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หน้า 3
พบอาจารย์ผู้สอน

แนะทริค POL1100  

“จำ�ให้เหม�ะ วิเคร�ะห์ ให้เป็น”  

ม.ร.รับ ป.โท สาขาวิชา
การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบั พนัตำารวจโทวรรณพงษ์ คชรกัษ์ ผูอ้�านวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือร ่วมส่งเสริมความก้าวหน้าของหลักสูตรการเรียนการสอน
คณะนิติศาสตร์ ม.ร. ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 องค์กร 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1512 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์
 อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี
คณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงานว่าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (Central Institute of Forensic 
Science: CIFS)                                                                         (อ่านต่อหน้า 11) 

ม.รามฯ ลงนามร่วมมือ CIFS เล็งเสริมศักยภาพบุคลากร-นศ.

น้อมร�าลึกวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร				พระเสด็จแดนดล	ณ	หนไหน
พระทรงทราบเถิดว่าประชาไทย		 	 			ทุกดวงใจแสนรักสุดภักดี
						 ที่สิบสามตุลาปีห้าเก้า		 	 			แสนโศกเศร้าน�้าตานองทุกท้องที่
ดวงใจไทยแหลกลาญปานธุลี		 	 			พระภูมีสู่สวรรค์อนันตกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์  ประพันธ์

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวิทยาลยั
รามค�าแหง พร้อมด้วยอาจารย์ดนยั ตนัเกดิมงคล คณบดีคณะทศันมาตร-
ศาสตร์ และคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ ตลอดจนนกัศกึษาคณะทัศนมาตร-
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมรบัมอบรถตูพ้ร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ในโครงการ“Eye Mobile Unit” เพื่อใช้ประกอบการศกึษาฝึกฝนและ
บริการชุมชนในพื้นที่ต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร จาก นายพีรณัฐ 
ธนะพงษ์สาร ประธานโครงการ“Eye Mobile Unit”                               

                                                               (อ่านต่อหน้า 2) 

ม.รามฯ รับมอบรถ Eye Mobile Unit
         คันแรกของประเทศไทย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาตร ีประจ�าภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศึกษา 2562 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรม-
อุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม และสาขาวชิา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดการเรียนการสอน
ทัง้ในวนัเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ (วนัจันทร์-
ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์) 
                                            (อ่านต่อหน้า 2) 

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

รับนักศึกษ�ใหม่

 โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบรหิารรฐักจิและกฎหมาย เปิดรบัสมคัร
นักศกึษาใหม่ระดบัปริญญาโท รุน่ที ่24 ภาคเรยีนที ่2
ปีการศึกษา 2562 เพือ่บรูณาการความรูท้างการบรหิาร-
รัฐกิจและกฎหมายเข้าด้วยกัน รับสมัครบัดนี้ - 2 
ธันวาคม 2562                      (อ่านต่อหน้า 2) 



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒๒

โดยมี นางดาริน พงศ์ภาวัต อดีตนายกสโมสรโรตารี
พระนคร ภาค 3350 นางสุพรรณ วบิลูย์มา นายกสโมสร
โรตารีพระนคร ภาค 3350 นายจี แวยอง นายกสโมสร
โรตารีกอเจ บิ๊กดรากอน ภาค 3590 ประเทศเกาหลใีต้ 
นายพรชัย เวสสธาดา นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 
นายยอด แสงสว่างวัฒนะ อดีตนายกสโมสรโรตารี
กรุงเทพสุวรรณภูมิ รวมทั้งพันธมิตรโรตาเรียน
ร่วมในพิธี เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องศักด์ิ 
ผาสขุนรินัต์ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช
 โอกาสนี ้อาจารย์ดนยั ตนัเกิดมงคล คณบดี
คณะทัศนมาตรศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในการ
ดแูลปัญหาสขุภาพสายตาท้ังเดก็ เยาวชน และคนชรา 
ซึง่เป็นประชากรทีมี่ความเสีย่งด้านสุขภาพสายตาอย่างมาก 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ได้ร่วมมือกับทางสโมสรโรตารีมาอย่างยาวนานและ
ต่อเนือ่ง โดยเดินทางไปตามพืน้ทีต่่างๆ ในส่วนภมูภิาค
ของประเทศไทย เพื่อให้บริการตรวจรักษาสุขภาพตา
ให้กับเดก็ เยาวชน และคนชรา รวมทัง้ให้ความรูกั้บครู 
อาจารย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน 
(อสม.) เพื่อท�าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพประชาชน
และประเทศชาติต่อไป

  
 คณะทัศนมาตรศาสตร์ ยินดีให้ความร่วมมือ
ในด้านทรพัยากรบคุคล และเครือ่งมอืต่างๆ ท่ีจะเข้าไป
ร่วมดแูลปัญหาด้านสายตาแก่ประชาชนในถิน่ทรุกนัดาร 
และยนิดอีย่างยิง่ทีส่โมสรโรตารแีละเครอืข่ายโรตาเรยีน
ได้มอบทรัพยากรอันทรงคุณค่าคือ รถ Eye Mobile 
Unit ให้กับมหาวิทยาลยัรามค�าแหง ซึง่จะมส่ีวนช่วยให้
การดูแลปัญหาสุขภาพตาของประชาชนง่ายขึ้น และ
เกิดการบูรณาการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
  นางดาริน พงศ์ภาวัต อดีตนายกสโมสร
โรตารีพระนคร ภาค 3350 โรตารีสากล กล่าวถึง
การด�าเนินงานว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการร่วมทุน
กันระหว่างสโมสรโณตารีในประเทศไทย และสโมสร
โรตารกีอเจ บ๊ิกดรากอน ภาค 3590 ประเทศเกาหลใีต้ 
น�าเสนอโรงการไปยังสโมสรโรตารีที่สหรัฐอเมริกา
เพือ่อนุมัติโครงการ โดยมีสโมสรโณตารีพระนครเป็น
เจ้าภาพในการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี
  “สโมสรโรตารพีระนครได้ร่วมท�ากิจกรรมกบั
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เป็นจ�านวนมาก  และได้รับความร่วมมอือย่างดยีิง่จาก
คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนกัศกึษา ร่วมออกให้บรกิาร
ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่ตามจังหวัดต่างๆ ให้แก่

เดก็และผูส้งูอาย ุทัง้ตรวจ ดแูล และตดิตามการรกัษา 
รวมทั้งมอบแว่นตา อีกทั้งยังให้ความรู ้ อบรมครู
และอสม. เพื่อช่วยในการคัดกรองปัญหาสายตาด้วย 
และคืนสุขภาพตาที่ดีให้กับชุมชน”
  นายพรีณฐั ธนะพงษ์สาร ประธานโครงการ
“Eye Mobile Unit” กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพสายตา
เป็นเรือ่งทีน่่าเป็นห่วงอย่างมาก ซ่ึงพบว่าเดก็เป็นโรคตา
โดยไม่รู้ว่าตนเองเป็น ท�าให้ไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ทนัท่วงท ีจงึเกดิความคดิจดัท�าโครงการ“Eye Mobile 
Unit” ขึน้ เพ่ืออ�านวยความสะดวก เดินทางไปให้บริการ
ประชาชนยังถ่ินทุรกันดารได้ ซ่ึงจะช่วยให้ทุกคนได้
รับรู้ว่าตนเองเป็นโรคตาหรือไม่และแก้ไขได้ทันที 
  “รถตู้ “Eye Mobile Unit” ประกอบด้วย
อุปกรณ์หลัก 4 อย่าง ได้แก่ เครื่องไบโอ ไมโครสโคป 
อุปกรณ ์ โฟรอปเตอร ์  (Phoropter )  จอLCD 
และเครือ่ง Fundus camera handheld มลูค่ารวม 
2,600,000 บาท ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่ให้การสนับสนุนจนโครงการส�าเร็จได้ในวันนี้”
  ด ้ าน  ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ วุ ฒิ ศั ก ด์ิ 
ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
กล ่าวว ่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอขอบคุณ
ชาวโรตาเรียนอย่างย่ิงที่ร่วมกันท�าสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น
บนโลกใบนี้ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ได ้รับมอบรถตู ้  Eye Mobile Unit 
ในครัง้นี ้ซึง่เกดิขึน้จากน�า้ใจของชาวโรตาเรยีนทีม่องเหน็
ปัญหาสขุภาพสายตาของเด็กและคนชราในประเทศไทย 
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เหล่านี้จะเข้าไป
ช่วยเหลือคนในต่างจังหวัด ในถิ่นทุรกันดารต่อไป
  “ปัญหาสายตาเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคมไทย 
มีคนไทยจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่มีโอกาสได้ดูแลสายตา
ของตนเอง ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นได้ ถือเป็น
ความสูญเสียท่ีไม่น่าเกดิข้ึน เพราะการขาดองค์ความรู้
ในการดูแล รักษา และป้องกัน ดังนั้น ความร่วมมือที่
เกดิขึน้นี ้ผมเชือ่ว่าจะสามารถให้บรกิารตรวจสขุภาพตา 
และให้ความรู้กับคนที่ด้อยโอกาสได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น”

ม.รามฯ รับมอบรถฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 ผู ้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 
ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ
และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โทร. 0-2310-8577-8 ต่อ 233, 091-093-0451 
หรือที่ www.eng.ru.ac.th, Facebook : Faculty 
of Engineering, Ramkhamhaeng University

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.รับ ป.โทฯ      (ต่อจากหน้า 1)

       หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต เรียนแบบทวิภาค 
(Semester System) เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 -
21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวหมาก คัดเลือกโดย
การสอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
หลักสูตร จ�านวน 170,000 บาท (แบ่งช�าระ 7 งวด) 
 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pal.
ru.ac.th สมคัรด้วยตนเอง และสอบถามรายละเอยีด
ได้ ท่ี ส�านักงานโครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4 
ห้อง 402 โทร.02-310-8000 ต่อ 4660, 4662 
02-310-8567 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

TRICK ! คว�มจำ�ก่อนสอบ
จ�กชมรมศิลปะและก�รแสดง

   นางสาวเบญจมาศ ดังถวลิ
      ประธานชมรมศิลปะและการแสดง
      กล่าวว่า โครงการฯมวีตัถปุระสงค์
      เพื่อสร้างความจดจ�าให้ดีข้ึน
      เตรยีมพร้อมส�าหรบัการท�าข้อสอบ
ปลายภาคท่ีก�าลังจะมาถึง โดยปกติแล้วนักศึกษา
ม.รามค�าแหง ฝึกท�าข้อสอบด้วยการท่องจ�า เพราะมี
หลายคนที่ไม่สะดวกเข้าเรียนและใช้วิธีอ่านหนังสือ
ด้วยตนเองทีบ้่าน ซึง่สามารถท�าข้อสอบได้และไม่ได้
แล้วแต่บุคคล
 “กระบวนการในสมองเรานัน้สามารถจดจ�า
ได้หลายรูปแบบ ไม่ใช่เพียงท่องจ�าเนื้อหาเท่านั้น
การจดจ�าด้วยภาพก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพมากพอในการท�าข้อสอบวิชาต่าง ๆ
การจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อเป็นการแนะน�าวิธีการ
เตรียมตัวสอบ และเป็นกิจกรรมน�าร่องในการจัด
กิจกรรมต่อไป”
 ด้านวิทยากร นายชรัญ
ธนาสรูย์ กล่าวว่า ในสมองของคน
มีกระบวนการคิดที่ค่อนข้างสูง
เพยีงแค่ไม่มีโอกาสแสดงประสทิธ-ิ
ภาพออกมาให้มากพอ การมาเทรน
ในคร้ังน้ี เพื่อบอกเทคนิคการช่วยจ�าส�าหรับการท�า
ข้อสอบ โดยใช้เทคนคิเกีย่วกบัการจ�าด้วยภาพ แทน
การท่องค�าศัพท์ ท่องตวัเลขจ�านวนมาก หรอืแม้แต่
เหตุการณ์ส�าคัญ เทคนิคง่าย ๆ คือเปลี่ยนจากการ
ท่องจ�าตัวหนังสือมาเป็นภาพ เช่น เน้ือหาการสอบ
มีการถามเกี่ยวกับปี พ.ศ. ซึ่งต้องตอบเป็นตัวเลข
ให้ถูกต้อง เราสามารถจ�าเหตุการณ์ในช่วงเวลาน้ัน
เป็นภาพ จะช่วยให้สมองเราจดจ�าค�าตอบได้ง่ายขึน้
ไม่ใช่เพยีงแค่การจดจ�าไปท�าข้อสอบ แต่เรายงัใช้บนัทึก
เหตุการณ์ส�าคัญในชีวิตประจ�าวันได้ด้วย
                                       (อ่านต่อหน้า 11)

