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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นปีท่ีรางวัล 

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน 

หรือรางวัลซีไรต์จะมอบให้แก่

 หนังสือประเภทกวีนิพนธ ์

 หลังจากเมื่อปีที่แล้วและปีก่อน 

ได้มอบให้แก่หนังสือประเภทเรื่องสั้น 

และประเภทนวนิยาย

 สำหรับปีนี้ดู เหมือนว่าจะคึกคัก 

เป็นพิเศษ

 เนื่องเพราะมีหนังสือส่งเข้ามาให้ 

พิจารณารวมแล้วถึง ๑๐๑ เล่ม

 นับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 

ในรอบ ๓๕ ปี ของรางวัลซีไรต์

 นั่นเป็นความคึกคักประการแรก

 ความคึกคักประการต่อมาก็คือในปีน้ี 

มีหนังสือกวีนิพนธ์ของกวีเป็นอันมาก

 เป็นกวีร่วมสมัยที่น่าสนใจ

 เป็นพระภิกษุถึง ๓ รูป คือ ว.วชิรเมธี   

พระสุวรรณ อชิโต และพระครูพิศาล  

สังฆกิจ

 เป็นกวีรุ่นเก่าหรือรุ่นพี่หลายคน 

อาทิ ฟ้า พูลวรลักษณ์  ศิวกานต์  ปทุมสูติ  

และ ปิยะพันธ์  จัมปาสุต

 กวีรุ่นกลางๆอย่าง พรชัย  แสนยะมูล   

ศิริวร  แก้วกาญจน์  และอภิชาติ  จันทร์แดง

 กวีที่เคยได้รับรางวัลซีไรต์มาแล้ว 

เช่น โชคชัย  บัณฑิต  และจเด็จ  กำจรเดช 

เป็นต้น

 “ข่าวรามคำแหง” ขอเป็นกำลังใจ 

ให้ทุกคนก็แล้วกัน

อธิการบดีฝากครู สพฐ. นำความรู้
สอนเยาวชนให้คิดเป็น - มีความซื่อสัตย์สุจริต

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดพิธีไหว้ครูและปัจฉิมนิเทศโครงการยกระดับคุณภาพ 

ครูทั้งระบบ สพฐ. รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท 

ของโครงการฯในส่วนกลาง จังหวัดนครราชสีมาและ

นครศรีธรรมราช โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค รองศาสตราจารย์ 

ดร. สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ร. มาร่วมงาน 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี นางนภัทร มีศรีเดชา ประธานจัดงาน

ไหว้ครูและปัจฉิมนิเทศ กล่าวรายงานว่า ตามท่ีสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดให้มีการเปิดสอน 

ในระดับปริญญาโทโครงการยกระดับคุณภาพครู 

ท้ังระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปี 

งบประมาณ 2554 รุ่นท่ี 2 ซ่ึงขณะน้ีโครงการดังกล่าว 

ดำเนินการมาถึงข้ันตอนสุดท้าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จึงกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูและปัจฉิมนิเทศขึ้นโดยมี 

วัตถุประสงค์ คือ 1)เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง 

ความกตัญญูกตเวทีและตระหนักถึงพระคุณของ 

ครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 2) เพื่อ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์ 

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และเป็นการอนุรักษ์พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นวัฒนธรรม 

อันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป  และ 3) เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และศิษย์

 พิธีไหว้ครูคร้ังน้ีมีนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา 

การสอนภาษาไทย 154 คน สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

132 คน สาขาการสอนสังคมศึกษา 81 คน สาขา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 148  คน สาขาวิทยาศาสตร์ 139 คน 

และสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา 28 คน ซึ่งเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก สาขา- 

วิทยบริการฯจังหวัดนครราชสีมาและนครศรีธรรมราช 

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า 

การแข่งขันทางอุดมศึกษามีสูง ถ้ามองในมุมหนึ่ง 

จะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยดึงศักยภาพของตนเอง 

ออกมาใช้ให้มากที่สุด แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งจะเป็น

การสร้างปัญหาและมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ล่าสุด

ครูได้ไปประชุมการศึกษานานาชาติที่สหรัฐอเมริกา 

ทำให้เห็นว่า การศึกษาในโลกตะวันตกกับตะวันออก 

เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซ่ึงประเทศตะวันออก 

มีหลายประเทศท่ีแซงหน้าประเทศตะวันตกไปแล้ว 

หลายประเทศ ติด 1 ใน 20 ของโลก เช่น ประเทศ 

สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จีน และอินเดีย เป็นต้น ยกตัวอย่าง 

ประเทศสิงคโปร์ท่ีก้าวไปถึงระดับโลก เม่ือเข้าสู่ AEC 

สิงคโปร์จึงมีความพร้อมและไม่กังวลเรื่องใด เพราะ

สิงคโปร์ได้ทุ่มเทให้กับการศึกษา มีกฎหมายบังคับ 

ให้ครอบครัวในสิงคโปร์ส่งลูกมาเรียนหนังสือ ถ้าใคร

ไม่ส่งเรียนถือเป็นความผิดทางอาญา 

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า ในฐานะท่ีนักศึกษา 

เป็นบุคลากรทางการศึกษาของสังคมไทย อยากให้

เห็นถึงการเปล่ียนแปลงและส่ิงท้าทายท่ีเข้ามามากข้ึน 

ขอให้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และต้องหยิบย่ืน 

โอกาสทางการศึกษาให้คน ซึ่งรามคำแหงมีส่วนช่วย 

ประเทศในเรื่องการศึกษาตรงนี้อย่างมาก เพราะ 

รามคำแหงก่อต้ังมา 42 ปี มีผู้มาสมัครเรียนประมาณ 

สามล้านห้าแสนคน และมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

ประมาณแปดแสนคน จึงมุ่งที่จะพัฒนาการศึกษา 

ให้มีคุณภาพให้บัณฑิตทุกคนเรียนจบไปรับใช้บ้านเมือง 

 “ขอให้ครูทุกคนสอนลูกศิษย์ให้เป็นผู้ที่มี  

คุณธรรม และเป็นคนมีเหตุมีผล ครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับเด็ก     

และวัยเด็กเป็นวัยที่ว่านอนสอนง่าย  จึงขอฝากให้ครู 

สพฐ.ทุกคนได้ช่วยกันนำวิชาความรู้และวิชาประสบการณ์ 

ท่ีได้รับจากรามคำแหงไปปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 

ทั้งซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และหน้าที่การงาน 

สอนให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน  มีความรู้  คิดเป็นและ 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  และขอให้ช่วยกันปลูกฝัง 

ความละเอียดอ่อนในชีวิต ให้ลูกศิษย์เป็นคนท่ีมีจิตใจ

อ่อนโยนและเห็นสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วย” 

อธิการบดีกล่าว
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 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดนิทรรศการ 

แสดงผลงานสมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียนครบรอบ 11 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณริมสระน้ำ อาคารBNB 9 วิทยาเขตบางนา

 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกลุ่มตลอด 11 ปีท่ีผ่านมา                 

การแสดงดนตรี และความสามารถของนักศึกษา รวมทั้งเปิดรับสมัครเป็น 

สมาชิกใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

 โอกาสนี้ นายสราวุธ เอี่ยมสนาม รองประธานสมาพันธ์นักศึกษา 

คริสเตียน กล่าวรายงานว่า สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน เป็นกลุ่มนักศึกษา 

