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พบอาจารย์ผู้สอน...หน้า 3 และ 4

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เชิญชวน
นกัเรยีนช้ัน	ม.ปลาย	ปวช.	และกศน.	จดัท�า
คลปิท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัการศึกษาของ	ม.ร.
เข้าประกวดในหัวข้อ“ชีวิตดี๊ดี study@
Ramkhamhaeng SEASON 2”	ชงิเงนิรางวัล
รวม	100,000	บาท	พร้อมโล่รางวัลและ
เกียรติบัตร	เปิดรับผลงาน	ตั้งแต่บัดนี้ 
- 15 ธันวาคม 2561

  (อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามค�าแหง
ชวนนกัเรยีน ม.ปลาย

ประกวดคลปิ
“ชวีติดี๊ดฯี 

SEASON 2”
 ชงิเงนิรางวัลรวม 
100,000 บาท

  อาจารย์แนะแนวจากโรงเรยีนมธัยมศกึษา อาชวีศกึษา และกศน.ทัว่ประเทศ ร่วมสมัมนาอาจารย์แนะแนวฯ 
ครั้งที่ 14 พร้อมฟังบรรยายพิเศษ “พรสวรรค์ท่ีใช่ในตัวคุณ : Match your Talent” และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง                    (อ่านต่อหน้า 2)

 สมาคมนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ร่วมงาน	“ราตรีนิติศาสตร์	
คนืประสาน	ลานพ่อขนุ”	พบปะสงัสรรค์	ร�าลกึบรรยากาศ	
ความทรงจ�า	อดีตในรั้วรามฯ	น�้าเงิน-ทอง	ในวันเสาร์ที่	3
พฤศจกิายน	2561	เวลา	18.30-24.00	น.	ณ	ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
  พลตำารวจตรีนิพนธ์  ภู่พันธ์ศรี	นายกสมาคม
นิติศาสตร์	เผยว่า	การจัดงานคืนสู่เหย้า	“ราตรีนิติศาสตร์	
คนืประสาน	ลานพ่อขนุ”	คร้ังนี	้ได้รับเกยีรติจากท่านสุวตัร
อภัยภักด์ิ	รองนายกสมาคม	เป ็นประธานจัดงาน
ซึง่คณะกรรมการจดังานฯ	ได้ทุ่มเทเตรยีมงานหลายรูปแบบ
มีกิจกรรมการแสดง	ท่ีจะมาสร้างความสนุกสนาน	
สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน	และเป็นโอกาสดีที่

บรรดาศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ทุกรุ่นได้มาพบปะสังสรรค์	
ประสานความสัมพันธ์	ความรักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�ากิจกรรมดีๆ	เพ่ือประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
คณะนิติศาสตร์และประเทศชาติต่อไป	
 “ในฐานะนายกสมาคมนติศิาสตร์ คณะกรรมการ
สมาคมฯ และคณะจัดงานทุกท่าน ขอเชิญชวนบรรดา
ศษิย์เก่าคณะนติิศาสตร์ มาร่วมร�าลึกถึงความหลังทีพ่วกเรา
ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ศึกษาแสวงหาวิชาความรู้
ในรามค�าแหงและออกไปประกอบอาชพีประสบความส�าเร็จ
มชีวีติเจรญิรุง่เรอืงก้าวหน้า ผมหวงัว่าวนัแห่งประวติัศาสตร์
ของพวกเราชาวรามค�าแหง มาพบปะกนัพร้อมหน้าพร้อมตา 
ในบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อนพ้องน้องพี่กันครับ”

	 ผู้สนใจเข้าร่วมงาน	สำารองโต๊ะจีนได้ 2 ประเภท 
คอื แบบ VIP ราคาโต๊ะละ 10,000 บาท  และแบบธรรมดา 
ราคาโต๊ะละ 6,000 บาท	ส�ารองทีน่ัง่ได้ที่

                     
                                               (อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบด ีม.รามฯ ฝากอาจารย์แนะแนวทัว่ประเทศ
ชีแ้นวทางนกัเรยีนสูอ่ดุมศึกษา เลอืกคณะทีใ่ช่สาขาทีช่อบ

เชิญชวนศิษย์เก่านิติฯพบปะสังสรรค์คืนสู่เหย้า
ที่ ม.ร. 3 พ.ย.นี้

แนะทริค POL1100,POL1101

 เทคนิคพิชิต A (LAW1001)

ในฉบับ

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 
น้อมศิระกราน 

กราบแทบพระยุคลบาท 
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

  ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 
น้อมศิระกราน 

กราบแทบพระยุคลบาท 
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

  ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑๒

อธกิารบด ีม.รามฯ ฝากอาจารย์แนะแนวทัว่ประเทศ 
(ต่อจากหน้า 1)

      พ่อแผ่นดินไทย “ภูมิพลมหาราช”

 สิบสามตุลมาสแม้น	 				ขาดใจ

“ภูมิพล”	จากไป	 	 						 				สถิตฟ้า

ในหลวง	พ่อแห่งไทย	 						 				ทุกถิ่น	แดนสยาม

ธ	ดุจ	ชลาทรหล้า		 				 				ก่อเกื้อแผ่นดิน

	 สิบสาม	วันที่เพี้ยง	 				รัตติกาล

ตาพร่าหมองเพลิงผลาญ	 					 				หม่นแผ้ว

เหมือนจากพ่อแสนนาน	 					 				เดือนดับ

แสงส่องสิ้นแสงแล้ว	 						 				อกสะท้านใจสะเทือน

	 สิบสาม	ถึงช่วงเข้า	 				โศกอาลัย

รู้สึกหวาดหวั่นไหว	 	 				เจ็บช�้า

คิดถึงพ่ออยู่ไกล	 	 						 				ขาดอุ่น	โอบกาย

ค�าพ่อสอนเตือนย�้า	 	 				ร่วมน�้าใจกัน

	 สิบสาม	เดือนสิบแคล้ว	 				คลาดคลา

ใจต่อใจน�าพา	 	 	 				ชาติพ้น

ภัยร้ายที่โถมถา	 	 					 				ต้องหยุด

เพราะพ่อสอนรักล้น	 	 				ธ	สร้างมั่นคง

(ด้วย	ธ	แรกปลูกต้น	 	 				พ่อสร้างพอเพียง)

น้อมร�าลึกและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	อย่างหาที่สุดมิได้

อาจารย์สิริศิระ	โชคทวีกิจ	ประพันธ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจริญทรพัย์	อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	เป็นประธานเปิดการสมัมนาอาจารย์แนะแนว
ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว ่าง	ม.ร.	และอาจารย์แนะแนว	โดยมี	นายพจน์ 
อร่ามวัฒนานนท์	สมาชิกสนช.และประธานกรรมการส่งเสริม
กจิการมหาวิทยาลยัรามค�าแหง	คณะผู้บรหิาร	และอาจารย์แนะแนว
เข้าร่วมสัมมนา	จ�านวน	350	คน	จาก	38	จังหวัด	เมื่อวันที่	
9	ตุลาคม	2561	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
	 โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธกิารบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กล่าวว่าการจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวจาก
โรงเรยีนมัธยมศกึษาได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	พ.ศ.2548	
จนถึงปัจจุบัน	เป็นครั้งที่	14	โดยมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน
มัธยมศึกษา	โรงเรียนอาชีวศึกษา	 วิทยาลัยเทคโนโลยี	และจาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ทั้งใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าร่วม
สัมมนา	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว ่ างมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกับ
อาจารย์แนะแนว	และเพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ระบบการเรยีนการสอน	หลกัสตูรทัง้ภาคปกติ	
ภาคพิเศษ		นานาชาติ	รวมทั้งการเข้าศึกษา
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	 (Pre-degree	 )	 และสาขาวิชา
ที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงแก่
อาจารย์แนะแนว	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์วุฒิ ศักดิ์ 
ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
เป็นสถาบนัการศกึษาของประชาชนอย่างแท้จรงิ	
เปิดการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกับสงัคมไทย	
คอื	 ค่าหน่วยกติราคาถกูและเตม็ไปด้วยคณุภาพ	
ผู้ที่ก�าลังท�างานสามารถเรียนและท�างานได้
เพราะไม่บังคับเข้าห้องเรียน	นักศึกษา
มีโอกาสค้นหาตนเอง	 เรียนในสาขาวิชาท่ี
ตนเองถนัด	หรือเปลี่ยนสาขาวิชาด้วยการ
เทยีบโอนหน่วยกติได้โดยไม่ต้องเริม่เรยีนใหม่	
อีกทั้ง	ยังเพ่ิมโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา	
ม.ต้น	หรือก�าลังเรียนชั้น	ม.ปลาย	เข้าเรียน
มหาวิทยาลยัล่วงหน้าในระบบ	Pre-degree	
ช่วยให้นกัเรยีนเข้าสูก่ารเรยีนระดบัอดุมศกึษา
เร็วข้ึน	ท�าให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาความรู้
และมทีางเลอืกในชวีติมากขึน้	การเรยีนระบบ
Pre-degree	ไม ่ได ้ เร ่งรัดเด็ก	ใครที่มี
ความพร้อมก่อน	กเ็รยีนก่อน	ไม่ได้กระทบกบั
เวลาเรียนในโรงเรียน	ท้ังยังส่งเสริมให้เด็ก
รูจั้กใฝ่รู	้ค้นหาตนเอง	และมหีลายคนทีป่ระสบ
ความส�าเร็จในชีวิต	ออกไปสอบแข่งขัน
สนามสอบภายนอก	ก็สามารถสอบผ่านได้
ล�าดับต้นๆ	อีกด้วย

ย
  

 “อาจารย์แนะแนวเป็นบุคคลที่มี
บทบาทต่ออนาคตของเยาวชน โดยเฉพาะ
เยาวชนทีเ่ป็นนักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายหรือเทียบเท ่า ซ่ึง เป ็นช ่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ทั้งยังเป็นตัวเชื่อม
ทีส่�าคญัมากท่ีท�าให้ลกูศษิย์ทีก่�าลงัจะก้าวเข้าสู่
สถาบันอุดมศึกษา สามารถก�าหนดอนาคต
ให้มีความมั่นคง และช่วยแนะน�าให้พวกเขา
เลือกทางที่ตนเองถนัด นอกจากการเรียน
ทีส่่วนกลางแล้ว ใครทีอ่ยูต่่างจงัหวดัก็เรยีนรามฯ
ได้ทีส่าขาวทิยบรกิารฯ 23 จังหวดัทัว่ประเทศ 
ใกล้ทีไ่หน เรยีนทีน่ั่น คณุภาพการเรยีนการสอน
ทุกแห่งมาตรฐานเดียวกันกับส่วนกลาง 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้การศกึษาอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม ท้ังยงั
มุ่งมั่นดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของเรา
เองอีกด้วย”

	 ส�าหรบั	การสมัมนาครัง้นี	้มกีารบรรยาย
พเิศษเรือ่ง	“รามค�าแหง คุณค่าแห่งแผ่นดิน” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒศัิกดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง		การบรรยาย
เรือ่ง	“เลอืกทีใ่ช่ เรยีนทีช่อบ ทีร่ามคำาแหง” 
โดย	 อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ 
รกัษาราชการแทน ผูอ้�านวยการส�านกับรกิาร
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 และ
การบรรยายพิเศษเรื่อง“พรสวรรค์ที่ใช่
ในตวัคุณ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรชัญา 
ปิยะมโนธรรม จากนั้น	เป็นการสนทนา
แลกเปลีย่นความคิดเหน็และรบัข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์แนะแนว
	 ทัง้นี	้มอีาจารย์แนะแนวจากโรงเรยีน
มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั เข้าร่วมสัมมนารวม 350 คน 
จาก 38 จังหวัด ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	
กาญจนบุรี กาฬสินธุ์	 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี	 
ชัยภูมิ  ตาก	 นครนายก นครราชสีมา	
นครปฐม น่าน	นนทบุรี หนองคาย	บุรีรัมย์ 
บึงกาฬ	ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี	พิจิตร 
พังงา	ระนอง ราชบุรี	 ล�าพูน ลพบุรี	ภูเก็ต 
ยโสธร	ศรสีะเกษ สมทุรสาคร	สมทุรปราการ 
สมุทรสงคราม	สระบุรี สิงห์บุรี	สุพรรณบุรี 
สุรินทร์ สกลนคร	อ่างทอง อุตรดิตถ์	อยุธยา 
และนราธิวาส 

เชิญชวนศิษย์เก่านิติฯ (ต่อจากหน้า 1)

โทร.02-136-9673,	064-508-8883
	 หลังการจองโต๊ะเรียบร ้อยแล้ว
สามารถโอนเงินเข ้าบัญชี	ชื่อ“สมาคม
นิติศาสตร ์ 	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง”	
ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	หมายเลขบัญชี
928-0-32055-8	และแจ้งการโอนโดยถ่ายสลปิ
ส่งไปที	่e-mail	:	lawofficeramkhamhaeng@
gmail.com	หรือ	Line	id	:	yahhopedream
หรอืส่งทางโทรสารหมายเลข	02-136-9673
	 		สอบถามรายละเอียด	
โทร.081-613-5127	คุณสุวดี	
					085-999-9942	คุณหนุ่ม
						096-914-5256	คุณณัฐพงศ์	และ						
					 081-991-0707	คณุบลัลงัก์	แก้วปานกนั



แนะทริค POL 1100, POL 1101  
                        เน้นจ�ำให้เหมำะ วิเครำะห์ให้เป็น

