ก�ากับหนังไทยว่าท�า

อย่างไรจึงจะมีการเปลี่ยนแปลง		ก็ได้รับค�าตอบว่า	‘เปลี่ยนอะไร

ไม่ได้หรอก		วงการภาพยนตร์เป็นอาถรรพ์		คุณก็แค่คนตัวเล็กๆ	

ท�าอะไรไม่ได้หรอก’	

 “มันค่อนข้างจริง ท้อท่ีจะต้องสู้กับส่ิงท่ีท�าไม่ได้ จึงหันไป

ท�าอย่างอื่น จนมีโอกาสได้ท�าหนังสั้น เหมือนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่  

ท่ีผ่านมาไม่ได้แปลว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์กีดกันผู้หญิง แต่เราต้อง

พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถ หรือจะพิสูจน์ตัวเองว่า

เป็นผู้หญิงท่ีเหมือนผู้ชายเพ่ือจะได้ท�าส่ิงท่ีต้องการ แต่สุดท้ายเราก็เลือก

ท�าแบบที่อยากท�า

 ในที่สุดก็ได้ท�าหนังยาวเรื ่องแรก ‘คืนไร้เงา’ เป็นหนัง

อุตสาหกรรมที่สังคมเริ่มมองเห็นความสามารถและให้โอกาส แต่ก็

ยังมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์อีกมากมาย  และเราสามารถท�าได้ในฐานะ

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่จ�าเป็นต้องมีอะไรเหมือนผู้ชาย  ทั้งหมดที่พูด

ไม่ได้แปลว่าเป็นความกดดันรุนแรง แต่เป็นความรู้สึกที่สะสมมา

เนิ่นนาน ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมาก เกิดหนังนอกกระแส ซึ่งท�าให้

ผู้หญิงมีบทบาทของตัวเองได้มากขึ้น”

 นอกจากหนังนอกกระแสที ่ท �าให้ผ ู ้หญิงมีบทบาทใน

อุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึ้นแล้ว	ผู้ก�ากับหญิงพิมพกา	ยังพูดถึง

กระแส	#MeToo	ที่ผู้หญิงทั่วโลกร่วมกันแสดงพลังต้านการคุกคาม

ทางเพศนั้น		ก็มีส่วนท�าให้สังคมเริ่มกลับมามองผู้หญิงในแง่ของ

บทบาทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์	แต่น่ันยังไม่พอ	แม้กระแสจะท�าให้

คนสนใจ	แต่อยากให้สนใจในบทบาทของผู้หญิงที่เทียบเท่ากับผู้ชาย

มากกว่า		ให้เป็นเรื่องของการใช้ความสามารถ	ไม่จ�าเป็นต้องยกย่อง		

แค่มองว่าเป็นคนปกติธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตใจในการผลักดันท�าสิ่งๆ	

หนึ่งให้ประสบความส�าเร็จ	ซึ ่งจะท�าให้ผู ้หญิงได้รับการยอมรับ

ด้วยตัวเอง	และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนด้านต่างๆ	

      “ขอบคุณที่ให้ความส�าคัญกับบทบาทผู้หญิง ที่ผ่านมา

ผู้หญิงถูกจับให้เป็นเพียงส่วนประกอบ  ดังนั้น ในอนาคตอยากให้

สังคมให้ความส�าคัญ ไม่ใช่เพราะเป็นผู้หญิง แต่ในฐานะของคน

ท�างานที่สามารถท�าได้ดีเท่ากับทุกคน และสามารถท�าได้ทุกสิ่ง

เหมือนที่ทุกคนสามารถท�าได้”

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดให้

มีการสอบไล่	ภาค	1	ปีการศึกษา	2561		ระหว่าง

วันที่	16-30	ตุลาคม	2561	นั้น

 เพื ่อให้การสอบด�าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย		และนักศึกษาสามารถทราบราย

