
ม.รามฯ ลงทะเบียนสอบซ่อม 
ภาค1/61 (ส่วนภูมิภาค) 
	 มหาว ิ ทย าล ั ย ร ามค ำ า แห ง 	ก ำ าหนด
วันลงทะเบียนสอบซ่อม	(ส่วนภูมิภาค)	ภาค	1	
ปีการศึกษา	2561	วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 
ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ		23	จังหวัด	
ดาวน์โหลดคู่มือลงทะเบียน	ได้ที่	http://www.
ru.ac.th/th/images/ArticleMrCampus/15351
03063_2_2561_reginal.pdf		สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม	โทร.	0-2310-8616,		0-2310-8611

 โครงการบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต	สำาหรับ
ผู ้ประกอบการยุคใหม ่ 	 	คณะบริหารธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	มุ่งสร้างผู้ประกอบการ
ยุคดิจิทัล	ให้สามารถสร้างโอกาสในการทำาธุรกิจ
และนวัตกรรม	พร้อมเน้นกลยุทธ์เพ่ือการเติบโต
และการขยายตัวของธุรกิจใหม่	โดยเรยีนรูจ้รงิจาก
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ	เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	

รุ่นที่	9	ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2562
		 หลักสูตร	2	ปี	40	หน่วยกิต	แผน	ข
ไม่ทำาวทิยานิพนธ์	การศึกษาแบบ	Block	Course	
เรยีนนอกเวลาราชการ	เฉพาะวนัเสาร์	เวลา	08.00	-
21.00	น.	ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรรวมศึกษาดงูาน	
ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	199,000	บาท	(แบ่งชำาระ	
8	งวด)	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	ผู้สนใจ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี	สำานักงานโครงการฯ	
อาคารสุโขทัย	ชั้น	7	ห้อง	709	โทร.	091-816-
1343	หรือที่	http://www.me.ru.ac.th/

ม.รามฯ เปิดรับ นศ.โท M.B.A. 
ส�าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๓๖

ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
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วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข่าวกระบวนวิชา หน้า 6-9
               GER1012/GER3302
LIS2207/LIS3107/LIS3122/LIS3232
MER3003/MER3005/MER3102
      MER3207/SBM3204

ในฉบับ

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	เรื่อง	“อาเซียน
บนเส้นทางของประชาคม	(ASEAN	on	the	Path	of	Community)”	เนือ่งในโอกาส
ครบรอบวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	45	ปี	และปาฐกถาหัวข้อ	“รามคำาแหงกับ
ย่างก้าวใหม่สูค่วามเปลีย่นแปลงบนเส้นทางประชาคมอาเซยีน”	จดัโดยศนูย์ศกึษาเอเชยี	
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โดยมี	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่
นักศึกษา	และผู้สนใจร่วมงาน	เม่ือวันที่	11	ธันวาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	12
อาคารศรีศรัทธา                                                          (อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบด ีม.ร.เปิดประชุมวชิาการ หนุนการศกึษา
                       ทัดเทียมในอาเซียน

											ประชาชนชาวรามคำาแหงทุกท่าน

          		 	ในวันที	่9	ธันวาคม	ของทกุปี	เป็นวนัต่อต้าน
              คอร์รปัชนัสากล	(International	Anti-Corruption
																														Day)	วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลถือกำาเนิดขึ้น
																															หลังจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	
																															(United	Nations	General	Assembly)	มีมติ
																														เหน็ชอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้าน
																															การทจุรติ	ค.ศ.	2003	(The	United	Nations	Con-
vention	Against	Corruption	2003:	UNCAC)	อย่างเป็นเอกฉนัท์	เมือ่วันที่
31	ตุลาคม	2546	จากนั้น	รัฐภาคีสมาชิกสหประชาชาติ		191	ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ	ระหว่างวันที่	9-11	
ธันวาคม	2546	ณ	เมืองเมอริด้า	ประเทศเม็กซิโก	ดังนั้น	สหประชาชาติ
จึงประกาศให้วันที่	9	ธันวาคมของทุกปี	เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	
(International	Anti-Corruption	Day)
	 เพือ่เป็นการยนืยนัเจตจำานงและความมุ่งมัน่	ในการทำาให้มหาวทิยาลยั
รามคำาแหง	อันเป็นที่รักยิ่งของเราเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว	และเพื่อเป็นการ
สร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต	และปลูกจิตสำานึก
ในด้านคุณธรรมจริยธรรม	ไม่ยอมรับการทุจริต
	 ผมขอสนับสนุนวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	และจะยึดมั่นตั้งใจทำาให้
รามคำาแหง	เป็นมหาวิทยาลัยสีขาว	ไม่ทนต่อการทุจริต	และ	ดำารงไว้ซึ่ง
คุณธรรมจริยธรรม	ตลอดไป

สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  
(International Anti-Corruption Day)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดมีหาวทิยาลยั
รามคำาแหง	นำาคณะผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	เยี่ยมชมนิทรรศการ
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร
ประจำาปี	2561	เรื่อง “พระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง”
เมือ่วนัที	่6	ธนัวาคม	2561	จดัโดยสำานกัหอสมดุกลาง	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	
ณ	บริเวณชั้น	1	อาคาร	1	สำานักหอสมุดกลาง													
	 โอกาสน้ี	ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีม.ร.	กล่าวว่า	
“ขอชื่นชมบุคลากรของส�านักหอสมุดกลาง ที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ถวายความจงรักภักดีมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวรามค�าแหงและประชาชนชาวไทย ด้วยการ
สร้างสรรค์ผลงานจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ออกมาในรูปของ
นิทรรศการในครัง้น้ี เพือ่ให้อาจารย์ ข้าราชการ และนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั
รามค�าแหง ได้น�าข้อคิด แนวคิดในการด�าเนินชีวิตมาเป็นหลักในการใช้
ชีวิตต่อไป”                                                     (อ่านต่อหน้า 2)

ส�านักหอสมุดกลาง จัดนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติ ร.9
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

      มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ต ้อนรับ
นกัศกึษาใหม่	ประจำาภาค	2	ปีการศกึษา	2561	ในงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมรับฟังโอวาทจาก	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามคำาแหง	ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่อบอุ่นจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ	
เมือ่วนัที	่24	พฤศจกิายน	2561	ณ	วิทยาเขตบางนา
		 				โอกาสนี	้“ข่าวรามค�าแหง”	ได้พดูคยุกบั
นกัศกึษาใหม่ถึงความรูสึ้กความประทับใจ	และสิง่ที่
คาดหวังในอนาคต	
     นางสาวมลธริา คล้ายทอง 
																												นกัศกึษาใหม่คณะนติศิาสตร์	
																												กล่าวว่า	ปัจจุบันทำางาน																		
																								ฟรแีลนซ์	เกีย่วกบัเบือ้งหลงั
																												ต่างๆ	มองว่าวิชากฎหมาย
																												เป็นสิง่ทีท่กุคนต้องรูแ้ละใช้ใน
																												ชีวิตประจำาวัน	รวมทั้งยัง									
																												เกีย่วข้องกบัทกุแวดวงอาชพี	
และตนเองก็มีความชอบด้านกฎหมาย	จงึตัง้ใจมาเรยีน
ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเพื่อคว้าปริญญาใบที่	2	
ทางด้านนิติศาสตร์ 
 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นมหาวทิยาลยั
ทีใ่ห้โอกาสและเปิดกว้างทางการศกึษากบัคนทกุเพศ 
ทกุวยั และคนทีป่ระกอบอาชพีกส็ามารถมาเรยีนได้ 
เพราะมีเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่ช่วย
อ�านวยความสะดวกจ�านวนมาก ดงันัน้ หากต้องการ
ศกึษาศาสตร์ด้านไหน วิชาชีพไหน หรอืค้นพบว่าชอบ
อะไรอยากทีจ่ะเรยีนอะไรเพิม่เติมจากทีเ่คยเรยีนมา 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน”
 นางสาวอารยา หทยัโสภณ	นกัศกึษาใหม่
คณะมนษุยศาสตร์	กล่าวว่า	มหาวทิยาลัยรามคำาแหง
ให ้ โอกาสนักศึกษาได ้	
“เลือกเรียนในคณะที่ใช่ 
สาขาทีช่อบ”	ถอืเป็นสิง่ทีด่ี
อย่างยิง่	เพราะจะมคีวามสุข
กบัส่ิงท่ีได้เรยีนได้ลงมอืทำา	
แม้ผลที่ออกมามันจะไม่ดี
ที่สุด	แต่เราจะมีความสุข
ที่ได้เรียน	แล้วความตั้งใจ	
ความพยายามต่าง 	ๆกจ็ะตามมา	รวมทัง้ความสำาเรจ็ด้วย
	 ตนเองมีความลงัเล	สบัสนมาก	กว่าจะตดัสนิใจ
เลอืกเรยีนในคณะมนษุยศาสตร์	สาขาวชิาภาษาองักฤษ	
เพราะก่อนหน้านี้มองว่าสาขาวิชาบัญชี	จะช่วยให้
เรามีงานทำาในอนาคต	แต่พอได้ลองอ่านหนังสือ
ทีเ่กีย่วข้องกร็ูส้กึไม่สนกุ	ไม่รูเ้รือ่ง	จงึตัดสินใจมาลง
สมคัรเรยีนรามคำาแหง	ในภาคท่ี	2	และการได้เข้าเรยีน
วิชาภาษาอังกฤษ	ก็ทำาให้ได้รู้ว่าตัดสินใจไม่ผิด	
 

 นายณัฐกมล  สง่าชาติ	นักศึกษาใหม่
คณะบรหิารธรุกจิ	กล่าวว่า	หลายคนบอกผมเสมอว่า
มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	เข้าง่ายออกยาก	อาจต้องเรยีน
กนัจนถงึ	8	ปี	หรอือาจจะเรยีนไม่จบ	เสยีเวลาเปล่าๆ	
ผมเก็บสิ่งเหล่านี้มาเป็น
แรงผลกัดนัและความท้าทาย
ให้กบัตนเอง	มุง่มัน่ว่าจะสำาเรจ็
การศกึษาให้ได้ภายใน	3	ปีครึง่
แม้จะทำางานไปด้วยเรยีนไป
ด้วยก็ตาม
 “เลอืกเรยีนในคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด เพราะชอบและวางแผนจะท�าธุรกิจของ
ตนเอง อีกทัง้สอดคล้องกับงานปัจจุบนัทีท่�าอยูด้่วย 
มหาวทิยาลยัรามค�าแหงไม่บงัคบัเข้าเรยีน จงึเหมาะกับ
คนทีท่�างานอยูแ่ละอยากเรยีนหนังสอื หรอืหาความรู้
เพิ่มเติมอย่างมาก”
                         นายไพฑูรย์ แสวงศักด์ิ  
																													นักศกึษาใหม่คณะนิติศาสตร์		
																													ตัง้ใจมาเรยีนทีม่หาวทิยาลยั
																													รามคำาแหงเพือ่คว้าปรญิญา
																													ใบที	่2	เพราะเป็นมหาวทิยาลยั
																													ตลาดวิชาที่เปิดโอกาสให้
																																				ทำางานไปด้วย	เรยีนไปด้วย		
																													และเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงจึงมั่นใจในคุณภาพ		
 “ตอนน้ีหน้าทีก่ารงานอยูต่วัแล้ว  มาเรยีน
ปรญิญาใบที ่2 เพือ่หาความท้าทายใหม่ๆ ให้กบัตวัเอง 
แข่งขนักบัตวัเอง โดยมองว่ากฎหมายสามารถปรบัใช้
ในชวีติประจ�าวนัได้ทกุอย่าง  และสามารถช่วยเหลอื
คนอื่นได้”
 นางสาวณิชตา นิลคูหา		นักศึกษาใหม่
คณะบริหารธุรกิจ		เล่าว่าตนเสียเวลาการเรียน	
4	ปี	4	สถาบนั		เพราะไม่มี
เวลาเรยีนเน่ืองจากต้องช่วยงาน
ธุรกิจครอบครวั		จึงตัดสินใจ
มาเรียนที่มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง		เป็นโอกาสที่
สามารถเรยีนไปด้วย	ทำางาน
ไปด้วย		และทำาสิ่งที่สนใจ
ไปพร้อมๆ	กันได้
 “มาเรียนที่รามค�าแหง มั่นใจว่าต้องได้รับ
ทั้งความรู้และการฝึกฝนทักษะชีวิตที่จะสามารถ
น�าไปปรับใช้กับตนเองและช่วยงานครอบครัวได้”
 นางสาวสุดารัตน์  ชัยสินธุ์		นักศึกษา
พรีดีกรี		นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์	ทราบข่าว
การเรยีนพรดีกีรจีากเพ่ือน	จึงยกทมีกันมาสมัครเรยีน
ทัง้	3	คน	หวงัได้โอกาสเรยีนเรว็	จบไว	ประสบความ
สำาเร็จก่อนใคร	 

 
 

 “ชวีตินกัเรียน ม.ปลาย 
ที่จะก้าวสู ่การเรียนระดับ
มหาวิทยาลยัก่อนวยั เป็นเรือ่ง
ที่ท้าทาย  อาจจะกดดันบ้าง
แต่กจ็ะท�าให้ได้  โดยวนัธรรมดา
เรียนในโรงเรียนให้เต็มที่  
ส่วนวันหยุดก็จะนัดติวอ่าน
หนังสือกับเพื่อนๆ หลังจากจบ ม.6 แล้วจะเรียนที่
รามค�าแหงที่เดียว  พร้อมมุ่งเป้าหมายสู่การเป็น
อัยการในอนาคต”