 จบกลุ ่มวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไปแล้ว		
มาต่อกนัทีว่ชิารฐัศาสตร์	หรอืเรยีกว่า	“วชิาการเมือง”
กับ	POL	1100	และ	POL	1101	พื้นฐานส�าคัญของ
ความรู้ทางการเมืองในภาพรวมและการเมืองไทย		
ท่ีนักศึกษารัฐศาสตร์จ�าเป็นต้องรู้	เพื่อต่อยอดได้ใน
อนาคต
 อาจารย์ ดร.กฤติธี  ศรีเกตุ		อาจารย์ประจ�า
คณะรัฐศาสตร์	เล่าว่าแต่เดิมประเทศไทยรับอิทธิพล
การศึกษาศาสตร์แห่งรัฐมาจากยุโรปโดยเฉพาะ
เยอรมนีซึ่ งสมัยนั้นเป ็นการศึกษาเชิงสถาบัน	
โดยเน้นศึกษากฎหมายและโครงสร้างของสถาบันที่
เป ็นทางการ	ต ่อมาหลังสงครามโลกครั้ งที่ 	2
สหรัฐอเมรกิากลายเป็นประเทศมหาอ�านาจ	มีอทิธพิล
สงูสดุในการก�าหนดวธิกีารศกึษาการเมอืง	หนัไปเน้น
ศึกษารัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์	คือศึกษา
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยอาศัย
แนวทางการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์	อย่างไรก็ตาม	
ในปัจจุบันแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ก็เสื่อมลง															
การศกึษารฐัศาสตร์ทุกวันนีจ้งึมีแนวทางทีห่ลากหลาย	
 “ปัจจุบันการศึกษารัฐศาสตร์มีแนวทาง
หลากหลาย มคีวามเป็นสหวชิาโดยตวัเอง ทัง้ปรชัญา 
จติวทิยา เศรษฐศาสตร์ สงัคมและมานษุยวทิยา  ก็ถกู
น�ามาใช้ในการศกึษาทางการเมอืง เนือ่งจากการศกึษา
เกี่ยวกับการเมืองเป็นเร่ืองของคนที่มาอยู่ร่วมกัน  
และมกีารตัดสนิโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ร่วมกนั ซึง่การทีจ่ะ
ใช้เกณฑ์มาตดัสนิเรือ่งสาธารณะได้ จ�าเป็นต้องเข้าใจ
ภาพรวมทั้งหมดของความคิดคนก่อน  
 นอกจากนี้ วิชาการเมืองยังเกี่ยวข้องกับ 
‘อ�านาจ’ เพราะการตัดสินทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจะใช้
อ�านาจอย่างไรในการตัดสิน”
	 ส�าหรับวิชา	POL	1100	รัฐศาสตร์ทั่วไป	
เป็นวิชาพ้ืนฐานที่บังคับให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ทกุคนต้องเรยีน		เนือ้หาค่อนข้างเยอะและครอบคลมุ
หลายประเดน็เกีย่วกบัรฐัศาสตร์	ทัง้จดุมุง่หมายแห่งรัฐ	

รัฐธรรมนูญ	รูปแบบการปกครอง	เป็นต้น	เพื่อให้
นักศึกษารู้จักรัฐศาสตร์ในขั้นเบื้องต้นก่อนลงลึกใน
วิชาอื่นๆ	ของคณะรัฐศาสตร์
 “หัวใจส�าคัญของวิชา POL 1100 คือ
การปูพื้นฐานให้เห็นขอบเขตของวิชาทางการเมือง
ทั้งหมด และมุมมองวิวัฒนาการของแต่ละวิธีการ
ศึกษาวิชาการเมือง ซึ่งนักรัฐศาสตร์จะเป็นผู้มอง
ภาพกว้าง แล้วสร้างเกณฑ์ตัดสิน  ส่วนการรู้เชิงลึก
อาจเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติ เปรียบเป็นเป็ดที่ต้อง
บินได้ ว่ายน�้าเป็น ไม่จ�าเป็นต้องเก่งเป็นเลิศแต่ต้อง
เข้าใจภาพรวม”
	 ด้าน	วชิา	POL	1101	การเมอืงการปกครองไทย		
ซึง่เป็นวชิาพืน้ฐานเหมือนกบัวชิา	POL	1100	จึงเน้น
การปูพืน้ฐานทางรฐัศาสตร์เป็นหลกั	เพ่ือให้นกัศกึษา
เข้าใจวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์ของการเมือง

การปกครองไทย	ก่อนจะศึกษาวิชาการเมืองอ่ืนๆ
โดยเนื้อหาจะเล ่าเรื่องประวัติศาสตร ์ของการ
ปกครองไทยแต่ละยุคสมัย	ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึง
ปัจจุบัน
 “วิชานี้ เนื้ อหาค ่อนข ้างกว ้าง ต ้องจ�า
รายละเอยีดเยอะ โดยเฉพาะเรือ่งการเมืองการปกครอง
ที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดของรัฐศาสตร์ นักศึกษาที่เรียน
รัฐศาสตร์ควรต้องเข้าใจการเมืองการปกครองไทย
เบื้องต้น เพื่อจะได้เข้าใจภาพกว้างของการเมืองไทย
และน�าความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต”
 อาจารย์ ดร.กฤตธิ ีกล่าวต่อไปว่าข้อสอบของ
ทัง้	2	วชิานี	้เป็นข้อสอบปรนยั	100	ข้อ	สอนและออก
ข้อสอบตามต�ารา	หาซื้อได้ที่ส�านักพิมพ์	 ม.ร.	 ชั้น	 3	
และต�าราทีเ่ขยีนโดยอาจารย์ผู้สอนซึง่จะปรบัปรงุใหม่
โดยเน้นประเด็นส�าคัญของเนื้อหา
 “เทคนิคการเรียนคือ นักศึกษาต้องขยัน
และตั้งใจอ่านหนังสือ หากมีเวลาเข้าฟังบรรยาย
จะดทีีส่ดุ เพราะสามารถซกัถามข้อสงสยัหรอืโต้ตอบ
กับอาจารย์ผู้สอนได้ แต่หากไม่มีเวลาเข้าฟังบรรยาย  

สามารถเรียนผ่านสื่อวิดีโอค�าบรรยายย้อนหลัง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดท�าไว้เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้กับนกัศกึษาทีไ่ม่มีเวลาเข้าเรยีน จะช่วยให้นกัศกึษา
สามารถจับประเด็นส�าคัญของเนื้อหาวิชามากขึ้น
 นอกจากนี้  ยังมีหนังสือ เช ่น ‘ความรู ้
เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์’ โดย ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
‘ววิฒันาการการเมอืงการปกครองไทย’ และ ‘การเมอืง
การปกครองไทย’ โดย ศ.ดร.ลขิติ ธรีเวคนิ และหนงัสือ
ที่เขียนโดยนักวิชาการอีกหลายท่าน ซึ่งนักศึกษา
สามารถน�ามาอ่านประกอบเพิ่มเติมได้”  
 อาจารย์ ดร.กฤติธี	ฝากนักศึกษาว่าวิชาพื้น
ฐานจะเป็นฐานส�าคัญที่นักศึกษาจะน�าไปต่อยอดใน
วิชาอื่นๆ	ระดับสูงขึ้นไปได้ง่ายขึ้น	จึงขอให้ตั้งใจและ
ขยันอ่านหนังสือ	เปรียบเสมือนการสร้างบ้าน	
ฐานต้องส�าคญั	ซึง่วชิาการเมอืงจะเป็นการให้มมุมอง
ไม่มีข้อสรุปชัดเจน	หากนักศึกษาอ่านหนังสือเอง	
เรียนเอง	อาจจะจบัประเดน็ไม่ถกู	ดงันัน้จงึต้องเข้าฟัง
บรรยายบ้างหรอืเรยีนผ่านวิดโีอย้อนหลังบ้าง	จะสามารถ
จับประเด็นส�าคัญได้ดีขึ้น	ซึ่งวิชาพื้นฐานจะบังคับ
ให้นักศึกษาเรียนเพื่อให้รู้ภาพกว้าง	บางเร่ืองอาจจะ
ไม่ใช่เรื่องที่ตนชอบ	แต่จ�าเป็นต้องเข้าใจ	เพื่อสร้าง
พืน้ฐานทีส่�าคญั	เพราะหลงัเรยีนจบแล้วหากมโีอกาส
ได้ท�างานสายการเมือง	จะต้องน�าความรู้ภาพกว้างที่
เป็นพื้นฐานนี้มาปรับใช้เพื่อเข้าใจความแตกต่างทาง
ความคิดของคน	 ดังนั้นความเข้าใจภาพกว้างของ
วิชาพื้นฐานที่คณะบังคับเรียนจึงมีความส�าคัญมาก
กับวิชาทางการเมือง		
 “ข้อสอบจะวัดความจ�าและทักษะในการ
วเิคราะห์ เพราะความจ�าเปรยีบเหมอืนข้อมูลในสมอง
ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะเรื่องส�าคัญ
แต่วิชาการเมืองจะอาศัยการจ�าอย่างเดียวไม่ได้ 
เพราะมีวิธีศึกษาและแนวคิดที่หลากหลาย นักศึกษา
จึงต ้องวิ เคราะห ์ เป ็นด ้วย เ พ่ือให ้นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาขั้นต่อไป สิ่งที่
อาจารย์ให้นักศึกษาได้คือความรู้พื้นฐาน หลักการ 
วิธีคิดและวิธีมอง ส่วนการพัฒนาปัญญาความรู้ให้
แตกฉานต่อไปเป็นหน้าที่ของนักศึกษาเอง”
	 ท้ายนี	้อาจารย์ ดร.กฤตธิ	ีฝากช่องทางตดิต่อ
ผ่านโซเชียลมีเดีย	กลุ่มเฟซบุ๊ก	ชื่อ	“อาจารย์กฤติธี
กับนักศึกษารามคำาแหง”	เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้กับนกัศกึษาทัง้เอกสาร	ต�าราทีเ่ก่ียวข้องและน่าสนใจ
เกีย่วกบัวชิา	และไฟล์	Power	point	ประกอบการสอน	
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดและทบทวนพร้อมเน้นย�้า
ให้นักศึกษาหมั่นติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัย
และคณะรัฐศาสตร์ด้วย

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓



	 เปิดตัวเครื ่องบ�าบัดกลิ ่นฯ	รางวัลล่าสุดปี	2561	ของ	รศ.ศิศีโรตม ์		
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์		หลังสร้างช่ือให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจากผลงาน
วิจัยที่ได้รับรางวัลระดับโลกมามากมาย		เผยภูมิใจได้รับใช้มหาวิทยาลัยและสังคม		
หวังคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

         รองศาสตราจารย์ศิศีโรตม์  เกตุแก้ว	อาจารย์
ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		
คว้ารางวัลชนะเลิศ	ภาคโปสเตอร์	เร่ือง	“เคร่ืองบ�าบัด
กล่ินเหม็นในห้องถ่ายเอกสาร โดยใช้สนามไฟฟ้าโคโรนา” 
สาขางานวิชาการรับใช้สังคม		ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	คร้ังท่ี	10	
และการประชุมวิชาการนานาชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	คร้ังท่ี	9	

   รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ 
วิทิตอนันต์	หนึ่งในอาจารย์ผู้สอนวิชาหลัก
กฎหมายมหาชน	(LAW1001)	ได้ให้ความเห็น
เก่ียวกับเทคนิคในการตอบข้อสอบวิชา	“หลัก
กฎหมายมหาชน” (LAW1001)	ความว่า	
โดยเบ้ืองต้นน้องๆ	นักศึกษาท่ีเพ่ิงก้าวเข้าสู่การ
เป็นนักศึกษากฎหมาย	มีความจ�าเป็นอย่างย่ิง

	 เทคนิคส�าคัญของก้าวแรกวิชากฎหมายกับวิชา	“หลักกฎหมายมหาชน”	เพ่ือคว้า	A	
พร้อมหลักการจ�าสาระส�าคัญ	และช้ีแนวทางการเช่ือมโยงสู่กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

	 โดยมีผลงานวิจัยระดับชาติท่ีร่วมน�าเสนอจ�านวน	482	ผลงาน		ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติจ�านวน	53	ผลงาน		และผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมจ�านวน	49	
ผลงาน		ระหว่างวันที่	1-3	สิงหาคมที่ผ่านมา		ณ	โรงแรมเรือรัษฎา	จังหวัดตรัง
 

 รศ.ศิศีโรตม์		กล่าวถึงเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต	ิ
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชมงคลท่ัวประเทศ		ว่าเป็นการประชุมท่ีเน้นการน�าเสนอส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม
ที่ต่อยอดจากงานวิจัย		มีนักวิชาการและนักวิจัยจากสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
ท่ัวประเทศ	และท่ัวโลกร่วมน�าเสนอผลงาน		ส�าหรับเคร่ืองบ�าบัดกล่ินฯ	ท่ีร่วมน�าเสนอน้ี
ได้จัดจ�าหน่ายและน�าไปใช้ในสังคมแล้ว		จึงเป็นจุดเด่นที่ท�าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
สาขาวิชาการรับใช้สังคม
 “ผลงานเรื่องเครื่องบ�าบัดกลิ่นฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากกลิ่นเหม็นของ
หมึกพิมพ์และส่ิงแวดล้อมในห้องถ่ายเอกสาร  จึงออกแบบส่ิงประดิษฐ์ท่ีประยุกต์มา
จากหลักการสร้างสนามไฟฟ้าแรงดันสูง หลักการเดียวกับฟ้าผ่าท่ีอัดแน่นไปด้วยพลังงาน
หลายแสนโวลต์  ผ่านบรรยากาศท่ีมีออกซิเจน  แล้วเกิดปฏิกิริยาท่ีเปล่ียนออกซิเจน
เหล่านั้นเป็นโอโซนและประจุไฟฟ้าที่สามารถก�าจัดกลิ่นได้  ซึ่งเจ้าเครื่องนี้อาศัย
การท�างานที่ดึงอากาศจากข้างนอกเข้ามาในตัวเครื่อง  แล้วแตกตัวเป็นก๊าซโอโซน
กับประจุไฟฟ้าที่น�าไปใช้ในการก�าจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค” 