ที่รวมตัวขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาและอนาคตของชาติ 

 โครงการและกิจกรรมที่สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียนจัดขึ้น ล้วนยึด 

หลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดังน้ันนักศึกษาท่ีเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ

จึงได้รับการปลูกฝังค่านิยมอันดี สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อ

กลุ่มนักศึกษาทุกคน รวมทั้งยังได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการเป็นผู้นำและ 

เป็นบุคลากรท่ีดีท่ีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นำมาซ่ึงช่ือเสียงและ 

เกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ในปี 2556 สมาพันธ์ฯ 

ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาให้นักศึกษา ม.ร. และผู้สนใจได้ร่วมชม 

และรบัทราบเกีย่วกบักจิกรรมการดำเนนิงานตา่งๆ              ซึง่จะเปน็ประโยชนใ์นการ 

สร้างแรงบันดาลใจหรือแนวคิดต่อผู้เยี่ยมชมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

เช่นเดียวกับสมาพันธ์ฯ 

 “ในโอกาสต่อไปสมาพันธ์ฯจะมีโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

อีกหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ด้านการปลูกฝังค่านิยม และจริยธรรม 

แก่เยาวชน และอื่นๆอีกมากมาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ 

และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกท่านเช่นที่ผ่านมา”

 ด้าน อธิการบด ี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่สมาพันธ์นักศึกษา 

คริสเตียน          จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคน   โดยเฉพาะในด้าน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาพฤติกรรมบุคคล และ 

ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมให้การสนับสนุน 

ทุกกลุ่ม ทุกชมรม ท่ีทำกิจกรรมบนพ้ืนฐานของความดีงาม โดยเฉพาะการปลูกฝัง

ค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนของชาติ 

 “อยากฝากให้สมาพันธ์ฯมีความเข้มแข็ง และมีบทบาทในการพัฒนา 

นักศึกษา นำพานักศึกษาไปสู่เส้นทางท่ีถูกต้องของสังคม ขอถือโอกาสอำนวยพร 

ให้ทุกคนมีความสุข คิดส่ิงใดให้สมความปรารถนา และมีจิตอาสาให้กับสังคม 

โดยส่วนรวมต่อไป”

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน ประกาศนโยบาย
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 สุขสนานซ่านเสนาะแสนเพราะพร้ิง ซาบซึ้งยิ่งบทกวีที่แผ่วหวาน

ฟังครั้งใดกระทบจิตติดดวงมาน  แม้เนิ่นนานไม่น้อยสองร้อยปี

‘ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร  ไม่สิ้นสุดความรักสมัคร’...นี่

จินตนาการท่วมท้นล้นฤดี  ราวยินปี่พระอภัยจับใจจริง

‘แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสุดลึกล้ำ’ จำได้ยิ่ง

สัจธรรมกล่าวขานอ่านอ้างอิง  ยังเป็นสิ่งสอนมาไม่ล้าเลือน

‘ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์’  คนจะรักวาจาอย่าเชือดเฉือน

เพียงหนึ่งคำทำใจให้สะเทือน  คำพูดเหมือนคมดาบอาบยาพิษ

‘ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก’  แจ้งประจักษ์จำได้อยู่ในจิต

บทร้อยกรองกรองคำและความคิด  นฤมิตให้ชาวไทยได้ชื่นชม

สุนทรภู่ครูกลอนสอนเสนาะ  ช่างเหมาะเจาะจำแก่นแม่นเหมาะสม

ท่านสรรคำสร้างค่าด้วยคารม  ท้ังตรอมตรมเริงใจอยู่ในกลอน

ย่ีสิบหกมิถุนาปีห้าหก   จึงหยิบยกถ้อยคำครูพร่ำสอน

บทกวีตรึงใจไม่ม้วยมรณ์   กราบสุนทรภู่ “ผู้สร้างทางกวี”

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์ ประพันธ์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

กราบสุนทรภู่ “ผู้สร้างทางกวี”

ม.ร. จับมือกรมการจัดหางานฯ 

จัดนัดพบแรงงาน รับสมัครกว่าหมื่นอัตรา

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 9 จัดงานนัดพบ 

แรงงานเชิงคุณภาพ “Hello  Work @ รามคำแหง” โดย นายธนิช นุ่มน้อย 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 

13 มิถุนายน 2556  ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ นางเพ็ญศรี  ฉัตรอนันทเวช ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพ 

เขตพื้นที่ 9 กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมการมี 

งานทำ ให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนที่ว่างงงานและผู้ประสงค์จะทำงาน ได้มี

งานทำท่ีม่ันคงต่อเน่ืองตลอดวัยทำงาน รวมท้ังให้บริการกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่

ต้องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน

 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 ได้กำหนดจัดงาน นัดพบตลาดงาน 

เชิงคุณภาพ ภายใต้ช่ืองาน “Hello work @ รามคำแหง” เมื่อวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน 

2556 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มโอกาส 

การจ้างงานให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนท่ีว่างงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมาก 

ได้โดยตรง ทั้งนี้ ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการรับสมัครงานให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  
 
 

  อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล            aseanlang_ram@yahoo.co.th

การถามตอบวันและเวลา (2)

 เม่ือฉบับท่ีแล้ว เราได้รู้จักการบอกวัน และเดือน เป็นภาษาเวียดนามไปแล้ว 

ฉบับน้ีจะต่อเน่ืองด้วยการบอกเวลา หากว่าใครต้องการนัดหมายกับคนเวียดนาม 

การบอกกำหนดการที่แน่นอนควรกำกับเวลาลงไปด้วย เพื่อความชัดเจน

 คำถามที่ใช้ถามเวลาจะใช้ 2 แบบคือ

   ขณะนี้เป็นเวลากี่นาฬิกา                                    

   

   ไบ เส่อ หล่า เม้ย เส่อ

 ข้างต้น เป็นการถามอย่างเป็นทางการ หากเป็นภาษาพูด ก็จะใช ้

ในลักษณะเดียวกับภาษาไทยว่ากี่โมงแล้ว

                       

   เม้ย เส่อ โส่ย

การบอกเวลาเป็นภาษาเวียดนามสามารถทำได้ดังนี้

 h บอกตัวเลขของหน่วยชั่วโมง แล้วตามด้วยหน่วยนาที

      9 h 15’                                                

   9.15 น. จี๊น เส่อ เหมื่อย ลัม ฟุ้ต  

    เก้านาฬิกาสิบห้านาที

 h หากเวลาที่เกินกว่า 30 นาที สามารถบอกหน่วยชั่วโมงถัดไป แล้ว 

ตามด้วยนาทีที่ยังขาดไป เช่นเดียวกับในสำนวนไทยว่า อีก... นาที ... โมง เช่น

   7 h 40’

   7.40 น. ต๊าม เส่อ แก๊ม ฮาย เมือย ฟุ้ต

    แปดนาฬิกาขาดไปย่ีสิบนาที

 h เวลา 30 นาที สามารถบอกหน่วยช่ัวโมงน้ัน ตามด้วยสามสิบนาที หรือคร่ึง 

   6 h 30’ 

      6.30 น. เส้า เส่อ บา เมือย ฟุ้ต

     หกนาฬิกาสามสิบนาที 

    

