
            

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๒๐ 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รวมพลังจัดกิจกรรม ‘ชาเลนจ์เดย์’
เต้นแอโรบิค เฉลิมพระเกียรติ ‘วันแม่แห่งชาติ’

  

อธิการบดียืนยันเกรดระบบใหม่ช่วยเพิ่มคะแนนเฉลี่ย
ให้ นศ.เชื่อมั่นการตัดเกรดทำได้ทั้งอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม

(อ่านต่อหน้า 11)

    

ม.ร.จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นศ.แล้ว

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  

เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะผู้บริหาร ผู้แทน 

คณะ สำนัก สถาบัน และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธาน 

ผู้ประเมินฯ และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการ 

ศึกษาภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา จากสำนักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

(สมศ.) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 
 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์  

ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานผู้ประเมินฯ  

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ปัทมะศังข์ 

 อธิการบดี ม.ร. ยืนยันการปรับระบบเกรดใหม่ A B C D ตามมาตรฐานสากล 

นักศึกษาได้รับประโยชน์แน่นอน โดยจะได้เกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้นและขอให้นักศึกษามั่นใจว่า  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละวิชามีความยุติธรรมในการพิจารณาตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์หรือ 

อิงกลุ่มได้ตามความเหมาะสม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีนโยบายปรับระบบการวัดและประเมินผลของนักศึกษาจากเดิม  

G P F  เป็นระบบใหม่ A B C D ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

เป็นต้นไป นั้น เป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของ ม.ร.  

ไปสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ทำให้สะดวกต่อการนำไปเทียบโอนหรือศึกษาต่อ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

‘80 พรรษามหาราชินี’ รวมพลังทุกภาคส่วนออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  

ร่วมเต้นแอโรบิคในงาน ‘ชาเลนจ์เดย์’ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนิสิต 

นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ชุมชนและประชาชนท่ัวไป ร่วมออกกำลังกาย เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม  

2555   ณ สนามกีฬากลาง ม.ร.

 ตามที่อธิการบดีมีนโยบายจัดระบบ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาแก่นักศึกษา ต้ังแต่ภาค 1/2555  

เป็นต้นไป เพื่อให้นักศึกษามีที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 

การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตาม 

แนวคิดท่ีว่า “รามคำแหงจะดูแลลูกศิษย์เหมือน 

ลูกหลาน” นั้น มหาวิทยาลัยได้มอบให้ทุกคณะ 

ดำเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 

ทุกคนแล้ว ขณะน้ีแต่ละคณะได้จัดอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซ่ึง “ข่าวรามคำแหง”  

    

สถาบันภาษาเปิดทดสอบพื้นฐานความรูุ้้ภาษาอังกฤษ
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อ 

จัดระดับก่อนการฝึกอบรมโครงการภาษา 

อังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

ครั้งที่ 42 ในเดือนตุลาคม 2555 สำหรับ 

ค่าสมัครสอบวัดระดับนักศึกษาและบุคลากร 

ม.ร. 100 บาท บุคคลทั่วไป 120 บาท 

โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี-15 กันยายน 2555 

  ทั้งนี้ สถาบันภาษาจะจัดให้มีการสอบ 

วัดระดับในวันอาทิตย์ที่ 16 (อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง  

 (ต่อจากหน้า 1)นิติศาสตร์ รับ นศ.ป.ตรี ภาคพิเศษ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบหมายให้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นแกนหลักของสถาบัน 

อุดมศึกษา 21 แห่งในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร- 

ตะวันออก จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อร่วมเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อแสดงออกถึง 

ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “สมเด็จแม่”  ของ 

แผ่นดินสยาม และเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา  

บุคลากร และประชาชนมีความต่ืนตัวในการออกกำลังกาย 

เพื่อสุขภาพ มีพลานามัยที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และ 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขและ 

สิ่งเสพติด มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงจัดกิจกรรม 

เสริมสร้างสุขภาพ ‘ชาเลนจ์เดย์’  เพื่อให้ทุกภาคส่วน 

ร่วมกันออกกำลังกาย  เพ่ือสุขภาพอย่างพร้อมเพรียงกัน

 “ขอขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และ

ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย

อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 

แข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขในการ 

ดำรงชีวิตสืบต่อไป”

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ 

ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

และประธานกรรมการ 

จัดงาน “ชาเลนจ์เดย์”  กล่าวว่า  

การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีนักเรียน  

นักศึกษา บุคลากรของ ม.ร.  

 นักศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จัด 

กิจกรรม “ร่วมสานฝัน ปันน้ำใจ การศึกษาไทยสู่น้อง”  

โดยมอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา จำนวน 

14,000 บาท ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล และ 

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 165 คน โดยมี  

อาจารย์ดวงใจ ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โคกหัวข้าว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  

2555 ณ  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว  ตำบลท่าถ่าน  

อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

M.B.A. สมุทรสาคร จัดกิจกรรม  “ปันน้ำใจสู่น้องฯ”

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 

จัดโครงการวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

2555 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ   

และความสำคัญของสุนทรภู่  กิจกรรมในวัน 

ดังกล่าวมีการประกวดการคัดลายมือ และประกวด 

การแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี เรื่อง  

พระอภัยมณี ซ่ึงผลการประกวดตัวละครปรากฏ 

ดังนี้

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมต้น  

ได้แก่ ด.ญ.กัญญาณัฐ สัญชาติวิรุฬห์ P.3/1  

นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ แต่งตัวเป็น 

นางละเวงวัณฬา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ 

ประถมปลาย ได้แก่ ด.ญ.ธวัลรัตน์  อติวิชญ์สกุล  

P.4/1 นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ แต่งตัว 

เป็นนางละเวงวัณฬา 

หลานพ่อขุนฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

 ม.ร. รวมพลังฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 26 ประจำภาค 

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เรียนวันจันทร์-ศุกร์  

เวลา 17.00 - 21.00 น. โดยจำหน่ายใบสมัคร 

ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 กันยายน 2555 (เว้นวันหยุด 

ราชการ) รับสมัครวันที่ 18 - 27 กันยายน 2555 

เวลา 09.00 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ท่ี 

คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติม ได้ท่ีโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) คณะนิติศาสตร์ โทร. 

0-2310-8184, 8194

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอนและนักศึกษา 

ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ “Smart Maths  

Camp @ Chonburi”  โดยในโครงการจะมีกิจกรรม 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

ปีที่ 6 จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 ส่งโครงงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า   

20,000.- บาท  ตั้งแต่บัดนี้-20 กันยายน 2555 

 การส่งโครงงานเข้าประกวด ส่งใบสมัคร 

พร้อมรูปเล่มรายงานของโครงงานทางไปรษณีย์ 

หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2555  

โดยส่งมายัง รศ.ศศิธร แม้นสงวน ภาควิชาหลักสูตร 

และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ดาวน์โหลด 

ใบสมัครและดูรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 

www.edu.ru.ac.th/aspfile/ ติดต่อสอบถามข้อมูล 

โทร. 086-220-4363, 084-710-6097 หรือ E-mail : 

boom-reborn@hotmail.com

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมปีที่ 6 
ส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าประกวด

และนิสิต นักศึกษาจากสถาบันเครือข่าย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม และสถาบันรัชต์ภาคย์ รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนใกล้เคียง เช่น สำนักงานเขตบางกะปิ  

สำนักงานเขตประเวศ สน.หัวหมาก สน.อุดมสุข ชุมชนกิตตินิเวศน์ ชุมชนบางคอแหลม บริษัทโอสถสภา จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน บริษัทไปรษณีย์ไทย สาขา ม.รามคำแหง ตลอดจนหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร.  

(หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) และประชาชนทั่วไป ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพจำนวน 

มากกว่า 3,000 คน ที่มาร่วมงานออกกำลังกายเต้นแอโรบิค แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาต้ังแต่เร่ิมพิธีเปิดงาน แต่ทุกท่าน 

ก็ยังคงอยู่ร่วมกิจกรรมและเต้นแอโรบิคท่ามกลางสายฝนท่ีโปรยปรายจนเสร็จส้ิน แสดงถึงความเป็นน้ำหน่ึงเดียวกัน 

ในการร่วมกันทำสิ่งที่ดีงามให้กับบ้านเมือง ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วม 

รวมพลังในกิจกรรมครั้งนี้ครับ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะเศรษฐศาสตร ์
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

 “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 ทรงเชี่ยวศาสตร์ชาญศิลป์ปิ่นอักษร”

 ข้ า ง ต้ น นี้ เ ป็ น ค ำ ถ ว า ย ร า ช ส ดุ ดี  

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ ของ

 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

 ซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่ง

 เนื่องเพราะ กระทรวงวัฒนธรรมได ้

ถวายพระราชสมัญญา

 “อัคราภิรักษศิลปิน”  แด่

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ

 เฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ 

ล้ำเลิศด้านผ้าไทย

 ทรงฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้น  

ให้กลับมาสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้

แก่ชาวไทย

 ทำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติศิลป์

แห่งแผ่นดินไทย

 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

คุณสุกุมล   คุณปลื้ม  เปิดเผยว่า

 กระทรวงวัฒนธรรมในนามคณะกรรมการ 

วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ขอพระราชทาน

 ถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” 

 แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 มีความหมายว่า

 ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ

 เป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ ที่

 ทรงล้ำเลิศทุกแขนง ทรงตระหนักใน 

คุณค่าความงดงามของศิลปะ

 ทรงฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้น 

ให้กลับมาสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้

แก่ประชาชนชาวไทย

          ช่วงรหัสนักศึกษา                    อาจารย์ที่ปรึกษา

 4601122544  –  4607502806   รศ.ดร.จุรี   ตาปนานนท์

             4702044183  –  4707007904  รศ.เสรี   ลีลาลัย

             4707008357  –  4707502987  รศ.วรณี   จิเจริญ

             4801054323  –  4807007127 รศ.สมรักษ์   รักษาทรัพย์

            4807007424  –  4807502317 รศ.จรินทร์    เจริญศรีวัฒนกุล

            4901055352  –  4907005369 รศ.กาญจนา   ธรรมาวาท

             4907005658  –  5907002820 ผศ.มาลีวรรณ   พงศ์สวัสดิ์

             5001040855  –  5007002909 รศ.กฤช   ภูริสินสิทธิ์

            5007002925  –  5007006686 รศ.ปัญญา   อุดมระติ

             5007006702  –  5007502049 รศ.ศุภฤกษ์   ศรีเนตร์

             5101007556  –  5107001785 รศ.สินินาฏ   สุภรณ์ไพบูลย์

             5107001793  –  5107003682 รศ.อติ   ไทยานันท์

             5107003690  –  5107006602 รศ.สุนทร   ราชวงศ์ศึก

             5107006669  –  5107700063 รศ.ดร.ไกร   โพธิ์งาม

             5201005831  –  5207001032  รศ.บุญธรรม   ราชรักษ์

            5207001057  –  5207002584 รศ.นคร   ยิ้มศิริวัฒนะ

             5207002600  –  5207003996 อ.เบญจวรรนรี   โชติช่วงนิรันดร์

             5207004028  –  5207005546 รศ.วิรัช   ธเนศวร

             5207005660  –  5207007583 รศ.ดร.เกษร   หอมขจร

             5207007591  –  5207500207  รศ.ดร.สุนีย์   บุษยวิทย์

             5207500256  –  5217600310 อ.อภิวีร์   อันตรเสน

             5301004825  –  5307001015 รศ.บุญกิจ   ว่องไวกิจไพศาล

             5307001023  –  5307001742 รศ.วันชัย   ริมวิทยากร

             5307001759  –  5307002559 รศ.เอื้อมพร   วงศาโรจน์

             5307002567  –  5307003516 รศ.เอกสิทธิ์   เตชะไกศิยวณิช

             5307003532  –  5307004423 รศ.ดร.ประสาร   บุญเสริม

             5307004449  –  5307005230 รศ.วสันต์   ภูวภัทรพร

             5307005255  –  5307006154 ผศ.สุพัฒน์   อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