ที่จะต้องมีความเข้าใจถึงแนวทางในการตอบข้อสอบแบบอัตนัย	(Subjective	Test)	
โดยเบ้ืองต้นอยากให้น้องๆ	นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะข้อสอบแบบอัตนัยว่าเป็นข้อสอบ
ท่ีมีลักษณะในการเขียนตอบข้อสอบโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจและทักษะประสบการณ์
ของผู้สอบอย่างมีนัยส�าคัญ	ซึ่งมักมีประเด็นค�าถามจากน้องๆ	นักศึกษาตามมาเสมอ
ว่าควรเขียนตอบข้อสอบโดยมีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใด	ในประเด็นค�าถามเช่น
ว่านี้อาจารย์ขอตอบจากประสบการณ์ในการตรวจข้อสอบว่าความเหมาะสมในการ
ตอบข้อสอบแบบอัตนัยในลักษณะที่เป็นข้อสอบแบบบรรยายนั้น	ไม่อาจก�าหนด
ความมากน้อยหรือปริมาณของเนื้อหาสาระในการตอบข้อสอบได้อย่างชัดเจน	
เนื่องจากประเด็นส�าคัญในการตอบข้อสอบที่เหมาะสมย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการน�าเสนอ
หรือวิธีการเขียนค�าตอบของน้องๆ	นักศึกษาเป็นส�าคัญ	ซ่ึงในประเด็นน้ีขอให้นักศึกษา
ท�าความเข้าใจโดยเบื้องต้นก่อนว่าการตอบข้อสอบแบบอัตนัย	มีลักษณะที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนความคิดและทักษะหลาย	ๆ	ด้านของน้องๆ	นักศึกษาเอง	
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนความคิดและทักษะด้านการใช้เหตุผลและการตีความกฎหมาย	
วิธีการอธิบายหรือการเรียบเรียงความคิดในการตอบข้อสอบอย่างเป็นระบบ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	ในกรณีที่เป็นข้อสอบที่ให้วิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น	ซึ่งน้องๆ	
นักศึกษาจะต้องสามารถตอบข้อสอบโดยบูรณาการเนื้อหาสาระจากองค์ความรู้ตาม
ท่ีได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด	ทฤษฎี	ความหมายหรือหลักการส�าคัญเข้ากับ
ประเด็นค�าถามตามที่โจทย์ถาม	ซึ่งในกรณีนี้อาจารย์มีค�าแนะน�าว่าน้องๆ	นักศึกษา
อาจยกตัวอย่างประกอบค�าอธิบายเพื่อให้ผู้ตรวจข้อสอบสามารถเห็นภาพและเข้าใจ
ตรงกับส่ิงท่ีน้องๆ	นักศึกษามุ่งท่ีจะอธิบายในการตอบข้อสอบ	ดังน้ัน	การตอบข้อสอบ
แบบอัตนัยนักศึกษาจึงควรต้องจัดระบบความคิดและการจัดระเบียบและโครงร่าง
ก่อนลงมือเขียนค�าตอบ	โดยต้องตอบข้อสอบให้ครอบคลุมทุกประเด็นค�าถามและ
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการท�าข้อสอบภายในกรอบเวลาที่ก�าหนดและ
พยายามใช้ส�านวนภาษาท่ีสามารถส่ือสารได้อย่างเข้าใจและตอบข้อสอบให้ครอบคลุม
ประเด็นค�าถามโดยเฉพาะประเด็นค�าถามย่อยซึ่งทุกประเด็นอย่างรอบคอบที่สุด		
 โดยพ้ืนฐานและลักษณะข้อสอบวิชา	“หลักกฎหมายมหาชน”	มีลักษณะข้อสอบ
แบบอัตนัยเชิงบรรยาย	(ซ่ึงมีวิธีการตอบข้อสอบแตกต่างการตอบข้อสอบแบบอุทาหรณ์)
โดยอาจมีลักษณะให้อธิบายประเด็นตามท่ีโจทย์ถามในลักษณะความจ�า	เช่น	ให้อธิบาย
ถึงหลักประโยชน์สาธารณะ	เป็นต้น	ซึ่งเป็นประเด็นค�าถามที่มีลักษณะเป็นเพียงให้
อธิบายเท่าน้ัน	หรือข้อสอบอาจมีลักษณะให้วิเคราะห์เปรียบเทียบ	โดยอาจให้อธิบาย
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของประเด็นท่ีข้อสอบถามเชิงเปรียบเทียบ	
เช่น	ให้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างหลักกฎหมายมหาชนกับหลักกฎหมายเอกชน
ว่าแตกต่างกันอย่างไร	เป็นต้น	ซึ่งเป็นประเด็นค�าถามที่มีลักษณะต้องการให้ผู้ตอบ
ท�าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีโจทย์ถาม	หรือข้อสอบ
อาจมีลักษณะให้อธิบายเชิงวิเคราะห์	(อาจให้อธิบายประเด็นที่ข้อสอบถามในเชิง
วิเคราะห์	เช่น	ให้วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของกฎหมายในระบบ	Civil	Law	กับ
ระบบ	Common	Law	เป็นต้น)	ในกรณีนี้น้องๆ	นักศึกษาควรอธิบายสาระส�าคัญ
ตามท่ีโจทย์ถามมาก่อน	โดยอาจเร่ิมต้นจากการอธิบายถึงแนวความคิด	ทฤษฎี	หลักการ
หรือความหมาย	พอสังเขป	จากนั้นจึงจะท�าการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไรในมิติต่าง	ๆ	ในล�าดับต่อไป																	
                                                                            (อ่านต่อหน้า 11)

เผยเทคนิคพิชิต A 

กับวิชาหลักกฎหมายมหาชน (LAW1001)
เครื่องบ�ำบัดกล่ินฆ่ำเชื้อโรค

รำงวัลล่ำสุดของนักวิจัยคณะวิศวะ

	 ส�าหรับเคร่ืองบ�าบัดกลิ่นเหม็นในห้องถ่ายเอกสารฯ	นี้		รศ.ศิศีโรตม์  
บอกว่ามีขนาดกะทัดรัด		สามารถน�าไปใช้ได้ทุกที่	ทุกเวลา		แม้แต่ในห้องน�้า	
หรือในรถยนต์		ครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง	30	ตารางเมตร		แถมสามารถใช้
งานได้ตลอดชีพไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ใดๆ	ทั้งสิ้น		
	 “ตอนนี้มีคนซ้ือไปใช้แล้วบางส่วน		นักวิชาการและนักธุรกิจต่างชาติก็ให้
ความสนใจเคยติดต่อซื้อเคร่ืองต้นแบบไปผลิตขาย		อนาคตก็อยากขยายผลสู่
ชุมชนมากขึ้น		เพราะเครื่องบ�าบัดกลิ่นฯนี้ดีต่อระบบหายใจของมนุษย์		เพราะได้
ก�าจัดเชื้อโรค	แบคทีเรีย	และสารเคมีไปพร้อมกับกลิ่นแล้วด้วย”																									
                                                                       (อ่านต่อหน้า 11)

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑๔



รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคมคณะเศรษฐศาสตร์

	 ในห้องครัว	เราจะพบเคร่ืองปรุงต่าง	ๆ	ที่ใช้ประกอบอาหารมากมาย	
ครั้งที่ผ่านมาได้น�าเสนอ	น�้าตาล	น�้าปลา	ซอสมะเขือเทศ	ซอสพริก	ซอสถั่วเหลือง	
เกลือ	พริก	พริกป่น	พริกไทย	กะปิ	ปลาร้า	ผงชูรส		ไปแล้ว	ในครั้งนี้จะแนะน�าให้
รู้จักเครื่องปรุงอีก	2	ชนิด	คือ
		 Chanh			 (จัญ)	 	 	 มะนาว
	 Dầu	ăn		 (เสิ่ว	อัน)	 	 น�้ามัน
                  
   
 
	 มะนาว	เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว	มักน�ามาใช้เป็นเครื่องปรุงรสในอาหาร	
หรือท�าเป็นน�้ามะนาวเพื่อดื่ม
     Quả chanh được sử dụng làm thực phẩm trên khắp thế giới
     (กว๋า จัญ เดือก สือ สุ่ง หล่าม ถึก เฝิม เจน คับ เท้ เสย)
                           มะนาวถูกน�ามาใช้เป็นอาหารทั่วโลก
	 นอกจากการใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบในการปรงุรสแล้ว	มกัจะใช้มะนาว
มาท�าเป็นเครื่องดื่ม	จะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารท�างานได้ดีขึ้น	ช่วยเผาผลาญ
พลังงาน	ท�าให้ผิวพรรณสดใส	เป็นต้น 
           Uống nước chanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe.
          (อ๊วง เนือ้ก จัญ ก๊อ เหญีย่ว เหล่ย อีจ๊ จอ สึก้ แคว้)
             การด่ืมน�า้มะนาวมีประโยชน์ต่อสขุภาพมากมาย
	 ในภาษาเวียดนามมีค�าศัพท์ที่ใช้เรียกมะนาวโดยสามารถระบุให้เฉพาะ
เจาะจงได้	เช่น	ถ้าใช้ค�าว่า	Chanh	(จัญ)	โดยไม่มีค�าใดมาขยายจะหมายถึง	
Chanh	ta	(จัญ	ตา)	เป็นมะนาวผลขนาดเล็ก	เปลือกสีเขียว	หากเป็นมะนาวผล
ขนาดโต	เปลือกสีเหลือง	จะเรียกว่า	chanh	tây	(จัญ	เตย)	หรือ	chanh	vàng	
(จัญ	หว่าง)	
	 ค�าว่า	ta	(ตา)	เป็นค�าทีใ่ช้ประกอบค�าอืน่ทีห่มายถงึ	“เรา”	เช่น	chúng	ta	
(จุง๊	ตา)	หรอื	người	ta	(เหงือ่ย	ตา)	พวกเรา	ค�าว่า	Chanh	ta	(จัญ	ตา)	จงึหมาย
ถงึมะนาวในแถบบ้านเรา	เป็นมะนาวผลเล็กเปลือกสีเขยีว	ดงัท่ีเราพบเหน็ได้ท่ัวไป	
เหมือนกันทั้งของเวียดนามและของไทย	แต่หากเป็นค�าว่า	tây	(เตย)	หมายถึง	
ตะวนัตก	น�ามาใช้ประกอบเป็นค�าว่า	người	tây	(เหงือ่ย	เตย)	หมายถงึชาวตะวนัตก		
chanh	tây	(จัญ	เตย)	จึงเป็นมะนาวผลใหญ่สีเหลือง	ดังที่พบเห็นได้ทั่วไปใน
ประเทศแถบตะวันตก		
                                      
      

      Dầu ăn được tinh lọc từ nguồn gốc thực vật hoặc động vật
         (เสิ่ว อัน เดือก ติญ หล่อก ตื่อ โหง่น ก๊อก ถึก เหวิต ฮวัก ด่ง เหวิต)
                          น�้ามันได้รับการสกัดจากพืชหรือสัตว์
	 น�้ามันพืช	เช่น	น�้ามันดอกทานตะวัน	dầu	hướng	dương	(เสิ่ว	เหือง	
เซือง)	น�้ามันร�าข้าว	dầu	cạo	(เสิ่ว	ก่าว)	หรือ	dầu	đầu	nành	(เส่ิว	เดิ่ว	น่าญ)	
น�้ามันถั่วเหลือง
	 น�า้มนัท่ีมาจากสัตว์	ส่วนมากคอืน�า้มนัหม	ูเรยีกว่า	Mỡ	heo	(เหมอ	แฮว)
    Dùng mỡ heo để chiên hoặc rán sẽ đem lại mùi vị hấp dẫn hơn
    (สุ่ง เหมอ แฮว เด๋ เจียน ฮวัก สาน แส แดม หล่าย หมุ่ย หวิ เหิบ เสิน เฮิน)
                   ใช้น�้ามันหมูเพื่อผัดหรือทอดจะเพิ่มกลิ่นหอมหวนยิ่งขึ้น

	 บางครั้งเราจะเห็นว่าใช้ทั้งค�า	dầu	(เสิ่ว)	และ	mỡ	(เหมอ)	อยู่ด้วยกัน	
  Mẹ rán bánh chưng được vàng giòn, thơm ngon, ít ngấm dầu mỡ.     
       (แหมะ สาน บั๊ญ จึง เดือก หว่าง ซ่อน เทอม งอน อี๊ต เหงิม เสิ่ว เหมอ)
 แม่ทอดบั๊ญจึงได้เป็นสีเหลืองกรอบ หอมอร่อย อมน�้ามันน้อย

	 โดยมีผลงานวิจัยระดับชาติท่ีร่วมน�าเสนอจ�านวน	482	ผลงาน		ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติจ�านวน	53	ผลงาน		และผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมจ�านวน	49	
ผลงาน		ระหว่างวันที่	1-3	สิงหาคมที่ผ่านมา		ณ	โรงแรมเรือรัษฎา	จังหวัดตรัง
 

 รศ.ศิศีโรตม์		กล่าวถึงเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชมงคลท่ัวประเทศ		ว่าเป็นการประชุมท่ีเน้นการน�าเสนอส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม
ที่ต่อยอดจากงานวิจัย		มีนักวิชาการและนักวิจัยจากสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
ท่ัวประเทศ	และท่ัวโลกร่วมน�าเสนอผลงาน		ส�าหรับเคร่ืองบ�าบัดกล่ินฯ	ท่ีร่วมน�าเสนอน้ี
ได้จัดจ�าหน่ายและน�าไปใช้ในสังคมแล้ว		จึงเป็นจุดเด่นที่ท�าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
สาขาวิชาการรับใช้สังคม
 “ผลงานเรื่องเครื่องบ�าบัดกลิ่นฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากกลิ่นเหม็นของ
หมึกพิมพ์และส่ิงแวดล้อมในห้องถ่ายเอกสาร  จึงออกแบบส่ิงประดิษฐ์ท่ีประยุกต์มา
จากหลักการสร้างสนามไฟฟ้าแรงดันสูง หลักการเดียวกับฟ้าผ่าท่ีอัดแน่นไปด้วยพลังงาน
หลายแสนโวลต์  ผ่านบรรยากาศท่ีมีออกซิเจน  แล้วเกิดปฏิกิริยาท่ีเปล่ียนออกซิเจน
เหล่านั้นเป็นโอโซนและประจุไฟฟ้าที่สามารถก�าจัดกลิ่นได้  ซึ่งเจ้าเครื่องนี้อาศัย
การท�างานที่ดึงอากาศจากข้างนอกเข้ามาในตัวเครื่อง  แล้วแตกตัวเป็นก๊าซโอโซน
กับประจุไฟฟ้าที่น�าไปใช้ในการก�าจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค” 