 ชมรมศิลปะและการแสดง โดยนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จัดกจิกรรม TRICK ! ความจ�า
ก่อนสอบ เพือ่บอกเทคนคิการจ�าในการอ่านหนังสอื
ก่อนสอบและการท่องจ�าในระยะสัน้ โดยม ีนายชรญั
ธนาสรูย์ ผูน้�าสนัทนาการ มลูนธิ ิHope Academy
ศิษย์เก่าและรุ่นพี่คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องชมรมศิลปะและ
การแสดง ชัน้ 4 อาคารกจิกรรมนกัศกึษา

http://www.eng.ru.ac.th
http://www.pal.ru.ac.th
http://www.pal.ru.ac.th
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 พบอาจารย์ผูส้อนฉบบันี ้ว่าด้วยวชิารฐัศาสตร์ 
หรือเรียกว่า “วิชาการเมือง” กับ POL 1100  
พื้นฐานส�าคัญของความรู้ทางการเมืองในภาพรวม
และการเมอืงไทย พืน้ฐานส�าคญัทีน่กัศกึษารฐัศาสตร์
จ�าเป็นต้องรู ้ก่อนน�าไปต่อยอดในอนาคต
 อาจารย์ ดร.กฤตธิ ี ศรเีกต ุอาจารย์ประจ�าคณะรฐัศาสตร์ เล่าว่า
แต่เดิมประเทศไทยรับอิทธิพลการศึกษาศาสตร์แห่งรัฐมาจากยุโรป
โดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งสมัยนั้นเป็นการศึกษาเชิงสถาบัน โดยเน้นศึกษา
กฎหมายและโครงสร้างของสถาบนัท่ีเป็นทางการ ต่อมาหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ�านาจ มีอิทธิพลสูงสุด
ในการก�าหนดวิธีการศึกษาการเมือง หันไปเน้นศึกษารัฐศาสตร์แนว
พฤตกิรรมศาสตร์ คอืศกึษาพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชนโดยอาศยั
แนวทางการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแนวทาง
พฤตกิรรมศาสตร์กเ็สือ่มลง การศึกษารฐัศาสตร์ทกุวนันีจ้งึมแีนวทางทีห่ลากหลาย 
 “ปัจจุบันการศึกษารัฐศาสตร์มีแนวทางหลากหลาย มีความเป็น
สหวชิาโดยตวัเอง ทัง้ปรชัญา จติวทิยา เศรษฐศาสตร์ สงัคมและมานษุยวทิยา  
กถู็กน�ามาใช้ในการศึกษาทางการเมอืง เนือ่งจากการศกึษาเกีย่วกบัการเมือง
เป็นเรือ่งของคนทีม่าอยูร่่วมกนั และมกีารตดัสินโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกัน  
ซึ่งการที่จะใช้เกณฑ์มาตัดสินเร่ืองสาธารณะได้ จ�าเป็นต้องเข้าใจ
ภาพรวมทั้งหมดของความคิดคนก่อน  
 นอกจากนี้ วิชาการเมืองยังเกี่ยวข้องกับ ‘อ�านาจ’ เพราะการ
ตัดสินทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อ�านาจอย่างไรในการตัดสิน”
 ส�าหรบัวชิา POL 1100 รฐัศาสตร์ท่ัวไป  เป็นวิชาพืน้ฐานทีบั่งคบั
ให้นกัศกึษาคณะรฐัศาสตร์ทกุคนต้องเรยีน เนือ้หาค่อนข้างเยอะและครอบคลมุ
หลายประเดน็เกีย่วกบัรัฐศาสตร์ ท้ังจุดมุง่หมายแห่งรฐั รฐัธรรมนญู รปูแบบ
การปกครอง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษารู้จักรัฐศาสตร์ในขั้นเบ้ืองต้นก่อน
ลงลึกในวิชาอื่นๆ ของคณะรัฐศาสตร์
 “หวัใจส�าคญัของวชิา POL 1100 คอืการปพูืน้ฐานให้เหน็ขอบเขต
ของวิชาทางการเมืองทั้งหมด และมุมมองวิวัฒนาการของแต่ละวิธีการ-
ศกึษาวชิาการเมอืง ซึง่นกัรัฐศาสตร์จะเป็นผูม้องภาพกว้าง แล้วสร้างเกณฑ์
ตดัสนิ ส่วนการรูเ้ชงิลกึอาจเป็นหน้าทีข่องนกัปฏบิตั ิเปรยีบเป็นเป็ดทีต้่อง
บินได้ ว่ายน�้าเป็น ไม่จ�าเป็นต้องเก่งเป็นเลิศแต่ต้องเข้าใจภาพรวม”
 อาจารย์ ดร.กฤติธี กล่าวต่อไปว่า ข้อสอบวิชานี้ เป็นข้อสอบ
ปรนัย 100 ข้อ สอนและออกข้อสอบตามต�ารา หาซื้อได้ที่ส�านักพิมพ์ 
ม.ร. ชั้น 3  และต�าราที่เขียนโดยอาจารย์ผู ้สอนซ่ึงจะปรับปรุงใหม่ 
โดยเน้นประเด็นส�าคัญของเนื้อหา

  “เทคนิคการเรียนคือ  นักศึกษาต้องขยันและตั้งใจอ่าน
   หนังสือ หากมีเวลาเข้าฟังบรรยายจะดีที่สุด เพราะสามารถ
   ซักถามข้อสงสัยหรือโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ แต่หากไม่มี
   เวลาเข้าฟังบรรยาย สามารถเรยีนผ่านสือ่วิดีโอค�าบรรยายย้อนหลงั 
   ซึง่มหาวทิยาลยัจัดท�าไว้เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กบันกัศกึษา
ที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจับประเด็นส�าคัญ
ของเนื้อหาวิชาได้มากขึ้น
 นอกจากนี ้ยงัมหีนังสอือ่ืนๆ  เช่น ‘ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์’ 
โดย ผศ.ดร.บูฆอรี  ยีหมะ ‘วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย’ และ 
‘การเมอืงการปกครองไทย’ โดย ศ.ดร.ลขิติ ธรีเวคนิ และหนงัสอืทีเ่ขยีน
โดยนักวิชาการอีกหลายท่าน  ซึ่งนักศึกษาสามารถน�ามาอ่านประกอบ
เพิ่มเติมได้”  
 อาจารย์ ดร.กฤติธี ฝากนกัศึกษาว่า วิชาพืน้ฐานจะเป็นฐานส�าคญั
ที่นักศึกษาจะน�าไปต่อยอดในวิชาอื่นๆ ระดับสูงขึ้นไปได้ง่ายขึ้น จึงขอ
ให้ตัง้ใจและขยนัอ่านหนังสอื เปรยีบเสมอืนการสร้างบ้าน ฐานต้องส�าคญั  
ซึ่งวิชาการเมืองจะเป็นการให้มุมมอง ไม่มีข้อสรุปชัดเจน หากนักศึกษา
อ่านหนังสือเอง เรียนเอง อาจจะจับประเด็นไม่ถูก ดังนั้นจึงต้องเข้าฟัง
บรรยายบ้างหรือเรียนผ่านวิดีโอย้อนหลังบ้าง จะสามารถจับประเด็น
ส�าคญัได้ดีขึน้ ซึง่วชิาพ้ืนฐานจะบงัคบัให้นกัศกึษาเรียนเพือ่ให้รูภ้าพกว้าง  
บางเรือ่งอาจจะไม่ใช่เรือ่งท่ีตนชอบ แต่จ�าเป็นต้องเข้าใจ เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
ที่ส�าคัญ เพราะหลังเรียนจบแล้วหากมีโอกาสได้ท�างานสายการเมือง 
จะต้องน�าความรู้ภาพกว้างที่เป็นพื้นฐานนี้มาปรับใช้เพ่ือเข้าใจความ
แตกต่างทางความคิดของคน ดังนั้นความเข้าใจภาพกว้างของวิชา
พื้นฐานที่คณะบังคับเรียนจึงมีความส�าคัญมากกับวิชาทางการเมือง  
 “ข้อสอบจะวดัความจ�าและทกัษะในการวเิคราะห์  เพราะความจ�า
เปรียบเหมือนข้อมูลในสมองที่สามารถหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะ
เรื่องส�าคัญ แต่วิชาการเมืองจะอาศัยการจ�าอย่างเดียวไม่ได้ เพราะมีวิธี
ศึกษาและแนวคิดที่หลากหลาย นักศึกษาจึงต้องวิเคราะห์เป็นด้วย 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาขั้นต่อไป สิ่งที่
อาจารย์ให้นักศึกษาได้คือความรู้พื้นฐาน หลักการ วิธีคิดและวิธีมอง  
ส่วนการพฒันาปัญญาความรู้ให้แตกฉานต่อไปเป็นหน้าทีข่องนกัศกึษาเอง”
 ท้ายนี้ อาจารย์ ดร.กฤติธี ฝากช่องทางติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย 
กลุ่มเฟซบุ๊ก “อาจารย์กฤติธีกับนักศึกษารามค�าแหง” เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาท้ังเอกสาร ต�าราที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจเกี่ยวกับ
วิชา และไฟล์ Power point ประกอบการสอน ให้นักศึกษาดาวน์โหลด
และทบทวน พร้อมเน้นย�้าให ้นักศึกษาหม่ันติดตามข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์ด้วย

“จ�ำให้เหมำะ 
วิเครำะห์ให้เป็น”

แนะทริค  POL 1100 
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วิช�สถิติเบื้องต้น (STA1003)

