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ม.รามคำำาแหงฉีีดวััคำซีีน COVID-19 
เข็็มที่ี� 3 แก่่บุุคำลาก่ร

อธิิการบดีี ม.ร. เยี่ี�ยี่มชมศููนยี่์พัักคอยี่
สำำาหรับผูู้�ป่่วยี่โควิดี 19  

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร. สบืพงษ์  ปราบใหญ่่  อธิิการบดีีมหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง แลัะคณะผู้้�บริหาร ตรวิจเยี�ยมแลัะให�กำลัังใจบุคลัากรที�มารับ
การฉีีดีวิัคซีีนโควิิดี-19 เข็็มที� 3  (ไฟเซีอร์) เม่�อวิันที� 25 มกราคม 2565 
ณ อาคารหอประชุุมพ่่อข็ุนรามคำแหงมหาราชุ. 

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง รับสมัครนักศึึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึึกษา 2564 เฉีพ่าะส่วินกลัาง 
เม่�อวัินที� 21 - 24 มกราคม 2565 ที�ผู้่านมา ณ อาคารเวิียงคำ (VKB) ม.ร. หัวิหมาก โดียมี 
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง พ่ร�อมดี�วิยคณะ
ผู้้�บริหาร แลัะเจ�าหน�าที� เยี�ยมชุมสถานที�แลัะข็ั�นตอนการรับสมัคร พ่ร�อมทั�งให�กำลัังใจเจ�าหน�าที�
ในการทำงาน แลัะพ่้ดีคุยกับผู้้�สมัครนักศึึกษาใหม่ดี�วิย 

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ 
ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง พ่ร�อมดี�วิยคณะผู้้�บริหาร แลัะ
เจ�าหน�าที� เยี�ยมชุมการดีำเนินงานข็อง
ศึน้ย์พ่กัคอยสำหรับผู้้�ป่วิยโควิดิี 19 “ซีพี่-ี
รามคำแหง-นพ่รัตนราชุธิานี” แลัะให�

     กองกจิการนกัศึกึษา มหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง จัดีโครงการ “ล้ักพ่่อข็ุน 
5 ทศึวิรรษ ส้ ่Smart student” เพ่่�อให�
นักศึึกษาไดี�รับการพ่ัฒนาทักษะแลัะ
ศึักยภาพ่ดี�านบุคลัิกภาพ่ การส่�อสาร 
แลัะการประชุาสัมพ่ันธิ์ โดียมี ผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สบืพงษ์ ปราบใหญ่่ 

      ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก ผู้้�ชุ่วิย
อธิิการบดีีฝ่่ายกิจการนักศึึกษา เป็นประธิานเปิดีการ
จับสลัากหมายเลัข็พ่รรคนักศึึกษา ที�สมัครลังรับ
การเลั่อกตั�งเป็น อ.ศึ.ม.ร. แลัะ ส.ม.ร. ประจำปี
การศึึกษา 2565 โดียมีคณะผู้้�บริหาร เจ�าหน�าที� แลัะ
นักศึึกษาร่วิมในงาน เม่�อวัินที� 20 มกราคม 2565 
ณ ห�องประชุุม 207 ชุั�น 2 อาคารกิจกรรมนักศึึกษา 
ทั�งนี� จากการรบัสมคัรพ่รรคนกัศึกึษาเข็�ารบัการเลัอ่กตั�ง 
ระหวิ่างวิันที�  19-20 มกราคม 2565 ปรากฎวิ่า
มีพ่รรคนักศึึกษาสมัครรับการเลั่อกตั�ง เป็น อ.ศึ.ม.ร. 
แลัะ ส.ม.ร. ประจำปี 2565 จำนวิน 3 พ่รรค แลัะ
จบัสลัากหมายเลัข็ไดี�ดีงันี� หมายเลัข็ 1 พ่รรคลัก้พ่่อขุ็น 
ระบพุ่รรคหมายเลัข็ 1 ระบบุคุคลัหมายเลัข็ 1-8 โดียมี 
นายดนัย มีกร้ด เป็นผู้้�สมัครนายกองค์การนักศึึกษา 
หมายเลัข็ 2 พ่รรคสานแสงทอง 

กำลัังใจทีมคณะแพ่ทย์ พ่ยาบาลั ตลัอดีจนทีมงานที�เกี�ยวิข็�อง เม่�อวิันที� 25 
มกราคม 2565 ณ ศึ้นย์ปฏิิบัติการอาคารพ่ิริยะราม

อธิกิารบดีมีหาวิทิยาลัยัรามคำแหง เป็นประธิาน มคีณาจารย์ เจ�าหน�าที� แลัะนกัศึึกษาร่วิมในงาน เม่�อวินัที� 
19 มกราคม 2565 ณ ห�องประชุุม 2 ชุั�น 2 อาคารวิิทยบริการแลัะบริหาร

บรรยากาศการรับสมััครนัักศึกษาใหมั่ ภาค 2/2564     

ในฉีบุับุ หน้า 3ในฉีบุับุ หน้า 3

ม.ร.ลงทะเบีียนภาค 2/64 ส่่วนกลาง 31 ม.ค. - 10 ก.พ. 65

3 พรรคนัักศึึกษาสมััคร
เลืือกตั้ั�ง อ.ศึ.มั.ร. และ 

ส.มั.ร. ปีี 2565 

ม.ร.เร่งเสริมศักั่ยภาพนัก่ศึัก่ษา ผลัก่ดันก้่าวัส่่ Smart student

‘ศ.ดร.วราภรณ์์  จุลุปานนท์’‘ศ.ดร.วราภรณ์์  จุลุปานนท์’
คำวัามภ่มิใจข็องอาจารย์ดีเด่นคำวัามภ่มิใจข็องอาจารย์ดีเด่น



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕๒

ตารางเรียนของนักศึึกษาส่่วนภููมิิภูาค ภูาค 2/2564 บรรยายผ่่านเทคโนโลยีส่ารส่นเทศึ : 
ช่่องส่ัญญาณ 2 ทุกส่าขาวิทยบริการฯ**บรรยายตั�งแต่ วันอังคารที� 1 กุมิภูาพัันธ์์ 2565 ถึึง วันจัันทร์ที� 25 เมิษายน 2565 **

ตารางเรียนของนักศึึกษาส่่วนภููมิิภูาค ภูาค 2/2564 บรรยายผ่่านเทคโนโลยีส่ารส่นเทศึ (เทป) 
ทุกส่าขาวิทยบริการฯ**บรรยายตั�งแต่ วันอังคารที� 1 กุมิภูาพัันธ์์ 2565 ถึึง วันจัันทร์ที� 25 เมิษายน 2565 **

ตารางเรียนของนักศึึกษาส่่วนภููมิิภูาค ภูาค 2/2564 บรรยายผ่่านเทคโนโลยีส่ารส่นเทศึ : 

ช่่องส่ัญญาณ 1 ทุกส่าขาวิทยบริการฯ**บรรยายตั�งแต่ วันอังคารที� 1 กุมิภูาพัันธ์์ 2565 ถึึง วันจัันทร์ที� 25 เมิษายน 2565 **

วัน/เวลา

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

0800-0915

LAW2116
(LAW2016/2015)

ผู้ศ.ดร.สลิล
และคณะ

LAW1104
(LAW1004)
รศ.ประเทือง

และคณะ

LAW2103
(LAW2003)
รศ.ดร.สุมาลี

และคณะ

0925-1040

LAW3108
(LAW3008)
ผู้ศ.ดร.ธีีรนิติ�

และคณะ

HIS1003
อ.จีระพล
และคณะ

LAW4156
(LAW4056)
ผู้ศ.ดร.สลิล

ผู้ศ.ดร.พรพรหม

LAW1102
(LAW1002)
รศ.ดร.กัลยา
และคณะ

LAW2107
(LAW2007)

อ.ภาณุ
อ.มาโนช่

1050-1205

LAW3117
(LAW3066)
รศ.ดร.ณฐ
และคณะ

LAW2112
(LAW2012)
รศ.สุเมธี
และคณะ

LAW3133
(LAW3033)
รศ.จตุพร
และคณะ

BIO2202
ผู้ศ.ดร.ธีรรมศักดิ�

และคณะ

LAW4110
(LAW4010)
รศ.ดร.ณฐ
และคณะ

1215-1330

LAW3102
(LAW3002)
ผู้ศ.รัฐศักดิ�

ผู้ศ.สิทธีิภาคย์

LAW2109
(LAW2009)
อ.สุณิช่ญ่า
และคณะ

LAW4134
(LAW4034)
รศ.จตุพร
และคณะ

LAW3107
(LAW3007)

ผู้ศ.ดร.นันทรัตน์
และคณะ

LAW4109
(LAW4109)

รศ.ดร.สุมาลี
และคณะ

1340-1455

LAW2113
(LAW2013)
อ.ฐิติพร
และคณะ

LAW4108
(LAW4008)
อ.กุลทิตา
และคณะ

LAW4105
(LAW4005)
รศ.สุเมธี
และคณะ

LAW3111
(LAW3011)
อ.ดร.พิช่ญ่์
และคณะ

LAW4106
(LAW4006)
ผู้ศ.ดร.สลิล
และคณะ

1505-1620

LAW2108
(LAW2008)
รศ.จรัล
และคณะ

LAW4101
(LAW4001)
รศ.พัช่รดา
และคณะ

LAW3112
(LAW3012)
รศ.ดร.ณฐ
และคณะ

LAW3109
(LAW3009)
ผู้ศ.ศิริพร
และคณะ

INT1004
รศ.ดร.อุไร
และคณะ

วัน/เวลา

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

0800-0915

ACC1102

รศ.ดร.กฤติยา

MGT3204

อ.ไตรภพ

MCS2260
(MCS2201)
รศ.วาริศา

MCS4106

รศ.ฐาปะนะ

THA1003
ผู้ศ.ดร.สหะโรจน์

และคณะ

0925-1040

MGT1001
ผู้ศ.มนตรี
อ.ศาวิตรี

MGT4206

อ.ศาวิตรี

MCS3281
(MCS3206)
รศ.วาริศา

MCS2203

อ.บัณฑิิต

ENG1002

ผู้ศ.วรัตนันท์

1050-1205

MCS2390
(MCS2108)
ผู้ศ.ชุ่ติมา

MGT2102

รศ.ดร.สมพล

MGT3403

อ.ดร.สมฉวี

MGT3101

ผู้ศ.ดร.ศุภสิทธีิ�

MCS2161
(MCS2602)
รศ.ฐาปะนะ

1215-1330

GAS2802
อ.ดร.วิมลมาลย์ 
อ.ดร.วณัฐพงศ์

HRM2101
ผู้ศ.ดร.สนิทนุช่

อ.ดร.สินาท

MGT4209

ผู้ศ.ดร.วิไลพรรณ

MGT3205

ผู้ศ.ดร.มัลลิกา

MCS3460
(MCS3403)
ผู้ศ.วันดี

1340-1455

MCS1250
(MCS2200)
อ.อภิสิทธีิ�

MGT3402

ผู้ศ.มนตรี

MCS3151
(MCS3100)
อ.วิช่ชุ่ตา

อ.ดร.ภาณุฤทธีิ�

MGT3401
ศ.ดร.ปิยะฉัตร

อ.สายพิณ

MCS4150
(MCS4103)
ผู้ศ.ชุ่ติมา

1505-1620

MCS2160
(MCS2106)