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุลคณะมนุษยศาสตร์

เครื่องปรุง (ตอนที่ 6) gia vị (ซา หวิ)ตอน ความมั่งคั่งของชาติ (1)
	 ถ้าลองถามคนท่ัว	ๆ	ไปว่าเราจะรู้ว่าชาติไหนมั่งคั่งมากหรือน้อยนั้นต้องดู
จากอะไร	คนทีต่ดิตามข่าวสารด้านเศรษฐกจิอยูบ้่างกค็งตอบว่าดูจาก	GDP	หรือรายได้
ประชาชาติ	ซึง่ถ้าจะให้ผมตอบกค็งตอบอย่างเดยีวกนัเพราะต�าราเศรษฐศาสตร์บอกไว้ว่า	
GDP	เป็นตัววัดแสดงมูลค่าสินค้าและบริการที่คนทั้งประเทศร่วมกันผลิตข้ึนมา
และขายได้	ตีค่าเป็นเงินออกมา	แต่ข้อที่ต้องระวังก็คือการจะไปเทียบความม่ังคั่ง
กบัชาตอิืน่ๆ	น้ันจะเอาแต่	GDP	ไปเทยีบคงไม่ได้เพราะขนาดของเศรษฐกจิต่างกัน
	 ลองมาจัดอันดับกันดูก่อนก็แล้วกันครับ	ประเทศท่ีมีมูลค่า	GDP	สูงเกิน	
1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ในปี	2561	นี้	(ตัวเลขประมาณการโดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศหรอื	IMF)	มอียู่ด้วยกนั	16	ประเทศซึง่น�าโด่งมาโดยสหรฐัฯ	ทีร่ายได้
ประชาชาติมีมูลค่าถึง	20	ล้านล้านดอลลาร์	ตามมาด้วยจีนที่ความมั่งคั่งสูงถึง	14	
ล้านล้าน	ส่วนประเทศอื่นนั้นแม้จะมี	GDP	มูลค่าสูงเกิน	1	ล้านล้านแต่ก็ไม่มีชาติ
ไหนมูลค่า	GDP	สูงกว่า	6	ล้านล้านดอลลาร์เลยสักชาติเดียว	และน่าสังเกตว่าใน
บรรดา	16	ประเทศที่มี	GDP	สูงเกิน	1	ล้านล้านนี่มีประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน
ของเรารวมอยู่ด้วย	1	ประเทศด้วย	ลองเดาดูสิครับว่าประเทศอะไร	ถ้าใครตอบว่า
สิงคโปร์ซึ่งใคร	ๆ	ก็คิดว่ามั่งคั่งที่สุดในอาเซียนละก็.....ขอบอกว่าผิดนะครับ	
	 ประเทศในอาเซียนที่	GDP	มูลค่าเกิน	1	ล้านล้านดอลลาร์คืออินโดนีเซีย
ซึ่งติดอันดับโลกอยู่ท่ีอันดับที่	16	พอดี	โดยมีมูลค่าประมาณ	1.075	ล้านล้าน	
ส่วนไทยเรานัน้เขาจดัอยูอ่นัดบั	26	มมีลูค่า	GDP	ประมาณเกอืบ	5	แสนล้านดอลลาร์	
เรียกว่าทิ้งห่างสิงคโปร์แบบไม่เห็นฝุ่นเพราะ	GDP	สิงคโปร์อยู่อันดับต้ัง	38	โน่น
แน่ะครับ
	 ที่ไล่ตัวเลขให้ดูนี่ก็เพื่อจะให้ท่านผู้อ่านได้รู้ว่าเราสามารถใช้ตัวเลขจริง	ๆ
ทีไ่ม่ได้ป้ันแต่งแต่อย่างใดนัน้มาหลอกคนหรอืหลอกตวัเองกไ็ด้ว่าในบรรดาประเทศ
ทัง้หลายในโลกเกอืบ	200	ประเทศนัน้ไทยเรามัง่คัง่อยูอ่นัดบั	26	ซึง่ถอืได้ว่าไม่เลวเลย	
แต่ถ้าคิดวิเคราะห์ดูสักหน่อยก็จะรู้สึกว่าคงจะต้องมีอะไรผิดเพี้ยนสักอย่างแน่	
เพราะเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ดูแล้วท่านผู้อ่านจะกล้าปฏิเสธความจริงที่ว่าสิงคโปร์
นั้นมั่งคั่งกว่าเราหรือเปล่า	หรือถ้าเอาไปเทียบกับกับอินโดนีเซียล่ะ	จะยอมรับได้
หรือว่าความมั่งคั่งเราต�่ากว่าเขาตั้ง	10	อันดับ
	 ตัวเลขมูลค่าผลผลิตรวมของชาติหรือ	GDP	นั้นขึ้นกับขนาดของประเทศ
(เรียกกันว่าขนาดของเศรษฐกิจ)ด้วย	ประเทศท่ีมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลและมี
ประชากรมากมายอย่างเช่น	สหรัฐอเมริกา	จีน	หรืออินโดนีเซียก็ย่อมต้องผลิต
ออกมาได้มากเป็นธรรมดา	อย่างน้อยก็เพื่อเลี้ยงดูประชากรในประเทศของตนเอง	
ส่วนประเทศสิงคโปร์นั้นเขาว่าขนาดไม่แตกต่างจากกรุงเทพฯ	ของเราสักเท่าไหร่	
ดงันัน้ต่อให้ผลติได้ประสิทธภิาพสงูแค่ไหนสงิคโปร์แค่เกาะเดยีวกไ็ม่มทีางเทยีบกบั
ประเทศใหญ่อย่างอินโดนีเซียที่ประกอบด้วยเกาะหมื่นเจ็ดพันกว่าเกาะได้
	 ในเมือ่เราใช้ตวัเลข	GDP	แล้วเกดิท�าให้เข้าใจผดิเพีย้นไปได้แบบนีแ้ล้วจะใช้อะไร
วัดความมั่งคั่งกันล่ะ	ค�าตอบก็คือใช้ตัวเลข	GDP	นั่นแหละครับเพราะอย่างที่
บอกแล้วว่ามันแทนมูลค่าผลผลิตท่ีประเทศผลิตแล้วขายได้ซ่ึงก็คือรายได้รวม
ของทั้งระบบเศรษฐกิจ	เพียงแต่ว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างประเทศเขาจะ
เอาจ�านวนประชากรของประเทศนั้น	ๆ	ไปหารเสียก่อนเป็นค่ารายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากร	1	คน	หรือเรียกว่า	per	capita	GDP	ปัญหาที่ว่าประเทศใหญ่กว่าต้อง
ผลิตได้มากกว่าเสมอก็จะหมดไป	
	 ด้วยข้อมูลจาก	IMF	เจ้าเก่าแต่เมื่อเปลี่ยนมาจัดอันดับความมั่งคั่งด้วย	
GDP	per	capita	หรือรายได้คิดเฉลี่ยต่อประชากร	1	คนเรียบร้อยแล้วอันดับโลก
ก็เปลี่ยนไปเยอะทีเดียว	โดยในปี	2560	ประเทศที่มั่งค่ังอันดับ	1	กลับเป็นกาตาร์	
ตามด้วยลักเซ็มเบอร์กแล้วก็เป็นสิงคโปร์ที่กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ	3	ส่วน
สหรัฐอเมริกาซึ่ง	GDP	สูงเป็นอันดับ	1	นั้นตกลงมาเป็นอันดับ	11	ในขณะที่จีน
หล่นไปอยู่ที่อันดับต้ัง	79	แน่ะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะประชากรจีนมีหลาย
พันล้านคนเมื่อเอาไปเป็นตัวหารก็ท�าให้ค่าเฉลี่ยหล่นวูบลงมาอย่างที่เห็น
                                                                          (อ่านต่อหน้า 11)

Chanh  (จัญ)  มะนาว

Dầu ăn  (เสิ่ว อัน)  นำ้ามัน    

ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๕



	 สบืเนือ่งจากปี	พ.ศ.	2561	เป็นปีทีป่ระเทศสหภาพเมยีนมากบัประเทศไทย
ฉลองครบรอบ	70	ปี	ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน	
ทัง้สองประเทศจงึส่งเสรมิความร่วมมอืและผลกัดนัการพฒันาตามแนวชายแดน	
และความร่วมมอืด้านความเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อด้วยการเตมิเตม็โครงสร้าง
พื้นฐานและเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ยังขาดหาย	(Missing	links)	ตลอดจน
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางดจิทัิลและการเชือ่มโยงโครงข่ายด้านพลงังาน	
เพือ่ให้ความเป็นหุ้นส่วนยทุธศาสตร์โดยธรรมชาต	ิ(Natural	Strategic	Partnership)	
นั้น	ใกล้ชิดและตอบสนองผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง
	 ท้ังสหภาพเมยีนมากบัประเทศไทยจงึต่างมกีารเย้าเยอืนระหว่างเพ่ือนบ้าน
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ใกล้ชิดและความส�าคัญที่ให้แก่กัน
และกัน
 ประธานาธิบดีอูวินมยิน 
(H.E. U Win Myint)	แห่งสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมยีนมา	ได้เดินทางเยอืน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	และ
เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น�า
ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ	
อริวดี	-เจ้าพระยา-	แม่โขง	(Ayeyawady-	
Chao	Phraya	-	Mekong	Economic	CooperationStrategy:	ACMECS)	
ครัง้ท่ี	8	ซึง่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัขึน้	การเยอืนประเทศไทยครัง้น้ี	จึงถอื
เป็นสญัลกัษณ์ทีส่�าคัญในการร่วมฉลองความสมัพนัธ์ระหว่างสองประเทศ	และ
เป็นโอกาสอันดีทีท้ั่งสองฝ่ายตดิตามความก้าวหน้าของความร่วมมอื	และพฒันา
ความเป็นหุน้ส่วนยทุธศาสตร์โดยธรรมชาต	ิให้ใกล้ชิดและตอบสนองผลประโยชน์
ของทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง	
	 การเยอืนประเทศไทยของประธานาธิบดสีหภาพเมยีนมาครัง้นีม้คีวาม
พิเศษเป็นอย่างยิ่ง	เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ประธานาธิบดี
สหภาพเมยีนมาเยอืนอย่างเป็นทางการหลังจากด�ารงต�าแหน่งประธานาธบิด	ี
การเยอืนครัง้น้ีจงึมคีวามหมายเป็นพเิศษและเป็นสญัลกัษณ์ของความสมัพนัธ์
หุน้ส่วนยทุธศาสตร์โดยธรรมชาตทิีแ่น่นแฟ้นของประเทศไทยและสหภาพเมยีนมา
และน�าไปสูค่วามร่วมมอืระหว่างสองประเทศในหลายสาขาทีส่�าคญั	และน�ามา
ซึ่งประโยชน์ร่วมกัน	ได้แก่
	 1.	การพฒันาตามแนวชายแดนและความร่วมมอืด้านความเชือ่มโยง
ประเทศไทยและสหภาพเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดจึงมีผลประโยชน์
เชือ่มโยงกนัทกุด้าน	ดังนัน้	ผู้น�าประเทศไทยและสหภาพเมยีนมาจึงเหน็พ้อง
ท่ีจะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาตินี้ให้ใกล้ชิดในทุกมิติ
และหวัใจส�าคญัของความร่วมมือก็คอื	การพฒันาตามแนวชายแดนและความ
ร่วมมือด้านความเชือ่มโยงอย่างไร้รอยต่อ	(Seamless	connectivity)	ซึง่จะก่อ
ให้เกิดความเจริญตามแนวชายแดนของสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและ
ประชาชนจะเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง	
	 	ส�าหรับการเชื่อมโยงกับสหภาพเมียนมาต้องเร่งรัดการพัฒนาอย่าง
ครบวงจรในเส้นทางแนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวันตก	(East	-	West	
Economic	Corridor	-	EWEC)	และแนวระเบียงเศรษฐกิจใต้	(Southern	
Economic	Corridor)	ตามแผนแม่บท	(Master	Plan)	จากแผนยทุธศาสตร์	
ACMECS	หากพฒันาได้ส�าเรจ็	กจ็ะก่อให้เกดิโอกาสทางธรุกจิ	การค้าการลงทนุ	
การท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่	และ	SMEs	ของประเทศไทย
และสหภาพเมียนมาอย่างมาก	และนี่คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่าง
เป็นรูปธรรม		

	 นอกจากน้ี	เส้นเขตแดนประเทศไทย	-	สหภาพเมยีนมา	ควรเป็นเส้นเขต
แดนแห่งความร่วมมือ	เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้า	การลงทุน	และ
การไปมาหาสู่ระหว่างของประชาชนทั้งสองประเทศ	
	 2.	ความร่วมมอืส่งเสรมิการค้าและการลงทนุ	ประเทศไทยจะส่งเสรมิ
ให้ภาคเอกชนประเทศไทยเข้าไปท�าธุรกิจในสหภาพเมยีนมาอย่างมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อชมุชนท้องถิน่และสิง่แวดล้อม	และสหภาพเมยีนมากพ็ร้อมทีจ่ะดแูลนกัธรุกจิ
ประเทศไทยทีเ่ข้าไปลงทุนในสหภาพเมยีนมาให้ได้รบัความสะดวกด้วยเช่นกนั	
	 3.	โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	เป็นโครงการที่จะสร้าง
ความเชือ่มโยงระหว่างมหาสมทุรอนิเดียกบัมหาสมทุรแปซฟิิก	ซึง่ท้ังสองประเทศ
ต่างเหน็พ้องให้หน่วยงานของท้ังสองฝ่ายหารอืและขับเคลือ่นโครงการฯอย่างใกล้ชิด	
เพือ่ผลประโยชน์ของสหภาพเมยีนมา	ประเทศไทย	และภมูภิาคเอเชยีโดยรวม	
	 4.	การคุ้มครองแรงงานสหภาพเมียนมาในประเทศไทย	ซ่ึงแรงงาน
สหภาพเมียนมาเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย	โดย
ประเทศไทยจะให้การคุ้มครองดูแลแรงงานสหภาพเมียนมาตามกฎหมาย
ประเทศไทย	และจะส่งเสรมิให้แรงงานสหภาพเมยีนมาเข้ามาท�างานในประเทศไทย
ผ่านความตกลงว่าด้วยการจ้างงานในกรอบรัฐต่อรัฐ	และสหภาพเมียนมา
ที่ร่วมมือกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดจนกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน
สหภาพเมยีนมาใกล้แล้วเสรจ็และเป็นไปตามก�าหนด	ถอืเป็นความส�าเรจ็ร่วมกนั
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาอันเกิดจากความมุ่งมั่นและความ
ร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างแท้จริง
	 5.	สถานการณ์ในรฐัยะไข่	ฝ่ายประเทศไทยได้ให้ก�าลงัใจและสนบัสนนุ
ความพยายามของสหภาพเมียนมาในการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื	โดยเฉพาะ
สหภาพเมียนมาได้เปิดรับความร่วมมือจากสหประชาชาติมากขึ้นและจัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในรัฐยะไข่ด้วย	นอกจากนี้	
ประเทศไทยได้ยืนยันความพร้อมที่จะเข้าไปด�าเนินโครงการเพื่อการพัฒนา
ต่าง	ๆ	ในรัฐยะไข่	เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ด�ารงชีพได้อย่างยั่งยืน	
	 6.	การส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับสหภาพเมียนมา	ประเทศไทยและ
สหภาพเมียนมาได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการส่งผู้หนีภัยการ
สู้รบกลับมาตุภูมิ	ซึ่งได้ด�าเนินการอย่างเป็นทางการมาแล้ว	2	ครั้ง	ส่งกลับ
รวม	164	คน	และจะร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชิดเพือ่ให้การส่งกลบักลุม่ต่อ	ๆ	ไป
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งข้ึนบนพื้นฐานของความปลอดภัย	
ความสมัครใจและมีศักดิ์ศรี		
	 7.	ประเดน็ด้านพหภุาค	ีแผนแม่บท	ACMECS	เป็นรากฐานความเชือ่มโยง
อย่างไร้รอยต่อของอนภุมูภิาคในอนาคต	และสหภาพเมยีนมายงัได้แสดงความพร้อม
ทีจ่ะสนบัสนนุประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีหน้า	โดยเฉพาะการผลกัดนั
ประเดน็เรือ่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื	การส่งเสรมิความเช่ือมโยง	และการพฒันา
ไปสูย่คุ	4.0	อกีด้วย	
	 สิ่ ง ท่ีผู ้น�าของประเทศไทยและสหภาพเมียนมาได ้หารือกัน
ทั้ง	7	ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	
สงัคม	แรงงาน	การเชือ่มโยงด้านคมนาคมขนส่ง	รวมทัง้ความร่วมมอืในกรอบ
พหุภาคีข้างต้นนั้น	สะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันท์มิตรที่แนบแน่นระหว่าง	
“หุน้ส่วนยทุธศาสตร์โดยธรรมชาต”ิ	ระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพเมยีนมา
ทีไ่ม่สามารถปฏิเสธได้	และบนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นนี	้จะช่วย
ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่าง	ๆ	ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมา
ให้เกิดผลเป็นรปูธรรมในอนาคต	เป็นการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันของเพ่ือนบ้าน
ที่ใกล้ชิด	ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว	ภาคเอกชนและประชาชนของทั้งสองประเทศ
จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง
 

