
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถปีที่ ๕๑ ฉบับที่ ๓๑

ข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหงข่าวรามคำาแหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

www.info.ru.ac.thwww.info.ru.ac.th
วันท่ี ๘ - ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ในฉบับในฉบับ พบอาจารย์ผู้สอนพบอาจารย์ผู้สอน
ในฉบัับัในฉบัับั

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ 
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ลังนามบันทึกข้้อตกลัง
วิ่าดี้วิยคำวิามร่วิมมือทางวิิชาการกับ ศาสตราจารย์ 
ดร.เผู้ดิมศักดิ�  จารยะพันธ์ุ์์ ประธิานอนุกรรมการ
ที�ปรึกษาแลัะจััดีการคำวิามร้้เพืื่�อผลัประโยชน์ข้องชาติ
ทางทะเลั แลัะผ้้แทนจัากสถาบันการศึึกษา จัำานวิน 
15 สถาบัน เพืื่�อเสริมสร้างคำวิามร่วิมมือทางวิิชาการ
เกี�ยวิกับการจััดีการคำวิามร้้ด้ีานผลัประโยชน์ข้องชาติ
ทางทะเลั โดียดีำาเนินการแลัะแลักเปลีั�ยนคำวิามร้้ 
คำวิามเข้้าใจั คำวิามช่วิยเหลืัอด้ีานการศึึกษา วิิจััย แลัะ
วิิชาการอื�นๆ ที�เกี�ยวิข้้องกับผลัประโยชน์ข้องชาติ
ทางทะเลั รวิมทั�งแลักเปลีั�ยนบุคำลัากรระหวิ่าง
คำณะอนุกรรมการที�ปรึกษาแลัะจััดีการคำวิามร้้เพืื่�อ
ผลัประโยชน์ข้องชาติทางทะเลั กับมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหงด้ีวิย เมื�อวัินที� 28 ตุลัาคำม 2564 ผ่านทาง
ระบบ Zoom จัากสภาคำวิามมั�นคำงแห่งชาติ ทำาเนียบรัฐบาลั
      ทั�งนี� สถาบันการศึึกษา 15 แห่งที�ร่วิมลังนามในคำรั�งนี� ประกอบดี้วิย จุัฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย คำณะสิ�งแวิดีลั้อมแลัะทรัพื่ยากรศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
มหิดีลั มหาวิิทยาลััยเกษตรศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยทักษิณ มหาวิิทยาลััยเทคำโนโลัยีราชมงคำลัศึรีวิิชัย มหาวิิทยาลััยธิรรมศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยบ้รพื่า 
มหาวิิทยาลััยแม่โจ้ั มหาวิิทยาลััยราชภัฏภ้เก็ต มหาวิิทยาลััยราชภัฏสงข้ลัา มหาวิิทยาลััยสงข้ลัานคำรินทร์ มหาวิิทยาลััยสุโข้ทัยธิรรมาธิิราช วิิทยาลััยเทคำโนโลัยี
ทางทะเลัแห่งเอเชีย สถาบันเทคำโนโลัยีพื่ระจัอมเกล้ัาเจ้ัาคุำณทหารลัาดีกระบัง แลัะมหาวิิทยาลััยวิลััยลัักษณ์ 

     คำณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เปิดีรับสมัคำร
ผ้้สำาเร็จัการศึึกษาระดัีบปริญญาตรีเข้้าศึึกษาต่อระดัีบปริญญาโท 
หลัักส้ตรวิิศึวิกรรมศึาสตรมหาบัณฑิิต สาข้าการจััดีการวิิศึวิกรรม
แลัะเทคำโนโลัยี ประจัำาภาคำเรียนที� 2 ปีการศึึกษา 2564 
หลัักส้ตร 2 ปี 37 หน่วิยกิต เลืัอกเรียนแผน ก2 (วิิทยานิพื่นธิ์) 
หรือ แผน ข้ (การคำ้นคำวิ้าอิสระ) เรียนวัินอาทิตย์วัินเดีียวิ 
เวิลัา 08.00 - 21.00 น. ค่ำาธิรรมเนียมตลัอดีหลัักส้ตร 175,000 บาท 
(แบ่งชำาระ 8 งวิดี) คัำดีเลืัอกโดียการสอบสัมภาษณ์
      ผ้้สนใจัสมัคำรดี้วิยตนเองไดี้ตั�งแต่บัดนี� - 16 ธุ์ันวาคม 
2564 หรือสมัคำรออนไลัน์ไดี้ที� www.memeng.ru.ac.th 
สอบถามรายลัะเ อียดีเพิื่�ม เ ติมไดี ้ ที�  งานบัณฑิิตศึึกษา 
คำณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ อาคำารลัายสือไท (LTB) โทร. 092-
276-5438 

      คำณะศึึกษาศึาสตร์ ม.ร. เปิดีโอกาสทางการศึึกษา มุ่งพัื่ฒนาองคำ์คำวิามร้้
ทางดี้านเทคำโนโลัยีดิีจิัทัลัแลัะนวัิตกรรมการเรียนร้้ สร้างมหาบัณฑิิตที�มีคำวิามร้้ 
คำวิามสามารถ ตอบโจัทย์ตลัาดีแรงงานแลัะรองรับการเปลีั�ยนแปลังข้องสภาพื่
สังคำมแลัะเทคำโนโลัยี เปิดีรับสมัคำร บัดนี� - 30 ธัุ์นวาคม 2564
      คำณะศึึกษาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เปิดีรับสมัคำรผ้้สำาเร็จัการศึึกษา
ระดัีบปริญญาตรีทุกสาข้าวิิชา เข้้าศึึกษาต่อระดัีบปริญญาโท หลัักส้ตร
ศึึกษาศึาสตรมหาบัณฑิิต (เทคำโนโลัยดิีีจิัทัลัแลัะนวัิตกรรมการเรียนร้้) โคำรงการพิื่เศึษ
รุ่นที� 1 หลัักส้ตร 2 ปี จัำานวิน 40 หน่วิยกิต จััดีการเรียนแบบ Block course

      คำณะรัฐศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เปิดีรับผ้้สำาเร็จัการศึึกษา
ระดัีบปริญญาโททุกสาข้าวิิชา สมัคำรเป็นนักศึึกษาใหม่ระดัีบปริญญาเอก 
หลัักส้ตรปรัชญาดุีษฎีีบัณฑิิต สาข้าวิิชารัฐประศึาสนศึาสตร์ รุ่นที� 21
ปีการศึึกษา 2564 หลัักส้ตร 60 หน่วิยกิต (เรียน coursework 24 หน่วิยกิต 
แลัะทำาดุีษฎีีนิพื่นธ์ิ 36 หน่วิยกิต) เปิดีสอน 4 กลุ่ัมวิิชา  กล่์มท่ี 1 สาข้าวิิชา
นโยบายสาธิารณะ  กล่์มท่ี 2 สาข้าวิิชาการบริหารทรัพื่ยากรมนุษย์ กล่์มท่ี 3 
สาข้าวิิชาการจััดีการภาคำรัฐแลัะเอกชน แลัะกล่์มท่ี 4 สาข้าวิิชาการจััดีการ
มหานคำร โดียเรียนวัินศุึกร์ เวิลัา 18.00 - 21.00 น. 

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง พื่ร้อมด้ีวิย 
พญ่.เพช่รดาว โต๊ะมีนา กรรมาธิิการดี้านสาธิารณสุข้แห่งรัฐสภา อาจารย์ณรงค์ ลีดาสวัสดิ� 
นายกสมาคำมนักทัศึนมาตรศึาสตร์ไทย อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล คำณบดีีคำณะทัศึนมาตรศึาสตร์ 
แลัะคำณาจัารย์คำณะทัศึนมาตรศึาสตร์ แลัะทีมงานจัากคำณะกรรมาธิิการดี้านสาธิารณสุข้
แห่งรัฐสภา ร่วิมประชุมหารือการพัื่ฒนาวิิชาชีพื่ทัศึนมาตรศึาสตร์ ในการเปิดีการเรียนการสอน
คำณะทัศึนมาตรศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง เมื�อวัินที� 28 ตุลัาคำม 2564 ณ ห้องประชุม 2 
ชั�น 2 อาคำารวิิทยบริการแลัะบริหาร

ม.รามฯ ประชุุมพััฒนาวิิชุาชีุพัทััศนมาตรศาสตร์ม.รามฯ ประชุุมพััฒนาวิิชุาชีุพัทััศนมาตรศาสตร์

PHY2209/THA2204/POL3312/PHY2209/THA2204/POL3312/

SOC4083/EDF2103/SOC4083/EDF2103/

BIO2202/HIT3301/EDF2104BIO2202/HIT3301/EDF2104

ม.รามฯ จัับมือ อจัชล. และ 15 สถาบันม.รามฯ จัับมือ อจัชล. และ 15 สถาบัน
จััดการความร้�ด�านผลประโยชน์ของชาติิทางทะเลจััดการความร้�ด�านผลประโยชน์ของชาติิทางทะเล

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

คณะศึึกษาศึาสตร์์ ร์ับ ป.โท คณะศึึกษาศึาสตร์์ ร์ับ ป.โท 
เทคโนโลยีีดิิจิิทัลฯ ร์่�นแร์กเทคโนโลยีีดิิจิิทัลฯ ร์่�นแร์ก

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ รับ ป.โทั 
การจััดการวิิศวิกรรมและเทัคโนโลยีี

คณะรัฐศาสตร์ รับ ป.เอก คณะรัฐศาสตร์ รับ ป.เอก 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ข่าวกระบวนวิชาข่าวกระบวนวิชา
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Oxford Law OnlineOxford Law Online
     ฐานข้้อม้ลัด้ีานกฎีหมายระดัีบสากลัจัาก Oxford University Press รวิบรวิม
เอกสาร รายงานเกี�ยวิกับคำดีี ตำารา งานวิิจััย ข้้อคิำดีเห็นพื่ร้อมบทวิิเคำราะห์
ดี้านกฎีหมาย ฯลัฯ มาไวิ้บนแพื่ลัตฟอร์มออนไลัน์ โดียฐานข้้อม้ลั Oxford Law 
Online ที� มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง บอกรับ สามารถแบ่งเนื�อหาออกเป็น 5 ฐาน
ข้้อม้ลัย่อย แลัะฐานข้้อม้ลัสารานุกรมด้ีานกฎีหมายอีก 2 ฐาน ได้ีแก่
     1. Oxford Reports on International
Law (ORIL) : http://opil.ouplaw.com/
home/ORIL 
     2. Oxford Competition Law (OCL) : 
http://oxcat.ouplaw.com 
     3. Oxford Constitutional of the World (OCW) : 
http://oxcon.ouplaw.com/h ome/OCW 
     4. Oxford Legal Research Library (OLRL) :
https://olrl.ouplaw.com/home/OLRL
     5. Investment Claims (IC) : http://oxia.
ouplaw.com/home/ic 
     6. Max Planck Encyclopedia of 
International Law (MPIL) : https://opil.ouplaw.com/home/MPIL 
     7. Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law 
(MPECCOL) : https://oxcon.ouplaw.com/home/MPECCOL

