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สนามสอบ ม.ร. (หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ
ประจ�าปี 2561 เสยีสละและทุม่เทแรงกาย แรงใจ ช่วยพัฒนามหาวิทยาลยั
สูค่วามเจรญิก้าวหน้า พร้อมฝากช่วยดแูลและสะท้อนความเป็นรามค�าแหง
ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ต่อไป
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน “สายใยน�้าเงินทอง 61” งานเลี้ยงขอบคุณ
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
ข้าราชการ และบุคลากรชาวรามค�าแหง เข้าร่วมงานอย่างคับค่ัง เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  (อ่านต่อหน้า 11)
     

อธิการบดี ขอบคุณผู้เกษียณฯ
เสียสละแรงกาย-ใจ พัฒนา ม.ร.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 
รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคุณภาพ เป็นประธาน
เปิดการประชมุเปิดตวัโครงการประกวดคลปิเชิงสร้างสรรค์  

เปิดตัวประกวดคลิป
ชีวิตดี๊ดี SEASON 2 
ครู-นักเรียน ร่วมงานคับคั่ง

“ชวีติดีด๊ ีStudy @Ramkhamhaeng SEASON 2” 
โดยมีผู ้แทนอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน
มธัยมศกึษา อาชวีศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลย ีและจาก
ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
(กศน.) ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เข้าร่วมงาน 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง 301 ช้ัน 3 
อาคารสุโขทัย 
  

 โอกาสนี้  ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต 
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กล่าวถงึ
การประชมุเปิดตวัโครงการครัง้นีว่้า จัดขึน้เพือ่
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด
คลิปเชิงสร ้างสรรค ์ฯ ให ้แก ่อาจารย ์ 
ตัวแทนโรงเรียน และนักเรียนที่สนใจ
ส่งคลิปเข้าประกวด โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แสดง
ความสามารถในการจัดท�าคลปิทีม่เีนือ้หา
เก่ียวกบัการศกึษาในมหาวิทยาลยัรามค�าแหง
ทีแ่สดงถงึภาพลกัษณ์เชงิบวกเข้าประกวด 
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท                     
                             (อ่านต่อหน้า 2) 

 เครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัทางมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 10 สถาบัน 
ลงนามความร่วมมอืสร้างเครอืข่ายส่งเสริมการวิจัยเพิม่เติมกบั 3 สถาบนั ได้แก่ 
วทิยาลัยทองสขุ สมาคมนกัวิจยัแห่งประเทศไทย และโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ทางสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เพือ่สร้างความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

พัฒนาผลงานวิจัย น�าองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ
และประกนัคณุภาพ เป็นประธานเปิดงาน และมผีูแ้ทนเครอืข่ายทัง้ 13 สถาบัน 
ร่วมลงนาม เมือ่วันที ่28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ ช้ัน 4 คณะรฐัศาสตร์         

                            (อ่านต่อหน้า 2)

เครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัฯ 
ลงนาม 13 สถาบัน
สร้างเครือข่ายวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
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 ส�าหรับโครงการประกวดคลิปฯ จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายโดยตรง และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างมหาวทิยาลยัรามค�าแหง
กบันักเรยีนและโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีเ่ข้าร่วม
การประกวด
 
 

 
 กิจกรรมในวันน้ี มีการชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประกวด การบรรยาย “การเล่าเรื่อง
ด้วยภาพ (Storytelling)” โดยอาจารย์เอกลกัษณ์ 
อนนัตสมบรูณ์ อาจารย์พเิศษคณะสือ่สารมวลชน 
การบรรยาย “เทคนิคการเล่าเร่ืองด้วยภาพ 
(Visual Storytelling)” โดยอาจารย์บัณฑิต 
สัตย์เพริศพราย และอาจารย์อนุรักษ์ จันทร์ดำา 
อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน 
 ทั้งนี้ มีผู้แทนอาจารย์และนักเรียนที่สนใจ
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยี และศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในกรุงเทพฯและ
ต่างจงัหวดัเข้าร่วมประชุม จ�านวนรวม 200 คน
 ด ้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการและประกันคณุภาพ กล่าวว่า ขอต้อนรบั
อาจารย์และนักเรียนทุกคนที่สนใจเข้าร่วมประชุม
รับทราบรายละเอยีดเกีย่วกับการประกวดคลปิครัง้น้ี 
ซ่ึงจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยนักเรียนจะได้น�าข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดในรูปแบบคลิปวิดีโอ 
เพื่อส่งเข้าประกวดชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษา

 ผศ.ดร.บุญชาล เล่าถึงความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัยว่า รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย
ตลาดวิชา ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนท่ีต้องการเรียน
ได้เรียนหนังสือ จัดการเรียนการสอนทั้งระบบเปิด
และระบบปิด หากนกัศึกษาประสงค์จะเข้าช้ันเรยีน
มีอาจารย์สอนทุกวิชา แต่ถ้านักศึกษาต้องท�างาน
และเรียนไปพร้อมกัน ก็เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้หาความรู้จากสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้

 “ชีวิตของลูกศิษย ์ที่ เรียนรามค�าแหง 
เป็นชีวิตที่มีสีสัน หลายคนที่ผ่านการเรียนจาก
รามค�าแหงไปแล้ว มักได้รับค�าชมเชยจากนายจ้าง
ว่า เป็นผู ้ที่มีความมุ ่งมั่น อดทน เอาจริงเอาจัง 
ซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งของสังคมในอนาคตได้ อีกทั้ง 
ยังมีบัณฑิตอีกจ�านวนมากที่ประสบความส�าเร็จใน
หน้าทีก่ารงาน ท�างานอยูใ่นองค์กรภาครฐั ภาคเอกชน 
และสถาบันต่างๆทั่วประเทศ เรียกได้ว่า ไปที่ไหน
ก็ต้องพบกับลูกศิษย์รามค�าแหง 
 รามค�าแหงมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายที่
อยากให้ทุกคนรับทราบและได้สัมผัส จึงเป็นทีม่า
ของโครงการประกวดคลิปวิดีโอในครั้งนี้ ต้องขอ
ขอบคุณอาจารย ์และนักเรียนทุกคนที่จะได ้
ช่วยกันสะท้อนเรื่องราวของรามค�าแหงในเชิง
สร้างสรรค์ให้สาธารณชนได้รับรู ้ถึงความเป็น
รามค�าแหง และได้ทราบเรือ่งดีๆ ทีเ่กดิขึน้ทีน่ี ่ขอขอบคณุ
อีกครั้งและขอให้ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่หวัง
ทุกประการ”

 ส�าหรับสมาชิกเครือข่ายทั้ง 13 สถาบัน 
ประกอบด้วย ดร.จำาเนียร  ชุณหโสภาค ประธาน
เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รศ.ณัฐพล ขันธไชย มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 
มหาวทิยาลยัเกรกิ ดร.กฤษดา เชยีรวฒันสุข  มทร.
ธญับรุ ีผศ.ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ มรภ.นครปฐม                           
รศ.ดร.สกุญัญา บรูณเดชาชยั มหาวิทยาลยับูรพา         
อาจารย์วรวธุ ลีลานภาศกัดิ ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 
ผศ.ดร.จำาเริญ คังคะศรี มรภ.ร�าไพพรรณี ผศ.ดร.
ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.สมศักดิ์ โตรักษา สมาคมปรัชญาดษุฎีบณัฑติ
ทางสังคมศาสตร์ ม.ร. อาจารย์กิติศักดิ์ เจิมสิทธิ-
ประเสริฐ สมาคมรัฐศาสตร์ ม.ร. ดร.พรจิต 
อรณัยกานนท์ วทิยาลยัทองสขุ ศ.พเิศษ ดร.จริโชค 
วีรสย โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 
ม.ร. และ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ สมาคม
นักวิจัยแห่งประเทศไทย 
 โอกาสนี ้ดร.จำาเนยีร ชณุหโสภาค ประธาน
เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กล่าวว่า เครือข่ายส่งเสริมการวิจัย
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มก่อตั้ง
เดอืนมิถุนายน 2560 จนถงึปัจจบุนั มกีารด�าเนนิงาน
ตามพันธกิจในหลายด้าน และจากสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการจัดตั้ง

กระทรวงใหม่ เพ่ือควบรวมภารกจิไม่ให้เกิดการซ�า้ซ้อน
ในการด�าเนินงาน โดยการจัดตัง้ “กระทรวงอุดมศกึษา 
วจิยัและนวัตกรรม”ซึง่ได้ผ่านความเหน็ชอบของ ครม.
แล้วนัน้ ทัง้นีก้ระบวนการในการจดัตัง้กระทรวงใหม่
จะต้องประกอบไปด้วยร่างพระราชบัญญัติที่
เก่ียวข้องอีก 2 ฉบบั คอื ร่าง พ.ร.บ.วิจัยและนวัตกรรม 
และร่าง พ.ร.บ.ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม ซึง่ยงั
อยู่ระหว่างด�าเนินการ
 ทัง้น้ี เพือ่ตอบรบัความเปลีย่นแปลงทีก่�าลงั
จะเกดิขึน้ คณะกรรมการบรหิารเครือข่ายฯ ได้จัดท�า
ยทุธศาสตร์ 6 ด้าน คอื 1) พฒันากลไกบรหิารจัดการ
เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา 
2) เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 3) ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการสร้างงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4) สนับสนุนการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่สังคม 5) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ6) 
ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติสมาชิก บุคคลและองค์กร 
ทีท่�าคณุประโยชน์และสร้างชือ่เสยีงให้กับเครอืข่าย 
 นอกจากน้ี ยังได้ก�าหนดเป้าหมายในการ
ด�าเนินงานโดยเริ่มจากการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ทางการวิจัย ด้วยการอบรมสัมมนา เพื่อน�าความรู้
ไปใช้ในการสร้างงานวิจัย และน�าผลการวิจัย
ไปเผยแพร่โดยการน�าบทความไปลงในวารสาร

วิชาการและน�าเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุม
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากผลการวิจัยสู่ชุมชน
และสังคม เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
กล่าวว่า ขอชื่นชมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยฯ ที่ได้
รวมพลงักนัท�างานวจิยัและกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา สังคมและ
ประเทศชาต ิปัจจุบนัการร่วมมอืและสร้างเครอืข่าย
การวิจัย เป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ ซ่ึงจะช่วยให้การวิจัย
ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการรวบรวม
ผลการวิจัยต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม 
  “การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทางด้านทักษะ
การวิจัย และผลการวิจัยระหว่างกัน จะช่วยให้
เกดิผลดใีนด้านต่างๆ เพิม่ขีดความสามารถด้านการจดั
กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทาง
มนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์สร ้ างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ และเกิดการพัฒนารูปแบบ
งานวิจัยที่เข้มข้นยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ยินดีสนับสนุน ส ่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”

เครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัฯ  ลงนาม 13 สถาบันฯ  (ต่อจากหน้า 1)
   

เปิดตัวประกวดคลิปชีวิตดี๊ดี  SEASON 2                                                                 (ต่อจากหน้า 1)
 



ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓

          แนะทริคเด็ดสอบผ่าน ENG2001  
             ชี้นักศึกษาหมั่นฝึกฝนเพ่ือสร้าง ‘ทักษะ’  
             ด้านภาษา อาจต่างจาก ‘ความรู’้ ท่ีท่องจ�า 
              แล้วไปสอบได้ พร้อมเผยแนวข้อสอบและ 
               ยุทธการณ์พิชิต A โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ  
             ในบทเรียน
                     อาจารย์อรรถพล ปะมะโข อาจารย์ 
              ประจ�าภาควิชาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์  
                       คณะมนุษยศาสตร์ เผยว่าวิชา ENG2001 
             การอ่านเอาความภาษาองักฤษ เป็นการอ่าน 
                เพ่ือเข้าใจ ซ่ึงเป็นขั้นแรกสุดของการอ่าน
ภาษาองักฤษ มวีตัถปุระสงค์หลักให้นกัศึกษาสามารถเข้าใจประโยคภาษาองักฤษได้แม้ไม่รู้
ทุกค�าศัพท์ในประโยค โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ คือ การหาใจความส�าคัญของเนื้อเรื่อง
การรู้หลักและวิธีการใช้พจนานุกรม การเดาความหมายจากบริบท การศึกษาโครงสร้าง
ของค�าและประโยคที่มีความหมายเดียวกัน
 “หลักทฤษฎีซึ่งเป็นเทคนิคต่างๆ ของการเรียนวิชานี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
นกัศกึษาสามารถอ่านบทความภาษาองักฤษได้อย่างเข้าใจ ทกุสิง่ทีอ่าจารย์สอนเป็นเพยีง
เทคนคิและวธิกีาร เป็นตวัช่วยให้นกัศึกษาสามารถน�ากลับไปฝึกฝนด้วยตนเองต่อทีบ้่าน  
เพราะการฝึกฝนบ่อยๆ ซ�้าๆ จะช่วยให้นักศึกษาเก่งขึ้น”
 สำาหรับข้อสอบวิชาน้ีมี 100 ข้อ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 20 ข้อ ได้แก่ ประโยค
ที่มีความหมายเดียวกัน (Similar Meaning) 5 ข้อ โครงสร้างของค�า (Prefix, Suffix 
และ Root) 4 ข้อ การใช้พจนานกุรม (Dictionary Entry) 4 ข้อ การเดาความหมายจาก
บริบท (Contextual Clues) 2 ข้อ การหาใจความส�าคัญ (Main Idea) 5 ข้อ  
 ภาค Seen Passage เนือ้เรือ่งในต�ารา รวม 30 ข้อ โดยน�าเนือ้เรือ่งจากบทที ่6 
เรือ่ง Scientific Progress, Poisoning Prevention for Children, The Sense of Taste  
บทที ่7 เรือ่ง Verbal Attack, King Ramkhamhaeng’s Contribution  บทที ่8 เร่ือง 
Food Personalities, Successful Language Learners และบทที ่9 เรือ่ง The Olympic 
Games 
 และ ภาค Unseen Passage 50 ข้อ ซึง่จะค่อนข้างยาก เพราะเป็นเนือ้เรือ่งใหม่
ที่นักศึกษาไม่เคยเห็นมาก่อน  เป็นข้อสอบท่ีวัดผลความรู้นักศึกษาอย่างแท้จริง แต่ยังมี
ตวัช่วยเป็นภาคทฤษฎ ีและภาค Seen Passage ทีอ่าจารย์จะอธบิายทลีะประโยคในห้องเรียน
 “แนะน�าให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเริ่มจากต�าราเรียน ENG2001 ซึ่งมี
เนื้อหาอีกมากมายท่ีอาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างในห้องเรียนไม่หมด และมีแบบฝึกหัด
ท้ายเล่มพร้อมเฉลยให้นักศึกษาสามารถฝึกท�าด้วยตัวเองได้ หรือเลือกอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษท่ีตนสนใจจากเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ ที่มีความอัพเดตอยู ่ตลอดก็ได้  
เพราะส่วนมากอาจารย์จะน�าบทความจากอินเทอร์เน็ต วารสาร หรือหนังสือพิมพ์
ที่เป็นเรื่องใหม่ๆ และเป็นกระแสสังคมมาออกข้อสอบในภาค Unseen Passage”
 อาจารย์อรรถพล กล่าวอีกว่าหลักส�าคัญของการเรียนวิชา ENG2001 
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ คือการหม่ันฝึกฝน สมัยที่เราเป็นเด็ก เราเริ่มอ่านรู้เรื่อง
ขึ้นมาได้เพราะครูบังคับให้อ่าน แต่ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีเป็นตลาดวิชาไม่มีใคร
มาบังคับนอกจากต้องบังคับตัวเอง  ต้องฝึกอ่านข่าวหรือบทความภาษาอังกฤษทุกวัน 
หรือสัปดาห์ 2-3 บทความเป็นประจ�า ตรงไหนอ่านแล้วไม่เข้าใจห้ามปล่อยผ่าน 
ต้องพยายามค้นคว้าจนกว่าจะเข้าใจ
 “ตวัอาจารย์เองกว่าจะอ่านได้ก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักเหมอืนกนั จงึขอเป็นก�าลังใจ
ให้นักศึกษาทุกคน ส�าหรับคนที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน สามารถเรียนผ่านสื่อวิดีโอบรรยาย
ย้อนหลังได้  แล้วหมั่นฝึกฝนทักษะอย่างสม�่าเสมอ หากมีข้อสงสัยใดสามารถติดต่อ
อาจารย์ได้ที่ attapon_p@ru.ac.th และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของภาควิชา
ภาษาอังกฤษฯได้ที่ Facebook.com/RUEnglish”

เปิดทริคเด็ดสอบผ่าน ENG2001  
ชี้ ‘การฝึกฝน’ คือตัวช่วยที่ดีที่สุด

ENG 2002 ผ่านได้..ไม่ยาก

แค่ขยัน หมั่นฝึกฝน 

ไม่ลืมพื้นฐาน

  เปิดทรคิเดด็ สอบผ่าน ENG 2002 
อาศยัความรูพ้ืน้ฐานต้ังแต่ ENG1001 ลงลึก
เรื่องเทนส์ใน ENG 1002 สู่ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ENG 2001 ก่อนจะต่อยอด
ขั้นสุดที่การอ่านตีความใน ENG 2002  
แนะนักศึกษายึดความขยันหมั่นฝึกฝนเป็นที่ตั้ง  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล หัวหน้าภาควิชาภาษา
องักฤษและภาษาศาสตร์  อาจารย์ประจ�าวชิา ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ  
เปิดเผยว่าวิชานี้มีเน้ือหาสืบเน่ืองจาก ENG 2001 โดยอาศัยทักษะด้านการอ่านมา
ประยกุต์ใช้ และเน้นการจบัประเดน็ส�าคญั การหาใจความส�าคญั และการสรปุ เนือ้หาเหมอืน
การอ่านทั่วๆ ไป แต่ไม่ใช่การอ่านผิวเผิน ต้องมีการคิดวิเคราะห์ด้วย
 “กระบวนวชิา ENG 2002 เป็นวชิาทีมุ่ง่เน้นการอ่านเพ่ือการตคีวาม จ�าเป็นต้อง
อาศยัความพร้อมทางภาษาองักฤษท้ังไวยากรณ์ ค�าศัพท์ ส�านวนต่างๆ และมคีวามรูใ้นการใช้
พจนานุกรม การเดาความหมายศัพท์ โดยประยุกต์ความรู ้มาจาก ENG 2001 
เป็นส่วนมาก  และต้องไม่ละทิง้ความรู้พ้ืนฐานอย่าง ENG 1001 และ ENG 1002 ด้วย”
 วชิา ENG 1001 และ ENG 1002  เป็นวชิาส�าหรับปรบัพืน้ฐานใหม่ บางคนท่ีมี
พ้ืนฐานไม่ดอียูก่่อนแล้วอาจจะเรยีนรูไ้ด้ช้ากว่าเพือ่น แต่การเรยีนรูช้้าไม่ได้หมายความว่า
จะเรียนรู้ไม่ได้เสมอไป เพราะภาษาอังกฤษเป็นเร่ืองของทักษะ หากตั้งใจ หมั่นฝึกฝน
ฝึกท�าแบบฝึกหดั ขยนัอ่านข่าวสารบทความต่างๆ ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ กจ็ะเก่งได้แน่นอน
 “นักศึกษามักจะกังวลเรื่องค�าศัพท์ ซึ่งจริงๆ แล้วค�าศัพท์ไม่ใช่ประเด็นหลัก 
เพราะไม่มีใครสามารถเตรียมตัวเรื่องศัพท์ที่ไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกเรื่องอะไรได้ ดังนั้น
การฝึกอ่านจะส�าคัญมากกว่า หากไม่อ่าน ก็ฟังหรือดูสารคดีเอา ถ้าเป็นข่าว 2 ภาษา
จะดีมาก เพราะจะได้เรียนรู้ค�าศัพท์ไปในตัว เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติที่จะท�าให้
การฝึกฝนมีประสิทธิภาพ และยังได้เรียนรู้ค�าศัพท์เฉพาะที่เปิดหาในพจนานุกรมทั่วไป
ไม่ได้ ซึ่งเลือกอ่านเรื่องที่สนใจก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบพอดี
 นอกจากนี้ โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษก็ต้องให้ความส�าคัญด้วย  
เพราะแต่ละโครงสร้างก็จะมีความหมายเฉพาะตัว เช่น 12 เทนส์ บ่งบอกช่วงเวลา  
รูปประโยค if-clause เป็นประโยคเง่ือนไข เป็นต้น ดังน้ันสิ่งท่ีนักศึกษาควรจะโฟกัส
คือการฝึกอ่าน ที่จะอ่านอย่างไรให้สอบได้คะแนนเยอะ และท�าได้ทันเวลาด้วย”
 ส�าหรบัแนวข้อสอบ ผศ.ดร.แก้วกลัยา แอบเผยไต๋ให้นกัศกึษาเตม็ท่ี โดยส่วนใหญ่
เน้นเนื้อหาในเนื้อเรื่อง เช่น การหาชื่อเรื่อง การหาใจความส�าคัญ ซึ่งไม่ใช่การวิเคราะห์
ทั้งหมด และยังมีค�าถามเกี่ยวกับค�าศัพท์ที่มีตัวอธิบายในเน้ือเรื่องแล้ว รวมถึงค�าถาม
เกี่ยวกับค�าอ้างอิงด้วย
 “เวลานักศึกษาอ่านธรรมดาไม่มีอะไรมาก�าหนด แต่เวลาอ่านสอบจะมีเวลา
เป็นตัวก�าหนด ดังนัน้วธิท่ีีจะอ่านเพ่ือท�าข้อสอบได้มาก ทันเวลา และเดาน้อย ต้องอาศยั
หลกัการฝึกทกัษะการอ่านจากต�าราเรยีนภาคทฤษฎ ีบทที ่1-5 และเริม่การอ่านข้อสอบ
จากการอ่านค�าถามก่อน แบบผ่านๆ ไม่ต้องอ่านตัวเลือกเพราะจะท�าให้สับสน จากนั้น
อ่านเนือ้เรือ่งทลีะบรรทดัเน้นใช้สายตากวาด โดยไม่ต้องแปลเพราะจะเสยีเวลา ถ้าค�าถามใด
ที่จ�าได้ให้ขีดท�าสัญลักษณ์ไว้ พอจบแล้ว อ่านรอบ 2 ต่อพร้อมเช็กค�าตอบ 
 วธิกีารอ่านลักษณะน้ีจะช่วยให้นักศึกษาท�าข้อสอบได้เรว็ข้ึน ซ่ึงจะมข้ีอมูลอยูใ่น
เนือ้เรือ่งแล้ว เช่น ชือ่เรือ่ง ใจความส�าคญั เป็นต้น หากไม่มีข้อมลูอยูใ่นเนือ้เรือ่ง ต้องอาศยั
กรอบประสบการณ์ในการตคีวามหมายร่วมด้วย หรอืพิจารณาจากรายละเอียดทีแ่สดงนยัยะ 
ซึง่จ�าเป็นต้องอ่านอย่างระมดัระวงัแล้ววิเคราะห์ด้วยตนเอง ดงันัน้การฝึกอ่าน ฝึกท�าจากใน
ต�าราเรียน และบทความข่าวสารต่างๆ มีความส�าคัญอย่างมากต่อการเสริมสร้างทักษะ
และเพื่อสอบผ่าน รวมถึงความรู้พื้นฐานของ ENG 1001 ENG 1002 และ ENG 2001 
ก็ต้องน�ากลับมาใช้ด้วย”