 5307006188  –  5307500545 ผศ.ดร.รำจวน   เบญจศิริ

             5307500552  –  5307501105 รศ.บุญสม   ศิริโสภณา

             5307501113  –  5307501675     รศ.ดร.ถวิล   นิลใบ

             5307501683  –  5317600392 ผศ.ประไพ   ตระการวชิรหัตถ์

             5402016017  –  5407000529 ผศ.ดร.สุเทพ   บูรณะคุณาภรณ์

             5407000537  –  5407001113 รศ.โกมล   ปราชญ์กตัญญู

            5407001121  –  5407001733 อ.ธัญญารัตน์   ทองพาศน์

             5407001741  –  5407002335 รศ.กาญจนา   สงวนวงศ์วาน

             5407002343  –  5407002939 รศ.สุกัญญา   ตันธนวัฒน์

             5407002947  –  5407003564 ผศ.นฤมล   เจรีรัตน์

            5407003572  –  5407004141 อ.ดร.ชำนัญ   มงคลเกษม

             5407004158  –  5407004729 รศ.อสัมภินพงศ์   ฉัตราคม

             5407004737  –  5407005320 รศ.จิตรา   ตุวิชรานนท์

             5407005338  –  5407005916 รศ.ดร.ญาดา   ประภาพันธ์

             5407005924  –  5407006492 รศ.ดร.จินตนา   พรพิไลพรรณ

             5407006500  –  5407500221 รศ.อัญชลี   ค้อคงคา

             5407500239  –  5407500957 รศ.ดร.นันทวัน   อันตรเสน

             5407500965  –  5407501534 รศ.สุณี   ฉัตราคม

             5407501542  –  5417600235 อ.นงนุช   อินทรวิเศษ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

ศิษย์เก่ารามฯ รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ด้านบริการดีเด่น

(อ่านต่อหน้า 9)

   นายธีระพงศ์ จันทรนิยม 

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รั บ ร า ง วั ล บุ ค ล า ก ร ส า ย 

สนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น  

ปขมท. ประจำปี 2554 ด้าน 

บริการดีเด่น ในการประชุม 

วิชาการ ปขมท. ประจำปี 2555  

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 

จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

 นายธีระพงศ์ จันทรนิยม รับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 

ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากร- 

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจาก 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัสนักศึกษา 21550469 เมื่อปี  

2527 และชั้นปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เมื่อปี 2532 ปัจจุบันทำงานวิจัยด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน  

การบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการบริหารจัดการสวนปาล์ม 

ให้กับเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 นายธีระพงศ์  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. เผยถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า 

ความรู้ความสามารถที่ทำให้ผมก้าวมาถึงวันนี้ได้ เริ่มจากที่รามคำแหงสอนให้ 

ลูกศิษย์เป็นผู้ให้ นั่นคือ เราถูกสร้างให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผมคิดว่า 

อาจเป็นเพราะรูปแบบของการศึกษาหรือการวัดผล เพราะสมัยที่ผมเรียนมีการ 

ตัดเกรด G P F จะข้ึนอยู่กับเกณฑ์ เช่น ถ้าได้เกิน 80% ก็ได้ G ไม่ได้มีการอิงกลุ่ม 

ดังน้ันในบางวิชาจะได้ G กันมาก ซ่ึงการตัดเกรดโดยการอิงเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้ 

มีการช่วยเหลือกันเพื่อให้ทุกคนได้เกรด G ซึ่งทำให้รู้จักความมีน้ำใจ ช่วยเหลือ 

เกื้อกูลฝังอยู่ภายใน เมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วก็ได้นำไปใช้ในการทำงาน 

 “ผมเคยบอกเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเสมอว่า ความรู้ท่ีท่านมีเม่ือนำมาใช้กับ 

สวนของท่านแล้วได้ผลผลิตสูง ก็ควรแนะนำความรู้ดังกล่าวให้กับสวนข้างเคียงด้วย 

เพ่ือจะได้มีผลผลิตสูงข้ึนเช่นกัน เพราะการท่ีสวนข้างเคียงได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 

การแนะนำของท่านไม่ได้ทำให้สวนของท่านมีผลผลิตลดลงหรอก ในทางกลับกัน  

ถ้าปาล์มน้ำมันหากกลุ่มของท่านมีผลผลิตสูง ท่านก็จะมีอำนาจในการต่อรอง

มากขึ้นด้วย”

 นอกจากนี้ รามคำแหงสอนให้มีความอดทนและรู้จักรับผิดชอบตัวเอง  

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ไม่มีการบังคับ 

ให้เข้าเรียน ดังนั้น เราต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษา 

โดยเร็ว ซึ่งในช่วงที่ผมเรียนมีเพื่อนๆที่ต้องทำงานด้วย ไม่สามารถเข้าเรียนได้  

เราต้องช่วยกันเรียนหรือแนะนำเพ่ือให้ทุกคนสอบผ่านไปพร้อมกัน ซ่ึงปัจจุบัน 

ผมกับเพื่อนๆก็ยังติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวถึงกันตลอด แม้จะเรียนจบการศึกษา 

มาแล้วเกือบ 30 ปี

 ที่สำคัญ รามคำแหงสอนให้มองคนที่มีโอกาสน้อยกว่า อาจเป็นเพราะ 

ช่วงเวลาที่ผมศึกษาในรามคำแหง กิจกรรมด้านการเมืองค่อนข้างจะเฟื่องฟู  

มีกิจกรรมที่สอนให้เห็นถึงความทุกข์ยากของชาวนา การสร้างความเสมอภาค 

ของสังคม ผมยังจำได้ว่าสมัยน้ันมีดนตรีเพ่ือชีวิตมาแสดงท่ีลานพ่อขุนฯบ่อยมาก  

สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังในตัวเรา จนในปัจจุบันผมได้ทำเอกสารปาล์มน้ำมัน ซึ่ง 

เอกสารดังกล่าวไม่มีขาย แต่จะแจกให้กับเกษตรกรที่ปลูกปาล์ม โดยโรงงาน 

สกัดน้ำมันปาล์มจะเป็นผู้ลงทุนจัดพิมพ์ ผมให้องค์ความรู้โดยไม่คิดมูลค่า ท่ีต้อง 

ทำเช่นนี้ก็เพราะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจะต้อง 

พ่ึงพาอาศัยกันและกัน เน่ืองจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต้องการทะลายปาล์มจาก 

เกษตรกร ดังน้ันจึงจำเป็นต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร หากเกษตรกรมีความรู้มาก  

สามารถบริหารจัดการสวนปาล์มให้ได้ผลผลิตมาก โรงงานก็จะได้วัตถุดิบที่มี

คุณภาพในปริมาณมาก โรงงานจึงต้องมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตโดยเป็น 

ผู้เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร

 ศิษย์เก่ารามฯ กล่าวด้วยความปลาบปล้ืมว่า ส่ิงท่ีผมกล่าวไปท้ัง 3 ประการ  

ล้วนเป็นรากฐานสำคัญท่ีผมได้รับจากรามคำแหง ดังเช่นท่ีผู้คนมากมายต่างช่ืนชม 

กับความย่ิงใหญ่ของสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปิรามิดท่ีอียิปต์ กำแพงเมืองจีน  

นครวัดในกัมพูชา สถาปัตยกรรมเหล่านั้นสามารถยืนตระหง่านให้ท่านชื่นชม

อยู่ได้  เพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่ง

 “ผมจึงมีความภูมิใจและทระนงเสมอท่ีจบจากรามคำแหง โดยในการบรรยาย 

ทุกครั้งผมจะแนะนำตัวกับผู้ฟังเสมอว่า “ผมจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ผมถูกสร้างจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้วค่อยเติบโตท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  

ณ วันนี้ผมมีโอกาสยืนอยู่ได้ สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแม้เพียง 

เล็กน้อย  ก็เพราะมีรากฐานท่ีแข็งแกร่งซ่ึงถูกสร้างมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง”

  ศูนย์สื่อการสอนทาง 

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

จัดโครงการ ฝึกอบรม เรื่อง 

 “Social Media Learning สำหรับ 

การเรียนการสอน” ให้แก่ ครู 

อาจารย์และผู้ให้บริการทาง 

ด้านการศึกษา จำนวน 160 คน  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน 

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

ร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

มหาราช

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน ผู้อำนวยการ 

ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า Social Media และอุปกรณ์ทาง

ด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน  

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู อาจารย์ และผู้ให้บริการทางด้านการศึกษา ต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจ เก่ียวกับทิศทางของเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถใช้งานอุปกรณ์ 

หรือเคร่ืองมือท่ีเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถต่อยอด 

สร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือเทคโนโลยีด้านการศึกษาได้ เพ่ือนำไปใช้ประกอบ 

การเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์ 

กับผู้เรียนในการร่วมกันผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ 

การเรียนการสอน  นักเรียน และสถานศึกษา ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

ของประเทศชาติ และพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนต่อไป

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ก้าวเป็นผู้นำ 

ทางด้านการเรียนการสอนออนไลน์ (e-University) โดยที่มหาวิทยาลัยได้จัด 

การเรียนการสอนทางด้านสื่อต่างๆ ให้เป็นการเรียนการสอนเสริมควบคู่กับ

การเรียนการสอนในภาคปกติ เช่น บทเรียน e-Learning ตำราเรียนออนไลน์ 

(e-Book) วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง (EMC) การถ่ายทอดสดการบรรยายจาก 

ห้องเรียน (Cyber Classroom) รวมถึงการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)  

ม.ร. จัดอบรม “Social Media Learning”



 
    

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

 นายพลวัฒน์ มีอินทร์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป จากการประกวด 

วีดิทัศน์สั้น หัวข้อ “บอกรักพ่อในแบบของคุณ” จากผลงาน “รักพ่อที่สุด” 

ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจัดข้ึนโดยรัฐสภา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหน่ึง  

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 62 ปี บรมราชาภิเษก โดยรับรางวัลไปเมื่อ 

วันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 ลูกพ่อขุนฯคนเก่ง เล่าถึงแนวคิดในการสร้างผลงานว่า ผลงาน “รักพ่อท่ีสุด”  

เกิดจากความต้องการทำวีดิทัศน์ส้ันท่ีได้ประโยชน์หลายๆด้าน ให้เป็นวีดิทัศน์ส้ัน 

เพื่อบอกรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสื่อผ่านตัวละครที่เป็นเด็ก และ 

เน้นพระราชกรณียกิจในการสอนให้เด็กทำความดีและทำตามอย่างพระราช- 

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะในยุคสมัยน้ีวัยรุ่นมักมีค่านิยม 

ที่ผิดและชอบเอาแบบอย่างค่านิยมของต่างชาติ ซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี ้

ประเทศชาติก็คงจะไม่เจริญ เราจึงใช้คำว่าพระราชกรณียกิจของพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสื่อ โดยเชื่อว่าโลกใบนี้บุคคลที่คู่ควรแก่การยึดถือเป็น 

แบบอย่างที่ดีที่สุดและควรทำตามนั้น มีเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ของเราพระองค์เดียว

 “หลังจากที่การประกวดผ่านไปแล้ว สิ่งที่ผมได้รับ คือข้อคิดเกี่ยวกับ 

การทำงาน ซึ่งการทำวีดิทัศน์สั้นชิ้นนี้ ผมได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่และให้ผลงาน 

ออกมาดีที่สุด เพราะเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำงาน และใส่ใจกับงานชิ้นใดแล้ว ไม่ว่า 

ผลจะออกมายังไงก็จะไม่ผิดหวังกับผลที่ออกมา 

 ความสำเร็จในครั้งนี้ ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ครั้งหนึ่งเราได้ 

ทำดีเพื่อมหาวิทยาลัย และเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสัญญาว่า 

จะทำดีแบบนี้ต่อไป ผมเองจะยึดมั่นเสมอว่า เมื่อเราได้พยายามใช้ชีวิตให้คุ้มค่า  

มุ่งมั่น ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ถ้าเจอกับปัญหาใดก็จะไม่ท้อถอย คนเรารู้สึก 

ท้อได้ แต่ต้องไม่ถอย และนำความผิดพลาดท่ีผ่านมา มาเป็นบทเรียน จะได้ไม่ทำ 

ผิดพลาดอีก”

 พลวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ผมขอขอบคุณ อ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยวัฒน์ 

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ม.ร. ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้ส่งวีดิทัศน์สั้นเข้า 

ประกวด และท่านอาจารย์ยังได้สอนให้ลูกศิษย์เป็นคนที่มีคุณภาพ ไม่เพียง 

แต่ด้านการบริหาร แต่ท่านยังสอนถึงความซื่อสัตย์และการทำความดี ซึ่ง 

สิ่งเหล่านี้ ผมได้นำไปคิดและทำตาม จึงได้วีดิทัศน์สั้นนี้ขึ้นมาและร่วมส่งเข้า

ประกวดจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 “ฝากถึงเพื่อนๆลูกพ่อขุนฯด้วยว่า  ผมเชื่อว่าในรั้วมหาวิทยาลัยของเรา 

มีนักศึกษาที่มีศักยภาพ ทั้งความรู้และความสามารถอยู่หลายคน ฉะนั้น เมื่อใด 

ท่ีมีโอกาสเข้ามา เราควรไขว่คว้าเอาไว้ ถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถ ก็ควรท่ีจะ 

กล้าแสดงออก อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปโดยท่ีไม่ทำอะไรเลย และอย่าคิด 

ว่าเราจะสู้ใครไม่ได้ เพราะถ้าเราคิดอยู่แบบน้ันก็จะทำให้เราไม่มีการพัฒนา เราต้องกล้า 

ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไม่ใช่เก็บความเก่งไว้กับตัว เราควรจะนำความรู้ 

และความสามารถไปสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคม”  พลวัฒน์กล่าวด้วยความยินดี

   นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

เกิดไอเดียใหม่คิดค้นนวัตกรรม  

SME จนชนะใจกรรมการคว้า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  

การเขียนแผนธุรกิจจาก 

โครงการ K SME สานฝัน 

ธุรกิจไทย ปี 2554-2555 

        

    นายชยิน แช่พุ่น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจในโครงการ  

K SME สานฝันธุรกิจไทย ปี 2554-2555 จาก  

‘ผลงาน TPN RUBBER ยางธรรมชาติเทอร์โม- 

พลาสติก’ จัดโดยธนาคารกสิกรไทยร่วมกับวิทยาลัย 

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าประกวด 

ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 4,000 คน 

        คนเก่งบริหารฯ เผยถึงผลงานของเขาว่า สำหรับผลงานที่คิดค้นขึ้น  

คือ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก (TPN RUBBER) เป็นแนวคิดที่จะสร้าง 

เทอร์โมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  และ

ยังช่วยส่งเสริมสินค้านวัตกรรม เพิ่มพูนมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและสร้าง

รายได้ให้กับเกษตรกรรมไทยด้วย 

 “วันน้ีผมรู้สึกดีใจท่ีสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 มาได้สำเร็จ  

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ 

อย่างเต็มท่ี รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความรู้ แนวคิด และช่วยเหลือตลอดมา 

ทำให้ผมมีกำลังใจในการคิดค้นผลงาน 

         สิ่งที่ผมได้รับจากการประกวด คือประสบการณ์ชีวิต และทำให้รู้ว่า 

ก่อนท่ีจะลงทุนประกอบธุรกิจ ควรมีการวางแผนเพ่ือลดความเส่ียงท่ีคาดไม่ถึง 

ในอนาคต และแผนธุรกิจเปรียบเหมือนเข็มทิศที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของ 

ธุรกิจ อีกท้ัง ทำให้เรารู้และยอมรับว่าการจะทำแผนธุรกิจหน่ึงออกมาให้ดีได้ 

เป็นเร่ืองยาก เพราะแผนธุรกิจจะต้องมีการตลาดท่ีมีความเป็นไปได้และการเงิน 

ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผมตั้งใจไว้ว่าหลังจากเรียนจบจากรามคำแหงแล้ว จะ 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านส่งออกด้วย”

 ชยิน บอกด้วยว่า ส่วนตัวแล้วในการทำงานและการใช้ชีวิต ผมระลึก 

อยู่เสมอว่า “ไม่มีชัยชนะใดได้มาโดยไม่ต้องต่อสู้ ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดย 

ไม่ต้องลงแรง คนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นแค่นักฝัน แต่เขาเริ่มต้นด้วย 

การลงมือทำ และหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรก” ดังนั้น ถึงผมจะล้มเหลวเป็น 

100 ครั้ง แต่ครั้งที่ 101 ประสบความสำเร็จก็เพียงพอแล้ว บางทีชีวิตคนเรา 

อาจจะต้องการความสำเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว

 “ผมขอฝากถึงเพื่อนๆนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่มีความชอบด้าน 

การประกอบธุรกิจ หรือมีวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ 

ของ K SME สานฝันธุรกิจไทย เป็นเวทีหนึ่งที่สามารถแสดงความสามารถ 

ได้เป็นอย่างดี เป็นเวทีท่ีทำให้เราได้ใช้จินตนาการท่ีมีค่ามากกว่าความรู้ อย่างน้อย  

ถ้าสามารถชนะการแข่งขันมาได้ 

        สิ่งที่ดีที่สุดที่ได้รับคือ ประสบการณ์ที่จะนำไปประกอบธุรกิจให้สำเร็จ 

ได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เพราะการแข่งขันน้ีเป็นการแข่งขันท่ีมีคนเก่งมาจากท่ัวประเทศ ท้ังท่ีเป็นนักธุรกิจ 

และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยช่ือดัง ดังน้ัน เม่ือผมคว้ารางวัลมาได้สำเร็จ จึงเป็น 

ความภูมิใจที่ลูกพ่อขุนฯคนหนึ่งสามารถประกาศชื่อของรามคำแหงให้อยู่บน 

เวทีใหญ่ระดับประเทศได้อีกครั้ง” 

นักศึกษาบริหารฯ เจ๋ง คว้ารางวัลเขียนแผนธุรกิจ

จากโครงการ K SME สานฝันธุรกิจไทย
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 แม้ความแก่ชราจะเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีหลีกเล่ียง 

ไม่ได้ แต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพกายใจเสื่อมลง  

นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยเหตุนี้การตรวจคัดกรอง

สุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นมาตรการในการดูแล

สุขภาพที่ผู้สูงอายุไม่ควรมองข้าม 

     แต่ก่อนที่จะไปดูว่าผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพ 

อย่างไร เรามาเรียนรู้สาเหตุท่ีทำให้ผู้สูงอายุมีโรคภัย 

ไข้เจ็บเบียดเบียนเพิ่มมากขึ้นก่อนดีกว่าว่าเกิดจาก

อะไรบ้าง 

 1. ความเส่ือมสภาพของเซลล์ จนทำให้โปรแกรม 

การทำงานเกิดความเสียหาย เหมือนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

ที่พอโปรแกรมรวนขึ้นมาก็ย่อมทำหน้าที่ผิดพลาด  

สำหรับในกรณีของเซลล์ ความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

อาจจะมาจากเซลล์ที่ตาย หรือเกิดการกลายพันธ์ ุ

เป็นเนื้องอก เนื้อร้าย หรือมะเร็งได้

 2. ความเส่ือมสภาพของอวัยวะ ซ่ึงทำให้เกิด 

ความอ่อนแอจนทำหน้าที่ได้ไม่เต็มร้อย และไม่อาจ 

จะทนต่อแรงกระทำจากส่ิงต่างๆ ได้เหมือนเม่ือคร้ัง 

ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นเหตุให้ตับ ไต หัวใจ ของ 

คนสูงอายุมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือ 

มีปัญหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้กระดูกและกล้ามเนื้อ

ยังไม่ค่อยแข็งแรง จึงอาจจะเกิดการหกล้มหรือเกิด

อุบัติเหตุอื่นๆได้ง่าย

 ด้วยเหตุนี้การดูแลเอาใจใส่สุขภาพของ 

ผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นมาก โดยสามารถนำเอา 

หลักการการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคนทั่วไป

มาใช้ได้ ซึ่งก็คือหลักการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ หรือ 

หลักการลดความเสี่ยงดีกว่าการรักษา อีกหลักการ 

ท่ีสามารถนำมาใช้ในการป้องกันโรคได้ก็คือ การตรวจ 

คัดกรองสุขภาพ ซึ่งเป็นการตรวจทางการแพทย์ด้วย 

วิธีหรือเครื่องมือพิเศษต่างๆ เพื่อค้นหาโรค โดยมี 

จุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1.  ค้นหาความผิดปกติที่เป็นสัญญาณ หรือ

ความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเป็นโรคในอนาคต

       2. ค้นหาความผิดปกติของโรคในระยะเริ่ม

แรกที่อาจจะยังไม่มีอาการแสดงใดๆ ซึ่งยังสามารถ 

รักษาให้หายขาดได้ง่าย

 ฉะนั้นการตรวจคัดกรองสุขภาพจึงมีความ 

สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในทางการแพทย์  

รวมถึงมีข้อบ่งใช้สำหรับทุกกลุ่มอายุ ต้ังแต่เด็กแรกเกิด 

ไปจนถึงวัยชรา เพียงแต่อาจจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่าง 

กันบ้าง ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงการตรวจคัดกรอง

สุขภาพสำหรับกลุ่มคนสูงอายุเป็นการจำเพาะครับ

   ควรตรวจอะไรบ้าง

     การตรวจคัดกรองจำเพาะสำหรับกลุ่มคนสูง 

อายุจะมีอยู่หลายๆอย่าง แต่สามารถสรุปได้ง่ายๆ 

ดังต่อไปนี้ครับ

 1. การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการอ้วนลงพุง  

(metabolic syndrome) ซึ่งก็คือการตรวจคัดกรอง  

4 โรค ได้แก่

  - เบาหวาน โดยการตรวจเลือดดูระดับ 

น้ำตาลในเลือดว่าสูงเกินค่าที่กำหนดหรือไม่ 

       - ไขมันในเลือดสูง โดยการตรวจเลือดดู

ระดับไขมันชนิดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ 

ในเลือด

       - ความดันโลหิตสูง ซ่ึงทำโดยการวัดความ 

ดันโลหิตด้วยเคร่ืองวัดท่ีต้นแขน หลังจากน่ังพักอย่างน้อย 

ครึ่งชั่วโมง

       - โรคอ้วน โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 

และคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย

       2.  การตรวจคัดกรองกลุ่มโรคที่เกิดจากความ 

เสื่อมของอวัยวะต่างๆ ดังต่อไปนี้

       - โรคตับ โดยการตรวจเลือดดูการทำงาน 

ของตับ

       - โรคไต โดยการตรวจเลือดดูการทำงาน 

ของไต

       - โรคปอด โดยการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก 

  - โรคหัวใจ โดยการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก 

และคลื่นหัวใจ

 3. การตรวจคัดกรองกลุ่มโรคมะเร็ง ด้วยวิธี

การดังต่อไปนี้

       - ตรวจสารมะเร็งในเลือด สำหรับมะเร็ง 

ในทางเดินอาหารและลำไส้ (CEA) มะเร็งตับ (AFP)

       - ตรวจภายในและ pap smear สำหรับ 

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอ่ืนๆ ในระบบสืบพันธุ์สตรี

  - ตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก สำหรับ 

มะเร็งต่อมลูกหมาก

  - ตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม สำหรับ 

มะเร็งเต้านม

  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง สำหรับมะเร็ง 

ในช่องท้อง

 4. การตรวจทางระบบประสาทและจิตเวช  

เพื่อดูความเสื่อมของสมองและระบบประสาท  

เนื่องจากผู้สูงอายุทุกรายจะมีภาวะความเสื่อมของ 

ระบบต่างๆภายในร่างกาย ซึ่งความเสื่อมถอยของ 

ระบบประสาทก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดย 

ความเส่ือมถอยดังกล่าวจะนำมาซ่ึงความเปล่ียนแปลง 

ของความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ การรับ 

ความรู้สึกสัมผัส การพูด การกลั้นปัสสาวะ ความจำ 

 ตลอดจนอารมณ์ หนึ่งในโรคที่เรารู้จักกันดีในกลุ่ม 

ผู้สูงอายุ คือโรคสมองเสื่อม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ 

ที่ควรระวัง

 5. นอกจากนี้ยังควรตรวจวัดความสัมบูรณ์ 

ของเลือด การตรวจปัสสาวะ และการตรวจอุจจาระ  

ซ่ึงการตรวจเหล่าน้ีเป็นการตรวจสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 