วิิธีีการเข้้าใช้้งานฐานข้้อมููล Oxford Law Online มีู 2 วิิธีี
1. การเข�าใช่�งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
     โดียเข้้าใช้งานผ่าน IP Address ข้องมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง (ใช้เคำรือข้่าย
อินเทอร์เน็ตข้อง ม.ร.) อาจัารย์ นักศึึกษา แลัะบุคำลัากรสามารถเชื�อมต่อ
อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi เมื�ออย้่ภายในพืื่�นที�ข้อง ม.ร. หรือหากไม่ไดี้อย้่ในพืื่�นที�
ข้อง ม.ร. แลัะใช้งานผ่านเคำรือข้่ายอินเทอร์เน็ตที�อื�น สามารถติดีตั�ง Proxy 
Server เพืื่�อใช้งานผ่าน IP Address ข้อง ม.ร.ได้ี
2. การเข้้าใช้้งานนอกเครือข่้ายอินเทอร์เน็ตมูหาวิิทยาลัยรามูคำาแหง 
     อาจัารย์ นักศึึกษา แลัะบุคำลัากรที�ต้องการใช้งานผ่านเคำรือข้่ายอินเทอร์เน็ต
ภายนอก สามารถเข้้าใช้งานดี้วิย Username แลัะ Password ที�ทางสำานัก
หอสมุดีกลัาง จััดีไว้ิให้ ซึึ่�งใช้เข้้าฐานข้้อม้ลัได้ีทั�ง 7 ฐานข้้อม้ลัข้้างต้น ทั�งนี� อาจัารย์ 
นักศึึกษา แลัะบุคำลัากรข้อง ม.ร. สามารถติดีต่อบรรณารักษ์แลัะกรอกแบบฟอร์ม
ข้อ Username แลัะ Password เพืื่�อเข้้าใช้งานฐานข้้อม้ลัผ่านเคำรือข่้ายอินเทอร์เน็ต
ภายนอก โดียไม่ต้องติดีตั�ง Proxy Server สามารถกรอกแบบฟอร์มผ่าน Google 
Form ไดี ้ ที� https://forms.gle/M1EPqgEQstQ5jo5t9 หรือสแกน 
QR Code ด้ีานล่ัางนี�
หมายเหตุ่ : สงวินสิทธิิ�การข้อ Username แลัะ Password
กลัางสำาหรับอาจัารย์ นักศึึกษา แลัะบุคำลัากรข้องมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหงเท่านั�น โดียผ้้ใช้บริการจัะต้อง Log in ดี้วิย
อีเมลั @rumail.ru.ac.th เพืื่�อกรอกแบบฟอร์มข้อข้้อม้ลั
ผ่าน Google Form

5 ฐานข้้อมููลย่อย และ 2 ฐานข้้อมููลสารานุกรมูมีูเน้�อหาดัังต่อไปนี� 
     1. Oxford Reports on International Law (ORIL) : 
http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
    ฐานข้้อม้ลั ORIL จัะรวิบรวิมคำวิามร้้เกี�ยวิกับ
        กฎีหมายสากลัโลัก มีทั�งเอกสารรายงานเกี�ยวิกับ
        คำำาพิื่พื่ากษาข้องศึาลั (Case Law) มากกว่ิา 5,000 เคำส 
        จัากศึาลักลุ่ัมประเทศึในภ้มิภาคำต่างๆ ทั�วิโลัก เช่น 
        แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป แลัะโอเชียเนีย 
        มีเนื�อหาคำรอบคำลุัมกฎีหมายหลัายด้ีาน เช่น กฎีหมาย 
        สิทธิิมนุษยชน อาชญากรรม สนธิิสัญญาทางทะเลั 
        สิ�งแวิดีลั้อม เศึรษฐกิจั เป็นต้น โดียแบ่งออกเป็น 
        6 โมด้ีลั ได้ีแก่
       • ORIL- International Criminal Law (กฎีหมายอาญา)
• ORIL - International Human Rights Law (กฎีหมายสิทธิิมนุษยชน)

• ORIL - International Investment Claims (การเรียกร้องการลังทุน)
• ORIL - International Law in Domestic Courts (กฎีหมายศึาลัในประเทศึ)
• ORIL - International Law in European Courts (กฎีหมายในศึาลัยุโรป)
• ORIL - International Trade Law (กฎีหมายการค้ำา)
      เอกสารในหมวิดี ORIL จัะประกอบไปดี้วิยข้้อเท็จัจัริงข้องแต่ลัะคำดีี (Facts) 
สรุปย่อข้องคำำาพิื่พื่ากษา (Headnote) แลัะบทวิิเคำราะห์จัากผ้้เชี�ยวิชาญในดี้าน
กฎีหมาย (Analytical commentary)
 
2. Oxford Competition Law (OCL) : http://oxcat.ouplaw.com
      ฐานข้้อม้ลัด้ีานกฎีหมาย รวิบรวิมเอกสาร รายงาน
เกี�ยวิกับคำดีี ข้้อคิำดีเห็นพื่ร้อมบทวิิเคำราะห์ แลัะตราสาร
ระหวิ่างประเทศึพื่ร้อมรายลัะเอียดีเกี�ยวิกับกฎีหมาย
การแข้่งขั้นแลัะการตลัาดีจัากกลุั่มประเทศึสมาชิก
จัากสหภาพื่ยุโรปแลัะประเทศึต่าง ๆ ที�มีแหล่ังข้้อม้ลั
เชื�อมโยงน่าเชื�อถือแลัะเป็นที�ร้้จััก ซึึ่�งได้ีรับการพิื่จัารณา
แลัะตรวิจัสอบโดียผ้้เชี�ยวิชาญจัากสำานักพิื่มพ์ื่ Oxford
      นอกจัากนี� OCL ยังมีหนังสือสำา คัำญดี ้าน
Competition Law ในกลุั่มประเทศึ EU ให้ใช้งาน
แบบออนไลัน์ถึง 3 เลั่ม ไดี้แก่ Bellamy & Child: 
European Union Law of Competition, Faull & Nikpay on The EU Law 
of Competition, แลัะ Whish & Bailey’s Competition Law

3. Oxford Constitutional of the World (OCW) : 
http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW
      ฐานข้้อม้ลัด้ีานกฎีหมาย รวิบรวิมเอกสาร รายงาน
ข้้อคิำดีเห็นพื่ร้อมบทวิิเคำราะห์เกี�ยวิกับพื่ระราชบัญญัติ
ประวัิติแลัะการแก้ไข้ข้องรัฐธิรรมน้ญแต่ลัะฉบับจัาก
ทั�วิโลัก ทั�งระดัีบประเทศึแลัะระดัีบรัฐย่อย ที�นำามา
แปลัเป็นภาษาอังกฤษทั�งหมดีแล้ัวิ ซึึ่�งผ้้ใช้งานจัะได้ีรับ
ประโยชน์จัากการเข้้าถึงแหล่ังข้้อม้ลัต่างๆ ได้ีด้ีวิย
      นอกจัากนี� OCW ยงัให้บริการรัฐธิรรมน้ญแต่ลัะ
ฉบับจัากประเทศึทั�วิโลักพื่ร้อมทั�งยังอัพื่เดีตข้้อม้ลั
อย้เ่ป็นประจัำา รวิมถึงบทวิิเคำราะห์จัากผ้้เชี�ยวิชาญด้ีาน
กฎีหมายข้องประเทศึนั�นๆ ผ้้อ่านจัะไดี้เห็นแลัะเข้้าใจัถึงองคำ์ประกอบแลัะ
ภาพื่รวิมข้องระบบรัฐธิรรมน้ญในแต่ลัะประเทศึดี้วิย

4. Oxford Legal Research Library (OLRL) :
 https://olrl.ouplaw.com/home/OLRL 

      เป็นฐานข้้อม้ลัดี้านกฎีหมาย รวิบรวิมรายงาน 
งานอ้างอิงแลัะสาข้าที�เกี�ยวิข้้อง รวิมไปถึงตำาราแลัะ
งานที�น่าเชื�อถือได้ีรับการยอมรับแลัะรับรองอย่างเป็น
ทางการ จัากนักวิิชาการแลัะผ้้ปฏิบัติงานที�มีชื�อเสียง
ระดัีบโลัก ประกอบด้ีวิย modules ดัีงนี�
• OLRL - Financial and Banking Law (กฎีหมาย
การเงินการธินาคำาร) - http://olrl.ouplaw.com/
home/FBL รวิบรวิมเอกสารแลัะข้ ้อม้ลัดี ้าน
กฎีหมายการเงินการธินาคำารไวิ้อย่างคำรบถ้วิน โดียเฉพื่าะหนังสือเลั่มดัีงในแวิดีวิง
การเงินการธินาคำาร อย่างเช่น Mann on the Legal Aspect of Money 
แลัะ Derham on the Law of Set-Off ที�มีเนื�อหาดี้านการวิิเคำราะห์ระบบ
เงินตราแลัะวิิกฤติทางการเงินต่างๆ
• OLRL - International Commercial Arbitration (อนุญาโตตุลัาการการค้ำา) - 
http://olrl.ouplaw.com/home/ICMA รวิบรวิมเอกสารด้ีานอนุญาโตตุลัาการ
การคำ้า ทั�งในดี้านคำวิามสำาคัำญ ลัักษณะ แลัะกฎีเกณฑิ์เฉพื่าะข้องเนื�อหา
อนุญาโตตุลัาการการค้ำา
• OLRL - International Commercial Law (กฎีหมายการคำ้า) - http://olrl.
ouplaw.com/home/ICML 

(อ่่านต่่อ่หน้า 6)

ฐานข้้อมููลฐานข้้อมููล

น.ส.สาธิินา  สุธิรรมนิรันด์์                                                                            สำานักหอ่สมุด์กลางน.ส.สาธิินา  สุธิรรมนิรันด์์                                                                            สำานักหอ่สมุด์กลาง

http://opil.ouplaw.com/ home/ORIL
http://opil.ouplaw.com/ home/ORIL
http://oxcat.ouplaw.com
http://oxcon.ouplaw.com/h ome/OCW
https://olrl.ouplaw.com/home/OLRL
https://opil.ouplaw.com/home/MPIL
https://oxcon.ouplaw.com/home/MPECCOL
https://forms.gle/M1EPqgEQstQ5jo5t9
http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
http://oxcat.ouplaw.com
http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW
https://olrl.ouplaw.com/home/OLRL
http://olrl.ouplaw.com/home/FBL
http://olrl.ouplaw.com/home/FBL
http://olrl.ouplaw.com/home/ICML
http://olrl.ouplaw.com/home/ICML


ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์

 เมื�อตอนที�แล้ัวิผมพื่ยายามอธิิบายว่ิาผ้้ข้าย
ซึึ่�งตามตัวิอย่างคืำอผ้ ้ผลิัตคำรีมยี�ห ้อกวินเองจัะ
ตัดีสินใจัลัดีราคำาลังจัากหลัอดีลัะ 100 บาทเหลืัอ 
90 บาทดีีหรือไม่ โดียมีเงื�อนไข้วิ่าผ้้ข้ายทราบวิ่า
คำ่าคำวิามยืดีหยุ่นอุปสงคำ์ต่อราคำาข้องคำรีมยี�ห้อนี�
เท่ากับลับ 1.25 โดียที�ช่วิงท้าย ๆ ผมไดี้อธิิบาย
ไว้ิด้ีวิยว่ิา  ค่ำาคำวิามยืดีหยุ่นข้องอุปสงค์ำต่อราคำาที�มี
คำ่าเท่ากับลับ 1.25 นั�นแปลัวิ่าถ ้าราคำาคำรีมนี� 
“ลัดีลัง” 1 เปอร์เซ็ึ่นต์ อุปสงค์ำต่อคำรีมจัะ “เพิื่�มขึ้�น”
1.25 เปอร์เซ็ึ่นต์(แลัะตรงข้้ามถ้าราคำาส้งขึ้�น 
1 เปอร ์เซ็ึ่นต ์ อุปสงคำ์ต่อคำรีมจัะลัดีลัง 1.25 
เปอร์เซ็ึ่นต์ แต่เนื�องจัากเป้าหมายในที�นี�ต้องการ
พิื่ส้จัน์เรื�องการลัดีราคำาผมจึังจัะข้อเอาตัวิอย่าง
การลัดีราคำาเป็นหลััก
 เมื�อเราทราบว่ิาการลัดีราคำา 1 เปอร์เซ็ึ่นต์
จัะทำาให้อุปสงค์ำต่อคำรีมเพิื่�ม 1.25 เปอร์เซ็ึ่นต์ ดัีงนั�น
การที�ลัดีราคำาคำรีมลังจัาก 100 เหลืัอ 90 บาท
ซึึ่�งเท่ากับวิ่าลัดีราคำาลัง 10 เปอร์เซ็ึ่นต์ก็จัะทำาให้
อุปสงค์ำต่อคำรีมเพิื่�มขึ้�นเท่ากับ 1.25 x 10 ซึึ่�งเท่ากับ 
12.5 เปอร์เซ็ึ่นต์
 เมื�อร้้วิ่าการลัดีราคำาจัะทำาให้อุปสงคำ์เพิื่�ม 
12.5 เปอร์เซ็ึ่นต์ก็ต้องมีคิำดีต่อวิ่า 12.5 เปอร์เซ็ึ่นต์
ข้องคำรีมที�ข้ายอย้เ่ดิีม 1 แสนข้วิดีเป็นเท่าใดี ซึึ่�งผม
สมมติตัวิเลัข้ให้คำำานวิณง่ายอย้แ่ล้ัวิ เราก็จัะทราบว่ิา
อุปสงคำ์เพิื่�มเท่ากับ 12.5 x 1 แสนข้วิดี เท่ากับ 
12,500 ข้วิดี
 ถึงตอนนี�เราก็คำำานวิณไดี้แลั้วิลัะคำรับว่ิา
รายรับข้องสมศึรีจัากการข้ายคำรีมจัะเพิื่�มขึ้�นหรือ
ลัดีลังเพื่ราะตอนที�ตั�งราคำาไวิ้ข้วิดีลัะ 100 บาทนั�น
ข้ายไดี้ 1 แสนข้วิดี ทำาให้สมศึรีมีรายไดี้เท่ากับ 
100 ค้ำณ 1 แสนเท่ากับ 10 ลั้านบาท แต่เมื�อลัดี
ราคำาลังเหลืัอข้วิดีลัะ 90 บาทนั�นจัะข้ายไดี้เพิื่�มขึ้�น
เป็น 12,500 ข้วิดี รายรับข้องสมศึรีจัากการข้าย
คำรีมในตอนนี�จึังจัะเท่ากับ 90 ค้ำณดี้วิย 12,500
ซึึ่�งเท่ากับ 10,125,000 บาท เมื�อเทียบกับรายไดี้
ก่อนลัดีราคำาจึังไดี้สรุปวิ่ารายรับจัากการข้ายข้อง
สมศึรีเพิื่�มขึ้�น...ตอบคำำาถามได้ีแล้ัวิ
 แม้จัะหาคำำาตอบได้ีแล้ัวิแต่ยงัมีเรื�องที�จัะต้อง
พิื่ส้จัน์ต่อไปอีกวิ่าถ้าคำ่าคำวิามยืดีหยุ ่นน้อยกวิ่า 
1 แล้ัวิการลัดีราคำาจัะทำาให้รายรับจัากการข้ายลัดีลัง