อ.อาลี

MGT3409

อ.ดร.นรพล

MCS2150
(MCS2100)

อ.ดร.จารุวรรณ
และคณะ

MGT3408

อ.ดร.สมฉวี

MCS4603

รศ.ดร.สุระช่ัย

วัน/เวลา

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

0800-0915

MCS1460

อ.บัณฑิิต

POL2107
อ.ดร.กฤติธีี 
อ.ปิยะภพ

SCI1003
ผู้ศ.พิทยา
และคณะ

POL3329
รศ.ดร.ดำรงศักดิ� 
ผู้ศ.ดร.รัฐศิรินทร์

0925-1040

HIS1001
อ.ดร.นันทพร

และคณะ

MCS3152
(MCS3104)

อ.ดร.ภาณุฤทธีิ�

POL3311
รศ.ดร.รวิภา 
และคณะ

ENG2002

อ.ดร.แก�วกัลยา

POL3302
รศ.ดร.วิทยา 
อ.ดร.ธีีระพล

1050-1205

RAM1000
ผู้ศ.ดร.รุ่งรัตนา 

และคณะ

POL2302
รศ.ดร.ปรัช่ญ่า 

และคณะ

POL4349
รศ.ดร.ปรัช่ญ่า 

และคณะ

1215-1330

ECO1122
(ECO1102)
อ.ดร.อภิวีร์
อ.วิมลรัตน์

POL3301
รศ.ดร.ปิยะนุช่ 
รศ.ดร.ปรัช่ญ่า

POL3330 
รศ.ดร.ปรัช่ญ่า
รศ.เสาวลักษณ์

POL4350 
รศ.ดร.ปิยะนุช่
รศ.พงศ์สัณห์

1340-1455

POL1100
อ.ดร.กฤติธีี 
และคณะ

POL2303 
รศ.ดร.รวิภา
รศ.ดร.นิธีิตา

THA1002 
ผู้ศ.ดร.รุ่งภัสสรณ์

รศ.อดุลย์

POL4312 
ผู้ศ.พรนัช่ช่า

ผู้ศ.ดร.วีระยุทธี

POL2108 
รศ.ดร.ปรัช่ญ่า

และคณะ

1505-1620

POL2100
อ.ดร.กฤติธีี 
และคณะ

POL4128 
ผู้ศ.ดร.ศุภัทรา
อ.ดร.บุญ่เกียรติ

HIS1201 
ผู้ศ.ดร.กิติยวดี

และคณะ

POL2203

ผู้ศ.อัญ่ช่ลี

POL2301 
รศ.ดร.ปิยะนุช่
รศ.พงศ์สัณห์
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 ศาสตราจารย์ดร.วราภรณ์  จุลปานนท์ อาจารย์ประจำ
คณะรัฐศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ภ้มิใจไดี�รับรางวัิลัอาจารย์
ดีเีด่ีนในโอกาสวัินสถาปนามหาวิิทยาลัยัรามคำแหง ครบรอบ 50 ปี 
แลัะข็อบคุณสภามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ผู้้�บริหารทุกระดีับที�เห็น
คุณค่าข็องบุคลัากรมหาวิิทยาลััย รางวิัลันี�เป็นพ่ลัังใจให�ทำงานเพ่่�อ
มหาวิิทยาลััยแลัะสังคมต่อไป พ่ร�อมฝ่ากถึงนักศึึกษาวิ่า รัฐศึาสตร์
ให�อะไรมากกวิ่าที�คิดี ชุ่วิยพั่ฒนาควิามคิดี ทำงานไดี�หลัากหลัาย 
แลัะต่อยอดีควิามร้�ไดี�ทุกสายอาชุีพ่

 ศ.ดร.วราภรณ์  จลุปานนท์ กล่ัาวิถงึควิามภม้ใิจในการเข็ยีน
ตำราแลัะผู้ลังานทางวิิชุาการวิ่า ผู้ลังานวิิจัยอาจารย์จะเน�นเร่�อง
ควิามสัมพั่นธ์ิระหว่ิางประเทศึ แลัะเกี�ยวิกับการสอนเร่�องอาณาบรเิวิณ
ศึึกษา รวิมทั�งการศึึกษาที�เกี�ยวิกับภ้มิภาคต่างๆ ควิามสัมพ่ันธิ์ข็อง
ภ้มิภาคต่างๆ ในโลัก โดียไดี�ทำการศึึกษา 3 ทวีิป ค่อ ทวิีปเอเชุีย 
ทวิปีแอฟรกิา แลัะทวิปียโุรปตะวินัตก ซึี�งเป็นงานวิจัิยเพ่่�อมุง่ประโยชุน์
ให�กบันกัศึกึษาแลัะวิิจยัเพ่่�อการเรยีนการสอนเป็นหลััก โดียมุง่ไปยงั
ภม้ภิาคที�หายาก “ภม้ภิาคแอฟรกิา” ทั�งนี�ยงัไดี�ทำโครงการอาณาบริเวณ
ศกึษา โดียเดีนิทางไปศึกึษาภม้ภิาคต่างๆ เพ่่�อนำควิามร้�ที�ไดี�มาเข็ยีน
เป็นตำรา งานวิิจัย เอกสารประกอบการเรียนการสอนให�นักศึึกษา 
 สิ�งที�ภาคภ้มิใจอีกเร่�อง ค่อ ไดี�เข็ียนหนังส่อเร่�อง แอฟริกา
วันนี�ส้่ความหวังในวันหน�า เป็นหนังส่อที�ทุกคนอ่านไดี� ควิามยาวิ
ประมาณ 200 หน�า ซีึ�งบอกเลั่าถึงภาพ่สะท�อนชุีวิิต มหาอำนาจ
แลัะควิามร่วิมม่อในเวิทีโลักไปจนถึงพ่ัฒนาการข็องแอฟริกาในยุค
ปัจจุบัน ถ่อเป็นหนังส่อที�รวิมข็�อม้ลัที�ไดี�ค�นควิ�ามาทั�งชีุวิิต ซีึ�งคนที�

ไม่เคยร้�จักทวิีปแอฟริกา หากอ่านหนังส่อเลั่มนี�จะทำให�เข็�าใจถึง
ประเดี็นสำคัญแลัะพ่ัฒนาการข็องแอฟริกาในโลักปัจจุบัน รวิมทั�ง
สิ�งที�มีผู้ลักระทบกับประเทศึไทยดี�วิย  แลัะที�สำคัญยังไดี�เข็ียนตำรา
ให�กับนักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ค่อ “การเมืองระหว่าง
ประเทศ” เป็นวิิชุาบังคับที�บอกถึงควิามร้�เกี�ยวิกับการเม่องระหวิ่าง
ประเทศึแลัะมุมมองพ่่�นฐาน
  ศ.ดร.วราภรณ์  จลุปานนท์ กล่ัาวิถงึหลักัการทำงานให�ประสบ
ควิามสำเร็จวิ่า ต�องมีควิามตั�งใจจริงในการทำงานทุกๆ เร่�อง แลัะ
ต�องม ีLifelong Learning การเรยีนร้�ตลัอดีชุวีิติ เพ่ราะเราอย้ใ่นยุค
ที�ทุกอย่างรอบตัวิเรานั�นถ้กเปลีั�ยนแปลังแลัะเคล่ั�อนที�ไปข็�างหน�า
อย่างรวิดีเรว็ิ จงึจำเป็นต�องเรยีนร้�ตลัอดีเวิลัา เพ่ราะสิ�งต่างๆ เหล่ัานี�
มผีู้ลักระทบต่อสงัคมแลัะการใชุ�ชุวีิติ แลัะที�สำคญัต�องมคีวิามกตญัญู้
กตเวิที ไม่วิ่าอย้่ที�ไหนต�องตอบแทนบุญคุณข็องที�นั�น ทำงานแลัะ
ทำประโยชุน์ให�กับมหาวิิทยาลััยอย่างเต็มควิามสามารถ
 สำหรับ มุมมองเกี�ยวิกับการศึึกษาวิิชุารัฐศึาสตร์ในอนาคต 
นกัศึกึษายังจำเป็นต�องศึกึษาเกี�ยวิกับนกัปรชัุญาการเมอ่งตั�งแต่อดีีต
ให�เข็�าใจพ่่�นฐานทั�งหมดี เพ่ราะรัฐศึาสตร์ เป็นศึาสตร์แห่งการประยุกต์ 
ต�องสามารถประยุกต์ควิามคิดีต่างๆ เพ่่�อให�เกิดีการพ่ัฒนาสังคม 
การเม่อง แลัะประเทศึชุาติ ดีังนั�น นักรัฐศึาสตร์ จะต�องเรียนร้ �
แนวิคิดีข็องนักปรัชุญาการเม่องตั�งแต่อดีีตจนถึงปัจจุบัน ติดีตาม 
เข็�าใจการเปลีั�ยนแปลังทั�งวิิทยาศึาสตร์แลัะเทคโนโลัยีที�เกิดีข็ึ�น
ตลัอดีเวิลัา แลัะที�สำคัญต�องมีควิามคิดีวิิพ่ากษ์ เพ่่�อนำมาประยุกต์
ให�เกิดีการบริหารจัดีการเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกิดีข็ึ�นในสังคม
  ท�ายนี� ข็อฝ่ากนักศึึกษาทุกคนวิ่า “รััฐศาสตรั์เป็็นทัักษะ
ทั่�ทัำให้้ร้ั ้ถึึงความเป็็นไป็ของโลก ร้ั้จัักการัคิด การัแก้ไขป็ัญห้า 
เป็รัย่บเทัย่บภูม้ภิูาค สงัคม ทัำให้้เรัาได้เรัย่นรั้แ้ละถึอดบทัเรัย่นต่างๆ 
จังึไม่จัำเป็็นต้องม่ง่ไป็ส้ก่ารัทัำงานในสายงานการัเมอืงการัป็กครัอง
เพ่ียงอย่างเด่ยว เพีรัาะตลาดแรังงานของผู้้้เรั่ยนรััฐศาสตรั์ม่ความ
กว้างขวางอย่างมาก เช่ ่น งานรัาช่การั นักวิจััย นักวิช่าการั 
นักห้นังสือพีิมพี์ อาจัารัย์ ผู้้้บรัิห้ารัองค์กรั ผู้้้วางแผู้น วิเครัาะห้์
แผู้น ฯลฯ ..รััฐศาสตรั์ให้้อะไรัมากกว่าทั่�คิด ช่่วยพีัฒนาความคิด 
ต่อยอดไป็ส้่ทั่กสายอาช่่พีได้อย่างแน่นอน”