๒

เปิดใจ เฟรชช่ี  ลูกพ่อขุนฯ 

ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย

	 การจัดนิทรรศการฯ	ดังกล่าว	จัดขึ้นเพื่อ
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ	ของพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพติร	ในหลวงรชักาลที	่9	และปลกูฝังให้
นักศึกษา	คณาจารย์	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	และ
บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและ
พระมหากรณุาธิคุณสบืไป	โดยจะจดัแสดงไปจนถงึ
วนัที ่28 ธนัวาคม 2561	ภายในนทิรรศการแสดง
ถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ	ที่พระบาทสมเด็จ-
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	
ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ	ถวายพระราชสมัญญา
พระบิดาแห่งศาสตร์	๙	แขนง	ได้แก่	พระบิดาแห่ง
การจัดการนา	พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย	
พระบดิาแห่งฝนหลวง	พระบดิาแห่งนวตักรรมไทย	
พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย	พระบิดาแห่งการ
อนุรักษ์มรดกไทย	พระบิดาแห่งการวิจัยไทย	
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย	และพระบิดา
แห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย	ซึ่งเป็นศาสตร์
ที่นำาความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกร
อย่างถ้วนหน้า

ส�านักหอสมุดกลาง จัดนิทรรศการฯ  
                              (ต่อจากหน้า 1)

 สภากาแฟ				มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสุรินทร์	
นำาโดยนางมุทิตา ศรีปิยะบุตร	หัวหน้าสำานักงาน
และบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ	เข้าร่วมกิจกรรม
สภากาแฟจงัหวัดสริุนทร์	ณ	จวนผู้ว่าราชการจงัหวัด	
โดยนายประภสัสร์ มาลากาญจน์	ผู้ว่าราชการจงัหวดั
สรุนิทร์	เป็นประธาน	เม่ือวนัที	่9	พฤศจกิายน	2561



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๓

อาจารย์-ศษิย์เก่าดเีด่นภมูใิจรับรางวัล ขอบคุณ ม.ร. 
                                              ให้โอกาสสร้างชีวติ	 อาจารย์-ศิษย์เก่า	พรั่งพรูความรู้สึก	ภูมิใจที่
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้โอกาสและเห็นคุณค่า	
มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาส
วันสถาปนา	ม.ร.	ปีที	่47	จากความทุ่มเท	วริิยะอตุสาหะ
ถ่ายทอดความรู ้ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู	และความมุ่งมั่นใช้ความรู้ความสามารถ
อุทิศตนรับใช้สังคม
	 โอกาสนี้	ศาสตราจารย์จรัญ โฆษณานันท์  
อาจารย์ประจำาคณะนติศิาสตร์	กล่าวว่ารูส้กึยนิดทีีไ่ด้รบั
																											รางวลัอาจารย์ดเีด่น	เป็นรางวลั											
																																ชีวิตช้ินหน่ึงท่ีไม่เคยคาดหวังว่า
																											จะได้รับ	ที่ผ ่านมาพยายาม									
																						 ประพฤตตินอยู่ในกรอบนกัวชิาการ
																											ใฝ่รู ้	ใฝ่ศึกษา	และตระหนัก						
																								อยูเ่สมอว่า	ตวัเองยงับกพร่องอยู	่									
																											มีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมายที่จะต้อง		
																											พยายามขวนขวายอยู่ตลอด		
 “ท�าหน้าที่เป็นอาจารย์มา 34 ปี ยึดหลัก
ความซ่ือตรง จรงิจงั และความจรงิ โดยถือว่าการสร้างคน
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต้องให้ความส�าคัญและรับผิดชอบ
อย่างท่ีสดุ โดยเน้นให้ความรู้ พร้อมปลกูฝังจติวิญญาณ
เพ่ือให้นกัศกึษามคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั
 และสังคม ที่ได้หล่อหลอมฟูมฟักเรามา”
 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน 
อาจารย์ประจำาคณะวทิยาศาสตร์	กล่าวรูส้กึยนิดทีีไ่ด้รบั
รางวลัอาจารย์ดเีด่น	ขอบคณุ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่
ให้โอกาสทำาหน้าที่อาจารย์
และให้อิสระในการใช้ความรู้	
ความสามารถทำางานได้อย่าง
เต็มที่		
 “สิง่ทีค่วรให้นกัศึกษา
มากทีส่ดุ คอืการให้โอกาส ซึง่จะท�าให้นกัศกึษาได้ฝึกฝน 
มีความรู้ ความสามารถ และก้าวสู่การแข่งขันได้อย่าง
มีศักยภาพ ณ วันนี้รามค�าแหงเดินทางมาเกือบครึ่ง
ศตวรรษแล้ว สัง่สมชือ่เสยีงมาได้ระดบัหน่ึง ขอฝากให้
นักศึกษามีความเพียรพยายาม ตั้งใจ ก็จะสามารถ
ประสบความส�าเร็จได้”
	 ด้านศษิย์เก่าดเีด่น	นายวงศ์สกลุ กติตพิรหมวงศ์
อธบิดีอยัการ	สำานกังานคดพีเิศษ	ศษิย์เก่าคณะนิตศิาสตร์		
																												กล่าวว่าจากรามคำาแหงไป								
																												46	ปี	กลับมาอีกครั้งได้เห็น
																												ความเจริญก ้าวหน ้า	และ
																												พฒันาการทีด่ขีองมหาวทิยาลยั					
																												ซึง่ขณะนีม้หาวทิยาลยัรามคำาแหง	
																																				ถือเป ็นผู ้นำาทางการศึกษา						
																												สร้างความเจรญิ	ความเป็นธรรม
ในสังคมมากมาย	รวมถึงความสำาเร็จของศิษย์เก่าด้าน
นิติศาสตร์	โดยเฉพาะประธานศาลฎีกา
 “ดีใจมากที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ผมมี
หลักคิดการท�างานคือท�าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด 
ถ้าทกุคนรูจ้กัสทิธแิละหน้าท่ีของตน ประเทศชาตจิะสงบสขุ
ยิ่งขึ้น ฝากถึงนักศึกษาปัจจุบันให้ขยัน เพียรพยายาม 
เพื่อจะมีใบเบิกทางไปสู่ความส�าเร็จในอนาคต”

 นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะช้ันต้นในศาลจังหวดัทุ่งสง
ศิษย ์ เก ่ าคณะนิติศาสตร ์	
กล่าวว่าผมเรียนจบนติิศาสตร์
ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท	
รวมถึงบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
โดยตลอด	4	ปีของการเรียน
ปริญญาตรีได้ร่วมทำากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมา
โดยตลอด	ได ้สัมผัส	เรียนรู ้การอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่น	
ซึง่รามคำาแหงสอนให้อดทน	ต่อสู	้สร้างวิธคีดิทีเ่ข้มแขง็
เพื่อการแข่งขันในสังคม
 “ดีใจท่ีมหาวิทยาลัยมอบรางวัลศิษย์เก่า
ดเีด่นให้ ผมศรทัธาและภมูใิจในรามค�าแหงมาโดยตลอด
แม้เรยีนจบไปแล้วกย็งัคงท�ากจิกรรมในนามมหาวทิยาลยั
อยู่เสมอ โดยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส 
เปิดกว้างให้กับทุกคน นักศึกษาปัจจุบันที่เข้ามาแล้ว
ต้องไขว่คว้าโอกาสนั้นไว้ให้ได้ สู้ ขยัน อดทน มีวินัย
ในการเรียน จะประสบความส�าเร็จแน่นอน”
 พลโทประชาพฒัน์ วจันะรตัน์ หวัหน้าสำานกั
ตุลาการทหาร	และตุลาการพระธรรมนูญ	หัวหน้า
ศาลทหารสูงสุด	สังกัดกรมพระธรรมนูญ	ศิษย์เก่า
คณะนติศิาสตร์	กล่าวว่าภมิูใจ
และปลาบปลืม้ใจทีไ่ด้รบัรางวลั
ศิษย์เก่าดีเด่น	มหาวิทยาลัย
รามคำาแหงให้ชีวิตผมจนมี
ทุกวันนี้	ได้มีโอกาสเรียนและ
สร้างอนาคตที่ดี	ซ่ึงผมเช่ือ
เสมอว่าการกำาเนิดก้าวแรก
ของคนอยู่ที่ปริญญาตรีซึ่งคว้ามาได้ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ		
 “ปัจจบุนัพฒันาการของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ก้าวไกลมาก ฝากน้องๆ นักศึกษาว่ารามค�าแหงไม่ใช่
ปมด้อย แต่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ในชีวิต หมั่นศึกษา
หาความรู้ อย่าท้อถอย ต้องสู้ตลอดเวลาที่หายใจ”
 นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	ทนายความและ
กรรมการบริษัทเบเคอร์	แอนด์	แม็คเคนซ่ี	จำากัด				
																													ศิษย ์ เก ่าคณะนิติศาสตร ์												
																													กล ่าวว ่าภูมิ ใจอย ่างยิ่ งที่																				
																													มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
																															ได้พจิารณารางวลัอนัทรงเกยีรติ
																													ให ้ ในครั้ งนี้ 	 ขอขอบคุณ		
																													มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ให้									
																													แสงสว ่ างนำ าทางให ้ชี วิต	
ดงัคำาขวญัทีว่่า	“เปลวเทยีนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง”
ให้ได้เดินมาไกลจนถงึทกุวนันี	้และสามารถนำาวชิาความรู้
ทางด้านนิติศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการทำางานได้
เป็นอย่างดี	
 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหงแห่งนี ้ให้วิชาความรู้
และประสบการณ์ชวีติทีไ่ม่ด้อยไปกว่ามหาวทิยาลยัใดๆ
ในประเทศไทย ขอให้นกัศกึษาจงภาคภมูใิจในสถาบนั
และมุ ่งศึกษาหาความรู ้ ท้ังทางด้านวิชาการและ

 
 ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.สดุใจ ดลิกฑรรศนนท์ 
ประธานกรรมการบรษิทั	เดอะ	ฟินกิซ์	แบงคอก	จำากดั
ศษิย์เก่าคณะบริหารธรุกิจ	กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวทิยาลัย
รามคำาแหงที่ได้พิจารณามอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ให้ในครั้งนี้	ภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ	และสำาเร็จ
การศึกษาเป็น	ดุษฎีบัณฑิตคนแรกของรามคำาแหง
  “ขอแสดงความยนิดใีนโอกาสครบรอบ 47 ปี
มหาวิทยาลัยรามค� าแหง 
มหาวิทยาลัยแห่งน้ีคอยให้
แสงสว่างน�าทางผู้ท่ีต้องการ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้เข้ามาพัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง เสรมิสร้าง
องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อออกไป
ประกอบอาชีพ และช่วยกัน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งตนเองได้มีส่วนช่วย
เหลือสังคมทั้งด้านการเมือง สังคม และการศึกษามา
โดยตลอด และคิดเสมอว่าการพัฒนาเยาวชนให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะช่วยให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป”
 ศ.พิเศษ ดร.สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์	ฝากถึง
นักศึกษาทุกคนว่า	ขอให้ภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ
และตัง้ใจเรยีน	ขยนั	อดทนและมีระเบียบวนิยั	ปัจจบัุน
โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	จะเรียนสาขาวิชาอะไร
ก็ต้องคำานึงถึงองค์ความรู ้ที่ได้รับ	และภาวะการมี
งานทำาด้วย	รวมทัง้หมัน่ศกึษาหาความรูร้อบตวัเพิม่เติม
จากอินเทอร์เน็ต	ตามให้ทันโลกและเทคโนโลยี	และ
ทีส่ำาคญัต้องมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม	เป็นทัง้คนเก่งและคนดี
ก็จะประสบความสำาเร็จได้อย่างแน่นอน
 นายศิริพงษ์ หนูแก้ว	สื่อมวลชน-นักเขียน	
ศิษย ์ เก่าคณะรัฐศาสตร  ์
กล่าวว่า	ปลาบปล้ืมอย่างยิ่งที่
มหาวิทยาลัยรามคำ าแหง
เห็นความสำาคัญของศิษย์เก่า
ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในวชิาชพี
และทำาคณุประโยชน์ต่อสงัคม
และประเทศชาติ 	ในด ้าน
การทำาข่าวและนำาเสนอข่าวทีมี่คุณค่าและเป็นประโยชน์
และมอบรางวัลอันทรงเกียรติให ้เป ็นกำาลังใจใน
การทำางานต่อไป
 “ผมส�านกึในความเป็นศษิย์ของคณะรฐัศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
กบัการปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ ในโอกาส
ครบรอบ 47 ปี ขอให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คงอยู่
เป็นสถาบันการศึกษาของประชาชนตลอดไป และขอ
ฝากถึงนักศึกษาปัจจุบันให้ตั้งใจศึกษา ขยัน มุมานะ
อ่านหนังสือ ความส�าเร็จไปไกลแน่นอน”

ประสบการณ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยให้เพิ่มเติมจาก
ในห้องเรยีน และเม่ือประสบความส�าเรจ็ตามท่ีมุ่งหวงั
แล้วอย่าลมืกลบัมาดแูลมหาวทิยาลยั คณะ และรุน่น้อง
ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป”
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	 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม		สำานักหอสมุดกลาง		ขอเชิญชวน
บคุลากร	นกัศกึษา	และผูส้นใจ		ชมนทิรรศการชุด	“สามโลกนิทศัน์”	ซ่ึงได้รบั
แรงบันดาลใจมาจากวรรณคดี	เรื่อง	“ไตรภูมิกถา”	หรือ	“ไตรภูมิพระร่วง” 
วรรณกรรมทรงคุณค่าสมัยสุโขทัย		ถ่ายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับคติไตรภูมิที่มี
อทิธพิลต่อวถีิชวีติคนไทย		ออกแบบให้เห็นภาพจากเรือ่งยากกลายเป็นเรือ่งง่าย	
พร้อมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 นายกฤษดา  เรืองสถาน		นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำานาญการ		
กล่าวว่า	“ไตรภมูพิระร่วง”	เป็นพระราชนพินธ์ในพระมหาธรรมราชาที	่1	ลไิทย		
พระราชโอรสของพญาเลลิไทย	และพระราชนดัดาของพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช		
ซึง่ได้รบัคดัเลอืกเป็นวรรณกรรมอาเซยีนเม่ือปี	2525		และเป็นวรรณคดดีเีด่น
ในสมัยสุโขทัย		เนื่องจากเป็นวรรณคดีเกี่ยวกับคติเรื่องไตรภูมิที่มีอิทธิพล
ต่อวิถชีวีติของชาวไทย		รวมถงึศลิปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ	ทัง้ด้านภาษาวรรณกรรม	
จติรกรรม	ปฏมิากรรม	สถาปัตยกรรม	คตีกรรม	ตลอดจนประเพณีในราชสำานกั
และประเพณีพืน้บ้านทัว่ไป		รวมถงึคณุค่าด้านสงัคม	การนำาหลกัธรรมสำาคญั
ทางพระพุทธศาสนามาถ่ายทอดได้อย่างมีอรรถรส