ข้้อปฏิิบัติการข้อหลักฐานข้องนักศึกษา ข้้อปฏิิบัติการข้อหลักฐานข้องนักศึกษา 
Pre-degree ต้องปฏิิบัติอย่ีางไรPre-degree ต้องปฏิิบัติอย่ีางไร

สิ�งทีั�ต้องดำาเนินการสำาหรับสิ�งทีั�ต้องดำาเนินการสำาหรับ
ผู้้้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผู้้้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

ทัางอินเทัอร์เน็ตทัางอินเทัอร์เน็ต

ปัญ่หานักศึกษาปัญ่หานักศึกษา
ตอบตอบ

กอ่งบรรณาธิิการ

จัริงหรือไม่ ซึึ่�งผมก็จัะข้อเอาตัวิอย่างเดิีมมาใช้คืำอ
สมศึรีข้ายคำรีมหลัอดีลัะ 100 บาทไดี้ 1 แสนข้วิดี
ทำาให้มีรายรับ 10 ลั้านบาท แลัะต่อไปก็จัะสมมติ
ให้สมศึรีคิำดีจัะลัดีราคำาลังจัาก 100 บาทเหลืัอ 90 บาท
หรือลัดีลัง 10 เปอร์เซ็ึ่นต์เช่นเดีียวิกับตัวิอย่างแรก 
แต่จัะสมมุติใหม่ให้ค่ำาคำวิามยดืีหยุน่อุปสงค์ำต่อราคำา
ข้องคำรีมกวินเองมีคำ่าเท่ากับลับ 0.75 ซึึ่�งถือวิ่าเป็น
ค่ำาคำวิามยืดีหยุ่นน้อย
 เมื�อเราทราบวิ่าการลัดีราคำา 1 เปอร์เซ็ึ่นต์
จัะทำาให้อุปสงค์ำต่อคำรีมเพิื่�ม 0.75 เปอร์เซ็ึ่นต์ ดัีงนั�น
การที�ลัดีราคำาคำรีมลังจัาก 100 เหลืัอ 90 บาทซึึ่�ง
เท่ากับวิ่าลัดีราคำาลัง 10 เปอร์เซ็ึ่นต์ก็จัะทำาให้
อุปสงค์ำต่อคำรีมเพิื่�มขึ้�นเท่ากับ 0.75 x 10 หรือ 7.5 
เปอร์เซ็ึ่นต์
 เมื�อร้้วิ่าการลัดีราคำาจัะทำาให้อุปสงคำ์เพิื่�ม 
7.5 เปอร์เซ็ึ่นต์ก็ต้องมาคิำดีต่อวิ่า 7.5 เปอร์เซ็ึ่นต์
ข้องคำรีมที�ข้ายอย้เ่ดิีม 1 แสน ข้วิดีเป็นเท่าใดี ซึึ่�งผม
สมมติตัวิเลัข้ให้คำำานวิณง่ายอย้แ่ล้ัวิ เราก็จัะทราบว่ิา
อุปสงคำ์จัะเพิื่�มเท่ากับ 7.5 x 1 แสนข้วิดี เท่ากับ 
7,500 ข้วิดี
 ถึงตอนนี�เราก็คำำานวิณได้ีแล้ัวิลัะคำรับว่ิาเมื�อ
ลัดีราคำาลังเหลืัอข้วิดีลัะ 90 บาทนั�นจัะข้ายไดี้
เพิื่�มขึ้�นเป็น 7,500 ข้วิดี รายรับข้องสมศึรีจัากการ
ข้ายคำรีมในตอนนี�จึังจัะเท่ากับ 90 ค้ำณดี้วิย 7,500 
ซึึ่�งเท่ากับ 9,675,000 บาท เมื�อเทียบกับรายไดี้
ก่อนลัดีราคำาจึังไดี้สรุปวิ่ารายรับจัากการข้ายข้อง
สมศึรีลัดีลังจัริง
 ในทางกลัับกันนั�น เราก็จัะสามารถใช้ข้้อม้ลั
จัากตัวิอย่างเดิีมนี�พิื่ส้จัน์ไดี้วิ่าถ้าอุปสงคำ์ยืดีหยุ่น 
“น้อย” การขึ้�นราคำาจัะทำาให้รายรับจัากการข้าย
เพิื่�มขึ้�น แลัะถ้าลัดีราคำาจัะทำาให้รายรับจัากการข้าย
ลัดีลัง เป็นไปตามที�ตำาราเศึรษฐศึาสตร์เบื�องต้น
ไม่ผิดีเพีื่�ยน
 สุดีท้ายข้องตอนนี�ก็ข้อทำาให้กระจ่ัาง (เคำลีัยร์)
สำาหรับผ้้ที�ไม่ถนัดีอ่านตำาราเศึรษฐศึาสตร์อีกนิดีวิ่า
ที�เข้าบอกว่ิาอุปสงค์ำยดืีหยุน่มากหรือน้อยนั�นเข้าด้ีจัาก 
ตัวิเลัข้ (ไม่คิำดีเคำรื�องหมายลับ) ว่ิามากหรือน้อยกว่ิา 
1 เป็นหลััก ถ้าคำ่ามากกวิ่า 1 ก็เรียกวิ่ายืดีหยุ่นมาก 
แลัะถ้าคำ่าน้อยกวิ่า 1 ก็เรียกวิ่ายืดีหยุ ่นน้อย...
จับแล้ัวิคำรับไม่มีต่อตอน 3

Username แลัะ Password ที�ไดี้รับจัากการสมัคำร
ในการเข้้าใช้งาน
 2. ให้สมัคำรใช้งานระบบ e-service ข้อง
มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหงที� https:/beta-e-service.
ru.ac.th เพืื่�อใช้ตรวิจัข้้อม้ลัต่างๆ ข้องนักศึึกษา เช่น 
ผลัการสอบ ตารางสอบรายบุคำคำลั ผลัการลังทะเบียน
 3. ตรวิจัสอบรายชื�อรับบัตรประจัำาตัวินักศึึกษา 
จัาก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard 
ประมาณ 90 วัินทำาการ หลัังจัากไดี้รับรหัสประจัำาตัวิ
นักศึึกษาเรียบร้อยแลั้วิ ติดีต่อข้อรับบัตรประจัำาตัวิ

นักศึึกษาได้ีที� ธินาคำารไทยพื่าณิชย์ สาข้ามหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง หัวิหมาก  อาคำาร สวิป. ชั�น 1 เปิดีทำาการ
วัินจัันทร์-ศุึกร์ เวิลัา 08.30 – 15.30 น. 
 เอกสารที�ใช้ในการติดีต่อรับบัตรประจัำาตัวิ
นักศึึกษา มีดัีงนี�
 -  บัตรประจัำาตัวิประชาชน พื่ร้อมสำาเนา
จัำานวิน 1 ฉบับ
 -  หลัักฐานการลังทะเบียนเรียน (ใบเสร็จั
รับเงิน)

ตอน...ตอน...ตััดสิินใจไม่่ถููก ตััดสิินใจไม่่ถููก ((22))
ถาม: ข้ณะนี�เป็นนักศึึกษา Pre-degree รหัส 59 
อยากจัะสอบถาม ดัีงนี�
    1. สามารถลังทะเบียนเรียนได้ีจันถึงปีไหน 
แลัะจัำาเป็นจัะต้องเทียบโอนหน่วิยกิตเพืื่�อที�จัะสมัคำรเรียน
เป็นนักศึึกษาใหม่ในปีไหน
    2. ในการเทียบโอนหน่วิยกิตสามารถ
สมัคำรทางออนไลัน์ไดี้หรือไม่ แลัะจัะต้องเตรียม
เอกสารอะไรบ้าง 
    3. การข้อทรานสคำริปท์สามารถข้อผ่าน
ช่องทางได้ีทางไหนบ้าง 
    4. สามารถตรวิจัสอบวิิชาที�สามารถ
เทียบโอนได้ีอย่างไรบ้าง

ตอบ: 1. นักศึึกษารหัส 59 สมัคำรภาคำ 1/2559 
ลังทะเบียนไดี้ถึงภาคำซึ่่อม 2, S/2566 ถ้าสมัคำรใน
ภาคำ 2/2559 ลังทะเบียนได้ีถึงภาคำซ่ึ่อม 1/2567 แลัะ
สำาหรับนักศึึกษา Pre-degree ที�ไดี้รับวุิฒิฯ ม.6 แลั้วิ 
สามารถลัาออกจัากนักศึึกษารหัส Pre-degree 
เพืื่�อทำาการสมัคำรเป็นนักศึึกษาใหม่ดี้วิยวุิฒิฯ ม.6 
ไดี้เลัย หรือนักศึึกษาจัะเก็บสะสมหน่วิยกิตไปก่อน
แลั้วิจึังทำาการสมัคำรใหม่พื่ร้อมใช้สิทธิิเทียบโอนใน
ภายหลัังก็ได้ี
 2. นักศึึกษาที�ใช้สิทธิิเทียบโอนสามารถทำาการ
สมัคำรเป็นนักศึึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตไดี้ โดียเลืัอก
ประเภทการสมัคำรเป็นใช้สิทธิิเทียบโอนในระบบ
รับสมัคำร เอกสารที�ใช้ประกอบการสมัคำร มีดัีงนี�
    2.1 สำาเนาบัตรประจัำาตัวิประชาชน
    2.2 สำาเนาวุิฒิทางการศึึกษาถ่ายสำาเนา
หน้า-หลััง
    2.3 ร้ปถ่ายสี ข้นาดี 2 นิ�วิ หรือ 1.5 นิ�วิ
    2.4 กรณีเปลีั�ยนชื�อ-นามสกุลั ให้แนบสำาเนา
ใบเปลีั�ยนชื�อ-นามสกุลั หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 3. นักศึึกษาสามารถข้อใบแสดีงผลัการศึึกษา
แบบไม่สำาเร็จัการศึึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์
โดียดีาวิน์โหลัดีใบคำำาร้องไดี้ที� http://www.regis.
ru.ac.th/document/Form/20218_TR_Not_
Covid.pdf  
 4. นักศึึกษาที�สมัคำรประเภทใช้สิทธิิเทียบโอน
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตภายหลัังการสมัคำรเมื�อได้ีรับบัตร
ประจัำาตัวินักศึึกษาแลั้วิ ให้ดีำาเนินการติดีต่อที� 
ฝ่่ายทะเบียนคำณะที�สังกัดีเพืื่�อทำาเรื�องเทียบโอนต่อไป

ถาม:   นักศึึกษาที�สมัคำรเป็นนักศึึกษาใหม่ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ต้องดีำาเนินการอย่างไรบ้าง 

ตอบ:  เมื�อผ้้สมัคำรมีสถานะเป็นนักศึึกษาเรียบร้อย
แล้ัวิ ให้ดีำาเนินการดัีงนี�
 1. ให้พิื่มพื่์ใบเสร็จัลังทะเบียนเรียนในหน้า
สถานะการสมัคำร www.iregis2.ru.ac.th โดียใช้ 
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ข่่าวกระบวนวิชาข่่าวกระบวนวิชา
ภาค 1/2564ภาค 1/2564

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

 วิรรณคำดีีวิิจัักษณ์

 Literary Appreciation

วัิน เวิลา สถานทีั�เรียีน

 วัินอังคำาร เวิลัา 09.30-11.20 น.