‘ศ.ดร.วราภรณ์์  จุลุปานนท์’‘ศ.ดร.วราภรณ์์  จุลุปานนท์’

ภ่มิใจรับุรางวััลอาจารย์ดีเด่นภ่มิใจรับุรางวััลอาจารย์ดีเด่น

ฝาก่นัก่ศัึก่ษา “รัฐศัาสตร์ช่่วัยพัฒนาฝาก่นัก่ศัึก่ษา “รัฐศัาสตร์ช่่วัยพัฒนา

คำวัามคำิดต่อยอดส่่ทีุ่ก่สายอาช่ีพ”คำวัามคำิดต่อยอดส่่ทีุ่ก่สายอาช่ีพ”



ข่าวรามคำาแหง   วันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕๔

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิกิารบดีีมหาวิทิยาลัยั
รามคำแหง เป็นประธิานในพิ่ธีิบวิงสรวิงพ่่อข็นุรามคำแหงมหาราชุ ในโอกาส
วินัสถาปนาโครงการปรชัุญาดีษุฎบีณัฑิติทางสงัคมศึาสตร์ ครบรอบ 2 ทศึวิรรษ 
โดียมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จารุธีีรศานต์ ผู้้�อำนวิยการโครงการ
ปรชัุญาดีษุฎบีณัฑิติทางสังคมศึาสตร์ แลัะคณะผู้้�บริหาร คณาจารย์ เจ�าหน�าที� 
แลัะศึิษย์เก่า ร่วิมพ่ิธีิ เม่�อวัินที� 18 มกราคม 2565 ณ บริเวิณลัานพ่ระบรม
ราชุานุสาวิรีย์พ่่อข็ุนรามคำแหงมหาราชุ
 จากนั�น ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็นประธิานมอบรางวิัลัศิึษย์เก่าดีีเดี่นที�สร�าง
คุณงามควิามดีีแลัะชุ่�อเสียงอันเป็นคุณประโยชุน์ต่อมหาวิิทยาลััยแลัะ
สร�างชุ่�อเสียงให�ประเทศึชุาติ ในโอกาสวิันสถาปนาโครงการปรัชุญา
ดีุษฎีบัณฑิิตทางสังคมศึาสตร์ ครบรอบ 2 ทศึวิรรษ แก่ศึิษย์เก่าโครงการ
ปรัชุญาดุีษฎีบัณฑิิตทางสังคมศึาสตร์ จำนวิน 20 ราย โดียมี ศาสตราจารย์ 
ดร.ปิยะฉัตร จารุธีีรศานต์ ผู้้�อำนวิยการโครงการปรัชุญาดีุษฎีบัณฑิิตทาง
สังคมศึาสตร์ แลัะคณะผู้้�บริหาร คณาจารย์ เจ�าหน�าที� แลัะศึิษย์เก่า ร่วิม
ในงาน ณ ห�องศึกัดิี� ผู้าสุข็นรินัต์ อาคารหอประชุมุพ่่อขุ็นรามคำแหงมหาราชุ
 โอกาสนี� ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีีรศานต์ ผู้้ �อำนวิยการโครงการ
ปรัชุญาดีุษฎีบัณฑิิตทางสังคมศึาสตร์ กลั่าวิวิ่า โครงการปรัชุญาดีุษฎีบัณฑิิต
ทางสังคมศึาสตร์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ไดี�ก่อตั�งข็ึ�นเม่�อปี พ่.ศึ.2544 
จนถึงปัจจุบัน ครบ 20 ปี โดียภารกิจหลัักจัดีการศึึกษาในระดีับปริญญาเอก 
ผู้ลัิตบัณฑิิตที�มีคุณภาพ่ส้งต่อสังคม ใชุ�ควิามร้� ควิามสามารถ ผู้ลัิตงานวิิจัย
อันมีคุณค่าแลัะคุณประโยชุน์เพ่่�อส่วินรวิม ตามวิิถีแห่งควิามร้�ค้ ่คุณธิรรม 
ตลัอดีระยะเวิลัาที�ผู้่านมาไดี�สร�างชุ่�อเสียงในดี�านต่างๆให�กับโครงการฯ 
มหาวิิทยาลััย แลัะประเทศึชุาติ สมควิรไดี�รับการยกย่องเชุิดีชุ้เป็นตัวิอย่าง
เพ่่�อให�สาธิารณชุนไดี�รับทราบ ดีังนั�น โครงการปรัชุญาดุีษฎีบัณฑิิตทาง
สังคมศึาสตร์ จึงไดี�จัดีกิจกรรม “วิันสถาปนา 2 ทศึวิรรษ” ในวัินที� 18 
มกราคม 2565 โดียจัดีกิจกรรมพ่ิธิีบวิงสรวิงพ่่อข็ุนรามคำแหงมหาราชุ แลัะ
มอบรางวิัลัให�กับศึิษย์เก่าดีีเดี่น ที�สร�างคุณประโยชุน์ต่อส่วินรวิม สังคม แลัะ
ประเทศึชุาติ เพ่่�อสร�างควิามร่วิมม่อแลัะเคร่อข็่ายศึิษย์เก่าแลัะศึิษย์ปัจจุบัน 
แลัะเพ่่�อประกาศึเกียรติคุณแก่ศึิษย์เก่าที�มีผู้ลังานที�ไดี�รับการยอมรับแลัะ
อุทิศึตนเพ่่�อประโยชุน์ส่วินรวิม รวิมทั�งเพ่่�อสร�างข็วัิญแลัะกำลัังใจให�แก่
นักศึึกษาปัจจุบันเร่งพ่ัฒนางานวิิจัยที�มีคุณภาพ่ดี�วิย
 ดี�าน ผู้ศ.ดร.สบืพงษ์ ปราบใหญ่่ อธิกิารบดีมีหาวิิทยาลัยัรามคำแหง 
กล่ัาวิว่ิา โครงการปรชัุญาดีษุฎีบณัฑิิตทางสงัคมศึาสตร์ จัดีการเรยีนการสอน
มาจนถึงปัจจุบัน ครบ 20 ปี ถอ่เป็นหน่วิยงานที�จดัีการศึกึษาระดัีบปรญิญาเอก
ผู้ลัิตดีุษฎีบัณฑิิตคุณภาพ่ส้งในวิิทยาการสาข็าที�ใชุ�ควิามร้� ควิามสามารถ
ค�นควิ�า วิิจัย สร�างสรรค์ จรรโลังควิามรุดีหน�าทางวิิชุาการอย่างต่อเน่�อง 