 

 “หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม  เล็งเห็นความส�าคัญและคุณค่า
ของวรรณคดีเรือ่งนี ้ โดยคาดหวงัให้น�าไปสูก่ารสบืสาน สร้างความรู ้ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม  และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  สอดคล้อง
กบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัรามค�าแหง ด้านสนบัสนุนและส่งเสรมิการท�านุบ�ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม และพันธกิจของส�านักหอสมุดกลาง  ตลอดจนสนับสนุน
การเรียนการสอนโดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ทรัพยากรของห้องสมุดให้ได้มากยิ่งขึ้น”
	 สำาหรับนิทรรศการชุด	“สามโลกนิทัศน์”	คือการแสดงตัวอย่าง
ของสามโลกให้เห็นเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น		พร้อมนำาเสนอ
กระบวนการสร้างงานจากวัสดุเหลือใช้		ซึ่งมีลักษณะการจัดแสดงเพิ่มเติม
ส่วนรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องในแต่ละตอน		และยงัคงสามารถชมส่วนทีจั่ดแสดง
ก่อนหน้านี้ได้เหมือนเดิม
 นายกฤษดา		กล่าวอีกว่า	“ไตร”	แปลว่า	สาม	“ภูมิ”	คือ	ภพภูมิ	
ไตรภูมิจึงหมายถึงสามโลก	ซึ่งแบ่งออกเป็นกามภูมิ		รูปภูมิ		และอรูปภูมิ		
โดยจัดแสดงนิทรรศการ	ชุด	“สามโลกนิทัศน์”	แบ่งเป็น	4	ตอน	ได้แก่	
ตอนที่ 1 “ทุคตินิทัศน์”	จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคติไตรภูมิของทุคติภูมิ	4	
หรืออบายภูมิ	4	ได้แก่	นรกภูมิ	เปรตภูมิ	อสุรกายภูมิ	และเดรัจฉานภูมิ		
ซึง่เป็นภมิูทีอ่ยูใ่นกามภมู	ิ	แต่ประสบกบัความทกุข์เป็นหลกั	สามารถเข้าชมได้
ตั้งแต่บัดนี้	–	เดือนกรกฎาคม	2562

 ตอนที่ 2 “สุคตินิทัศน์”	จัดแสดงเก่ียวกับคติไตรภูมิของสุคติภูมิ	7	
ได้แก่	มนุสสภมู	ิและ	ฉกามาพจร	หรอืสวรรค์	6	ชัน้		ซึง่สคุตภิมูกิเ็ป็นภพภมูิ
ที่อยู่ในกามภูมิ		แต่ประสบกับความสุขเป็นหลัก		สามารถเข้าชมได้ต้ังแต่
เดือนมกราคม-กรกฎาคม	2562
 ตอนท่ี 3 “พรหมนิทัศน์”	จัดแสดงเกี่ยวกับคติไตรภูมิในส่วนของ
รปูภมูแิละอรปูภมู	ิหรอืพรหมโลก	เริม่เข้าชมได้ตัง้แต่เดอืนเมษายน-กรกฎาคม	2562		
และตอนท่ี 4 “สามโลกบันดาลใจ”	จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีไทย
ด้านต่างๆ	ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคติไตรภูมิ		เช่น	ภาษา	วรรณกรรม
จิตรกรรม	ปฏิมากรรม	สถาปัตยกรรม	คตีกรรม	ประเพณ	ีและวฒันธรรม	เป็นต้น	
โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ในเดือนกรกฎาคม	2562
 

 “ไตรภูมิพระร่วง  เป็นวรรณกรรม
ทรงคุณค ่าที่ เป ็นต ้นก�าเนิดรากเหง ้า
ของวัฒนธรรมไทย ได้รับการยกย่องเป็น
วรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาเล่มแรกของประเทศไทย และได้รบัยกย่องว่า
เป็นวรรณกรรมทีแ่ต่งขึน้เชิงวิทยานิพนธ์เล่มแรกของไทย  ซ่ึงชีวิตคนไทยผกูพนั
กับไตรภมูติัง้แต่เกิดจนตาย และค่อนข้างเป็นเรือ่งยากท่ีเดก็รุน่ใหม่จะหยบิมาอ่าน  
เพราะรายละเอียดเนื้อหามีความซับซ้อน เข้าใจยาก
 ทั้งน้ี ก่อนจัดแสดงนิทรรศการชุดนี้ คณะผู้จัดท�าต้องใช้เวลาศึกษา
ถึง 1 ปี เพ่ือท�าความเข้าใจก่อนน�ามาออกแบบนิทรรศการ จากเรื่องยาก
ให้กลายเป็นเรือ่งง่าย สมัผสัได้ มรีปู รส กลิน่ เสยีง และมคี�าอธบิายของแต่ละ
รายละเอียด โดยส่วนหน่ึงมาจากจินตนาการที่อ้างอิงจากต�ารา ทรัพยากร
ในหอสมดุ เพือ่ให้เหน็ภาพ ดงึดดูความสนใจของเดก็รุน่ใหม่ น�าไปสูก่ารร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ไม่ให้หายไปตามกาลเวลา”
 

	 นอกจากนี้	ภายในงานยังจัดแสดงผลงานภาพลายไทยในศิลปะ
ประดับกระดาษแก้วใส		เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา	และบุคคลท่ัวไปรู ้จัก
ลายไทย		และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะความเป็นไทย		พร้อมจัดแสดงข้ันตอน
การผลิตของแต่ละชิ้นงาน	เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และนำาไปปรับใช้กับ
การเรียนการสอนในอนาคต		
	 อีกทั้ง	ยังมีกิจกรรม	“ฉายาทวิภพ”	ถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม	
ส่งเสริมความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจากการแต่งกายแบบไทยๆ	เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมใิจในความเป็นไทย		และกจิกรรม	“ทกัษะพฒันา”	เป็นกจิกรรม
สาธิตเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	
	 ผู ้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ ่าย	
ที่หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม	ช้ัน	4	อาคาร	3	สำานักหอสมุดกลาง	
ในวันและเวลาราชการ	สอบถามรายละเอียด	โทร.	02-310-8647		
เฟซบุ๊ก	www.facebook.com/exhibitionandart/	

ส�ำนักหอสมุดเชิญชม “สามโลกนิทัศน์”
นิทรรศกำรมีชีวิตจำกไตรภูมิพระร่วง
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คณะมนุษยศาสตร์
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคมคณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ 101

	 เมือ่วนัที	่11	พฤศจกิายน	2561	ท่ีผ่านมาน้ี	ฝรัง่เศส	เป็นเจ้าภาพจดัพธิรีำาลกึ
100	ปีการยตุสิงคราม	โลกครัง้ที	่1	(สงครามยตุวินัท่ี	11	พฤศจกิายน	2461)	ในโอกาส
ท่ีว่านีป้ระเทศไทยของเรากไ็ด้รบัเชญิให้เข้าร่วมในพธิด้ีวยในฐานะประเทศฝ่ายชนะ
สงคราม	ท่านที่ไม่ทราบเรื่องสงครามโลกครั้ง	1	เพราะเกิดไม่ทัน	(แหะ	แหะ	ผมก็
เกดิไม่ทนัเหมอืนกนั	เพราะถ้าทนักอ็าย	ุ100	ปีขึน้ไปแล้ว)	หรอืเคยอ่านมาแล้วจำาไม่ได้
ผมจะขอสรุปส้ัน	ๆ 	ว่าสงครามโลกครัง้ท่ี	1	เริม่ต้นเม่ือ	28	กรกฎาคม	2457	แบ่งออกเป็น
ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีไตรภาคี	ได้แก่	อังกฤษ	ฝรั่งเศสและรัสเซีย	
และฝ่ายมหาอำานาจกลางซึง่มศีนูย์กลางอยูท่ี	่เยอรมน	ีออสเตรยี-ฮงัการ	ีออตโตมนั
และบัลแกเรีย	ประเทศไทยของเรา	(ตอนนั้นยังใช้ชื่อสยาม)	วางตัวเป็นกลางใน
ตอนแรก	แต่ในที่สุดได้ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโดยอยู่ข้างฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อ	22	
กรกฎาคม	2460	(มีการสร้างวงเวียน	22	กรกฎาเป็นที่ระลึก)	ซึ่งเป็นการตัดสินใจ
ท่ีถูกต้องเพราะผลทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่ได้รับภายหลัง
สงครามนั้นคุ้มค่ามาก
	 ทีจ่รงิคนสยามจำานวนไม่น้อยในตอนนัน้แอบเชยีร์ฝ่ายเยอรมนัให้ชนะอยูใ่นใจ
เพราะเราเพ่ิงผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่ต้องเสียดินแดนให้กับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส
(ซ่ึงเป็นแกนนำาฝ่ายสัมพันธมิตร)ได้ไม่นาน	ในขณะท่ีแทบไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามอะไร
จากฝ่ายเยอรมัน	ยิง่กว่านัน้กค็อืผูน้ำากองทัพส่วนหนึง่ศกึษาสำาเรจ็มาจากเยอรมนัด้วย	
แต่สิ่งที่คนสยามมองข้ามไปก็คืออิทธิพลของเยอรมันนั้นได้แผ่ขยายเข้ามาครอบงำา
สยามอยู่ไม่น้อย	ทีส่ำาคญัคอืเส้นทางรถไฟสายหลกัไปภาคเหนอืและอีสานนัน้ก่อสร้าง
และบรหิารโดยเยอรมนั	และธนาคารทีว่่ากนัว่าเป็นธนาคารแห่งแรกของคนไทยนัน้
ที่จริงมีผู้จัดการ	2	คน	เป็นคนสยามคนหน่ึง	เยอรมันคนหนึ่งทั้ง	ๆ	ที่ฝ่ายเรามีหุ้น
มากกว่า
	 เมื่อมหาสงครามครั้งนั้นยุติลง	ในฐานะผู้ชนะสงครามสยามจึงสามารถ
ปลดแอกจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำาไว้กับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการีได้ก่อน
ในปี	2462	โดยอาศัยกลไกการเมืองระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมรกิาซึง่ผงาดขึน้มาเป็นผูน้ำาโลกเนือ่งจากมหาอำานาจอืน่	ๆ	ล้วนเจ็บหนักจาก
สงครามทัง้นัน้	ว่ากนัว่านักกฎหมายท่ีเราจ้างมาเจรจายกเลกิสญัญานัน้เป็นลกูเขยของ
ประธานาธบิดสีหรฐัฯ	เสยีด้วย	ทำาให้ได้รบัความเกรงใจไม่น้อยจาก	(อดตี)	มหาอำานาจ
เช่นอังกฤษหรือฝรั่งเศสซึ่งทั้งในช่วงระหว่างสงครามและหลังสงครามต้องพ่ึงพา
สหรัฐฯ	อย่างมากมาย	
	 สหรัฐฯ	เป็นชาติฝ่ายชนะสงครามชาติแรกที่ยอมแก้สัญญาในปี	2463
ต่อจากน้ันชาติอ่ืน	ๆ	ก็ยอมแก้สัญญาด้วยโดยชาติสำาคัญก็คืออังกฤษยอมแก้ในปี
2467	และฝรั่งเศสยอมแก้ในปี	2468	ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่6	โดยทีก่ารเจรจาเพ่ือแก้ไขสนธิสัญญาเสียเปรียบน้ัน
เป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านมาตั้งแต่ขึ้นครองราชย์และถือได้ว่าบรรลุ
จุดหมายได้ในรัชสมัยพอดี
	 ผมขอทบทวนโดยสรุปเกี่ยวกับสัญญาไม่เป็นธรรมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
เสียก่อน	สญัญาทีว่่านีน้ยิมเรียกกันว่าสญัญาเบาว์ริงตามชือ่เซอร์จอห์น	เบาว์รงิ	ราชทตู
อังกฤษท่ีเข้ามาเจรจาและลงนามกันในปี	2398	(ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ	
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)	แม้ว่าสัญญาจะไม่เป็นธรรมแต่เพื่อไม่ให้อังกฤษผูกขาด
ผลประโยชน์อยูช่าตเิดยีวอนัจะเป็นหนทางให้เข้ายดึครองต่อไปได้ง่าย	ฝ่ายเราจึงต้อง
จำาใจยอมทำาสญัญาแบบเดยีวกันนีก้บัทุกชาตทิีแ่สดงความประสงค์มา	โดยชาตสิำาคญั
ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสูงหลังจากนั้น	นอกจากอังกฤษแล้วก็ได้แก่ฝรั่งเศส	
สหรัฐอเมริกา	เยอรมัน	และญี่ปุ่น	เป็นต้น
	 ที่ว่าสัญญาไม่เป็นธรรมก็คือเราถูกบังคับให้ยกเลิกการค้าผู้ขาดทั้งหมด
และเก็บภาษีขาเข้าได้ไม่เกินร้อยละ	3	จนไม่อาจควบคุมจำากัดสินค้าเข้าได้	ฯลฯ
ส่วนการจัดเก็บภาษีสินค้าส่งออกนั้น	คู่สัญญาก็ให้เราเลือกว่าจะเก็บเป็นจังกอบ
(เก็บเมื่อขนสินค้าผ่านด่านภายในประเทศ)	หรือจะเก็บอากรขาออก	แต่เนื่องจาก
การเก็บจงักอบนัน้ได้เงนิเข้าหลวงมากกว่าเพราะจดัเก็บในอตัรา	10	%	ทางฝ่ายเรา
จึงเลือกเก็บเป็นจังกอบทำาให้เกิดผลเสียต่อการจะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ

เนื่องจากการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบในประเทศต้องเสียภาษีจังกอบอัตรา	10%	
ในขณะที่สินค้านำาเข้าจากต่างประเทศเสียภาษีอัตรา	3%	เท่านั้น	แต่ปัญหาที่
ร้ายแรงที่สุดจากสัญญานี้คือการให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ผู้อยู่ในบังคับของ
ชาติท่ีทำาสัญญากบัไทย	ทำาให้คนทีไ่ปข้ึนทะเบยีนเป็นคนในบังคบัองักฤษหรือฝรัง่เศส
เมื่อทำาผิดก็ไม่ต้องขึ้นศาลไทย	ขึ้นแต่ศาลกงสุลซึ่งมักเอาผิดอะไรไม่ได้โดยเฉพาะ
พวกหัวหน้าอั้งยี่คนสำาคัญ	
	 สัญญาเสียเปรียบนี้มีผลกระทบต่อการดำาเนินนโยบายการคลังด้วย
เนื่องจากการท่ีฝ่ายสยามจะปรับขึ้นอัตราภาษีใด	ๆ	นั้นถ้ามีผลกระทบต่อการค้า
แล้วจะกระทำามไิด้หากไม่ได้รบัความเหน็ชอบจากคู่สญัญา	ซึง่เป็นผลทำาให้การจะหา
เงินมาพัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มรายรับจากภาษีอากรแทบจะทำาไม่ได้เลยในช่วง	
70	ปีที่เราต้องปฏิบัติตามสัญญานี้	นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันท่านหนึ่งที่ศึกษาและ
เขียนตำาราประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยถึงกับเรียกช่วงเวลาที่เราอยู่ใต้ข้อบังคับของ
สญัญาเบาว์รงินีว่้าเป็นช่วงทีป่ระเทศไทย	(หรอืสยาม)	ไม่ม	ี“อธปิไตยทางการคลงั”	
ดังนั้นการที่เราแก้สัญญาได้สำาเร็จภายหลังสงครามโลกครั้งที่	1	จึงเท่ากับว่าทำาให้
พ้นจากภาวะเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของมหาอำานาจในยุคนั้นโดยปริยาย

ห้องน�้า (ตอนที่ 4)
Phòng tắm (ฝ่อง ตั๊ม)

 ในฉบบัน้ีจะได้แนะน�ำให้รูจ้กัค�ำศัพท์ทีเ่กีย่วกบัห้องอำบน�ำ้ อีก 2 ค�ำ คือ

Máy nước nóng  (มั้ย เนื้อก น้อง)  เครื่องท�ำน�้ำร้อน
vòi phun nước  (หว่อย ฟูน เนื้อก) ฝักบัวช�ำระ

 Máy nước nóng  (มั้ย เนื้อก น้อง) เครื่องท�ำน�้ำร้อน หรือ เครื่องท�ำ
น�้ำอุ่น เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ bình nước nóng (บิ่ญ เนื้อก น้อง)
 มักจะติดตั้งอยู่ภำยในห้อง เพื่อปรับอุณหภูมิของน�้ำให้สูงขึ้น สะดวก
ในกำรอำบน�้ำ อำจมีทั้งเครื่องท�ำน�้ำอุ่นเฉพำะจุด หรือเคร่ืองท�ำน�้ำอุ่นจำก
ส่วนกลำง แล้วส่งไปตำมท่อ ซึ่งโดยปกติแล้ว เพื่อสะดวกในกำรเปิดปิด และ
กำรดูแล หำกเป็นบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยก็จะใช้เพียง เครื่องท�ำน�้ำอุ่นเฉพำะจุด

 Máy nước nóng sử dụng không đúng cách có nguy cơ 
giật điện cao.
 เครื่องท�ำน�้ำอุ่นใช้ไม่ถูกต้องมีควำมเสี่ยงสูงของกำรไฟฟ้ำช็อต
 Bạn nên mua máy nước nóng có vòi sen đi kèm bảo 
hành chính hãng.
 คุณควรจะซื้อเครื่องท�ำน�้ำอุ่นพร้อมฝักบัวอำบน�้ำที่มีกำรรับประกัน
ของแท้
 vòi phun vệ sinh  (หว่อย ฟูน เหวะ ซิญ) ฝักบัวช�ำระ หรือ
                   สำยฉีดช�ำระ

	 เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า	Vòi	xịt	(หว่อย	สิต)	เป็นอุปกรณ์ในห้องสุขา
อีกชนิดหน่ึงที่ต้องให้ความใส่ใจเรื่องความสะอาดอยู่เสมอ	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากเป็นห้องสุขาสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน
 Bạn	nên	thưởng	làm	sạch	vòi	phun vệ sin.
 (บ่ำน เนน เถื่อง หล่ำม แซ่ก หว่อย ฟูน เหวะ ซิน)
   คุณควรจะทำาความสะอาดฝักบัวชำาระอยู่เสมอ
 Sau	khi	sử	dụng	vòi	xịt,	thì	Bạn	phải	giữ	bản	gốc.
	 		(เซา	คี	สือ	สุ่ง	หว่อย	สิต	ถี่	บ่าน	ฝาย	กึ๋ย	บ๋าน	โก๊ก)
	 					หลังจากที่ใช้สายชำาระแล้ว	คุณต้องเก็บเข้าที่เดิม

ตอน  แก้สัญญาไม่เป็นธรรม
ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล



ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2561

LIS3122
ทรัพยากรสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Information Resources in 
Science and Technology

 วัน เวลา สถานที่เรียน  
	 อาคารมนุษยศาสตร์1	ชั้น	5	(HUB1519)
 ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	09.30-11.20	น.
 อาจารย์ผู้สอน   
	 อาจารย์พิมลอร	ตันหัน
      คำาอธิบายรายวิชา   
	 ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที ่สำาคัญๆ
ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	แหล่ง
สารสนเทศบุคคล	และศึกษาแหล่งผลิต	การคัดเลือก	
การจัดเก็บ	การบริการและพฤติกรรมการใช้
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิชานี ้เหมาะกับนักศึกษาที ่เร ียนหรือ
ท�างานทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข เทคโนโลยี 
เพราะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูล
เฉพาะทางประกอบการเรียนหรือการวิจัยได้ง่ายข้ึน
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน  
	 1.	เอกสารประกอบการสอน	LIS3122	
(ติดต่อที่ผู้สอนหรือ	Blog	ของอาจารย์ผู้สอน)
 แนวทางการวัดผล   
	 1.	งานเฉพาะบุคคล	1	ชิ้นงาน	
	 2.	สำาหรับนักศึกษาไม่ส่งงานพิจารณาจาก
คะแนนสอบปลายภาคทั้งหมด
	 3.	ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	
 ข้อแนะนำาในการเรียน  
	 1.	เข้าชั้นเรียนหรือติดตามการสอนผ่าน
ช่องทาง	(Social	Network	ที่ผู้สอนได้แจ้งไว้)
	 2.	ทำาแบบฝึกหัดและส่งแบบฝึกหัดกลับมา
ยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้ทราบแนวทางการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศที่เหมาะสม
 ข้อแนะนำาในการสอบ   
	 1.	ฝึกทำาแบบฝึกหัดและอ่านข้อแนะนำาที่
อาจารย์ผู้สอนส่งกลับไป
	 2.	พบอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย	1	ครั้ง	
	 3.	อ่านเอกสารประกอบการสอน
 ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  
	 1.	e-mail:	pimtanhan@gmail.com
         
	 								2.	Facebook	:	pimolorn	tanhan	
 

																		3.	Blog:		goodpim.wordpress.com
    

                                              อ.พิมลอร ตันหัน

 วัน เวลา สถานที่เรียน   
	 M.	07.30	–	09.20	น.	SBB315
 อาจารย์ผู้สอน    
	 อาจารย์ศรัญญา	เนียมฉาย
 คำาอธิบายรายวิชา   
	 ศึกษาหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
ภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร	การจัดเตรียม	การควบคุมคุณภาพ
และต้นทุนค่าใช้จ่าย	การตลาดและการพยากรณ์
การขายอาหารและเครื่องดื่ม	เพื่อให้เกิดผลกำาไร
ในการดำาเนินการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 วัตถุประสงค์รายวิชา   
	 1.	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในแผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม
	 2.	นักศึกษาเข้าใจกระบวนการการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร	การจัดเตรียม	การควบคุม
คุณภาพและต้นทุนค่าใช้จ่าย
	 3.	นักศึกษาสามารทำาการตลาดและการ
พยากรณ์การขายอาหารและเครื ่องดื ่ม	เพื ่อ
ให้เกิดการผลกำาไรในการดำาเนินการและสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน  
	 เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม	(SBM3204)
 แนวทางการวัดผล   
	 อัตนัย	5	ข้อ
 ข้อแนะนำาในการเรียน   
	 ในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการเรียน
ไปท่ีผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยมีการต้ังคำาถามให้นักศึกษา
ได้คิดวิเคราะห์	ให้นักศึกษานำาเอาประสบการณ์
ของแต่ละคนมาเล่าสู่กันภายในห้องเรียนและสนับสนุน
ให้นักศึกษา	ได้ทำาการสืบค้นข้อมูลจากส่ือออนไลน์	
เพื่อนำามาเป็นกรณีศึกษาพร้อมช่วยกันวิเคราะห์
หาแนวทาง	อีกท้ังยังให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองต่างๆ	ตามบริบทท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน	พร้อม
ทั ้งนำาเอาผลการวิจัยข่าวสารต่างๆ	ที ่เกิดขึ ้น
มาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน
สื ่อการเรียนการสอนคือ	PowerPoint	ซึ ่งใน
แต่ละบทเรียนจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่มในด้านต่างๆ	ดังเช่น	หน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในแผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม	การออกแบบเมนูอาหารและการจัดซ้ือ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	การเขียนแผนธุรกิจ
ร้านอาหารการตลาดและการพยากรณ์การขายของ
อาหารและเครื่องดื่ม	เป็นต้น
 ข้อแนะนำาในการสอบ    
	 เน้นการวิเคราะห์เชื่อมโยง	การนำาไปใช้้
และความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน	โดยนักศึกษา
สามารถนำาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
มาประยุกต์ในการตอบคำาถามได้

 วัน เวลา สถานที่เรียน

	 อาคารมนุษยศาสตร์1	ช้ัน	5	(HUB1519)
					 ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	13.30-15.20	น.	
 อาจารย์ผู้สอน   
	 อาจารย์พิมลอร	ตันหัน
 คำาอธิบายรายวิชา

	 ศึกษาพัฒนาการแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
ในการวิเคราะห์เอกสาร	การเลือกและควบคุมคำาศัพท์
เพื่อจัดทำาดรรชนี	ประเภทการจัดทำาดรรชนีและ
การเขียนสาระสังเขป	วิชานี้เหมาะกับนักศึกษา
ที่สนใจการอ่านและการเขียนสรุปใจความสำาคัญ	
เช่นการเขียนบน	Social	Network	ต่างๆ	เขียนส้ันๆ
ให้คนอ่านเข้าใจ	
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน  
	 1.	เอกสารประกอบการสอน	LIS3107	
(ติดต่อท่ีผู้สอนหรือ	Blog	ของอาจารย์ผู้สอน)
 แนวทางการวัดผล

	 1.	งานเฉพาะบุคคล	1	ชิ้นงาน	
	 2.	สำาหรับนักศึกษาไม่ส่งงานพิจารณา
จากคะแนนสอบปลายภาคทั้งหมด
	 3.	ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	
 ข้อแนะนำาในการเรียน

	 1.	เข้าชั้นเรียนหรือติดตามการสอนผ่าน
ช่องทาง	Social	Network	ที่ผู้สอนได้แจ้งไว้
	 2.	ทำาแบบฝึกหัดและส่งแบบฝึกหัดกลับมา
ยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้ทราบแนวทางการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเหมาะสม
 ข้อแนะนำาในการสอบ

	 1.	ฝึกทำาแบบฝึกหัดและอ่านข้อแนะนำา
ที่อาจารย์ผู้สอนส่งกลับไป
	 2.	พบอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย	1	คร้ัง	
	 3.	อ่านเอกสารประกอบการสอน
 ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

	 1.	e-mail:	pimtanhan@gmail.com
               
																	2.	Facebook	:	pimolorn	tanhan	

																3.	Blog:		goodpim.wordpress.com
                                        

             อ.พิมลอร ตันหัน

LIS3107              
ดรรชนีและสาระสังเขป
Indexing and Abstracting

SBM3204
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

Food and Beverage Management

 ชอ่งทางการตดิตอ่อาจารยผ์ูส้อน  
	 อาจารย์ศรัญญา	เนียมฉาย
	 e-mail	:	Saranyaa.Niemchai@gmail.com
                                  อ.ศรัญญา เนียมฉาย

๖ ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑๖



ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2561

 

 วัน/เวลา/สถานที่เรียน  
							 องัคาร	11.30-13.20	น.	
	 อาคารมนุษยศาสตร์1	ช้ัน	5	(HUB1519)		
 อาจารย์ผู้สอน

	 ผศ.พรชิตา	อุปถัมภ์
         คำาอธิบายรายวิชา 
	 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล	
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล	การวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล	โปรแกรมภาษาสำาหรับ
จัดการฐานข้อมูล	การบริหารและบำารุงรักษา
ฐานข้อมูล	(A	study	of	basic	concepts	of	
database,	database	architecture,	database	
analysis	and	design,	language	programs	
for	database	management,	database	
administration	and	maintenance)	
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน

	 1.	เอกสารประกอบการสอน	LIS2207	
(ติดต่อที่ผู ้สอนและร้านถ่ายเอกสารช้ัน	1 
คณะมนุษยศาสตร์)	
	 2.	Silberschatz,	Abraham.		2011.		
Database system concepts.	6				 .
Singapore:		McGrawHill.
   แนวทางการวัดผล

 1.	มคีะแนนแบบฝึกหดัทีฝึ่กปฏบัิตใินชัน้เรยีน
	 2.	สำาหรับนักศึกษาไม่ได้เข้าชั้นเรียนและ
ไม่ได้ทำาแบบฝึกหัด	พิจารณาจากคะแนนสอบ
ปลายภาค	
	 3.	ประเมนิผลโดยใช้เกณฑ์ของมหาวทิยาลัย
รามคำาแหง	
 ข้อแนะนำาในการเรียน

 1.	เข้าชั้นเรียนอย่างสมำ่าเสมอ
	 2.	ทำาแบบฝึกหดั	โดยแบบฝึกหัดส่วนใหญ่
ให้ผูเ้รยีนคดิเอง	โดยอาจารย์ผูส้อนช่วยให้คำาแนะนำา	
และพัฒนาแบบฝึกหัดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล	และ
งานในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนน
 ข้อแนะนำาในการสอบ 
	 1.	ฝึกทำาแบบฝึกหัด	
	 2.	นัดติวกับเพื่อนๆ	ที่เรียนในชั้นเรียน	
โดยปกติกระบวนวชิา	ดงักล่าวมกีารนดัตวิ	โดยเชญิ
นักศึกษาที่สอบได้	A	ในกระบวนวิชาดังกล่าว
มาเป็นพีเ่ลีย้ง	โดยอาจารย์ผู้สอนดแูลในระหว่างตวิ	
ที่ต้องติวเพราะกระบวนวิชานี้เป็นวิชาเอกบังคับ	
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ ไม ่ เข ้าช้ันเรียนต่อเนื่อง

จะไม่เข้าใจและทำาข้อสอบไม่ได้	จงึนดัติวในวนัหยุด	
(เสาร์/อาทิตย์)
		 3.	กระบวนวิชาน้ี	คณะจัดสอบเอง	ดังน้ัน
จึงต ้องรอสอบถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน
ว่าสะดวกสอบในวันและเวลาใดบ้าง	
 ช่องทางการตดิต่อกบัอาจารย์ผู้สอน

	 1.	e-mail:	timupatum@gmail.com
	 2.	Facebook			tim	upatum
                      ผศ.พรชิตา อุปถัมภ์ 

   

 วัน/เวลา/สถานที่เรียน  
	 เสาร์		09.30-11.20	น.	
	 อาคารมนุษยศาสตร์1	ชัน้	5	(HUB1511)	
 อาจารย์ผู้สอน   
         อาจารย์ปริญญา	ธรรมวิจารณ์	และ
ผศ.พรชิตา	อุปถัมภ ์    
 คำาอธิบายรายวิชา 
	 ศึกษาความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบักระบวนการ
แก้ป ัญหาในระบบสารสนเทศโดยการเขียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง	กลวิธีการเขียนคำาสั่ง
เพื่อประมวลผลในงานบริการสารสนเทศ
(An	Introduction	to	the	process	of 
problem	solving	in	information	system	
using	structure	programming,	with	emphasis	
on	the	principles	and	practices	of	computer	
programming)	
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน 
	 1.	เอกสารประกอบการสอน	โดยอาจารย์
ผู้สอนจะแจกเป็น	File	ในชั้นเรียน
 แนวทางการวัดผล

 1.	มคีะแนนแบบฝึกหดัทีฝึ่กปฏบิตัใินชัน้เรยีน
	 2.	สำาหรับนักศึกษาไม่ได้เข้าชั้นเรียนและ
ไม่ได้ทำาแบบฝึกหดัพจิารณาจากคะแนนสอบปลายภาค	
	 3.	ประเมนิผลโดยใช้เกณฑ์ของมหาวทิยาลยั
รามคำาแหง
 ข้อแนะนำาในการเรียน   
	 1.	เข้าชั้นเรียนอย่างสมำ่าเสมอ
	 2.	ทำาแบบฝึกหัด	
 ข้อแนะนำาในการสอบ 

 1.	ฝึกทำาแบบฝึกหัด	
	 2.	นัดติวกับเพื่อนๆ	ที่เรียนในชั้นเรียน	
เพราะวิชาดังกล่าวเป็นการเขยีนโปรแกรมโดยเน้น
ทักษะพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม	ดังนั้น
การนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยให้
ผู ้เรียนเข้าใจ	แต่หากมาติวกับเพ่ือนๆ	ที่เรียน	
โดยใช้โจทย์ที่ผู้สอนใช้ในชั้นเรียนจะทำาให้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น	

 3.	กระบวนวิชาน้ี	คณะจัดสอบเอง	ดงัน้ัน
จึงต้องรอสอบถามจากนักศึกษาในช้ันเรียน
ว่าสะดวกสอบในวันและเวลาใดบ้าง	
  ช่องทางการตดิต่อกับอาจารย์ผูส้อน 
	 1.	e-mail:	timupatum@gmail.com
	 2.	Facebook			tim	upatum
             ผศ.พรชิตา อุปถัมภ์
 

 
 

 วัน/เวลา/สถานที่เรียน  
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวหมาก	
  อาจารย์ผู้สอน   
 อาจารย์	ดร.กมลทิพย์	ศรีหาเศษ 
 คำาอธิบายรายวิชา 
 ประวัติความเป็นมาของแบบทดสอบ
ความถนัด	ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ
ทางสมอง	การสร้างแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรยีน	และความถนดัพเิศษ		
	 The	study	of	history	of	aptitude	test,	
theory	of	the	ability	of	the	brain,	and	
the	construction	of	academic	aptitude	
and	special	aptitude.
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน   
	 สรุศักดิ	์อมรรตันศักดิ.์		2554.		MR 312 : 
การสร้างแบบทดสอบ 2 (Test Construction 2).  
กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.	
 แนวทางการวัดผล

 กรณีส่งงาน	คะแนนช้ินงานตามท่ีผูส้อน
กำาหนด		30%	และคะแนนสอบปลายภาค
แบบสอบอัตนัย	70%
 กรณีไม่ส่งงาน	คะแนนสอบปลายภาค
แบบสอบอัตนัย	100%
  ข้อแนะนำาในการเรียน

 1.ศึกษาบทเรียนล่วงหน้าทุกคร้ัง
ก่อนมาเรียน
	 2.	ตั้งใจเรียนขณะครูสอน	และซักถาม
เมื่อเกิดข้อสงสัย
	 3.	ทบทวนบทเรียนหลังเรียนทุกครั้ง	
และฝึกปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ
 ข้อแนะนำาในการสอบ 
	 1.	ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ
	 2.	อ่านคำาชี้แจงในการสอบให้เข้าใจ
	 3.	ทำาข้อสอบด้วยความรอบคอบ	และ
ตอบให้ตรงประเด็น
 ช่องทางการตดิต่อกบัอาจารย์ผูส้อน 
 https://www.facebook.com/
Research.Edu8320/          

        อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
 

MER3102
การสร้างแบบทดสอบความถนัด 
Aptitude Test Construction

LIS3232
การแก้ปัญหาในระบบสารสนเทศ 1 

PROBLEM SOLVING IN 

INFORMATION SYSTEM 1

LIS2207              
การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล  
Database design and creation   

ed th

ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๗
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 วัน/เวลา/สถานที่เรียน  
							 ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	8.30	–	11.00	น.			
	 ห้อง	BNB	803	(รามฯ	2)
  อาจารย์ผู้สอน
	 รศ.ดร.ประภาวดี	กุศลรอด
 คำาอธิบายรายวิชา 
	 ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมัน
เพื่อการสื่อสาร	1	โดยฝึกทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	
และเขียนเพือ่การสือ่สารในชวีติประจำาวนั		(ควรเรียน
กระบวนวิชา	GER	1011	มาก่อน)
	 A	continuation	of	German	for	
Communication	1	aiming	to	practice		the	
listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	
for	daily-life	communication.	(Recommended	
preliminary	course:	GER	1011)
 ตำาราหลัก
 Funk,	Hermann,	/	Kuhn,	Christina.	
(2013).	Studio	21.	Das	Deutschbuch.	A	1.	
Berlin:	Cornelsen.	(บทที่	7	ถึง	12) 
 ตำาราอื่นๆ และเอกสารประกอบ
การเรยีน เช่น 
	 1.	Kaufmann,	Susan,	u.a.	(2015).	
Linie	1.	A1	Deutsch	im	Alltag	und	Beruf.	
München:	Klett.
	 2.	Evans,	Sandra/	Pude,	Angela/	
Specht,	Franz.	(2012)	.	Menschen.	Deutsch	
als	Fremdsprache.	A1.	Huber:	Ismaning.
	 3.	Fandrych,	Christian/	Tollowitz, 
Ulrike.	(	2008).	Klipp	und	Klar.	Übungsgrammatik	
Grundstufe	Deutsch	in	99	Schritten.	
Stuttgart:	Klett.
	 4.		Fandrych,	Christian/	Tollowitz, 
Ulrike.	(	2009).	Grammatiktrainer	Deutsch.	
Grundstufe.	Stuttgart:	Pons.
https://www.berufslexikon.at/berufe/
https://learngerman.dw.com/de/perfekt-
hilfsverb-haben/l-40481449/gr-40483905
https://www.voucherwonderland.com/
reisemagazin/top-20-sehenswuerdigkeiten-
in-berlin/
https://www.youtube.com/watch?v=n0GiaB5wbUc
https://www.youtube.com/watch?v=B-utVZy29Vo
https://www.youtube.com/watch?v=rd2SVptKreA
http://eucbeniki.sio.si/nem8/3153/index4.html
	 นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
ตำาราอ่ืนๆ	อีกมากมายและทำาแบบฝึกหัดเสริม
ในแฟ้มที่จัดไว้ในห้องสมุดภาษาเยอรมันที่อยู่ใน
หอสมุดกลางได้
 

 แนวทางการวัดผล 
	 สอบข้อสอบปรนัย	100	ข้อ	ข้อสอบ
เน้นด้านการสื่อสารในสิ่งที่เรียนไปแล้ว	
 ข้อแนะนำาในการเรียน
 นักศกึษาเข้าเรยีนตรงเวลา	เน้ือหาวชิาเรยีน
ต่อเน่ืองจากง่ายไปยาก	ข้อสำาคญัไม่ควรขาดเรยีน		
เน้นการเรียนการสอนทีน่ำาไปใช้ได้ในชวีติประจำาวนั		
ฝึกฝนทุกทกัษะ		ฝึกให้เรยีนโดยการคดิและการใช้
กลยทุธ์ในการเรยีน	มกิีจกรรมในห้องเรยีนและมกีาร
แบ่งกลุ่มทำางาน	กล้าแสดงออก	นักศึกษาต้องทำา
การบ้านและทบทวนสิ่งที่ เรียนไปแล้วทุกวัน	
หากไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียนให้ตั้งคำาถามและปรึกษา
อาจารย์ผูส้อน	ต้ังใจเรยีน	และเรยีนรูเ้ทคนคิในการ
ท่องศัพท์	สำานวน	ไวยากรณ์	และโครงสร้างของ
ประโยคตามที่อาจารย์แนะนำาในห้อง	ที่สำาคัญ
ต้องมีเป้าหมายในการเรยีนภาษาเยอรมนัทีชั่ดเจน	
เช่น	เลอืกเรยีนภาษาเยอรมนัเพือ่นำาความรูท้ีไ่ด้ไป
ประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ	เป็นต้นว่า	ทำางาน
ในสถานทูต		ในกระทรวงต่างประเทศ		หรือเพื่อ
ศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
	 สำาหรับผู ้ที่เรียนสาขาอื่นเป็นวิชาเอก
หรือวิชารอง		สามารถเรียนภาษาเยอรมันควบคู่
กันไปกับวิชาเอกหรือวิชารองที่เรียนเป็นหลักได้
หากนักศึกษาเรียนด้านกฎหมาย	วิศวกรรม	
บริหารธุรกิจ	วิทยาศาสตร์	แพทย์	หรือสาขาอื่นๆ	
อยู่แล้ว	ขอแนะนำาให้เรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม
อกีหนึง่ภาษา	เพราะนักศกึษาอาจได้ทนุไปศกึษาต่อ
ที่ประเทศเยอรมนีและต้องใช้ภาษาเยอรมัน
ในการศกึษาหรอือย่างน้อยเพือ่ใช้ในชวิีตประจำาวนั	
 ข้อแนะนำาในการสอบ
	 หากทำาตาม	ข้อแนะนำาในการเรยีน	ข้างต้น	
และเอาใจใส่ในการเรยีนอย่างจริงจงั	นกัศึกษาสามารถ
สอบผ่านได้คะแนนดีมากทุกคน		ก่อนทำาข้อสอบ
อ่านคำาสั่งให้เข้าใจ		ระหว่างเรียนอาจารย์จะเน้น
เนื้อหาสำาคัญและมีการแนะแนวข้อสอบอีกด้วย										
 ช่องทางการตดิต่อกบัอาจารย์ผูส้อน
	 kusolrod@yahoo.com,	Tel.	099-157-
1616,	line	และพบอาจารย์ผู้สอนทีห้่อง	HOB	2306              
           รศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด
   
 
 