 ทางเฟซึ่บุ�กไลัฟ์ www.facebook.com/

groups/393952485794549/

อาจัารย์ีผู้้้สอน

 รองศึาสตราจัารย์ ดีร.สายวิรุณ สุนทโรทก 

คำาอธิิบายีรายีวิิชุา

 เป็นวิิชาสำาหรับนักศึึกษาชั�นปีที� 2 หรือ 3

ที�เรียนวิิชาเอกสาข้าภาษาไทย ทั�งคำณะมนุษยศึาสตร์

แลัะคำณะศึึกษาศึาสตร์ เนื�อหากลั่าวิถึงการอ่าน

วิรรณคำดีี เพื่ื �อพื่ิจัารณาลัักษณะข้องคำวิามเป็น

วิรรณคำดีี ดีังที�ปรากฏในคำำาอธิิบายกระบวินวิิชาวิ่า

“บทบาทหน้าที�ข้องวิรรณคำดีี กระบวินการสร้าง - 

เสพื่วิรรณคำดีี ประเภทข้องวิรรณคำดีี การวิิจัักษณ์

วิรรณคำดีีตามหลัักวิรรณศึิลัป์ การวิิเคำราะห์รส

วิรรณคำดีี ลัีลัาภาษา นำ�าเสียง คำุณคำ่าคำวิามงามข้อง

วิรรณคำดีีด้ีานเสียงแลัะคำวิามหมาย แลัะองค์ำประกอบ

ข้องวิรรณคำดีี”

ตำารา/เอกสารประกอบการเรียีน

 ผ้้สอนใช้ตำาราเรียนกระบวินวิิชา THA2204

ข้องรองศึาสตราจัารย์ ดีร.สายวิรุณ สุนทโรทก

แนวิทัางการวัิดผู้ล

 ข้้อสอบ อัตนัย 10 ข้้อ ให้ตอบสั�นๆ อธิิบาย

ตรงประเดี็นที �ถาม ข้้อสอบเน้นการอ่านตัวิบท

วิรรณคำดีีไทยสั�นๆ ตามที�ปรากฏในตำารา เน้นการ

ร้้จัักประเภทฉันทลัักษณ์ ลัักษณะทางวิรรณศึิลัป์

กลัวิิธิีการประพื่ันธิ์ แลัะคำวิามไพื่เราะข้องวิรรณคำดีี

ซึึ่�งจัะเป็นประโยชน์ต่อการนำาคำวิามร้้ในการวิิเคำราะห์

วิรรณคำดีีไปใช้กับวิิชาอื �นแลัะนำาไปสอนในการ

ประกอบอาชีพื่ต่อไป

ข้้อแนะนำาในการเรียีนและการสอบ

 ถ้านักศึึกษาไม่สามารถเข้้าเรียนไดี้ ให้อ่าน

ตำาราอย่างลัะเอียดี แลัะฟังการบรรยายประกอบ

ชุ่องทัางการติดต่อกับอาจัารย์ีผู้้้สอน

 รองศึาสตราจัารย์ ดีร.สายวิรุณ สุนทโรทก

คำณะมนุษยศึาสตร์

 e-mail: saiwaroonn@hotmail.com

facebook: saiwaroon soon

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
 Statistical Physics
วัิน เวิลา สถานทีั�เรียีน

 วัินอังคำาร เวิลัา 11:30 - 13:20 น.
 https://classroom.google.com/c/
NDA2MzQ1MTc5MTg2?cjc=zbnrqjr
อาจัารย์ีผู้้้สอน

 อาจัารย์ ดีร.มาณิต แกล้ัวิทนงค์ำ
คำาอธิิบายีรายีวิิชุา

 คำวิามน่าจัะเป็นเบื�องต้น ระบบอนุภาคำที�เป็น
แบบสุ่ม พืื่�นฐานข้องฟิสิกส์สถิติ สถานะจุัลัภาคำแลัะ
ทฤษฎีีอองซึ่อมเบลัอ สัจัพื่จัน์พืื่�นฐานในฟิสิกส์สถิติ
อองซึ่อมเบลัอแบบต่างๆ ฟังก์ชันพื่าร์ทิชัน การ
ประยุกต์ใช้ซึ่อมเบลัอในระบบมหภาคำ สถิติเชิง
คำวิอนตัมข้องแก�สในอุดีมคำติ
 Basic concepts of probability and
statistics, random processes, microstates and
ensemble theory, postulate in statistical
physics, ensembles, partition functions,
applications of ensembles in macroscopic
systems, quantum statistics of ideal gases
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียีน

 1. สุพื่ัฒน์ ราชณรงคำ์, ฟิส ิกส์เช ิงสถิต ิ,
ภาคำวิิชาฟิสิกส์ คำณะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง
 2. นรา จัิรภัทรพื่ิมลั, กลัศึาสตร์เชิงสถิติ,
สำานักพิื่มพ์ื่แห่งจุัฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
 3. Evelyn Guha, Statistical Mechanics
An Introduction, Alpha Science International
Ltd. Oxford, U.K.
 4. Federick Reif, Fundamentals of 
Statistical and Thermal Physics, McGraw-Hill
international edition.
แนวิทัางการวัิดผู้ล

 1. สอบปลัายภาคำอัตนัย
 2. แบบฝึ่กหัดี
ข้้อแนะนำาในการเรียีนและการสอบ

 ด้ีวิิดีีโอบรรยาย อ่านหนังสือ ทำาแบบฝึ่กหัดี
ชุ่องทัางการติดต่อกับอาจัารย์ีผู้้้สอน

 1. ไลัน์กลัุ่ม: https://line.me/R/ti/g/
HL9BsZdZqb
 2. อีเมลั: manit@rumail.ru.ac.th

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

 การพัื่ฒนาระบบราชการ

 Bureaucratic Development

วัิน เวิลา สถานทีั�เรียีน

 วัินอังคำาร เวิลัา 09.30-11.20 น.

 บรรยายทางออนไลัน์ผ่าน course on

demand

อาจัารย์ีผู้้้สอน

 รองศึาสตราจัารย์ ดีร.วิรัชยา ศิึริวัิฒน์

 อาจัารย์ ดีร.ศึกลัรัตน์ จิัรรุ่งเรืองวิงศ์ึ

เน้�อหาวิิชุาโดยีสังเข้ป

 ศึึกษาคำวิามหมายข้องการพัื่ฒนา การบริหาร

การพัื่ฒนาการบริหาร ระบบราชการ แนวิคิำดีเกี�ยวิกับ

ระบบราชการแลัะการบริหารราชการ หลัักการ

บริหารเชิงพื่ฤติกรรมศึาสตร์ แนวิคำิดีเกี�ยวิกับการ

พัื่ฒนาองค์ำการ ผ้้นำากับการพัื่ฒนาองค์ำการ เทคำนิคำ

การพื่ัฒนาองคำ์การ ปัญหาข้องระบบราชการ การ

ปฏิร้ประบบราชการ กรณีตัวิอย่างงานวิิจััยที�เกี�ยวิข้้อง

แลัะแนวิคิำดีปรัชญาเศึรษฐกิจัพื่อเพีื่ยงกับการพัื่ฒนา

ระบบราชการไทย

ตำารา/เอกสารประกอบการเรียีน

 ใช้ 3 เลั่ม คำือ (1) PA313 ราคำา 51 บาท 

(2) PA313(S) ราคำา 33 บาท แลัะ (3) POL3312

ราคำา 64 บาท รวิม 148 บาท

สถานท่ีจำาหน่าย

 อาคำารสำานักพิื่มพ์ื่ชั�น 3 ใกล้ัอาคำารเวีิยงผา 

โทร. 02-3108757-59 เปิดีจัำาหน่ายทุกวิัน แลัะ

สามารถสั�งซืึ่�อออนไลัน์ได้ีที� www.rupress.ru.ac.th

การวัิดผู้ล

 ข้้อสอบเป็นอัตนัย 4 ข้้อ

ข้้อแนะนำาในการสอบ

 ให้นักศึึกษาอ่านตำาราแลัะฝ่ึกตอบคำำาถาม

ท้ายบท

ข้้อแนะนำาในการเรียีน

 นักศึึกษาสามารถติดีตามการบรรยายทาง

ออนไลัน์ผ่าน course on demand ซึึ่�งเนื�อหาการ

บรรยายยึดีถือตามตำาราหลััก POL3312 คำวิบคำ้่กับ

PA313, PA313(s) สำาหรับ PA313(s) อ่านเนื�อหา

บทที� 6

ชุ่องทัางการติดต่อกับอาจัารย์ีผู้้้สอน

 สถานที่ทำางาน คำณะรัฐศึาสตร์ ห้อง 525

แลัะห้อง 521 อาคำาร POB

PHY2209/PHY2209/
PHY3209PHY3209

THA2204THA2204 POL3312POL3312
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ข่่าวกระบวนวิชาข่่าวกระบวนวิชา
ภาค 1/2564ภาค 1/2564 ชุ้�อกระบวินวิิชุา

 คำวิามเป็นคำร้
 Teacher Professional
วิัน เวิลา สถานทัี�เรียีน

 วิันพื่ฤหัสบดีี เวิลัา 11.30-13.20 น.
 ผ่านระบบ Course on demand แลัะ
Cyber classroom
อาจัารยี์ผู้้้สอน

 รองศึาสตราจัารย์ ดีร.ธิงชัย สมบ้รณ์
คำาอธิิบายีรายีวิิชุา

 พื่ัฒนาการวิิชาชีพื่คำร้ บทบาทแลัะหน้าที�
รวิมทั�งภาระข้องคำร้ คำุณลัักษณะแลัะจัรรยาบรรณ
ข้องคำร้ที�ดีี การเสริมสร้างศึักยภาพื่แลัะสมรรถภาพื่
คำวิามเป็นคำร้ การสร้างทัศึนคำติที�ดีีต่อวิิชาชีพื่คำร้
เกณฑิ์มาตรฐาน ตลัอดีจันเป็นผ้้นำาแห่งการเรียนร้้
แลัะผ้้นำาแห่งการเปลัี�ยนแปลังเพื่ื�อพื่ัฒนาวิิชาการ
กฎีหมายที�เกี�ยวิข้้องกับการศึึกษา
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียีน

 1. ธิงชยั สมบ้รณ์. แก่นคำวิามเป็นคำร้. กรงุเทพื่
มหานคำร: สำานักพื่มิพ์ื่จุัฬาลังกรณ์มหาวิทิยาลัยั, 2563.
 2. ธิงชยั สมบร้ณ์. คำวิามเป็นคำร ้(EDF2103).
กรงุเทพื่มหานคำร: สำานักพื่มิพ์ื่มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง,
2562.
แนวิทัางการวิัดผู้ล