ผู้ลัิตงานวิิจัยอันมีคุณค่าแลัะคุณประโยชุน์ ตามวิิถีแห่งควิามร้�ค้่คุณธิรรม 
ตลัอดีระยะเวิลัาที�ผู้่านมาผู้้�สำเร็จการศึึกษาจากหลัักส้ตรนี� ไดี�สร�างชุ่�อเสียง
ในดี�านต่าง ๆ ให�กับโครงการฯ มหาวิิทยาลััยแลัะประเทศึชุาติ อีกทั�งยัง
ทำคุณประโยชุน์เพ่่�อส่วินรวิม จึงสมควิรไดี�รับการยกย่องเชุิดีชุ้เป็นตัวิอย่าง
ให�แก่นักศึึกษาแลัะบุคคลัโดียทั�วิไป เพ่่�อให�สาธิารณชุนไดี�รับทราบ 
 “ขอแสดงความยนิดก่บัศษิย์เก่าทั่�ได้รับัรัางวลัในครัั�งน่�ทัก่ท่ัาน และ
ขอให้้ทัำค่ณป็รัะโยช่น์ต่อส่วนรัวม สังคม และป็รัะเทัศช่าติ รัวมทัั�งให้้
ความช่่วยเห้ลือพีัฒนาสังคมโดยสม�ำเสมอต่อไป็”
  สำหรับ รายชุ่�อศึิษย ์เก่าที� ไดี �รับรางวิัลั ประกอบดี�วิย ผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช่ มณีภาค รองผู้้�อำนวิยการสำนักศึิลัปะแลัะ
วิัฒนธิรรม มหาวิิทยาลััยราชุภัฏิจันทรเกษม ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ� ผู้้�ชุ่วิยอธิิการบดีี รักษาการคณบดีีคณะนิติศึาสตร์
แลัะการปกครอง มหาวิิทยาลััยรัตนบัณฑิิต ดร.ช่ำนาญ่ ช่าดิษฐ์ ที�ปรึกษา
รฐัมนตรว่ีิาการกระทรวิงวัิฒนธิรรม ดร.สวุจิกัขณ์ พน้ศรีเกษม คณะทำงาน
รฐัมนตรว่ีิาการกระทรวิงท่องเที�ยวิแลัะกีฬา ดี�านกฎหมาย ดร.คำรณ สุขบาล  
นายกสมาคมชุาวินครศึรีธิรรมราชุ จังหวัิดีภ้เก็ต พันตำรวจโท ดร.ฉัตรช่ัย  
ภเ้จรญิ่ อาจารย์ (สบ 2) กลัุม่งานคณาจารย์คณะนิตศิึาสตร์ โรงเรยีนนายร�อย
ตำรวิจ ดร.อนุก้ล ตันติมาสน์ ผู้้ �ชุ่วิยกรรมการผู้้ �จัดีการใหญ่ สายงาน
ทรัพ่ยากรมนุษย์แลัะบริหารทั�วิไป บริษัท ชุ. การชุ่าง จำกัดี (มหาชุน)  
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ�เดช่ สุทธีิวานิช่ รองอธิิการบดีีฝ่่ายบริหาร
การสภามหาวิทิยาลัยัเทคโนโลัยรีาชุมงคลัพ่ระนคร ดร.ยุวรินธีร ไช่ยโช่ตช่ิ่วง  
อาจารย์ประจำหลัักส้ตรบริหารธุิรกิจบัณฑิิต คณะบริหารธุิรกิจ สถาบัน
การจัดีการปัญญาภิวิัฒน์ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่เนตตี พิพัฒนางก้ร  
ผู้้�ชุ่วิยคณบดีคีณะบรหิารธิรุกจิ มหาวิทิยาลัยัเกรกิ ดร.ศราวุธี สริขิจรเดช่สกลุ
ผู้้�ชุ่วิยกรรมการผู้้�จัดีการ บริษัท เจริญโภคภัณฑิ์อาหาร จำกัดี (มหาชุน) 
สำนกับรหิารสทิธิิประโยชุน์ดี�านส่งเสริมการลังทนุ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศระวี  
วายทองคำ ผู้้ �อำนวิยการสำนักเทคโนโลัยีการศึึกษา มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง ดร.ณัฐธีัญ่ โพธีิช่ัย คณะอนุกรรมาธิิการจัดีระเบียบสายไฟฟ้า
สายส่�อสาร แลัะการบรหิารจดัีการไฟฟ้าส่องสว่ิางในเข็ตพ่่�นที�กรงุเทพ่มหานคร
แลัะปริมณฑิลั ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณดา อิงคุลานนท์ เลัข็านุการ
คณะกรรมาธิกิารการปกครอง สภาผู้้�แทนราษฎร ซิสิเตอร์ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อรวรรณ จันทร์ช่ลอ อาจารย์วิิทยาลััยนานาชุาติเซีนต์เทเรซีา 
นครนายก รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฎิิทัศน์ อาจารย์ประจำ
ภาควิิชุามนุษยศึาสตร์ คณะศึิลัปศึาสตร์ประยุกต์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยี
พ่ระจอมเกลั�าพ่ระนครเหน่อ นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ช่ราช่ 
รองผู้้�บัญชุาการวิิทยาลััยการทัพ่อากาศึ ดร.จำเนียร ชุ่ณหโสภาค นายก
สมาคมเคร่อข็่ายส่งเสริมการวิิจัยทางมนุษยศึาสตร์แลัะสังคมศึาสตร์ 
ผู้้ �ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.รัจน์ชี่วาต์ แซิ่ตั�น อาจารย์ประจำหลัักส้ตร
ปรชัุญาดีษุฏิบีณัฑิติ สาข็าวิชิุานิเทศึศึาสตร์ คณะนเิทศึศึาสตร์ มหาวิทิยาลัยั
กรุงเทพ่ธินบุรี แลัะ ดร.ธีนสร สุทธีิบดี ผู้้�พ่ิพ่ากษาศึาลัชุั�นต�นประจำกอง
ผู้้�ชุ่วิยพ่ิพ่ากษาศึาลัอุทธิรณ์ คดีีชุำนัญพ่ิเศึษ แผู้นกคดีีภาษีอากร

โครงการ ป.เอก ทางสัังคมศาสัตร์ 
จััดงานสัถาปนาครบรอบ 2 ทศวรรษ



ข่าวรามคำาแหง  วันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๕

เศรษฐศาสตร์ 101เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม คณะเศรษฐศาสตร์ปญั่หานักศกึษาปญั่หานักศกึษา

ตอบตอบ

กอ่งบรรณาธิการ

ถาม: ข็ณะนี�เป็นนกัศึกึษาส่วินกลัาง แต่ต�องการย�าย
ไปเรยีนที�ส่วินภม้ภิาคในปีการศึกึษาหน�า อยากทราบข็�อมล้ั
เกี�ยวิกับคณะ/สาข็า แลัะการเรียน การสอบที�ส่วิน
ภ้มิภาคดี�วิย 
ตอบ: 1. มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง มสีาข็าวิทิยบรกิาร
เฉีลัมิพ่ระเกียรตใิน 23 จงัหวัิดี คอ่ ปราจนีบุร ีอทัุยธิานี
นครศึรีธิรรมราชุ อำนาจเจริญ แพ่ร่ นครพ่นม สุโข็ทัย
ข็อนแก่น ศึรสีะเกษ ตรงั ลัพ่บรุ ีนครราชุสมีา หนองบัวิลัำภ้
ชุยัภมิ้ เพ่ชุรบร้ณ์ บรุรีมัย์ เชุยีงราย กาญจนบุร ีเชุยีงใหม่
สรุนิทร์ อดุีรธิาน ีพ่งังา สงข็ลัา เปิดีสอนใน 4 สาข็าวิชิุา ดัีงนี�
     - คณะนิติศึาสตร์ สาข็าวิิชุานิติศึาสตร์
     - คณะบริหารธิุรกิจ สาข็าวิิชุาการจัดีการ
     - คณะรัฐศึาสตร์ กลัุ่มวิิชุาเอกบริหารรัฐกิจ
     - คณะส่�อสารมวิลัชุน สาข็าวิิชุาส่�อสารมวิลัชุน
 2. ระบบการเรยีนการสอน สาข็าวิทิยบรกิารฯ
จัดีการเรียนการสอนการบรรยายผู้่านเทคโนโลัยี
สารสนเทศึ สําหรับรายลัะเอียดีตารางเรียน นักศึึกษา
เข็�าไปตรวิจสอบไดี�ผู้่านหน�าเวิ็บไซีต์ข็องมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง หัวิข็�อสารสนเทศึ นักศึึกษาปริญญาตรี
ส่วินภ้มิภาค หร่อที� https://www.ru.ac.th/th//
Bachelor/campus เป็นรายภาค
 3. การจัดีสอบ
   3.1 จัดีสอบเฉีพ่าะวิันเสาร์แลัะวัินอาทิตย์ จํานวิน
2 สัปดีาห์ (4 วิัน)
   3.2 สอบวิันลัะ 2 คาบเวิลัา ค่อ
     คาบเชุ�า  09.00 - 11.30 น.
     คาบบ่าย 13.00 - 15.30 น.
 4. สถานที�สอบส่วินภ้มิภาค จะใชุ �สาข็า
วิิทยบริการเฉีลัมิพ่ระเกยีรต ิโรงเรยีน/สถานศึกึษาที�อย้่
ภายในจังหวิัดีนั�น ๆ เป็นสถานที�สอบ หร่อสอบถาม
ข็�อม้ลัเพ่ิ�มเติมไดี�ที� หน่วิยจัดีสอบ อาคาร สวิป. ชุั�น 6
ทางโทรศึัพ่ท์ที� 02-310-8610

ถาม: ตอนนี�เรียนอย้่คณะส่�อสารมวิลัชุนภาค 1/64
แลั�วิลังทะเบยีนกลัุม่ภาษาต่างประเทศึรหัสวิชิุา CHI1001
แต่ร้�สึกยากเกินไป เทอม 2 เลัยอยากย�ายกลัุ่มภาษา
ต่างประเทศึไปเป็นภาษาอ่�นแทน
   1. สามารถเปลัี�ยนไดี�หร่อไม่
   2. ถ�าเปลัี�ยนไดี�คอ่ตอนภาค 2 จะลังทะเบียนภาษาอ่�น
แทนไปเลัยใชุ่หร่อไม่
   3. แลั�วิถ�าเปลัี�ยนไดี�ที�เคยลังข็อง CHI1001 มีผู้ลักับ
คะแนนเกรดีหร่อไม่
   4. อยากข็อโครงสร�างหลักัสต้รข็องคณะส่�อสารมวิลัชุน
สำหรับนักศึึกษาปีการศึึกษา 2564 
ตอบ: 1. คณะส่�อสารมวิลัชุน กลัุ ่มวิิชุาภาษาต่าง
ประเทศึ จำนวิน 12 หน่วิยกิต กำหนดีให�นักศึึกษา
เลั่อกเรียนภาษาใดีภาษาหนึ�งตามที�ภาควิิชุากำหนดี
ภาษาลัะ 4 กระบวินวิิชุาต่อเน่�องกัน (กระบวินวิิชุาลัะ
3 หน่วิยกิต) ดีังรายชุ่�อกระบวินต่อไปนี� ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝ่รั�งเศึส ภาษาเยอรมนั ภาษาสเปน ภาษารสัเซียี
ภาษาญี�ปุน่ ภาษาจีน ภาษามลัาย ้ภาษากรกี ภาษาเข็มร
ภาษาเมยีนมา ภาษาลัาวิ ภาษาเวิยีดีนาม ภาษาเกาหลีั

ย้ายก่ลุ่มภาษาต่างประเที่ศัย้ายก่ลุ่มภาษาต่างประเที่ศั

ที่ำาได้หรือไม่ที่ำาได้หรือไม่

ย้ายจาก่ส่วันก่ลางไปส่วันภ่มิภาคำย้ายจาก่ส่วันก่ลางไปส่วันภ่มิภาคำ
อยาก่ที่ราบุข็้อม่ลคำณะ/สาข็าอยาก่ที่ราบุข็้อม่ลคำณะ/สาข็า