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (ตอนแรก)

อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ คณะนิติศาสตร์

ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑๖



นศ.จิตวิทยาคลินิกเตือนการอดหารเพ่ือสวย หล่อ 

น�าไปสู ่ โรค Anorexia Nervosa 

	 สาขาวชิาจติวทิยา	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	โดยนักศกึษาสาขาวิชาจิตวทิยา
คลินิกและชุมชน	กระบวนวิชาสุขภาพจิตชุมชน	(PSY3307)	จัดโครงการสัมมนา	เรื่อง “สวย หล่อ 
อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโรค Anorexia Nervosa และ Bulimai Nervosa”	โดยมี	อาจารย์
ปิยพงศ์ แซ่ตัง้	อาจารย์ประจ�าภาควชิาจิตวทิยา	เป็นประธานเปิดงาน	และมนีางสาวภญิญดา มญัยานนท์ 
ประธานโครงการสมัมนาและกล่าวรายงาน		มนีางสาวณญิาพรรค์ภกัด์ิ ภมุรนิทร์	และนางสาวอรสิรา 
ขันทองด	ีตวัแทนนกัศกึษาสาขาวิชาจติวิทยาคลินกิและชมุชน	เป็นวทิยากร	เมือ่วนัที	่28	กนัยายน	2561	
ณ	ห้อง601	อาคารนครชุม

Anorexia	Nervosa	เป็นโรคทางจติเวช	หลายคนไม่รูต้วัว่าเป็นอยู	่เพราะเป็นความพอใจทีจ่ะเป็น	อย่างน้อย
การเข้าร่วมโครงการนี้	คงจะตระหนักมองตัวเอง	คนรอบข้าง	ว่ามีใครเข้าข่ายจะเป็นโรคน้ีหรือเปล่า	
และจะน�าไปสู่การดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

	 ผูป่้วยโรค	Anorexia	Nervosa	จะมอีาการกลวัความอ้วนมาก	มกีารจ�ากดัพลงังานอาหารทีร่บัประทาน
อย่างไม่เหมาะสม	จนมีน�้าหนักตัวต�่ากว่าเกณฑ์	มีความกลัวความอ้วนหรือกลัวน�้าหนักขึ้น	มีพฤติกรรม
ขดัขวางไม่ให้น�า้หนักข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	แม้น�า้หนกัตัวจะน้อยมากกต็าม	ส่วนผูป่้วยโรค	Bulimai	Nervosa	
จะรบัประทานอาหารมากกว่าปกติ	และจะใช้วิธีท่ีไม่เหมาะสมเพือ่ไม่ให้น�า้หนกัตวัเพิม่	ผู้ป่วยใช้วธิอีาเจยีน
ใช้ยาระบายหรอืยาขบัปัสสาวะ	รวมถงึการอดอาหารหรอืออกก�าลงักายอย่างหนกั	เพือ่ไม่ให้น�า้หนกัตวัเพิม่

	 อย่างไรกต็าม	ผูป่้วยอาจมอีาการกลบัมาท�าซ�า้	การอดอาหารอย่างหนักและกลบัมาทานอีกรอบ	
จะท�าลายความยบัย้ังช่ังใจ	น�าไปสูก่าร	binge	eating	เกดิการกงัวลในน�า้หนกัและรปูร่างและอยากก�าจดั
ออกไป	จึงจ�าเป็นต้องดูแลและให้ความส�าคัญเป็นระยะยาวอย่างใกล้ชิด

	 โอกาสนี ้อาจารย์ปิยพงศ์ แซ่ตัง้	กล่าวว่า	วยัรุน่เป็นวยั
ที่ให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก	แต่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็น
โรค	Anorexia	Nervosa	จะมคีวามสนใจทีร่นุแรง	จนถงึขัน้ท�าร้าย
ชีวิตของตัวเอง	เช่นการอดอาหาร	ก�าจัดอาหารด้วยวิธีต่าง	ๆ	
เพือ่ให้ภาพลกัษณ์ของตัวเองดดู	ีโดยไม่นึกถงึสขุภาพทีย่�า่แย่ใน
ระยะยาว	จึงเป็นส่ิงที่ดีมากที่นักศึกษาเลือกประเด็นนี้ข้ึนมา
จัดโครงการ	แสดงว่าเราใส่ใจในสุขภาพลึกถึงจิตใจ	โรค

 นางสาวภิญญดา มัญยานนท์ ประธานโครงการ	กล่าวว่า	โรค	
Anorexia	Nervosa	และ	Bulimai	Nervosa	มีความสัมพันธ์กับปัญหา
สุขภาพมากมาย	ท้ังร่างกายและจิตใจ	ไม่ว่าจะเป็นภาวะขาดสารอาหาร	
การเจริญเติบโต	ภาวะอ่อนเพลีย	วิตกกังวล	ซึมเศร้า	ท�าร้ายตัวเอง	รวม
ไปถงึการฆ่าตวัตาย	ผู้จดัท�าโครงการได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของผลกระทบ
จากปัญหาดังกล่าว	การจดัสัมมนาในคร้ังนีจ้งึเกดิข้ึนเพือ่สร้างความเข้าใจ
รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น

 นางสาวอรสิรา ขันทองด	ีให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกนัและรักษา
อาการไว้ว่า	การรกัษาต้องเริม่ท่ีจติใจ	เป็นจติบ�าบัดรายบคุคลและจติบ�าบดั
ครอบครวั	จนเกดิพฤติกรรมบ�าบัด	โดยเสริมแรงจงูใจอย่างต่อเนือ่ง	อาจให้
ค�าชมเชย	การออกก�าลังกายอย่างจ�ากัดและให้รางวัล	ในระยะที่ผู้ป่วย
รับประทานอาหารได้และมีน�้าหนักเพิ่มขึ้น	สนับสนุนผู้ป่วยด้วยค�าชม
และพฤตกิรรมด้านบวก	ผลลพัธ์ทีไ่ด้	ผูป่้วยจะมอีารมณ์ดขีึน้	มคีวามเข้าใจ
และกระบวนการคดิทีด่	ีเปลีย่นความคดิเดมิ	ๆ	เปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	
แทนที่ด้วยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก	กระทั่งทานอาหารได้ปกต	ิ
มีน�้าหนักตามเกณฑ์	และสุขภาพดี

	 ด้านวิทยากร	นางสาวณญิาพรรค์ภกัดิ ์ภุมรนิทร์	ให้ความรูเ้รือ่งน้ีว่า	
โรค	Anorexia	Nervosa	และ	Bulimai	Nervosa	เป็นโรคเรือ้รงัทีพ่บบ่อย
เป็นอันดับ	3	ในวัยรุ่น	โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น
ตอนกลาง	และประมาณร้อยละ	5	พบว่า	เร่ิมมอีาการในช่วง	20	ปี	ขึน้ไป	
ผู้ป่วยเส่ียงต่ออตัราความพกิารและอัตราการตาย	ซ่ึงในปี	พ.ศ.2549	พบอัตรา
การตายของโรคนีป้ระมาณร้อยละ	0.3-0.9	ในปี	พ.ศ.2554	ผูป่้วย	1	ใน	5	
เสยีชีวิตจากการฆ่าตวัตาย	และมแีนวโน้มขึน้เรือ่ย	ๆ 	ในปัจจุบนั	พร้อมยกตวัอย่าง
ข่าวการฆ่าตัวตายข้ึนมาให้เห็นภาพท่ีชัดเจน	มีทั้งการฆ่าตัวตายเพราะ
โดนเพื่อนล้อ	และอาการป่วยจากจิตตนเอง

	 คณะเจ้าหน้าที	่ม.ร.สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั	
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ		พระราชานสุาวรย์ี		
สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม		พระบรม
ราชชนก		เนื่องในโอกาสวันมหิดล		อันเป็นวันคล้าย
วันสวรรคตของสมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร	อดลุยเดช
วิกรม	เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ		ที่ทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาตนิานปัการ		เมือ่วนัจนัทร์ที	่	24	กนัยายน	
2561	ณ		ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์		วิทยาเขตตรัง

 
       รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุง่หว้า	รองอธกิารบดี
ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	พร้อมด้วยบุคลากร	
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ	
จังหวัดสงขลา	น�าบุคลากรศึกษาดูงาน	“สงขลาสู่เมือง
มรดกโลก”	เมื่อวันที่	2	ตุลาคมที่ผ่านมา	ณ	โรงสีแดง	
โดยมี	อ.เยาวลกัษณ์ ประโมจนย์ี	เป็นผูป้ระสานงานการ
ศกึษาดงูาน	และม	ีอ.สบืสกลุ ศรสุีข	วทิยากร	จากสมาคม
ภาคคีนรกัสงขลา	บรรยายถงึประวัตคิวามเป็นมาของเมอืง
สงขลา	เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองสองทะเล	จากอดีตถงึปัจจุบัน	
และได้อธบิายถงึเอกลกัษณ์ความโดดเด่นในแง่ประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรม	โดยเฉพาะการอาศัยอยูร่่วมกันของ	3	ศาสนา
คอื	ศาสนาพทุธ	จนีและมสุลมิ	ทีส่ะท้อนออกมาในรปูแบบ
ของสถาปัตยกรรมโบราณ	ทัง้อาคารแบบเรอืนแถวทรงไทย	
เรอืนแถวแบบจีน	เรอืนแถวแบบชิโน-โปรตกีุส	ตลอดจน
ได้เยี่ยมชมมัสยิดอุสาสนอิสลาม	(มัสยิดบ้านบน)	
ศาลเจ้าหลักเมืองและวัดมัชฌิมาวาส	ที่ตั้งอยู่ในย่าน
เมอืงเก่า	ซึง่สามารถด�าเนนิชวีติอยูร่่วมกนัได้ในรปูแบบ
ของพหุวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการ
เฉลมิพระเกยีรต	ิจังหวดัสรุนิทร์	ร่วมประกอบรฐัพธิี
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4		เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561	
เพ่ือน้อมร�าลกึพระมหากรณุาธคิณุ	และพระปรชีาญาณ
อันเป็นเลศิของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั		
ณ	หอประชุมจังหวัดสุรินทร์
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ภูมิ ใจได้สร้ำงชื่อให้รำมค�ำแหง
หวังพัฒนำตัวเอง เพื่อไปพัฒนำสังคม
ภูมิ ใจได้สร้ำงชื่อให้รำมค�ำแหง
หวังพัฒนำตัวเอง เพื่อไปพัฒนำสังคม

	 ศ ิษย์เก ่าภาคภูม ิใจ	ได ้สร ้างช ื ่อเส ียงให้
ก ับมหาว ิทยาลัยรามค �าแหง	หลังได ้ร ับรางว ัล
ข ้าราชการพลเร ือนดีเด ่น	ประจ�าปี	2560	จ�านวน	
92	คน	และสอบผ่านการทดสอบความรู้เพื ่อบรรจุ
เป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
อัยการผู้ช่วย	พ.ศ.2560	สนามจิ๋ว	7	คน	และสนาม
เล็ก	30	คน	

	 โอกาสนี ้	“ข่าวรามค�าแหง”	ได้พูดคุยกับ
ศิษย์เก่าบางท่านที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามค�าแหงทั ้งระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท	
ที ่ต ่างเผยความรู ้ส ึกประทับใจได้เป ็นศิษย์เก ่า
ล ูกพ่อข ุนฯ	สร้างชื่อเสียง	และได้รับเกียรติบัตรจาก
มหาวิทยาลัย	เป็นก�าลังใจในการท�างานเพื่อพัฒนา
ตัวเองและสังคม

   
               นายสมหวัง เรอืงเพง็   
	 																			ปล ัดจ ังหว ัดนราธ ิวาส	
																												ศ ิษย ์ เก ่ าคณะร ั ฐศาสตร ์	
รุ ่นที่8	กล่าวว่าขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส		ดังค�าว่า	“ไม่มีรามฯ 
ไม่มีเรา”	ได้เข้ามาเรียนก็ได้รู้จักเพื่อนและเครือข่าย
มากมาย	ร ่วมก ันท �าก ิจกรรมจ ิตอาสาพ ัฒนา
ในต่างจังหวัด	เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับ	ทั้งด้าน
การเรียน	มิตรสัมพันธ์	และการท�ากิจกรรมสาธารณะ
 “ภาคภูมิใจในรามค�าแหงเสมอต้ังแต่วัยเรียน
จนจบการศึกษา หลังเรียนจบแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความตั้งใจมาโดยตลอด เกียรติบัตรนี้จะเป็น
ก �าล ังใจในการท �างานและการพ ัฒนาต ัวเอง 
พร้อมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ดังท่ีมหาวิทยาลัย
คาดหวังให้ลูกพ่อขุนฯทุกคนน�าความรู้ออกไป
สนองคุณชาติ”

          
                          
                          พันตำารวจเอกต่อศักด์ิ ศรีเสริม  
	 	 					ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธร 
	 	 		เมืองบุรีรัมย์	ศิษย์เก่าปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์	สาขาวิทยบริการฯ	จ.บุรีรัมย์	รุ่นที่	8
กล่าวว่าหลังเรียนจบโรงเรียนนายร้อยเป็นช่วงที ่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการเรียนการสอน
ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์พอดี	จึงสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญา
โท	 ท�างานเป็นต�ารวจไปด้วยและเรียนไปด้วย	 อาศัย
ช่วงเวลาว่างทบทวนบทเรียนและติดตามข่าวสาร
เพื่อประกอบการศึกษา
 “ภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
และได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย ซึ ่งจะเป็น
ก�าลังใจในการท�าสิ ่งดี ยึดถือแนวคิดที่จะตั้งมั่นท�า
ในส่วนที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดต่อไป”