 1. คำะแนนสอบ ข้้อสอบอัตนัย 5 ข้้อ
 2. คำะแนนคำวิามสนใจัในการเรยีน 10 คำะแนน
 3. คำะแนนจัากการนำาเสนอรายงานในชั�นเรยีน
20 คำะแนน
หมายเหต์ : ปรับตามคำวิามเหมาะสม
ข้้อแนะนำาในการเรียีนและการสอบ

 1. อ่านหนังสือให้มาก
 2. เข้้าชั�นเรียน
 3. ฝ่ึกเข้ียนตอบในลัักษณะข้้อคำำาถาม
ชุ่องทัางการติดต่อกับอาจัารยี์ผู้้้สอน

 1. ห้องทำางาน ชั�น 3 อาคำารนคำรชมุ ห้อง 13
 2. โทร. 02 310 8325
 3. Id Line: pakthongchai0930

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

 ทฤษฎีีสังคำมวิิทยาแลัะมานุษยวิิทยา
 SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL
THEORY
วัินเวิลาและสถานทีั�เรียีน

 วัินอังคำาร เวิลัา 07:30 - 09:20 น.
 ทาง Google Classroom (https://bit.ly/
3DqK94M)
อาจัารย์ีผู้้้สอน

 ผ้้ช่วิยศึาสตราจัารย์อัญชลัา โภชนสมบ้รณ์
แนวิสังเข้ปวิิชุา

 ศึึกษาแนวิคำวิามคิำดี ทฤษฎีีทางสังคำมวิิทยา
แลัะมานุษยวิิทยาที�สำาคัำญตั�งแต่ศึตวิรรษที� 18 จันถึง
ปัจัจุับัน ประโยชน์ข้องแนวิคำวิามคิำดีทฤษฎีีที�มีต่อ
การพัื่ฒนา การวิิจััยแลัะการแก้ปัญหาทางสังคำม
(PR. SOC1003 & SOC2033 นักศึึกษาที�เรียนวิิชานี�
คำวิรผ่านวิิชาสังคำมวิิทยาแลัะมานุษยวิิทยาเบื�องต้น
แลัะการเปลีั�ยนแปลังทางสังคำมมาก่อน)
เอกสารประกอบการเรียีน

 - หนังสือ SO483 แลัะ SO499 (S) จัำาหน่าย
ที�ศ้ึนย์หนังสือ อาคำารสำานักพิื่มพ์ื่
 - เอกสาร SO483 ประวัิติแนวิคิำดีทางสังคำม
วิิทยา โดีย รศึ.สุนทรี พื่รหมเมศึ
 นักศึึกษาสามารถถ่ายสำาเนาไดี้ที�ร้าน
ถ่ายเอกสาร ชั�น 1 คำณะมนุษยศึาสตร์
หัวิข้้อหลัก

 - ศัึพื่ท์คำวิรร้้
 - ทฤษฎีีทางสังคำมวิิทยาแลัะทฤษฎีีทาง
มานุษยวิิทยา
 - ประโยชน์ข้องแนวิคำวิามคิำดี
วัินและเวิลาสอบ

 ปลัายภาคำ: TU 11 JAN. 2022 A
 สอบซ่ึ่อม: TH 10 MAR. 2022 B
แนวิทัางการวัิดผู้ล

 - ข้้อสอบอัตนัย สำาหรับผ้้ที�เข้้าเรียนประจัำา
สามารถสะสมคำะแนนเก็บบางส่วิน จัากรายงานกลุ่ัม
ที�ต้องส่งตามวัินที�กำาหนดีระหวิ่างภาคำการศึึกษา
แลัะนำาเสนอในชั�นเรียน (จัำากัดีจัำานวินกลุ่ัมตามเวิลัา
การนำาเสนอ)
 - การทำารายงานมีจุัดีประสงคำ์เพืื่�อส่งเสริม
ให้นักศึึกษาคำ้นคำวิ้า ฝ่ึกคิำดีวิิเคำราะห์ ฝ่ึกการทำางาน
เป็นกลุั่มแลัะมีโอกาสนำาเสนอผลังาน แลัะไดี้รับ
ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึึ่�งการทำารายงานนี�
ไม่มีผลัต่อการสอบได้ี (นักศึึกษาที�ไม่มีเวิลัาเข้้าเรียน
ไม่จัำาเป็นต้องทำา) แลัะไม่มีการทำารายงานเพิื่�มเติม
ทุกกรณี (หลัังจัากเกินกำาหนดีเวิลัาส่ง หรือ เพืื่�อใช้
ในการสอบซ่ึ่อม)

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

 ชีวิิตแลัะระบบนิเวิศึวิิทยา
 Life and Systems Ecology
วัิน เวิลา สถานทีั�เรียีน

 วัินอังคำาร เวิลัา 09.30 – 11.20 น.
 เรียนออนไลัน์ผ่าน Cyber classroom
หรือ Course on demand
อาจัารย์ีผู้้้สอน

 รองศึาสตราจัารย์ ดีร.ธิรรมศัึกดิี� ยีมิน
 ผ้้ช่วิยศึาสตราจัารย์ ดีร.มาฆมาส สุทธิาชีพื่
 อาจัารย์ข้จัรศัึกดิี� วิงศ์ึชีวิรัตน์
คำาอธิิบายีรายีวิิชุา

 เป็นวิิชาที�ศึึกษาคำวิามซัึ่บซึ่้อนข้องระบบ
ในเชิงพื่ลัวัิตร คำวิามซัึ่บซึ่้อนข้องสิ�งมีชีวิิต ตลัอดีจัน
ศึึกษาการเปลีั�ยนแปลังสิ�งมีชีวิิตตามระยะเวิลัา แลัะ
คำวิามสัมพัื่นธ์ิระหว่ิางสิ�งมีชีวิิตกับสภาพื่แวิดีล้ัอม
จุัดมุ่งหมายีข้องกระบวินวิิชุา

 เพืื่�อให้ผ้้เรียนเข้้าใจัวิ่า การดีำารงชีวิิตข้อง
มนุษย์คำวิรคำำานึงถึงพืื่�นฐานคำวิามสัมพัื่นธิ์ระหวิ่าง
มนุษย์แลัะสิ�งแวิดีลั้อมที�อย้่รอบตัวิเรา ไม่วิ่าจัะเป็น
เรื�องการใช้ทรัพื่ยากรธิรรมชาติ การใช้พื่ลัังงาน
หากมนุษย์ไม่เข้้าใจัคำวิามสัมพัื่นธ์ิเหล่ัานี� โลักข้องเรา
อาจัจัะเกิดีปัญหาคำวิามเสื�อมโทรม การส้ญหายไป
ข้องทรัพื่ยากรต่าง ๆ โดียมุ่งเน้นให้เข้้าใจัแลัะรักษา
ทรัพื่ยากรธิรรมชาติให้คำงอย้อ่ย่างดีีต่อไป
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียีน

 หนังสือชีวิิตแลัะระบบนิเวิศึวิิทยา (Life and
Systems Ecology) แต่งโดีย รองศึาสตราจัารย์
ดีร.ไพื่บ้ลัย์ ภ้ริเวิทย์
แนวิทัางการวัิดผู้ล

 ข้้อสอบอัตนัย จัำานวิน 5 ข้้อ 
ข้้อแนะนำาในการเรียีนและการสอบ

 นักศึึกษาคำวิรอ่านแลัะทบทวินเนื�อหาข้อง
วิิชาในการเรียนลั่วิงหน้าก่อนรับฟังการบรรยาย
เพืื่�อทำาคำวิามเข้้าใจักับเนื�อหาวิิชาที�จัะเรียน นักศึึกษา
จัะต้องถ่ายทอดีคำวิามร้้เป็นตัวิหนังสือให้ถ้กต้อง
คำวิรตอบให้ตรงคำำาถามแลัะตอบให้คำรบทุกประเด็ีน
คำำาถาม ฝึ่กเขี้ยนแลัะเรียบเรียงการเขี้ยนตอบให้ดีีด้ีวิย
อย่าอ่านแลัะฟังเพีื่ยงอย่างเดีียวิ เพื่ราะอาจัทำาให้ทำา
ข้้อสอบได้ีไม่ทันเวิลัาที�กำาหนดี รวิมถึงคำวิรแบ่งเวิลัา
ในการเขี้ยนคำำาตอบ ในแต่ลัะข้้อให้ดีีแลัะทำาข้้อสอบ
ให้คำรบทุกข้้อ เพื่ราะคำะแนนในแต่ลัะข้้อนั�นจัะมี
คำะแนนเท่ากัน
ชุ่องทัางการติดต่อกับอาจัารย์ีผู้้้สอน

 โทรศัึพื่ท์ ธุิรการภาคำวิิชาชีวิวิิทยา
02-310-8418
 Bio_ram_official
 Line : BIO2202

 - นอกจัากนี� นักศึึกษาสามารถเลืัอกสอบแบบ
e-Testing (ปรนัย 100 ข้้อ) ซึึ่�งอำานวิยคำวิามสะดีวิก
ให้นักศึึกษาที�ข้อจับสามารถเลืัอก วัินเวิลัาที�ต้องการ
สอบไดี้ แลัะสามารถทราบผลัไดี้ทันทีหลัังการสอบ
ถ้าสอบไม่ผ่านนักศึึกษามีสิทธิิ�เข้้าสอบปลัายภาคำ
ตามปกติ แต่หากนักศึึกษาสอบ e-Testing ผ่านแล้ัวิ
นักศึึกษาไม่มีสิทธิิ�เข้้าสอบปลัายภาคำเพืื่�อให้ไดี้ผลั
ที�ดีีขึ้�น 
ข้้อแนะนำา

 - วิิชานี�เหมาะสำาหรับนักศึึกษาปี 3-4 ขึ้�นไป
ซึึ่�งต้องผ่านวิิชาบังคัำบอื�นๆ ทางสังคำมวิิทยาแลัะ
มานุษยวิิทยามาก่อน
 ตามโคำรงสร้างหลัักส้ตรฯ กำาหนดีให้วิิชานี�
เปิดีบรรยายในภาคำ 1
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(ต่่อ่จากหน้า 2)

ฐานข�อม้ล Oxford Law Online

     รวิบรวิมเอกสารที�เกี�ยวิข้้องกับกฎีหมายการคำ้า
ระหว่ิางประเทศึ แลัะยงัคำรอบคำลุัมถึงเนื�อหากฎีหมาย
ที�เกี�ยวิกับเอกสารสัญญา การประกันภัย แลัะการ
ข้นส่งสินค้ำา
• OLRL - Private International Law (กฎีหมาย
ระหว่ิางประเทศึแผนกคำดีีบุคำคำลั) - http://olrl.
ouplaw.com/home/PRIL รวิบรวิมเอกสารงาน
อ้างอิงในด้ีานกฎีหมายเอกชน คำรบคำลุัมเนื�อหาเกี�ยวิกับ
เยาวิชนแลัะคำรอบคำรัวิ, Choice of Law, intellectual 
property law ฯลัฯ อีกทั�งยังมีหนังสือสำาคัำญใน
ดี้านกฎีหมายเอกชน เช่น Cheshire, North, and 
Fawcett on Private International Law, 
Briggs: Agreements on Jurisdiction and 
Choice of Law, แลัะ Raphael: The Anti-Suit 
Injunction 

5. Investment Claims (IC) : http://oxia.oup
law.com/home/ic 
     รวิบรวิมเอกสาร 
รายงานเกี�ยวิกับคำดีี 
ข้้อคิำดีเห็นพื่ร้อมบท
วิิเคำราะห์ตราสารระหว่ิาง
ประเทศึพื่ร้อมรายลัะเอียดี
แลัะสนธิิสัญญาเกี�ยวิกับ
กฎีหมายการลังทุน
ระหวิ่างประเทศึแลัะ
อนุญาโตตุลัาการ
     นอกจัากนี� เอกสารต่างๆ ยงัมีให้บริการแลัะค้ำนคำว้ิา
ข้้อม้ลัในหลัายร้ปแบบ ทั�งบทคำวิามจัากหนังสือ บทคำวิาม
จัากวิารสารวิิชาการ แลัะบทคำวิามจัากรายงานประจัำาปี