วิช�คำ�นวณง่�ยๆ ที่ส�ม�รถคว้� A ได้ ไม่ย�ก
 เมื่อพูดถึงวิชาสถิติ หลายคนจะนึกถึงการค�านวณที่มีสูตรเยอะแยะ
มากมาย นักศึกษาหลายต่อหลายคนก็รู้สึกกลัว ไม่อยากเรียน และบอกต่อๆ
กนัมารุน่สู่รุ่นว่ายาก..ยากมาก ถงึยากทีสุ่ด แต่หากเราก้าวข้ามผ่านความกลวั
ในการค�านวณและลองเปิดใจ ก็จะพบว่า สถิติไม่ได้ยากอย่างที่คิด
 ‘ข่าวรามค�าแหง’ ฉบับนี้ ขอกล่าวถึงวิชาสถิติเบื้องต้น (STA1003)
ทีไ่ด้รบัค�ายนืยนัจากอาจารย์ผู้สอนมาแล้วว่า ‘เป็นเพยีงวชิาทีก่ล่าวถงึเครือ่งมอื
ท่ีใช้วเิคราะห์ข้อมลูแบบพืน้ๆ เท่านัน้เอง ไม่ยาก ไม่น่ากลวัอย่างทีค่ดิ แถมยงั
น�าไปใช้ได้กับหลายๆ ศาสตร์ หลายๆ คณะ ขอเพียงท�าความเข้าใจ คิดตาม
และลงมือท�าก็สามารถผ่านและคว้าเกรด A ไปได้อย่างง่ายดาย’
 ส�าหรบัวชิาสถติเิบือ้งต้น (STA1003) มอีาจารย์ผูร้บัผดิชอบในการสอน
2 ท่าน ประกอบด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ชัว้เจรญิ และอาจารย์
พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
 ผศ.ดร.อรไท ชัว้เจรญิ กล่าวว่า สถิติเป็นเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมลู ซึง่มหีลากหลายเพือ่ความเหมาะสมกบัข้อมลูและวัตถปุระสงค์ โดยเบือ้งต้น
นักศึกษาต้องท�าความรู ้จักกับพื้นฐานการค�านวณที่เราเคยเจอกันตั้งแต่
สมัยประถม เช่น บวก ลบ คูณ หาร เพื่อได้ผลสรุปข้อมูลและใช้วิเคราะห์
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 สถิติหมายถึงตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง เช่น
สถิติที่แสดงปริมาณน�้าฝน ปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนบนท้องถนน เป็นต้น
หรืออาจจะหมายถึงกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ และอยาก
ให้เข้าใจทีม่าของตัวเลข เช่น การหาค่าเฉล่ีย คอื การเอาค่าของตวัเลขทกุตวั
มาบวกกัน แล้วหารด้วยจ�านวนทั้งหมดของตัวเลขชุดน้ัน ค่ามัธยฐาน คือ
ค่าที่อยู่ต�าแหน่งตรงกลาง ค่าฐานนิยม คือ สิ่งที่นิยม เจอบ่อย เป็นต้น
 วิชาสถิติเล่มนี้มีตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งมีหลายวิธี เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลแบบต่างๆ โดยการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการ
วเิคราะห์ข้อมลูจากตวัอย่างทีม่อียู่ และการวเิคราะห์เชงิอนมุาน เป็นการวิเคราะห์
ข้อมลูจากตวัอย่างแล้วน�าไปอ้างองิหรอือธบิายสรุปถึงประชากร โดยน�าทฤษฎี
ความน่าจะเป็นมาเชื่อมโยง รวมถึงการน�าเสนอซ่ึงท�าได้หลายรูปแบบ เช่น
กราฟ แผนภูมิ รวมทั้งการบอกเล่าประสบการณ์ด้วย
 “อยากให้นกัศกึษามาเข้าเรยีน มาท�าความรูจั้กกับวชิาสถติจิะได้รูส้กึ
สนุกกับสถิติไปด้วยกัน และไม่ต้องกลัวการค�านวณเพราะปัจจุบันมีเครื่องมือ
ช่วยอ�านวยความสะดวกในการค�านวณมากมาย แต่ถ้าไม่เข้าใจว่าตัวเลข
ท่ีออกมานัน้หมายถงึอะไร มาอย่างไร ก็ไม่มปีระโยชน์ ซ่ึงส่งผลให้ท�าข้อสอบ
ไม่ได้ด้วย”
 ผศ.ดร.อรไท กล่าวต่อไปว่า กระดาษและดนิสอ ถอืเป็นอาวุธทีส่�าคญั
ของการเรยีนวชิาสถิติ นอกจากนกัศกึษาจะได้ใช้ในการคิดค�านวณตวัเลขแล้ว
ยังสามารถน�ามาจดบันทึกเพื่อเตือนความจ�าได้ด้วย และอยากให้นักศึกษา
ให้เวลากบัสถติิ ทบทวนและฝึกท�าแบบฝึกหดัเพยีงวนัละชัว่โมงทกุวนักเ็พยีงพอ
ทีจ่ะท�าให้สอบผ่านได้อย่างสบายๆ จากความก้าวล�า้ของเทคโนโลยแีละสงัคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์และทางหลักสูตรฯ ได้ปรับรูปแบบการสอนและ
การออกข้อสอบส�าหรับวิชา STA1003 ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และความรูข้องนกัศกึษาทกุกลุ่มมากยิง่ขึน้ รวมถงึต้องการเน้นในเรือ่งคณุธรรม
ความถูกต้องในการวิเคราะห์และแปลผล และไม่ต้องการให้เกดิการทุจรติขึน้
ทั้งในการสอบและในสังคม จึงอยากให้นักศึกษาลองมาเข้าเรียน อาจท�าให้
หลายคนติดใจ แล้วไม่อยากจะพลาดการเข้าเรียนวิชานี้อีกเลย 
 นอกจากนี้วิชา STA1003 ยังมีไลน์กลุ่มให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งการแนะน�าแนวการเรียน การท�าแบบฝึกหัด และ
ตัวอย่างข้อสอบต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ตามนี้..  

ตัวอย่างแบบฝึกหัด
ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำาถาม
 นักวิจัยต้องการศึกษาถึงผลกระทบของการใช้ยาแอสไพรินของ
คนงานในโรงงานกับการเป็นโรค จึงได้ท�าการสุ่มตัวอย่างคนงานในโรงงาน
แห่งหนึ่ง จ�านวน 100 ราย ท�าการวัดระดับ creatinine พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เป็น 1.5 ความแปรปรวน 0.25 จงประมาณค่าเฉลี่ยระดับ creatinine
ของคนงานในโรงงานนี้ (ก�าหนดระดับความเชื่อมั่น 95%)
1. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ creatinine มีค่าเท่าไร

       1) 0.25  2) 20.25  3) 0.25  4) 20.25    
2. สูตรที่ใช้ในการประมาณค่าคือ

       1)      2)                       

        3)      4) 
3. ค่าสถิติมีค่าเท่าไร
         1) t0.05,19=1.729        2) Z0.025=1.960
         3) t0.025,20=2.086         4) t0.025,19=2.093
4. ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าเฉลี่ยของระดับ creatinine               
    ของคนงานมีค่าเท่าไร 
    1)     x     2)              3)     x            4) 1.5 +(              )

5. หากสุม่ตัวอย่างคนงานเพียง 50 คน การประมาณค่าแบบช่วงของค่าเฉลีย่
    ของระดบั creatinine ของคนงานในโรงงานน้ี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%
    ค�ากล่าวใดถกูต้อง
 1) ค่าประมาณแบบช่วงทีไ่ด้จากการสุม่ตวัอย่าง 100 ราย จะมีช่วง
การประมาณทีแ่คบกว่าค่าประมาณแบบช่วงทีไ่ด้จากการสุม่ตัวอย่าง 50 ราย
 2) ค่าประมาณแบบช่วงทีไ่ด้จากการสุม่ตวัอย่าง 100 ราย จะมีช่วง
การประมาณทีม่คีวามแม่นย�าน้อยกว่าค่าประมาณแบบช่วงทีไ่ด้จากการสุม่
ตัวอย่าง 50 ราย
 3) ค่าประมาณแบบช่วงทีไ่ด้จากการสุม่ตวัอย่าง 100 ราย จะมีช่วง
การประมาณทีก่ว้างกว่าค่าประมาณแบบช่วงทีไ่ด้จากการสุม่ตวัอย่าง 50 ราย
 4) ถูกทั้งข้อ 1) และ 2)
เฉลย
1) 3  2) 2 3) 2 4) 1 5) 1

 ท้ายน้ีมาถึงแนวข้อสอบในภาค
1/2562 กันบ้าง คาดว่าจะเป็นประโยชน์
กับนักศึกษาหลายคน
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ตอน ปฏิวัติ...แต่ ไม่รัฐประหาร(2)

ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ในตอนที่แล้วผมเล่าค้างไว้ถึงปัจจัยอีก 2 
ประการที่ท�าให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ
ลลุ่วงไปได้นัน่ก็คอืการมีแรงงานและแหล่งวัตถดุบิที่
ราคาถูกจ�านวนมากเพยีงพอต่อการรองรบัอตุสาหกรรม
การผลติท่ีพฒันาขึน้ ในตอนนีผ้มจงึจะมาขยายความต่อ
เพราะทัง้ 2 เรือ่งนีเ้ป็นประเด็นส�าคญัส�าหรบัประเทศ
ที่มุ่งจะพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะต่อๆ มาเช่นกัน
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะเริ่มต้นนั้น
แม้จะมีการน�าเครือ่งจกัรเครือ่งทุน่แรงมาใช้ แต่กย็งั
จ�าเป็นต้องใช้แรงงานคนอยู ่เพยีงแต่ไม่ต้องเป็นแรงงาน
ฝีมอืสงูเหมือนแต่ก่อน อตุสาหกรรมโรงงานนัน้ต้องการ
แรงงานทีใ่ช้เวลาฝึกเพียงแค่ช่วงสัน้ ๆ ให้รูจ้กัการท�างาน
กบัเครือ่งจกัรโดยไม่ต้องใช้เวลาฝึกฝนยาวนานนบั 10 ปี
เหมือนแรงงานฝีมือ โดยอุตสาหกรรมแรกที่น่าจะ
พร้อมส�าหรับกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องจักร
อย่างเต็มรูปแบบก็คืออุตสาหกรรมทอผ้าฝ้าย 
 ที่ผมต้องเน้นว่าเป็นผ้าฝ้ายนั้นเป็นเพราะ
ท่ีจรงิผลติภณัฑ์ผ้าทีม่ชีือ่เสยีงและส่งออกได้มากของ
อังกฤษช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเป็น
ผ้าขนสัตว์ แต่โอกาสที่อุตสาหกรรมทอผ้าขนสัตว์
จะเข้าสู ่กระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือเป็น
อตุสาหกรรมโรงงานนัน้เป็นไปได้ยาก เนือ่งจากสมาคม
ช่างฝีมือทอผ้าขนสัตว์นั้นเข้มแข็งและไม่ยอมให้มี
การน�าเครื่องจักรมาใช้ได้ง่าย ๆ แต่ในกรณีของการ
ทอผ้าฝ้ายนัน้ไม่มสีมาคมช่างฝีมือเป็นอปุสรรค เนือ่งจาก
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีในอังกฤษมาก่อน 
เดมิอังกฤษน�าผ้าฝ้ายจากอนิเดยีมาขาย แต่เมือ่ความ
ต้องการสนิค้านีม้มีากจงึคดิท่ีจะขยบัขยายผลติเสียเอง
 แรงงานทีจ่ะต้องมจี�านวนมากเพยีงพอต่อการ
ขยายตวัของอตุสาหกรรมทัง้ทีเ่ป็นอตุสาหกรรมเหมอืงแร่
คือเหล็กและถ่านหิน และอุตสาหกรรมการผลิต
เช่นการทอผ้าฝ้ายนัน้องักฤษในยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม
มอียู่อย่างเหลอืเฟือ โดยคนเหล่านีถ้กูผลักดันออกมาจาก
ภาคการเกษตรหรือจากชนบทเข้าสู่เมืองเพราะการ
ล่มสลายของระบอบศักดินาซึ่งเป็นระบบการผลิต
ทางการเกษตรแบบดัง้เดมิ มีขนุนางเป็นเจ้าของทีด่นิ
แล้วปล่อยทีดิ่นให้เกษตรกรอาศัยท�ากนิแบบต่างตอบแทน 
การล่มสลายของระบอบศกัดนิาท�าให้ขนุนางบางส่วน
ขายท่ีดนิไปให้กบันายทุน ในขณะทีอ่กีบางส่วนลงทนุ
ท�าการเกษตรขนาดใหญ่เพื่อการค้าด้วยตัวเอง 
 ไม่ว่าจะเป็นการขายทีด่นิให้นายทนุหรอืลงทุน
ท�าการเกษตรเพือ่การค้าเองโดยขนุนางกล้็วนแต่ท�าให้
มกีารไล่เกษตรกรทีเ่รยีกกนัว่า “ไพร่ตดิทีด่นิ” (serf) 
ออกไปจากทีดิ่นทีท่�ากินกนัมาต้ังแต่บรรพบรุษุย้อนหลงั
ไปนับร้อย ๆ ปี เกษตรกรที่ถูกไล่ออกจากที่ท�ากิน
เหล่านี้ไม่มีที่ไปนอกจากอพยพเข้ามาเป็นแรงงาน
ให้กบัอตุสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทีก่ล่าวไว้ตอนต้น 
และยอมท�างานแลกกบัค่าจ้างแสนถกูเพราะยงัดกีว่า
อดตาย การท่ีแรงงานจากภาคเกษตรในชนบทต้อง
อพยพเข้ามาหางานในเมืองเช่นน้ียังคงเป็นเรื่อง