                       เส้า เส่อ เสือย 

    หกนาฬิกาคร่ึง

 h หากเวลามีหน่วยนาที เป็น .00 น. ในภาษาพูดจะเพิ่มคำว่า                      

เช่นเดียวกับในภาษาไทยว่า...โมงตรง เช่น

   8 h 00’

    ต๊าม เส่อ ตุ๊ง  

    แปดโมงตรง

 การแบ่งช่วงเวลาของวัน ในภาษาเวียดนามจะแบ่งตามเวลาดังนี้

 สิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารเรื่องวันเวลากับคนเวียดนาม คือ การจำ 

ตัวเลขต่างๆ และสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว หลักการในการเรียกชื่อ 

วัน เดือน รวมถึงการบอกเวลาไม่ต่างอะไรกับภาษาไทยจึงสามารถทำความ 

เข้าใจได้ง่าย

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบอกวัน เวลา ได้อย่างถูกต้อง จะไม่ทำให้คุณ 

พลาดนัดสำคัญอีกต่อไป 

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ทำไมต้องใช้ราคาปี 2531
 วันนี้ได้ชมข่าวเศรษฐกิจจากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง (ไม่ใช่ช่อง 

หมายเลข 1) แล้ว ในฐานะท่ีเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์อยู่รู้สึกหงุดหงิดมาก 

เมื่อนักข่าววิจารณ์ตัวเลขรายได้ประชาชาติที่คำนวณโดยสภาพัฒน์ (ชื่อเต็มคือ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ยาวไปคนเลย 

ไม่นิยมเรียกชื่อนี้)ว่าดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรือมีจุดด้อยเพราะคำนวณโดยใช้ 

ราคาของปีพ.ศ. 2531 เพราะเป็นราคาเมื่อ 20 กว่าปีมาแล้วจึงไม่ทันสมัย

 ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าปัจจุบันการคำนวณรายได้ประชาชาติหรือเรียก 

สั้น ๆ ว่า GDP ของทุกประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาต ิ

นั้นคำนวณด้วยมาตรฐานเดียวกันหมด และองค์กรที่ทำหน้าท่ีคำนวณ GDP  

ในประเทศไทยตามมาตรฐานดังกล่าวนี้ก็คือ กองบัญชีประชาชาติซึ่งสังกัด 

สภาพัฒน์ เพราะฉะน้ันข้อมูลรายได้ประชาชาติอย่างเป็นทางการของประเทศไทย 

จึงมีแหล่งที่มาจากสภาพัฒน์เท่านั้น ข้อมูล GDP ที่เผยแพร่ที่อื่นก็ล้วนอ้างอิง 

มาจากตัวเลขของสภาพัฒน์ทั้งสิ้น ยกเว้นข้อมูลที่เป็นการพยากรณ์หรือ 

ประมาณการในช่วงเวลาที่ข้อมูลจริงยังไม่มีเผยแพร่ออกมาซึ่งจะเป็นการ 

ประมาณข้ึนเอง แต่เม่ือข้อมูลจากสภาพัฒน์เผยแพร่ออกมาแล้ว ข้อมูลแหล่งอ่ืน

ก็ไม่มีใครนำไปใช้อีกต่อไป ดังนั้นจึงไม่ต้องไปถกเถียงกันว่าข้อมูล GDP ของ

สภาพัฒน์หรือของธนาคารแห่งประเทศไทยน่าเชื่อถือกว่ากัน 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนที่ศึกษาเศรษฐศาสตร์มาไม่มากพอเช่นนักข่าว 

คนที่ผมกล่าวถึงข้างต้นอาจยังสงสัยก็คือทำไมต้องใช้ราคาของปี 2531 ในการ 

คำนวณ GDP การจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องทราบเสียก่อนว่าตัวเลข GDP นั้นม ี

การคำนวณด้วยราคาตลาดของแต่ละปีอยู่แล้วเรียกว่า GDP  ณ ราคาปัจจุบัน 

(at current market price) เวลาจะอ้างอิงตัวเลข GDP ก็จะใช้ตัวเลขนี้ได้  

ส่วน GDP ที่คำนวณด้วยราคาปี 2531 นั้นทำขึ้นเพื่อใช้เวลาต้องการจะ 

เปรียบเทียบ GDP ปีต่าง ๆ เพราะถ้าคำนวณด้วยราคาแต่ละปีซึ่งแตกต่างกัน 

จะทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าภาพลวงตาทางการเงินขึ้น การจะขจัดผลของ 

ความผันผวนของราคาออกไปเขาจึงให้เลือกปีใดปีหนึ่งที่สภาพเศรษฐกิจ 

ปกติที่สุดขึ้นมาเรียกว่า “ปีฐาน” แล้วใช้ราคาปีนั้นเป็นหลักในการคำนวณ 

GDP ของปีอ่ืน ๆ GDP แบบน้ีเรียกว่า GDP ณ ราคาคงท่ีของปีฐานและมักระบุ 

ลงไปด้วยว่าปีอะไร ซึ่งของประเทศไทยก็คือปี  2531

 GDP ณ ราคาคงที่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบกับปีอื่น ๆ เช่นดูว่า  

GDP เพิ่มหรือลดจากปีอื่นกี่เปอร์เซ็นต์ หรือก็คือเพื่อหาตัวเลขที่เรียกกันว่า 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และที่ไม่มีการเปลี่ยนปีฐานก็เพราะถ้า

เปลี่ยนจะทำให้ตัวเลขข้อมูลต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด คนที่นำข้อมูล GDP ไปใช้

จะมีปัญหายุ่งยากมากเพราะข้อมูลต่างชุดกันจะใช้ร่วมกันไม่ได้

 อย่างไรก็ตาม คนที่กลัวว่าการใช้ราคาปี 2531 เก่าเกินไปก็ไม่ต้องกังวล 

แล้วนะครับ เพราะตอนนี้สภาพัฒน์ทำข้อมูล GDP เพื่อการใช้เปรียบเทียบ 

แบบนี้ชุดใหม่(เรียกกันว่าอนุกรมใหม่)ขึ้นมา และไม่ได้ใช้ราคาของปีใดปีหนึ่ง 

ตายตัวจนทำให้เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้รู้สึกว่าราคานั้นเก่าเกินไปอีกแล้ว 

GDP อนุกรมใหม่นี้เรียกว่าใช้วิธีปริมาณลูกโซ่ แต่ปัญหาก็คือข้อมูล GDP ใหม ่

จะต่างไปจากเดิมมาก ซ่ึงแปลว่าหลายเร่ืองท่ีเคยวิเคราะห์ไว้จะต้องเปล่ียนไปหมด 

โดยเฉพาะอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจในอดีต ซึ่งเท่าที่ดูมาแล้วปรากฏว่าอัตรา 

เติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นกว่าที่เคยคำนวณไว้เดิมทุกปี

 คนที่วิจารณ์ว่าสภาพัฒน์ใช้ราคาเก่าเกินไปของปี 2531 มาคำนวณนั้น 

เชยไปแล้วนะครับ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

บ๋วยตอน

                             ส้าง เสิ้ม 03.00 - 05.00 เช้ามืด

                             ส้าง 05.00 - 11.00 เช้า

                             เจือ 11.00 - 13.00 เที่ยง

                             เจี่ยว 13.00 - 18.00 บ่าย

                             โต๊ย 18.00 - 21.00 ค่ำ

                             เดม 21.00 เป็นต้นไป กลางคืน



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวคงไม่ทำให้ประสบ 

ความสำเร็จได้ ต้องมาเข้าฟังคำบรรยายจากอาจารย์บ้าง 

เชื่อว่า 4 ปีกับชีวิตนักศึกษาผ่านไปเร็ว ต้องเก็บเกี่ยว

ความรู้และใช้ชีวิตวัยเรียนให้คุ้มค่า

 นายนพกร กิตินันท ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า ผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย การเรียนที ่