 
 วัน/เวลา/สถานที่เรียน  
	 วันอังคาร	เวลา	09.30-11.30	น.			HUB1303	
 อาจารย์ผู้สอน   
  							 รศ.ดร.ประภาวดี	กุศลรอด   
 คำาอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการใช้ศัพท์	สำานวนพื้นฐานภาษา
เยอรมนั		ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในระดบั
ที่สูงกว่า	GER	2301		โดยคำานึงถึงความเข้าใจ
ต่างวฒันธรรม		(ควรเรยีนกระบวนวชิา	GER	2301		
มาก่อน)
	 A	study	of	vocabulary	and	expressions
used	in	tourism	on	the	higher	level	than	
GER	2301,	taking	intercultural	aspects	

into	consideration.		(Recommended	
preliminary	course:	GER	2301)
 วัตถุประสงค์
 1.	เพื่อให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้าง	ศัพท์	สำานวนภาษาเยอรมัน		ทีใ่ช้ในธรุกจิ
การท่องเทีย่ว	การโรงแรม	ภตัตาคาร	และร้านค้า
	 2.	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถใช้ภาษาเยอรมนั
ติดต่อสื่อสาร		ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงาน
ที่ทำา	และพัฒนาตนเองในด้านงานอาชีพ
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 ประภาวด	ีกศุลรอด.	(2556).ภาษาเยอรมนั
เพือ่กจิการท่องเท่ียว	2	.	German	for	Tourism	2.	
กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 Levy-Hillerich,	Dorothea.	(2004).	
Kommunikation	im	Tourismus.	München:	
Goethe-Institut.
 แนวทางการวัดผล
	 สำาหรับผู ้ที่สามารถเข้าเรียนสมำ่าเสมอ	
วดัผลจากการเรยีนในห้องเรยีน	ทีผู่เ้ข้าเรยีนได้ฝึกพดู
และโดยเอาไปใช้ในสถานการณ์จรงิได้		โดยกำาหนด
คะแนนส่วนนี้	50	%	และสอบข้อเขียนอีก	50	%		
ส่วนผูท้ีไ่ม่สามารถเข้าเรยีนในช้ันเรยีนได้	วัดผลด้วย
การสอบปากเปล่าและข้อเขียนอย่างละ	50	%	
เช่นกัน	อาจนัดสอบปากเปล่าในวัน	เวลาที่
นักศึกษาสะดวก 
 ข้อแนะนำาในการเรียน 
	 นักศึกษาควรเข้าเรียนตรงเวลา		เน้ือหา
วชิาเรยีนต่อเนือ่งจากง่ายไปยาก	ข้อสำาคัญไม่ควร
ขาดเรียน		เน้นการเรียนการสอนที่นำาไปใช้ได้ใน
ชวีติประจำาวนั	ฝึกฝนทกุทกัษะ	ฝึกให้เรยีนโดยการคิด
และการใช้กลยทุธ์ในการเรยีน	มีกจิกรรมในห้องเรยีน
และมกีารแบ่งกลุม่ทำางาน	กล้าแสดงออก	นกัศกึษา
ต้องทำาการบ้านและทบทวนสิง่ทีเ่รยีนไปแล้วทกุวนั		
 ข้อแนะนำาก่อนใช้ตำาราประกอบการเรียน
ก่อนเข้าชั้นเรียนหรือเรียนด้วยตนเอง
	 ก่อนเริม่ลงมอืศกึษาเนือ้หาแต่ละบท	ผูเ้รยีน
ควรทำาแบบทดสอบก่อนการเรยีน		เพือ่เป็นการทบทวน
ความรู้ที่เคยเรียนมาแล้ว		และตรวจสอบคำาตอบ
กบัเฉลยท่ีให้ไว้ท้ายตำารา	เมือ่ผูเ้รยีนศึกษาเนือ้หา
ทกุบทจบแล้ว	ให้ทำาแบบทดสอบประเมนิผลการเรยีน
หลงัการเรยีนและตรวจสอบคำาตอบกับเฉลย	เพือ่ที่
ผู้เรียนจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ	
เนื้อหาวิชาในตำาราเล่มนี้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด   
 ข้อแนะนำาในการสอบ
	 ให้ทำาแบบฝึกหดัในตำาราท่ีอาจารย์สัง่ทกุข้อ	
ก่อนทำาข้อสอบอ่านคำาสั่งให้เข้าใจ		ระหว่างเรียน
อาจารย์จะเน้นเนื้อหาสำาคัญและมีการแนะแนว
ข้อสอบอีกด้วย	
 ช่องทางการตดิต่อกบัอาจารย์ผูส้อน
 นกัศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัย	ปัญหา
ในการเรยีน	การส่งการบ้าน	การทำากจิกรรมต่างๆ 
ทีเ่ก่ียวกบัการเรยีนการสอนผ่านสือ่สงัคมออนไลน์
ต่างๆ	ผ่านระบบ	Moodle	หรือติดต่ออาจารย์
ผู ้สอน	รศ.ดร.ประภาวดี	กุศลรอด	ได้ทุกวัน 
ทีห้่อง	HOB	2306		และ	kusolrod@yahoo.com 
หรือโทร.	099-157-1616	         
                   รศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด
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ข่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2561  วัน เวลา สถานที่เรียน   

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวหมาก
 อาจารย์ผู้สอน   
	 อาจารย์	ดร.กมลทิพย์	ศรีหาเศษ
 คำาอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปฐมวัย	การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการวัดพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	ทางด้านสติปัญญา
ร่างกาย	อารมณ์	สังคม	รวมท้ังด้านความคิดสร้างสรรค์	
เทคนิคการประเมินผลระดับปฐมวัย	และการรายงานผล
ต่อผูป้กครอง	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการวดัผลแนวใหม่
สำาหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
	 The	study	of	the	measurement	and	
evaluation	of	primary	school	education.	This	
course	also	teaches	how	to	use	and	
develop	tools	to	measure	the	development	
of	primary	 school	 students	whether	 in	 the	
mental,	 physical,	 emotional,	 social,	 and	
the	creative	aspects.	This	also	includes	the	
techniques	used	in	the	measurement	of	the	
level	of	primary	development	and	how	 to	
present	 the	 report	 to	 the	 caretaker	 of	 the	
child.	 Basic	 knowledge	 about	modern	 test	
for	 evaluation	 of	 early	 childhood	 children	
development.
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน

	 กมลทิพย์	ศรีหาเศษ.	(2559).	เอกสารประกอบ
คำาสอน “การประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย”.
Slentz,	K.	L.,	Early,	D.	M.,	and	McKenna,	M.
2008.		A Guide to Assessment in Early Child-
hood: Infancy to Age Eight.	Washington:	
Washington	State	Office	of	Superintendent	
of	Public	Instruction.
 แนวทางการวัดผล

 กรณีส่งงาน	คะแนนชิ้นงานตามที่ผู้สอน
กำาหนด	30%	คะแนนสอบปลายภาคจากแบบสอบ
อัตนัย	70%
 กรณีไม่ส่งงาน	คะแนนสอบปลายภาคจาก
แบบสอบอัตนัย	100%
 ข้อแนะนำาในการเรียน

	 1.ศึกษาบทเรียนล่วงหน้าทุกคร้ังก่อนมาเรียน
	 2.ตั้งใจเรียนขณะครูสอน	และซักถามเม่ือ
เกิดข้อสงสัย
	 3.ทบทวนบทเรียนหลังเรียนทุกคร้ัง	และฝึก
ปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ
 ข้อแนะนำาในการสอบ

	 1.ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ
	 2.อ่านคำาชี้แจงในการสอบให้เข้าใจ
	 3.ทำาข้อสอบด้วยความรอบคอบ	และตอบ
ให้ตรงประเด็น
 ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

	 h t t p s : / /www . f a cebook . com/
Research.Edu8320/
         อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ

 วัน เวลา สถานที่เรียน   
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวหมาก
 อาจารย์ผู้สอน   
	 อาจารย์	ดร.กมลทิพย์	ศรีหาเศษ
 คำาอธิบายรายวิชา  
	 จุดมุ่งหมายของการสอนวิชาคณิตศาสตร์	
การประเมินผลพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับ
การสอนคณติศาสตร์	ตลอดจนปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับการ
ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์	ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ
วัดผลแนวใหม่สำาหรับการประเมินผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
	 The	 study	 of	 the	 goals	 of	 teaching	
Mathematics,	and	the	evaluation	of	behav-
iors	 that	 relate	 to	 the	 study	of	Mathemat-
ics	 including	 the	 problems	 that	 arise	 from	
the	testing	of	Mathematics.	Basic	knowledge	
about	modern	 test	 evaluation	of	 learning	 in	
mathematics.
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
	 สุรศักด์ิ	อมรรัตนศักด์ิ,	และ	อนุสรณ์	สกุลคู.
2549.	MR 327 การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์.
พิมพ์ครั้งที่	5.	กรุงเทพฯ	:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง.
	 กระทรวงศึกษาธิการ.	2546.	คู่มือวัดผลประเมิน
ผลคณิตศาสตร์.	กรุงเทพฯ	:	สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	
	 กระทรวงศึกษาธิการ.2552.	หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551.	กรุงเทพฯ	:	
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	
กระทรวงศึกษาธิการ.	2552.	แนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้.	กรุงเทพฯ	:	คุรุสภาลาดพร้าว.
 แนวทางการวัดผล
 กรณีส่งงาน		คะแนนชิ้นงานตามที่ผู้สอน
กำาหนด	30%	คะแนนสอบปลายภาคจากแบบสอบ
อัตนัย	70%
 กรณีไม่ส ่งงาน	คะแนนสอบปลายภาค
จากแบบสอบอัตนัย	100%
 ข้อแนะนำาในการเรียน
	 1.ศึกษาบทเรียนล่วงหน้าทุกคร้ังก่อนมาเรียน
	 2.ต ั ้งใจเร ียนขณะครูสอน	และซักถาม
เมื่อเกิดข้อสงสัย
	 3.ทบทวนบทเรียนหลังเรียนทุกคร้ัง	และฝึก
ปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ
 ข้อแนะนำาในการสอบ
	 1.ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ
	 2.อ่านคำาชี้แจงในการสอบให้เข้าใจ
	 3.ทำาข้อสอบด้วยความรอบคอบ	และตอบให้
ตรงประเด็น
 ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
	 h t t p s : / /www . f a cebook . com/
Research.Edu8320/
            อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ

 ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

	 h t tp s : / /www . f a cebook . com/
Research.Edu8320/
                             อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ

 วัน เวลา สถานที่เรียน   
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	หัวหมาก
 อาจารย์ผู้สอน   
	 อาจารย์	ดร.กมลทิพย์	ศรีหาเศษ
 คำาอธิบายรายวิชา  
	 หลักการ	แนวคิด	และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	ธรรมชาติ
และหน้าท่ีของการวัดผล	ประเมินผลการศึกษา	ชนิด
ของเครื่องมือ	หลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร	
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การเขียนข้อสอบ
ปรนัยและอัตนัย	การวัดผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม	
ข้อสอบท่ีครูสร้างข้ึนและข้อสอบมาตรฐาน	ความหมาย
รวบยอดของความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน	คะแนน
และการประเมินคะแนน	สถิติเบ้ืองต้นสำาหรับการวัด
และประเมินผลการศึกษา	การนำาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและปฏิบัติการวัดและประเมินผล	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลแนวใหม่
 Principles	and	guidelines	in	measure-
ment	and	evaluation	of	students’	learning,	
the	study	of	nature	and	method	of	measure-
ment	in	education,	types	of	tools	and	analysis	
of	curriculums,	achievement	tests,	construc-
tion	of	objective	and	subjective	test	items,	
criterion	and	norm	referenced	tests,	teacher
-made	tests,	standardized	tests,	concept	of	
validity	and	reliability,	test	scores	and	its	
evaluation,	and	basic	statistics	for	measure-
ment	and	evaluation	in	education,	utiliza-
tion	of	evaluative	findings	in	the	develop-
ment	of	learners,	and	practicing	in	measurement	
and	evaluation.	Basic	knowledge	about	mod-
ern	test.
 ตำารา/เอกสารประกอบการเรียน
	 สุรศักดิ์	อมรรัตนศักดิ์.	2554.		MR 303 
การประเมินผลการศึกษา (Educational Evaluation).
พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.
 แนวทางการวัดผล
	 คะแนนสอบปลายภาคจากแบบสอบปรนัย	100%
 ข้อแนะนำาในการเรียน
	 1.ศึกษาบทเรียนล่วงหน้าทุกคร้ังก่อนมาเรียน
	 2.ตั ้งใจเรียนขณะครูสอนและซักถามเม่ือ
เกิดข้อสงสัย
	 3.	ทบทวนบทเรยีนหลงัเรยีนทุกครัง้	และฝึก
ปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ
 ข้อแนะนำาในการสอบ

 1.ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ
	 2.อ่านคำาชี้แจงในการสอบให้เข้าใจ
	 3.ทำาข้อสอบด้วยความรอบคอบ	และตอบ
ให้ตรงประเด็น

MER 3005
กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กระดับปฐมวัย

Evaluation of Early Childhood 

MER 3003
กำรประเมินผลกำรศึกษำ
Educational Evaluation

MER 3207
กำรประเมินผลกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์

Evaluation of Learning in Mathematics
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ตอบ ปัญหานักศึกษา