ที่ เกิดขึ้นกับประเทศที่เร่ิมต้นกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในยุคหลัง ๆ ด้วย ไม่เว้นแม้แต่ใน
ประเทศไทยเราเอง
 เน่ืองจากอังกฤษเป็นประเทศที่มีความ
เชีย่วชาญในการทอผ้าอยู่ก่อนแล้ว การคดิค้นพฒันา
เครือ่งจักรอตัโนมตัสิ�าหรบัการทอผ้าฝ้ายขึน้จึงเป็น
ไปได้ไม่ยากนักเพราะไม่ถกูต่อต้านจากสมาคมช่างฝีมอื
เหมอืนการทอผ้าขนสตัว์ ปัญหาส�าคญัของการพฒันา
อุตสาหกรรมนี้จึงอยู่ที่เรื่องของวัตถุดิบมากกว่า
เพราะสภาพภูมปิระเทศและดินฟ้าอากาศของอังกฤษน้ัน
ไม่สามารถปลูกฝ้ายได้ แต่ปัญหานี้ก็สามารถแก้ตก
ไปได้ด้วยการไปลงทุนและส่งเสริมการปลูกฝ้ายใน
อดีตอาณานิคมของอังกฤษเองที่อเมริกา
 อย่างไรกต็าม ยงัมผีลกระทบร้ายแรงทีเ่กดิจาก
กระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ถ้าหากละเว้น
ไม่พดูถงึเสียแล้วกจ็ะดเูหมอืนจงใจขยายแต่เรือ่งด ีๆ 
มากเกินไป ผลเสยีทีส่�าคญัทีส่ดุก็คอืการกดขีบ่งัคบั
ใช้แรงงานอย่างหนักและทารณุ โดยเฉพาะกับแรงงาน
เดก็และผูห้ญงิเนือ่งจากค่าจ้างถกูกว่าแรงงานผูใ้หญ่
ที่เป็นชาย ที่แย่ที่สุดก็คือการที่แรงงานเด็กถูกใช้ใน
เหมืองถ่านหินที่ขุดลึกลงไปใต้ดินเพราะนอกจาก
จะค่าจ้างถกูแล้วยังตวัเลก็เหมาะกับการเคลือ่นไหว
ในโพรงเลก็ ๆ ด้วย นอกจากน้ันเรือ่งทีแ่รงงานทกุเพศ
ทกุวยัต้องทกุข์ยากเหมอืน ๆ กันก็คอืชัว่โมงท�างาน 
และสภาพการท�างานทีเ่ลวร้ายในโรงงานทีแ่สงสว่าง
และระบบการระบายอากาศไม่เพยีงพอ ความทกุข์ยาก
ของแรงงานเหล่านี้ท�าให้เกิดแนวคิดสังคมนิยมข้ึน
ซ่ึงอาจมีแนวโน้มน�าไปสู ่ความขัดแย้งรุนแรงได้  
เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันรัฐสภาอังกฤษจึงต้องออก
กฎหมายมาคุม้ครองแรงงานในระยะต่อมา โดยมทีัง้
กฎหมายควบคมุการใช้แรงงานเดก็และสตร ีกฎหมาย
ก�าหนดชั่วโมงท�างานไม่ให้ยาวนานเกินไป เป็นต้น
 การปฏิวตัอิตุสาหกรรมท�าให้องักฤษก้าวขึน้มา
เป็นผู้น�าทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารของโลก
จากการมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีเข้มแข็ง แม้ตัว
ประเทศอังกฤษเองจะขนาดเล็กและไม่มีวัตถุดิบ
เพือ่การผลติมากนัก โดยทีว่ตัถดิุบบางอย่างไม่มีอยู่
ในประเทศด้วยซ�้า แต่อาศัยการเข้าไปลงทุนและ
ครอบครองอาณานิคมที่เป็นแหล่งวัตถุดิบทั่วโลก
ท�าให้อตุสาหกรรมในองักฤษพฒันาไปได้อย่างรวดเรว็ 
น่าสงัเกตว่าญีปุ่น่ซึง่เป็นเกาะทีไ่ม่มทีรพัยากรมากนกั
เช่นเดียวกับอังกฤษก็พัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาได้
ด้วยแนวทางคล้าย ๆ กันนี้ โดยเฉพาะในช่วงก่อน
สงครามโลกครัง้ที ่2 ซ่ึงญีปุ่น่พยายามจะสร้างเครอืข่าย
ของตลาดและแหล่งวัตถดุบิจากกลุม่ประเทศในเอเชยี
เพื่อป้อนให้กับโรงงานที่อยู่ในญี่ปุ่น นี่ถ้าหากญี่ปุ่น
ไม่แพ้สงคราม ประเทศในแถบน้ีก็อาจเป็นบริวาร
ของญี่ปุ ่นไม่ต่างจากอาณานิคมของอังกฤษก็ได้
เพราะส่วนใหญ่ได้เคยร่วมลงนามในข้อตกลงทีเ่รยีกว่า 
“วงศ์ไพบูลย์แห่งมหาเอเชียบูรพา” กันไปแล้ว

๕

ข่าวจากคณะนิติศาสตร์

 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
ร่วมกบั กองทนุพชัรกติยิาภาเพ่ือการศกึษากฎหมาย 
และส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
จดัโครงการแนะน�ากองทนุพัชรกติยิาภาเพือ่การศึกษา
กฎหมาย และการศึกษาต่อวิชากฎหมายในชั้น
เนตบิณัฑติ ให้แก่น้อง ๆ  คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
 โดยม ีดร.มาร์ค เจรญิวงศ์ อัยการประจ�า
ส�านักงานอัยการสูงสุด ในฐานะผู้แทนส�านักงาน
กิจการและโครงการพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ส�านักงานอัยการสูงสุด 
ร่วมบรรยายพิเศษ ในห้อข้อเรื่อง “การทรงงาน
และกิจการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัศ มหาวัชรราชธิดา” 
 รวมทัง้ ดร.กนก จลุมนต์ รองเลขาธกิาร
ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นางสาววภิาว ีแจ่มแจ้ง นกัเรียนทนุของกองทนุฯ 
คนที ่11 และนายพงศ์พิสฏิฐ์ ดเิรกวฒุกิลุ ศิษย์เก่า
คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เนติบณัฑติ 
สมยัที ่71 ร่วมบรรยายแนะน�ากองทนุพชัรกติยิาภา 
เพือ่การศึกษากฎหมายและแนะน�าการเรยีนในช้ัน
เนติบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษากฎหมายตระหนักถึง
ความส�าคญัของการศกึษาต่อในชัน้เนตบิณัฑติและ
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทางด้าน
กฎหมาย เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทาง
ด้านกฎหมายและภาษาองักฤษของตนเอง ณ ห้อง
ประชุม 1303 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บ�ำรุงศลิปวฒันธรรม  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิ
พระเกียรต ิจงัหวดัตรงั จดัโครงการท�านบุ�ารงุศิลป-
วฒันธรรม ประเพณสีารทเดือนสิบ ชงิเปรต ประจ�า
ปี 2562 มกีารแห่หมรบัร่วมกบัชาวชมุนาบนิหลา 
เพือ่อนรุกัษ์และสบืสานประเพณวีนัสารทเดอืนสบิ
และการแห่หมรบั ณ วดัทุง่หนิผดุ ต�าบลนาบนิหลา 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั เมือ่วันที ่28 กนัยายน 2562 
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เช้าหรือเย็นออกก�าลังกายดี
วิมล  ชีวะธรรมส�านักหอสมุดกลาง

 การออกก�าลงักายเป็นสิง่ทีด่ที�าให้เราแขง็แรงและห่างไกลจากโรคต่างๆ
แต่ก็ยังมีข้อมูลและทฤษฎีออกมาถกเถียงเร่ืองของเวลาว่า เวลาไหนได้ผลดี
มากกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า สาย หรือช่วงเย็น สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดและ
ตัวตัดสินคืออะไร
 การออกกำาลังกายตอนเช้า หลายคนเลือกออกก�าลังกายตอนเช้า
เพราะสามารถก�าหนดเวลาที่แน่นอนได้แถมยังได้รับอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์
ในยามเช้า เหมาะส�าหรบัการหายใจเข้าสูร่่างกาย แต่การออกก�าลงักายตอนเช้า
มีข้อดีและข้อเสียดังนี้
ข้อดี
 1. เพ่ิมความขยัน โอกาสท่ีจะถูกขัดจังหวะจากกิจวัตรประจ�าวัน
เป็นไปได้น้อย เพยีงแต่เราต้องปรับเวลาการเข้านอนและการต่ืนให้ไวขึน้กว่าปกติ
 2. หัวใจและการเผาผลาญดีขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ
และการเผาผลาญพลังงานในระหว่างวัน ส่วนคนที่ต้องการควบคุมน�้าหนัก
การออกก�าลังกายตอนเช้าจะช่วยให้คุมน�้าหนักได้ดีขึ้น
 3. สดชื่นกระปรี้กระเปร่า ให้ความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า แต่
ต้องเลอืกประเภทของการออกก�าลงักายทีไ่ม่หนักจนเกนิไปและต้องพกัผ่อน
ให้เพียงพอด้วย เพราะถ้าออกก�าลังกายหนักเกินไปในขณะที่พักผ่อน
ไม่เพียงพอแล้ว ร่างกายอาจจะอ่อนเพลียและได้รับผลเสียมากกว่าผลดี
 4. ได้รับอากาศที่สดชื่น การตื่นมาออกก�าลังกายตอนเช้าจะท�าให้
ได้รับอากาศที่ดีกว่า เพราะช่วงเช้ามลพิษในอากาศยังมีน้อย
ข้อเสีย
 1. บาดเจ็บได้ อุณหภูมิในช่วงเช้าจะเย็นกว่าในช่วงเวลาอื่นจึงอาจ
ท�าให้เราได้รับบาดเจ็บ สามารถแก้ไขได้ด้วยการอบอุ่นร่างกายให้พร้อม
แล้วค่อยออกก�าลงักาย เช่น การยดืเหยยีดร่างกายหรอืเดนิ ให้ร่างกายรูส้กึอุน่
ก่อนจึงค่อยเริ่มการออกก�าลังกาย
 2. อุณหภูมิและพลังงานอยู่ในระดับตำ่า 1-3 ชั่วโมงก่อนตื่นนอน
เป็นช่วงเวลาที่ระดับพลังงานในร่างกายของเราต�่า เนื่องจากไม่ได้รับอาหาร
มาตลอดคืน การไหลเวียนของเลือดช้าลง ภาวะเช่นน้ีอาจจะท�าให้เกิดอาการ
เวียนหัวและหิว วิธีแก้คือปรับภาวะร่างกายด้วยการนอนให้ไวขึ้นและตื่นเช้า
กว่าเวลาไปออกก�าลังกาย เพือ่ให้มเีวลาในการท�ากจิวตัรประจ�าวนัให้เรยีบร้อย
หากหิวให้ทานอาหารมื้อเล็กๆ ที่ให้พลังงาน ให้ทานก่อนไปออกก�าลังกาย
อย่างน้อย 1-1.30 ชั่วโมง จะท�าให้เรามีพลังงานในการออกก�าลังกายและ
ท�าให้ออกก�าลังกายได้อย่างเต็มที่
 การออกกำาลังกายตอนเย็นถึงคำ่า เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยม
อย่างมากโดยเฉพาะในหมู่คนเมือง เพราะเหมาะสมในเรื่องของเวลา โดยมี
ข้อดีและข้อเสียดังนี้
ข้อดี
 1. ออกกำาลังกายได้เต็มที่ มีผลงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ช่วงเวลา
ตัง้แต่ 15.00-21.00 นาฬิกา เป็นเวลาทีดี่ทีสุ่ดในการออกก�าลงักาย โดยเฉพาะ
กลุม่ท่ีต้องการเสรมิสร้างและเพิม่ความอดทนของกล้ามเน้ือ เน่ืองจากร่างกาย
ได้รับพลงังานจากอาหารทีส่ะสมไว้ กล้ามเนือ้จะท�างานได้ดขีึน้ประมาณ 5-10%
จงึท�าให้ออกก�าลงักายแบบใช้แรงได้ดกีว่า รวมถงึความอดึในการออกก�าลงักาย