รามคำแหงจึงเหมาะกับการแบ่งเวลาเรียนและงาน 

ซ่ึงก็จะไม่ท้ิงเร่ืองเรียนแน่นอน ถ้าว่างจากการทำงาน 

ก็จะมาเข้าเรียนให้บ่อยๆ บรรยากาศวันนี้ประทับใจ 

คึกคักเฮฮามาก ทำให้น้องใหม่ที่เข้ามารู้สึกถึงความ 

เป็นกันเอง ซ่ึงผมก็จะใช้ชีวิตวัยเรียนให้คุ้มค่ากับท่ีก้าว 

เข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯ จะไขว่คว้าหาความรู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ทุกครั้งที่มีโอกาสและจะใช้ชีวิตให้มีความสุขครับ

 นายจรูญ สังเวช นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวว่า การต้อนรับเพ่ือนใหม่วันน้ีอบอุ่น เป็นกันเอง 

ทำให้ไม่รู้สึกแปลกท่ีแปลกทาง ผมมาเรียนท่ีรามคำแหง 

กับเพ่ือนอีกหลายคน ชวนกันมาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 

หวังว่าจะได้รับความรู้ เจอเพื่อนใหม่ ใช้ชีวิตที่อิสระ 

ในการเลือกเรียนในส่ิงท่ีชอบ  ท่ีสำคัญนอกจากการเรียน 

ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ 

ทางความคิด ใช้ชีวิตให้สนุก ซึ่งผมวางแผนไว้ว่า 

จะมาเข้าเรียนเป็นประจำ เวลาว่างก็จะหางานทำไปด้วย 

ต้ังใจจะเรียนให้จบ ให้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อ-แม่ 

และครอบครัวครับ

 นางสาวบรรณใดน์  แฝงศรีจันทร ์ นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ตั้งใจมาเรียนที่รามคำแหง 

เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มี 

ความรู้คู่คุณธรรม ออกไปเป็นครูมืออาชีพเพื่อสอน 

นักเรียนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนการมาปฐมนิเทศในคร้ังน้ี ทำให้ตนเองได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและ 

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยัง 

ได้รู้จักเพื่อนๆ และได้รับการต้อนรับจาก 

รุ่นพี่อย่างดีด้วย

  นางสาวนิภาภรณ์ วรรณโส นักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า เลือกมาเรียน 

ที่รามคำแหง ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

เพราะเช่ือม่ันในศักยภาพของมหาวิทยาลัยว่า 

นอกจากให้วิชาความรู้จากการเรียนในช้ันเรียนแล้ว 

ยังทำให้รู้จักวางแผนการใช้ชีวิต และแบ่งเวลาออกไป 

หาประสบการณ์จากการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนได้ 

รวมท้ังการทำกิจกรรมกับเพ่ือนๆ ในชมรมต่างๆ ด้วย 

ซ่ึงจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และรู้จัก 

การเข้าสังคม ซ่ึงเม่ือสำเร็จการศึกษาออกไป ก็จะสามารถ

ทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี

 นายธวัชชัย  ไชยสัตย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

กล่าวว่า รามคำแหงให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ที ่

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ที่ทำงานก็สามารถ 

เรียนได้ ดังน้ัน ตนจึงเลือกมาเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพราะสามารถทำงาน Part time ควบคู่ไปด้วยได้ และ 

ภาษาต่างประเทศก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน 

รวมท้ังยังเลือกท่ีจะทำกิจกรรมด้วย เพราะนอกจากจะ 

ได้เพื่อนแล้ว ยังได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ในด้านการ 

เรียนวิชาต่างๆ และยังช่วยวางแผนการลงทะเบียนเรียน

ให้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับงานที่ทำ

 “ก้าวแรกท่ีเข้ามาในร้ัวรามคำแหง รู้สึกประทับใจ 

รุ่นพี่จากคณะและชมรมต่างๆ ที่มาร่วมต้อนรับ และ 

ยังคอยช่วยแนะนำในด้านต่างๆ และทำให้ตนเองม ี

ความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมที่จะตั้งใจเรียนให้สำเร็จ 

การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม” 

 นางสาวปิยะพร  ปานพรมมา นักศึกษาคณะ- 

นิติศาสตร์ กล่าวว่า ตั้งใจมาเรียนรามคำแหง คณะ- 

นิติศาสตร์ เพราะเป็นคณะท่ีมีช่ือเสียง และมีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับของสังคมวงกว้าง อีกทั้งการเรียน 

รามคำแหง ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 

รู้จักวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิต ซ่ึงเป็นประโยชน์ 

กับนักศึกษาทุกคน ให้สำเร็จการศึกษาออกไปอย่างมี 

คุณภาพ และสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่าง 

แน่นอน รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงหรือ 

เนติบัณฑิต ก็มั่นใจว่าจะสำเร็จได้ เพราะมีตัวอย่าง 

น.ส.มณกาญจน์  สุดสาหร่าย นายอารักษ์  รองเย็น น.ส.กชพร  วิเวชทรางกุล นายนพกร  กิตินันท์ น.ส.บรรณใดน์  แฝงศรีจันทร์นายจรูญ  สังเวช

เปิดใจเฟรชชี่-วัยใสในรั้วรามคำแหง

น.ส.นิภาภรณ์  วรรณโส นายธวัชชัย  ไชยสัตย์ น.ส.ปิยะพร  ปานพรมมา

(อ่านต่อหน้า 7)

 บรรยากาศคึกคักท่ีวิทยาเขตบางนา 

(รามฯ2) เม่ือวันต้อนรับนักศึกษาใหม่วันท่ี  

7 มิถุนายนที่ผ่านมา เฟรชชี่-หนุ่มสาว  

รุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าชมรม 

กันอย่างสนุกสนาน ด้วยรอยยิ้มที่รุ่นพี ่

เปิดรับด้วยความอบอุ่น พวกเขาต่างกล่าวว่า

‘รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในรั้ว 

รามคำแหง’

 นางสาวมณกาญจน์ สุดสาหร่าย นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า เข้ามาร่วมกิจกรรมที ่

รามคำแหงเป็นคร้ังแรก รู้สึกอบอุ่น สนุกสนาน มีการ 

ต้อนรับที่เป็นกันเอง แม้ว่าจะต้องเดินทางมาจาก 

จังหวัดชลบุรี ก็ตั้งใจว่าจะมาเข้าห้องเรียนและทำ 

กิจกรรม ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเรียนภาษา จึงเลือก 

เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้ามาฝึกทักษะและ 

เตมิเต็มวิชาความรู้ให้มากข้ึน รวมถึง เรียนรู้ชีวิตวัยเรียน 

ด้วยตนเอง และค้นหาประสบการณ์ในร้ัวมหาวิทยาลัย 

ที่มีเพื่อนมากเช่นนี้

 นายอารักษ์ รองเย็น นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า บรรยากาศการต้อนรับเพื่อนใหม่วันนี้ รุ่นพี ่