6. Max Planck Encyclopedia of International Law 
(MPIL) : https://opil.ouplaw.com/home/MPIL
     สารานุกรมรวิบรวิมคำวิามร้้ด้ีานกฎีหมายระหว่ิาง
ประเทศึ มีทั�งบทวิิเคำราะห์แลัะบทคำวิาม Peer-Reviewed 
จัากผ้้เชี�ยวิชาญด้ีานกฎีหมาย มากกว่ิา 1,700 บทคำวิาม 
คำรอบคำลุัมเนื�อหาในสาข้า Air Law, Law of Outer 
Space, The Use of Force ฯลัฯ รวิมถึงมีการปรับปรุง
เนื�อหาให้ทันสมัยอย้่เสมอ
7. Max Planck Encyclopedia of Comparative 
Constitutional Law (MPECCOL) : https://oxcon.
ouplaw.com/home/MPECCOL 
     สารานุกรมที�รวิบรวิมคำวิามร้้แลัะบทวิิเคำราะห์ด้ีาน
กฎีหมายรัฐธิรรมน้ญเปรียบเทียบจัากมุมมองต่างๆ 
ทั�วิโลัก ทั�งในดี้านแก่นแท้ พืื่�นฐาน ลัักษณะ การ
พัื่ฒนา แลัะประวัิติศึาสตร์ข้องกฎีหมายรัฐธิรรมน้ญ 
รวิมถึงการเปรียบเทียบกฎีหมายในแง่มุมต่างๆ เช่น 
สิทธิิมนุษยชน ข้อบเข้ต แลัะการร่างรัฐธิรรมน้ญ 
นอกจัากนี�ยังมีเนื�อหาสำาคัำญเกี�ยวิกับมหากฎีบัตร 
Magna Carta กฎีบัตรแห่งเมดิีน่า (Charter of 
Medina) ฯลัฯ อีกมากมาย

     สอบถามข้้อม้ลัเกี�ยวิกับการยืมหนังสือออนไลัน์ 
การใช้ฐานข้้อม้ลัออนไลัน์ หรือการบริการข้องสำานัก
หอสมุดีกลัาง ได้ีที�
Ask a Librarian : https://www.lib.ru.ac.th/
forum/index.php?board=2.0
Inbox Page Facebook : http://m.me/ramlibservice
Telephone : 0-2310-8646
Line OA : @063sqrqe
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ชุ่�อกระบวินวิิชุา

 คำวิามร้้ทั�วิไปสำาหรับคำร้
 General Knowledge of Teachers
วัิน เวิลา สถานทีั�เรียีน

 วัินอังคำาร เวิลัา 13.30 - 15.20 น.
 ผ่านระบบ Course on demand แลัะ
Cyber classroom
อาจัารย์ีผู้้้สอน

 ผ้้ช่วิยศึาสตราจัารย์ผ่องพื่รรณ สิทธิิชัย
คำาอธิิบายีรายีวิิชุา

 คำวิามหมายแลัะคำวิามสำาคัำญข้องคำร้ ประวัิติ
การฝ่ึกหัดีคำร้ หน้าที�แลัะสถานะข้องคำร้ในปัจัจุับัน
องคำ์กรวิิชาชีพื่คำร้ เกณฑิ์มาตรฐานวิิชาชีพื่แลัะการ
ยกย่องคำร้ การปฏิร้ปการศึึกษาแลัะการปฏิร้ป
วิิชาชีพื่คำร้ คำวิามร้้เกี�ยวิกับวิิชาชีพื่คำร้ในต่างประเทศึ
กฎีหมายที�เกี�ยวิข้้องแลัะกฎีระเบียบที�คำร้คำวิรทราบ
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียีน

 ผ่องพื่รรณ สิทธิิชัย. เอกสารประกอบการสอน
คำวิามร้้ทั�วิไปสำาหรับคำร้.
 ภาวิิไลั นาคำวิงษ์. 2549. คำวิามร้ ้ทั�วิไป
สำาหรับคำร้. กรุงเทพื่ฯ: สำานักพิื่มพื่์มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง.
 ยนต์ ชุ่มจิัต. 2553. คำวิามเป็นคำร้. กรุงเทพื่ฯ:
โอเดีียนสโตร์.
 พิื่มพื่ ์พื่รรณ เทพื่สุเมธิานนท์ . 2556.
คำวิามเป็นคำร้. กรุงเทพื่ฯ: สำานักพิื่มพื่์มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง.
 ธิงชัย สมบ้รณ์. 2562. คำวิามเป็นคำร้. 
กรุงเทพื่ฯ: สำานักพิื่มพ์ื่มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง.
แนวิทัางการวัิดผู้ล

 - ข้้อสอบอัตนัย 5 ข้้อ เวิลัาที�ใช้ในการสอบ
2 ชั�วิโมง 30 นาที
 - ทำารายงานส่ง 20 คำะแนน นำาเสนอรายงาน
10 คำะแนน เลืัอกทำาข้้อสอบ 70 คำะแนน
 - นักศึึกษาที�ศึึกษาดี้วิยตนเองทำาข้้อสอบ 
100 คำะแนน
ข้้อแนะนำาในการเรียีนและการสอบ

 นักศึึกษาสามารถเรียนออนไลัน์ผ่านช่องทาง
Google Meet แลัะติดีต่อกับอาจัารย์ผ้้สอนทาง 
Line Group
ชุ่องทัางการติดต่อกับอาจัารย์ีผู้้้สอน

 Line Open Chat:
กระบวินวิิชา EDF2104 
  

ชุ่�อกระบวินวิิชุา

 ศิึลัปสถาปัตยกรรมไทยเพืื่�อการท่องเที�ยวิ
 Thai Arts and Architecture for Tourism
วัิน เวิลา สถานทีั�เรียีน

 วัินอังคำาร เวิลัา 13.30 - 15.20 น.
 ทาง Google Classroom https://
classroom.google.com/c/Mzc5MjkxODU4Njg4?
cjc=teebv3s รหัสเข้้าชั�นเรียน teebv3s
อาจัารย์ีผู้้้สอน

 อาจัารย์ ดีร.นันทพื่ร พุ่ื่มมณี
คำาอธิิบายีรายีวิิชุา

 ศึึกษาลัักษณะแลัะร้ปแบบข้องศิึลัปสถาปัตย-
กรรมไทย ม้ลัเหตุแลัะปัจัจััยที�ก่อให้เกิดีลัักษณะ
เฉพื่าะข้องศิึลัปสถาปัตยกรรมไทยแต่ลัะประเภท 
ตามลัักษณะทางกายภาพื่แลัะคำวิามเชื�อ ประเพื่ณี
ท้องถิ�น วัิสดุีในการก่อสร้าง แลัะลัักษณะเดี่นข้อง
แต่ลัะภ้มิภาคำ รวิมทั�งศึึกษาการนำาเอกลัักษณ์แลัะ
องค์ำประกอบทางศิึลัปสถาปัตยกรรมไทยมาประยกุต์
ใช้กับการท่องเที�ยวิ
 A study of Thai historical arts and
architectural characteristics which is uniquely
distinguished from the past to present. 
Categorizing Thai arts and architecture is
based on physical geography, beliefs, 
tradition, wisdom and materials. To study 
character of identity and aesthetics in Thai
styles as well as the study of applying arts
and architectural components to support 
tourism attraction.
ตำารา/เอกสารประกอบการเรียีน

 เอกสารประกอบการเรียน HIT3301 
อาจัารย์ ดีร.นันทพื่ร พุื่่มมณี สามารถซืึ่�อไดี้ที�ร้าน 
ถ่ายเอกสาร คำณะมนุษยศึาสตร์
แนวิทัางการวัิดผู้ล

 - รายงานส่วินบุคำคำลั
 - ข้้อสอบปลัายภาคำแบบอัตนัย
ข้้อแนะนำาในการเรียีนและการสอบ

 ทบทวินเนื�อหาจัากเทปบรรยายสรุป
จัับประเด็ีนที�อาจัารย์ผ้้สอนเน้นยำ�า ในแต่ลัะเรื�อง
ซึึ่�งจัะเน้นในเรื�องแลัะประเด็ีนสำาคัำญที�จัะออกข้้อสอบ
ทำาสรุปเนื�อหาด้ีวิยตัวิเองก่อนสอบ จัะช่วิยให้เข้้าใจั
แลัะจัำาได้ีมากขึ้�น
ชุ่องทัางการติดต่อกับอาจัารย์ีผู้้้สอน

 nantaporn.p@rumail.ru.ac.th
 FB : https://www.facebook.com/
groups/189794421040943

ข่่าวกระบวนวิชาข่่าวกระบวนวิชา ภาค 1/2564ภาค 1/2564



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มห

าวิทิ
ยาลัยัรามคำำาแหง

Ramkhamhaeng unive
rsi

ty กิิจกิรรมคณะวิิทยาศาสตร์กิิจกิรรมคณะวิิทยาศาสตร์

 ภาคำวิิชาชีวิวิิทยา คำณะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง จััดีกิจักรรมสัมมนาออนไลัน์ Special
webinar : Invited speakers from Outstanding
Universities ในหัวิข้้อ “Diversity of Orchids at
Khao Yai National Park and Ecotourism
Management” โดีย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ
วัฒฐานะ ผ้ ้อำานวิยการศ้ึนย์อนุรักษ์พัื่นธุิกรรมพืื่ช
อันเนื�องมาจัากพื่ระราชดีำาริ สมเด็ีจัพื่ระเทพื่รัตนราชสุดีาฯ
สยามบรมราชกุมารี (คำลัองไผ่) เมื�อวัินที� 28 กันยายน
2564 โดียดีำาเนินการสัมมนาผ่านระบบสื�ออิเล็ักทรอนิกส์
ดี้วิยวีิดิีทัศึน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดียมี
คำณาจัารย์ นักวิิจััย นักศึึกษาระดัีบปริญญาตรี โท แลัะเอก
แลัะผ้้ที�สนใจัจัากหน่วิยงานต่างๆ เข้้ารับฟัง เช่น
มหาวิิทยาลััยมหาสารคำาม สถาบันวิิจััยวิิทยาศึาสตร์
แลัะเทคำโนโลัยแีห่งประเทศึไทย เป็นต้น เข้้าร่วิมสัมมนา
พื่ร้อมทั�งแลักเปลีั�ยนคำวิามร้้เกี�ยวิกับคำวิามหลัากหลัาย
ทางชีวิภาพื่ข้องกล้ัวิยไม้ ในพืื่�นที�อุทยานแห่งชาติเข้าใหญ่
จัังหวัิดีนคำรราชสีมา ตลัอดีจันแนวิทางพัื่ฒนาการ
จััดีการท่องเที�ยวิแบบเชิงนิเวิศึ (Ecotourism) โดียใช้
กลั้วิยไม้เป็นต้นแบบการจััดีการ ซึึ่�งสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้กับพืื่�นที�อนุรักษ์ต่างๆ ไดี้ โดียการสัมมนา
ในคำรั�งนี�มีวัิตถุประสงค์ำ เพืื่�อนำาเสนอคำวิามร้้ทางวิิชาการ
ดี้านชีวิวิิทยาที�ก้าวิหน้าในแข้นงต่างๆ มาแลักเปลีั�ยน
เรียนร้้ระหวิ่างหน่วิยงาน ซึึ่�งจัะเป็นเคำรื�องมือสำาคัำญ
สำาหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ระหวิ่างอาจัารย์
นักวิิจััย นักศึึกษา แลัะผ้้ที�สนใจั ตลัอดีจันการนำาคำวิามร้้
ที�ไดี้ไปพัื่ฒนาศัึกยภาพื่ดี้านการศึึกษา การวิิจััย แลัะ
การประกอบอาชีพื่ในอนาคำต