สำหรับค้นหาโรคต่างๆ ท่ีพบบ่อยในประชาชนท่ัวไป  

ซึ่งไม่จำเพาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น โดยการ 

ตรวจแต่ละอย่างมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  - ตรวจวัดความสัมบูรณ์ของเลือด สำหรับ 

ค้นหาภาวะโลหิตจาง  และความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว

       - ตรวจปัสสาวะ สำหรับค้นหาโรคไต เบาหวาน  

และกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

       -  ตรวจอุจจาระ สำหรับค้นหาโรคติดเชื้อ 

พยาธิในลำไส้

 6. การตรวจความเสื่อมของอวัยวะอื่นๆที่มี

ในเวชปฏิบัติ ได้แก่

       - ตรวจมวลกระดูก เนื่องจากผู้สูงอายุ  

โดยเฉพาะเพศหญิงในช่วงหลังวัยหมดประจำเดือน  

มีแนวโน้มที่จะเกิดการสูญเสียมวลกระดูกได้ง่าย  

เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน จึงทำ 

ให้ เกิดกระดูกแตกหักได้ง่ายเมื่อเกิดอุบัติ เหตุ  

แม้จะไม่รุนแรงก็ตาม

       -  ตรวจตา เน่ืองจากความเส่ือมของสายตา 

เป็นเรื่องที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่ม 

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งหากค้นพบปัญหาเร็วก็จะ 

สามารถให้การรักษาทางจักษุวิทยาเพื่อแก้ปัญหา 

ได้ทัน สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัว ก็อาจจะ 

มีปัญหาทางด้านสายตาได้เช่นกัน อาทิ โรคต้อกระจก  

โรคต้อหิน หรือภาวะประสาทจอรับภาพเส่ือม รวมถึง 

ภาวะสายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำ 

การตรวจคัดกรองด้วยการวัดสายตา โดยให้ผู้สูงอายุ 

อ่านภาพตัวอักษรหรือดูภาพที่ห่างออกไป 6 เมตร 

ถ้าพบว่ามีความผิดปกติ แพทย์ก็จะส่งตัวผู้ป่วยไป

พบจักษุแพทย์ต่อไป

  - ตรวจหู เนื่องจากความเสื่อมของหูเป็น 

เรื่องที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเช่นกัน (ประมาณร้อยละ 

25-35) โดยพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหา 

การได้ยินที่พบได้บ่อยก็คือ ภาวะหูเสื่อมจากอาย ุ

ตรวจสุขภาพ ก่อนหมดสภาพ
จิรศักดิ์   พุมดวง                 สำนักกีฬา
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ภาวะประสาทหูเสื่อมจากการได้ยินเสียงดังมากๆ 

ในอดีต และหูชั้นนอกอุดตัวจากขี้หูซึ่งมีปริมาณมาก 

และติดแน่น ซึ่งความผิดปกติของ 2 สาเหตุแรก 

จำเป็นต้องได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษของ 

แพทย์เฉพาะทางด้านหู จึงยืนยันได้แน่นอน และ 

สามารถแก้ไขได้โดยการใช้เครื่องช่วยฟัง

  - ตรวจฟันและสุขภาพในช่องปาก 

เนื่องจากผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 50 มีปัญหาเกี่ยวกับ 

เหงือกและฟันซ่อนเร้นอยู่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่

ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือมีฐานะยากจน 

โดยโรคท่ีพบบ่อย คือ ฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือมะเร็ง 

ในช่องปาก ดังนั้นจึงควรให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพ 

ในช่องปากเป็นระยะๆ 

   ต้องตรวจบ่อยแค่ไหน

 การตรวจเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและผู้สูงวัย

ทุกคนควรจะได้รับการตรวจคัดกรอง ส่วนคำถามที่

ว่าจะต้องตรวจบ่อยแค่ไหนขอสรุปง่ายๆ ดังนี้ครับ

 กลุ่มที่ควรตรวจทุกปี ได้แก่

 - การตรวจสุขภาพพื้นฐาน และตรวจความ 

เสื่อมของอวัยวะต่างๆ 

 -  การตรวจคัดกรองกลุ่มโรคเมตาโบลิค

 -  การตรวจคัดกรองกลุ่มโรคที่เกิดจากความ 

เสื่อมของอวัยวะต่างๆ

 -  การตรวจภายในและ pap smear 

 -  การตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก

 กลุ่มที่ควรตรวจทุก 5 ปี ได้แก่

 -  การตรวจสารมะเร็งในเลือด

 - การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมสำหรับ 

มะเร็งเต้านม

 - การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง สำหรับมะเร็ง 

ในช่องท้อง

 -  การตรวจทางระบบประสาทและจิตเวช

   ตรวจแล้วต้องทำอย่างไร

 นอกจากการไปรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 

แล้ว ยังมีสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำก็คือ

 1. ต้องใส่ใจในการรับการตรวจคัดกรอง โดย 

ผู้สูงอายุเองรวมทั้งบุตรหลานควรใส่ใจเรื่องสุขภาพ 

ของผู้สูงอายุ และควรให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง  

เพราะวิธีการคัดกรองนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำ

ให้คนชรามีอายุขัยยืนยาวขึ้นจริง

 2. ต้องติดตามผลการตรวจคัดกรอง เพราะ 

ถ้ามาตรวจแล้วไม่มาติดตามผลก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์ 

 3. ถ้าตรวจแล้วพบความเสี่ยงหรือพบความ

ผิดปกติ ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความ 

เสี่ยง หรือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม 

ต่อไป

 อย่าตรวจสุขภาพอย่างเดียวนะครับ ต้องแก้ไข 

ด้วยถ้าพบปัญหา

ข้อมูลจาก  WWW.Healthtoday Thailand.com  

Article: ศ.นพ.วิโรจน์  ไววานิชกิจ 

อายุรแพทย์ ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่ง 

ประเทศไทย จัดเสวนา “เปิดตัวนักเขียนซีไรต์ 7 เล่ม 

สุดท้าย เปิดใจการใช้ภาษาไทยของชาติ” เนื่องใน 

โอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 เม่ือวันท่ี  

30 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2  

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีนักเขียนมือรางวัล 

ของไทย อย่าง แดนอรัญ แสงทอง (เสน่ห์ สังข์สุข) 

จากเร่ือง ‘เดียวดายใต้ฟ้าคล่ัง’ อุทิศ เหมะมูล นักเขียน 

รางวัลซีไรต์ จากเรื่อง ‘ลักษณ์อาลัย’ สาคร พูลสุข  

นักเขียนรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2549  

จากเรื่อง ‘รอยแผลของสายพิณ’ และวิภาส  ศรีทอง  

จากเรื่อง ‘คนแคระ’ ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย 

อาจารย์ ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช อุปนายกสมาคม

ภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ 

 ภายในงานมี รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์  

นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งคณะกรรมการ 

ตัดสินผลงาน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา 

ศรีรัตนสมบุญ  กนกวลี พจนปกรณ์  และจรูญพร 

ปรปักษ์ประลัย ให้เกียรติร่วมงานและตอบคำถาม

ผู้ร่วมเสวนาด้วย

  การเสวนาเริ่มด้วย 

อุทิศ เหมะมูล กล่าวถึง 

ผลงานเร่ือง “ลักษณ์อาลัย”  

ว่า ผู้อยู่เบ้ืองหลังความสำเร็จ 

ครั้งนี้คือพ่อผู้จากไป โดย 

กลวิธีการเขียนเล่นล้อ 

กับมโนทัศน์ มีการใช้ชื่อ 

ตัวละครเอกว่า “อุทิศ” ซึ่งเป็นชื่อของนักเขียนเอง 

รวมท้ังหยิบยกตำนานและเร่ืองเล่าทางประวัติศาสตร์ 

มาเล่าเป็นเรื่องคู่ขนาน ตนชอบเขียนเรื่องราวเกี่ยว 

กับพ้ืนท่ี เช่น เร่ืองลับแล กับแก่งคอย และได้อ่านงาน 

ที่หลากหลาย จนเกิดจินตนาการ เล่าเรื่องเกี่ยวกับ

พื้นที่ที่เคยสัมผัสและปรากฏในพงศาวดารนำมา 

ร้อยเรื่องให้สนุกสนานตามรูปแบบการเขียนของ 

ตนเอง ส่วนชื่อตัวละครส่วนใหญ่ ก็มักจะนำชื่อของ 

บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดมาวางโครงเรื่องไว้ก่อนเสมอ 

 “ผมเป็นคนที่ใช้เวลาทำงานอยู่คนเดียวเป็น

ส่วนใหญ่ นานๆครั้งจะได้ออกมาพบปะกับพี่เพื่อน  

ในแวดวงนักเขียน ส่วนการติดตามข่าวสารต่างๆ 

ก็ตามปกติ ซ่ึงผมคิดว่าถ้าอยากเห็นความเปล่ียนแปลง 

ของวรรณกรรมไทย ให้เร่ิมต้นท่ีตนเอง เขียนหนังสือ 

และทำผลงานให้ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยนิยายของผม 

จะเน้นรูปแบบ กลวิธีในการเล่าเร่ืองท่ีแปลกใหม่ ทดลอง 

การเขียนในรูปแบบหักมุม ซ่ึงถ้าเราอ่านหนังสือมาก  

โดยเฉพาะวรรณกรรมต่างประเทศ จะเห็นว่ามีความ 

เคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย เมื่ออ่านมากเห็นมาก 

เกิดความสนุก ก็รู้สึกอยากทดลองเขียนให้เป็นเร่ือง 

ของตนเองบ้าง”

    แดนอรัญ  แสงทอง 

กล่าวว่าการทำงานเขียน 

ของตนเริ่มจากการอ่าน 

หนังสือมาก เขียนหนังสือ 

หลายๆเรื่องและเขียน 

ให้มากขึ้นทุกวัน ถ้ารัก 

งานที่ทำอยู่งานเขียนก็ 

จะมีชีวิตชีวา สำหรับเรื่อง “เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง”  

เป็นเรื่องราวการเรียนรู้ความทุกข์จากความลุ่มหลง 

และความยึดม่ันถือม่ันในความรัก ความผูกพัน ชนช้ัน 

วรรณะ และเพศสถานะ ผ่านเร่ืองเล่าอย่างมีอุเบกขา 

ของ กีสาโคตมีเถรี ในวาระสุดท้ายแห่งชนม์ชีพ  

ท่ามกลางหมู่ภิกษุณีและสิกขมานาที่แวดล้อม 

 “ถ้าถามว่า..ผมมองว่าวรรณกรรมจะไป 

ทิศทางไหน ผมเองใช้ชีวิตแบบฤาษี เขียนหนังสือโดย 

ไม่หวังว่าจะได้รับรางวัลใดๆ ทุกวันนี้ผมยังคงใช้ 

ดินสอ เป็นเครื่องมือในการเขียน ยังสู้ด้วยวิธีการ 

แบบนักรบโบราณอยู่ และใช้ชีวิตในการเขียนหนังสือ 

อยู่คนเดียว 

 ที่ผ่านมา สาธารณชนมักเข้าใจผิดว่า นิยาย 

ท่ีได้รับรางวัลต้องเป็นนิยายท่ีดีท่ีสุด ผมเองใช้เวลา 

เขียนนิยาย เรื่อง ‘เงาสีขาว’ ใช้เวลา 10 ปี และ 

ตกรอบแรกรางวัลซีไรต์ แต่นิยายของผมเป็นนิยาย 

เรื่องแรกเรื่องเดียวที่ศูนย์หนังสือแห่งชาติของ 

ฝรั่งเศส คัดเลือกและสนับสนุนให้แปลเป็นภาษา 

ฝร่ังเศส อิตาเลียนและสเปน แสดงให้เห็นว่าคุณภาพ 

ของหนังสือไม่ได้ขึ้นอยู่กับรางวัลที่ได้เสมอไป”