ละเอียดของตารางสอบ		หมายเลขแถว	–	ที่นั ่ง

สอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง		โดยนักศึกษา

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดของตาราง

สอบรายบุคคลได้	ดังนี้

 1.	นักศึกษาทุกชั้นปี	และ	ผู้เข้าศึกษา

รายกระบวนว ิชาเพ ื ่อ เตร ียมศ ึกษาระด ับ

ปริญญาตรี	(Pre-degree)	ทุกชั ้นปี	สามารถ

ต ิดต ่อขอร ับตารางสอบรายบ ุคคล	ด ้วย

ตัวเอง		โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	

หรือ	ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน		ไปติดต่อขอรับ

ได้ตามสถานที่	ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด		ตั้งแต่

ว ันที ่	8-30	ตุลาคม	2561		(เว้นวันที ่	13-15	

และ	23	ตุลาคม	2561) 	ซึ่งแบ่งเป็น	2	แห่ง	ดังนี้

					1.1	หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(One	

Stop	Service)		อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1		

รามฯ	1

					1.2	กองงานวิทยาเขตบางนา		อาคารพระมาส

(PRB)	ชั้น	1		รามฯ	2

 2.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบ

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ	ที่หมายเลขโทรศัพท์	0-2310-6000	

และ	0-2310-6100		ตั้งแต่วันที่	8	ตุลาคม	2561

 3.	นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง

สอบรายบุคคลได้จากระบบ	Internet	ที่เว็บไซต์	

www.ru.ac.th	ตั้งแต่วันที่	8	ตุลาคม	2561

 4.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดตาราง

สอบรายบุคคลจากระบบข้อมูลข ่าวสารทาง

คอมพิวเตอร์	ณ	จ ุดบริการตามสถานที ่ 	ท ี่

มหาวิทยาลัยก�าหนด		ตั้งแต่วันที่	8	ตุลาคม	2561

	 5. 	กรณ ีน ักศ ึกษาขอเปล ี ่ยนแปลง

กระบวนวิชาที ่ลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับ

ตารางสอบรายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่	หน่วย

จัดสอบ	ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ	อาคาร

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	

(สวป.)	ชั้น	6		รามฯ	1		ตั้งแต่วันที่	8	ตุลาคม	

2561

           อนึ ่ง	หากนักศึกษาตรวจพบว่าไม ่ม ี

กระบวนวิชาหรือมีกระบวนวิชาในตารางสอบ

รายบุคคลไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ให้ติดต่อสอบถาม	หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล		

ฝ่ายลงทะเบียนและจัดสอบ		อาคารส�านักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	6	

รามฯ	1	ก่อนการสอบ
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 อาจารย์ ดร.สมชัย อวเกียรติ	คณบดี
คณะสาธารณสขุศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
เป็นประธานในพิธไีหว้ครูคณะสาธารณสขุศาสตร์
(หวัหมาก)	โดยม	ีคณาจารย์	เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษา
ร่วมในพิธี	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2561	ณ	ห้อง
ประชุมชั้น	1	คณะวิทยาศาสตร์	ทั้งนี้มีการมอบ
เสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่	3	ด้วย

	 ด้านวทิยากร	นายกมัพล 
เลศิสิทธศัิกด์ิ	ได้ให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจเก่ียว
กบัการเขยีนข่าวออนไลน์
ไว ้ว ่า	หลักการสื่อสาร	
SMCR	ยังคงใช้ได้จนถึง
ปัจจุบัน	เป็นหลักการที่