 ข้อสอบออกท�านองเดียวกับในหนังสือ  มีภาคทฤษฎี 10 ข้อ และภาคปฏิบัติ
แบ่งเป็น Seen passage 40 ข้อ Unseen passage 50 ข้อ  
 ท้ายนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัยใด สามารถติดต่อ ผศ.ดร.แก้วกัลยาได้ที่
เฟซบุ๊กแฟนเพจของภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ FB: Department of 
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  ส่วนภาพยนตร์เก่ียวกับภูตผีปีศาจ เปลี่ยนไปจากเดิมช่วงก่อนยุค
สงครามเย็น เช่น เรื่องแม่นาคพระโขนง จากผีที่ไม่มีตัวตน แต่ยุคหลังมีลักษณะ
ของความเป็นมนุษย์มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคโพสต์โมเดิร์น ภาพยนตร์
ไทยมีกลิ่นไอผี แสดงให้เห็นความห่วงหาอาลัยแบบมนุษย์ ความรักของผู้ชาย 
ทรัพย์สมบัติ และความสัมพันธ์แบบครอบครัว
  ผ ู ้หญิงในภาพยนตร์อาเซ ียน ผมมีความสนใจบุคคลที่สร้าง
ภาพยนตร์ในกัมพูชา คือ เรื่อง งูเก็งกอง ก�ากับโดย  เตีย ลิมกุน ชาวกัมพูชา
เชื ้อสายจีน เป็นภาพยนตร์ที ่ประสบความส�าเร็จ สามารถเข้าไปชิงรางวัล
สิงโตทองค�า ผลิตขึ้นในทศวรรษที่ 70 มีอิทธิพลมาจากละครจักรๆวงศ์ๆ ใน
ประเทศไทย ซึ่งกัมพูชา ก็ได้น�าเทพปกรณัม คือ งู/นาค เป็นความเชื่อระหว่าง
มนุษย์กับงู/นาค รับบทโดย ดี เสวต นางเอกตลอดกาลแห่งกัมพูชา และเป็น
สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของกัมพูชา มีสายเลือดไทย แม้ชีวิตต้องระหกระเหิน
ไปอยู ่ฝรั ่งเศสหลายปี แต่ก็กลับมาอยู่ประเทศบ้านเกิด 
  ภาพยนตร์เรื ่องสุดท้ายที ่ ดี เสวต แสดงคือเรื ่อง “golden 
slumbers” อีกทั้ง ดี เสวต ย ั ง เคย เล ่ นละคร เร ื ่ อ ง  ร ักข ้ามขอบฟ้า 
คู่กับสมบัติ เมทะนี ขับร้องเพลงโดย สิน ศรีสมุทร และดี เสวต จากนั้นหลังปี 
1975 อุตสาหกรรมภาพยนตร์กัมพูชาได้ฟื้นกลับมาอีกครั้ง คือ โบพนา (บุปผา) 
และยังเป็นชื่อของสถาบันภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา 
  อาจารย์อนุสรณ์ กล่าวอีกว่า บทบาทของผู้หญิงอาเซ ียน โดย
เฉพาะของกัมพูชานั ้น ก่อนที่กองทัพสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาก่อสงคราม ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม มีความผูกพันกับประเทศไทยในฐานะของผู้ร่วมปลดปล่อย 
อิทธิพลกองทัพญี่ปุ่น เสรีไทย ปี 2490-2516 ความเปลี่ยนแปลงของอาเซียนเป็น
เชิงวัฒนธรรมมากกว่าการทหาร ปี 2518 -2531 มีนโยบายเปล่ียนสนามรบให้เป็น
สนามการค้า ผู ้หญิงแต่ละประเทศสร้างอัตลักษณ์เป็นของตนเองมากขึ ้น 
และปี 2531 ประเทศอาเซียนมุ่งไปสู่ความเป็นทุนนิยม 
  โดยสรุปแล้ว ผู้หญิงในอาเซียนมีลักษณะต่างกัน ยุคแรกก่อน
สงครามเย็น ทุกประเทศพอใจในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเอง เช่น ประเทศไทย เริ่มถูก
บังคับให้ใส่หมวก ใส่กระโปรงแทนผ้าถุง เกิดการแบ่งแยกเป็นอัตลักษณ์ขึ ้นมา 
ปัจจุบ ันอยู ่ในยุคโพสต์โมเดิร ์น เป็นทุนนิยมแบบใหม่ และมีอิทธิพลของ
โซเช ียลมีเด ียเข ้ามาเปลี ่ยนผู ้หญิง เห็นได้จากละครไทย ที่แสดงบทบาทของ
ผู้หญิงชัดเจน เช่น ละครเมีย 2018 ท�าให้เห็นว่าการเรียกร้องของผู้หญิงในละคร
หรือภาพยนตร์จะมีมากขึ้นและต้องมีต่อไป

‘ผู้หญิงอาเซียน’ ดึงอัตลักษณ์ของสังคม
ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เชิงวัฒนธรรมตามยุค
     อาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ 
นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายช้ี 
‘บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์
อาเซ ียน’ เปลี ่ยนตามยุคสมัย 
ด ึ งอ ัตล ักษณ ์ เด ่นของส ังคม 
ถ ่ายทอดผ ่านภาพยนตร ์แลก
เปล ี ่ยนเช ิงว ัฒนธรรมในการ
ประช ุมทางว ิชาการภาพยนตร ์อาเซ ียนศ ึกษา และเทศกาลภาพยนตร์
อาเซ ียน ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และคณะส่ือสาร
มวลชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้อง 315 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

อาจารย ์อน ุสรณ์ เล่าถึงจุดพลิกผันของภาพยนตร์
อาเซียนเกิดขึ้นหลังสงครามเย็น ภาพยนตร์ได ้ผล ิต
ขึ้นทิศทางเดียวกัน เพ่ือความเพลิดเพลิน ตามสุขนิยม 
แบบกรีก เป็นเร่ืองความรัก ตลกชวนหัว ความเชื่อภูตผี
ปีศาจ เช่น แม่นาคพระโขนง ช ุมแพ ทางเสือเผ่น 
หร ือหนังบู ๊  ท ี ่ย ังเห ็นอิทธ ิพลจากเร ื ่องข ุนพันธ ์ 
ที่พยายามย้อนกลับไปช่วงสงครามเย็น ถอดแบบการ
ปราบปรามของรัฐที่ต้องการปราบปรามคอมมิวนิสต์ 
หรือผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ

รู้จักอาจารย์วิทย์ดีกรีดอกเตอร์
นักวิจัยระดับชาติ

 เผยโฉมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ดีกรีดอกเตอร์จากอังกฤษ บุคลากรคุณภาพ
การันตีโดยผลงานวิจัยรางวัลเหรียญทอง
เกียรติยศจากเวทีระดับโลก และประสบการณ์
สอนยาวนานกว่า 10 ปี บวกกับความฝัน
อยากเป็นอาจารย์ตั ้งแต่วัยเยาว์ เผยภูมิใจ
ได้ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์สู ่เด็ก
รุ ่นใหม่ให้เป็นอนาคตที ่ด ีของชาติ
 อาจารย ์ ดร.จร ิยา ร ่มสายหย ุด 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง อดีตนักเรียนทุน
พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จบปริญญาตรี สาขาเคมี และปริญญาโท สาขา
เคม ี อ ิ นทร ี ย ์ จ ากคณะว ิทยาศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยมห ิดล โดยม ี 
ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  
 หลังจากเรียนจบปริญญาโท อาจารย์ ดร.จริยา สมัครเป็นอาจารย์
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตั้งแต่ปี 2547 ก่อนจะได้รับทุนเพื่อบินลัดฟ้าไป
เรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ School of Chemistry, University of 
Southampton ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2549

 
 

 “ตอนเด็กๆ อยากเป็นอาจารย์มาก ถึงขั้นสงสัยว่าต้องเรียนคณะ
อะไรถึงจะได้เป็นอาจารย์ พอตอนน้ีได้มาเป็นอาจารย์เต็มตัวมีประสบการณ์
การสอนท่ี ม.รามค�าแหงยาวนานกว่า 10 ปี ก็รู้สึกภูมิใจ ได้ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ต่อยอดสู่เด็กรุ่นใหม่ให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ
 ทุกวันน้ีวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศ และ
จะส�าคัญมากขึ้นอีกในอนาคต ในฐานะอาจารย์ก็ตระหนัก และพยายาม
อัพเดตความรู้ของตัวเองอยู่ตลอด โดยเฉพาะการท�างานวิจัยท่ีเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ออกสู่สังคม”                     (อ่านต่อหน้า11)

 อาจารย์ ดร.จริยา มีผลงานวิจัยท่ี
ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ผลงานวิจัยสูตร
สมุนไพรเพ่ือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จากเวทีประกวดผลงาน
วิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ปี 2560 
ผลงานแอพพลิเคชันส�าหรับวิเคราะห์
พื ้นผิวถนน ได ้ร ับรางวัลเหรียญทอง
เกียรติยศ จากเวทีประกวดผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ปี 2561 
และผลงานระบบการจัดการสัญญาณไฟ
 จราจรเพื่อรถฉุกเฉิน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัลพิเศษจาก 

Korea Invention Promotion Association จากเวทีประกวดผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ  ณ กรุงเจนีวา ปี 2561

 อาจารย ์ ดร.จร ิยา เผยว ่าม ีความฝ ันอยากเป ็นอาจารย ์
มหาว ิทยาล ัยมาต ั ้ งแต ่ เด ็กๆ รวมถึงมีความชอบในวิชาเคมี ท ี ่ ได ้
ศ ึกษาปฏิก ิร ิยา รวมถึงได้ท�าการทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ได้อยู่
ตลอดเวลา



รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคมคณะเศรษฐศาสตร์
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เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุลคณะมนุษยศาสตร์

๕

 ในห้องครัว เราจะพบเคร่ืองปรุงต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบอาหารมากมาย 
ครั้งที่ผ่านมาได้น�าเสนอ น�้าตาล น�้าปลา ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสถั่วเหลือง 
เกลือ พริก พริกป่น และพริกไทย ไปแล้ว ในครั้งนี้จะแนะน�าให้รู้จักเครื่องปรุงอีก 
3 ชนิด คือ
  Mắm tôm           (หมัม โตม)              กะปิ
 Mắm cá       (หมัม ก๊า)           ปลาร้า
 Mì chín, bột ngọt (หมี่ จี๊น  โบ่ท หง็อต)  ผงชูรส
                   Mắm tôm (หมัม โตม)  กะปิ
 คนเวียดนามใช้กะปิในการประกอบอาหาร หรือแม้กระทั่งท�าเป็นเครื่อง
จิ้ม ส�าหรับรับประทานกับขนมจีน และเต้าหู้ทอด โดยเรียกอาหารชนิดนี้ว่า bún 
đậu mắm tôm (บุ๋น เดิ่ว หมัม โตม)   
 กะปิจะมีกลิ่นแรง มีเรื่องเล่าตามความเชื่อของคนเวียดนามว่า กะปิ
สามารถใช้ไล่ผีได้ เนื่องจากผีไม่ชอบกลิ่นที่รุนแรงของกะปิ อีกทั้งยังบอกไว้ว่า คน
ที่กินกะปิจะไม่ถูกผีหลอก 
     Người ăn mắm tôm sẽ không bị ma quỷ làm hại.
       (เหงื่อย อัน หมัม โตม แส คง บิ มา กวุ๋ย หล่าม ห่าย)
 นอกจากนี้ยังมีกะปิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า Mắm chua (หมัม จัว) จัว 
หมายถึง เปรี้ยว กะปิชนิดนี้จะมีรสชาติออกเปรี้ยว ท�าจากกุ้งฝอย กุ้ง หรือปลา   
      Mắm chua là một loại mắm chế biến từ tép moi, tôm hoặc cá.
    (หมัม จัว หล่า โหมต ลหว่าย หมัม เจ๊ เบี๊ยน ตื่อ แต๊ป มอย โตม ฮวัก ก๊า)
โดยจะมีแหล่งผลิตอยู่ที่ภาคกลางของประเทศเวียดนาม หรืออาจเรียกว่า  
mắm tôm chua (หมัม โตม จัว) หรือ  tôm chua của Huế (โตม จัว กั๋ว เฮว้)
 กะปิอีกชนิดหนึ่งของคนเวียดนาม คือ Mắm ruốc (หมัม สวก) ท�าจาก
กุ้ง คล้ายกับหมัมจัว แต่ไม่มีรสเปรี้ยว กลิ่นไม่แรงเท่ากับ หมัมโตม สามารถน�าไป
เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหารประเภทแกง หรือผสมน�้าให้เจือจาง เพื่อท�า
น�้าจิ้มได้
            Gia vị chủ yếu của mắm ruốc là gừng, riềng giã nhỏ, vắt         
            một ít nước chanh là vừa.
(สา หว ิจู ๋เอีย๋ว ก๋ัว หมมั สวก หล่า ก่ึง เส่ียง ซา หญอ วตั โหมต อ๊ีต เนือ้ก จัญ หล่า เหวือ่)
 เครือ่งปรงุส�าหรบัหมมัซวกคอืขงิ ข่าบด เตมิน�า้มะนาวเลก็น้อย แค่นีเ้พยีงพอ
                  Mắm cá   (หมัม ก๊า)  ปลาร้า
 หรือเรียกว่า Mắm cá linh (หมัม ก๊า ลิญ) ที่ประเทศเวียดนามก็มีการ
ท�าปลาร้า โดยอาจใช้ได้ทัง้ปลาตวัเลก็ และปลาตวัใหญ่ บางแห่งมีการใช้ปลาช่อน 
ปลาตะเพยีน ไปหมกัเป็นปลาร้า เพ่ือน�ามาทอดรบัประทาน จะสังเกตได้ว่า จะไม่ใช้
ปลาทะเลเป็นวัตถุดิบในการท�าปลาร้า
 ปลาร้า เป็นอาหารที่แพร่หลายในภูมิภาคตะวันตกของประเทศเวียดนาม 
ดังจะกล่าวได้ว่า
 Mắm cá linh đặc sản miền tây.
 (หมัม ก๊า ลิญ ดั่ก สาน เหมี่ยน เตย)
 ปลาร้าเป็นอาหารพิเศษประจ�าภูมิภาคตะวันตก
                     Mì chín  (หมี่ จี๊น)  ผงชูรส
 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า bột ngọt (โบ่ท หง็อต) เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร 
โดยเชื่อกันว่าหากใส่ผงชูรสแล้วจะท�าให้อาหารอร่อยมากขึ้น
 เราจะพบผงชูรสเจือปนอยู่กับอาหารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นอาหารปรุงสดใหม่
ตามร้านอาหาร หรอื อาหารกึง่ส�าเรจ็รปู เช่น บะหม่ีก่ึงส�าเรจ็รปู จะพบว่าในเครือ่งปรงุ
เหล่านั้นจะมีส่วนผสมของผงชูรสและเกลืออยู่เป็นปริมาณมาก
 Gia vị của mì thường chứa mì chin  và một lượng lớn muối.
 (ซา หวิ กั๋ว หมี่ เถื่อง เจื๊อ หมี่ จี๊น หว่า โหมต เหลื่อง เหลิน หมวย)
 หากเราแพ้ผงชูรส ไม่อยากให้คนท�าอาหารใส่ผงชูรส เม่ือเราส่ังอาหาร
ต้องบอกกับเขาว่า “không mì chín” (คง หมี่ จี๊น)

เครื่องปรุง (ตอนที่ 5)  gia vị (ซา หวิ)ตอน ค้าไม่เสรี (3)
 สองตอนที่ผ่านมาผมเกริ่นน�าเรื่องการพยายามใช้นโยบายคุ้มครองการค้า
โดยกีดกันการน�าเข้าด้วยวิธีต่าง ๆ มาแล้ว ในตอนนี้จึงจะขอเข้าเร่ืองอย่างรวดเร็ว
ว่าการค้าไม่เสรีนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ซึ่งผมขอเน้นว่าการค้าทั้งเสรีและ
ไม่เสรีต่างก็มีข้อดีและข้อเสียด้วยกันท้ังน้ัน ไม่ใช่ว่าพอมีค�าว่าเสรีแล้วจะต้อง
ดีไปเสียหมด ตัวอย่างเช่นค้าฝิ่นเสรีท่ีจีนยุคซูสีไทเฮาโดนมาแล้วจนประเทศเกือบ
ล่มจมยังไงเล่าครับ
 ผมขอพูดถึงข้อดีของการค้าไม่เสรีก่อนก็แล้วกันเพราะเรามักจะได้ฟังแต่
ข้อเสียกันเป็นส่วนใหญ่ ข้อดีอย่างแรกของการใช้นโยบายคุ้มครองการค้าซ่ึงท�าให้
เกิดการค้าไม่เสรีก็คือท�าให้ผู้ผลิตภายในประเทศอยู่รอดได้แม้จะมีการแข่งขันจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประเทศก�าลังอยู่ในระยะเร่ิมต้นพัฒนาอุตสาหกรรม
และมอีตุสาหกรรมเกดิใหม่ท่ีเรยีกกันว่า infant industry (infant แปลว่าเด็กทารก) 
ที่ยังจ�าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองอยู่เป็นจ�านวนมาก หรืออาจจะเป็นในกรณีที่
อุตสาหกรรมเดิมอยู่ไม่รอดจนต้องปิดกิจการท�าให้คนตกงานเป็นจ�านวนมาก
อย่างท่ีเป็นอยู่ในสหรัฐฯ มาตรการนี้ท่ีต้องท�าร่วมกับการจูงใจอย่างอื่นคือลด
หรือยกเว้นภาษีและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักลงทุน(เหมือนการส่งเสริม
การลงทุนหรือ BOI ของเรา) เพื่อให้กลับมาลงทุนสร้างการผลิตและการจ้างงาน
ขึ้นใหม่อีกครั้ง...นี่คือความหวังที่ประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะเกิดขึ้น
 ข้อดีของการกีดกันทางการค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเพ่ือลดการขาดดุล
หรอืเสยีเปรยีบการค้าท่ีแปลว่าในการท�าการค้าระหว่างกนันัน้ ประเทศเป็นฝ่ายซ้ือ
มากกว่าขาย โดยเฉพาะถ้าเราขาดดุลต่อเนื่องทุกปี ๆ ละหลายแสนล้านเหรียญ
นีก่ค็งไม่น่ายนิดีสกัเท่าไหร่ ถ้าท�าการค้าเสรแีล้วปล่อยให้อกีฝ่ายตกัตวงผลประโยชน์
อยู่เกือบจะฝ่ายเดียวก็ไม่น่าจะทนกันได้นาน ถ้าอ่านจากถ้อยแถลงของทรัมป์
ทีเ่ปรยีบเทยีบให้ดวู่าจีนนัน้ยงัเกบ็ภาษีขาเข้ารถยนต์จากสหรฐัฯสูงถงึ 25% เม่ือเทยีบ
กับอัตราที่สหรัฐฯ เก็บจากรถยนต์ที่น�าเข้าจากจีนเพียง 2.5% แล้วก็จะเห็นได้ว่า
สหรัฐฯ ต้องการหาทางลดความเสียเปรียบลงให้ได้
 เมือ่พดูถงึข้อดขีองการกดีกนัการค้าไป 2 ข้อแล้วก็จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจ
ถึงข้อเสียที่ตามมาไปด้วยเลยนั่นก็คือการที่สินค้าที่ผู้บริโภคในประเทศที่มีการต้ัง
ก�าแพงภาษีซื้อจะมีราคาแพงขึ้นแน่นอน เพราะการที่สินค้าที่ผลิตในประเทศ
จ�าเป็นต้องได้รบัความคุม้ครองมสีาเหตมุาจากผลิตสูต่้างชาตไิม่ได้หรอืต้นทนุสงูกว่า
นั่นเอง ดังนั้นเมื่อต้องขึ้นภาษีขาเข้าท�าให้สินค้าต่างชาติราคาแพงขึ้นก็แปลว่า
คนในประเทศจะต้องใช้ของแพงแน่นอน ซึ่งข่าวที่ก�าลังฮ็อตอยู่ในตอนนี้ก็คือ
คนอเมริกันมีหวังต้องซื้อ IPhone รุ่นที่จะออกใหม่ปลายปีนี้แพงข้ึนกว่าปกติแน่ๆ 
(จากที่ก็แพงอยู่แล้ว) และไม่ใช่แค่ไอโฟนเท่านั้น ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้
ของทรัมป์ยังวิเคราะห์ไว้ว่าจะมีสินค้าอื่นที่ราคาแพงขึ้นตามมาอีกมากโดยเฉพาะ
รถยนต์ ซึ่งราคาจะแพงข้ึนแค่ไหนก็อยู่ท่ีว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ภายในประเทศของสหรัฐฯ พอจะทดแทนการน�าเข้าได้ดีเพียงใด โดยเฉพาะเรื่อง
การผลิตรถยนต์ซึ่งสหรัฐฯ ต้องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมรถยนต์ให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้น
อกีครัง้หลงัจากทีป่ล่อยให้เมอืงอตุสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่น Detroit ต้องกลายเป็น
เมืองของโรงงานร้างทีเ่ตม็ไปด้วยอาชญากรรม (ถ้าใครพอจ�าได้เมือ่สัก 20 ปีทีแ่ล้ว
ไทยเรายงัเคยตัง้เป้าจะเป็นศนูย์กลางการผลติรถยนต์หรือดีทร้อยท์แห่งเอเชยีอยูเ่ลย) 
 ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญของการใช้นโยบายกีดกันทางการค้าก็คือการ
เกิดสงครามการค้าหรือ Trade War ตามมา และถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสงครามแล้วก็
ย่อมไม่เกิดผลดีกับฝ่ายใดทั้งสิ้น ประเทศที่เคยส่งออกและได้เปรียบดุลการค้าก็จะ
พบว่าส่งออกลดลงซึ่งย่อมกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอน
ไม่มากก็น้อย และเนื่องจากมีการตอบโต้ด้วยการตั้งก�าแพงภาษีเช่นกันก็จะท�าให้
ได้รับผลจากการที่ผู้บริโภคในประเทศจะต้องซื้อของแพงขึ้นด้วย
                                                                          (อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑๖

 เพือ่เป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษาให้กับนิสตินักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบนัอ่ืน กรณทีีย่งัไม่ส�าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศึกษาอืน่ และมคีวามประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียงแห่งเดียว และขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือหากเคยศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้ โดยให้เทียบกระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นก่อน และจึงน�าวิชาที่สอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไปเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้วิชาซ�้าซ้อน แต่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใช้สิทธิ์
เทียบโอนหน่วยกิตในขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นอยู่อีกไม่ได้ โดยก�าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร

        จ�าหน่ายตัง้แต่วันที ่16 ตลุาคม 2561 ถงึวนัที ่13 พฤศจิกายน 2561 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

      2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี
          2.2 เคยเป็นนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน (ระดบัปรญิญาตร)ี 
ทีส่�านกังาน ก.พ. หรอืกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืสภามหาวิทยาลยัรามค�าแหง
รับรอง และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป
          2.3 เป็นผูม้คีวามประสงค์ทีจ่ะขอเข้าเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
รามค�าแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

         รบัสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลยัรามค�าแหง (รามฯ 1) ระหว่างวนัที่
10-13 พฤศจกิายน 2561 (ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08.30-15.30 น.
ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครให้ด�าเนินการพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ชัน้ปรญิญาตร ีโดยให้ผูส้มคัรแจ้งแก่เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจหลกัฐานให้ทราบในการขอย้าย
โอนและขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่จบการศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
โดยด�าเนินการสมัครได้ 2 กรณี ดังนี้
          3.1 กรณซีือ้เล่มระเบยีบการรบัสมคัร และกรอกข้อมลูในใบสมคัร 
(อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) แล้วน�ามาสมัคร
          3.2 กรณ ีไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูลการสมคัรล่วงหน้าทาง
อินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.iregis2.ru.ac.th ผู้สมัคร
ต้องพิมพ์ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา แล้วน�ามาสมัคร

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
             ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำารุงการศึกษา มีดังน้ี

          4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200.- บาท
          4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  1,000.- บาท
         4.3 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา    100.- บาท
         4.4 ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ (ภาคปกติ)                            
     ภาคละ     100.- บาท
         4.5 ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย      800.- บาท
         4.6 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ  25.- บาท
         4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต     
           4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง   
     หน่วยกิตละ         50.- บาท
           4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
     หน่วยกิตละ   100.- บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด A4 เท่านั้น)

          5.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2)   
              จ�านวน 1 ฉบับ
         5.2 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ�านวน 2 ฉบับ

          5.3 ส�าเนาทะเบียนบ้าน           จ�านวน 1 ฉบับ
         5.4 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน          จ�านวน 1 ฉบับ
         5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
  จากสถาบันเดิมที่มีผลการเรียนจนถึง
  วันที่มาด�าเนินการสมัคร พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
          และค�าอธบิายรายวชิา (Course Description)
  ของแผนการศึกษาเดิม   จ�านวน 1 ชุด
         5.6 รูปถ่ายสีหรือขาวด�า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 
       หรือ 1 นิ้วครึ่ง จ�านวน 1 รูป
         5.7 เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
       ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า จ�านวน 2 ฉบับ
         5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์และอนามัย
     ฉบับละ 50 บาท) จ�านวน 1 ฉบับ
          5.9 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัคร)  
       จ�านวน 1 ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

             6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
แก่ผู ้สมัครโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษาก�าหนด 
ตามข้อ 8 ของข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ.2560
         6.2 หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
และมีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน ให้ทางคณะที่รับ
เข้าศึกษาพจิารณาเทยีบโอนหน่วยกติให้ตามข้อ 10 ของข้อบงัคับมหาวิทยาลยั
รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 ได้
         6.3 ให้ผู ้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม (ยกเว้น พ้นสถานภาพ
ไม่ต้องใช้) และลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
(กรณี ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร
        6.4 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอนหน่วยกิต พร้อมขอ
ค�าแนะน�าในการลงทะเบียนเรียนจากเจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะ  
และด�าเนนิการลงทะเบยีนเรยีนในขัน้ตอนการลงทะเบยีนเรยีน ในวนัยืน่สมคัร

           อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน  ถ้าผู้สมัครลงกระบวนวิชาที่เทียบ
โอนหน่วยกติไว้ในวนัสมคัร  สามารถสบัเปลีย่นกระบวนวชิาในภายหลงัได้ 
ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
        6.5 หากผู้สมัครน�าเอกสารเทียบโอนหน่วยกิตใดๆ มาไม่ครบ
ในวันสมัครให้ผู้สมัครน�ามาให้ครบสมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ
ภาค 2/2561 มฉิะน้ัน จะถอืว่าการเทยีบโอนหน่วยกติเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงนิ
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตที่ได้ช�าระไว้แล้วทั้งสิ้น

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 
ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ช้ัน 3) 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561



ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๗

 ปีการศึกษา 2561 มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามค�าแหงเป็นจ�านวนมากถึง 25,219 คน และเมื่อรวมกับนักศึกษาเก่าที่

ลงทะเบียนเรียน ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2561 อีก 104,430 คน ท�าให้

จ�านวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2561 มีจ�านวน

ถึง 129,649 คน คิดเป็นจ�านวนที่นั่งสอบ 655,131 ที่นั่ง

 ด้วยจ�านวนนกัศกึษาท่ีเข้าสอบในแต่ละภาคการศกึษามเีป็นจ�านวน

มาก ท�าให้มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องมีข้อปฏิบัติในการสอบไล่ เพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติส�าหรับนักศึกษาในการเข้าสอบ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ข้อปฏบิตัเิหล่านีถ้อืเป็นข้อปฏิบตัทิีน่กัศึกษาทุกคนจะต้องปฏบิตัติาม 

หากฝ่าฝืนนักศึกษาอาจหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบหรือถูกลงโทษ ตั้งแต่

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร งดตรวจกระดาษค�าตอบ ห้ามลงทะเบียน

เรียน 2 ภาคการศึกษา และโทษหนักที่สุดกรณีที่ท�าผิดซ�้า คือถูกลบชื่อ

ออกจากการเป็นนักศึกษาตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่ 684/2537 

เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบไล่และ1829/2546 เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ 

(แก้ไขเพิ่มเติม)

 ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่ที่นักศึกษาต้องทราบ มีจ�านวน 20 ข้อ

แต่ขอยกเฉพาะข้อที่ส�าคัญๆ ที่นักศึกษาต้องทราบจ�านวน 13 ข้อ ดังนี้

 1.ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สุภาพ

            นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะ

เข้าห้องสอบ นักศึกษาชายห้ามสวมเสื้อยืดท่ีไม่มีปก และต้องสอดชาย

เสื้ อ ไว ้ ในกาง เกง  นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรงห้ามสวมกางเกง

หรือกางเกงกระโปรง

    นักศึกษาที่ฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรในครั้งแรก 

และหากยังคงกระท�าผิดอีกจะถูกงดตรวจกระดาษค�าตอบกระบวนวิชาที่

เข้าสอบ

 2.ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน เวลา และสถานที่สอบ

    2.1 ในการสอบไล่ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้มีกระบวนวิชาที่มีการสอบเกินกว่า 1 คาบเวลา 

เป็นจ�านวน 5 กระบวนวิชา ดังนี้

    2.1.1 กระบวนวิชา ENG1001 สอบวันที่ 20 ตุลาคม 2561   

    (คาบเช้าและคาบบ่าย)

    2.1.2 กระบวนวิชา POL1100 สอบวันที่ 17 ตุลาคม 2561   

    (คาบเช้าและคาบบ่าย)

             2.1.3 กระบวนวิชา POL1101 สอบวันที่ 25 ตุลาคม 2561   

    (คาบเช้าและคาบบ่าย)

             2.1.4 กระบวนวิชา THA1003 สอบวันที่ 27 ตุลาคม 2561   

    (คาบเช้าและคาบบ่าย)

    2.1.5 กระบวนวิชา RAM1000 สอบวันที่ 18 ตุลาคม 2561   

    (คาบเช้าและคาบบ่าย)

             การท่ีนักศึกษาเข้าสอบในเวลาใดนั้น ให้นักศึกษาตรวจสอบ

ได้จากตารางสอบไล่รวม ซ่ึงระบุช่วงรหัสประจ�าตัวของนักศึกษาไว้แล้ว

ว่านักศึกษาผู้ใดจะต้องเข้าสอบในช่วงเวลาไหน หรือนักศึกษาอาจตรวจสอบ

จากตารางสอบไล่รายบุคคลซึ่งระบุเวลาสอบของกระบวนวิชาที่นักศึกษาลง

ทะเบียนเรียนไว้

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่ก�าหนดไว้ในตารางสอบไล่ 

จะเลือกสอบในคาบเวลาใด คาบหนึ่งที่ต้องการไม่ได้

     2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่

 ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้ก�าหนดให้

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบตามสถานที่สอบ และที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนดไว้ให้ โดยตารางสอบไล่จะเป็นเอกสารทีแ่สดงให้ทราบว่ากระบวนวชิา

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้จะต้องเข้าสอบที่สถานที่สอบใดเช่นเดียวกับ

บัญชีติดที่นั่งสอบแสดงแถวและที่น่ังสอบจะเป็นเอกสารท่ีแสดงให้ทราบว่า 

ที่นั่งสอบนั้น ๆ เป็นของนักศึกษาผู้ใด

 นกัศกึษาทีเ่ข้าสอบผิดคาบเวลาและสถานทีส่อบท่ีก�าหนด จะถูกปรับ

ให้เป็นสอบตกในกระบวนวิชานั้น ๆ

 3.ห ้ามนักศึกษาเข ้าสอบโดยไม ่มีบัตรประจำาตัวนักศึกษา 

บตัรประจำาตวัประชาชน และใบเสร็จรับเงิน ประจำาภาคการศกึษาทีเ่ข้าสอบ 

ไปแสดงแก่กรรมการคุมสอบ

 ในกรณีที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือ

ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้นักศึกษาไปติดต่อขอถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัว

นักศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาใบเสร็จรับเงินได้ที่งาน

บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) อาคาร KLB ช้ัน 1 หรือ

ใช้ตารางสอบไล่รายบุคคลที่มหาวิทยาลัยแจกให้แทนใบเสร็จรับเงิน ส�าหรบั

วิทยาเขตบางนานักศึกษาสามารถไปติดต่อขอถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัว

นักศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชน ที่อาคาร KTB และน�ามาแสดงใน

การเข้าสอบ เพราะถ้าไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนมาแสดงพร้อมบัตร

ประจ�าตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน นักศึกษาจะหมดสทิธิใ์นการเข้าสอบ

 4.ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาเริ่มต้น

คาบเวลาสอบ มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดคาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้

  คาบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

  คาบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.

ดังนั้น นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา 09.35 น. และ 14.05 น. 

จะหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ

 5.ห้ามออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบ

เวลาสอบ

 เมื่อนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ และที่นั่งตามที่น่ังสอบของตนแล้ว  

นักศึกษาจะต้องอยู่ในห้องสอบเป็นเวลา 30 นาที นกัศกึษาจงึจะมสีทิธิอ์อก

จากห้องสอบได้ไม่ว่านักศกึษาประสงค์จะท�าข้อสอบหรอืไม่กต็าม

          6.ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบไล่ตามรายชื่อกระบวนวิชาที่ปรากฏ

ในใบเสรจ็รบัเงนิ ห้ามเข้าสอบผดิกระบวนวิชาแม้จะเป็นกระบวนวชิาเดยีวกนั

ก็ตาม เช่น กระบวนวิชา MCS1100 และกระบวนวิชา MCS1150 ซ่ึงเป็น

กระบวนวชิาเดยีวกัน นักศกึษาทีใ่บเสรจ็รบัเงนิปรากฏกระบวนวชิา MCS1100 

ต้องเข้าสอบและเซ็นชื่อของกระบวนวิชา MCS1100 เท่าน้ัน จะเข้าสอบ

กระบวนวิชา MCS1150 ไม่ได้ เพราะในทางทะเบียนถือว่าเป็นคนละ

กระบวนวิชา ถ้านักศึกษาเข้าสอบผิดกระบวนวิชา จะถูกลงโทษงดตรวจ

กระดาษค�าตอบ                                                 (อ่านต่อหน้า 9)
   

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่
นายวันชัย    เทียบพุฒ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑๘

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26
กนัยายน 2561 โดยม ีนายสงวน ตยีะไพบลูย์สิน อปุนายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน
มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้
        1. แต่งตั้งรองคณบดี 
     - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ 
วรประทีป ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์
       - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระว ี วายทองค�า 
ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
        - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์
ปรีย์มาโนช ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      2. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
      - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์อธิเดช อินทรัมพรรย์ 
ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ
       - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งต้ังหวัหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ดงัน้ี
         อาจารย์จีรพล เกตุจุมพล ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา
    บรรณารักษศาสตร์
 3. ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ
      - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัใิห้อาจารย์ ดร.วไิลพรรณ ตาริชกลุ ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2561 
      - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิรตา ภาสะวณิช 
ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
     - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้อาจารย์ภทัระ ลมิป์ศริะ ด�ารงต�าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์ ตัง้แต่วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ์ 
2561 
      - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัแต่งต้ังอาจารย์ศภุรัตน์ ตีค่ะกุล ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561
      - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์นพพร ไวคกุล ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 
เมษายน 2561
 4.  ลาออกจากตำาแหน่ง
       - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัใิห้รองศาสตราจารย์ ดร.เสร ีตูป้ระกาย ลาออก
จากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้อาจารย์นงนุช อินทรวิเศษ ลาออกจาก
ต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 
      - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัใิห้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. จฑุารตัน์ วรประทปี  
ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าภาควชิาสถติ ิ คณะวทิยาศาสตร์ ตัง้แต่วนัที ่ 17 กนัยายน 
2561 เป็นต้นไป
 5.  งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
       - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานปกต ิและหน่วยงานในก�ากบั) 
จ�านวน 2,275,280,000.- บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิห้าล้านสองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 6.  งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา
      - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจ�าปี
การศึกษา 2561 จ�านวน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

 7.  ปิดหลักสูตร
       - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ปิดหลักสูตร
โดยสมบูรณ์
 8. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
      - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติในภาคฤดรู้อน ปีการศกึษา 
2560 (ครั้งที่ 9)  ดังนี้
โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2) 
 1. นายเรืองเกียรติ สุวรรณโนภาส รหัสประจ�าตัว 5719110001 
     ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม  2561
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (แบบ 2)
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  แบบ 2 
 2. นางสาวสมพรสิริ เสริมรัมย์ รหัสประจ�าตัว 5419830023 
     ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) แบบ 2 (เทียบโอน)
 3. นายยุทธจักร งามขจิต รหัสประจ�าตัว 5919830027 
     ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 4. นายวินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา รหัสประจ�าตัว 5919830029 
      ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 5. นายบวร ไชยวรรณ รหัสประจ�าตัว 5919830033 
     ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 6. นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล รหัสประจ�าตัว 5919830034    
        ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2 
 7. นางสาวปริญญา ไชยค�าภา รหัสประจ�าตัว 5419860011 
     ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 8. นายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ รหัสประจ�าตัว 5419860013 
     ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 9. นางสาวรวิสรา ทิศนุ่น รหัสประจ�าตัว 5419860014  
     ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 10. พันต�ารวจเอกสุทธิเวท บุญยรัตกลิน รหัสประจ�าตัว 5419860015          
          ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 11. นางสาวภัทราพร วชิรนิธิไพบูลย์ รหัสประจ�าตัว 5419860026   
      ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 12. ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง รหัสประจ�าตัว 5419860031 
      ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 13. นายภูนท สลัดทุกข์ รหัสประจ�าตัว 5419860035 
      ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 14. นางสาวกฤตติกา เศวตอมรกุล รหัสประจ�าตัว 5519860055  
      ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2  เทียบโอน
          15. นางสาวรุ่งนภา สงคดี รหัสประจ�าตัว 5919860042 
      ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
          16. นายอภิชา ระยับศรี รหัสประจ�าตัว 5919860047 
      ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิริญญาดษุฎบีณัฑติ ในภาค 1 ปีการศกึษา 2561  
(ครั้งที่ 2) ดังนี้
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1)  เทียบโอน 
 1. พันต�ารวจตรีบรรชร เกตุเทียน รหัสประจ�าตัว 6019011014 
     ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561
 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ทางสงัคมศาสตร์) วชิาเอกรัฐศาสตร์ (แบบ 1) เทยีบโอน   
 2. นายเทอดพงศ์ นราทิพย์ รหัสประจ�าตัว 5919801001 
     ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561
โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2) 
 3. นางดลยา จาตุรงคกุล รหัสประจ�าตัว 5719110007  
     ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตอบ ปัญหานักศึกษา

๙

ถาม ถ้าต้องการรเีกรดวชิาทีไ่ด้ D, D+ แล้วผลการรีเกรด
 ในการสอบครัง้ใหม่เป็น F สรุปแล้วจะได้เกรดไหน
ตอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย      
 การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 ข้อ 16.5.3  
 นกัศกึษามสีทิธิป์รบัอกัษรระดบัคะแนนได้เฉพาะ
 กระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบต�า่กว่าอักษรระดบั 
 คะแนน C ทัง้น้ีให้นบั กระบวนวิชาทีส่อบได้อกัษร 
 ระดบัคะแนนสงูสดุเพยีงครั้งเดียว หากกระบวน 
 วิชานั้นมีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นับ
 อักษรระดับคะแนนครั้งสุดท้ายเป็นหน่วยกิต
 สะสม ดังนั้น ถ้าผลสอบครั้งแรก นักศึกษา 
 สอบในวิชาที่จะรีเกรดได้เกรด D แต่เมื่อ 
 ลงทะเบยีนรเีกรดวชิานัน้แล้ว ผลสอบได้เกรด F  
 เกรดของนกัศกึษาในวชิาดงักล่าวจะเป็นเกรด D 
 และถ้าผลสอบครัง้แรก นักศกึษาสอบได้ในวชิา
 ทีจ่ะรเีกรดได้เกรด D+ แต่เมือ่ลงทะเบยีนรเีกรด
 วชิานัน้แล้วผลสอบได้เกรด F เกรดของนักศกึษา
 ในวชิาดงักล่าวจะเป็นเกรด D+ 
ถาม:  1. ถ้าต้องการย้ายคณะจากรัฐศาสตร์ไปคณะ
      ศกึษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ หลกัสตูร  
    4 ปี ได้หรือไม่
 2. ถ้าย้ายได้ต้องเรยีนอย่างไรลงตามความสะดวก
       ของนักศึกษาหรือลงอย่างไร
  3. สามารถจบ 3 ปีได้หรือไม่
  4. ต้องท�าอย่างไรบ้างหากสามารถย้ายได้
ตอบ: 1. นักศึกษาสามารถย้ายคณะ/สาขาวิชา  
            ได้หากลงทะเบียนไปแล้ว 1 ภาคปกติ 
              ทั้งนี้ต้องดูด้วยปีการศึกษาที่สมัครเรียน
              สาขาวิชาดังกล่าวเปิดสอนหรือไม่ ถ้าไม่
              เปิดสอนกไ็ม่สามารถย้ายคณะ/สาขาวชิาได้
          2. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอมน้ัน     
              นักศึกษาต้องเรียนวิชาตามหลักสูตรของ
    สาขาที่ย้ายไป โดยสามารถตรวจสอบวิชา
    ที่จะเรียนได้ท่ีหน่วยบริการการศึกษาของ
     คณะศกึษาศาสตร์หรอืในระเบียบรบัสมคัรฯ
    ท่ีนกัศกึษาได้ซือ้ไว้ในวนัสมคัรนักศกึษาใหม่
    และก่อนการลงทะเบียนในแต่ละภาค
    นักศึกษาต้องตรวจสอบ ม.ร.30 ก่อนว่า
    แต ่ละวิชาที่ ลงทะเบียนมีข ้อก� าหนด
    การลงทะเบียนหรือไม่ ถ้ามี ให้ปฏิบัติตาม
    ที่แจ้งไว้ใน ม.ร.30
 3. การก�าหนดเวลาการจบการศกึษา มหาวทิยาลยั
       ไม่มีข้อก�าหนดแต่อย่างใด นักศกึษาเรยีนครบ
     หลกัสตูรเมือ่ใด สามารถท�าเรือ่งจบการศกึษาได้
     เมื่อนั้น แต่ไม่ให้เกิน 8 ปีการศึกษา
          4. การท�าเร่ืองย้ายคณะให้นกัศึกษาไปด�าเนนิการ
              ทีห่น่วยบรกิารจดุเดยีวเบ็ดเสร็จ (One Stop  
       Service)  อาคาร KLB ชัน้ 1 ในวนัเวลาราชการ   
       โดยต้องช�าระค่าธรรมเนียม 200 บาท
      (น�าใบเสร็จลงทะเบียนเทอมป ัจจุบัน
     พร้อมบตัรประจ�าตวันกัศกึษาไปแสดงด้วย)

        กองบรรณาธิการ

กำาหนดวัน เวลา รหัสประจำาตัวของนักศึกษาที่สอบ

กระบวนวิชา POL1100, RAM1000, ENG1001, 

POL1101 และ THA1003 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ตามประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ประจ�าภาค 1
ปีการศึกษา 2561 ก�าหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา POL1100, RAM1000, ENG1001, 
POL1101 และ THA1003 กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลา นั้น

เพื่อให้การด�าเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงก�าหนด
วัน เวลาสอบ รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา ให้นักศึกษาและผู้
เกี่ยวข้องได้ทราบ ดังนี้

    กระบวนวิชา      วัน/เวลาสอบ       รหัสประจำาตัวนักศึกษา

     POL1100       วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 

    คาบเช้า  09.30-11.30 น.         5301523493 - 6106006783
                          คาบบ่าย 14.00-16.00 น.       6106006791 - 6190038346

     RAM1000      วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

            คาบเช้า  09.30-12.00 น.       5301501432 - 6102047187
        คาบบ่าย 14.00-16.30 น.       6102047195 - 6190038338

     ENG1001       วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

                          คาบเช้า  09.30-12.00 น.       5201012415 - 6102002042
                          คาบบ่าย 14.00-16.30 น.       6102002059 - 6190038346

     POL1101       วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

         คาบเช้า  09.30-11.30 น.       5303520075 - 6104008260
    คาบบ่าย 14.00-16.00 น.       6104008294 - 6190038346

     THA1003       วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

            คาบเช้า  09.30-12.00 น.       5301507207 - 6090030948
    คาบบ่าย 14.00-16.30 น.       6090031086 - 6190038346

 

 7. ห้ามนักศึกษานำาโน้ตย่อ เอกสาร หรือ
สตูรต่างๆ เข้าไปในที่น่ังสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย
 ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจพบภายหลังจาก
การสอบด�าเนินไปแล้วจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการ
เข้าสอบ ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ปรับเป็น
สอบตกทุกกระบวนวิชา และงดลงทะเบียนเรียนอีก 
2 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
 8. ห้ามนักศึกษานำากระดาษคำาตอบหรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จำาเป็นเข้าไปในห้องสอบ
 กรณีเครื่องคิดเลขน�าเข้าได้เฉพาะกระบวน
วชิาทีอ่าจารย์ประจ�ากระบวนวชิาทีอ่นญุาตและระบุ
ไว้ในข้อสอบ และเป็นเคร่ืองคิดเลขท่ีมีเคร่ืองหมาย
ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 9. ห้ามนักศึกษานำาข้อสอบปรนัย หรือ
ข้อสอบปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ
 10. ห้ามนักศึกษานำากระดาษคำาตอบที่
กรรมการคมุสอบแจกให้ทำาคำาตอบออกไปจากห้องสอบ