    สาคร พูลสุข กล่าวว่า 

 เขียนหนังสือเรื่องแรก 

เมื่อปี 2532 หลังจากนั้น 

ก็เขียนหนังสือเรื่อยมา  

ท้ังนิยาย เร่ืองส้ัน มีหลายรส 

เคล้ากันไป เร่ือง ‘รอยแผล 

ของสายพิณ’ มีคุณค่า 

เหมือนหลายเร่ืองท่ีผ่านมา เป็นนวนิยายส่ันสะเทือน 

อารมณ์ ที่เล่าผ่านเรื่องราวของผู้หญิงสามรุ่น เป็น 

เสมือนภาพสะท้อนว่าชีวิตก็เป็นเช่นน้ีเอง ผสมผสาน 

ด้วยสุขทุกข์คลุกเคล้า และหลากหลายอารมณ์แห่ง 

ความเป็นมนุษย์ สุดท้ายทั้งหมดก็เหลือแต่เพียง 

ความว่างเปล่าเท่านั้น

 “ความเคล่ือนไหวในแวดวงวรรณกรรมไทย  

คล้ายกับขบวนแห่ มีต้นเสียงและคนร้องรับ ซึ่ง 

สังคมไทย ผมว่ามีการเคล่ือนไหวแบบเงียบๆ บางที 

 ตรวจสุขภาพฯ                            (ต่อจากหน้า 6)

เปิดตัวนักเขียน...นวนิยายรอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

 Phrasal verbs   ในฉบับน้ีขอเสนอคำกริยาวลีท่ีเป็นคู่หูกับกริยาวลีในคร้ังท่ี  5 (Do) 

นั่นคือกริยาวลีของ ‘make’ สำหรับคำกริยาทั้งสองคำนี้ต่างก็มีความหมายเดียวกัน 

ในภาษาไทย คือ ‘ทำ’ แต่วิธีการใช้ของคำทั้งสองจะต่างกันมาก จึงทำให้ผู้เรียน 

ภาษาอังกฤษใช้คำทั้งสองนี้สับสนบ้างในบางครั้งหรือมีข้อผิดพลาดที่เรียกว่า 

“Typical mistake” เกิดขึ้นดังเช่น *He is always doing the same mistake.  

ซึ่งที่ถูกต้องคือ He is always making the same mistake. ข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้น 

จากการที่ผู้เรียนไม่สามารถแยกความแตกต่างในการใช้คำทั้งสองนี้ได้อย่างแม่นยำ 

หรืออาจเผลอใช้แบบแปลตรงตัวตามภาษาไทยท่ีมักจำความหมายของ  ‘do’ ได้ติดปาก 

มากกว่าความหมายของ ‘make’  แต่ความจริงแล้วคำทั้งสองนี้ต่างก็มีวิธีใช้ที่แยกกัน 

อย่างชัดเจน เพียงแต่ผู้เรียนจะต้องใส่ใจและฝึกฝนการใช้คำทั้งสองนี้ให้เกิดความ 

แม่นยำให้มากขึ้น มีหนังสือบางเล่มได้เขียนแนะนำไว้ว่า เมื่อไม่แน่ใจว่าจะใช้คำใดก็

ให้เปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษดีท่ีสุด หรือหากอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถจะเปิดพจนานุกรม 

ได้ก็ให้ใช้ ‘make’ ไว้ก่อน เนื่องจากเป็นคำที่ใช้กับคำอื่นๆมากกว่า ดังเช่น                  

 ‘make an offer / make arrangements / make a suggestion / make a decision / 

make an excuse / make a noise / make a habit of...ing  / make a phone call / make 

a profit / make money, etc.

 ไหนๆ ก็ได้พูดถึง ‘typical mistake’ มาแล้ว ผู้เขียนขอถือโอกาสทบทวน 

วิธีใช้อีกคำหนึ่งได้แก่คำว่า ‘ทำด้วย’ ที่อาจจะเกิดผิดพลาดแบบ typical mistake 

ของคำน้ีข้ึนได้คือ อาจเผลอใช้เป็น ‘made with’ ได้ตามคำแปลในภาษาไทย แต่จริงๆแล้ว 

คำๆน้ี (make with) มีใช้กันบ้างในภาษาอังกฤษแต่จะใช้เป็นคำสแลงท่ีมีความหมายว่า  

“bring into use”  or  “produce or supply” 

 ส่วนคำว่า “ทำด้วย” ที่เรานำมาใช้เมื่อเวลาจะบอกว่าของสิ่งนี้ทำด้วยอะไร 

หรือทำมาจากอะไรนั้น ในภาษาอังกฤษจะใช้กริยา  make + prepositions  ซึ่งมีใช้ถึง 

4 คำด้วยกันคือ  made in / made of / made from /  and made by  ที่ต้องเขียนทุกคำ 

ในรูปกริยาช่อง 3 ก็เพราะว่าเวลาที่ใช้ในประโยคนั้นจะต้องใช้ในรูปที่เป็น passive 

voice  เสมอ ตัวอย่าง   

 Made in (country) :      All the tablets for Thai children are made in China.

 Made of (a material):   The tea-pot is made of silver/ gold.

 Made from ( a number of material):  Glass is made from sand and lime.

 Made by (someone)     This cake is made by my daughter.

 ความแตกต่างการใช้ระหว่างคำ made of และ made from ก็คือ

 - made of น้ัน ใช้กับส่ิงของท่ียังมองเห็นเน้ือวัสดุเดิมท่ีนำมาทำเป็นของส่ิงน้ัน 

ได้อยู่  ส่วน

 - made from   นั้นจะใช้กับสิ่งของที่ไม่สามารถมองเห็นวัสดุเดิมที่นำมาทำสิ่ง

ของนั้นๆเลย  หวังว่านักศึกษาจะยังคงจำกฎกติกาเหล่านี้ ได้ดีอยู่นะคะ

 อารัมภบทมานานแล้วต่อไปนี้คงได้เริ่มบทเรียน phrasal verbs ที่เกี่ยวกับ 

make  กันเสียทีว่ามีคำอะไรบ้างที่ควรเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 กริยาวลีในกลุ่มของ make  ที่จะกล่าวถึงได้แก่  make out/  make off / make 

off with /make over/ make up / make up to / make up for

1. make out   ความหมายของกริยาวลีคำนี้จำแนกออกได้หลายความหมายดังนี้คือ 

 1.1  write or complete:  หมายถึง “เขียน” หรือ “ทำให้สมบูรณ์” เช่น 

  Please make out the bill and I’ll pay it immediately.

  He has made out a cheque for the required amount of money.

 1.2 establish or prove:  หมายถึง  “สร้างขึ้นมา” หรือ “พิสูจน์” เช่น 

  He tried to make out that he was innocent.

  (เขาพยายามพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์)

  How do you make that out?

  (คุณจะค้นหาความจริงเรื่องนั้นได้อย่างไร) 

 1.3 decipher ; discern: หมายถึง “ถอดรหัส” หรือ “มองเห็นในระยะไกล” 

  It’s an interesting old document but there are a lot of  words I can’t  

  make out.

 (มันเป็นเอกสารเก่าท่ีน่าสนใจแต่ก็มีหลายคำเป็นรหัสท่ีฉันไม่ทราบความหมาย)

  Can you make out that house in the distance?

  (คุณมองเห็นบ้านหลังนั้นได้ชัดเจนไหมในระยะไกลขนาดนี้)

 1.4 manage ; succeed; หมายถึง “จัดการได้” หรือ “ประสบความสำเร็จ”   

 How are you making out in your new job?

 (คุณกำลังจัดการกับงานใหม่ของคุณอย่างไรบ้าง)

 How did you make out in the contest?

 (คุณประสบความสำเร็จในการแข่งขันอย่างไรบ้าง)

2. make off = run away; escape; depart hastily หมายถึง “วิ่งหนี” หรือ 

“จากไปอย่างรวดเร็ว” 

 The only witness to the accident made off before the police arrived. 

 (พยานคนเดียวที่เห็นอุบัติเหตุได้จากไปก่อนที่พวกตำรวจจะมาถึง)     

3. make off with = steal  หมายถึง  “ลักขโมย”   

 The man broke into the house and made off with all the silver.

 (ผู้ชายที่พังเข้าไปในบ้านได้ขโมยเครื่องเงินทั้งหมดไปด้วย)

            While the family was away, thieves made off with most of their valuables.

   (ในช่วงท่ีไม่มีใครอยู่บ้าน บรรดาขโมยได้เข้ามาขโมยทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก)

4. make over = transfer property, remodel; alter หมายถึง “เปลี่ยนเจ้าของ” 

“โอนให้” “เปลี่ยนโฉมใหม่” หรือ “ดัดแปลง”

 Pong made his fortune over to his son before he died.

   (พงศ์ได้มอบทรัพย์สมบัติให้กับลูกชายก่อนที่เขาจะเสียชีวิต)

  After Jim retired, he made over his property to his children and moved  

  California. 

 (หลังจากเกษียณ จิมได้โอนสมบัติให้กับลูกๆ และย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนีย)

 Som has made her coat over and it looks quite fashionable now.

 (ส้มได้ดัดแปลงเสื้อโค้ทเสียใหม่จนดูทันสมัยทีเดียว)

           The manager told his men to make over a new page layout.

            (ผู้จัดการได้บอกให้คนงานเปลี่ยนการเรียงหน้าต้นฉบับเสียใหม่)       

5.  make up  กริยาวลีคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งหากเปิดพจนานุกรมดูแล้วจะพบว่ามีหลาย 

ความหมายมากทีเดียว  แต่ในที่นี้จะขอนำมากล่าวเพียง 3 ความหมายดังนี้คือ

        5.1. apply cosmetics: หมายถึง “แต่งหน้า” หรือ “ใช้เครื่องสำอาง”

    Men don’t like girls who make up too much.

                  (ไม่มีผู้ชายคนไหนชอบหญิงสาวที่แต่งหน้าจัดเกินไป)

                  They were making up the actors’ faces before the play.

                  (ช่างกำลังแต่งหน้าให้กับนักแสดงก่อนที่จะขึ้นแสดงละคร)

 5.2.  invent  โดยปกติแล้วกริยาคำนี้มี 2 ความหมายคือ 

  1. คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้เป็นคนแรก  และ 

  2. คิดสร้างเรื่องหรือแต่งเรื่องราวขึ้นมาให้คนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง 

           ระหว่าง 2 ความหมายน้ี เราจะพบว่ากริยาวลี  make up นิยมใช้ในความหมายท่ี 2 

มากกว่า  คือ ใช้ในความหมายท่ีเป็นการสร้างเร่ืองหรือแต่งเร่ืองข้ึนมาให้คนเช่ือ เช่น  

  He made up the story to deceive his neighbor.

 (เขาแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกเพื่อนบ้าน)

            I think it’s unkind of you to make up stories about her. 

 (ฉันคิดว่าคุณใจร้ายมากที่สร้างเรื่องต่างๆที่ไม่จริงเกี่ยวกับเธอขึ้นมา)

  5.3. complete หมายถึง “ทำให้สมบูรณ์” ตัวอย่าง

  We still need two men to make up the football team.

               (ขาดอีก 2 คนเท่านั้นทีมฟุตบอลของเราก็จะมีผู้เล่นครบจำนวน)

6. make up to = flatter  หมายถึงพูดสรรเสริญ เยินยอที่ไม่มีความจริงใจ เช่น

 Look!  There Jim is making up to Porn again. He’s waiting his time. 