ต้อนรับด้วยความสนุกสนานเฮฮามีความเป็นกันเอง 

ไม่ได้โหดอย่างท่ีใครๆบอก ได้เจอเพ่ือนใหม่และรับฟัง 

คำแนะนำเรื่องการศึกษาจากรุ่นพี่ด้วย ผมเองเป็น 

คนจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพ่ิงเคยเข้ามาอยู่ กทม.ก็ต้ังใจ 

จะมาเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ตอนน้ีก็ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย การเลือกเรียน 

ที่รามคำแหงก็จะสะดวกในการจัดตารางงานและ 

ตารางเรียนให้สอดคล้องไปพร้อมกัน ผมจะต้ังใจเรียน 

และจบให้เร็วที่สุดครับ

 นางสาวกชพร วิเวชทรางกุล นักศึกษาคณะ 

นิติศาสตร์ กล่าวว่า เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ เพราะ 

ที่รามคำแหงมีชื่อเสียงและสาขานี้เป็นที่ยอมรับ 

ในด้านวิชาการ อีกท้ัง ครอบครัวมีธุรกิจส่วนตัวถ้าเรา 

รู้กฎหมายก็สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจท่ีบ้านให้งาน 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ สำหรับบรรยากาศในวันน้ี 

รู้สึกต่ืนเต้น รุ่นพ่ีชวนเข้าร่วมกิจกรรม พูดคุยแนะนำ 

เร่ืองราวต่างๆของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเราเองก็หวังว่าจะ 

ได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย ได้เจอเพ่ือนใหม่ โลกทัศน์ใหม่ 

ตั้งใจจะจัดตารางมาเข้าเรียนเป็นประจำ เพราะคิดว่า 

  



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การตกลงหยุดยิงในพม่า
   อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 นานหลายทศวรรษที่สตรีและเด็กสาวตามแนว 

ชายแดนพม่าต้องอยู่อย่างหวาดหวั่น ผู้หญิงจำนวนมาก 

ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศและถูกข่มขืน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งผู้ที่กระทำความรุนแรงคือ กองกำลังทหารจาก 

ฝ่ายรัฐบาล เป็นผลสืบเนื่องมาจากความรุนแรงของการ 

ขัดกันทางอาวุธ (Armed conflict) ในพม่า นอกเหนือ 

ไปจากความเสียหายจากอาวุธท่ีใช้กันแล้ว ฝ่ายรัฐบาลพม่า 

ยังอาศัยการกระทำความรุนแรงทางเพศเป็นยุทธศาสตร์ 

อย่างหนึ่งของกองทหาร เพื่อทำลายขวัญของฝ่ายกบฏ 

และชุมชนในท้องถิ่น 

 ตามรายงานกรณีศึกษาในรัฐไทใหญ่เร่ือง ใบอนุญาต 

ให้ข่มขืน (License to Rape) จากเครือข่ายปฏิบัติงาน 

มิถุนายนปี 2554 เนื่องจากเกิดการสู้รบครั้งใหม่ และ 

นานาชาติได้ประณามการท่ีกองทัพพม่าโจมตีทางอากาศ 

ต่อฝ่ายกบฏกะฉิ่นเมื่อปลายปีที่แล้ว พร้อมกับการใช ้

กลยุทธ์ทางการทหารที่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 

หลายรูปแบบ 

 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิง 

ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง ที่ต้องใช้การประชุมกว่า 8 ครั้ง 

เวลานานกว่าปีเศษ ที่จัดขึ้นทั้งในจีน ไทย และพม่า 

 จนกระทั่ง เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

ในการประชุม ณ เมืองมยิตกินา เมืองหลวงของรัฐกะฉ่ิน 

ท่ีได้หารือเร่ืองการเร่ิมต้นเจรจาทางการเมืองและการร่วมมือ 

กับกลุ่มสังเกตการณ์ต่างๆ เพ่ือพยายามทำข้อตกลงหยุดยิง  

และจัดหาที่อยู่ให้กับผู้ไร้ที่อยู่จำนวนหลายพันคน 

 จากการประชุมครั้งนี้เอง ประกอบด้วยผู้แทน 

ของกองทัพเอกราชกะฉิ่น กับนายออง มิน รัฐมนตรี 

ที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลพม่าภายใต้การนำของ 

ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง 

ต่อความมุ่งมั่นของฝ่ายรัฐบาลในการแสวงหาทางออก 

เพื่อพยายามยุติสงคราม พร้อมนี้มีนายวิชัย นัมเบียร ์

(Vijay Nambiar) ชาวอินเดีย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษ 

ในเรื่องพม่าของนายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ 

ผู้แทนของจีน นายมิน ซอว์ อู ผู้อำนวยการสถาบัน 

นักศึกษารามคำแหงที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว 

เป็นจำนวนมาก 

 นายพงษ์พิพัฒน์  นนท์ชนะ นักศึกษาคณะ- 

นิติศาสตร์ กล่าวว่า การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

ทำให้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ 

ได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการ 

รับรองมาตรฐานหอพัก ซึ่งช่วยให้ผมและเพื่อนๆ 

ที่มาจากต่างจังหวัด สามารถตัดสินใจเลือกหอพัก 

ได้เหมาะสมท้ังด้านบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน และ 

มาตรฐานความปลอดภัย 

 “ภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษารามคำแหง  

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 

ทางด้านวิชานิติศาสตร์ ตนเองต้ังใจจะศึกษาหาความรู้ 

และเก็บเก่ียวประสบการณ์ให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือพัฒนา 

ตนเอง และออกไปรับใช้สังคมต่อไป”

 นางสาวปุทิตตา พรหมเมืองเก่า นักศึกษาคณะ- 

มนุษยศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้มาร่วมงานปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่คร้ังน้ี ตัดสินใจเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให ้

ผู้ที่ต้องการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ อีกท้ังยังเป็น 

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ มีหลากหลายคณะท่ีน่าสนใจ 

ให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละคน โดยเฉพาะ 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพราะปัจจุบัน 

ภาษาเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญ และเป็นใบเบิกทางในการ 

ประกอบอาชีพต่างๆต่อไป

 นางสาวนิศาชล ขาวนอก นักศึกษาคณะ- 

มนุษยศาสตร์ กล่าวว่า ตัดสินใจเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะต้องการฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ 

มากขึ้น ที่ผ่านมาคิดว่าตนเองยังไม่มีวินัยเท่าที่ควร 

การได้มาเรียนที่รามคำแหงเชื่อว่าจะทำให้รู้จักการ 

ช่วยเหลือตนเองและฝึกให้มีความรับผิดชอบมากข้ึน 

เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพราะรู้สึกว่าตนเอง 

ยังอ่อนด้านภาษา จึงต้องการพัฒนาด้านภาษาให้ดีข้ึน 

อนาคตจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการทำงาน และตั้งใจ 

ว่าจะพยายามเรียนให้จบภายใน 3 ปี

 นางสาวบุษรินทร์ อินทร์จันทร์ นักศึกษาคณะ- 

รัฐศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกต่ืนเต้นเป็นอย่างมากท่ีได้เข้าร่วม 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คร้ังน้ี รุ่นพ่ีท่ีมหาวิทยาลัย 

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และแนะนำเร่ืองการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจมากข้ึน เลือกเรียน 