ใช้ในการกระจายข่าวสารท้ังรปูแบบเก่าและรปูแบบ
ใหม่	เม่ือก่อนประชาชนรบัข่าวสารผ่านทางส่ือเก่า	
อย่างโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ที่ต้องใช้เวลา
ในการรบัสาร	แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง	
การพัฒนาของสื่อจึงปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้น	เพื่อให้
ผู ้ รับสารสามารถรับสารได ้อย ่างรวดเร็ว	
เป็นการรายงานข่าวออนไลน์บนสื่อใหม่ทาง
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ
	 ข่าวออนไลน์เน้นความรวดเรว็และส่งสาร
ให้ทันเหตกุารณ์	บางคร้ังข่าวท่ีลงออนไลน์มีเพยีง
เน้ือหา	ไม่มรีปูประกอบในทนัท	ีเช่น	ข่าวไฟไหม้	
ข่าวน�้าท่วม	แต่ยังจ�าเป็นต้องคัดกรองข่าวสาร
ก่อนเสมอ	ข่าวทกุข่าวท่ีน�าเสนอจะต้องมแีหล่งข่าว	
ซ่ึงทุกๆคนเป ็นแหล ่งข ่าวได ้ 	ผู ้ เขียนข ่าว
จะต้องพิจารณาและคัดกรองเพื่อความถูกต้อง
และควรมีภาพประกอบเป็นหลักฐาน
		 ผู้เขยีนข่าวออนไลน์ยงัต้องยดึถอืหลกัการ
เขยีนข่าว	5W1H	และค�านึงถงึ	Target	และส่วน
ที่ส�าคัญที่สุด	ยังคงเป็น	Fact	ความถูกต้องของ
เนื้อหาข่าวสารที่จะเผยแพร่ออกไป	ผู้เขียนข่าว
หลายคนเขียนข่าวด้วยวิธีการถอดเทปหลังจาก
ไปสัมภาษณ์	หรือสรุปความจากเทปที่บันทึกมา	
วิธีนี้ยังคงเป็นที่นิยมท�าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	
แต่อาจจะเกิดความผิดพลาดในกรณีฟังเสียง
บันทึกผิดเพี้ยน	ส่งผลให้ข่าวท่ีเผยแพร่ออกไป
บดิเบอืนจากความจรงิ	ซ่ึงเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรเกิดขึน้
ในการเขียนข่าวทุกชนิด

	 ส�าหรับ	ระดับมัธยมศึกษา รางวัล
ชนะเลศิได้แก่	โรงเรียนอ�านาจเจรญิ	รองชนะเลิศ
อันดับ 1	ได้แก่	โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์	
รองชนะเลิศอันดับ 2	ได้แก่โรงเรียนราชินี	และ
รางวัลชมเชย	2	รางวัล	ได้แก่	โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลัย	และ	โรงเรียนโยธินบูรณะ

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สาขาวทิยบรกิารฯ	
จ.พังงา	ร่วมโครงการร่วมพิทักษ์	-	รักษ์หาด	
ในเขตอุทยานแหง่ชาติเขาล�าปี-หาดท้ายเหมือง	
เมือ่วันที	่20	กันยายน	2561	ณ	หาดท้ายเหมอืง	
จ.พังงา		

	 สาขาวิ ช า เทคโน โลยี ก าร เกษตร	
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติจริง	ประจ�าปี	2561	โดยมี	อาจารย์ 
ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา	รองอธิการบดีฝ ่าย
วทิยบรกิารจงัหวดัปราจนีบรุเีป็นประธานเปิดงาน	
และมีคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาจาก
สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร	และนกัศกึษากองทุน	
กยศ.	จ�านวน	100	คน	ร่วมกจิกรรม	เมือ่วนัที	่15	
กนัยายน	2561	ณ	ศนูย์เรยีนรูก้ารเกษตรอนิทรีย์
วถิพีอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ	ต�าบลบ้านสร้าง	
อ�าเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี

	 																																																									หนงัสอืพมิพ์ข่าวรามค�าแหง
เจ้าของ	 	 			มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ทีป่รกึษา																	คณะกรรมการประชาสมัพันธ์	ม.ร.							บรรณาธกิาร		ผศ.ลนีา		ลิม่อภชิาต	ิ					ผูช่้วยบรรณาธกิาร			รศ.วารศิา		พลายบวั			น.ส.สธุ	ี	ตนัตนินัท์ธร
กองบรรณาธกิาร							นางรัชน	ี	โคตรพรหม				น.ส.พรรณวรา		เพิม่พลู						นางปญุญสิา		อรพินท์								น.ส.กลุศิรา		เจรญิสขุ							นางสารศิา		แสงสขุ
ผูจ้ดัการ	 	 			นางวนดิา		หาญณรงค์
ช่างภาพ	 	 			นายวทิยา		ธนาฤกษ์มงคล				นายภาณพุงศ์		พิงไธสง					นายสยมุพล		ศรพรหม

	 4.	กรณนัีกศึกษาขอเปลีย่นแปลงกระบวน
วิชาที่ลงทะเบียน	ให้ติดต่อขอรับตารางสอบ
รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่	หน่วยจัดสอบ	
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ	อาคารส�านัก
บรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล	(สวป.)	
ชัน้	6	รามค�าแหง	1	ตัง้แต่วนัที	่8	ตลุาคม	2561	
 บัญชีติดที่น่ังสอบ	เป็นเอกสารที่แสดง
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่กระบวนวชิาหมายเลขแถว
หมายเลขทีน่ั่งสอบ	รหสัประจ�าตวั	ช่ือ	-นามสกลุ
เป็นภาษาไทย		ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ		1		นิ้ว			
สามารถฉกีออกเป็นรายชือ่ของนกัศกึษาแต่ละคน		
และน�าไปติดที่นั่งสอบได้	เป็นกระดาษสีชมพู   
 บญัชรีายชือ่นักศึกษาสอบวชิา	เป็นเอกสาร
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแถว	ที่นั่ง	วิชา	ชื่อ-
นามสกลุซึง่เป็นเอกสารทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้อง
ลงลายมอืช่ือของตนเองทกุครัง้ทีเ่ข้าสอบในแต่ละ
กระบวนวิชา	เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวน
วชิานัน้ๆจรงิ	ก่อนลงลายมอืชือ่ให้นกัศึกษาตรวจสอบ
กระบวนวชิาท่ีจะสอบและชือ่-นามสกลุของนกัศกึษา
ว่าถูกต้องหรือไม่		เป็นกระดาษสีขาว
 ในกรณีที่มีปัญหา	เกีย่วกบักระบวนวชิา
ในตารางสอบไม่ตรงกับใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีน
เรียนให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่	หน่วยลง
ทะเบียนเรียน	ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ	
อาคารกงไกรลาศ	(KLB)			ชั้น	1	รามฯ	1	ก่อน
การสอบ																																																	

ภาควิชาเทคโนโลยีฯ         (ต่อจากหน้า 12)

นิติรามฯ ชนะเลิศฯ              (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. สอบภาค 1ฯ              (ต่อจากหน้า 12)
ไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์

ม.รามค�าแหงจัดเตรียมความพร้อม
สู ่การปฏิบัติจริง

รามค�าแหงร่วมมือกรมการขนส่งฯ 

จัดอบรมการสอบใบขับขี่

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงร่วมมือส�านกังานขนส่ง
กรงุเทพมหานครพื้นที่	3	กรมการขนส่งทางบก	จัด
อบรมภาคทฤษฎีให้แก่ประชาชนที่ต้องการขอรับ
ใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุฯ	ตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์	ประจ�าเดือนตุลาคม	2561	ในวันที่ 
23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุม 501 อาคารพระมาส (PRB) 
ทั้งนี้	ผู ้ผ ่านการอบรมสามารถน�าเอกสารผ่าน
การอบรมไปขอสอบใบขับขี่ฯได้ที่ส�านักงานขนส่ง
ทั่วประเทศ		
		 ผู ้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 	อาคารอ�านวยการ	
มหาวิทยาลัยรามค� าแหง	วิทยาเขตบางนา	
โทร.	0-2397-6308	หรือที่	http://www.bang-
na.ru.ac.th/