    (ดูโน่นซิ นายจิมกำลังพูดเยินยอพรอีกแล้ว เสียเวลาเปล่าๆ)

Phrasal verbs and adverb particles (6)
    รศ.เพ็ญศรี   รังสิยากูล    

(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

ถาม  ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบถามเกี่ยว 

กับการลงทะเบียนกันไว้

 1. คือผมกำลังจะจบการศึกษาในภาค 

ฤดูร้อน/54 แต่ผมได้ทำการลงทะเบียนกันไว้ใน 

ภาค 1/2555 ถ้าผมสอบผ่านต้องทำเรื่องขอเงินคืน 

จากการลงทะเบียนกันไว้ได้ที่ไหน

 2. การทำเรื่องขอจบนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ 1. นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบที่คณะ 

ให้เรียบร้อยก่อน เม่ือได้รับใบรับรองสภาแล้ว ให้นำ 

ใบรับรองสภา ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของภาคที่ 

นักศึกษาต้องการขอคืนเงิน พร้อมสำเนาย่ืนคำร้อง 

ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนท่ีฝ่ายจัดตารางสอน 

และลงทะเบียนเรียน อาคารสวป. ชั้น 1 ช่อง 11-13  

จากนั้นจึงมารับคำร้องคืนภายในกำหนดนัด และ 

ขอรับเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่นัดรับคำร้องคืนภายใน 

กำหนด  หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ

 2. นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้วให้ 

บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำที่หน้าเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง www.ru.ac.th พร้อม 

print เอกสารยืนยันการแจ้งจบ ใบเช็คเกรด และ 

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคสุดท้าย นำเอกสาร 

ท้ังหมดไปเขียนคำร้องเพ่ือแจ้งจบท่ี ฝ่ายทะเบียนคณะฯ 

ที่สังกัด

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษารหัส 54 คณะนิติศาสตร์ 

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิชา RAM 3000 ดังนี้

 1. วิชา RAM 3000 จำเป็นต้องลงทะเบียน 

ทุกคนหรือไม่ และมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง ถ้าจะ 

ลง RAM 3000

 2. RAM 300 กับ RAM 3000 เป็นวิชาเดียวกัน 

หรือไม่

ตอบ 1.  กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา  

มีจำนวน 9 หน่วยกิต ไม่บังคับลงทะเบียน นักศึกษา 

สามารถเลือกลงวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

แทนหมวดวิชาเลือกเสรีได้ คุณสมบัติของนักศึกษา 

ที่ลงวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา มีดังนี้

     - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  

ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมีหน่วยกิตสะสม 

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

 - สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพ 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน

 - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูก 

ลงโทษทางวินัยนักศึกษา

 - มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

 - คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีสถานประกอบการ/ กองบรรณาธิการ

ม.ร. จัดอบรมฯ                              (ต่อจากหน้า 4)

เหล่าน้ี ซ่ึงเป็นการยืนยันให้มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียน 

การสอนทางด้านสื่อเทคโนโลยีมาโดยตลอด ซึ่งเป็น 

การอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ 

จากการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มท่ี

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำเทคโนโลยีเข้ามา 

ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อปี  

2514 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 41 ปีแล้ว โดยมีการพัฒนา 

เทคโนโลยีต่างๆให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอน 

อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 

และเหมาะสมกับนักศึกษาทั้งที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย  

และผู้ที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ซึ่งเทคโนโลยีและ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษา 

หาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ”

 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวต่อไปว่า  

เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่เกิดขึ้น มีอิทธิพลต่อการ 

ดำเนินชีวิตในทุกบริบทของสังคม ไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชน 

แขนงต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนท่ีมีให้กันน้อยลง 

และนักเรียนหันไปค้นคว้าหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต   

Social Media มากข้ึน จึงขอให้ครู อาจารย์และผู้เก่ียวข้อง 

ช่วยกันนำประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีด้านการเรียน 

การสอนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

มากที่สุด รวมทั้งช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน

และผู้เรียนให้มากขึ้น โดยการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 

ในการผลิตสื่อการสอน และสร้างกิจกรรมเสริมต่างๆ

ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

องค์กร ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะ 

ที่นักศึกษาสังกัดอยู่

 นักศึกษาที่สนใจติดต่อได้ที่ สำนักสหกิจศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษาช้ัน 1 กองกิจการ- 

นักศึกษา โทรศัพท์สอบถามที่ 0-2310-8503

 2. วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา หรือ RU 

300 เดิมคือวิชาเดียวกัน

ก็ข้ึนอยู่กับฤดูกาลของรางวัล แต่ในความหนักแน่นของ 

เนื้อหาจะเบาไปตามความหลากหลายของเวที เหมือน 

นักมวยที่ต้องชกหลายเวที ชกดีบ้างไม่ดีบ้างก็ยังได้

รางวัลติดมือมา”

    วิภาส ศรีทอง จาก 

เรื่อง ‘คนแคระ’ กล่าวว่า  

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก 

เขียนจากประสบการณ์ 

ของตนเองที่ได้เคยพูดคุย 

กับคนแคระจริงๆ จึงเป็น 

แรงบันดาลใจในการเขียน 

เขียนค่อนข้างยาก ใช้เวลานานและลองผิดลองถูกใน 

หลายแง่มุม 

 “นิยายเร่ืองน้ีนำเสนอเร่ืองราวแห่งโลกปัจจุบัน 

ท่ีขับเคล่ือนไปด้วยความไร้เหตุผล ส่ิงท่ีมนุษย์กระทำ 

ต่อกันอย่างปราศจากคำอธิบาย ไม่มีศีลธรรมจรรยาใดๆ 

กำกับควบคุม มีแต่เพียงจิตใต้สำนึกที่เป็นแรงผลัก  

และสั่งให้กระทำสิ่งที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็รู้ว่าเป็น 

อาชญากรรม ในขณะที่ผู้อ่านตื่นตระหนกต่อสิ่งที ่

ตัวละครกระทำ ตัวละครก็ตื่นตะลึงต่อการกระทำ 

ที่มาจากเบื้องลึกในตัวเองเช่นกัน นี่คือการค้นพบ 

ด้านมืดท่ีซ่อนอยู่ อันนำไปสู่ความรู้สึกอันหลากหลาย  

ทั้งแปลกใจ  ตื่นเต้น  หดหู่  และอื่นๆอีกมากมาย”

 “ผมชอบอ่านหนังสือมาก เพราะรักในความ 

เป็นวรรณกรรม ไม่ว่าวรรณกรรมในแต่ละยุคสมัย 

จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด ผมเชื่อว่านักเขียนทุกคน 

ยังคงต้ังใจทำหน้าท่ีเขียนผลงานของตนเองให้ครบรส 

และดีที่สุดต่อไป”

เปิดตัวนักเขียนฯ                        (ต่อจากหน้า 7)

 Naree has made up to her boss all the time.
 (นารีชอบพูดยกยอเจ้านายของเธอเป็นประจำ)
7. make up for = compensate หมายถึงชดเชย หรือ 
ทดแทนในสิ่งที่หายไป เช่น
 You’ll have to work specially hard to make up 
for the days you were sick.
 (คุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อชดเชยวันที่ 
คุณป่วยไม่ได้ทำงาน)
 The company tried to make up for the trouble 
after the flood.
 (บริษัทพยายามชดเชยให้กับคนงานที่ได้รับผล 
กระทบจากน้ำท่วม)
 Note: *make up ที่ใช้เป็นสำนวนและรู้จักกันด ี
ก็คือ make up one’s mind = to come to a decision  
หมายถึงตัดสินใจ เช่น

 - Have you made up your mind to learn the 
languages and cultures of the Asian countries?
 (นักศึกษาตัดสินใจกันหรือยังว่าจะต้องเริ่มต้น 
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างๆของประเทศอาเซียน
กันแล้ว)   
 ข้อแนะนำ ในกรณีท่ีกริยาวลีคำใดก็ตามท่ีมีหลายๆ 
ความหมาย และนักศึกษาอาจสับสนหรือไม่สามารถจดจำ 
ความหมายทั้งหมดได้  ขอแนะนำว่าให้อาศัยความหมาย 
ของคำอื่นๆในประโยคมาช่วยด้วย เชื่อว่าคงพอจะทำให้ 
เข้าใจความหมายของแต่ละประโยคได้โดยไม่ยากจนเกินไป  
ที่สำคัญคืออย่ามัวแต่ไปใช้เฉพาะความหมายที่เคยทราบ 
เท่านั้น เมื่อลองแปลทั้งประโยคดูแล้วเห็นว่าความหมาย 
ไม่เข้ากันก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ความหมายอื่นๆแทนดูบ้าง 
 ขอให้นักศึกษาลองหาความหมายของประโยค
ต่อไปนี้เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถตนเองว่าจะ 
เข้าใจอย่างแท้จริงเพียงใด
1. The necessary documents will be made out in good 
time. (write or complete)
2. We couldn’t make out the people in that poor light. 
(discern)
3. It was difficult to make out his handwriting.  
(decipher)
4. We still need 20 baht to make up the required sum.
( complete)
5. The actor made (himself) up for the part of an old 
man. (apply cosmetics)
 (The words in the parentheses are the meanings used 
in each sentence.)      

Phrasal verbsฯ                           (ต่อจากหน้า 8)



  
   

  
   

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

คณะนิติฯ จัด ‘สัปดาห์รพ ี55’

เนื้อหาโดยสรุป

 - เกี่ยวกับวรรณคดีอเมริกันตั้งแต่สมัยก่อ

ตั้งอาณานิคม จนถึงสมัยที่อเมริกาประกาศเอกราช

 - ในตำราจะให้ภาพรวมที่สำคัญและมีผล 

ต่อวรรณคดีของแต่ละยุค

 -  เป็นการศึกษาผลงานของนักเขียนและ 

กวีที่สำคัญของแต่ละยุค

ตำรา วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัย 

ก่อตั้งประเทศ  แต่งโดย  รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ

ข้อแนะนำในการเรียน

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของแต่ละยุค (ตั้งแต่ 

คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18)

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจผลงานแต่ละชิ้น 

ของนักเขียนและกวีแต่ละคน

 -  นักศึกษาจะต้องสามารถวิจารณ์งานแต่ละช้ิน 

ของนักเขียนและกวีได้

แนวการวัดผล

 1. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่

 ข้อ 1. จะเป็นการตัดตอนผลงานของนักเขียน  

หรือกวีให้นักศึกษาวิจารณ์และเก็บใจความ ซึ่งม ี

ทั้งหมด 8 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 80 คะแนน

 ข้อ 2. นักศึกษาจะต้องวิจารณ์ขนาดยาวโดย

จะมีหัวข้อให้นักศึกษา ข้อนี้ 20 คะแนน

 2. การตัดเกรดมีดังนี้

  A   =  90-100       D+ =  50-54 

  B+ =  80-89       D   =  40-49

  B   =  71-79       F   =  0-39

  C+ =  60-70

  C   =  55-59

 3. ในการตัดเกรดนักศึกษาจะต้องทำให้ผ่าน 

ทั้ง 2 ข้อใหญ่

ข้อแนะนำในการสอบ

 1. นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมของวรรณคดี 

แต่ละยุค

 2. นักศึกษาจะต้องเข้าใจและสามารถวิจารณ์ 

ผลงานของนักเขียนและกวีแต่ละยุคได้

หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือภาษา 

อังกฤษก็ได้

       รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ

เนื้อหาโดยสรุป

 1. เป็นการศึกษารูปแบบการประพันธ์ และ

ความรู้สึกนึกคิดในแนวนวนิยายและเรื่องสั้นของ

นักเขียนสำคัญ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 

(1900-1945)

 2. เป็นการให้ภาพสังคม เหตุการณ์และแนว 

ความคิดท่ีมีผลต่อวรรณคดีอเมริกันในคริสต์ศตวรรษ 

ที่ 20  เช่น  เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

 3.  เป็นการศึกษาผลงานและนักเขียนกลุ่ม

ต่างๆ ดังนี้

  - กลุ่มสัจนิยม เช่น William Dean Howells

  -  กลุ่มธรรมชาตินิยม เช่น Jack London

  - กลุ่ม Lost Generation เช่น F.Scott 

    Fitzgerald

  -  กลุ่ม Local Color เช่น Mark Twain

 4. ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นโดยละเอียด

ของเรื่องต่อไปนี้

  - A Modern Instance ของ William Dean  
   Howells
  -  The Real Thing ของ Henry James
  -  The Blue Hotel ของ Stephen Crane
  -  The Call of the Wild ของ Jack London 
  - Tender Is the Night ของ F.Scott  
   Fitzgerald