ที่รามคำแหงเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ  

ถ้าไม่ตั้งใจและมุ่งมั่นจะไม่สามารถเรียนจบจาก 

เปิดใจเฟรชชี่-วัยใสในรั้วรามคำแหง

นายพงษ์พิพัฒน์  นนท์ชนะ น.ส.ปุทิตตา  พรหมเมืองเก่า น.ส.นิศาชล  ขาวนอก น.ส.บุษรินทร์  อินทร์จันทร์ น.ส.พรนภัส  สุนทรน.ส.วรรษมน  จอมคำสิงห์

รามคำแหงได้ เม่ือจบการศึกษาไปแล้วจะต้องมีงานรองรับ 

อย่างแน่นอน อีกท้ังยังฝึกให้เราได้รู้จักการช่วยเหลือ 

ตนเอง ทำให้เป็นคนที่มีความแข็งแกร่ง อีกด้วย

 นางสาววรรษมน จอมคำสิงห์ นักศึกษาคณะ- 

บริหารธุรกิจ กล่าวว่า รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาส 

ทางการศึกษากับทุกคน และยังจะได้รับประสบการณ์

ในการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ทางด้านการบัญชี เช่ือว่าถ้าจบการบัญชีจากรามคำแหง 

ไปจะไม่ตกงานอย่างแน่นอน และคิดว่าถ้าเรามีความ

มุ่งม่ันและต้ังใจแล้วจะสามารถเรียนจบได้ภายในระยะ

เวลา 3 ปี ตามที่หวังไว้ 

 นางสาวพรนภัส สุนทร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่า การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คร้ังน้ี รุ่นพ่ีทุกคน

ต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และยังช่วยแนะนำ 

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง มั่นใจว่า 

ถ้าเลือกเรียนท่ีรามคำแหงแล้ว จะสามารถจบไปเป็น 

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และได้รับความเช่ือถือจากสถาน-

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และจะพยายาม 

เรียนให้เต็มท่ีเพ่ือคุณแม่จะได้ภูมิใจ และเพ่ือให้ตัวเอง 

มีความรู้และประสบการณ์จากการเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้

(ต่อจากหน้า 6)

ผู้หญิงไทใหญ่ (Shan Women’s Action Network: SWAN) 

และมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ (Shan Human Rights 

Foundation) ให้สถิติว่า สำหรับรัฐไทใหญ่ มีอยู่ 173 กรณี 

ท่ีได้รับการบันทึกไว้ว่าถูกข่มขืนและเผชิญกับความรุนแรง 

ทางเพศด้านต่างๆในช่วง พ.ศ. 2539-2544 มีผู้หญิงและ 

เด็กถูกกระทำจากทหารพม่ามากกว่า 600 ราย แต่ม ี

ผู้ทำผิดเพียงคนเดียวท่ีถูกตัดสินโทษ นอกจากน้ีเครือข่าย 

ปฏิบัติงานผู้หญิงไทใหญ่ยังแจ้งว่านับตั้งแต่ พ.ศ. 2545 

เป็นต้นมาองค์กรได้รับการร้องทุกข์จากผู้หญิงมากกว่า 

300 คน ว่าทหารฝั่งรัฐบาลข่มขืนพวกเธอ ซึ่งนายทหาร 

ฝ่ายรัฐบาลท่ีเป็นผู้ต้องหาก็ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีใดๆ 

เลย ตราบจนปัจจุบัน

 แม้รัฐบาลพม่าได้ทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่ม 

ติดอาวุธในหลายๆ รัฐ แต่ทว่าในความเป็นจริงการสู้รบ 

ยังคงอยู่ และผู้หญิงก็ยังถูกข่มขืนเช่นเดิม เพราะนับต้ังแต่ 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เครือข่ายปฏิบัติงาน 

ผู้หญิงไทใหญ่ยังได้รับรายงานเรื่องการถูกข่มขืนอีกกว่า 

10 กรณี ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายรัฐไทใหญ่ก็พยายาม 

หยิบเร่ืองการกระทำผิดทางมนุษยชนข้ึนมาอภิปรายในสภา 

แต่ก็แทบไม่มีผลอะไรออกมาเป็นรูปธรรม

 ล่าสุด ข้อตกลงหยุดยิงในอดีตระหว่างกองทัพ 

กะฉิ่น ชาติ (Kachin Independence Army: KIA) และ 

รัฐบาลพม่าที่ดำเนินมา 17 ปี ที่ถูกละเมิดเมื่อเดือน (อ่านต่อหน้า 8)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 การศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

ประเทศในทุกมิติ  ส่ือสัญญะทางการศึกษาประการหน่ึง 

ที่แสดงศักยภาพแห่งความสำเร็จของการจัดการศึกษา 

คือ “ผลผลิต” ที่ออกมาจากสถาบันการศึกษา สามารถ

ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและพร้อมที่จะเป็นกำลัง

สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 สิ่งที่เห็น : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

 ตั้งแต่มีการก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการมาใน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น 

ถือว่าการศึกษาไทยได้สร้างตัวตนในการวางรากฐาน 

ของการจัดการศึกษาอย่างมีระบบระเบียบและเป็น 

แบบแผนมากยิ่งขึ้น  แต่ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนและการ 

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการลอกเลียนแบบการศึกษา 

ของชาติท่ีเจริญแล้ว  (โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 ลอกเลียนแบบ 

จากอังกฤษโครงการศึกษาพ.ศ. 2445 ลอกเลียนแบบ 

จากญ่ีปุ่น) มาเป็นสารัตถภาพของการดำเนินการ อย่างไร 

ก็ตามรัฐไทยได้พยายามนำการศึกษามาสร้างและจับมา 

เป็นตัวแปรที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่เห็นและ

ยังถือว่าเป็นภาพฉายต่อสังคมนั้น ผู้เขียนขอสะท้อน 

ภาพที่เห็นดังนี้

 1 นโยบายทางการศึกษา  นโยบายถือว่าเป็นเร่ือง 

ที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาการศึกษาในบางยุค 

บางสมัยขาดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคม ซ้ำร้ายมิได้ต่อเติมและเสริมแต่งกับแผนเดิม 

ทำขึ้นมาเพื่อเรียก “เสียง” ประชานิยมมากกว่า  ไม่ม ี

การให้ เกียรติแผนเดิมมาปรับใช้ได้อย่างจริงจัง  

ด้วยเหตุผลประการหนึ่งคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการส่วนมากมาจาก “การเมือง”  ผลลัพธ์ท่ีออกมา 

จึงมีลักษณะ จัดการศึกษาไทยแบบตามใจฉัน สุดท้าย 

ก็เป็นไปตามยถากรรมกลายเป็นกรรมร่วมของผู้ปกครอง 

ครูอาจารย์และผู้เรียน

 2 งบประมาณ  เร่ืองงบประมาณเม่ือเปรียบเทียบ 

เป็นสัดส่วนงบประมาณที่พัฒนาประเทศทั้งหมด 

จะเห็นได้ว่า งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้อง 

“แบกภาระ” ในการพัฒนาชาตินั้น ค่อนข้างจะน้อย 

แต่สิ่งเห็นและเป็นภาพที่มิอาจจะลืมเลือนได้คือ  

การคอร์รัปชั่นซึ่งมีมากกันทุกที่และเกือบจะทุก 

หน่วยงานทางการศึกษา ฉะน้ันอยากให้ผู้ท่ีเป็น “เสาหลัก” 