 2. เสีย่งกบัอาการบาดเจบ็น้อยกว่า ช่วงเวลาเยน็ร่างกายจะมอีณุหภมูิ
สูงกว่าช่วงเวลาเช้า จึงท�าให้กล้ามเน้ือข้อต่อยืดหยุ่นได้ดีกว่าและพร้อมที่จะ
ออกก�าลงักาย จงึท�าให้มวลรวมของกล้ามเน้ือแขง็แรงและทนทานกว่าในช่วงเช้า
 3. ช่วยผ่อนคลายลดความเครยีด เมือ่เราออกก�าลงักายเสรจ็เราจะ
รูส้กึสบายใจเพราะร่างกายได้หลัง่ฮอร์โมนเอนดอร์ฟินออกมา ท�าให้เราสบายใจ
คลายเครยีด เป็นการสร้างสมดลุให้กบัร่างกาย เมือ่เราเครยีดร่างกายจะหลัง่
ฮอร์โมนความเครยีดออกมากระตุน้ร่างกาย ฮอร์โมนนีคื้ออะดรนีาลนิ ดงันัน้
การออกก�าลังกายจะช่วยให้เรามีระดับเอนดอร์ฟินบาลานซ์กับอะดรีนาลิน
ท�าให้ร่างกายเราสดชื่นไม่ตึงเครียด
ข้อเสีย
 1. การเผาผลาญไขมนัสะสมทำาได้ช้า ช่วงเยน็จะมพีลังงานแรงกาย
มากกว่าจากอาหารที่เราทานระหว่างวัน โดยสะสมไว้ในรูปของไกรโคเจน
ถ้าเราอยากจะเผาผลาญไขมันให้ถึงระดับไขมันสะสม เราจะต้องใช้พลังงาน
ส่วนของไกรโคเจนให้หมดก่อน โดยอาจจะใช้เวลาถึง 30-40 นาท ีวิธแีก้ไขคือ
ต้องควบคมุอาหาร จัดตารางอาหารก่อนและหลงัการออกก�าลงักายให้สอดคล้อง
กับการใช้งานและต้องวางแผนออกก�าลงักายในช่วงเยน็ เช่น ยกเวทเสยีก่อน
เพื่อจะได้ใช้พลังงานของไกรโคเจนแล้วจึงใช้การคาร์ดิโอในการเผาผลาญ
ไขมันสะสม
 2. นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท ขณะที่เราออกก�าลังกาย ระดับ
ฮอร์โมนต่างๆ เพิ่มขึ้นจะท�าให้เรากระปรี้กระเปร่าและสดชื่น อาจท�าให้เกิด
อาการตื่นตัวนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทได้ จึงควรจัดเวลาออกก�าลังกาย
ให้ห่างจากเวลาเข้านอนประมาณ 4-6 ชั่วโมง จึงจะท�าให้นอนหลับได้ลึกขึ้น
 3. เกดิอาการขีเ้กยีจ เมือ่ท�างานหรือกิจวตัรระหว่างวนัหนกัๆ การที่
เราจะออกไปออกก�าลังกายนับว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินเราอาจจะปฏิเสธ
กจิกรรมนี ้สามารถแก้ไขโดยเราต้องเริม่ต้นออกก�าลงักายแบบเบาๆ เมือ่ร่างกาย
ร้อนขึ้น ผ่อนคลายขึ้นก็จะท�าให้ความข้ีเกียจหายไปหรือเราปรับเปลี่ยนไป
ออกก�าลังกายช่วงเช้าแทนก็เป็นทางออกที่ดี
 การออกก�าลงักายแต่ละช่วงเวลานัน้มข้ีอดแีละข้อเสยีแตกต่างกนัไป
แต่ความสม�า่เสมอของการปฏบิตันิัน้ส�าคัญ ควรเลอืกช่วงเวลาทีจ่ะออกก�าลงักาย
ได้อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง เราสามารถปรบัเปลีย่นตารางชีวิตได้  ลองเลอืก
พจิารณาตามข้อดแีละข้อเสยีเอาเอง ทีส่�าคัญอยูท่ีค่วามตัง้ใจของแต่ละบคุคล
เท่านั้น

บรรณานุกรม
ออกก�าลังกายตอนไหนดีที่สุด เคลียร์ให้ชัด ช่วงไหนเวิร์ก ค้นเม่ือ 31 กรกฎาคม
 2562, จาก https://health.kapook.com/view109066.html
รปูขีจ่กัรยานเป็นกลุม่จาก https://www.hippopx.com/th/athlete-bicycle-
 bike-biking-cycling-cyclist-exercise-312265
รูปคนออกก�าลังกาย จาก https://www.wewillapp.com/blog/38/
รปูคนเต้นออกก�าลงักาย จาก https://www.facebook.com/budsarin.simpson?
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 นายเจริญมี แช่มช้อย และนางสาววิภาวรรณ อุ่นคงทอง นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับอนุกรมวิธานของฟองน�้า
(International workshop on Sponge Taxonomy) ระหว่างวนัที ่3 – 4
กันยายน 2562 ณ Centre for Marine and Coastal Studies (CEMACS),
Universiti Sains Malaysia, Penang ประเทศมาเลเซยี เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านฟองน�้าจากประเทศญี่ปุ่น
คอื Dr. Yuji Ise ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นวทิยากรหลกัในการบรรยายและปฏบิตักิาร
เรื่อง การจ�าแนกชนิดของฟองน�้าทะเล และมีการบรรยายเรื่อง Natural
Chemical Products โดย Dr. Kentaro Takada จาก Kitasato University
ประเทศญีปุ่น่ การประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้นีม้อีาจารย์จากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ
นักวิจัย และนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และไทย
เข้าร่วมการประชมุฯ นกัศกึษาได้รบัความรูแ้ละเทคนคิด้านวทิยาศาสตร์ใหม่ ๆ
เกี่ยวกับการจ�าแนกชนิดฟองน�้า และสามารถน�ามาประยุกต์ในการศึกษา
ฟองน�้าในประเทศไทย

 
 นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความรู้จาก
งานวิจัยในภูมิภาคน้ี ตลอดจนองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยในสาขาต่าง ๆ
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 การได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับ
การสนับสนุนจาก รศ.ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์
ดร.มาฆมาส สทุธาชพี หัวหน้าภาควชิาชวีวทิยา และ ผศ.ดร. ธรรมศักดิ ์ยมีนิ
อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง

  Amakusa Marine Biological Laboratory (AMBL), Kyushu
University จดัฝึกอบรมด้านนเิวศวทิยาทางทะเล ระหว่างวนัที ่22 สงิหาคม -
4 กันยายน 2562 ที่เมือง Amakusa จังหวัด Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น
นายอริย์รัช วงศ์ณัทปรานนต์ และ นางสาวพลอยไพลิน รังษีธรรมปัญญา
นกัศกึษาหลกัสูตรปรญิญาโท สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค�าแหง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่ง
เป็นโอกาสที่ดีมากส�าหรับนักศึกษาในการเรียนรู้งานด้านชีววิทยาทางทะเล
ที่มีความก้าวหน้าจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่น ท�าให้เพิ่ม
ศกัยภาพด้านนเิวศวิทยาทางทะเลแก่นกัศกึษา โดยเฉพาะงานด้านพนัธวุศิวกรรม
เคม ีและสาขาวิชาทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนีย้งัท�าให้นักศกึษามปีระสบการณ์จรงิ
ด้านนิเวศวิทยาทางทะเลในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์กับ
ประเทศไทย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายการท�างานวิจัยกับนักศึกษาจาก
นานาชาติ
   
   

 การอบรมตลอดหลักสตูรประกอบไปด้วย กิจกรรมการด�าน�า้ การส�ารวจ
ระบบนเิวศปะการังบรเิวณ Haruhei Island ซ่ึงเป็นกลุ่มสิง่มชีีวติปะการังทีอ่ยู่
ในบริเวณที่มีอุณหภูมิน�้าค่อนข้างต�่า ท�าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
แตกต่างจากแนวปะการังในประเทศไทย
 การส�ารวจระบบนิเวศหาดหินในภาคสนาม และการฝึกออกแบบ
การทดลอง โดยได้รบัค�าแนะน�าจากอาจารย์และนกัวิจัยของ Kyushu University

   

 การอบรมครั้งนี้มีการศึกษาระบบนิเวศใต้น�้าบริเวณ Ushibuka
Marine Park โดยวิธีการด�าน�้าลึก (SCUBA diving) ภายใต้การดูแลและให้
ค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ของ Amakusa Marine Biological Laboratory
นอกจากนีย้งัศึกษาพฤติกรรมของโลมาปากขวดอนิโดแปซิฟิกฝงูใหญ่ ทีอ่พยพ
เข้ามาในพื้นที่ต�าบล Hondo เมือง Amakusa เฉพาะบางช่วงฤดูกาล
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม Marine Ecology
Summer Field Course 2019 ในครัง้น้ี มหีลายประการ โดยเฉพาะการส่งเสรมิ
ความสามารถด้านหลกัการคิดและการวเิคราะห์ข้อมลูด้านนิเวศวิทยาจากการ
ปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม การน�าเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูล
แนวคดิ และวธิกีารทางวิทยาศาสตร์ ข้อคดิเหน็ต่าง ๆ ทัง้จากผู้ร่วมการอบรม
วทิยากร นกัวจิยั และอาจารย์ผูค้วบคมุการฝึกอบรม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการสร้างผลงานวจิยัด้านชีววิทยาทางทะเลในอนาคตแก่ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม
ทุกคน

นายเจริญมี แช่มช้อย และนางสาววิภาวรรณ อุ่นคงทอง
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

นายอริย์รัช วงศ์ณัทปรานนต์ และ นางสาวพลอยไพลิน รังษีธรรมปัญญา
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

   การเข้าร่วมฝึกอบรมในครัง้นี ้ได้รับ
โอกาสและการสนบัสนนุจาก รศ.ดร.
วรรณา มสุกิ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.มาฆมาส สทุธาชีพ หวัหน้า
ภาควิชาชวีวทิยา และ ผศ.ดร.ธรรมศกัดิ์
ยีมิน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรม
Marine Ecology Summer Field Course 2019

Amakusa Marine Biological Laboratory,
Kyushu University, Japan

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

International Workshop on Sponge Taxonomy
ณ Centre for Marine and Coastal Studies (CEMACS),
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ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒๘

 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการประกวด
ถ่ายภาพ หวัข้อ “RISE OF RAMKHAMHAENG วฒันความงามแห่งรามค�าแหง”
เพื่อให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดความงดงาม วิถีชีวิต รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ของ ม.รามค�าแหงด้วยภาพถ่าย ซ่ึงได้ประกาศผลและท�าการมอบรางวลั โดย
อาจารย์จเลศิ เจษฎาวลัย์ คณบดคีณะส่ือสารมวลชน เมือ่วันที ่23 กันยายน
2562 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย

            โอกาสนี ้อาจารย์จเลศิ เจษฎาวลัย์
         กล่าวว่า ภาพถ่ายนั้นเป็นการบันทึก
         ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า เป็นเครื่อง
         บันทึกความทรงจ�าที่ดี ไม่ว่าเวลาจะ
         ผ่านไปมากเท่าใด โดยเฉพาะในหัวข้อ
         การประกวดในครัง้นี ้ทีว่่า “วฒันความ-
         งามแห่งรามค�าแหง” ซึ่งภาพที่ส่งเข้า
ประกวดและที่ได้รางวัล มีหลายภาพที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ม.รามค�าแหงได้เป็นอย่างดี และภาพถ่ายเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีส่ะท้อนถึงความงาม
ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในรั้วมหาวิทยาลัย
 “ภาพถ่าย เป็นเหมือนเครือ่งบนัทกึอย่างหน่ึงทีส่ามารถเก็บความทรงจ�า
ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปี ภาพถ่ายจะยงัคงอยูเ่พ่ือบอกเล่า
เรือ่งราวในประวตัศิาสตร์ได้อกีครัง้ รวมถงึการประกวด หวัข้อ “วฒันความงาม
แห่งรามค�าแหง” จะเป็นการบันทึกความงดงามของม.รามค�าแหง หวังว่า
กจิกรรมในครัง้นีจ้ะช่วยให้นกัศึกษาได้เข้าใจถงึศลิปะการถ่ายภาพและน�าเอา
สิ่งที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต”
     อาจารย์ ดร.ภาณฤุทธิ ์สารสมบติั 
         ประธานโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรม 
         ที่จะเรียนรู ้ถึงวัฒนธรรมมีมากกว่า
         การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ในฐานะคณะ
         สือ่สารมวลชนสามารถเรยีนรูว้ฒันธรรม
         ในรูปแบบของศิลปะได้หลากหลาย
         การถ่ายภาพเป็นส่ิงหน่ึงทีส่ามารถบนัทึก
และสะท้อนเรื่องราวออกมาได้ จึงเกิดโครงการประกวดถ่ายภาพน้ีขึ้นมา
และท�าให้เห็นมุมมองของนักศึกษาท่ีสะท้อนวัฒนความงามแห่งรามค�าแหง
ได้อย่างน่าประทับใจ
 “ภาพถ่ายกว่า 200 ภาพที่ส่งเข้ามาร่วมโครงการ มีหลายมุมมอง
ที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรแล้วผลงานก็ถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ชิ้น
สดุท้าย และมผีูไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิ เป็นผลงานทีเ่หน็พ้องกนัว่ามอีงค์ประกอบ
ศลิป์ทีด่ทีีส่ดุ ซึง่ทกุ ๆ ภาพต่างมีความงดงามและมมุมองสะท้อนทีห่ลากหลาย
ทุกภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาจะเป็นผลงานที่คงอยู่และจะจัดแสดงขึ้นบนแกลลอรี
ออนไลน์ แสดงให้เหน็ถงึศลิปะของภาพถ่ายและเรือ่งราวของรามค�าแหงในนัน้”
     ด้าน อาจารย์บณัฑิต สัตย์เพริศพราย
         อาจารย์ประจ�าคณะส่ือสารมวลชน  
         หนึง่ในกรรมการตัดสนิผลงาน กล่าวว่า
         องค์ประกอบภาพที่สะท้อนน�้าให้เห็น
         บคุคลในภาพทีเ่ป็นผูพิ้การ เป็นเอกลกัษณ์
         อกีอย่างทีร่ามค�าแหงเปิดโอกาสให้ทกุคน
         มีการศึกษา ภาพที่ถูกจัดให้มีเส้นแบ่ง
สะท้อนอยูก่ึง่กลาง สะท้อนให้เหน็ความเท่าเทยีมกันของทกุ ๆ คน ท�าให้ภาพ
ดูมีพลังเพียงแค่มองไปก็รับรู้ถึงมิติการถ่ายทอดที่ลึกซึ้ง
 “ภาพที่ชนะ เป็นภาพที่ส่งพลังมาถึงคนที่ได้เห็น มุมมองที่สะท้อน
ถงึความเท่าเทยีมและความสวยงามขององค์ประกอบท�าให้เป็นผลงานทีโ่ดดเด่น

หลังจากตัดสินให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ทราบว่าบุคคลในภาพ
คือผู้ถ่ายด้วยตนเอง ยิ่งแสดงให้เห็นถึงศิลปะจากผู้ถ่ายและศิลปะของพ้ืนที่
เป็นการหลอมรวมกันอย่างมีความหมายย่ิงนัก รางวัลชนะเลิศที่มอบให้นั้น
ยังไม่เท่ากับคุณค่าที่ได้เห็นจากผลงานและเบื้องหลังทั้งหมด”
 โอกาสน้ี “ข่าวรามคำาแหง” ได้พดูคุยกับนายกว ีสพุงั เจ้าของผลงาน
ทีช่นะเลศิ ชือ่ผลงาน “สะท้อนนำา้ สะท้อนชวีติ” ซึง่ได้อธบิายว่า “การสะท้อนน�า้
สะท้อนชีวิต เปรียบเหมือนการศึกษาใน ม.รามค�าแหง ที่ไม่เคยแบ่งแยกคน
ให้ออกจากกัน ได้ให้ทุกคนทุกกลุ่มอาชีพ เข้ามาเรียนรู้อย่างไม่มีข้อจ�ากัดและ
ไม่แบ่งแยกใครออกจากสังคม”
 นายกวี สุพัง ยังกล่าวต่ออีกว่า การถ่ายภาพน้ันเป็นหน่ึงในไม่ก่ีอย่าง
ที่ตนท�าได้ เพราะข้อจ�ากัดทางด้านร่างกายท�าให้เคลื่อนไหวได้น้อยกว่าคนอื่น 
แต่ความด้อยไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายภาพเลยสักนิด มีแค่ไหนใช้แค่น้ัน 
ใช้ทุกส่วนอย่างเต็มที่ แม้จะมีส่วนที่ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง คิดเพียงว่าอย่างน้อย
ก็ได้ท�า และท�าต่อเนื่องจนถึงปีที่ 6 แล้ว
 “ผมจ�าไม่ได้ว่าจุดเร่ิมต้นของการถ่ายภาพเกิดข้ึนตอนไหน ไม่คิดว่า
จะต้องจ�าเสียด้วยซ�้า รู้เพียงแค่ว่าการถ่ายภาพนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเองพอท�าได้ จึง
ท�ามาเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปี ซ่ึงความชอบในด้านน้ีกลายเป็นอาชีพ
ในเวลาต่อมา ผมคิดว่าเราทุกคนมีปัญหาเหมือน ๆ กัน แต่ปัญหาบางอย่าง
สร้างโอกาสให้เราได้ ภาพที่ได้รางวัลนั้นก็สะท้อนปัญหา ถ้ามองให้ดี”

 
 โดยผลการประกวดภาพถ่าย หวัข้อ “RISE OF RAMKHAMHAENG
วัฒนความงามแห่งรามค�าแหง” มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ กวี สุพัง ชื่อผลงาน
“สะท้อนน�้า สะท้อนชีวิต” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ธีรพัฒน์ ทวีศิลป์
ชือ่ผลงาน “นักแสวงหา” รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 วชิดุา ค�ามลู ชือ่ผลงาน
“แหล่งความรูร้ามค�าแหง” รางวลัชมเชย กชกร อยูเ่รอืง ช่ือผลงาน “แรงยดึเหนีย่ว”
รางวัลชมเชย ฑิตฐิตา พัฒนพิษุทธิกุล ชื่อผลงาน “รามค�าแหงให้ทาง” รางวัล
ชมเชย รวีนิภา บัวระบาด ชื่อผลงาน “ศูนย์รวมใจชาวรามค�าแหง”

สะท้อนน�้ำ สะท้อนชีวิต



ปัญหานักศึกษา
ตอบ

ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๙

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. สอบ e-Testing แล้วได้เกรด D+ ถ้าไม่
พอใจเกรดจะสามารถเข้าสอบในปลายภาคได้หรอืไม่
 2. ถ้าสอบได้เกรด D หรือ D+ ในภาค 1
แล้วลงรเีกรดในภาค 2 แต่สอบไม่ผ่าน แล้วลงซ่อม 2,
ฤดรู้อนได้เกรด B เม่ือจบการศกึษาวชิาน้ีจะได้เกรดอะไร
 3. จากข้อ 2 จะน�าท้ังเกรด D หรือ D+ ใน
ภาค 1 กับเกรด B ในภาคซ่อม 2, ฤดูร้อนรวมกัน
เพื่อน�าไปคิดเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษาหรือไม่ 
ตอบ 1. การสอบ e-Testing ถ้านกัศกึษาสอบตก
นักศึกษาสามารถเข้าสอบปลายภาคได้ตามปกติ
แต่ถ้าสอบผ่านแล้ว (D+ เป็นเกรดทีส่อบผ่าน) นกัศกึษา
ไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคอีก เพราะตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย เม่ือนักศึกษาสอบผ่านในการสอบ 
e-Testing มหาวทิยาลัยถอืผลสอบ e-Testing เป็น
ผลสอบของนกัศกึษาแล้ว ดงันัน้ การเข้าสอบปลายภาค
จึงไม่มีผลอะไรกับการที่นักศึกษาสอบได้เกรดอีก
หากเข้าสอบห้องสอบปกติแล้วสอบผ่าน ผลสอบ
ดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันที
 2. เม่ือนักศึกษาสอบได้เกรด D หรือ D+
และนกัศึกษาลงทะเบยีนอกีแสดงว่านกัศกึษาประสงค์
จะรเีกรดในวชิาดังกล่าว ดงันัน้ ถ้านกัศกึษาสอบได้
เกรดใดก็ตาม (ยกเว้นเกรด F) จะถือว่านักศึกษา
ได้ท�าการรเีกรดแล้ว แต่ตามค�าถามผลสอบใหม่ เป็น F
หรอืไม่ผ่าน นกัศกึษาจึงมสีทิธ์ิลงสอบซ่อม และเกรด
ในการสอบซ่อมได้เกรด B ถอืว่านกัศึกษาได้ลงซ่อม
ในวิชาที่นักศึกษาได้ลงรีเกรด เกรดที่นักศึกษาได้
คือ เกรด B เพราะเป็นเกรดที่ได้จากการท�ารีเกรด
(เพราะลงซ่อมในวิชาที่สอบตกในการลงรีเกรด)
 3. เมือ่นกัศกึษาได้เกรดใหม่จากการรเีกรดแล้ว
หมายถึง ได้เกรด A, B+, B, C+, C, D+ หรือ D
มหาวทิยาลยัจะปรบัให้นกัศกึษาเหลือเพยีงเกรดเดยีว
ซึง่จะแบ่งเป็น 3 กรณ ีกรณแีรก ถ้านกัศกึษาได้เกรด
สูงกว่าเดิม เกรดแรกจะถกูตดัออกโดยระบบฯ และ
จะแทนโดยเกรดใหม่ในภาคที่สอบได้ กรณีที่สอง
ถ้านักศึกษาได้เกรดเท่าเดิม เกรดแรกจะถูกตัดออก
โดยระบบฯ และจะแทนโดยเกรดใหม่ในภาคท่ีสอบ
กรณทีีส่าม ถ้านกัศกึษาได้เกรดต�า่กว่าเดมิ (ถ้าเกรด
D เป็นเกรดเดิมจะไม่มีเกรดที่ต�่ากว่า ที่เป็นเกรดที่
สอบผ่านถึงแม้ว่าเกรด F เป็นเกรดที่ต�่ากว่าแต่เป็น
เกรดท่ีสอบตกหรอืสอบผ่าน เกรดแรกจะคงอยู ่(ซ่ึง
น่าจะเป็นเกรด D+) เกรดทีไ่ด้ครัง้หลงั (ซึง่ต้องเป็น
เกรด D ถ้าสอบไม่ตก) จะถูกตัดออกโดยระบบฯ  
 ดังนั้น ไม่ว่านักศึกษาจะสอบได้เกรดใด
เกรดของนักศึกษาจะเหลือเพียงเกรดเดียวเท่านั้น
การน�าไปคิดเกรดเฉล่ียเมือ่จบการศึกษาจงึคดิเฉพาะ
เกรดเดยีวเท่านัน้ ไม่ได้น�าเกรดในวชิาเดยีวกันทัง้หมด
มาคิดเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา

งดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 10)
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 13.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ว่าด้วยการศึกษา
ช้ันปริญญาตรี พ.ศ.2560 บัญญัติว่า “กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหน่ึง ๆ ไม่ถึง 10 คน
มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดสอนกระบวนวิชานั้นก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกระบวนวิชาบังคับที่นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อขอจบการศึกษาในภาคนั้น ๆ”
 ปรากฏว่าในภาค 1 ปีการศึกษา 2562 มีกระบวนวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 10 คน   
ที่คณะต่าง ๆ แจ้งงดสอน และกระบวนวิชาที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน รวม 319 กระบวนวิชา
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาท่ีได้ประกาศเปิดสอนในภาค 1 ปีการศึกษา 2562
ดังต่อไปนี้   
APR3211     APR3212 APR4214 APR4314 ATF3005 ATF3006 
ATF3506 ATF4510     ATF4908 ATH3204     ATH3206     ATH4201
ATH4202     ATH4205 ATH4207     ATH4210 ATH4808     ATH4908 
ATM4605 ATS3303 ATS3803 ATS4804 BID3202 BID3301
BID3401 BID3901 BID4803 BID4901 BID4902 BIO4201
BIO4301 BIO4801 BIT3104 BIT4203 BIT4207 BIT4208  
BIT4405 BIT4500 BIT4506 BIT4600 BIT4605 BIT4607  
BIT4608 BIT4609 BIT4908 BOT3101  BOT3301 BOT3401  
BOT3402 BOT3901 BOT4305 BOT4901 CAE3181 CAE3211  
CAE3282 CAE3425 CAE3428 CAE4316 CAE4317 CBE4106
CCH4102 CEC3413 CEE2305 CEE3302 CEE3304 CEN3303  
CMS2308 CMS2353 CMS2357 CMS3304 CMS3353 CMS3357  
CMS3900 CMS4207 CMS4403 CMS4602 CMS4706 CMS4709  
CMS4710 CMS4711 CMS4712 CMS4713 CMS4714 CMS4715  
CMS4717 CMS4802 CMS4805 CMS4953 CMS5201 COS2151
COS2152 COS2161 COS2162 COS2253 COS2259 COS2263  
COS2269 COS4504 CSC3251 CSC4111 CSC4151 CSC4251  
CSC4252 CSC4253 CSC4254 CTH3111 ECO4126 ECO4204  
ECO4226 ECO4230 ECO4425 ECO4426 ECO4427 ECO4626  
ECT3104 ECT3108 ECT3205 ECT3602 ECT4504 ECT4507
EDA4113 EDF3126 EDL2101 EDL2102 EDL2103 EDL2104 
EDL2105 EDS2305 EDS2306 EDS2307 EDS3206 EDS3210  
EDS3214 EDS4207 EDS4208 EDS4209 ELT3302 ELT4203
ELT4305 ELT4309 ELT4903 ENV2207 ENV2603 ENV3207
ENV3403 ENV3404 ENV3406 ENV3503 ENV3704 ENV3705
ENV4104 ENV4203 ENV4604 ENV4605 ENV4704 ENV4705  
ENV4706 ENV4707 ENV4710 ENV4714 ENV4716 FDT3302  
FDT3406 FDT3901 FDT4609 FDT4709 GER3602 GRK2012  
HEC3407 HED2301 HED3103 HED4110 HED4170 HED4180  
HED5002 HED5004 HET3010 HET3012 HET3106 HPR2111
INT1150 INT3110 INT3153 INT3154 INT4108 INT4150  
KHM2002 KRE3319 KRE4401 LAW4014 LIS3258 MER4005  
MIC2151 MIC3301 MIC3302 MIC3806 MIC3901 MIC4501  
MIC4503 MIC4504 MKT3208 MKT4206 MTH3602 MTH3603  
MTH3605 MTH3606 MTH3610 MTH4304 MTH4405 MTH4506
MTT2103 MTT3101 MTT3102 MTT3109 MTT3201 MTT3203  
MTT3204 MTT3301 MTT3401 MTT3405 MTT3553 MTT3556  
MTT4301 MTT4305 MTT4401 MTT4403 MTT4406 MTT4408  
MTT4501 MTT4502 MTT4602 MTT4603 MTT4703 MTT4704  
MTT4705 MTT4802 MTT4803 MTT4805 MTT4806 MTT4901
MTT4903 PED5111 PHY1051 PHY1152 PHY2101 PHY2259  
PHY3453 PHY3801 PHY4503 PHY4509 PHY4805 PHY4905  
REC2111 RHE2205 RHE3105 RHE3203 RHE4102 RHE4103  
RHE4201 RPE3501 RPE3601 RPE3603 RPE4803 RUS4101 
RUS4103 RUS4406 SBM3307 SBM4313 SBM4517 SBM4523
SBM4524 SOC3066 SPN2112 STA3004 STA3302 STA4305 
STA4307 STA4909 VAG2204 VAG3201 VAG3202 VAG4002 
VAG4201 VAG4202 VAG4303 VAG4306 VAG4307 VEM5002 
VEM5007 VID2202 VID2203 VID2204 VID3001 VID3101 
VID3201 VID3202 VID3205 VID3206 VID3207 VID3208
VID4202 VID4209 VID4303 VID4307 VNC1201 VNC2202 
VNC2203 VNC3304 VNC4209 ZOO3402 ZOO3804 ZOO3805 
ZOO3901 ZOO4201 ZOO4302 ZOO4406 ZOO4408 ZOO4902 
ZOO5402
 ฉะน้ัน ให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว ไปสับเปล่ียนเป็นกระบวนวิชาอ่ืนได้
ก่อนการสอบของกระบวนวิชาท่ีจะสับเปล่ียนน้ัน หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ ท่ีฝ่ายลงทะเบียนเรียน
และจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.ชั้น6) ภายในวันพฤหัสบดีที่
31 ตุลาคม 2562 หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปด�าเนินการด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนด�าเนินการแทน
พร้อมทั้งน�าใบเสร็จรับเงินไปด้วย



    กระบวนวิชา          วัน/เวลาสอบ       รหัสประจำาตัวนักศึกษา

     POL1101       วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 

    คาบเช้า  09.30-11.30 น.         5402508344 - 6202044589
                          คาบบ่าย 14.00-16.00 น.       6202044605 - 6290039533

     THA1003       วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

            คาบเช้า  09.30-12.00 น.       5401513089 - 6206001734
        คาบบ่าย 14.00-16.30 น.       6206001759 - 6290039525

     POL1100       วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

                          คาบเช้า  09.30-11.30 น.       5401505382 - 6206006311
                          คาบบ่าย 14.00-16.00 น.       6206006329 - 6290039525

     PSY1001        วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

         คาบเช้า  09.30-12.00 น.       5304021669 - 6202013121
    คาบบ่าย 14.00-16.30 น.       6202013147 - 6290039533

     RAM1000       วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

            คาบเช้า  09.30-12.00 น.       5401510820 - 6202044324
    คาบบ่าย 14.00-16.30 น.       6202044365 - 6290039558

     ENG1001       วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

            คาบเช้า  09.30-12.00 น.       5304023392 - 6202012636
    คาบบ่าย 14.00-16.30 น.       6202012644 - 6290039558

เปล่ียนแปลงสถานที่สอบของ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค โดยก�าหนดให้มี
การสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 16 –17 
พฤศจิกายน 2562 นั้น
 เนือ่งจากเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัท่ีจะให้สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรติทีม่คีวามพร้อม
เป็นสถานที่สอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง
 ดังนั้น เพื่อให ้การจัดสอบของศูนย ์สอบส่วนภูมิภาคด�าเนินไปด้วยความเรียบร ้อย
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงเปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบของศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ที่ได้แจ้งไว้ในคู ่มือ
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ก�ำหนดวัน เวลำ รหัสประจ�ำตัวของนักศึกษำที่
สอบกระบวนวิชำ POL1101, THA1003, POL1100 

PSY1001, RAM1000, และ ENG1001 
ภำค 1 ปีกำรศึกษำ 2562

ศูนย์สอบ สถานที่สอบเดิม สถานที่สอบใหม่

1. พังงา (39) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา

ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒๑๐

 ตามประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ประจ�าภาค 1
ปีการศึกษา 2562 ก�าหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา POL1101, THA1003, POL1100,
PSY1001, RAM1000 และ ENG1001 กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลา นั้น

เพื่อให้การด�าเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงก�าหนด
วัน เวลาสอบ รหัสประจ�าตัวนักศึกษา ของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา ให้นักศึกษาและ    
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ดังนี้

ควำมร่วมมือ Pre - degree
      รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบรกิารจังหวัดลพบุร ีร่วมลงนาม
บนัทกึข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมอืด้าน
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยระบบ 
Pre-degree กบันายธรรมวทิย์ ธรรมพธิ ีผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนพบิลูวทิยาลยั อ.เมอืง จ.ลพบรุ ีเมือ่วนัที่ 
17 กันยายน  2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนด้วยระบบการเรยีน Pre-degree 
ซึ่งเป็นการเรียนรายกระบวนวิชาเก็บหน่วยกิต
สะสมไว้เทียบโอนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ให้นักเรียน ตลอดจนช่วยเสริมการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ศกึษำดูงำน  อาจารย์ดารณ ีพลอยจัน่ หวัหน้า
สาขาวชิาการท่องเทีย่ว น�านกัศกึษาสาขาวชิาการ
ท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ด�าน�้าปลูกปะการัง ปล่อยฉลาม ปูม้าไข่ สู่ทะเล 
ในโครงการการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 
เส้นทางกรงุเทพ-สตัหบี เมือ่วนัที ่20-21 กนัยายน 
2562 โดยม ีอาจารย์ดำารง ศุภาษติ และทมีวทิยากร 
จาก ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ 
อาทิ ครูพี่กบ ครูพี่โก ้ และ ผู ้ช ่วยครูฝ ึก ให้
ค�าแนะน�า และดูแลตลอดกิจกรรม

สืบสำนประเพณ ี  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสรุนิทร์ 
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา บูชา
บรรพบรุษุของชาวไทยเชือ้สายเขมร โดยมเีครือ่ง
เซ่นไหว้บูชาเพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาว
สุรินทร์  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๑

สาธิตประถมฯจัดโบว์ลิ่งฯ       (ต่อจากหน้า 12)

นร.สาธิตมัธยมฯ                 (ต่อจากหน้า 12)

TRICK ! ความจำาก่อนสอบฯ     (ต่อจากหน้า 2)

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ 
เข้ารอบ 10 ทีม ประกวดหนังสั้น

 รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  
เสาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  กล่าวว่า 
ศิลปะคือชีวิต เพราะตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจน
เข้านอนตอนกลางคืน ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะตลอดเวลา อีกท้ังงานศิลปะยังช่วยจรรโลง
จิตใจในด้านต่างๆ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ท�าให้
นักเรียนได้มีเวทีจัดแสดงผลงานของตนเองและ
เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน ทั้งในด้าน
ศิลปกรรมและสื่อสารมวลชน หวังอย่างยิ่งว่า
จะมีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง 
และขอเป็นก�าลังใจให้กับนักเรียนทุกคนได้
พัฒนาฝีมือของตนเองต่อไป