ข้อแนะนำในการเรียน

 1. นักศึกษาควรจะมีภาพรวมของวรรณคดี

อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20

 2. นักศึกษาจะต้องศึกษานักเขียนอเมริกัน

ที่สำคัญๆ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยมโดย 

ละเอียด

 3. นักศึกษาควรจะเข้าเรียนเพราะจะต้องมี

การรายงานในห้องเพื่อเก็บคะแนนบางส่วน

แนวการวัดผล

 1. นักศึกษาท่ีทำรายงานในห้องจะมีคะแนน 

เก็บประมาณ 40% อีก 60% จะเป็นคะแนนจากการ

สอบตามตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัย

 2. นักศึกษาที่ไม่ได้ทำรายงานในห้องจะต้อง 

สอบตามตารางสอบไล่ 100%

 3. การตัดเกรดมีดังนี้ 
  A   =  90-100       D+ =  50-54 
  B+ =  80-89       D   =  40-49
  B   =  71-79       F   =  0-39
  C+ =  60-70
  C   =  55-59

ข้อแนะนำในการสอบ

 1. ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

 2. ในการตอบนักศึกษาจะต้องอธิบายโดย 

ละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 3. คำตอบจะต้องให้ตรงประเด็นโดยให้ 

สอดคล้องกับคำถาม

 4. คำตอบของแต่ละข้อต้องมีความยาวที่ 

เหมาะสม

หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ 

ภาษาอังกฤษก็ได้

ตำรา   นวนิยายและเร่ืองส้ันสมัยสัจนิยมและธรรมชาติ- 

นิยม   แต่งโดย รศ.สุมารีย์ อิงคนารถ

      รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาค 1/2555

 ENG 3801
 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)

 ENG 3803
 วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
(American Literature in the Age of Realism and Naturalism)

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน 
สัปดาห์รพี 55 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  
แสงสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 
เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมด้วย 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  
ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณ 
โถงด้านล่าง คณะนิติศาสตร์ อาคารใหม่
 โอกาสน้ี ผศ.ดร.วิณัฏฐา  
แสงสุข กล่าวว่า ในโอกาสท่ีงาน 
สัปดาห์รพีเวียนมาอีกคร้ังหน่ึง  
คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดงาน 
รำลึกถึงพระคุณของพระบิดา 
แห่งกฎหมายไทย พร้อมกันนี้ 
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การ 
วางพวงมาลาถวายสักการะ 
พระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  คลินิกกฎหมาย  
การแสดงศาลจำลอง และการแสดงละครเวทีฯ เรื่อง  
“เขาหาว่าฉันมีชู้” เพ่ือให้คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญา 
ตรี โท และเอกได้เข้าร่วม โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่ากิจกรรม 
ต่างๆ จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา ท้ังในเร่ืองประสบการณ์  
และรำลึกถึงพระคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
รวมถึงได้เห็นความก้าวหน้าของวงวิชาการกฎหมายไทย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวถึงการแสดง 
ละครเวทีเรื่อง “เขาหาว่าฉันมีชู้” ว่า ในการสืบพยาน  
การใช้ภาษาถิ่นแสดงถึงความแตกต่างของภาษา และ 
ส่งผลถึงความรู้ ความเข้าใจ และการตีความในนัย 
ของกฎหมาย ดังน้ัน การแสดงละครเวทีในคร้ังน้ี มุ่งให้ 
นักศึกษาได้เห็นแนวทาง วิธีการในการตีความจากการ 
ใช้ภาษาท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันไป
 สำหรับละครเวทีดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินกับการสืบพยาน แสดงโดยคณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1303 
คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 เนื้อหาละครนำเสนอเหต ุ
แห่งความขัดแย้งของคู่สามีภรรยา ที่เกิดความเข้าใจผิด 
อันเนื่องมาจากการสื่อสารของตัวละครในเรื่อง ที่ใช้ 
ภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน ไทยภาคกลาง และ 
ภาคใต้ ในเน้ือเร่ือง มีการบูรณาการวิชากฎหมายให้เข้ากับ 
วัฒนธรรมในด้านการใช้ภาษาท้องถ่ินท่ียังมีการใช้อย่าง 
แพร่หลาย ซึ่งทำให้ภาษาท้องถิ่นยังมีความสำคัญใน 
การสืบพยาน จึงได้จัดให้มีการแสดงบทบาทสมมติและ 
แสดงในสมัยโบราณในคดีฟ้องหย่า 
 ในช่วงท้ายของการแสดง มีการวิเคราะห์บทละคร 
โดย รศ.สุเมธ จานประดับ อาจารย์ประจำภาควิชา 
กฎหมายเพ่ือการพัฒนา สรุปในเร่ืองวิชาชีพนักกฎหมาย  
ในด้าน วัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น และการสืบพยาน 
และ ผศ.ศิริพร มณีพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชา 
กฎหมายพาณิชย์ ร่วมสรุปวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมาย
ครอบครัว 



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. ตรวจประเมินฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สุวิชากร ชินะผา จาก 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์ ดร. 

เริงชัย ตันสกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เป็นกรรมการประเมินภายนอก      มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ชวลิต มณีศรี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม จากมหาวิทยาลัยเกริก 

เป็นเลขานุการ

 โอกาสน้ี ศ.ดร.เสริมศักด์ิ ประธานผู้ตรวจประเมินฯ  

กล่าวว่า การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ครั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินมาทำหน้าที่เพื่อการพัฒน า 

การศึกษาให้ดีขึ้น แม้บางตัวบ่งชี้อาจจะไม่สอดคล้อง 

กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ก็ต้อง 

ดำเนินการทำตามกติกาและตัวบ่งช้ีท่ีทาง สมศ.กำหนด  

ซ่ึงคณะผู้ตรวจประเมินฯเข้าใจในความเป็นมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น โดยจะ 

ตรวจประเมินท้ังจากการสัมภาษณ์และเอกสารหลักฐาน 

จากหน่วยงานต่างๆด้วย

 ขณะเดียวกัน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.  

แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ต่อด้วยรองอธิการบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัย จากนั้น ผู้ตรวจประเมินภายนอก ซึ่งนำ 

โดย ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิตและคณะ 

ได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ตัวแทนชุมชน และบุคลากรสาย 

สนับสนุน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน

หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการตรวจ 

ประเมินฯ ระหว่างวันที่ 14-24 สิงหาคม 2555

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาฯ            (ต่อจากหน้า 1)

ทั้งของนักศึกษารามคำแหงเองและนักศึกษาต่าง 

สถาบันหรือนักศึกษาต่างประเทศที่มาเรียนที่ ม.ร.

 นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการปรับเกรด 

ระบบใหม่เป็น A B C D นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ 

นักศึกษาอย่างมาก เพราะทำให้นักศึกษามีคะแนนเฉล่ีย 

(GPA) สูงขึ้นกว่าระบบเดิม ยกตัวอย่าง เกรด P  

ในระบบเดิมมีค่าเท่ากับเกรด C+ ในระบบใหม่ ฉะน้ัน  

นักศึกษาที่ได้เกรด P จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2.25 แต่ 

ถ้านักศึกษาได้เกรด C+ ในระบบใหม่จะมีค่าคะแนน 

2.50 ซึ่งมากกว่าคะแนนเกรด P ในระบบเดิม หรือ 

ในกรณีที่นักศึกษาติดวิชาสุดท้ายอยู่วิชาเดียว สอบ 

หลายคร้ังยังไม่ผ่าน ในระบบเดิมจะยังไม่สำเร็จการศึกษา  

แต่ในระบบใหม่หากวิชาสุดท้ายที่เหลืออยู่ สอบได้ 

เกรดในระดับต่ำ เช่น D+ หรือ D ซึ่งมีค่าคะแนน 

เท่ากับ 1.5 หรือ 1.00 เมื่อนำไปเฉลี่ยกับคะแนน 

เฉลี่ยเดิม หากคะแนนรวมเกิน 2.00 ขึ้นไป ก็สามารถ 

จบการศึกษาได้

 อธิการบดี ม.ร. ชี้แจงต่อไปว่า การตัดเกรด 

ในระบบการวัดผลแบบใหม่น้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

แต่ละวิชา สามารถพิจารณาตัดเกรดตามหลักเกณฑ์ 

การวัดผล คือตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์หรือตัดเกรด 

แบบอิงกลุ่มก็ได้ ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 

แก่นักศึกษา

 “ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ตาม 

ช่วงคะแนน คือเกรด A = 90-100 คะแนน B+= 85-89 

คะแนน  B = 75-84 คะแนน  C+ = 70-74 คะแนน   

C = 60-69 คะแนน D+= 55-59 คะแนน D =  

50-54 คะแนน และ F = 00-49 คะแนน ทำให้ 

นักศึกษาเข้าใจว่า การตัดเกรดจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 

ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติการตัดเกรดขึ้นอยู่ 

กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละวิชาท่ีจะพิจารณาตัดเกรด 

โดยอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ก็ได้ ขอให้นักศึกษามั่นใจว่า  

อาจารย์ทุกท่านมีดุลพินิจท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม  

และให้ความยุติธรรมแก่นักศึกษาอย่างแน่นอน” อธิการบดี 

กล่าวในที่สุด 

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) อธิการบดียืนยันฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

จะได้เผยแพร่รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา 

ทราบต่อไป เช่น “ข่าวรามคำแหง” ฉบับน้ีได้นำเสนอรายช่ือ 

อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ (ในหน้า 3)

 สถาบันภาษาฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ผลการทดสอบ 

สามารถใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่วันสอบและเมื่ออบรม 

และสอบผ่านครบทั้ง 6 ระดับ ตามหลักสูตรสถาบัน 

ภาษาจะบันทึกผลสอบไว้ในทรานสคริปต์ให้แก่ 

นักศึกษาด้วย หลักฐานการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว  

2 รูป (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ชุดสุภาพ) นักศึกษา 

ม.ร. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ สำเนาบัตร 

ประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน  

1 ฉบับ บุคคลทั่วไปใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

1 ฉบับ

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 

ที่สถาบันภาษา ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 0408  

โทร. 0-2310-8903-4 และดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.ril. 

ru.ac.th   email: ril@ru.ac.th

เข้าไปประคองเขาลุกขึ้นนั้น เราทราบหรือไม่ว่าเขาเจ็บ 

ตรงไหน เราควรที่จะถามเขาก่อนว่า เขาเจ็บตรงไหน 

ถ้าหากว่าเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บ เพียงแต่ลุกขึ้นไม่ไหว  

ถ้าอย่างนี้เราก็ค่อยๆช่วยประคองก็พอจะได้ แต่เราต้อง 

รับผิดชอบประคองเขาให้ดี ระมัดระวัง ไม่ใช่ว่าเราประคอง 

เขาไม่ไหวแล้วเราเข้าไปประคอง เราตัวเล็กๆเข้าไปประคอง 

คนโตกว่าก็ลำบาก และในขณะเดียวกันนั้นการเข้าไป 

ประคองผู้บาดเจ็บหรือการเข้าไปประคองผู้หกล้ม หรือ

เข้าไปประคองผู้อ่ืนน้ัน ถ้าเขาบาดเจ็บอยู่เขาอาจจะได้รับ 

บาดเจ็บมากกว่าเดิม มากกว่าก่อนที่เราเข้าไปประคอง 

อย่างเช่นว่า เขาล้มลงไปแล้วกระดูกซ่ีโครงไปกระทบกับ 

ของแข็ง แล้วซี่โครงเขาหัก เขาอาจจะบาดเจ็บมากแล้ว 

บอกให้เราช่วย ตรงน้ีเราต้องพิจารณาว่าเรามีความรู้แค่ไหน 

เพียงใด จริงๆแล้วเร่ืองอย่างน้ีเราควรท่ีจะบอกผู้ใหญ่ถ้าเรา 

เป็นเด็กหรือถ้าหากว่าเราเป็นผู้ท่ีมีกำลังน้อย เราควรท่ีจะ 

บอกผู้อื่น  มิเช่นนั้นเราก็ควรที่จะแจ้งหน่วยฉุกเฉิน 

 ท่ีครูพูดอย่างน้ีเพราะเกรงว่า ถ้าเราเข้าไปประคองเขา  

เราไปดึงเขาลุกข้ึน แขนเขาอาจจะหลุด กระดูกท่ีหักอยู่น้ัน 

อาจจะเคล่ือนท่ีไปเสียบถูกอวัยวะอ่ืน เช่นเสียบปอดทะลุ 

เข้าไป เสียบหัวใจเข้าไปหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ หรือว่า 