       นางสรัลนุช  โพธิ์ชัยโย 
	 	 							ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา 
	 	 									ระบบบริหาร	กรมการพัฒนา	
	 								 										ชุมชน	ศิษย์เก่าปริญญาโท	
	 																	คณะรัฐศาสตร์	สาขาวิทยบริการฯ	
จ.บุร ีร ัมย์	ร ุ ่นที ่	7	กล่าวว่าภูมิใจที ่มหาวิทยาลัย
ให้ความส�าคัญกับนักศึกษาและศิษย์เก่า	ส่งผลให้มี
ความผูกพันต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น	ประทับใจแนวคิด
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต้ังแต่ก่อนเร่ิม
เรียนปริญญาโท	เพราะเป็นสถาบันที ่เปิดโอกาส
ทางการศึกษา
 “ช ่วงเป ็นนักศึกษาปริญญาโทพยายาม
ต้ังใจเรียนให้มากที่สุด อ่านหนังสือ ฟังบันทึกเสียง
บรรยายของอาจารย์ซ�้า พร ้อมได้น�าแนวคิดดีๆ 
ไปปรับใช้ในการท�างานด้วย โดยเฉพาะการมีชีวิต
และท�างานอย่างสมถะ ทีม่อีงค์ความรู้ทีด่ ีเกยีรตบิตัรนี้
จะเป็นแรงบันดาลใจให้ตนอยากหาความรู้เพิ่มเติมอีก
พัฒนาตัวเองเพื่อท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ”

                   นางสาวณัชชา นุชดำารงค์    
																															อัยการผู้ช่วย	(สนามเล็ก)																																	
	 																					และผู้ช่วยผู้พิพากษา	
	 																(สนามเล็ก)	อันดับ	1	ของประเทศ		
	 												ศิษย์เก่าปริญญาโทคณะนิติศาตร์
กล่าวว่าหลังจากบรรจุเป็นอัยการผู ้ช่วยแล้วเพิ ่ง
ทราบว่าสอบผ่านผู้ช่วยผู้พิพากษาด้วยและได้บรรจุ
เมื่อวันที่	27	กันยายนที่ผ่านมา	ไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่
อาศัยความมุ ่งมั ่นตั ้งใจ	 เรียนไปด้วย	 ให้ความสุข
กับชีวิตตัวเองและใส่ใจคนรอบข้างไปด้วยคือเทคนิค
ที่ส�าคัญ
 “เป็นเกียรติมากที ่ได้รับเกียรติบัตรจาก
มหาวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นของรางวัลชีวิตที่สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับตนเองและคนในครอบครัว 
และจะเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาชีวิตต่อไป”

       นายนิตินันท์ บูรณะเจริญรักษ์   
	 																				อัยการผู้ช่วย	(สนามเล็ก)		
	 	 										อันดับ	1	ของประเทศ			
	 										 										กล่าวว่าตนตั้งเป้าหมายจะ
ประกอบอาชีพอัยการมาตั้งแต่เด็ก	อาศัยความมุ่งมั่น	
อดทน	และเสียสละเวลาจนสามารถเรียนจบได้ใน	
2	ปีครึ ่ง	ภูมิใจที ่สามารถน�าความรู ้จากการเรียน
นิติศาสตร์มาเป็นแรงผลักดันให้สามารถประสบความ
ส�าเร็จตามที่ต้ังใจไว้	และสามารถสอบได้ทั้งอัยการผู้
ช่วย	และผู้ช่วยผู้พิพากษาด้วย
 “ภูมิใจมากที่มหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้  
จะเป็นแรงบันดาลใจในการท�าส่ิงดีและรักษาเกียรติของ
มหาวิทยาลัยไว้ต่อไป ส�าหรับน้องๆ ที ่ก�าลังศึกษาอยู ่  
ขอให้ตั้งใจเรียน ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้แล้วไปให้ถึงอย่าง
ภาคภูมิ”

    นางสาวกัญญาณฐั  จนัทรจรญู   
	 																					อัยการผู้ช่วย	(สนามเล็ก)	
																																	ศิษย์เก่าปริญญาตรีและ
	 			 								ปริญญาโท	คณะนิติศาสตร์	
	 	 	 	 	 กล่าวว่า	 ตั้งแต่เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจะเข้าเรียนฟังบรรยายตลอด		
พร้อมฝึกท�าข้อสอบเก่าบ่อยๆ	เป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้
เรียนจบเร็วข้ึนโดยใช้เวลาเพียง	2	ปีคร่ึง	และด้วยพ้ืนฐาน
ท่ีปูมาดีต้ังแต่ปริญญาตรี	 ได้เจอข้อสอบยากๆ	 มาตลอด	
ท�าให้เข้าใจข้อสอบของชั้นอัยการมากขึ้น
 “ดี ใจและภู มิ ใจที่ ได้ เ ป็นศิษย์ เ ก่าของ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เกียรติบัตรนี้ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจและสร้างก�าลังใจในการท�างาน การเป็นคนดี
ของสังคม เพ่ือเป็นเกียรติของมหาวิทยาลัยท่ีท�าให้เรา
ประสบความส�าเร็จ”

      นางสาวธวัลพร ศิริมหาพฤกษ์   
                     อัยการผู ้ช ่วย	(สนามจิว๋)		
	 	 											ศิษยเ์ก่าคณะนติศิาสตร	์	
	 																			กล่าวว่าเริ ่มต้นเรียนที่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในระบบพรีดีกรี	อาศัยเทคนิค
การวางแผนที่ดี	ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทบทวน
หนังสือและมาสอบท่ีมหาวิทยาลัย	จนส�าเร็จการศึกษา
ได้ตั้งแต่อายุ	 18	 ปี	 ก่อนจะบินลัดฟ้าคว้าปริญญา
โทจากประเทศอังกฤษ	และได้ร ับท ุนการศ ึกษา
จากประเทศญี่ปุ่นจนคว้าปริญญาโทได้อีก	1	ใบ
 “คุณพ่อท�างานสายกฎหมาย จึงคิดว่า
น่าสนใจ พอได้ลองเรียนแล้วรู้สึกชอบจึงตัดสินใจ
เรียนจนจบ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางให้กับ
รุ่นน้องที่มีความใฝ่ฝันด้านนี้ เป็นก�าลังใจให้น้องๆ 
ที่มีความฝัน ทุกๆ ความฝันจะส�าเร็จได้ถ้ามีความ
ตั้งใจ”

             นายสุพจน ตันติภิรมย์   
             อยัการผูช้ว่ย	(สนามจิว๋)			
	 																						กล ่ าวว ่ าค ุณพ ่อ เป ็น 	
	 																						ผู้พิพากษาที่มีบทบาทใน
	 	 	การช่วยเหลือประชาชน	เป็นแบบอย่าง
ที ่ดี	 ก่อนจะตัดสินใจเริ ่มเรียนคณะนิติศาสตร์ที ่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในระบบพรีดีกรี	พอจบ	ม.6
ก็เรียนควบคู่กับคณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปด้วย	เป็นความรู้ท่ีเสริมสร้างกัน	และกันโดยมีกฎหมาย
เป็นตัวขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุผลได้	รวมถึงชีวิต
ประจ�าวันด้วย		
 “รู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยให้ความ
ส�าคัญ มอบเกียรติบัตรให้ในฐานะลูกพ่อขุนฯ
คนหนึ่ง ดีใจที่สิ่งที่พยายามร�่าเรียนมาเพื่อท�า
ประโยชน์ให ้กับสังคมไม่สูญเปล่า และจะเป็น
ก�าลังให้ท�าหน้าที่ต่อไปอย่างดีที่สุด น้องๆทกุคน
ก็สามารถประสบความส�าเร็จได้ หากตั้งเป้าหมาย
แล้วพยายาม อาจจะช้าบ้าง เร็วบ้าง แต่ขอให้ไม่
หยุดเดินแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางได้”

ศิษย์เก่าศิษย์เก่า
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ตอบ ปัญหานักศึกษา
ถาม   1.สอบ	e-Test ing	แล ้วได ้ เกรด	D+	
	 			ถ้าไม่พอใจเกรดจะสามารถเข้าสอบใน		
	 			ปลายภาคได้หรือไม่
	 		2.ถ้าสอบได้เกรด	D	หรือ	D+	ในภาค1
														แล้วลงรีเกรดในภาค	2	แต่สอบไม่ผ่าน		
														แล้วลงซ่อม2,ฤดูร้อนได้เกรด	B	เมื่อจบ	
	 			การศึกษาวิชานี้จะได้เกรดอะไร
	 		3.จากข้อ	2	จะน�าทั้งเกรด	D	หรือ	D+	ใน		
													ภาค1	กับเกรด	B	ในภาคซ่อม	2,	ฤดูร้อน				
													รวมกันเพื่อน�าไปคิดเกรดเฉลี่ย	เมื่อจบการ	
													ศึกษาหรือไม่
ตอบ		1.การสอบ	e-Testing	ถ้านักศึกษาสอบตก															
	 			ก็สามารถเข้าสอบปลายภาคได้ตามปกติ
	 			แต่ถ ้าสอบผ่านแล้ว(เกรด	D+	ถึง	A)	
	 			นักศึกษาก็ไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคอีก		
	 			เพราะตามระเบียบมหาวิทยาลัยเมื่อ
														นักศึกษาสอบผ่านในการสอบe-	Testing	
	 			มหาวิทยาลัยถือผลสอบ	สอบ	e-Testing		
	 			เป ็นผลสอบของนักศึกษาแล ้ว	ดังนั้น		
							 			การเข้าสอบปลายภาคงไม ่มีผลอะไร	
	 	 	 กับการ ท่ีนั กศึ กษาสอบได ้ เ กรดอี ก
	 			แม ้ ว ่ าจะ เข ้ า ไปสอบปลายภาคแล ้ ว
	 			สอบผ่าน	เกรดน้ันจะถือเป็นโมฆะทันที
	 		2.	เมื่อนักศึกษาสอบได้เกรด	DหรือD+และ		
														นักศึกษลงทะเบียนอีกแสดงว่านักศึกษา															
	 			ประสงค์จะรีเกรดในวิชาดังกล่าว	ดังน้ัน		
									 			ถ ้ า นักศึ กษาสอบได ้ เ กรด ใดก็ ตาม	
	 			(ยกเว้นเกรด	F)	จะถือว่านักศึกษาได้ท�า		
			 			การรีเกรดแล้ว	แต่ตามค�าถามคือผลสอบ																										
														ใหม่เป็น	F	หรือไม่ผ่าน	นักศึกษาจึงมีสิทธิ์
	 			ลงสอบซ่อมและเกรดในการสอบซ่อม				
												ได้เกรด	B	ถือว ่านักศึกษาได ้ลงซ ่อม		
														ในวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงรีเกรด	เกรดท่ี	
														นักศึกษาได้	คือ	เกรด	B	เพราะเป็นเกรด
	 			ที่ได้จากการท�ารีเกรด	(	เพราะลงซ่อมใน			
	 			วิชาที่สอบตกในการลงรีเกรด)
												3.	เมื่อนักศึกษาได้เกรดใหม่จากการรีเกรด		
			 			แล้วหมายถึงได้เกรด	A,	B+,	B,	C+,	C,		
	 			D+	หรือ	D		มหาวิทยาลัยจะปรับให้		
	 			นักศึกษาเหลือเพียงเกรดเดียว	 ซ่ึงจะ
														แบ่งเป็น	3		กรณี	
																กรณีแรก	ถ้านักศึกษาได้เกรดสูงกว่าเดิม		
														เกรดแรกจะถูกตัดออกโดยระบบฯและจะ	
														แทนโดยเกรดใหม่ในภาคที่สอบได้
                กรณี ท่ีสอง	ถ ้านักศึกษาได ้ เกรดที่
	 			เท่าเดิม	เกรดแรกจะถกูตัดออกโดยระบบฯ	
	 			และจะแทนโดยเกรดใหม่ในภาคที่สอบ
                กรณีที่สาม		ถ้านักศึกษาได้เกรดที่ต�่า	
	 			กว่าเดิม	(	ถ้าเกรด	D	เป็นเกรดเดิมจะไม่มี	
													เกรดที่ต�่ากว่า	ที่ เป ็นเกรดที่สอบผ่านถึง	
				 			แม้ว่าเกรด	F	เป็นเกรดที่ต�่ากว่าแต่เป็น
	 			เกรดที่สอบตกหรือสอบผ่านเกรดแรก