 ไม่ว่าจะท�าข้อสอบหรือไม่ก็ตาม นักศึกษา
ต้องเขียน ชื่อ-นามสกุล  พร ้อมรหัสประจ�าตัว
ที่กระดาษปรนัย  แล้วส่งคืนกรรมการคุมสอบก่อน
ออกจากห้องสอบ
 11. ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา  
หรือทำาสัญญาณขณะทำาข้อสอบ หรือยินยอมให้
นักศึกษาคนอื่นคิดลอกคำาตอบ เพราะมหาวิทยาลัย
จะถือว่าร่วมกันทุจริตในการสอบ
 12. ห้ามนักศึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ
นำาอาวุธปืนติดตัวเข้ามาในห้องสอบ ให้น�าไปฝาก
ไว้ที่กรรมการคุมสอบ
 13. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนำาเข้าไปใน
ห้องสอบได้ โดยต้องปิดเครื่องมือสื่อสาร และเก็บ
ใส่ไว้ในกระเป๋าถอื หรอืถงุกระดาษให้มดิชิด แล้ววางไว้
ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเองเท่านั้น
 ข้อห้ามทัง้ 13 ข้อทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็นสิง่ที่
นกัศกึษาทีต้่องเข้าสอบไล่ในภาค 1 ปีการศกึษา 2561 นี้ 
จะต้องระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ ที่ก�าหนด
เพราะมิฉะนัน้นกัศึกษาจะเสียประโยชน์โดยไม่สมควร  
นกัศึกษาสามารถขอรบัค�าแนะน�าและข้อปฏิบตัใินการ
สอบได้ที่อาคาร PRB (วิทยาเขตบางนา)

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล ่                                          
                                      (ต่อจากหน้า 7)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑๑๐

 
 คณะสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
มอบทนุแสงชัย สนุทรวัฒน์ แก่นกัศกึษาส่ือสารมวลชน
จ�านวน 10 ทุน หวังเป็นก�าลังใจให้นักศึกษาที่ได้
ทุ ่มเทเป็นจิตอาสา และเพื่อให้ก ้าวสู ่ วิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่ประกอบด้วยจรรยาบรรณและ
จรยิธรรมตามเจตนารมณ์ของนายแสงชัย สุนทรวัฒน์
อดตีผูอ้�านวยการองค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
(อสมท.) ผู้เป็นแบบอย่างของนักสื่อสารมวลชนที่ดี
 อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะ
สือ่สารมวลชน เป็นประธานมอบทุนการศกึษาให้กบั
นางสาวชนม์ชนิน พานทอง นายเดชา ปั ้นแตง  
นางสาวณัฐฐณิชา เกษตรบัวขาว นางสาวศิริภรณ์
นามพงษ์ นายธนภัทร หวังสว่างกุล นายนภัส
ประณตีพลกรงั นางสาวมุกดา อปุลา นางสาวศริวิรรณ 
บณัฑิตศลิะศักด์ิ นายแสนภู แสนภูม ิและนายพรพจน์ 
ยิม้เจรญิ นกัศกึษาคณะสือ่สารมวลชน เมือ่วนัที ่28
กนัยายน 2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 อาคารสุโขทยั
 โอกาสน้ี อาจารย์จเลศิ กล่าวว่าคณุแสงชยั 
สนุทรวฒัน์ เป็นนกัสือ่สารมวลชนทีไ่ด้ต่อสูเ้พือ่สทิธิ
และเสรภีาพ โดยเริม่ท�างานสือ่ตัง้แต่อยูท่ีส่หรฐัอเมรกิา 
ก่อนจะน�าความรูจ้ากสังคมประชาธิปไตยทีโ่ปร่งใส
มาท�าสื่อท่ีประเทศไทย เริ่มจากการเขียนคอลัมน์
ฟดุ ฟิด ฟอ ไฟ หวงัให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษมากขึน้ 
ก่อนจะเริม่เข้าสูก่ารท�างานทีอ่งค์การสือ่สารมวลชน
แห่งประเทศไทย (อสมท.) ทีเ่ปรยีบเป็นแดนสนธยา
อยู่ในขณะนั้น
 “คุณแสงชัยเข้าไปท�างานพร้อมประกาศ
เจตนารมณ์ที่จะพยายามท�าให้ อสมท.เป็นองค์กร
ที่โปร่งใส สนับสนุนให้มีการน�าเสนอข่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
จนเกดิการเปลีย่นแปลงมากมาย และหลงัจากพยายาม
ต่อสู้เพื่อความโปร่งใสใน อสมท. ก็ได้สู้กับนายทุน
ท่ีพยายามยืน่ซองใต้โต๊ะ แต่คณุแสงชยัไม่รบั จนน�ามาสู่
การสูญเสียบุคคลผู้เป็นแบบอย่างในแวดวงสื่อสาร
มวลชนในที่สุด”
 

 คณบดีคณะสื่อสารมวลชน เล่าต่อไปว่า
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมอบทุนการศึกษาแสงชัย 
สนุทรวฒัน์ให้กบันกัศกึษาส่ือสารมวลชนมายาวนาน 
คัดเลือกจากผู้อุทิศตนท�าประโยชน์ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงโดยไม่หวังผลตอบแทน
เพือ่เป็นก�าลงัใจในการท�าสือ่ทีม่คีณุภาพ และเป็นการ
ก่อความคดิด้านการด�ารงชวีติเพือ่สาธารณประโยชน์
สร้างอุดมการณ์นี้ให้อยู่กับนักศึกษาตลอดไปแม้จะ
จบการศึกษาไปแล้วก็ตาม
 ด้าน นางสาวชนม์ชนิน พานทอง นายก
สโมสรนกัศึกษาคณะสือ่สารมวลชน ดเีจรายการวทิยุ 
RU Easy Radio กล่าวว่าแต่ละทนุการศึกษาทีเ่คย
ได้ยนิมกัจะมอบให้กบัผูท้ีเ่รยีนด ีหรอืยากจน ส�าหรับ
ทนุการศกึษาแสงชัย สนุทรวัฒน์ มอบให้กบันักศกึษา
ทีท่�ากิจกรรมเป็นจิตอาสาช่วยเหลอืงานคณะโดยไม่หวงั
ค่าตอบแทน และเก่ียวข้องกับแวดวงสือ่สารมวลชน 
ซึ่งจะคอยย�้าเตือนใจตัวเองให้ท�าสิ่งดีแบบนี้ต่อไป  
 

 “คณุแสงชยัเป็นคนทีย่ดึมัน่และรบัผดิชอบ
ในหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งการท�างานสื่อมีผลกระทบ
หลายด้าน คุณแสงชัยเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่า
ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้น การซื่อตรงและเป็นกลาง
เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด”

 

 
 นายธนภัทร หวังสว่างกุล นักศึกษาคณะ
สื่อสารมวลชน ดีเจรายการวิทยุ RU Easy Radio 
กล่าวว่าช่วงที่เข้ามาเรียนแรกๆ ท�างานไปด้วย 
เรียนไปด้วย อยากได ้ประสบการณ์เพิ่มเติม
จงึสมคัรเป็นนักจัดรายการวิทยุ และได้ท�ากิจกรรม
กับคณะเรื่อยมา โดยมองว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ฝึก
ท�าในสิ่งที่ชอบ

 “การช่วยเหลืองานคณะเป็นส่วนหนึ่งของ
การตอบแทนมหาวิทยาลัย ดีใจที่ได้รับคัดเลือก
ให้ได้รบัทนุการศกึษาแสงชยั สนุทรวฒัน์ ซึง่จะเป็น
ก�าลงัใจและหลกัคิดทีต้่องซ่ือสตัย์กบัอาชีพ  ท�างาน
สื่อโดยเสนอข้อเท็จจริง และเป็นกลาง”

 
 นายแสนภู แสนภูมิ รองนายกสโมสร
นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ดีเจรายการวิทยุ RU 
Easy Radio นักกิจกรรมตัวยงตั้งแต่สมัยเรียน
มัธยม เล่าว่าผมท�างานเกี่ยวกับสื่อตั้งแต่ ม.ต้น
เป็นนกัข่าวท�างานในศนูย์ข่าวเยาวชนไทยของโรงเรยีน
ประกวดคลิปวดิโีอ เป็นสิง่ทีช่อบและมุง่เน้นมาเรยีน
ท่ีคณะส่ือสารมวลชน ม.รามค�าแหง โดยคาดหวัง
จะท�ากิจกรรมมากกว่าเดิม
 “ผมได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ จากการเรียน
ในห้องเรียน และการท�ากิจกรรมร่วมกับคณะ  
ปลาบปลืม้มากทีไ่ด้รบัทนุแสงชัย สนุทรวฒัน์ ซ่ึงน�า
ชื่อของคุณแสงชัยที่เป็นคนเก่ง มีความสามารถ
ในการขับเคลื่อนงานสื่อสารมวลชน และเป็นผู้วาง
รากฐาน รายละเอยีดต่างๆ ให้เราศกึษาและเดนิตาม 
ทุนนี้จะเป็นแรงผลักดันและก�าลังใจให้ก้าวเดิน
ในเส้นทางสื่อสารมวลชนที่ภาคภูมิใจต่อไป”

มอบทุนแสงชัยให้ นศ.สื่อสารฯ

หวังเป็นกำาลังใจสู่การเป็นสื่อที่ดี



 ทั้งนี้ในปี 2561 มีคณาจารย์ ข้าราชการ 
และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานมาจนถึงอายุครบ 60 ปี
และ 65 ปี รวมทั้งสิ้น 152 คน 
 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กล่าวว่า คณาจารย์และบคุลากร ทัง้ 152 คน ล้วนมี
ส่วนส�าคัญ ในการวางรากฐานให้กับมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ท�าให้มหาวิทยาลัยพัฒนามาจนถึง
ปัจจุบนั รูส้กึยนิดีท่ีได้เหน็ว่าผูเ้กษยีณอายรุาชการ
ทุกท่านต่างมีสุขภาพแข็งแรง และหลังจากนี้
จะได้พักผ่อนสามารถเลือกท�าในสิ่งที่เสริมสร้าง
สุขภาพกายและใจได้เป็นอย่างดี
  “ขอขอบคณุบุคลากรผู้เกษยีณอายรุาชการ
ทกุท่าน ทีไ่ด้มุง่มัน่ทุม่เทและเสยีสละทัง้ก�าลงัแรงกาย
แรงใจ ช่วยกันพัฒนาให้รามค�าแหงก้าวหน้ามา
จนถงึปัจจบุนั และขอให้ทกุท่านมีสุขภาพท่ีแขง็แรง
ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข ที่ส�าคัญ
ได้มีโอกาสท�าประโยชน์ต่างๆ ให้ตนเอง ครอบครัว
และสังคม และขอฝากให้ช่วยกันดูแลและสะท้อน
ความเป็นรามค�าแหงออกไปให้บุคคลในสังคม
ภายนอกได้รบัรูใ้นเรือ่งราวทีด่งีาม รวมทัง้หากมโีอกาส
ก็แวะมาเยี่ยมเยือนกัน ทุกคนท่ียังท�างานให้กับ
มหาวทิยาลยัอยู ่ จะช่วยกนัดแูลพฒันามหาวิทยาลยั
แห่งนี้ให้ดีที่สุดต่อไป” 

อธิการบดี ขอบคุณผู้เกษียณฯ  
                                      (ต่อจากหน้า 1)

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๑

                                                          หนงัสอืพมิพ์ข่าวรามค�าแหง
เจ้าของ     มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ทีป่รกึษา                 คณะกรรมการประชาสมัพันธ์ ม.ร.       บรรณาธกิาร  ผศ.ลนีา  ลิม่อภิชาต ิ     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

รับขวัญน้องใหม ่             (ต่อจากหน้า 12)

 ผมเคยอ่านต�าราทฤษฎีเกมเล่มหน่ึงได้
มีการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างของสงครามการค้า
เอาไว้ว่าถ้าแต่ละฝ่ายยังคงดึงดันจะท�าสงคราม
การค้าจริงก็จะสูญเสียไปด้วยกัน แต่ทางเลือก
ท่ีทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์หรือเรียกว่าวินวินน้ัน
สามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการต่อรอง 
ดังน้ันผมจึงเชื่อว่าสงครามการค้าจริง ๆ ไม่น่าจะ
เกิดข้ึนเพราะผู ้แทนการเจรจาของทุกฝ่ายน่า
จะมีความรู้เรื่องทฤษฎีเกมมากกว่าต�าราเบ้ืองต้น
เล่มที่ผมอ่านอยู่มาก
 หวังว ่าสหรัฐฯ และคู ่สงครามการค้า
อย่างเช่นจีนและสหภาพยุโรปจะหาค�าตอบที่
ได้เกิดประโยชน์ร่วมกันและเป็นผลดีกับทุกฝ่าย
ได ้โดยเร็ว เพราะถ ้าช ้างสารชนกันเมื่อไหร ่
ไม่ใช่แค่ช้างจะเจบ็ตัวเท่านัน้ หญ้าแพรกประเทศเลก็ๆ
อย่างเราก็จะพลอยแหลกลาญไปด้วย
 