ภาษาฮิินดีี ภาษาอาหรับ ภาษาโปรตุเกส ถ�านักศึึกษา
ไดี�ลังทะเบยีนไปแลั�วิอยากข็อเปลัี�ยนเป็นกลุ่ัมวิชิุาภาษา
ต่างประเทศึอ่�นๆ นั�นสามารถทำไดี�
 2. แลัะสามารถลังทะเบยีนเป็นกลัุม่วิชิุาภาษา
ต่างประเทศึอ่�นไดี�ในภาคการศึึกษาถัดีไป
 3. วิิชุา CHI1001 ที�นักศึึกษาเคยลังทะเบียน
เรยีนไวิ� ถ�าสอบผู่้านจะนำไปคิดีเป็นคะแนนเฉีลีั�ยสะสม
ทั�งหมดีดี�วิย แต่ถ�าเคยลังทะเบยีนเรยีนไวิ�แต่สอบไม่ผู่้าน
จะไม่นำไปคิดีคะแนนเฉีลัี�ยสะสมข็องนักศึึกษา
 4. โครงสร�างหลัักส้ตรคณะส่�อสารมวิลัชุน ปี
การศึึกษา 2564 รวิมหน่วิยกิตตลัอดีหลัักส้ตร 144 
หน่วิยกิต ดีังนี�

 เซีอร์ไอแซี็ค นิวิตัน นั�นนอกจากจะเป็น
นักวิิทยาศึาสตร์แลั�วิ ยังไดี�รับหน�าที�เป็นผู้้ �ดี้แลั
โรงกษาปณ์หลัวิงดี�วิย โดียเฉีพ่าะการตรวิจสอบแลัะ
ตดิีตามการปลัอมแปลังเหรยีญกษาปณ์ การทำงาน
ในหน�าที�ราชุการสำคัญแลัะควิามเป็นนักวิิทยาศึาสตร์
ที�มีชุ่�อเสียง ร่วิมกับการมีชุาติตระก้ลัข็ุนนางทำให�
เซีอร์ไอแซี็คมั�งคั�งไม่น�อย แลัะไดี�นำเงินส่วินหนึ�ง
มาลังทนุในหุ�นที�น่าดึีงดีด้ีใจ ซึี�งหนึ�งในหุ�นเหล่ัานั�น
กค็อ่หุ�นบรษิทั South Sea นั�นเอง อนัที�จรงิแม�หุ�น
บรษิทั South Sea จะถก้นำมาเทรดีในตลัาดีตั�งแต่
ปี ค.ศึ.1711 แต่ก็ยังไม่มีการเก็งกำไรกันมากนัก
โดียที�ยังคงเป็นหุ �นที�ให�ผู้ลัตอบแทนสม�ำเสมอ
ตามสัญญา จนกระทั�งในอีก 9 ปีหลัังจากนั�น
ค่อในปี ค.ศึ.1720 จึงเริ�มมีการปั�นหุ�นนี�จนราคา
พุ่ง่สง้ข็ึ�นอย่างต่อเน่�อง ซึี�งการที�หุ�นมรีาคาไต่ระดีบั
ข็ึ�นเร่�อย ๆ เชุ่นนี� ทำให�กลัายเป็นข็วัิญใจข็องนกัเล่ันหุ�น
เพ่่�อเก็งกำไรทันที
 ในเดีอ่นมกราคม ค.ศึ.1720 ราคาหุ�นข็อง
บรษัิท South Sea อย้ท่ี�แค่ราคา unit (หน่วิย) ลัะ
120 ปอนด์ี ในตอนนั�นเซีอร์ไอแซีค็เริ�มเข็�าไปลังทนุ
ไวิ�ราวิ 32,000 ปอนดี์ ยังครับ...ยัง เซีอร์นิวิตัน
ยังไม่ติดีดีอยตอนนั�น เพ่ราะหลัังจากที�ราคาหุ�น
ไต่ระดัีบข็ึ�นไปอีกระยะหนึ�งเข็าก็ข็ายออกไปแลัะ
ไดี�กำไรมาราวิ 20,000 ปอนด์ี ซีึ�งกเ็หมอ่นกบัเหย่�อ
ตลัาดีหุ �นหร่อนักการพ่นันทั�วิไปที�ผู้ีพ่นันลั่อใจ
ให�ไดี�กำไรไปก่อน
 ควิามที�ไดี�กำไรเป็นเงินก�อนใหญ่มาใน
ตอนแรก ๆ ง่าย ๆ ทำให�หลัังจากไดี�กำไรมาแลั�วิ
อกีไม่กี�สปัดีาห์หลังัจากนั�น เซีอร์ไอแซีค็กก็ลับัเข็�าไป
ซ่ี�อหุ�นบริษัท South Sea ไวิ�ใหม่ แม�วิ่าตอนนั�น
ราคาจะพุ่ง่สง้ไปกว่ิาตอนข็ายทำกำไรไปเกอ่บ 2 เท่า
แลั�วิก็ตาม ซีึ�งจะวิ่าไปก็เป็นแนวิโน�มการเก็งกำไร
ทั�วิไปที�เม่�อหุ�นราคากำลังัสง้ข็ึ�นเร่�อย ๆ กจ็ะเป็นหุ�น
ที�น่าดีงึดีด้ีใจ ปัญหากค็อ่นกัเกง็กำไรไม่ร้�ว่ิาราคาหุ�น
ที�กำลัังพุ่่งข็ึ�นนั�น มันจะปักหัวิดีิ�งลังมาเม่�อไหร ่
ซึี�งถ�าร้�แลัะหนีทัน ค่อสามารถข็ายทำกำไร (หร่อ
ข็าดีทุนน�อย) ไดี�ก่อน ก็จะไม่เสียหายอะไร แต่ก็
อย่างว่ิาแหลัะครบัมนักเ็หมอ่นกับการพ่นนัที�คนเสยี
จะมากกวิ่าคนไดี�เสมอ
 หลัังจากเซีอร์ไอแซี็ค นิวิตันเข็�าไปซ่ี�อหุ�น
บริษัท South Sea รอบหลัังที�ราคาส้งมาก ๆ
ไปแลั�วิไม่นาน ราคาที�ส้งมาตลัอดีก็เริ�มปักหัวิลัง

แต่เซีอร์ไอแซี็คยอมติดีดีอยไม่ไดี�รีบข็ายทิ�ง ซีึ�งไม่
ทราบวิ่าเป็นเพ่ราะยังเชุ่�อมั�นวิ่าบริษัทนี�ยังมั�นคง
แลัะทำกำไรไดี� ซีึ�งจะทำให�ราคากลับัปรบัสง้ข็ึ�นมา
อกีครั�ง หรอ่ยังหวิงัจะไดี�ผู้ลัตอบแทนจากเงนิปันผู้ลั
ข็องบรษิทักไ็ม่ทราบเหมอ่นกนั เร่�องนี�ไม่มใีครไปถาม
เซีอร์ไอแซีค็เสยีดี�วิย กเ็ลัยเป็นควิามลัับดีำมด่ีมาถงึ
ปัจจุบัน
 แต่เซีอร์ไอแซี็คไม่ไดี�ทนติดีดีอยอย้่นาน
หรอกครับ เม่�อดี้ ๆ แลั�วิไม่มีวิี�แวิวิวิ่าราคาหุ�นจะ
ตีกลัับมาใกลั� ๆ ราคาที�ติดีดีอยอย้่แน่แลั�วิ ก็ต�อง
ทยอยข็ายทิ�งสิครับ จะรออะไร ซีึ�งเซีอร์ไอแซี็คก็
ทยอยข็ายออกมา 3 ระลัอกในเวิลัาไลั่เลัี�ยกัน 
แต่รวิม ๆ แลั�วิเข็าวิ่ากันวิ่าข็าดีทุนไปไม่ต�ำกวิ่า
20,000 ปอนดี์ทีเดีียวิ ซีึ�งก็ทำให�ข็นหน�าแข็�งร่วิง
ไปหลัายเส�นเพ่ราะแม�เซีอร์ไอแซี็คจะไดี�ชุ่�อวิ่าเป็น
มหาเศึรษฐคีนหนึ�งแห่งยคุแต่การข็าดีทนุซีึ�งตรีาคา
เป็นเงินบาทปัจจุบนัเข็าตไีวิ�ว่ิาไม่ต�ำกว่ิา 150 ลั�านบาท
ก็ถ่อวิ่าไม่ใชุ่เร่�องเลั็กน�อย
 การติดีดีอยข็องเซีอร์ไอแซี็ค นิวิตัน ที�มี
เงนิถุงเงนิถังแม�จะทำให�สถานะเศึรษฐสีั�นสะเทอ่น
ไปบ�างก็คงเทียบไม่ไดี�กับการข็าดีทุนจนหมดีเน่�อ
หมดีตวัิข็องบรรดีาแมงเม่าสัญชุาตอิงักฤษในยคุนั�น
ซีึ�งไม่ไดี�ข็าดีทนุเฉีพ่าะหุ�น South Sea เพ่ราะตอนที�
ราคาหุ�นบริษัทนั�นกำลัังพุ่่งขึ็�น นักลังทุนรายย่อย
เข็�าซ่ี�อไม่ไดี�เสียแลั�วิ แต่การที�ตลัาดี (หุ�น) กำลัังรุ่ง
ทำให�มีการออกหุ�นใหม่ ราคาไม่แพ่งนักมาลั่อให�
แมลังเม่าเหลั่านี�เข็�าไปซี่�อแลั�วิก็ปั�นเพ่่�อเก็งกำไร
กันอย่างสนุกสนาน ซีึ�งบริษัทที�ตั�งข็ึ�นเพ่่�อออกหุ�น
มาข็ายนี� บางบริษทัไม่มีการดีำเนินการอะไรจริงจงั
แค่จดีทะเบียนจัดีตั�งเพ่่�อข็ายหุ�นเท่านั�น บริษัท
ประเภทที�ว่ิานี�ตอนหลังัจงึถ้กตั�งฉีายาว่ิาเป็น “บริษทั
ฟองสบ้่” (bubble company) เพ่ราะกลัวิง ๆ
เหม่อนฟองสบ้่ที�พ่ร�อมจะแตกสลัายไปไดี�ทุกเม่�อ
แลัะเม่�อราคาหุ�นบริษทัอย่าง South Sea ร่วิงลังมา
แบบไม่มีทางฟ้ �นง่าย แมลังเม่าที�ซี่�อหุ �นบริษัท
ฟองสบ้อ่ย้ ่กพ็่บว่ิาราคาหุ�นฟองสบ้ต่�ำจนไม่มีราคา
ภาวิะที�เรียกวิ่าฟองสบ้่แตกจึงเกิดีข็ึ�นเป็นทางการ
ครั�งแรกตอนนี�เอง ซีึ�งเรียกกันวิ่า ฟองสบ้่ (บริษัท)
ทะเลัใต� (แตก) หร่อ South Sea Bubble