 โดยกิจกรรม มีเวิร์คช้อปการจ�าค�าศัพท์
ด้วยภาพ ผู ้เข้าร่วมจะสามารถเข้าใจเทคนิคได้
โดยง่าย เปลี่ยนวิธีการท่องจ�ามาเป็นการบันทึก
ด้วยภาพ เมื่อเห็นค�าถาม สมองจะประมวลภาพ
ในความคิด แล้วจะวิเคราะห์ค �าตอบออกมา 
ท�าให้สามารถตอบค�าถามได้ในทันที
 นางสาวชยาภรณ์ 
คุ้มครอง นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ กล่าวว่า 
สิ ่งแรกที่ได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม คือการปรับ
วิธีคิดให้คิดบวก มองโลก
ในแง่ดี เพราะถ้าหากคิด
ลบมาก ๆ สมองของเราจะจดจ�าแต่สิ่งไม่ดี ท�าให้
กระบวนการคิดไม่พัฒนา ซึ ่งการคิดในแง่บวก
จะช่วงส่งเสริมการจดจ�า โดยเฉพาะการจดจ�า
ด้วยภาพ จ�าจดเป็นเรื่องราว สามารถบันทึกเป็น
ความจ�าระยะยาวได้ สิ่งที่จะน�าไปปรับใช้ คือหลัง
จากนี้ในห้องเรียนจะฟังอาจารย์บรรยายพร้อมกับ
จินตนาการภาพเพ่ือจดจ�า สร้างเร่ืองราวท่ีสอดคล้อง
กับบทเรียนในแบบที่เราจะไม่ลืม
 “ตอนเห็นประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ เกิด
ความสงสัยว่า เทคนิคความจ�าก่อนสอบนั้นจะ
เป็นเช่นไร จึงมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ 
และมาเรียนรู้การพัฒนาสมองเพิ่มขึ้น เพราะที่
ผ่านมาเราใช้วิธีท่องจ�าเนื ้อหาเพียงอย่างเดียว 
พอได้ฟังการบรรยายและฝึกปฎิบัติกับวิทยากร 
การจดจ�าด้วยภาพจึงเป็นีกวิธีท่ีน่าสนใจ หลังจากน้ี
ก็จะมีวิธีจ�าเนื้อหาเพิ่มขึ้น และจะใช้ในการเรียน 
การท�าข้อสอบ รวมถึงการปรับใช้ในชีวิตการ
ท�างานให้เป็นประโยชน์ต่อไป”

 นักศึกษาทีมแสนแสบ จากคณะสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผ่านการคัดเลือก
เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการประกวด
หนังส ั ้น CAT Short Film 2019 ในหัวข ้อ 
“ขับเคล่ือนทุกความส�าเร็จด้วยเทคโนโลยี” ได้รับ
เงินสนับสนุน จ�านวน 10,000 บาท เพื ่อผลิต
หนังสั้นพร้อมส่งประกวดในรอบสุดท้าย
  ส �าหร ับ สมาช ิกในทีมประกอบด้วย 
นายนฤเบศ มาดขาว นายวันธงชัย เขียววันนา 
นายเอกรัฐ บุญแก้ว และนายกศิดิส วัชรสินง โดยมี 
อาจารย์อนุรักษ์ จันทร์ด�า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 “ขอขอบคุณผู ้ปกครอง คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่รามค�าแหงจากทุกคณะ ส�านัก และ
หน่วยงาน ที่มาร่วมกิจกรรมโบว์ลิ ่งการกุศล
คร้ังน้ีอย่างคับค่ัง และขอบคุณทีมงาน คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่สาธิตรามค�าแหง หัวหมาก รวมทั้ง
สาธิตรามค�าแหง วิทยาเขตบางบา ที่ร่วมกัน
จัดงานครั ้งนี ้จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้
บุญกุศลในครั้งนี้กลับคืนสู่ทุกๆคนต่อไป” 
 ส�าหรับผลการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ประเภททีมครอบครัวสุขสันต ์ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมTNP รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ ทีมป.5/2  ทีม 2 และรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมครอบครัว 
อ.2/1 (ทีม1) ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ ทีม Cool Daddy P3 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสามแม่ครัว รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมP.3 Big father 
และรางวัลบู้บี้ ได้แก่ ทีม ป.1/2  (ทีม2) และ
ประเภทบุคคล รางวัลเกมส์รวมสูงสุด ได้แก่ 
คุณ (god) รางวัลเกมส์เดี่ยวสูงสุด ชาย ได้แก่ 
คุณ (god) และรางวัลเกมส์เดี่ยวสูงสุด หญิง 
ได้แก่ คุณ (pu)

เป็นกรอบความร่วมมือที่เกิดจากการตระหนักถึง
ความส�าคัญในการพัฒนาและเผยแพร่การศึกษา
กฎหมาย การชนัสตูร พสิจูน์บคุคล การตรวจสอบ
ทางนิติเวชวิทยา ตลอดจนการพัฒนาการศึกษา
และการบรกิารสงัคมของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า 
สนบัสนนุการพฒันาด้านวชิาการและหลกัสตูรของ
คณะนติิศาสตร์ ม.ร. ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิ 
ส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
พร้อมส่งเสรมิศกัยภาพของบคุลากรทัง้สององค์กร 
 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. 
กล่าวว่า เป็นโอกาสดทีีค่ณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค�าแหงได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันนิติ-
วทิยาศาสตร์ เน่ืองจากวิทยาการด้านนติวิทิยาศาสตร์
มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ และคณาจารย์คณะ
นติศิาสตร์ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงก็มอีงค์ความรู้
ที่ เข ้มแข็ ง  ซึ่ งจะช ่วยกันผลัก ดันให ้วิชาชีพ
นิติวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันมหาวทิยาลยัรามค�าแหงกจ็ะได้เกบ็เกีย่ว
ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการต่างๆ จากสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ด้วย โดยไม่เป็นเพียงการลงนาม
ความร่วมมือเท่านั้น แต่จะเป็นการร่วมกันลงมือ
พัฒนาองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
 ด้าน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่าขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่ร ่วมมือกับสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการทางนิติ-
วทิยาศาสตร์มกีารพฒันาเปลีย่นแปลงทีก้่าวไกลกว่า
กระบวนการยติุธรรม โดยเป็นการพสิจูน์ข้อเทจ็จริง
ทางคดอีาญา และคดคีวามต่างๆ จึงเป็นโอกาสอนัดี
ทีส่ถาบนันติิวทิยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกบัมหาวทิยาลยั
รามค�าแหง ในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
และนกัศกึษาด้านวชิาการ งานวิจยั และการบรกิาร
องค์ความรู้สู ่ชุมชน เพื่อร่วมกันก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง 

ม.รามฯ ลงนามร่วมมือฯ     (ต่อจากหน้า 1)
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 รองศาสตราจารย์วโิรจ  นาคชาตร ีคณบดคีณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพธีิบวงสรวงและ
วางพานพุน่ถวายราชสกัการะองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ 
ครบรอบ 48 ปี โดยมี คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ละนักศกึษา ร่วมพธีิ ณ บรเิวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
 

 
 จากน้ัน ได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ประจ�าภาค 1 ปีการศกึษา 2562 ให้แก่นกัศกึษาคณะมนุษยศาสตร์ จ�านวน 12 ทนุ ทนุละ 4,000 บาท ได้แก่ 
นางสาวธนนนัท์ ธนะพฒันาศร ี นางสาวสพุตัรา ค�าประภา  นางสาวชรพร สวุรรณบวร นางสาวสรินิยา 
แสงศร ี นางสาวสวุมิล จนัทะบรูณ์  นายณฐัพงศ์ ศภุพล  นายอดลุรชัต์ สขุสวัสดิ ์ นางสาวภสัสร ปันสน 
นางสาวชนญัธดิา ช่วยรกัษา  นางสาวภควรรณ เทยีนศรี นางสาวรุจิรารตัน์ สวุรรณ  และนางสาวสนันท์ หมาดหมี  
 โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสักการะบูชาพระบรม-
สารีรกิธาตุ พระเกศาธาต ุและนมัสการพระภทัทนัตะ กิตตวิาระ เจ้าอาวาสวัดเทนตองไตตทิ (วัดบารม)ี 
จากสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา และร่วมท�าบญุบชูารบัพระธาตุ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
คณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี ณ ห้องพวงแสด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ ด้วย       

สาธิตประถมฯ จัดโบว์ลิ่ง
ครอบครัวสุขสันต์คณะมนุษยศาสตร์

จัดงานสถาปนาครบรอบ 48 ปี

นร.สำธิตมัธยม จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนศิลปะ

 รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศริิพงษ์ เสาภายน คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
เป็นประธานเปิดนทิรรศการการแสดงผลงานศลิปะของนักเรยีน ครัง้ที ่1 “Silpagum The 1st Edition” 
จดัโดยนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายมธัยม) โดยม ีคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ นกัเรยีน และ
ผู้ปกครอง ร่วมในพธิ ีเมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2562 ณ อาคาร DS 1 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายมธัยม) 
  อาจารย์กิตภัิทร ภูวะปัจฉมิ หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ กล่าวว่า กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ จดัแสดง
ผลงานศลิปกรรมนกัเรยีนครัง้ที ่1 “The 1st Edition student art exhibition” เพือ่แสดงออกถึงศกัยภาพ
ความสามารถและความต้ังใจของนักเรยีน โดยนทิรรศการครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการแสดง
ผลงานระหว่างเรยีนของนกัเรยีนซึง่แบ่งออกเป็นรายวชิาต่างๆ ของนกัเรยีนระดบั ม.6 แผนการเรยีนศลิป์ 
ไทยสังคมศลิปะ และนกัเรยีนช้ัน ม.4 และ ม.5 แผนการเรยีนศิลปกรรม สาขาทศันศลิป์และการออกแบบ 
ร่วมกบัสาขาสือ่สารมวลชน และส่วนท่ี 2 เป็นผลงานในการศกึษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย งานสนี�า้มนั 
และงานศิลปะที่เป็นแรงบันดาลใจจากการไปศึกษายังแหล่งความรู้ปฐมภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดลพบุรี ซึ่งการไปศึกษาครั้งนี้ ท�าให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ศิลปะ 
พฒันาสงัคม และพัฒนาจติใจ ทัง้นีย้งัมีการจดักจิกรรม  workshop ได้แก่ ฐานภาพพมิพ์ เทคนคิ stencil 
และ silk screen โดยนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปีที ่4 การสาธิตการเพนท์สนี�า้มนั โดยนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่5 และร่วมเป็นแบบวาดภาพควิกสเก็ต กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่6 ด้วย         (อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน
เปิดโครงการ “โบว์ลิ่งครอบครัวสุขสันต์ ผูกพัน
ฉันมิตร สาธิตรามประถม” คร้ังที่ 4 จัดโดย
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) 
โดยม ีคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่นกัเรยีนและผู้ปกครอง 
ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ Blu-O
Rhythm&Bowl สุขุมวิท
   โอกาสนี้  อาจารย ์มานพ สอนศิริ 
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) กล่าวว่า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่าย
ประถม) ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งฯในคร้ังนี้ 
เพื่อจัดหางบประมาณเข้ากองทุนกีฬาสาธิต
สามคัคขีองโรงเรียน อกีทัง้ยงัเป็นการสานความรัก
และมิตรภาพระหว่างโรงเรียน บ้าน และบุคคล
ทัว่ไปในชมุชนให้เกดิความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างกนั
ตามนโยบายของโรงเรียน นอกจากนี้ การเล่น
โบว์ลิ่งยังเป็นการช่วยปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีใน
การเล่นกีฬาแก่นักเรียน ให้ห่างไกลยาเสพติด
อีกด้วย โดยโครงการนี้มีผู้สนใจซื้อทีมจ�านวน
ทั้งสิ้น 111 ทีม และเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน 
80 ทมี รวมยอดเงนิบรจิาคเข้ากองทุนกฬีาสาธิต
สามัคคีทั้งสิ้น 535,011 บาท
   รองศาตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวว่า 
กจิกรรม “โบว์ลิง่ครอบครวัสขุสนัต์ ผกูพนัฉนัมติร 
สาธติรามประถม” จดัขึน้เพือ่ให้ครอบครวัได้ท�า
กิจกรรมร่วมกัน มีความสุข รักใคร่กัน ท�าให้
นักเรียนมีความสุข และเกิดความอบอุ่นข้ึนใน
ครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนของนักเรียน
มปีระสทิธิภาพยิง่ข้ึน และรายได้จากการแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ จะน�าไปใช้ในการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคีต่อไป       (อ่านต่อหน้า 11)

ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๗)๑๒   วันที่  ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒