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑๑๒

ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
เผยทักษะการเขียนข่าวออนไลน์อย่างมืออาชีพ

16-30 ต.ค. 2561
ม.ร. สอบภาค 1 ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์อบรมภาษาไทยแก่สามเณร

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
การสัมนาทางวิชาการ ณ ประเทศสิงคโปร์

	 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร	์
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จัดโครงการสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง“ทกัษะการเขยีนข่าว
ออนไลน์อย่างมอือาชีพ”	โดยมี	รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ องิอาจ	หัวหน้า
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา	เป็นประธานในพธิ	ีม	ีนายกมัพล เลศิสทิธศิกัด์ิ 
โปรดิวเซอร์	อาวุโส	ฝ่ายบรรณาธิการออนไลน์	แผนกครีเอทีฟ	โปรดักช่ัน	
บริ ษัท	เทรน	วี จี 	3	จ�ากัด	(ไทยรัฐออนไลน ์ ) 	 เป ็นวิทยากร	และ	
นายเมธี กอเซ็มมูซอ	เป็นประธานจัดโครงการ	พร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนา
กว่า	50	คน	ณ	ห้องประชุม	NCB101	อาคารนครชุม
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ	กล่าวว่าโครงการสัมมนา
ทางวิชาการ	เรือ่ง	“ทกัษะการเขียนข่าวออนไลน์อย่างมอือาชีพ”	เป็นหวัข้อ
ที่น่าสนใจ	เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน	เพราะเราทุกคนก้าวตามเทคโนโลยีที่
เปลีย่นไปทกุวนั	เราหลายคนจงึกลายเป็นผูส้ือ่ข่าวทีม่ช่ีองทางเป็นของตวัเอง	
และมีอุปกรณ์สื่อสารติดตัวอยู่ตลอดเวลา	แต่ข่าวที่สื่อสารออกมานั้นมีทั้งดี
และไม่ดี	เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าสัมมนาในวันน้ี	จะเข้าใจและได้รับความรู้จาก
วิทยากร	เพื่อน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน	หรือใช้ในหน้าที่การงาน	
ส่งเสริมองค์กรได้อย่างมืออาชีพ
                               

 ผศ.ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	เป็นประธาน
ปิดโครงการอบรมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยให้สามเณร	โรงเรียน
พระปริยัติธรรมพระราหุล	วัดปัญญานันทาราม	ซึ่งโครงการนี้จัดเป็นโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม	โดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก	คณะ
มนุษยศาสตร์	โดยร่วมมือกับบริษัทสถาพรบุ๊คจ�ากัด	ด�าเนินโครงการมาตั้งแต่
วันที่	12	กรกฎาคม	–	13	กันยายน	2561	เนื่องจากสามเณรท่ีเข้ามาศึกษาใน
โรงเรียนนี	้ยงัขาดทกัษะการใช้ภาษาไทยในทักษะการอ่าน	และการเขยีนท่ีถกูต้อง	
อีกทั้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น	ๆ	และการใช้ในชีวิตประจ�าวัน
	 การอบรมในครั้งนี้	มีสามเณรเข้าร่วมโครงการจ�านวน	37	รูปที่ก�าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา	โดยได้วางหลักสูตรไว้ทั้งสิ้นจ�านวน	60	ชั่วโมง	
แบ่งเป็นการฝึกทักษะการอ่าน	และการเขียนในด้านต่าง	ๆ	ทั้งการบรรยายและ
ฝึกปฏบิตัจิากวทิยากรผูม้คีวามเชีย่วชาญจากภาควชิาภาษาไทย	คณะมนษุยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	และนักเขียนจากบริษัทสถาพรบุ๊คส์	จ�ากัด	
	 การจัดโครงการในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้	คือ	สามเณร
มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาไทยในทักษะการอ่าน	และการเขียนเพิ่มขึ้น	และ
คณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้	
ซ่ึงจะได้มีการติดตามการประเมินผลการเรียนของสามเณรจากระดับคะแนนที่
ได้รับในการวัดผลวิชาภาษาไทยต่อไป