 อาจารย์ ดร.ภากร จ้เหล็ง อาจัารย์ประจัำา
สาข้าวิิชาเทคำโนโลัยอิีเล็ักทรอนิกส์ แลัะอาจารย์จิรเวฐน์
เพ็ช่รส์ทธิุ์� อาจัารย์ประจัำาสาข้าวิิชาเทคำโนโลัยีการเกษตร
คำณะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ไดี้รับเชิญ
จัาก ศ้ึนย์เทคำโนโลัยีเกษตรแลัะนวัิตกรรม (Agritech
and Innovation Center: AIC) จัังหวัิดีสุโข้ทัย เป็น
วิิทยากรบรรยายถ่ายทอดี “องคำ์คำวิามร้้แลัะสาธิิต
ระบบนำ�าอัจัฉริยะแปลังมะม่วิงโชคำอนันต์” ผ่านระบบ
สื�ออิเล็ักทรอนิกส์ ดี้วิยวีิดิีทัศึน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ณ ศ้ึนย์การเรียนร้้เพิื่�มประสิทธิิภาพื่การผลิัต
สินค้ำาเกษตร อำาเภอศึรีนคำร จัังหวัิดีสุโข้ทัย เมื�อวัินที� 7
กันยายน 2564 โดียมีเกษตรกร แลัะผ้้ที�สนใจั ตลัอดีจัน
หน่วิยงานที�เกี�ยวิข้้อง เข้้าร่วิมฟังบรรยาย จัำานวิน 20 คำน
ทั�งนี�ศ้ึนย์การเรียนร้้ฯ ไดี้ปฏิบัติตามมาตรการคำวิบคุำม
การแพื่ร่ระบาดีข้องเชื�อไวิรัสโคำวิิดี-19 สำาหรับการจััดี
การบรรยายในคำรั�งนี�อย่างเคำร่งคำรัดี ซึึ่�งกิจักรรมดัีงกล่ัาวิ
มีวัิตถุประสงคำ์ เพืื่�อช่วิยการบริหารจััดีการพืื่�นที�
เกษตรกรรมแบบมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ให้มี
ประสิทธิิภาพื่ตรงตามศัึกยภาพื่ข้องที�ดิีนแลัะสอดีคำล้ัอง
กับคำวิามต้องการข้องตลัาดี ซึึ่�งจัะทำาให้เกษตรกรมีผลักำาไร
ที�ส้งกวิ่าการทำาเกษตรในพืื่�นที�ไม่เหมาะสม โดียการใช้
ข้้อม้ลัทางวิิชาการในการวิิเคำราะห์ศัึกยภาพื่ข้องพืื่�นที�
ได้ีแก่ ข้้อม้ลัภ้มิอากาศึ ดิีน นำ�า สภาพื่แวิดีล้ัอมด้ีานต่างๆ
วิิเคำราะห์ร่วิมกับข้้อม้ลัคำวิามต้องการข้องตลัาดี เพืื่�อหา
คำวิามเหมาะสมข้องการทำาการเกษตรในแต่ลัะพืื่�นที�
เพืื่�อให้เกษตรกรได้ีประโยชน์ส้งสุดี

 คำณะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
จััดีกิจักรรม “กตเวิทิตาจิัตต่อผ้้เกษียณอายุราชการ
ออนไลัน์” ในงานเกษียณอายุราชการ ประจัำาปี 2564
แด่ีผ้้เกษียณ จัำานวิน 5 ท่าน ได้ีแก่ รองศาสตราจารย์
ดร.นวลฉวี เวช่ประสิทธิุ์� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ศรีจิตร
รัตนแก�วกาญ่จน์ ค์ณจินตนา แนบช่ิด ค์ณบรรจง
บ์ญ่มาแย�ม และ ค์ณจิรัฏฐ์ ธุ์าดาดล เมื�อวัินที� 23
กันยายน 2564 ผ่านระบบสื�ออิเล็ักทรอนิกส์ ด้ีวิยวีิดิีทัศึน์
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดียผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์
ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง แลัะ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์สาธิุ์น ส์นทรพันธ์ุ์
คำณบดีีคำณะรัฐศึาสตร์ กรรมการสภามหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง รักษาราชการแทนคำณบดีีคำณะวิิทยาศึาสตร์
ให้เกียรติกล่ัาวิข้อบคุำณผ้้เกษียณราชการทุกท่าน ที�ทุ่มเท
เสียสลัะ แลัะอุทิศึตนเพืื่�อการปฏิบัติงานในหน้าที�
คำวิามรับผิดีชอบมาอย่างยาวินาน ช่วิยพัื่ฒนามหาวิิทยาลััย
ให้เจัริญก้าวิหน้า หลัังจัากนั�นผ้้เข้้าร่วิมกิจักรรมร่วิม
รับชมวีิดิีทัศึน์มุทิตาคำารวิะ พื่ร้อมทั�งร่วิมส่งข้้อคำวิาม
มุทิตาจิัตแด่ีผ้้เกษียณผ่าน google form จัากบุคำลัากร
ผ้้เข้้าร่วิมงานทุกท่านในร้ปแบบออนไลัน์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธุ์รรมศักดิ � ย ีม ิน 
อาจัารย์ประจัำาภาคำวิิชาชีวิวิิทยา แลัะนายกสมาคำม
วิิทยาศึาสตร์ทางทะเลัแห่งประเทศึไทย ร่วิมกับ กลุ่ัมวิิจััย
คำวิามหลัากหลัายทางชีวิภาพื่ในทะเลั (Marine
Biodiversity Research Group : MBRG) ภาคำวิิชา
ชีวิวิิทยา คำณะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
ดีำาเนินการจััดีประชุมออนไลัน์ ร่วิมกับภาคีำเคำรือข้่าย
นักวิิจััยในภ้มิภาคำ Western Pacific จัากหลัายองค์ำกร
ในประเทศึต่างๆ เช่น จีัน ญี�ปุ่น เกาหลีัใต้ ฟิลิัปปินส์
อินโดีนีเซีึ่ย มาเลัเซีึ่ย เวีิยดีนาม สิงคำโปร์ ไทย ฯลัฯ
เมื�อวัินที� 10 กันยายน 2564 เพืื่�อจััดีเตรียมข้้อเสนอ
เรื�อง Save Our Corals: a partnership programme
on coral reef resilience สำาหรับ Decade Action
Incubator ซึึ่�งกิจักรรมดัีงกลั่าวิเป็นส่วินหนึ�งข้องการ
ประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference
for the Western Pacific and its Adjacent Areas
ที�จัะจััดีขึ้�น ระหวิ่างวัินที� 25 – 26 พื่ฤศึจิักายน 2564
แบบ Online ซึึ่�งดีำาเนินการโดีย The Intergovernmental
Oceanographic Commission of UNESCO through
its Sub-Commission for the Western Pacific
(WESTPAC) ร่วิมกับ กระทรวิงทรัพื่ยากรธิรรมชาติแลัะ
สิ�งแวิดีล้ัอม แลัะกรมทรัพื่ยากรทางทะเลัแลัะชายฝั่�ง

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธุ์รรมศักดิ � ย ีมิน
พื่ร้อมด้ีวิยอาจัารย์ นักวิิจััย แลัะนักศึึกษาปริญญาโท-เอก
ภาคำวิิชาชีวิวิิทยา คำณะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง เข้้าร่วิมประชุมแลัะนำาเสนอผลังานวิิจััย
เรื�อง Stress-resistance corals as breeding stock
for coral restoration projects in the Western
Gulf of Thailand ในการประชุมวิิชาการ ECSA 58 -
EMECS 13, Estuaries and coastal seas in the
Anthropocene: Structure, functions, services
and management ระหว่ิางวัินที� 6-9 กันยายน 2564
ณ University of Hull สหราชอาณาจัักร พื่ร้อมทั�ง
ดีำาเนินการจััดีประชุมออนไลัน์แบบค้ำ่ข้นาน โดียมี
นักวิิชาการจัากประเทศึต่างๆ เข้้าร่วิมประชุม เช่น
สหราชอาณาจัักร สหรัฐอเมริกา ญี�ปุ่น ออสเตรเลีัย
สิงคำโปร์ ไทย

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.มาฆมาส ส์ทธุ์าช่ีพ
หัวิหน้าภาคำวิิชาชีวิวิิทยา คำณะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง เป็นประธิานการประชุมเพืื่�อวิางแนวิทาง
การจััดีการเรียนการสอนกระบวินวิิชาต่างๆ ที�ต้องสอน
ร่วิมกันข้องภาคำวิิชาชีวิวิิทยา ภาคำเรียนที� 1 ปีการศึึกษา
2564 เมื�อวัินที� 27 กรกฎีาคำม 2564 ผ่านสื�ออิเล็ักทรอนิกส์
ดี้วิยโปรแกรม Zoom Meeting โดียมีคำณาจัารย์
เข้้าร่วิมประชุมอย่างพื่ร้อมเพื่รียง โดียไดี้วิางแนวิทาง
การจััดีการเรียนการสอนแลัะการฝ่ึกปฏิบัติการ
ให้สอดีคำล้ัองกับประกาศึข้องมหาวิิทยาลััย ซึึ่�งภาคำวิิชา
ชีวิวิิทยาคำำานึงถึงคุำณภาพื่ข้องการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึึกษา แลัะมีประสิทธิิภาพื่สุงสุดี
โดียนักศึึกษาต้องไม่เสียโอกาสทางการศึึกษา ซึึ่�งข้้อสรุป
ในประเด็ีนต่างๆ ที�ไดี้จัากการประชุมดัีงกลั่าวิจัะนำาไป
ปฏิบัติ พื่ร้อมทั�งมีการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ
เป็นระยะ เพืื่�อปรับเปลีั�ยนให้เหมาะสมแลัะสอดีคำลั้อง
กับสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดีข้องโรคำติดีเชื�อไวิรัส
โคำโรนา 2019 (COVID-19)

๗



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๑)๘   วันท่ี  ๘ - ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(ต่่อ่จากหน้า 1)(ต่่อ่จากหน้า 1)
คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามฯ เปิดรับป.โทฯ
                                      (ต่่อ่จากหน้า 1)

ม.รามฯ รับนักศึกษา ป.เอก ฯ                                                   
                                       (ต่่อ่จากหน้า 1)

เจ�าของ	 	 มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง
บรรณาธิุ์การ	 ผศึ.ดีร.สรตี		ปรีชาปัญญากุลั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อม้ลสารสนเทศ				นางปุญญิสา อรพิื่นท์																	 

คณะผู้้�จัดทำาข่าวรามคำาแหงออนไลน์
บรรณาธิุ์การผู้้�ช่่วย					รศึ.วิาริศึา		พื่ลัายบัวิ    อาจัารย์อภิสิทธิิ�		ศุึภกิจัเจัริญ				น.ส.พื่รรณวิรา		เพิื่�มพ้ื่ลั				น.ส.กุลิัศึรา		เจัริญสุข้
กองบรรณาธิุ์การ	 				น.ส.กนิษฐา		ทองจัับ    น.ส.ศิึริภรณ์  นามพื่งษ์    น.ส.โชติมา  เดีชะราช
ช่่างภาพ	 	 				นายภาณุพื่งศ์ึ		พิื่งไธิสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจัดหน�า					นายสัณฐิติ		เทศึสีแดีง				นายสยุมพื่ลั		ศึรพื่รหม    นายสุภะชัย  อวินศึรี    				