เวลาเขาได้รับบาดเจ็บเลือดไหลอยู่ พอดีเลือดหยุดแล้ว 

เราวิง่เขา้ไปดเูหน็ไมเ้สยีบทอ้งเขาอยู ่เรากไ็ปถอดออกให ้

อย่างนั้นอาจทำให้บาดแผลที่เลือดไหลไม่มากกลายเป็น 

เลือดไหลมากก็เป็นได้ เพราะเราดึงไม้ท่ีเสียบอยู่โดยไม่ถูกวิธี  

หรือทำอะไรต่างๆให้เกิดผลเสียหายมากข้ึนกว่าเดิม อย่างน้ี 

เป็นต้น 

 ลูกศิษย์ลองคิดดูนะครับว่า เราปรารถนาดีเราอยากจะ 

ช่วยผู้อ่ืน อยากจะให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์เราอยากจะช่วยเขา แต่การ 

ที่ปรารถนาดีของเรานั้น เราจะต้องคิดให้ดีว่า ถ้าเกิดความ 

เสียหายข้ึนเรารับผิดชอบได้หรือไม่ เรามีความรู้ทางการแพทย์ 

มีความรู้ในการปฐมพยาบาล แล้วได้เรียนรู้ในการปฐมพยาบาล 

เรียนรู้ในการช่วยคนหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ในส่ิงเหล่าน้ัน  

เราควรท่ีจะร้องขอหรือบอกผู้อ่ืนท่ีเขามีความรู้ความสามารถ 

มากกว่าเรา เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่นอยู่ในป่า  

2 คน ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ แล้วเราช่วย 

พยุงได้ก็ต้องค่อยๆดำเนินการให้เป็นขั้นเป็นตอน สำคัญ 

ท่ีสุดคือต้องเรียนรู้ว่าวิธีใดท่ีจะปลอดภัย มิเช่นน้ันจะกลาย 

เป็นว่าความเป็นพลเมืองดีของเราจะทำให้เราต้องไปรับ 

ผิดชอบในทางแพ่ง หรือเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นที่ทำให ้

คนตายโดยประมาทได้ จากผลการกระทำของเรา อย่างน้ี 

เป็นต้น 

 จะเห็นว่า ความเป็นพลเมืองดีนั้น จะมองแต่เพียง 

มุมเดียวไม่ได้ เราต้องมองทางด้านที่จะเกิดความเสียหาย 

จากการเป็นพลเมืองดีของเรานั้นด้วย ก็จะดี แต่ถ้าหาก 

ว่าระแวงมากเกินไป กลัวมากเกินไปจนไม่ช่วยเหลือผู้อ่ืน  

ไม่ดูแลสังคม ไม่มีส่วนในการที่จะทำอะไรให้มันดี ก็จะ 

รู้สึกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวอยู่ เร่ืองน้ีครูคิดว่าเป็นเร่ืองยาว  

คราวหน้าครูจะมาพูดถึงอีก ฉบับน้ีเอาไว้แค่น้ีก่อนนะครับ 

สวัสดีครับ



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๐) วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

พลเมืองดี

ม.ร. จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย”
หวังสร้างเครือข่ายระวังภัยในหอพัก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

และให้โอวาท แก่นักศึกษาปริญญาโทโครงการ 

ยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ไทยเข้มแข็ง สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2553- 

2555 รุ่นที่ 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่  

การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ  การสอน 

สังคมศึกษา  คณิตศาสตรศึกษา  การสอนวิทยาศาสตร์  

และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธี 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่า  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 

ศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนโครงการยกระดับ 

คุณภาพครูท้ังระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเอง หาความรู้ และแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ระหว่างกัน เพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถ 

ด้านต่างๆท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน ทำให้ครูได้สำเร็จ 

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นำความรู้และ 

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

ออกไปพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม ก่อให้ 

เกิดความเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

  “พิธีไหว้ครู ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงปฏิบัติต่อเนื่องกันมา 

ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทุกคนช่วยกัน 

อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามนี้ไว้ให้อยู่คู่กับคนไทย 

ต่อไป แม้ว่าประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อยู่ตลอดเวลา  

ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างกำลังหมดลง  

มีเพียงวัฒนธรรมไทยเท่านั้นที่ยังคงเป็นสมบัติ 

ชิ้นสำคัญของประเทศที่จะทำให้ประชาชนคนไทย 

ยืนอยู่ในสังคมของประชาคมอาเซียนได้อย่าง 

เต็มภาคภูมิ และขอฝากครูทุกท่านช่วยกันปลูกฝัง 

จิตสำนึกเร่ืองวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชน ให้ช่วยกัน 

อนุรักษ์  ดูแลสืบไป”

ม.ร. ไหว้ครู นักศึกษาปริญญาโท 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ

 รองศาสตราจารย์จรัล  เล็งวิทยา อดีตคณบดี 

คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  

และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา  

เนื่องในวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม ์

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึง 

“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม  

2555  ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม   

นิติฯ รำลึกถึง “พระบิดาแห่ง ก.ม.ไทย

 สวัสดีครับนักศึกษา ตอนน้ีใช้ช่ือว่า “พลเมืองดี”  

เพราะครูได้เห็นเหตุอะไรในหลายๆเรื่อง ที่เมื่อเป็น 

พลเมืองดีแล้ว บางครั้งก็เดือดร้อน แต่ว่าถ้าเราทำตัว 

เป็นพลเมืองดี แล้วทำให้เราเดือดร้อนเพราะเหตุที่เรา 

เป็นพลเมืองดีน้ันเราจะเป็นพลเมืองดีไปทำไม พลเมืองดี 

ท่ีครูจะพูดถึงในท่ีน้ี เป็นเร่ืองท่ีพวกเราเห็นอยู่รอบๆตัว  

เราเห็นคนลื่นล้มแล้วลุกขึ้นไม่ได้ เราก็ไปดึงแขนเขา 

ข้ึนมา หรือว่าเราเห็นคนถูกรถชนร้องครวญคราง เราก็ 

เข้าไปประคองเขาให้ลุกข้ึน คนชิงทรัพย์กระชากสร้อย 

เราก็กระโดดเข้าไปขวาง สิ่งเหล่านี้ถ้ามองโดยทั่วไป 

คนที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้ทำหน้าที่ป้องกันหรือขจัด

เหตุเดือดร้อน เหตุรำคาญหรือเหตุอันตรายใดใดให ้

กับผู้อื่น ก็น่าจะเป็นบุคคลที่เป็นพลเมืองดีในสายตา 

ของครู หรือในสายตาของคนทั่วไปได้ 

 ความเป็นพลเมืองดีมีอีกมากมาย เช่นจะต้อง 

เสยีภาษตีามกฎหมาย                 จะตอ้งปฏบิตัตินตามกฎหมาย 

ไม่ละเมิดกฎหมายไม่สร้างความอยุติธรรมให้กับผู้อ่ืน  

ไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น ละเมิด 

สิทธิผู้อื่น หรือก้าวล่วงสิทธิของผู้อื่น ล้วนแต่กล่าว

ได้ว่าเป็นพลเมืองดีทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีข้อที่จะยก 

นิทัศน์อุทาหรณ์อีกเยอะแยะมากมายในความเป็น 

พลเมืองดี

 ในความเป็นพลเมืองดี ท่ีครูอยากจะพูดถึงในวันน้ี  

ก็อยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราจะทำหน้าที่พลเมืองดี เราต้องดู 

เสียก่อนว่าเรามีสิทธิและหน้าท่ีอย่างไรหรือไม่ ถ้าเป็น 

เรื่องทั่วๆไปไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราจะปฏิบัติอย่างไร 

ถ้าเป็นหน้าที่ของเรา เราจะปฏิบัติอย่างไร ถ้าเราเป็น 

ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่คุ้มครองป้องกัน  

เราเห็นผู้ใดถูกทำร้ายเห็นผู้ใดทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

เราก็จะต้องเข้าขัดขวางเข้าจับกุมเป็นไปตามหน้าที่  

อันนี้เรียกว่าหน้าที่เกิดจากกฎหมาย หรือเรามีสัญญา 

กันไว้ว่าเรามีหน้าท่ี เช่น เรารับเล้ียงเด็กหรือรับเป็นพ่ีเล้ียง 

ของเด็ก เราก็จะต้องคอยดูไม่ให้เด็กคลานไปตกท่อ 

ไม่ให้เด็กไปเล่นในที่ที่อันตราย หรือไปลื่นล้มในทาง 

ที่เราไม่ได้เอาใจใส่ ปล่อยให้เด็กลื่นล้มเกิดอันตราย 

ศีรษะฟาดพลาดไป อาจจะถึงตายหรือบาดเจ็บได้ อย่างน้ี 

ก็เรียกว่าเราละเลยต่อหน้าที่ของเรา ก็จะต้องมีส่วน

รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 ลูกศิษย์ครับ ถ้าหากว่าเร่ืองท่ัวๆไปท่ีเราเห็นอยู่ 

เช่นคนกำลังเดินข้ามถนน เขาล้มลงไปเราอยากจะเข้าไป 

ช่วยเหลือ ตรงนี้ต้องคิดสักนิดหนึ่งว่า ในความเมตตา 

ของเรานั้น แน่นอนเราเป็นคนที่เมตตา แต่การที่จะ 

เข้าไปช่วยเหลือเขาได้นั้น เราจะต้องทราบวิธีการที ่

ช่วยเหลือเขา เราต้องดูเสียก่อนว่าเขาล้มลงไปเพราะ 

อะไร ถ้าหากว่าเขาล้มลงไปเพราะถูกทำร้ายหรือถูกรถชน  

หรือเกิดการบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่ง การที่เราจะ 

 คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ร่วมกับกองบังคับการ 

ตำรวจนครบาล 4 โดย สน.อุดมสุข และสน.หัวหมาก  

สำนักงานเขตประเวศและเขตบางกะปิ จัดกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพชีวิตนักศึกษาในหอพัก “เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย”  

คร้ังท่ี 3 ในวันอาทิตย์ท่ี 2 กันยายน 2555 เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ บริเวณศูนย์การค้านัมเบอร์วัน ตรงข้ามวิทยาเขตบางนา  

ให้บริการตรวจสุขภาพและบริการอ่ืนๆ พร้อมแจกนกหวีด 

เตือนภัยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต  รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการภาคประชาชน  

ม.ร. เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 

การพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัยใน 

หอพักมีความห่วงใยดูแลช่วยเหลือกัน และเป็นการสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นใน 

หอพัก รวมท้ังให้รู้จักการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยป้องกันภัยต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือ 

จาก บก.น.4 ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ 

ผู้พักอาศัยในหอพัก และการบรรยายเร่ือง “การเฝ้าระวัง 

ภัยในหอพัก” โดย พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง ผู้กำกับการ 

สน.อุดมสุข รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน จาก 

สำนักงานเขตประเวศและเขตบางกะปิ เช่น การตรวจสุขภาพ  

บริการตัดผม การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก  

เป็นต้น และการบริการตรวจสุขภาพ โครงการแพทย์แผนไทย  

ม.ร. การตรวจสุขภาพสายตาจากสถาบันวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ม.ร.

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญนักศึกษาที่พัก 

อาศัยในหอพัก รวมท้ังชุมชนใกล้เคียงและผู้สนใจร่วมกิจกรรม  

“เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย” ในวันอาทิตย์ท่ี 2 กันยายน 2555  

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศูนย์การค้านัมเบอร์วัน  

ตรงข้ามวิทยาเขตบางนา ซึ่งจะมีของว่าง-เครื่องดื่ม และ 

อาหารให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังแจกนกหวีด 

เตือนภัยด้วย