	 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงต้องพบเจอการสอบปีละ	5	ครั้ง	เริ ่มจากเดือนมกราคม 
สอบซ่อมภาคการศึกษาที่	1	เดือนมีนาคมสอบไล่ภาคการศึกษาที่	2	เดือนพฤษภาคม	สอบไล่ภาค
ฤดูร้อน	เดือนสิงหาคมสอบซ่อมภาคการศึกษาที่	2	และภาคฤดูร้อน	และเดือนตุลาคม	สอบไล่
ภาคการศึกษาท่ี	1	สนามสอบส่วนกลางได้แก่	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หัวหมาก	(รามฯ	1)	และ	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	วิทยาเขตบางนา	(รามฯ	2)
		 สิ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงต้องเตรียมตัวนอกจากการเรียนและอ่านหนังสือมา
ตลอดเทอมแล้ว	คือการเตรียมตัวให้มีความพร้อมในการเข้าสอบ	ต้ังแต่การขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล	
ที ่จะท�าให้นักศึกษาทราบรายละเอียดของตารางการสอบในภาคการศึกษานั ้นๆ	ที่ตนเองลง
ทะเบียนเรียนไว้	โดยข้อมูลในตารางสอบไล่รายบุคคลจะท�าให้นักศึกษาทราบถึงวิชาที่สอบ	วันที่สอบ	
เวลาสอบ	ตึกสอบ	ห้องสอบ	หมายเลขแถวสอบ	หมายเลขที่นั่งสอบ	ทั้งนักศึกษาภาคปกติ	นักศึกษา
พรีดีกรี	(Pre-degree)ทุกชั้นปี	ต้องติดต่อขอรับตารางสอบรายบุคคลด้วยตนเอง	โดยใช้บัตรประจ�า-
ตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน	สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลได	้
2	จุด	ได้แก่	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หัวหมาก	งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	
อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	และวิทยาเขตบางนา	อาคารพระมาส	(PRB)	ชั้น	1	หรือทางเว็บไซต์	
URL	http://e-service.ru.ac.th/search/index.php	โดยติดต่อขอรับหรือตรวจสอบในเว็บไซต์ก่อนมี
การสอบไล่	1	สัปดาห์	นอกจากนั้นต้องตรวจสอบบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตรที ่ทางราชการ
ออกให้	และบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	รวมถึงเอกสารอื ่น	ๆ	ที ่เกี ่ยวข้องที ่ใช้ในการเข้าสอบให้
มีความพร้อม	เพ่ือให้ตนเองเข้าสอบในรายวิชาต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	
ครบถ้วน
	 เม่ือถึงวันสอบ	การสอบคาบเช้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อ	09.20	น.
เสียงสัญญาณดังข้ึนให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเร่ิมต้นคาบเวลา
สอบเป็นเวลา	10	นาท	ีนักศึกษาต่างเร่งรีบที่จะเข้าห้องสอบ	
หาแถวและท่ีน่ังของตนเอง	มีท้ังท่ีหาไม่พบ	จ�าแถวผิด	จ�าหมายเลข
ที่นั่งผิด	จ�าห้องผิด	จ�าช้ันผิด	แม้กระท่ังจ�าตึกสอบผิดก็ยังมีให้เห็นอยู่
เป็นประจ�า	รวมถึงการแต่งกายผิดระเบียบก็ยังพบเห็นได้	มีความ
ชุลมุนอยู่พักใหญ่	สถานการณ์จึงเข้าสู่ภาวะปกติ	หัวหน้าตึกสอบ
จึงประกาศทางเครื่องเสียงเรื่องวิชาที่สอบกฎระเบียบในการเข้าสอบ	และการกล่าวถึงผลของการ
ทุจริตในการสอบเพื ่อให้นักศึกษารับทราบแ							ละปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าสอบ 
จากนั ้นกรรมการควบค ุมการสอบเร ิ ่มแจกข ้อสอบ	เวลา	09.25	น.	เมื ่อแจกข ้อสอบ
แล ้ ว เสร ็จ	เสียงสัญญาณดังเป็นครั้งที่	2	นักศึกษาเริ ่มลงมือท�าข้อสอบ	กระนั ้นก็ยังมีผู ้ที ่เข้า
ห้องสอบช้า	ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ก�าหนดไว้ว่าห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า	5	
นาที	นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ	และเมื่อเริ่มการสอบไปแล้ว	15	นาที	กรรมการควบคุมการ
สอบมีหน้าที่ในการให้นักศึกษาลงชื่อเข้าสอบในใบรายชื ่อการเข้าสอบของแต่ละวิชาโดยจะ
ต้องตรวจสอบ	
1.	บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ�าตัวซึ่งทางราชการออกให้	
2.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา	3.	ใบเสร็จรับเงิน	หรือตารางสอบไล่รายบุคคลซึ่งเป็นของภาคการศึกษา
ที่เข้าสอบ	จากน้ันให้นักศึกษาลงชื่อให้ถูกต้องตรงตามรายชื่อผู้เข้าสอบ	และห้ามนักศึกษาออก
จากห้องสอบก่อน	30	นาที	นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ	(มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2559)
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ตัวอย่างตารางสอบรายบุคคล

“สนามสอบ” สนาม...แห่งความส�าเร็จ (ตอนที่ 1)
สีไพ	ประดิษฐ์ภูมิ

จะคงอยู่(ซ่ึงน่าจะเป็นเกรด	D+)เกรดที่ได้ครั้งหลัง(ซึ่งต้องเป็นเกรด	D	ถ้าสอบไม่ตก)	จะถูกตัดออกโดย
ระบบฯ
																ดังนั้น	ไม่ว่านักศึกษาจะสอบได้เกรดใด	เกรดของนักศึกษาจะเหลือเพียงเกรดเดียวเท่านั้น	
การน�าไปคิดเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา	จึงคิดเฉพาะเกรดเดียวเท่านั้น	ไม่ได้น�าเกรดในวิชาเดียวกัน
ทั้งหมดมาคิดเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา

 กองบรรณาธิการ
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เด็กนักเรียนแห่สานฝันผ่านโครงการ ประกวดคลิป ซีซั่น 2

	 	 	 เปิดตัวโครงการประกวดคลิป	“ชีวิตดี๊ดี	Study	@Ramkhamhaeng	SEASON	2”	เนืองแน่นไปด้วยบรรดานักเรียนที่หวัง

มาคว้าแชมป์จากเวทีประกวด	พร้อมสะสมประสบการณ์	ฝึกฝีมือ	ให้ไฉไล	เพื่อต่อยอดสู่อนาคตตามความฝัน

             นายวงศธร  เพชรรัตน์		นักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชน	แชมป์ประกวดคลิป	

“ชีวิตดี๊ดี	Study@Ramkhamhaeng	ซีซันแรก”	กลับมาทวงบัลลังก์พร้อมทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง	บอกว่าจากประสบการณ์ประกวดคลิปปีท่ีแล้ว

ได้รับค�าแนะน�าจากคณะกรรมการมากมาย	การแข่งขันครั้งนี้	แม้จะหวั่นใจเล็กน้อยที่มีผู ้เข้าแข่งขันเยอะขึ้น	แต่ก็ได้น�าเทคนิคจาก

ค�าแนะน�าของคณะกรรมการมาพัฒนาผลงานของตัวเอง	ปรับโฉมใหม่ให้ดีขึ้น

 “นอกจากเวทีประกวดคลิปที่รามค�าแหงแล้ว  ก็ยังส่งผลงานประกวดที่เวทีอื่นๆ อีก เช่น 

โครงการกบจูเนียร์ ปี 10  เนื่องจากชื่นชอบการผลิตสื่อเป็นทุนเดิม  การท�าคลิปร่วมประกวดจึง

เป็นการฝึกฝีมือให้เก่งขึ้น  และยังได้ค้นหาตัวเองเพื่อสานต่อในอนาคตด้วย”

นางสาวพิชญธิดา		เดชะกุลก�าจง		นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา		มีงานอดิเรกที่รังสรรค์ผลงานวิดีโอจากไลฟ์สไตล์และการท่อง

เที่ยวของตัวเองเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย		เผยว่าปกติจะบันทึกวิดีโอไว้เป็นความทรงจ�า		โดยเริ่มตัดต่อวิดีโอจากการชอบดูสื่อที่ได้รับทั้ง

ข้อคิดและความสนุกสนาน		จึงลองท�าวิดีโอของตัวเองบ้าง		เพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นมีความสุขร่วมกับเราด้วย

“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะท�าคลิปวิดีโอประกวด  ฟอร์มทีมจากเพื่อนๆ ในห้องเรียนและในชมรมถ่ายภาพของ

โรงเรียน  จะน�าความรู้และเทคนิคการท�าคลิปวิดีโอจากการร่วมอบรมไปพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้น”

นายไตรภพ		วงศ์จันทร์		นักเรียนวิทยาลัยพณิชยการบางนา		พกความชอบและใจรักมาเข้าร่วมโครงการประกวดคลิป		เล่าว่า

“หลังทราบข่าวก็ชวนเพื่อนมาร่วมโปรเจ็คต์ทันที  ไม่ผิดหวังที่ได้ร่วมอบรมในการประชุมเปิดตัวโครงการฯ  เพราะ

นอกจากจะได้ความรู้และเทคนิคดีๆ แล้ว  ยังได้รับแรงผลักดันในการสร้างผลงานของตัวเองด้วย  ผมไม่หวั่นใจแม้

ยังไร้ประสบการณ์  ตั้งใจจะท�าให้ดีที่สุด แล้วคว้ามาสัก 1 รางวัลเป็นก�าลังใจให้ตัวเอง”

นายมินทรธาดา		กรินทะ		นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต		ประสบการณ์แน่นจากการท�าหนังสั้นประกวดหลายเวที		ศึกษา

มาเรื่อยๆ	ได้ทราบข่าวจากครู		ก็มาเข้าร่วมทันทีเพราะหวังได้รับความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้น

“ชื่นชอบการถ่ายรูปและการตัดต่อวิดีโอมาก  แต่ไม่รู้เทคนิควิธี  อาศัยข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ตและครูพักลักจ�า  วันนี้ได้ความรู้ที่จะสร้าง

คลิปวิดีโอให้น่าสนใจและไอเดียในการน�าเสนอเชิงกลยุทธ์ให้น่าติดตาม  ตั้งใจจะน�าความรู้ด้านนี้ต่อยอดในอนาคตด้วย เป็นยูทูบเบอร์ อาชีพใหม่

ในโลกไซเบอร์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง  ที่เพียงแค่มีกล้องและตัดต่อเป็นก็สามารถเริ่มต้นได้”

นางสาวหงษ์นภาลัย		ปิ่นอมรรัตน์		นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	เล่าว่าตนชื่นชอบการเขียนบทละคร		

และสนใจท�าคลิปวิดีโอเพื่อประกวดในโครงการนี้		จึงร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายท�าจริง		ได้รับความรู้มากมายจาก

วิทยากร
“การท�างานสักชิ้นให้ส�าเร็จได้ ถือเป็นประสบการณ์และเป็นชิ้นงานที่บ่งบอกถึงความสามารถ เรามีความรู้ใน

ด้านการเขียนบท จึงอยากเขียนบทใหม่ที่ท้าทายขึ้นพร้อมตั้งใจท�าผลงานให้ดีที่สุด  และไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็น

อย่างไร  ก็คุ้มค่าเพราะได้รับประสบการณ์จากการลงมือท�าจริง”

นางสาวจุฬาลักษณ์	ทดภา	นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ	บอกว่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมอบรมในการประชุม

เปิดตัวประกวดคลิปครั้งนี้	นอกจากจะได้รับเทคนิคดีๆ	น�าไปสร้างสรรค์ผลงานแล้ว	ยังได้รู ้จักมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมาก

ขึ้น	ซึ่งการท�าความรู้จักมหาวิทยาลัยในมุมมองใหม่	ช่วยให้เกิดไอเดียการท�าคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ	โดยการประกวดครั้งนี้หวังเพียง

ประสบการณ์ที่คงหาจากที่ไหนไม่ได้

นางสาวภาคินี	ธีระกาญจน์	นักเรียนโรงเรียนไทยคริสเตียน	เอ่ยว่าความรู้ที ่ได้ในวันนี้	เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้

ความคิด	ได้ต่อยอดแผนที่วางไว้ให้เข้าใกล้ความส�าเร็จมากขึ้น	และยังได้พัฒนาตัวเอง	พัฒนาความรู้		มองสิ่งรอบข้างกว้างขึ้น	และยังได้

สัมผัสบรรยายกาศของ	ม.รามค�าแหง	เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น	ไม่วุ่นวาย	แม้ว่าจะมีคนเรียนเยอะก็ตาม

นายอคร	แป้นแก้วผา นักเรียนโรงเรียนลาซาน	เล่าว่าผมมีประสบการณ์ท�าคลิปวิดีโอกับเพื่อนร่วมทีมมาตั้งแต่	

ม.ต้น		และเคยส่งคลิปเข้าประกวดในเวทีต่างๆ	หลายครั้ง		ไม่เคยหยุดท�าในสิ่งที่ชื่นชอบ		การเข้าอบรมในวันนี้เป็น

จุดเริ่มต้นในการท�าคลิปอีกครั้ง		จะน�าความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรึกษาหารือกันในกลุ่ม		และตั้งใจจะสร้างสรรค์ผลงาน

ให้ดีที่สุด



ม.รามค�าแหง ชวนนักเรยีน ม.ปลาย
ประกวดคลปิฯ               (ต่อจากหน้า 1)
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	 																																																									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

	 การประกวดคลปิครัง้นี	้จดัขึน้เพือ่ให้นกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	ได้แสดงความสามารถ
พิเศษในการจัดท�าคลิปเชิงสร้างสรรค์	และเพื่อเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
ร ามค� าแหงกั บนั ก เรี ยนและ โร ง เรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด	โดยผู้สนใจจัดท�า
คลิปเข ้ าประกวดต ้องเป ็นนัก เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 หรือเทียบเท่า	 (ปวช.,กศน.)	
สมัครเป็นทีม	(ทีมละ	3	-	5	คน)	แต่ละโรงเรียน
สามารถส่งคลปิเข้าประกวดได้โดยไม่จ�ากดัจ�านวนทีม
โดยให้ผู ้ประกวดจัดท�าคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเก่ียว
กับการศึกษาและการใช ้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
รามค�าแหงที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก	 ความยาวไม่
เกิน 3 นาที	การส่งเข้าประกวด	มี	2	ประเภท	คือ	
1)	ส่งผลงานที่	ม.ร. ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)	หรือ	2)
ส่งผลงานทีส่าขาวทิยบรกิารฯ 23 จงัหวัด	ในจงัหวดั
ทีต่นสงักดัหรอืใกล้เคียง	ท้ังนี	้แต่ละทมีต้องส่งผลงาน
เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น	
  การคดัเลือก รอบแรก จะคดัเลอืกคลปิผลงาน
ท่ีส่งเข้าประกวดเหลือ	 10	 คลิป	 โดยพิจารณาจาก
ความคิดสร้างสรรค์	 เนื้อหา	 เทคนิคการเล่าเร่ือง	
การใช้ภาษาและดนตรี	 และคุณภาพในการผลิต	
ประกาศผลรอบแรกในวันที่  25 ธันวาคม 2561
(ทั้ง	 10	 ทีม	 จะได้รับเงินค่าสนับสนุนการผลิตสื่อ
ทีมละ	3,000	บาท)	 และรอบตัดสิน พิจารณาจาก
การน�าเสนอผลงาน	 ความคิดสร้างสรรค์	 เทคนิค
การน�าเสนอเนื้อหา	และองค์รวมของคลิป	ประกาศ
ผลรอบตดัสนิวนัท่ี  28 มกราคม 2562 ณ มหาวทิยาลยั
รามคำาแหง
		 ส�าหรับ	รางวัลการประกวด
		ทีมชนะเลิศ	ได้รับเงินรางวัล	30,000	บาท
		รองชนะเลิศอันดับ	1	เงินรางวัล	20,000	บาท	
		รองชนะเลิศอันดับ	2	เงินรางวัล	10,000	บาท					
		และรางวัลชมเชย	(2	รางวลั)	เงนิรางวลั	5,000	บาท	
ทุกรางวัลได้รับโล่ที่ระลึกและเกียรติบัตร	 	 	
		 ผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ
ข้อมูลต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยได้ที่	www.ru.ac.th/
studyruclip	และส่งผลงานได้ตัง้แต่บดันี-้15 ธนัวาคม 
2561 โดย	ส่วนกลาง ส่งผลงานด้วยตนเอง	หรอืส่ง
ทางไปรษณีย์	ที่งานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	
ชั้น	2	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ถนนรามค�าแหง	
แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	
ส่วนภูมิภาค ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์	
ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	จังหวัด	
(วงเล็บมุมซองประกวดคลิป	“ชีวิตดี๊ดี study@
Ramkhamhaeng”)	สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม
โทร.	02-310-8045-47

	 อาจารย์เสนอแนวทางในการวางโครงสร้าง
การตอบข้อสอบแบบอตันัยเชงิบรรยาย	ดงัต่อไปน้ี
1.		ค�าถาม…………………………………………........……
 ย่อหน้าที ่1		จากประเดน็ค�าถามตามโจทย์
มีประเด็น	(แนวความคิด	ทฤษฎี	หลักการหรือ
ความหมาย)	ที่ต้องพิจารณา	ดังต่อไปนี้
												1.	…………………………………………………
												2.	…………………………………………………
 ย่อหน้าที่ 2	ในส่วนนี้เป็นการตอบค�าถาม
ตามทีโ่จทย์ถาม	(โดยค�าถามอาจมลีกัษณะใดลกัษณะ
หนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกันก็ได้)	
	 1.	อาจเป็นค�าถามที่มีลักษณะให้อธิบาย
ประเดน็ตามทีโ่จทย์ถามในลกัษณะความจ�า	ซึง่เป็น
ประเดน็ค�าถามทีม่ลีกัษณะเป็นเพยีงให้อธิบายเท่าน้ัน	
	 2.	หรืออาจมีลักษณะให้ท�าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยอาจให้อธิบายเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างของประเด็น
	 3.	อาจมีลักษณะให้อธิบายเชิงวิเคราะห์
 ย่อหน้าที ่3	ในส่วนนีเ้ป็นการสรปุข้อความ
คดิรวบยอด	(ซ่ึงในส่วนน้ีหากน้องๆ	นกัศกึษามเีวลา
เหลอืควรสรปุในส่วนน้ี	หรอือาจมข้ีอเสนอแนะเพือ่
แสดงถงึความรูค้วามเข้าใจในประเด็นทีต่อบค�าถาม	
(หากมีเวลา)				
	 จากทีไ่ด้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า…………
	 จากที่อาจารย์ได้เสนอเทคนิคพิชิต	A	
กับ วิชาหลักกฎหมายมหาชน	(LAW1001)
ดงักล่าวข้างต้น	เป็นเพยีงความคดิเหน็และทรรศนะ
ส่วนตวั	ซ่ึงอาจารย์เชือ่ว่าแนวค�าตอบตามวิธกีารน้ี
สามารถสะท้อนให้ผู้ตรวจข้อสอบได้เห็นถึงทักษะ
หลาย	ๆ	ด้านของผูต้อบข้อสอบ	ไม่ว่าจะเป็นทกัษะ
ระบบความคดิ/การให้เหตผุล/การตคีวามกฎหมาย
การเขยีน/การเรยีบเรยีง	วิพากษ์วิจารณ์/แสดงเหตผุล	
ท้ายสดุ	การที่น้องๆ	นักศึกษาจะสามารถประสบ
ความส�าเร็จได้ย่อมขึ้นกับความมุมานะอุตสาหะ
ของตนเองเป็นส�าคญั	และขอฝากให้น้องๆ	นักศึกษา
อย่าท้อถอยครบัความส�าเรจ็อยูไ่ม่ไกลเกินเอือ้มในทีส่ดุ	

	 อินโดนีเซียซ่ึงเคยมีขนาด	GDP	ใหญ่
อันดับ	16	ของโลกเมื่อคิดเป็นรายได้เฉลี่ยก็ท�าให้
อันดับตกลงไปเป็นอันดับ	97	ส่วนไทยนั้นแม้ว่า
จะอยู่ที่อันดับ	72	แต่ก็ยังภูมิใจได้ว่าเราอันดับสูง
กว่าจีนเชียวนะ	โดย	GDP	เฉลี่ยของไทยคิดตาม
ค่าเงินที่ปรับอัตราเงินเฟ้อแล้วจะอยู่ที่ประมาณ	
17,786	ดอลลาร์	ในขณะที่	GDP	เฉลี่ยของจีนอยู่
ที่	16,624	ดอลลาร์	(ดอลลาร์ที่ใช้นี้ไม่ใช่ดอลลาร์
สหรัฐฯ	แต่เป็นดอลลาร์มาตรฐานที่	IMF	ค�านวณ
ปรับค่าแล้ว)
	 เมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วพวกเราก็คง
เข้าใจได้ว่าที่เห็นเศรษฐกิจจีนโตเอาโตเอานั้น
ท�าไมรฐับาลจนีจงึยงัต้องเร่งรดัพฒันาไม่หยุดหย่อน	
เหตุผลก็คือผลิตได้มากก็จริงแต่มีปากท้องที่ต้อง
เลี้ยงดูจ�านวนมหาศาลรายได้เฉลี่ยต่อคนยังต�่าอยู่	
ส่วนการที่เราเห็นคนจีนร�่ารวยออกมาเที่ยวต่าง
ประเทศแบบเศรษฐีใหม่กันก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีคน
ยากจนอยู่อีกมากมายที่ไม่มีโอกาสเช่นนั้น

 รศ.ศศิโีรตม์		เปิดเผยอกีว่ารางวลัชนะเลศิ	
ภาคโปสเตอร์	สาขางานวิชาการรับใช้สังคม	ไม่ใช่
รางวลัแรกทีเ่ครือ่งบ�าบดักล่ินฯ	คว้ามาได้		ก่อนหน้านี้
ได้รบัรางวลัประกาศเกียรตคุิณ	จากส�านักงานคณะ
กรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(สภาวจิยัแห่งชาต)ิ	เมือ่ปี	2556	
ได้รบัรางวัลเหรยีญทองจากประเทศเกาหล	ีและรางวัล
เหรยีญเงนิจากประเทศไต้หวนัด้วย
	 นอกจากนี้		ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ของ	รศ.ศศิโีรตม์	ยงัมอีกีมากมายทีไ่ด้รบัรางวลัจาก
หลากหลายเวทีทั้งระดับชาติและระดับนานาชาต	ิ	
อาท	ิเครือ่งผลติก๊าซโอโซน		เครือ่งผลติและก�าจัดไฟฟ้า
สถติด้วยพลงังานความเข้มสนามไฟฟ้า	เคร่ืองช่วยฟังในหู
ส�าหรบัผูบ้กพร่องทางการได้ยนิแบบชาร์จได้	เป็นต้น		
ซึง่งานวจิยัส่วนใหญ่ได้ขยายผลสูช่มุชนเรยีบร้อยแล้ว		
	 อกีทัง้	ส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ
ได้มอบทนุวิจยัเพือ่ขยายสเกลเครือ่งบ�าบดักลิน่ฯ	ให้มี
ขนาดใหญ่และประสทิธภิาพสูงขึน้		พร้อมได้รับการ
รบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม	(มอก.)		และขึน้บญัชี
สิง่ประดษิฐ์ไทยเรยีบร้อยแล้ว		
	 “ภมูใิจทีไ่ด้สร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลยั
รามค�าแหง		ถอืเป็นการตอบแทนและรับใช้พ่อขนุ
รามค�าแหงมหาราช		และยังเป็นการขับเคลื่อน
การวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย	
4.0	ของรัฐบาล		ซึ่งเป็นหนทางที่ดีที่จะน�าพา
ประเทศไปสู ่ความเจริญก้าวหน้า		ด้วยการน�า
นวัตกรรมเข้าไปใช้ในทุกด้านของชีวิตเพื่อพัฒนา
ชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

เศรษฐศาสตร์ 101             (ต่อจากหน้า 5)

พบอาจารย์ผู้สอน             (ต่อจากหน้า 4)

รามฯจรัสแสง                (ต่อจากหน้า 4)
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หลานพ่อขุนฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศ

ประกวดดนตรีสากล

 อาจารย์ว่าทีร้่อยตร ีดร.สมชยั  อวเกยีรติ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	และอาจารย์	นกัศึกษา	คณะสาธารณสขุ
ศาสตร์	ร่วมวางพวงมาลาพระบรมรปูราชานุสาวรย์ี	
“สมเด็จพระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม	พระบรม
ราชชนก”	เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	
เนื่องในวันมหิดล	เมื่อวันที่	4	กันยายน	2561	
ณ	ลานเอนกประสงค์	อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	ได ้ เป ็นตัวแทนภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร	(ประเภทบุคคลทั่วไป)	เข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศในการประกวดวงดนตรีสากล
โครงการ	“บทเพลงรกัแห่งแผ่นดนิ ปีที ่8” ชงิถ้วย 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	เมือ่วนั
ที่	24	กันยายน	ที่ผ่านมา	ณ	หอประชุมกิตติขจร	
บก.ทบ.
		 ส�าหรบั	การประกวดครัง้นี	้มวีงดนตรเีข้า
ประกวดทั้งส้ิน	33	ทีม	และได้รับคัดเลือกเข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศ	จ�านวน	4	ทีม	โดยโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ได้ผ่านการคดัเลอืกทัง้นี้
สมาชิกในทีมประกอบด้วย	ด.ญ.สุภัสสรา สีสุด 
นักเรียนระดับชั้น	ม.3/3	ด.ญ.ทิพวรรณ สันธิศิริ     
นกัเรยีนระดบัชัน้		ม.3/7	นายมานติ มนตรวีสวุฒัน์ 
นกัเรียนระดบัช้ัน		ม.4/3(3)	นายตรเีทพ บำารงุศลิป์ 
นักเรียนระดับชั้นม.4/3(4)		นางสาวศุภาพิชญ์  
ส่งทวีผล	นักเรียนระดับชั้น		ม.4/3(4)		นางสาว 
จริชัญา อำาพนัสวุรรณ	นกัเรยีนระดบัชัน้	ม.5/1(1)	
นางสาวจริภญิญา อำาพนัสวุรรณ	นกัเรยีนระดบั
ชั้น	ม.5/1(1)	นายบัณฑิต  ผ่องโชค	นักเรียน
ระดับชั้น		ม.5/1(3)	นายลิขสิทธิ์ เย็นประสิทธิ์ 
นกัเรยีนระดบัชัน้		ม.6/2	นายปฐว ีวรรธนะสาร 
นักเรียนระดับชั้น		ม.6/4(5)	นายประยุทธ์ เกษร 
นกัเรยีนระดบัช้ัน		ม.6/4(3)	และนางสาวเกณกิา  
ภูวดลรุ่งเรื่อง	นักเรียนระดับชั้น		ม.6/4(5)

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ขอเชิญชวน
นักศึกษาปัจจุบันร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์
ครบรอบ	10	ปี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	
ชงิทนุการศกึษา	6,000	บาท	พร้อมเกยีรติบัตร	
เปิดรับผลงานต้ังแต่บดัน้ี - 31 ธนัวาคม 2561 
	 คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด	เป็น
นักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	
ปริญญาเอก	และPre-degree	ผลงานที่ส่งต้อง
เป็นไฟล์	.jpg	ส�าหรับรางวัล	ชนะเลิศ	ได้รับ
ทนุการศกึษา	3,000	บาท	รองชนะเลิศ อนัดบั 1 
ได้รับทุนการศึกษา	2,000	บาท	และรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2	ได้รับทุนการศึกษา	
1,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล	โดย
ประกาศผู้ชนะการประกวด	วันที่	17	มกราคม	
2562
	 ผู ้สนใจส ่งผลงานได ้ที่ 	 ID	Line	:	
rossoneri007	สอบถามรายละเอียดได้ที่สาขา
วทิยบรกิารฯ	จงัหวัดสงขลา	โทร.	074-251-333,	
074-251-888	หรือที่ 	FB:	ม.รามค�าแหง	
สงขลา

 นายวาสนา ทองแลง	หวัหน้าสาขาวทิยบรกิารฯ	
จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	พร้อมด้วยบคุลากรให้การต้อนรบั
คณะมลูนิธินายประจักษ์ และนางสาลี ่คนตรง	ร่วมกับ
มูลนิธิพ่อแคนน้อย	แม่บุญ	วัดศรีเจริญ	มอบทุน
การศกึษา	ประจ�าปี	2561	ให้กบันกัศกึษามหาวทิยาลยั
รามค�าแหง	จ�านวน	4	ทุน	เม่ือวันที่	28กันยายน	
2561	ณ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอ�านาจเจริญ		

นักเรียนสาธิตรามฯคว้ารางวัลกีฬาว่ายน้ำา-เทนนิส

มอบทุนการศึกษาม.รามคำาแหง จ.สงขลา 
ชวนประกวดโลโก ้
ชิงทุนการศึกษา 6,000 บาท

	 นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	คว้ารางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศ
หลายรายการ	การแข่งขันกีฬาว่ายน�้าโรงเรียนสาธิตบางนา	Swimming championship	ครั้งที่	3	
ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	1-2	กันยายน	2561	ได้แก่
 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ขจรเมธา	นักเรียนระดับชั้น	ม.1	รหัส	61299	คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
บุคคลอันดับ	2ในรุ่นอายุ	12	ปี	หญิง	
 น.ส.สิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล	คว้ารางวัลรองชนะเลิศบุคคล	อันดับ	2	ในรุ่นทั่วไป	หญิง
 เด็กหญิงณัฐกานต์ ชาวสวน	คว้ารางวัลรองชนะเลิศบุคคล	อันดับ	3	ในรุ่นอายุ	13	ปี	หญิง
	 นอกจากนี้	นายภัทรวุธ สายมงคล	คว้ารางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	
จากการแข่งขันกีฬาเทนนิสในรายการ Suphanburi Junior championship	ชิงถ ้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	เมื่อวันท่ี	1-2	กันยายน	2561

							คณาจารย์และนักศึกษาจาก	Universiti	
Teknologi	MARA	มาเลเซีย	เยี่ยมชมและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการจัดนันทนาการและกีฬา	โดยม	ี
ผศ.พงศธร แสงภาค	หัวหน้าภาควิชาพลานามัย	
พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรบัเมือ่วันที	่4	ตุลาคม	
2561	ณ	ภาควชิาพลานามยั	ช้ัน	3	อาคารศรชีมุ

ม.ร. สอบไล่ภำค 1/2561 วันท่ี 16-30 ตุลำคม 2561 
(เว้นวันท่ี 23 ตุลาคม 2561) สนามสอบ ม.ร. (หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา
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