ตอน...ตอน...เซอร์์ ไอแซคติิดดอยเซอร์์ ไอแซคติิดดอย  (2)(2)
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 ไม่ว่ิาจะเป็นชุ่วิงที�เปิดีให�บรกิารตามปกต ิหรอ่ชุ่วิงที�มกีารระบาดี
ข็องโรคโควิิดี-19 จนทำให�สำนักหอสมุดีกลัางต�องงดีให�บริการพ่่�นที� 
แต่นักศึึกษาแลัะบุคลัากรข็องมหาวิิทยาลััยรามคำแหงก็ยังสามารถ
ติดีตามข็่าวิประชุาสัมพ่ันธิ์ แลัะสอบถามข็�อม้ลัเกี�ยวิกับงานบริการ
ข็องสำนักหอสมุดีกลัางผู้่านชุ่องทาง Line OA : RefService 
RULibrary แลัะใชุ�บริการต่างๆ ไม่วิ่าจะเป็นบริการย่มหนังส่อ
แบบออนไลัน์ สมัครสมาชุิกสำนักหอสมุดีกลัางแบบออนไลัน์ 
แลัะบริการตอบคำถามแลัะชุ่วิยการค�นควิ�าแบบออนไลัน ์
ไดี�ตลัอดีเวิลัา “งดี (ให�บริการพ่่�นที�)... แปลัวิ่ายังให�บริการ (แบบ
ออนไลัน์) ไดี�อย้่ !!”

 Line OA : RefService RULibrary (@063sqrqe) 

 ชุ่องทางใหม่เพ่่�อการส่�อสาร
แลัะให�บริการจากหน่วิยบริการ
สารสนเทศึอิเลั็กทรอนิกส์ สำนัก
หอสมุดีกลัาง  มหา วิิทยาลััย
รามคำแหง พ่ร �อมให �บริการ
ตอบทุกคำถามเกี�ยวิกับสำนัก
หอสมุดีกลัาง ไม่วิ่าจะเป็นการ
บริการย่ม-ค่น การสมัครสมาชิุก
ห�องสมุดี การส่บค�นทรัพ่ยากร
สารสนเทศึ การใชุ�งานฐานข็�อม้ลั
ออนไลัน์ แลัะอ่�นๆ อีกมากมาย
นักศึึกษาแลัะบุคลัากรข็องม.รามฯ สามารถสแกน QR Code  
เพ่่�อเพ่ิ�มเพ่่�อน มีคำถามหร่อข็�อสงสัยก็ทักแชุทกันมาไดี� มีเจ�าหน�าที�
พ่ร�อมตอบคำถามอย้่เสมอ

 บริิการิยืืมหนัังสืือแบบออนัไลนั์  

 ถงึแม�ว่ิาจะไม่ไดี�เข็�ามาหยิบ จับ ยม่ หนังส่อที�สำนักหอสมุดีกลัาง 
แต่ถ �าพ่ี�ๆ น �องๆ ชุาวิม.รามฯ ต �องการย่มหนังส่อ ตำราเรียน 
วิิทยา นิพ่นธิ ์  ฯลัฯ กลัับ ไปอ ่ าน ก็สามารถทำไดี � ง ่ายมากๆ

ค�นหาหนังส่อที�ต�องการจากระบบ WebPAC (https://library.lib.
ru.ac.th/) แลั�วิเข็�าไปกรอกแบบฟอร์มส่งคำข็อรายการทรัพ่ยากร
สารสนเทศึ (https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-
form.php) เพ่ียงเท่านี�เจ�าหน�าที�จะดีำเนินการหาหนังส่อ แลัะ
ส่งอีเมลัแจ�งวิันนัดีรับหนังส่อให�กับผู้้�ใชุ�บริการ

 บริิการิตอบคำำาถามและช่่วยืการิค้ำนัคำว้าแบบออนัไลน์ั

 อีกหนึ�งงานบริการดีีๆ ที�ชุ่วิยสนับสนุนการศึึกษาแลัะการ
ทำงานวิิจัยสำหรับพี่�ๆ น�องๆ นักศึึกษาทุกระดีับชุั�น อาจารย์ แลัะ
บุคลัากรข็องม.รามฯ โดียทีมบรรณารักษ์จะชุ่วิยค�นควิ�าข็�อม้ลัจาก
ฐานข็�อม้ลัออนไลัน์ทั�งในประเทศึแลัะต่างประเทศึตามหัวิข็�อที�
ต�องการ เพ่่�อสนับสนุนการศึึกษา การทำงานวิิจัย วิิทยานิพ่นธิ์ 
แลัะดีุษฎีนิพ่นธิ์ พ่ร�อมส่งผู้ลัการค�นหาผู้่านทางอีเมลั ผู้้�ที�สนใจ
สามารถกรอกแบบฟอร์มข็อรบับรกิารไดี�ที�ลิังก์นี� https://forms.gle/
9YZUKdZ8TbVEriVGA 
 สำนักหอสมุดีกลัาง มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ยังมีบริการ
ต่างๆ ในร้ปแบบออนไลัน์อีกมากมาย ไม่วิ่าจะเป็น บริการสมัคร
สมาชุกิสำนักหอสมดุีกลัาง, บรกิารอบรมการใชุ�ฐานข็�อมล้ัออนไลัน์, 
บริการ Ph.D. Service ฯลัฯ สามารถติดีตามข็�อม้ลังานบริการ
ออนไลัน์ต่างๆ ไดี�ที� Facebook Fan Page : บริการสารสนเทศึ
RU Library 

จาก่สำานัก่หอสมุดก่ลางจาก่สำานัก่หอสมุดก่ลาง

ตอบุทีุ่ก่คำำาถาม พร้อมให้บุริก่ารทีุ่ก่วัันตอบุทีุ่ก่คำำาถาม พร้อมให้บุริก่ารทีุ่ก่วััน

3 บริิการิออนไลน์3 บริิการิออนไลน์
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3 พรรคนกัศกึษาสมคัรเลอืกตั�ง อ.ศ.ม.ร. ฯ                                      
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1)

๗

ช่่�อกริะบวนัวิช่า

 การฟังภาษาอังกฤษเพ่่�อควิามเข็�าใจ 1
 English Listening for Comprehension I
วันั/เวลา/สืถานัที่่�เริียืนั

 Section 1 เดีมิ M 09:30-11:20 น. 
 เปลี่ยนเป็น TU 09:30-11:20 น. 
 Section 2 F 11:30-13:20 น. 
อาจาริยื์ผู้้้สือนั

   Section 1 อาจารย์ ดีร.แก�วิกัลัยา อภัยบัณฑิิตกุลั
   Section 2 อาจารย์ Rick Whisenand
ตำาริาที่่�ใช่้

 ENG3201 (EN309) การฟังเพ่่�อควิามเข็�าใจ 1
แต่งโดีย รศึ.จารุพ่รรณ เพ่็งศึรีทอง
คำำาอธิิบายืกริะบวนัวิช่า

 ศึกึษาวิธิิแีลัะฝึ่กฟัง โดียการเน�นการจำแนกเสียง
ข็องคำที�มีการออกเสียงคลั�ายกัน คำที�มีการลังเสียง
เน�นหนัก พ่ร�อมทั�งจับทำนองเสียง ตลัอดีจนฝ่ึกฟัง
ข็�อควิามสั�น ๆ ไดี�แก่ บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข็่าวิ
บทโฆษณา ฝ่ึกเข็ียนตามคำบอก แลัะเข็ียนบทสรุป
จากข็�อควิามที�ไดี�ยิน 
จุดม่่งหมายืของกริะบวนัวิช่า

 1. ให�ผู้้�เรียนเข็�าใจวิิธิีการฟังแลัะฝ่ึกฟังภาษา
อังกฤษจากเจ�าข็องภาษา
 2. ให�ผู้้�เรียนเข็�าใจการลังเสียงเน�นหนัก แลัะ
ทำนองเสียงซีึ�งเป็นลัักษณะสำคัญข็องภาษาอังกฤษ
 3. ให�ผู้้ �เรียนไดี�ฝ่ึกฟังข็�อควิามสั�น ๆ เชุ่น
บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข็่าวิ แลัะบทโฆษณา
 4. ให�ผู้้�เรียนไดี�ฝ่ึกเข็ียนตามคำบอก
 5. ให�ผู้้�เรียนไดี�ฝ่ึกเข็ียนบทสรุปจากข็�อควิาม
ที�ไดี�ยิน
แนัวที่างการิเริียืนัการิสือนั

 เทปคำบรรยาย แลัะฝ่ึกฟังจาก CD ซีึ�งมี
จำหน่ายพ่ร�อม script แลัะตัวิอย่างข็�อสอบ 2 ชุุดี
พ่ร�อมคำเฉีลัยที�ภาควิชิุาภาษาองักฤษแลัะภาษาศึาสตร์
เนัื�อหาวิช่า

 ตัวิเลัข็ที�ใชุ�ในชุีวิิตประจำวิัน ควิามสำคัญข็อง
เสยีงท�ายคำแลัะเสยีงซีึ�งเกิดีจาการลัดีพ่ยางค์ ควิามสำคัญ
ในการเน�นพ่ยางค์แลัะทำนองเสียง การเชุ่�อมเสียง
ระหว่ิางคำ การตัดีเสยีงแลัะการกลัมกลัน่เสยีง คำบอก
ลักัษณะคน สิ�งข็อง ร้ปร่าง ทศิึทางแลัะคำแนะนำต่าง ๆ
บทสนทนาทางโทรศึพั่ท์ Active Voice แลัะ Passive Voice
แลัะการลัะคณุศึพั่ท์ กรยิา สรรพ่นาม ที�ค้ส่นทนาเคยกล่ัาวิ
ลักษณะข้อสือบ/วันัสือบ