 ค�่าคืนเดียวกันน้ีคณะนักศึกษารุ่นที่ 8/1 
โครงการบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จังหวัดสมทุรสาคร 
จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสืบสานประเพณีไทยรับขวัญ
น้องใหม่ให้กับนกัศกึษารุน่ที ่1 โครงการบรหิารธรุกิจ
มหาบณัฑติ เพ่ือความเป็นเลศิ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น
ระหว่างพีน้่องคนดศีรีรามค�าแหง น�าโดยขบวนแห่
เครือ่งท�าพธิบีายศรสีูข่วญั พร้อมด้วยคณะนกัศึกษา
รุ่นพี่ตามขบวนเข้าสู่พิธีร่วมขับร้องเพลงรับขวัญ
น้องใหม่ จากนัน้เชญิคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ผกูข้อมอื
เพื่อเป็นสิริมงคล ตามแบบอย่างประเพณีไทย
  โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  
ทุ่งหว้า กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน 
เข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขอให้นกัศกึษาตัง้ใจ
ศกึษาเล่าเรยีน รูจ้กัแบ่งเวลาให้ถกูต้องทัง้การด�าเนิน
ชีวิต การท�างาน และการเรียน รวมทั้งเคารพครู
อาจารย์ รุ่นพ่ี และรูร้กัสามคัครีะหว่างเพือ่นร่วมชัน้ 
คอยดแูลช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ อีกทัง้ขอให้สบืสานประเพณี
บายศรีสู ่ขวัญ ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตให้คงอยู่ต่อไป 
และขอขอบคณุคณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษา
รุน่พีท่ีเ่สยีสละเวลา คอยให้ความช่วยเหลอืในเรือ่ง
ต่างๆ เป็นอย่างด ีและร่วมกันท�าให้กจิกรรมในครัง้น้ี
ให้ประสบความส�าเร็จ  ขอรับขวัญนักศึกษาใหม่
ทุกท่าน และขอให้ภาคภูมิใจที่ได ้เข ้ามาเป็น
ลกูพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลยัจะคอย
เป็นเปลวเทียนที่ให้แสงสว่างน�าทางทุกท่านไปสู่
ความส�าเร็จเป็นมหาบัณฑิตดังที่ได้ต้ังใจไว้ 
 “นกัศกึษาต้องตัง้ใจศกึษาหาความรู ้มุ่งมัน่
สร้างองค์ความรู ้นวตักรรมใหม่ๆ ทีส่ามารถน�ามา
ประยกุต์ใช้ในการท�างาน พร้อมทัง้เรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และภาษาต่างประเทศด้วย อีกทั้งต้องไม่ลืมน�า
หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู ่กัน
ไปด้วย และในฐานะครู อาจารย์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง จะตั้งใจสอนนักศึกษาอย่างเต็ม
ก�าลังความสามารถ ให ้ได ้รับความรู ้  ทักษะ 
และประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการประกอบ
อาชีพในปัจจุบันและอนาคตต่อไป” 
 

 เทศกาล RAFF ปีนี ้เลอืกน�าเสนอประเด็น
ผู้หญิงในอาเซียน  ไม่ใช่เพราะผู้หญิงอาเซียน
ถูกกดทับ หรือถูกเลือกปฏิบัติ  แต่ต้องการช้ี
ให้เห็นความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ และพื้นที่
ของผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ ที่มีการยอมรับมาก
ขึ้นในสังคม  หวังให้เกิดการซึมซับวิถีชีวิตและ
แนวคดิผ่านภาพยนตร์  และน�าไปศกึษาต่อยอดได้
 “ตลอด 3 วันของการเทศกาลหนัง
อาเซยีนครัง้นี ้ สิง่ท่ีเราเห็นร่วมกันในภาพยนตร์
จาก 6 ประเทศอาเซียน คือความรักในเพ่ือน
มนษุย์ท่ีมต่ีอกนั  ไม่ว่าจะอยูด้่วยกนับนพืน้ฐาน
ความแตกต่างในด้านใดก็ตาม  หากใช้ความรัก
เป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกัน  โลกของเราจะ
เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มีให้กัน
มากยิ่งขึ้น”
 

 อาจารย์ ดร.จริยา กล่าวต่อไปว่าอาจารย์
รับหน้าที่สอนระดับปริญญาตรี วิชาเคมีอินทรีย์ 
วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ และวิชาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ ส่วนระดับปริญญาโท สอนวิชา
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์  
 “อาจารย์จะเน้นสอนให้นักศึกษาเข้าใจ  
ไม่เน้นท่องจ�า  ให้รู ้ที ่มาที่ไปของแต่ละเนื้อหา  
โดยระหว่างที ่สอนก็จะเขียนปฏิกิริยา เพื ่อให้
นักศึกษาได้เข้าใจ และเห็นที่มาที่ไปของกลไกใน
การเกิดปฏิกิริยา ท�าให้นักศึกษาสามารถจดเลกเชอร์
ไปพร้อมๆ กันได้ นักศึกษาก็จะน�ากระดาษท่ีอาจารย์
เขียนไปถ่ายเอกสารแบ่งกันทุกครั้ง เน้นเรียนแบบ
สนุกสนาน ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจ เนื่องจากเนื้อหา
วิชาค่อนข้างยาก อาจารย์ก็ช่วยเต็มที่ให้นักศึกษา
เข้าใจ และมีความรู้มากที่สุด”
 อาจารย์ ดร.จริยา กล่าวทิ้งท้ายว่าฝาก
ให้นักศึกษาตั้งใจเรียน อดทน มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง อยากเห็นลูกศิษย์เติบโต
ไปเป็นคนดี คนเก่งของสังคม หากมีข้อสงสัยใด 
สามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ Facebook : Jariya 
Romsaiyud

รู้จักอาจารย์รามฯ              (ต่อจากหน้า 4)

ปิดม่านเทศกาลฯ            (ต่อจากหน้า 12)

เศรษฐศาสตร์ 101               (ต่อจากหน้า 5)

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปผู้มีจิตอาสา
และต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

สมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน
สำาหรบันกัศกึษาพกิารของมหาวทิยาลัยรามคำาแหง 
ผู้สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

(DSS.RU.) (ด้านข้างคณะรัฐศาสตร์)
กองกิจการนกัศกึษา อาคารกิจกรรมนกัศึกษา ชัน้ 1 

โทร. 0-2310-8306



๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๖) วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
 

  นายเคอิจิ  ซิบาทานิ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทเซโซน
และประธานสภากิจการคอนกรีต
จากมวลรวมรีไซเคิลแห่งประเทศ
ญีปุ่น่ พร้อมคณะจากบรษัิทเซโซน 
บรรยายพเิศษเรือ่ง “การท�าให้มวล
รวมรีไซเคิลส�าหรับคอนกรีตแพร่หลาย
ในประเทศไทย” แก่นกัศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารลายสือไท ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารรีไซเคิลคอนกรีต โดยทางบริษทัเซโซนให้ยมืเครือ่งจกัรในการผลติมวลรวมรไีซเคลิ
จากเศษคอนกรตี 4 ชดุ เพือ่ใช้ในการเรยีนการสอน และการวจิยั โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  ทองประยูร  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ

รับขวัญน้องใหม่ M.B.A. 
เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1

วช.-สื่อมวลชน 
เยี่ยมชมฟาร์มกวาง

ปิดม่านเทศกาลหนังอาเซียน ครั้งที่ 3

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล  ทุ่งหว้า 
ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  เพ่ือความเป็นเลิศ เป็นประธานเปิด
กิจกรรม “สานสัมพันธ์รับขวัญนักศึกษาใหม่
เพือ่ความเป็นเลศิ รุน่ที ่1” จดัโดยนักศกึษาปรญิญาโท 
รุน่ที ่8/1 โครงการบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ จงัหวดั
สมทุรสาคร คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
โดยม ีคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และคณะนกัศกึษารุ่นพี่
ร่วมต้อนรบั พร้อมทัง้สักการะพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช
เพื่อความเป็นมงคล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จากนั้นได้เดินทางสู่
กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
                                     (อ่านต่อหน้า11)

 อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวลัย์  คณบดคีณะสือ่สารมวลชน  เป็นประธานในพธีิปิดเทศกาลภาพยนตร์
อาเซียน RAFF 2018  พร้อมฉายภาพยนตร์อาเซียน 2 เร่ืองส่งท้ายเทศกาลฯ เรือ่ง Muallaf จากประเทศ
มาเลเซีย และเร่ือง MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS จากประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันท่ี 
21 กันยายน 2561 ณ ห้อง 321 อาคารสุโขทัย
 เทศกาลหนังอาเซยีนครัง้น้ีจัดขึน้ระหว่างวันที ่19-21 กนัยายนทีผ่่านมา  ภายใต้แนวคดิ “ผูห้ญงิ
ในอาเซียน” ผ่านหนังดี 6 เร่ือง จาก 6 ประเทศอาเซียน  และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซ่ึงช่วย
ให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ของผู้หญิงอาเซียนในมุมมองที่กว้างขึ้น 
 โอกาสนี ้อาจารย์จเลศิ  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการแผนอาเซียนทีส่นับสนุนการจัดเทศกาลและ
การประชุมนานาชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ RAFF 2018  และทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ                      
                                                                      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา 
ผู ้อ� านวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนา และ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณ ี อชัวรานนท์ หวัหน้า
ชดุโครงการวจิยั พร้อมด้วยคณะท�างาน ร่วมต้อนรบั 
คณะผู้บริหารและบุคลากรของส�านักงานคณะ
กรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) พร้อมด้วยสือ่มวลชน 
16 ส�านัก เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของฟาร์ม
กวางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และให้ค�าแนะน�า
เพิม่เตมิส�าหรบัชดุโครงการวิจยั “การบูรณาการ
นวัตกรรมเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาต่อยอดการ
ทำาฟาร์มกวางสู่การเกษตรสมัยใหม่” ที่ได้รับ
ถ้วยรางวลัพระราชทาน สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ราง วัล  P lat inum 
Award ในงาน Thailand Research Expo 2018 
ซึ่งเกิดจากการบูรณาการ 6 โครงการ ท�าให้เกิด
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สู่ชุมชน เม่ือวันท่ี 
20 กนัยายนทีผ่่านมา ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลยั
รามค�าแหง จงัหวดัสโุขทยั

M.B.A สมุทรสาคร ร่วมปล่อยพันธ์ุปลา 6 แสนตัว ในวันประมงแห่งชาติ

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับจังหวัด
สมทุรสาคร ส�านักงานประมงจงัหวดัสมทุรสาคร องค์การบรหิารส่วนต�าบลชัยมงคล และสภาเกษตรกร
จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า เน่ืองในวันประมงแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 โดยมี 
นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานเปิดงาน และมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ นายอำานาจ หนูทอง 
ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และนายทองคำา หลงเปล่ียว นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลชัยมงคล
ประชาชน และนักศกึษา ร่วมในงาน เมือ่วนัที ่22 กันยายน 2561 ณ คลองชลประทานด ี7 ท่าน�า้หน้า-
องค์การบริหารส่วนต�าบลชัยมงคล อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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