หันมายึดถือความสุจริตให้มากข้ึน ก็จะเป็นหนทางหน่ึง 

ที่จะทำให้งบประมาณที่มีน้อยอยู่แล้วเกิดประโยชน์ 

มากที่สุด

 3 การบริหารจัดการ  ผู้เขียนมีมุมมองว่าอยากให้

แต่ละภาค (Region) มีคณะกรรมการการจัดการศึกษา 

ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่และสามารถบริหารจัดการ 

ทางการศึกษาได้ทุกอย่าง เบ็ดเสร็จในกิจกรรมทุกเรื่อง 

แต่ทั้งนี้ก็ต้องสอดคล้องทิศทางและความต้องการ 

ของรัฐชาติด้วย  เท่าที่สังเกตการบริหารจัดการของ 

ศึกษาไทยที่ ผ่ านมามีความอิสระและคล่องตัว  

(Privatization/Autonomy) ค่อนข้างน้อย  จึงทำให้เห็น 

“ทางแยก” ระหว่างระดับการศึกษาอย่างชัดเจน กล่าวคือ 

มีการควบคุม/กำกับด้วยหน่วยงานซ่ึงดูเหมือนบางหน่วย 

เข้ามามีส่วน “ช้ีเป็นช้ีตาย” ให้กับการศึกษาไทยจนเกินไป  

วาทกรรมเหล่านี้ คือการสร้าง “มาตรฐานจอมปลอม”  

ซ่ึงงานท่ีผลิตออกมาเพ่ือมาตรฐานน้ัน ล้วนแต่มีลักษณะ 

เป็นเพียง “เศษกระดาษ” ให้มีเนื้อหาครบถ้วนเท่านั้น

หามีความถูกต้องและได้มาตรฐานไม่

 การศึกษาไทย :  สิ่งที่เป็นอยู่ 

 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาทางด้านการ 

ศึกษาให้ทัดเทียมกับอารยประเทศและสอดคล้อง 

กับการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสแห่งการปริวรรต 

ของสังคมโลกนั้น แต่สิ่งที่เป็นอยู่ บางอย่างยังเป็น 

ภาพฉายที่ เกิดคำถามและยังเป็นข้อสงสัยให้กับ 

นักการศึกษาไทยอยู่เป็นอันมาก  ในมณฑลของสังคม 

แห่งการเรียนรู้และปริเขตของสภาพการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

จำเป็นอย่างย่ิงท่ีการศึกษาไทยจะต้องสร้างความแข็งแกร่ง 

ในทุกๆด้านให้มากกว่าเดิม มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

และพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะสิ่งที่เป็นอยู่เหล่านี้ คือ

 1. การจัดการเรียนการสอน ส่วนมากถึงแม้ว่า 

จะมีการนำเอาเทคนิควิทยาต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับ 

การจัดการเรียนรู้ แต่ความเป็นจริงการแนะนำของคร ู

หรือแม้แต่การตรวจงานของครูผู้สอนดูเหมือนว่ายังขาด 

ความเชี่ยวชาญ  เพราะยังมีผู้เรียนบางส่วนลอกข้อมูล 

ท่ีถูกเผยแพร่ในส่ือคอมพิวเตอร์มาส่ง แต่ผู้สอนไม่สามารถ 

ตรวจสอบได้ ด้วยเหตุท่ีว่าอ่านน้อยและไม่ทันกับเทคโนโลยี 

 2. ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา 

ถือว่าค่อนข้างน้อย เวลาจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ 

การศึกษา ยังมีภาพที่ปรากฏให้เห็นว่าชุมชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมน้อย  ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ  ( participation 

/ collaboration/cooperation) จึงตกต่ำลงไปทุกที อาจเป็น 

เพราะว่า ผู้บริหารบางที่บางหน่วยงานยังมีลักษณะ  

“ชิงดีชิงเด่นกันมากกว่าที่จะแย่งกันทำดีทำเด่น”

 3. คุณภาพและอัตลักษณ์  สถานศึกษาหลายแห่ง 

มิได้ยึดถือคุณภาพและอัตลักษณ์ของตนเอง ขาดการ 

บ่มเพาะและขาดความเป็นเทวาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ 

แท้จริง จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาหลายท่ีพยายาม “สร้าง 

รูปและแต่งรูป” ของตนเองให้มีลักษณะแห่งสหวิทยาการ 

วาทกรรมของบูรณาการจึงกลายเป็นบูรณาเกินจนไม่ 

หลงเหลืออัตลักษณ์ของตนเองเลย สถานศึกษาหลายแห่ง 

ขาดคุณภาพ  ซึ่งถือว่า ทำลายความเจริญงอกงามของ

ประเทศแบบทางอ้อมและไม่น่าให้อภัย  ฉะนั้นความ 

เข้าใจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการทางการศึกษา 

ของสถาบันทางการศึกษาช้ันสูงจึงต้องถูกนำมาทบทวน

และไตร่ตรองให้รอบคอบก็คงจะดีไม่น้อยทีเดียว

 จริง ๆ  แล้วด้วยปริบทแห่งพ้ืนฐานของสังคมไทย 

ตลอดจนความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการพัฒนา 

การศึกษาของชาติให้มีความก้าวไกลและทันต่อ 

ประชาคมโลกนั้น ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นที่สุด 

เพียงแต่ลดการคอร์รัปชั่นในทุก ๆ  เรื่อง เข้าใจแก่นแกน 

ของคำว่า การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศให้มากขึ้น  และ 

สุดท้าย การศึกษาต้องให้ชีวิตที่แท้จริงกับเด็กไทย 

ทุกคนได้  คิดและสามารถทำได้ แค่น้ีก็เป็นกุศลแล้วครับ 

 การตกลงหยุดยิงในพม่า                (ต่อจากหน้า 7)

สันติภาพพม่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 

และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็น 

สักขีพยานด้วย เพราะฝ่ายกองทัพกะฉิ่นกู้ชาติ ยืนยัน 

ว่าการเจรจาหยุดยิงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องให้ผู้

สังเกตการณ์จากประชาคมโลกมาร่วมดูแล และเริ่มการ

เจรจาเพื่อนำไปสู่การปกครองตนเองของรัฐกะฉิ่น

 จนในที่สุด รัฐบาลพม่าและกองกำลังติดอาวุธ 

ชนกลุ่มน้อย กองทัพกะฉ่ินกู้ชาติ สามารถบรรลุข้อตกลง 

หยุดยิงร่วมกัน อันเป็นผลลัพธ์จากการประชุมครั้งต่างๆ 

ก่อนหน้านี้ โดยข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันประกอบด้วย 