 อตันยัผู้สมปรนยั 100 ข็�อ ภาควชิ่าฯ จัดสอบ
ออนไลน์ เวลาและสถานที่สอบจะประกาศให�ทราบ
ในภายหลงัทาง web site ข็องมหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
ที� www.ru.ac.th ประกาศึที�ภาควิิชุาภาษาอังกฤษ

ข่่าวกระบวนวิชาข่่าวกระบวนวิชา
ภาค 2/2564ภาค 2/2564

ENG3201
(EN309)

แลัะภาษาศึาสตร์ แลัะ Fanpage Facebook ข็อง
ภาควิชิุาฯ : Department of English and Linguistics,
Ramkhamhaeng University
ริายืละเอ่ยืดของลักษณะข้อสือบ

 ข็�อสอบแบ่งออกเป็น 6 part ดีังนี�
Part 1 Write down the numbers, dates,
times etc. you hear. ข็�อสอบ part นี�มี 10 ข็�อ
10 คะแนน ข็�อสอบ part นี� เป็นการเข็ยีนจากการบอก
ตัวิเลัข็ต่าง ๆ วิัน เดี่อน ปี เวิลัาแลัะตัวิเลัข็อ่�น ๆ เชุ่น
ถ�านักศึึกษาไดี�ยินวิ่า “January the seventh
nineteen-eighty” นักศึึกษาต�องเข็ียน January 7,
1980 หร่อถ�าไดี�ยินวิ่า “two-hundred thousand
nine-hundred forty” นักศึึกษาต�องเข็ียน 200,940
หร่อถ�าไดี�ยินวิ่า “sixty-three dollars forty-nine 
cents” นักศึึกษาต�องเข็ียน $63.49 เป็นต�น
Part 2 Word Differentiation.  
Each of the sentences—spoken twice—will
contain one of the four words in A to D.
Choose the word that you hear. ข็�อสอบ 
part นี�มี 15 ข็�อ 15 คะแนน นักศึึกษาจะไดี�ยินเสียง
อ่านประโยคครั�งลัะหนึ�งประโยค สิ�งที�นกัศึกึษาต�องทำ
ใน part นี�คอ่ หาตวัิเลัอ่กที�ถก้ต�องจากบรรดีาตัวิเลัอ่ก
ที�ออกเสยีงคลั�าย ๆ กันจากตัวิเลัอ่ก A ถงึ D ว่ิาตวัิเลัอ่กใดี
เป็นคำที�มีอย้่ในประโยคที�นักศึึกษาไดี�ยิน
Part 3 Contractions.
Find the contraction in each sentence and
write the contracted part in its full form,
e.g. If you hear: “At last I’ve found a
boyfriend”—you can write either “I have”
or just “have.” In the case of “won’t” 
you write “will not.” ข็�อสอบ part นี�มี 15 ข็�อ
15 คะแนน นักศึึกษาจะไดี�ยินประโยคครั�งลัะหนึ�ง
ประโยค โดียที�ประโยคทุกประโยคที�ไดี�ยินจะมีคำที�มี
การลัดีเสียงหร่อการย่อให�สั�นลัง สิ�งที�นักศึึกษาต�องทำ
คอ่เข็ยีนร้ปเต็มข็องคำที�มกีารลัดีเสียง เชุ่น ถ�าประโยค
ที�ไดี�ยนิเป็น “He’ll go with you tomorrow morning.”
คำที�มกีารลัดีเสยีงคอ่คำว่ิา ’ll ให�นักศึกึษาเข็ยีนร้ปเต็ม
คำเสียงที�ลัดีนี� ค่อ will นั�นเอง ถ�าเสียงที�ลัดีค่อ “We
won’t ….” ให�นกัศึกึษาเข็ยีน will not ถ�าเป็น “I’m
not ….” ให�นักศึึกษาเข็ียน I am เป็นต�น
Part 4 Read the questions below, then 
listen to the dialogues and answer them.
ข็�อสอบ part นี�เป็นการตอบคำถามจากการฟังบท
สนทนาสองบท 20 คะแนน นักศึกึษามเีวิลัาอ่านคำถาม
ข็องแต่ลัะบทสนทนาก่อนการฟังเพ่่�อให�นักศึึกษาร้�วิ่า
จะจับประเดีน็ใดีก่อน แลัะนักศึกึษาสามารถเข็ยีนตอบ
แบบสั�น ๆ ให�ไดี�ใจควิาม ไม่จำเป็นต�องตอบเป็นประโยค
ที�สมบ้รณ์
Part 5 Listening Comprehension
Look at the questions below, then listen to
each passage—spoken twice—and write
short answers. ข็�อสอบ part นี�มี 20 คะแนน
นักศึึกษาจะมีเวิลัาอ่านคำถามก่อนการฟังเร่�องอ่าน
ที�ยาวิข็ึ�น ซีึ�งจะคลั�ายกับข็�อสอบใน part 4 ต่างกันที�
ข็�อสอบ part นี�ไม่ใชุ่บทสนทนาเท่านั�นเอง การตอบ
ก็ตอบแบบสั�น ๆ ให�ไดี�ใจควิามเชุ่นเดีียวิกับการตอบ
คำถามใน part 4

Part 6 Cloze Dictation
Fill in the blanks in the following passage, 
spoken twice, with the words that you hear.
ข็�อสอบ part นี�มี 20 คะแนน ให�นักศึึกษาฟังแลั�วิเตมิคำ
ที�หายไปในชุ่องวิ่างที�เวิ�นวิ่างไวิ�ให�
หมายืเหต่:

   1. ในการสอบ ให�นกัศึึกษาเข็ยีนดี�วิยปากกาเท่านั�น
ถ�าใช่�ดินสอทำข�อสอบ อาจารย์ผู้้�ตรวจจะไม่ตรวจ
ข�อสอบให�
   2. เน่�องจากการสอบครั�งนี�จะเป็นการสอบออนไลัน์
ดีังนั�น กระดีาษคำตอบจะจัดีทำไวิ�ให�ลั่วิงหน�าโดียจะ
อัพ่โหลัดีไวิ�ใน Google Classroom ให�นักศึึกษา
ดีาวิน์โหลัดีไวิ�ล่ัวิงหน�าแลั�วิปริ�นต์ออกมาบนกระดีาษ A4
หากนกัศึกึษา ท่านใดีไม่สะดีวิกในการปริ�นต์แบบฟอร์ม
กระดีาษคำตอบออกมา สามารถคัดีลัอกร้ปแบบข็อง
กระดีาษคำตอบลังบนบนกระดีาษข็นาดี A4 จะมีเส�น
หร่อไม่มีก็ไดี�เตรียมไวิ�ก่อนวิันสอบ
   3. ในการส่งกระดีาษคำตอบ ให�นักศึกึษาทำเป็นไฟล์ั
PDF แลั�วิอัฟโหลัดีส่งใน Google Forms

ระบพุ่รรคหมายเลัข็ 2 ระบบุคุคลัหมายเลัข็ 9-16 
โดียมี นายช่าญ่ณรงค์ ทองศรี เป็นผู้้�สมัครนายก
องค์การนักศึึกษา หมายเลัข็ 3 พ่รรคตะวิันใหม่ 
ระบุพ่รรคหมายเลัข็ 3 ระบบุคุคลัหมายเลัข็ 17-24 
โดียมี นายสมศักดิ� ปานเมือง เป็นผู้้�สมัครนายก
องค์การนักศึึกษา 
     มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง ข็อเชุญิชุวินนกัศึกึษา
ใชุ�สิทธิิลังคะแนนเลั่อกตั�ง อ.ศึ.ม.ร. แลัะ ส.ม.ร. 
ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ หน่วยลงคะแนน
รามคำแหง หัวหมาก แลัะวทิยาเขตบางนา โดีย
นักศึกษาช่ั�นปีที่ 1 เลือกตั�งที่วิทยาเขตบางนา 
เวลา 08.30 – 11.30 น. หร่อที�มหาวิทยาลัย
รามคำแหง หวัหมาก เวลา 13.00 – 16.00 น. และ
นกัศกึษาช่ั�นปีที ่2 ขึ�นไป เลอืกตั�งทีม่หาวทิยาลยั
รามคำแหง หัวหมาก เวลา 08.30 – 16.00 น. 
โดียนำบตัรประจำตวัินกัศึกึษามาแสดีงเพ่่�อใชุ�สทิธิิ 
พ่ร�อมทั�งใชุ�เคร่�องหมายกากบาทในการลังคะแนน
เท่านั�น 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๓)   วันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ ๘
ม.ร.เร่งเสริมศักยภาพนักศึกษาฯ                         
                                         (ต่่อ่จากหน้า 1) กิจักรรมสัาขาฯกิจักรรมสัาขาฯ

สาข็าฯหนองบุัวัลำาภ่สาข็าฯหนองบุัวัลำาภ่

สาข็าฯสุรินที่ร์สาข็าฯสุรินที่ร์

เจ�าของ	 	 มหาวิทิยาลัยัรามคำแหง
บรรณาธีกิาร	 ผู้ศึ.ดีร.สรต	ี	ปรีชุาปัญญากลุั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อมล้สารสนเทศ				นางปุญญิสา อรพ่นิท์																	 

คณะผู้้�จดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณาธีกิารผู้้�ช่่วย					รศึ.วิารศิึา		พ่ลัายบวัิ    อาจารย์อภสิทิธิิ�		ศึภุกจิเจรญิ				น.ส.พ่รรณวิรา		เพ่ิ�มพ่ล้ั				น.ส.กลุัศิึรา		เจรญิสขุ็
กองบรรณาธีกิาร	 				น.ส.กนษิฐา		ทองจบั    น.ส.ศึริภิรณ์  นามพ่งษ์    น.ส.โชุตมิา  เดีชุะราชุ
ช่่างภาพ	 	 				นายภาณพุ่งศ์ึ		พ่งิไธิสง											
ฝ่่ายศิลป์และออกแบบจดัหน�า					นายสณัฐติ	ิ	เทศึสแีดีง				นายสยมุพ่ลั		ศึรพ่รหม    นายสุภะชุยั  อวินศึรี    				