 กองบรรณาธิการ

ถาม    ในแต่ละปีสามารถลงทะเบียนได้กี่ครั้ง	
ได้กี่ช่องทาง	ลงได้กี่หน่วยกิต	
ตอบ				ในแต่ละปีการศึกษา	นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนได้	5	ครั้ง	คือ	ภาค	1,	สอบซ่อมภาค	1
ภาค	2,	ภาคฤดูร้อน	และสอบซ่อมของภาค2	และ
ฤดูร้อน	โดยในภาค	1,	ภาค	2	และภาคฤดูร้อน	
สามารถลงทะเบียนได้	3	ช่องทาง	ดังนี้
	 1.	ทางไปรษณีย์
	 2.	ทาง	Internet	
	 3.	ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย	(ภาคซ่อม
ต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น)
   หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียน
 - รหสั	59...ลงไป	ภาคปกติ	(ภาค	1,	ภาค	2)	
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	24	หน่วยกิต	และภาค
ฤดูร้อน	ลงได้ไม่เกิน	12	หน่วยกิต
	 -	รหัส	60	เป็นต้นไป	ภาคปกติ	(ภาค1,	
ภาค	2)	ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่	9	หน่วยกิตจนถึง	
22	หน่วยกติ	และภาคฤดรู้อน	ลงทะเบยีนได้ไม่เกนิ
9	หน่วยกิต
	 -	ภาคซ่อมสามารถลงทะเบียนได้ทุกวิชาที่
ไม่ได้เข้าสอบหรือสอบตกในเทอมนั้นๆ	ทั้งนี้ต้องดู
วันเวลาสอบจาก	ม.ร.30	ก่อนลงทะเบียนทุกคร้ัง	
หากวันสอบซ่อมตรงกัน	ก็ต้องเลือกสอบวิชาหน่ึง
ส่วนอีกวิชาให้นำาไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอม
ถัด ๆ ไป	(ยกเว้นลงทะเบียนขอจบไว้ในภาคปกต	ิ
จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบซำ้าซ้อนได้)
	 -	กรณขีอจบการศกึษา	ให้กาเครือ่งหมาย	X	
ในช่องขอจบการศึกษาในภาคนี	้ซึง่ลงทะเบยีนเรยีนได้
ไม่เกิน	30	หน่วยกิตในภาคปกต	ิและไม่เกนิ	18	หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน	หากมีกระบวนวิชาสอบวันและเวลา
เดียวกัน	จะต้องไปแจ้งขอสอบซำ้าซ้อนที่คณะ	
	 -	กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน	ให้เลือก
ตามหลกัสตูรของคณะ	และมหาวิทยาลัยกำาหนดให้
มีการเรียนการสอนในภาคนั้นๆ	พร้อมตรวจสอบ
วนัและเวลาสอบไล่	อย่าให้ซำา้ซ้อนกนั	(ดจูาก	ม.ร.30	
ประจำาภาค)
	 -	ลงทะเบยีนเรยีน	พร้อมชำาระเงนิทีอ่าคาร
เวียงคำา	ชั้น	1	ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
ไว้ให้ลงทะเบียน	ตามช่วงรหัสประจำาตัวนักศึกษา	
ซึง่ดูได้จาก	ม.ร.30		และระบจุำานวนหน่วยกติให้ครบ
ทกุกระบวนวิชา	ลงในสมดุลงทะเบยีนเรยีน	(ม.ร.36)
ถาม   การ	Upgrade	หรือ	Regrade	คืออะไร
ตอบ				การ	Upgrade	หรือ	Regrade	หมายถึง
การลงทะเบยีนเรยีนซำา้กระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบ
ตำา่กว่าอกัษรระดบัคะแนน	C	และให้นบักระบวนวิชา
ที่สอบได้อักษรคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว	หากผล
การปรับระดบัอกัษรคะแนนเท่ากันทกุครัง้	เมือ่นกัศกึษา
แจ้งครบหลกัสตูรกจ็ะใช้ผลการสอบทีป่รบัครัง้สดุท้าย
มาคิดคำานวณค่าเฉลี่ยเพียงครั้งเดียว
   การรีเกรดทำาอย่างไร
					ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาที่ได้
เกรด	D	หรอื	D+	ในภาค	1,	ภาค	2	หรอืภาคฤดรู้อน
โดยเข้าเรยีนและสอบในกระบวนวชิานัน้ๆใหม่อกีครัง้
จนกว่าจะสอบได้เกรด	C	เป็นต้นไป

สำานักพมิพ์	ขอแจ้งรายช่ือตำาราทีพิ่มพ์แล้วเสรจ็	ภายในเดอืนพฤศจกิายน	2561	จำานวน	27	วชิา	ดังนี้

ส�ำนักพิมพ์ 
พิมพ์ต�ำรำใหม่

เลขพมิพ์    รหัสวิชา ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

61249	 			ATS	3804	 			101/35				การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี			ผศ.ดร.อรุณรัตน์	เทพรัตน์
																																																ทางการเกษตร
61228				CHI	1002	(H)	 			51/35						คู่มือคัดอักษรจีน	2	 	 									ผศ.ดร.นพธร	ปัจจัยคุณธรรม
61237	 			CHI	2509	 			76/35						การพูดภาษาจีนแต้จิ๋ว	1	 									อ.ประเสริฐ	เย็นประสิทธิ์
	 			(CHI	2501)
61221	 			CTH	4119	 			43/35						งานวิจัยสำาหรับครูภาษาไทย	 									ผศ.อดุลย์	ไทรเล็กทิม
61276	 		CVE	3212	(H)				43/35						คู่มือปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์									ผศ.พนารัตน์	แสงปัญญา
61254	 			EDF	2103	 			148/35					ความเป็นครู	 	 									รศ.ดร.ธงชัย	สมบูรณ์
61179	 			ENG	3101							21/35							การสนทนาในเรื่องทั่ว	ๆ	ไป	 									อ.ดร.แก้วกลัยา	อภยับณัฑติกลุ
	 			(EN	303)
61157	 			ENG	4812	 			86/35						นักประพันธ์สตรี	 	 									รศ.ดร.ระพิณ	ทรัพย์อเนก
	 			(EN	478)
61279	 			FDT	2205	 			140/35				ปฏบิตักิารกระบวนการแปรรปูอาหาร		ผศ.จุฬาภรณ์	เลิศบวรวงศ์
61272	 			GNR	1004	 			117/35				การเขียนแบบวิศวกรรม	 									ผศ.สิริลักษณ์	แสง-ชูโต
61165	 			HIS	3401	 			75/35						ประวัติศาสตร์เอเชียใต้	 									อ.จีรพล	เกตุจุมพล
	 			(HI	341)
61244	 			INB	3112	(S)				103/35					การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 									รศ.ดร.ศิณีย์	สังข์รัศมี
	 	 	 	 							ระหว่างประเทศ
61235	 			INE	4603	 			116/35				การเพิ่มผลผลิตในงานวิศวกรรม							ผศ.ดร.กฤษดา	พิศลยบุตร
61178	 			LAW	2009	 			65/35						กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 									รศ.พิมพ์ใจ	รื่นเริง
61149	 			LAW	4007	 			69/35						นิติปรัชญา	 	 																				ศ.จรัญ	โฆษณานันท์
61271	 			LIS	4106	 			158/35				การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์								ผศ.ดร.ภีมศักดิ์	เอ้งฉ้วน
	 			(IS	306)	 	
61281	 		MGT	3205	(S)				69/35						หลักการวิจัยทางธุรกิจ																		ผศ.ดร.มลัลกิา	ธรรมจรยิาวฒัน์
	 			(GM	407)	(S)
61248	 			MGT	3403	 			61/35						การสื่อสารในองค์การ	 									อ.สมฉวี	ศิริโสภณา
	 			(GM	421)
61236	 			MSP	1143	 			126/35				ทักษะการขับร้องเพลงป๊อปร่วมสมัย		อ.เมธาดา	ดามาพงษ์
61230	 			PHI	3307	 			67/35						สุนทรียศาสตร์	 	 									รศ.ดร.ลักษณวัต	ปาละรัตน์
	 			(PY	337)
61176	 			PHY	2701	 			29/35						ดาราศาสตร์	 	 									อ.ดร.กิตติวัฒน์	ตั้งมงคลเลิศ
	 			(PH	222)	
61247					MTH	4403	 			216/35					ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน	 									อ.ปรันต์	จันทนนท์
	 			(MA	443)
61261					PHI	4309	 			84/35						ญาณวิทยา		 																				รศ.ดร.ลักษณวัต	ปาละรัตน์
	 			(PHI	2304)
61245	 			POL	3172	 			184/35					การเมืองในจีน	 	 									ผศ.ดร.ศิริลักษณ์	ตันตยกุล
61282	 			SBM	4401	 			149/35					การลงทุนทางด้านธุรกิจ	 									อ.อัจฉรา	อุนรัตน์
	 	 	 	 							อสังหาริมทรัพย์
61262	 			SOC	2062	 			148/35					การคุ้มครองทางสังคม	 									รศ.ดร.อุดมพร	ชั้นไพบูลย์
61197	 			THA	3201								44/35						วรรณกรรมสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น		รศ.สมพันธุ์	เลขะพันธุ์
	 			(TH	331)	 	 	 	

	 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที	่
www.rupress.ru.ac.th	และสามารถซื้อตำาราด้วยตนเองได้ที่อาคารสำานักพิมพ์	(RPB)	ชั้น	3	โทร.	0-2310-
8755	หรือ	0-2310-8757-9	ต่อ	1306	(ฝ่ายขาย)
                                                                                    สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

http://www.rupress.ru.ac.th


 รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี  
คณบดีคณะรัฐศาสตร์	กล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่
ประเทศไทยจะรับตำาแหน่งประธานอาเซียนในปี
2562	มหาวทิยาลยัรามคำาแหงตระหนกัถึงความสำาคญั
ในการเผยแพร่	และส่งเสริมความรู ้	ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงต่างๆ	ท้ังในเชงิโครงสร้าง
เศรษฐกิจ	การเมือง	วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงด้านการเตรียมความพร้อม		
	 อกีทัง้ในปี	2561นี	้คณะรัฐศาสตร์	มหาวทิยาลัย
รามคำาแหง	ได้รับการสถาปนาครบรอบ	45	ปี
จึงผสมผสานทั้ง	2	กิจกรรมเข้าด้วยกัน	เพื่อให้
บคุลากรได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำาเนนิงาน
ของคณะรัฐศาสตร์	และได้ตระหนักร่วมกันในการ
ดำารงไว้ซึง่สาขาวชิารฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ของไทย
	 โอกาสนี	้ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธิการบด	ีม.ร. กล่าวเปิด
การประชุมวิชาการฯ	และปาฐกถา	ว่าจากความ
พยายามของคณะผู้นำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทั้ง	10	ประเทศ	ที่หวังให้สังคมแถบนี้เป็น
สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข		ภายใต้	3	เสาหลัก
อาเซียน	คือ	ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	ซ่ึงภาคการศึกษา
ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามท่ีจะทำาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง	โดยผลักดันให้สถาบันระดับ
อุดมศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาท	ท่าที	เพ่ือให้มีการ
ร่วมมือกันมากขึ้น	และเดินหน้าสู่การศึกษาระดับ
สากลของอาเซียน
 “การศึกษาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส�าหรับมนุษย์  
ท�าให้คนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ใช้ชีวิต ตลอดจน
การท�างานในทิศทางท่ีดี และอยากเห็นการศึกษา
เป็นบันไดเช่ือมเพื่อลดความเหล่ือมล�้าของผู้คนใน
ภูมิภาคอาเซียน จ�านวนกว่า 600 ล้านคน ซึ่งทั้ง 10 
ประเทศล้วนมคีวามแตกต่างหลากหลายท้ังด้านภาษา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ รวมถึงด้านการศึกษา”
 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าปัจจัยท่ีมีผล
อย่างมากต่อแวดวงการศึกษา	คือการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรโลก		สุภาพสตรีมีบุตรน้อยลง		
อีกท้ังเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว		ทำาให้
ระบบการศึกษาเกิดปรากฏการณ์คือนักศึกษาไม่เข้า
ห้องเรียน		สถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วโลกหันไป
จบัหลกัสตูรออนไลน์		อยูท่ีไ่หนกเ็รยีนได้		แต่สิง่ทีย่งั
เป็นจุดอ่อนคือ	เรื่องภาษา	ที่ระบบการศึกษาไทย
ต้องยกเคร่ืองใหม่		รวมถงึเรือ่งงบประมาณการศกึษา

ทีต้่องปรบัเปลีย่นวธิคีดิให้สามารถเดนิไปข้างหน้าได้		
เพื่อความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษาและความ
สามารถในการแข่งขัน
 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าเนิดขึ้นบน
พ้ืนฐานของความท้าทาย  เม่ือปี 2514 ก่อต้ังขึน้เพือ่
แก้ปัญหาการศกึษาของชาต ิ ถกูป้ันขึน้เป็นตลาดวชิา  
ขยายโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย  โดยคณุภาพเท่าเทียมกนั  และมีความ
พร้อมด้านการเรยีนระบบออนไลน์  ซึง่ปัจจบุนัหลาย
มหาวิทยาลยัเริม่ต่ืนตัว จัดหลักสตูรออนไลน์ ซึ่งเป็น
สิง่ดทีีส่ถาบนัระดบัอดุมศกึษาทัง้หลายกระโดดลงมา
ในสนามนี ้ เพ่ือให้มโีอกาสแข่งขนักนั  น�าไปสูก่ารจัดการ
การศกึษาอย่างมคีณุภาพ”
 อธกิารบดี ม.ร.		กล่าวท้ิงท้ายว่าหากเราฝัน
อยากเห็นอาเซยีนเป็นประชาคมอย่างแท้จรงิ		ต้อง
สร้างบรรทดัฐานด้านการศกึษา		ไม่ว่าใคร	ประเทศใด
ต้องได้รบัการศกึษาท่ีมีคณุภาพทัดเทียมกนั		ก่อนจะ
พูดคยุกนัให้เกดิความเข้าใจนัน้ต้องคำานงึถงึบ้านหลงั
ใหม่ท่ีเราจะสร้าง		หากใช้โครงสร้างเดมิ	บ้านกเ็หมอืน
เดิมไม่สามารถปรบัเปลีย่นอะไรได้		ดังนัน้ต้องสร้าง
บ้านใหม่ท่ีสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองตามความ
ปรารถนาทีอ่ยากเห็น		มฟีรแีฮนด์ในการจดัการความ
เป็นประชาคมให้เกิดขึ้น
 “ตอนนีกั้มพูชาและเวียดนามก�าลงัขมีขมันใน
การจดัการระบบการศกึษาอย่างมาก  ซึง่หากไทยไม่
เอาจรงิเอาจงักบัการศึกษา  ประเทศไทยซึง่มสีถาบนั
การศึกษาเก่าแก่ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ โอกาสทีจ่ะ
แข่งขนักบัประเทศอืน่กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย  ถ้าเราหยดุก้าว 
เขาก้าวแซงแน่นอน”
	 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี	้
จดัขึน้ระหว่างวนัที	่11-13	ธนัวาคม	2561	โดยตลอด	
3	วนัมกีจิกรรมสนบัสนนุศลิปวฒันธรรม	อาท	ิการแสดง
หุ ่นละครเล็ก	เรื่องรามเกียรติ์ 	ตอนนางลอย	
โดยนาฏยศาลา	หุ่นละครเลก็	(โจหลยุส์)		การแสดง
ลำา ตัดรัฐศาสตร ์ 	 โดยคณะลำาตัดแม ่ขวัญจิต	
ศรีประจันต์	ศิลปินแห่งชาติ		และมีกิจกรรมทาง
วิชาการ	คือ	ปาฐกถาหัวข้อ	“รามค�าแหงกับย่าง
ก้าวใหม่สู่ความเปลี่ยนแปลงบนเส้นทางประชาคม
อาเซียน” โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
และปาฐกถาหัวข้อ	“ทิศทางการศกึษาไทยในบรบิท
อาเซียนและไทยแลนด์ 4.0”	โดยศาสตราจารย์ 
ดร.ศภุชัย ยาวะประภาษ	สมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาติ
และอดตีคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู		การนำาเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนกัวิชาการและ
นกัศกึษา		เสวนาสงิห์ทองทอล์ค	“ระบบราชการไทย 
4.0 กับอาเซียน”		และตลาดนัดอาเซียน