     โอกาสนี� ศาสตราจารย์ ดร.เผู้ดิมศักดิ� จารยะพันธ์์ุ์ 
ประธิานอนุกรรมการที�ปรึกษาแลัะจััดีการคำวิามร้้
เพืื่�อผลัประโยชน์ข้องชาติทางทะเลั กลั่าวิวิ่า ยินดีีที�
ทุกสถาบันการศึึกษาให้เกียรติเข้้าร่วิมพิื่ธีิลังนาม
คำวิามร่วิมมือทางวิิชาการในคำรั�งนี� โดียมีวัิตถุประสงค์ำหลััก
คืำอ เสริมสร้างคำวิามร่วิมมือทางวิิชาการ คำวิามร้้ 
ทางด้ีานผลัประโยชน์ข้องชาติทางทะเลัทุกมิติ ซึึ่�งจัะเป็น
ประโยชน์ในการแลักเปลีั�ยนองคำ์คำวิามร้้ระหวิ่าง 
อจัชลั.กับสถาบันการศึึกษาทั�ง 16 แห่ง โดียวิิธีิการ
แลักเปลีั�ยนข้ ้อม้ลัแลัะวิิ ธีิการที� เ กี�ยวิข้ ้องกับ
ผลัประโยชน์ข้องชาติทางทะเลั ไดี้มีการส่งเสริม
ทั�ง 2 ฝ่่าย ให้ไดี้ทำาการศึึกษา คำ้นคำวิ้า วิิจััย ประชุม 
ฝ่ึกอบรม แลัะการฝ่ึกงาน ในประเด็ีนที�เกี�ยวิข้้อง
กับผลัประโยชน์ข้องชาติทางทะเลั รวิมทั�งในส่วินที�
เกี�ยวิข้้องตามที�หน่วิยงานทั�ง 2 ได้ีพิื่จัารณาเห็นสมคำวิร
หรือเห็นชอบร่วิมกัน ตลัอดีจันการแลักเปลีั�ยน
บุคำลัากรระหว่ิางกันด้ีวิย หวัิงเป็นอย่างยิ�งว่ิาจัะได้ีรับ
คำวิามร่วิมมืออย่างดีีจัากสถาบันการศึึกษาทุกแห่ง
ที� ลังนามในวัินนี�  เ พืื่� อ ให ้ เ กิดีการขั้บเคำลืั� อน
การเสริมสร้างคำวิามร่วิมมือทางวิิชาการที�เกี�ยวิกับ
การจััดีการคำวิามร้้ที�เกี�ยวิกับผลัประโยชน์ข้องชาติ
ทางทะเลัอย่างเป็นร้ปธิรรม แลัะเป็นไปตามวัิตถุประสงค์ำ
ข้องบันทึกข้้อตกลังดัีงกล่ัาวิ รวิมทั�งเพืื่�อให้การรักษา
ผลัประโยชน์ข้องชาติทางทะเลัมีคำวิามมั�นคำง มั�งคัำ�ง
แลัะยั�งยืนต่อไป
     ด้ีาน ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ 
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง กลั่าวิวิ่า ดีีใจั
ที�มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง ได้ีมีส่วินร่วิมในการเสริมสร้าง
คำวิามร่วิมมือทางวิิชาการเกี�ยวิกับการจััดีการคำวิามร้้
ด้ีานผลัประโยชน์ข้องชาติทางทะเลั ทั�งด้ีานบุคำลัากร 
ดี้านวิิชาการแลัะการแลักเปลีั�ยนองคำ์คำวิามร้้ต่างๆ 
กับหน่วิยงานแลัะสถาบันการศึึกษาต่างๆ ซึึ่�งจัะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ�งเพืื่�อนำามาจััดีการเกี�ยวิกับหลัักส้ตร
แลัะคำวิามเป็นเลิัศึทางวิิชาการดี้านต่างๆ ข้องคำณะ
วิิทยาศึาสตร์ อีกทั�งคำวิามร่วิมมือในคำรั�งนี�ยงัมีคำณะต่างๆ 
ข้องมหาวิิทยาลััย อาทิ คำณะนิติศึาสตร์ บริหารธุิรกิจั 
แลัะศึึกษาศึาสตร์ เป็นต้น เข้้ามามีส่วินร่วิม เชื�อมั�นว่ิา
จัากนี�จัะเกิดีกิจักรรมต่างๆ ที�ทำาร่วิมกันแลัะเป็น
ประโยชน์กับสังคำมแลัะมหาวิิทยาลััยต่อไป

ม.รามฯ จับมือ อจช่ล. และ15 สถาบันฯ ม.รามฯ ประช์่มพัฒนาวิช่าชี่พทัศนมาตรศาสตร์

      ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ 
กลั่าวิวิ่า ม.รามคำำาแหง ยินดีีที�
จัะส่งเสริมวิิชาชีพื่ทัศึนมาตร
ให้เป็นที�ร้้จัักแลัะเป็นที�ยอมรับ
ข้องสังคำม รวิมถึงสร้างคำวิามร้้
คำวิามเข้้าใจัเกี�ยวิกับทัศึนมาตร
ให้กวิ้างข้วิางขึ้�นพื่ร้อมให้คำวิามร่วิมมือกับทุกฝ่่าย
ที�จัะพัื่ฒนาวิิชาชีพื่นี�
     “วิิชาชีพทััศนมาตร ควิรมีควิามชัดเจนด้าน
อาชีพ จึงอยากให้้ห้น่วิยงานทัี�เกี�ยวิข้้องได้รับร้้ถึึง
การทัำางานข้องนักทััศนมาตรศาสตร์ เพ่�อให้้
นักศึกษาทัี�จบออกไปทัำางานทัี�มีบทับาทัสำาคัญ
ในสังคม เป็นวิิชาชีพทัี�มีควิามภาคภ้มิใจ สามารถึ
ช่วิยเห้ลื่อสังคม แลืะเลืี�ยงด้ครอบครัวิตนเอง
ได้อย่างเห้มาะสม
      ม.รามคำาแห้ง ยินดีสนับสนุนการพัฒนา
วิิชาชีพทััศนมาตรศาสตร์ มีควิามพร้อมทัางด้าน
สถึานทัี �เพ่ �อร่วิมม่อกับคณะกรรมาธิิการด้าน
สาธิารณสุข้แห่้งรัฐสภา แลืะมห้าวิิทัยาลัืยเคร่อข่้าย
ด้านทััศนมาตรศาสตร์ ผลัืกดันให้้วิิชาชีพทััศนมาตร-
ศาสตร์ให้้เป็นทีั�ร้้จักในสังคมไทัย ข้อบคุณทุัก ๆ ท่ัาน
ทีั�เห็้นควิามสำาคัญในวิิชาชีพนี� แลืะห้วัิงว่ิาจะร่วิมม่อกัน
พัฒนาให้้ทััศนมาตรศาสตร์มีมาตรฐานเป็นทีั�ยอมรับ
เทีัยบเท่ัากับวิิชาชีพอ่�น”
      อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล 
กล่ัาวิว่ิา คำณะทัศึนมาตรศึาสตร์ 
ม.ร. มีคำวิามพื่ร้อมให้คำวิาม
ร่วิมมือกับคำณะกรรมาธิิการ
ดี้านสาธิารณสุข้แห่งรัฐสภา 
เพืื่�อจัะทำาให้วิิชาชีพื่ทัศึนมาตรศึาสตร์เป็นที�ร้้จััก 
แลัะพัื่ฒนาระบบสาธิารณสุข้ โดียเฉพื่าะเรื�องข้อง
ดีวิงตาที�เป็นเรื�องลัะเอียดีอ่อน
      “ปัญห้าทัางด้านสายตา ไม่ใช่ปัญห้าทัี�เกิด
วัินนี�แล้ืวิรักษาห้ายได้ในวัินพรุ่งนี� ห้ร่อรักษาห้ายได้
ด้วิยแวิ่น แต่เป็นปัญห้าด้านสุข้ภาพอย่างห้นึ�ง
ทัี�ต้องด้แลือย่างต่อเน่�องไปตลือดชีวิิต ปัจจุบัน
เทัคโนโลืยีช่วิยแก้ปัญห้าด้านสายตาได้ดีข้ึ�น แต่
เทัคโนโลืยีทัี�พัฒนาอย่างรวิดเร็วิก็ต้องการสายตา
ทัี�ดีในการควิบคุม ซึ่ึ�งปัญห้าทัางด้านสายตานั�น
สามารถึเกิดข้ึ�นได้กับทัุกคน เป็นปัญห้าทัี�ใกลื้ตัวิ 
แลืะต้องได้รับการแก้ปัญห้าอย่างเร็วิทีั�สุด”
      ด้ีาน พญ่.เพช่รดาว โต๊ะมีนา
กล่ัาวิว่ิา วิิชาชีพื่ทัศึนมาตรศึาสตร์
เป็นเรื�องใหม่ในประเทศึไทย 
เพื่ราะยังมีอีกหลัายคำนที�ไม่ร้้จััก
แลัะไม่เข้้าใจัว่ิาทัศึนมาตรคืำออะไร
รวิมถึงไม่เห็นคำวิามสำาคัำญในการออกกฎีหมาย เวิที
ในวัินนี�จึังเป็นการติดีตามการทำางานอย่างใกลั้ชิดี 
ในข้ณะเดีียวิกัน สาธิารณสุข้แห่งรัฐสภาก็จัะจััดี

แผน ข้ (ไม่ทำาวิิทยานิพื่นธิ์) เรียนวัินเสาร์ เวิลัา 
08.00-17.00 น. แลัะวัินอาทิตย์ เวิลัา 08.00-12.00 น. 
ณ มหาวิิทยาลััยรามคำำาแหง (หัวิหมาก) ค่ำาธิรรมเนียม
ตลัอดีหลัักส้ตร 160,000 บาท (แบ่งชำาระ 7 งวิดี) 
คัำดีเลืัอกโดียการสอบสัมภาษณ์
      ผ้้สนใจัสมัคำรไดี้ตั�งแต่บัดนี� - 30 ธุ์ันวาคม 
2564 โดียข้อรับใบสมัคำรแลัะสมัคำรไดี้ที�ภาคำวิิชา
เทคำโนโลัยกีารศึึกษา คำณะศึึกษาศึาสตร์ มหาวิิทยาลััย
รามคำำาแหง หัวิหมาก หรือสมัคำรออนไลัน์ไดี้ที� 
http://forms.gle/tTxLNURUxMix2MCU8 
สอบถามรายลัะเอียดีโทร. 081-073-7905

แลัะวัินเสาร์ เวิลัา 09.00 - 16.00 น. คำ่าใช้จั่าย
ตลัอดีหลัักส้ตร 479,000 บาท (แบ่งชำาระ 8 งวิดี) 
คัำดีเลืัอกโดียการสอบสัมภาษณ์
     ผ้้สนใจัสมัคำรได้ีตั�งแต่บัดนี� – 27 พฤศจิกายน 
2564 สอบถามรายลัะเอียดีแลัะสมัคำรได้ีที� สำานักงาน
โคำรงการหลัักส้ตรปรัชญาดุีษฎีีบัณฑิิต สาข้าวิิชา
รัฐประศึาสนศึาสตร์ ชั�น 4 ห้อง 0451 อาคำาร
ศึรีศึรัทธิา คำณะรัฐศึาสตร์ โทร. 02-310-8483-9 
ต่อ 241,0-2310-8493, 089-485-4845 หรือ 
www.phd-pa.ru.ac.th, www.facebook.com/
phd.pa.ru

สัมมนาเกี�ยวิกับวิิชาชีพื่ทัศึนมาตรศึาสตร์ เพืื่�อเป็น
สื�อสารธิารณะให้ทุกคำนทราบว่ิาทัศึนมาตรศึาสตร์
คืำออะไร เป็นอย่างไร โดียร่วิมมือกับ ม.รามคำำาแหง 
แลัะมหาวิิทยาลััยอื�นที�เกี�ยวิข้้อง

      “คณะทััศนมาตรศาสตร์เป็นคณะทัี�ทัำาให้้
ทุักคนมองเห็้น มองเห็้นอย่างไรให้้ชัดขึ้�น มองเห็้น
อย่างไรให้้ถึ้กต้องตามกฎห้มาย แลืะวิิชาชีพนี�
ควิรเป็นทีั�ยอมรับในประเทัศไทัย
      จากการลืงพ่�นด้การทัำางานข้องวิิชาชีพ
ทััศนมาตรศาสตร์ พบวิ่าวิิชาชีพนี�มีควิามสำาคัญ
ในระบบปฐมภ้มิ ช่วิยแก้ปัญห้าทัางด้านสายตา
ให้้มองเห็้นได้ชัดขึ้�น ควิรมีการต่อยอดให้้วิิชาชีพนี�
มีควิามสำาคัญเทั่าวิิชาชีพอ่�น จึงควิรมีการเปิดเวิทัี
เสวินา ทัำาให้้เป็นทีั�ร้้จักอย่างกว้ิางข้วิาง แลืะเป็นทีีั�
ยอมรับข้องสังคมแลืะกฎห้มายด้วิย”