 เจ�าหน�าที�สาข็าวิิทยบริการฯ จังหวัิดี
หนองบัวิลัำภ้ ร่วิมวิางพ่านพุ่่มดีอกไม� แลัะ
ถวิายราชุสักการะ น�อมรำลึักถึงพ่ระเกียรติคุณ
ข็องสมเด็ีจพ่ระนเรศึวิรมหาราชุ เน่�องในงาน
รัฐพ่ิธิีวิันยุทธิหัตถี บวิงสรวิงดีวิงพ่ระวิิญญาณ
สมเด็ีจพ่ระนเรศึวิรมหาราชุ จงัหวิดัีหนองบวัิลัำภ้ 
ประจำปี 2565 แลัะสกัการะสิ�งศึกัดีิ�สทิธิิ� เม่�อวินัที� 
18 มกราคม 2565 ณ ศึาลัสมเด็ีจพ่ระนเรศึวิร
มหาราชุ จังหวิัดีหนองบัวิลัำภ้ 

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาข็าวิิทยบริการ
เฉีลัิมพ่ระเกียรติ จังหวิัดีสุรินทร์  จัดีกิจกรรม
แนะแนวิการศึึกษาต่อ ระบบ Pre-Degree  แลัะ
ปรญิญาตร ีเม่�อวินัที� 20 มกราคม 2565 ณ โรงเรยีน
ทับโพ่ธิิ�พ่ัฒนวิิทย์ ตำบลัทับใหญ่  อำเภอรัตนบุรี  
จังหวิัดีสุรินทร์  เพ่่�อประชุาสัมพ่ันธิ์การรับสมัคร
นักศึึกษาใหม่ประจำปีการศึึกษา 2565

      มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สาข็าวิิทยบริการ
เฉีลัิมพ่ระเกียรติ จังหวิัดีสุรินทร์ ร่วิมพ่ิธิีถวิาย
ราชุสักการะ เน่�องในวิันยุทธิหัตถีข็องสมเดี็จ
พ่ระนเรศึวิรมหาราชุ โดียม ีนายสวุพงศ์ กติภิทัย์พบิล้ย์ 
ผู้้�ว่ิาราชุการจังหวิดัีสรุนิทร์ เป็นประธิานประกอบพ่ธิิี
วิางพ่านพุ่่มถวิายราชุสักการะ เน่�องในวิันยุทธิหัตถี
ข็องสมเดี็จพ่ระนเรศึวิรมหาราชุ พ่ร�อมดี�วิยหัวิหน�า
ส่วินราชุการ ทหาร ตำรวิจ แลัะข็�าราชุการ ทุกหม่้เหล่ัา 
เม่�อวิันที� 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุุมองค์การ
บริหารส่วินจังหวิัดีสุรินทร์ โดียจัดีให�มีพ่ิธิีถวิาย
เคร่�องราชุสักการะพ่านพุ่่มดีอกไม�สดี กล่ัาวิถวิาย
ราชุสดุีดีี หน�าพ่ระบรมร้ปสมเดี็จพ่ระนเรศึวิร
มหาราชุ เพ่่�อแสดีงควิามจงรักภักดีี แลัะแสดีง
กตัญญู้กตเวิทีต่อพ่ระมหากษัตริย ์  สำนึกใน
พ่ระมหากรุณาธิคิณุ แลัะพ่ระเกียรตคิณุข็อง สมเดีจ็
พ่ระนเรศึวิรมหาราชุ ที�ทรงพ่ระปรีชุาสามารถ 
กลั�าหาญ เดีด็ีเดีี�ยวิ ข็บัไล่ัอรริาชุศึตัร ้ตลัอดีพ่ระชุนม์ชุพี่ 
เพ่่�อสร�างควิามเป็นเอกราชุ ให�แก่ชุาติไทยแลัะเป็น
มหาวิีรกรรมที�เล่ั�องล่ัอ ปรากฏิอย้่ในประวิัติศึาสตร์
ตราบจนทุกวิันนี�
      สำหรับพ่ิธิีวิันยุทธิหัตถีข็องสมเดี็จพ่ระนเรศึวิร
มหาราชุ กำหนดีจัดีข็ึ�นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่�อวินัที� 29 พ่ฤศึจิกายน 2548 ที�กำหนดีให�วินัที� 18 
มกราคม ข็องทกุปี เป็นวินัยทุธิหตัถ ีแลัะวินักองทพั่ไทย 
แทนวินัที� 25 มกราคม โดียให�มีการอญัเชุญิพ่านพุ่ม่
ดีอกไม�สดีเพ่่�อเป็นการถวิายราชุสักการะแลัะสดีุดีี
วิีรกรรมข็องพ่ระองค์

     โอกาสนี� ว่าที่พันตรีโยธีิน ไพรพนานนท์ 
ผู้้�อำนวิยการกองกจิการนกัศึกึษา กล่ัาวิรายงานว่ิา
มหาวิิทยาลััยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึึกษา 
ที�ข็ยายโอกาสทางการศึกึษาให�แก่ประชุาชุน ทกุเพ่ศึ 
ทุกวิัย โดียมุ่งเน�นการบริการวิิชุาการแลัะการ
ทำนุบำรุงศึิลัปวิัฒนธิรรม นับตั�งแต่ก่อตั�งจนถึง
ปัจจบุนั ซีึ�งตลัอดีระยะเวิลัา 50 ปี นอกเหนอ่จาก
การที�จะไดี�ให�นักศึึกษาไดี�รับควิามร้ �ในเน่�อหา
วิชิุาการแลั�วิ การพั่ฒนานกัศึกึษา โดียการทำกจิกรรม
ในดี�านต่าง ๆ นับเป็นองค์ประกอบที�สำคัญ ที�จะ
พ่ฒันาให�นกัศึกึษามคีวิามสามารถดี�านมนษุยสัมพ่นัธ์ิ
ในการทำงานร่วิมกับผู้้�อ่�น เพ่ิ�มทักษะในดี�านที�
นักศึึกษามีควิามสนใจ มีควิามสามารถในการ
ปรับตัวิให�เข็�ากับสังคมไดี�เป็นอย่างดีี

     โครงการ “ลั้กพ่่อข็ุน 5 ทศึวิรรษ ส้่ Smart 
student” เป็นโครงการหนึ�งที�มุง่เน�นให�นกัศึกึษา
ไดี�พ่ัฒนาทักษะ แลัะศึักยภาพ่เพ่่�อนำไปส้่การ
พ่ฒันาตวัิแทนนกัศึกึษา ให�มคีวิามสามารถในการ
พ่ฒันาตนเอง โดียการเรยีนร้�อย่างต่อเน่�อง ในดี�าน
บุคลัิกภาพ่ ทักษะการใชุ�ภาษา รวิมถึงดี �าน
มารยาทไทย สามารถนำควิามร้�ไปถ่ายทอดีให�แก่
เพ่่�อนนักศึึกษาในคณะข็องตน แลัะเป็นการสร�าง
ให�ตัวิแทนนักศึึกษาที�เข็�าร่วิมโครงการก�าวิเข็�าส้่ 
Smart people ส่งผู้ลัให�เป็นบัณฑิิตที�มีคุณภาพ่ 
สามารถออกไปรับใชุ�สังคม แลัะประเทศึชุาติ
ต่อไป ไดี�อย่างภาคภ้มิใจ
     ดี�าน ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่ัาวิว่ิา
การพ่ัฒนานักศึึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลัักส้ตร 
เพ่่�อปลั้กฝ่ังคุณธิรรม จิตสำนึกจิตสาธิารณะ ร้�จัก
เสียสลัะ บำเพ่็ญประโยชุน์ให�แก่ผู้้�อ่�น รวิมถึงการ
รักษาไวิ�ซีึ�งวัิฒนธิรรม ข็นบธิรรมเนียมประเพ่ณี 
พ่ัฒนาดี�านการปรับตัวิเข็�ากับสังคม พ่ัฒนาดี�าน
อารมณ์ ร่างกายแลัะจิตใจ พั่ฒนาควิามสามารถ
พ่ิเศึษข็องนักศึึกษา เสริมสร�างควิามสามัคคี

ในหม้่นักศึึกษา รวิมถึงให�นักศึึกษาใชุ�เวิลัาวิ่าง
ให�เกิดีประโยชุน์ เพ่่�อเสริมสร�างให�นักศึึกษา
มีทักษะที�หลัากหลัาย 
     “Smart student ห้มายถึึงนักศึกษาทั่�ม่
ค่ณลักษณะอันพีึงป็รัะสงค์ เต็มเป็่�ยมค่ณสมบัติ
ทั่�ด่ ทัั�งความคิด ความอ่าน และการัวางตัวใน
สังคม ซึ่ึ�งต้องผู้่านการัฝึึกฝึน สะสมป็รัะสบการัณ์ 
ความรั้้ พีัฒนาส้่ทัักษะความสามารัถึ และทัักษะ
ทั่�มค่วามสำคญัมากคอืทักัษะการัเรัย่นร้้ั เนื�องจัาก
ป็ัจัจั่บันการัเรั่ยนรั้้ของมน่ษย์ม่การัเป็ล่�ยนแป็ลง
อย่างรัวดเรั็วทั่ามกลางการัเป็ล่�ยนแป็ลงของโลก
อย่างก้าวกรัะโดด ห้ากต้องการัก้าวส้่การัเป็็น 
Smart student อย่างแทั้จัรัิง ต้องนำทัักษะ
การัเรั่ยนรั้้ออกมาใช่้ให้้มากทั่�ส่ด”
     อธีิการบดี ม.ร. กลั่าวิอีกวิ่ามหาวิิทยาลััย
รามคำแหงมีควิามตั�งใจอย่างยิ�ง ที�จะมุ่งเน�นให�
นักศึึกษาเป็นบัณฑิิตที�มีควิามเพ่ียบพ่ร�อมดี�วิย
ทกัษะทกุดี�าน ทั�งดี�านวิชิุาการ คณุธิรรม จรยิธิรรม 
ศึิลัปวิัฒนธิรรม เพ่่�อให�บัณฑิิตสำเร็จการศึึกษา
ออกไปอย่างมีคณุภาพ่ ดัีงปรชัุญาข็องมหาวิทิยาลัยั 
“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผู้ลิต
บัณฑิิตที่มีความร้�ค้่คุณธีรม”