ศูนย์สหกิจฯ             (ต่อจากหน้า 12)

คณะมนุษย์ฯ             (ต่อจากหน้า 12)

 “ขอฝากหลักค�าสอนพระพุทธศาสนา 
อิทธิบาท 4 ฉันทะ คือมีความพอใจงานที่ท�า  
วริยิะ มคีวามเพยีร จติตะ เอาใจใส่ และวมิงัสา หมัน่ทบทวน  ซึง่จะท�าให้นกัศึกษาประสบความส�าเรจ็ทัง้ด้าน
การเรยีนและการท�างาน  และหลงัเรยีนจบแล้วต้องไม่ลมืบุญคุณของคณาจารย์และมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีไ่ด้
มอบโอกาส ส่งเสรมิชีวิตจนประสบความส�าเร็จ ดังค�ากล่าว ‘กินน�้าบ่อไหน อย่าลืมคนขดุบ่อน�า้นัน้’ และขอให้
เกบ็เกีย่วประสบการณ์จากการฝึกงานอกี 3 เดอืนข้างหน้าให้เต็มที่  เพื่อชีวิตจะเจริญก้าวหน้าต่อไป”

 “ขอฝากคำาว่าพุทธธรรม	กับพุทธศาสตร์	
ความหมายแตกต่างกัน	พุทธศาสตร์การศึกษา
โดยใช้เหตผุล	ในการวิพากย์	วิจารณ์	แต่พทุธธรรม
การศึกษาเพื่อเอาพระไตรปิฎก	เป็นตัวตั้งและ
พยายามเอาพระไตรปิฎกเหล่าน้ัน	นำาหลักธรรม
คำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
ปฏิบัติ	เพราะการที่คนในสังคมตั้งอยู่ในศีลธรรม
อันดีงาม	และสามารถนำาความรู้ความเข้าใจจาก
หลักธรรมคำาสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	
ถือเป็นหลักชัยสำาคัญในการดำาเนินชีวิต	ที่จะ
ทำาให้ผู ้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	
การศึกษาธรรมจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต	
ทำาจติใจให้บรสิทุธ์ิ	เกดิสมาธแิละปัญญา	ถ้านำามา
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง”

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สาขาฯ	จังหวัด
พงังา	โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุง่หว้า 
รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัพงังา	เข้าพบ
ผู ้อำ านวยการโรงเรียนดีบุกพั งงา วิทยายน		
นายพรศักดิ์ จินดาพล		เพื่อแสดงความยินดีใน
โอกาสเข้ารับตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการโรงเรียนดีบุก
พังงาวิทยายน	คนใหม่	และปรึกษาราชการต่างๆ		
เมือ่วนัที	่16	พฤศจกิายน	2561	ณ	โรงเรยีนดบีกุ
พังงาวิทยายน				

    แสดงความยินด ี อาจารย์ประสทิธิ ์ บญุไทย 
รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัหนองบวัลำาภู	
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ	จงัหวดั
หนองบวัลำาภ	ูร่วมแสดงความยนิดกัีบ	นายชยัธวชั 
เนียมศิริ	ผู ้ว ่าราชการจังหวัดหนองบัวลำาภู	
เนื่องในโอกาสรับตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำาภู	ซึ่งนายชัยธวัช เนียมศิริ	ยังเป็น
ศิษย์เก่า	คณะรัฐศาสตร์	รุ ่น	9	มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง

อธิการบด ีม.ร.เปิดประชุมวชิาการฯ  
                                   (ต่อจากหน้า 1)

ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๑

                                                          คณะผูจั้ดทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
เจ้าของ	 	 			มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
บรรณาธกิาร           ผศ.ลนีา		ลิม่อภชิาต														ผูป้ระสานงานข้อมลูสารสนเทศ	 		นางรชัน	ี	โคตรพรหม																						 
บรรณาธกิารผูช่้วย				รศ.วารศิา		พลายบวั					อาจารย์อภสิทิธ์ิ		ศภุกจิเจรญิ						น.ส.สธุ	ี	ตนัตนินัท์ธร					
กองบรรณาธกิาร						น.ส.พรรณวรา		เพิม่พลู						นางปญุญสิา		อรพนิท์							น.ส.กลุศิรา		เจรญิสขุ							นางสารศิา		แสงสขุ					น.ส.กนษิฐา		ทองจบั
ช่างภาพ		 			นายวทิยา		ธนาฤกษ์มงคล				นายภาณพุงศ์		พิงไธสง											ฝ่ายศลิป์และออกแบบจดัหน้า								นายสณัฐติ	ิ	เทศสแีดง					นายสยมุพล		ศรพรหม



	 คณะมนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“การน�าพทุธธรรม
มาใช้ในชวีติประจ�าวัน”	ประจำาภาคการศึกษาที่	2	
ปีการศกึษา	2561	ระหว่างวนัที	่16	พ.ย.	2561	–	
23	ม.ค.2562	โดยอบรมทุกวันพุธและวันศุกร์
เวลา	09.30	–	12.00	น.	ณ	อาคารสวรรคโลก	
ชัน้	6	ห้อง	602	(SWB	602)	มหาวิทยาลยัรามคำาแหง	
และปฏบิตัธิรรมนอกสถานที	่เมือ่วนัที	่25	มกราคม	
2562	ณ	วัดจากแดง	จังหวัดสมุทรปราการ			
 

 
 
 
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ไม้ สงวนสกลุ	หวัหน้า
ภาควิชาปรัชญา		และรักษาการแทนคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์		ได้กล่าวถึงโครงการอบรม
พุทธธรรมว่า	มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน
ตลอดระยะเวลาถึง	16	ปี	โครงการอบรมนี้
เป็นโครงการทีจ่ดัต่อเนือ่งยาวนานโดยเริม่ดำาเนนิการ
ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2546		มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้หน่วยงาน
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	ไม่เพียงด้านการให้ความรู้ทางวิชาการ
เท่านั้น	แต่ยังมีหน้าที่สำาคัญในด้านการบ่มเพาะ
ศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่สังคมด้วย	สำาหรับ
ผูเ้ข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทกุคน	นอกจากจะได้รบั
สาระสำาคญัจากหลกัธรรมคำาสอนโดยวิทยากรทีม่ี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อบรรยายแล้ว	
คณะกรรมการดำาเนนิงานโครงการยงัได้จดัทำาเอกสาร
ประกอบการบรรยายที่ เกี่ยวกับหลักธรรม
คำาสอนที่น่าสนใจมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ทุกคนด้วย
          (อ่านต่อหน้า11)  

ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๖)

 นางสาวอติญา แตงโสภา	รกัษาราชการแทน
ผู ้อำานวยการกองกลาง	พร ้อมคณะเจ ้าหน้าที	่
เป็นผู ้แทนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	นำาพานพุ่ม
ร ่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	เพือ่น้อมรำาลกึถงึ
พระมหากรุณาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว	เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	เมื่อวันที่	
10	ธนัวาคม	2561	ทีบ่รเิวณหน้าลานพระบรมราชานสุาวรย์ี	
ณ	อาคารรัฐสภา
 

วางพานพุ่ม ‘วันรัฐธรรมนูญ’ น้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.7

ศูนย์สหกิจฯ จัดสัมมนาฯ 
หลังนักศึกษาฝึกงาน 1 เดือน

คณะมนุษย์ฯ จัดอบรม 
 “พุทธธรรมกับชีวิต ”

คณะวิทย ์ฯ 
ร ่วมเสนอผลงานวิจัย

	 ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชีพ	กองกจิการ-
นักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จัดโครงการ
สมัมนานกัศกึษากระบวนวิชา	RAM3000	สหกจิศกึษา		
ประจำาปีการศกึษา	2561		รุ่นที	่18	(ภาค	2/2561)		
เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปฏิบตังิานท่ีผ่านมา	
1	เดือน	โดยมี	รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		เป็นประธาน
กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา		เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	
2561		ณ	ห้องประชุม	207	ชั้น	2	อาคารกิจกรรม
นักศึกษา
 นางเพชราวรรณ ช่วยอนิทร์		หัวหน้างาน
ศนูย์สหกิจศกึษาและพฒันาอาชพี		กล่าวว่าโครงการ
สัมมนาฯ	ครัง้น้ี	จดัขึน้เพือ่ให้นกัศกึษามาแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมา	1	เดือน		
พร้อมปัญหาอุปสรรคในการปฏบัิตงิานและวธิกีาร
แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้		ให้ผูบ้รหิาร	อาจารย์นเิทศก์	
และผูป้ระสานงานได้รบัทราบ	และร่วมกนัให้คำาแนะนำา
ปรกึษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอปุสรรคในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
	 ทั้งนี้	มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	เป็นอาจารย์
นิเทศก์	ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา	และนักศึกษา
กระบวนวชิา	RAM3000	สหกิจศกึษา	รวม	65	คน
	 โอกาสนี	้รศ.อดลุย์	รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการ
นักศึกษา		กล่าวว่าการฝึกงานเป็นก้าวสุดท้าย
ก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน	นกัศกึษาหลายคนเตรยีมตวั
เป็นว่าที่บัณฑิตแล้ว	ขอให้สานต่อหน้าท่ีทั้งการ
ฝึกงาน	และการเรยีนควบคู่ไปพร้อมๆ	กนัให้สำาเรจ็		
ทำาทกุอย่างอย่างดทีีส่ดุ	อย่าเกีย่งงาน	ทกุงานหนกั
ฝึกฝนให้เราเป็นคนแข็งแรง	อดทน	มีมานะ	ต่อสู้
ทุกอุปสรรค		ต้องขยันขันแข็ง		และมีเป้าหมาย
ในชวีติ		เพราะเมือ่มคีวามฝันแล้วก็จะมคีวามมุง่มัน่
ตามมาด้วย																																																				 
                                    (อ่านต่อหน้า11)  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักด์ิ ยีมนิ 
นายกสมาคมวทิยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย	
และอาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา	ร่วมด้วย
อาจารย์ ดร.มาฆมาส สทุธาชพี	หวัหน้าภาควชิา
ชีววิทยา	พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	
ปริญญาโท-เอก	จากกลุ่มวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทะเล	(Marine	Biodiversity	
Research	Group	:	MBRG)		ภาควิชาชีววิทยา	
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
เข้าร ่วมนำาเสนอผลงานวิจัย	ในการประชุม	
The	21		Annual	Conference	of	the	Japanese	
Coral	Reef	Society	(JCRS	21		 )	ณ	University	
of	the	Ryukyus,	Okinawa	ประเทศญีปุ่น่	เมือ่วันที	่
23-25	พฤศจกิายน	2561	จำานวน	7	เรือ่ง	ได้แก่	

	 1.	Ecotourism	development	for	
underwater	pinnacles	in	Mu	Ko	Chumphon	
the	Western	Gulf	of	Thailand	
	 2.	Manangement	of	coral	reef	fisheries	
of	Thailand
	 3.	Coral	recruitment	and	self-seeding	
in	Mu	Ko	Chumphon	National	Park,	the	
Gulf	of	Thailand
	 4.	Microplastics	in	the	scleractinian	
coral	from	Mu	Ko	Si	Chang
	 5.	Investigating	juvenile	corals	on	
shallow	reef	flats	in	Mu	Ko	Ang-thong,	
the	Gulf	of	Thailand
	 6.	Recruitment	of	polychaetes	
(Serpulidae)	on	the	settlement	panel	
experiments	from	coral	reefs	in	Mu	Ko	
Samed,	the	Eastern	Gulf	of	Thailand
	 7.	Coral	communities	on	the	shallow	
reef	flat	at	Mu	Ko	Mattra,	the	Western	Gulf	
of	Thailand
	 การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้อาจารย	์
นักวิจัย	และนักศึกษา	ของภาควิชาชีววิทยา	
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของไทยให้เป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต	ิตลอดจน
สร้างความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างหน่วยงาน	
อนัจะนำาไปสู่การเพิม่พนูความรู้และความเข้มแข็ง
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลต่อไป
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๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๖)   วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
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