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ก�าหนดสอบของภาค	1	ปีการศึกษา	2561	
ระหว่างวันที่		16	–	30	ตุลาคม	2561	(เว้นวันที่	23	ตุลาคม	2561)	
ท�าการสอบ	14	วนัโดยสอบวนัละ	2	คาบเวลา	คาบเช้า	เวลา	09.30	-	12.00	น.	
คาบบ่าย	เวลา	14.00	-	16.30	น.
  สถานที่สอบ ใช้รามฯ 1และรามฯ 2 
รามฯ 1  อาคาร BPB, KLB, NMB, PYB,  SBB, SWB, VKB, VPB
รามฯ 2  อาคาร BNB, KTB 
  สถานที่สอบพิเศษ 
สถานที่สอบกรณีพิเศษ		อาคารเวียงค�า101		(VKB	101)	รามค�าแหง	1
สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร  สอบซ�้าซ้อน		อาคารเวียงค�า101		
(VKB	101)	รามค�าแหง	1		
  การรับตารางสอบรายบุคคล 
								นักศึกษาทุกช้ันปี	และ	ผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม
ศึกษา	ระดับปริญญาตรี	(Pre	-	degree)	ทุกชั้นปี	สามารถติดต่อขอรับ
ตารางสอบไล่รายบุคคล	ด้วยตัวเอง	โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	
หรือ	ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน	ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่	ท่ีมหาวิทยาลัย
ก�าหนด	ตั้งแต่วันที่	8	–	30	ตุลาคม	2561		(เว้นวันท่ี13-15	และ	23	
ตุลาคม	2561)	ซึ่งแบ่งเป็น	2	แห่ง	ดังนี้
										-		งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(ONE	STOP	SERVICE)	อาคาร
กงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	รามฯ	1
										-		กองงานวิทยาเขตบางนา	อาคารพระมาส	(	PRB	)	ชัน้	1	รามฯ	2			
 นอกจากน้ี  นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตารางสอบราย
บุคคลได้จากสือ่ทีม่หาวทิยาลัยจดัท�าให้  ดงันี้
	 1.	จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข	02-310-6000	
และ	02-310-6100	ตัง้แต่วันท่ี	8	ตลุาคม	2561
	 2.	จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	ตามจุดบริการของ
มหาวิทยาลัย		คือ	อาคารเวียงผาชั้น	1		สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่	
8	ตุลาคม	2561	
	 3.	จากระบบ	INTERNET 	ทีเ่ว็บไซต์	www.ru.ac.th	หัวข้อสารสนเทศ
ปรญิญาตร	ี(ส่วนกลาง)	ซึง่นกัศกึษาสามารถ	download	ออกดสูถานทีส่อบ		
หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้		แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
แทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่		8		ตุลาคม	2561

    อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล 
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์	
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ได้รบัเชญิ
บรรยายในการสัมมนาวิชาการ	
Br i t i sh Contact Lens 
Association Asia 2018 (BCLA 
Asia 2018)	ณ	ประเทศสิงคโปร์	
เมือ่วันที	่18-19	กนัยายน	2561	
เป็นการบรรยายการใช้คอนแทค
เลนส์ในกรณีต่าง	ๆ	ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากท่ัวทวปีเอเชยี	และได้พบปะ
กับวิทยากรระดับนานาชาติ	อาทิ	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลียและ
กลุม่ประเทศในทวปีเอเชีย	ซึง่เป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะทศันมาตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ให้เป็นที่รู ้จักในกลุ ่มประเทศเอเชียที่จะน�า
ไปสู่การร่วมมือและความสัมพันธ์เชิงวิชาการที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นใน
ระดับนานาชาติ  (อ่านต่อหน้า11)

 (อ่านต่อหน้า11)