เงื่อนไข 7 ประการ ซึ่งรวมถึงการทำงานที่นำไปสู่การ 

หยุดยิงและการพัฒนากองกำลังของทั้งสองฝ่าย ขณะที ่

การเจรจาด้านสถานะทางการเมืองของรัฐกะฉ่ินจะจัดข้ึน

ในภายหลังต่อไป 

 ตามข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่ามีผู้อพยพ 

พลัดถิ่นราว 100,000 คน ในพื้นที่ห่างไกลของรัฐกะฉิ่น  

หลังข้อตกลงหยุดยิงเดิมระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพ 

กะฉิ่นกู้ชาติได้ถูกทำลายลง หลังจากนั้นก็เกิดการสู้รบ 

อย่างต่อเนื่องหลายครั้ง คร่าชีวิตผู้คนของทั้งสองฝ่าย 

ไปหลายร้อยคน 

 เหย่ือของการขัดกันทางอาวุธย่อมเป็นประชาชน 

ที่ไม่มีส่วนร่วมในการสู้รบ โดยเฉพาะสตรีและเด็กสาว 

ท่ีคงต้องเผชิญกับชะตากรรมท่ีไม่ต่างไปจากโศกนาฏกรรม 

ที่เกิดขึ้นในรัฐไทใหญ่เช่นกัน

 ส่วนภาคประชาคมที่ต้องการเรียกร้องถึงความ 

ยุติธรรม จึงต้องการให้รัฐบาลปฏิบัติตามการได้เจรจา 

ข้อตกลงหยุดยิง และต้องการให้รัฐบาลถอนกองกำลัง 

ออกจากพ้ืนท่ี เพ่ือหยุดกระบวนการด้านการทหารท้ังหมด 

(Militarization) เพราะถ้าการสู้รบยังคงอยู่ การล่วงละเมิด 

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิสตรีก็จะยังคงมีอยู่เช่นเดิม

 ดังน้ัน แม้จะส้ินเสียงปืนและความสงบได้เกิดข้ึน 

กับรัฐกะฉิ่นแล้วก็ตาม แต่ทว่าความยุติธรรมและการ 

เยียวยาผู้ที่เสียหายยังคงต้องดำเนินต่อไป ท่ามกลางการ 

จับตาดูของนานาประเทศที่ต้องการพิสูจน์ความจริงใจ 

ของรัฐบาลพม่าในปัจจุบัน ที่ต้องการเปิดประเทศและ 

ก้าวไปสู่ยุคใหม่ที่นำพาพม่าให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 

ของสังคมระหว่างประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ จึงไม่อาจ 

หลีกเล่ียงการท่ีต้องเคารพในกฎเกณฑ์สากลตามกฎหมาย 

ระหว่างประเทศที่มีอยู่ด้วยการนำปัจเจกชนผู้กระทำ 

ความผิดให้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม

การศึกษาไทย : สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  สมบูรณ์                                               คณะศึกษาศาสตร์



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ถาม    ผมมีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับการลงทะเบียน 

สอบซ่อม ถ้าผมสอบตกวิชาที่ลงทะเบียนในภาค 1 

และผมลงทะเบียนเพ่ือสอบซ่อมของภาค 1 และผลสอบ 

ก็ตกอีก ผมจะนำวิชาที่ตกในภาคซ่อมของภาค 1  

ไปลงทะเบียนในภาคซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ได้หรือไม่ 

ตอบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ข้อ 5. 

ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น 16.9 ของข้อ 16. แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

 “16.9 กรณีท่ีไม่ผ่านการวัดและการประเมินผล 

การศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่ง 

คร้ังต่อภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติ คือ เป็นนักศึกษา

ที่สอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน 

การใช้สิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

 16.9.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 ของ 

ภาคปกติ นักศึกษาท่ีจะใช้สิทธิสอบซ่อม ต้องดำเนินการ 

ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 2 ของปีการศึกษา 

เดียวกันนั้น ส่วนกระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 2 

ของภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธ ิ

สอบซ่อม ต้องดำเนินการลงทะเบียนและสอบซ่อม 

ในภาค 1 ของปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษา

ได้ใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิทธิในการสอบซ่อม

สิ้นสุดลง

 จากข้อบังคับฯ ข้างต้น ถ้านักศึกษาไม่ลงทะเบียน 

เรียนวิชาที่สอบตกในภาค 1 ในการลงทะเบียนเรียน 

ของภาค 2 หรือภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะเข้าสอบซ่อม 

ของภาค 2 และภาคฤดูร้อนไม่ได้ ดังนั้น นักศึกษา 

ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวในภาค 2 หรือ 

ภาคฤดูร้อนและสอบตกอีก นักศึกษาจึงสามารถ 

ลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อมในวิชานั้นของภาคซ่อม 2 

และฤดูร้อนได้

ถาม		 ดิฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตามหลักสูตรดิฉันต้องเรียน 144 หน่วยกิตแต่ในขณะน้ี 

ถามว่า

 1.  ดิฉันมีหน่วยกิตสะสม 96 หน่วยกิต กำลัง 

รอผลสอบอีก 24 หน่วยกิตและถ้าผลสอบตก ดิฉัน 

ก็จะลงทะเบียนซ่อม ดังนี้ในเทอมปกติต่อไป ดิฉัน 

สามารถกากบาทขอจบและลงทะเบียนได้ถึง 30 หน่วยกิต 

หรือไม่ ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วย 

 2. การแจ้งจบแจ้งได้กี่ครั้ง

ตอบ		 1. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 13.4 กำหนด 

ไว้ว่า “สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียน 

ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และ 

ไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน การอนุมัติให้ลงนาม 

ในแบบคำร้องหรือเอกสารที่มหาวิทยาลัยกำหนด”  

ประกอบกับประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนพร้อมกับ 

วันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ได้กำหนดเกี่ยวกับการ 

ขอแจ้งจบการศึกษาไว้ดังนี้ “นักศึกษาที่จะจบในภาค 

การศึกษาน้ีโดยไม่นับรวมหน่วยกิตท่ีได้ลงทะเบียนเรียน 

ไว้ในภาคที่แล้ว และได้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย 

ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องขอจบการศึกษาในภาคนี้ใน 

ม.ร.36”

 จากข้อบังคับฯ และข้อกำหนดในม.ร.30 เมื่อ 

นักศึกษามีหน่วยกิตสะสม 96 หน่วยกิตรวมกับที่รอผล 

24 หน่วยกิตรวมได้ท้ังหมด 120 หน่วยกิต แม้ว่านักศึกษา 

จะลงทะเบียนซ่อมในวิชาท่ีรอผลอยู่ 24 หน่วยกิตก็ตาม  

เมื่อหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนมีทั้งหมด 144 หน่วยกิต 

แสดงว่านักศึกษายังเหลืออีกเพียง 24 หน่วยกิตเท่านั้น 

จึงจบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้

ไม่เกิน 30 หน่วยกิตและกากบาทขอจบได้ในภาคต่อไป 

(ภาคปกติ)

 2. การแจ้งจบนักศึกษาแจ้งจบได้ทุกคร้ังท่ีมีสิทธิ 

แจ้งจบ คือ เม่ือยังไม่สำเร็จการศึกษาและมีการลงทะเบียน

ทุกคร้ัง นักศึกษาควรกากบาทขอจบทุกคร้ัง เว้นภาคซ่อม

นักศึกษาไม่ต้องกากบาทขอจบ เพราะถ้าจบการศึกษา

มหาวิทยาลัยให้ใช้การกากบาทขอจบในภาคปกติหรือ

ภาคฤดูร้อนที่ได้กากบาทขอจบไว้แล้ว

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2556  จำนวน 17 วิชา ดังน้ี 
         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55226 ACC 1101 (H) 33/25 การบัญชีขั้นต้น 1 รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

    (เฉลยแบบฝึกหัด 1)

 55343 ACC 2134 65/25 การบัญชีบริหาร ผศ.ดร.กฤติยา  ยงวณิชย์

  (AC 234)

 56005 ACC 3240 75/25 การใช้โปรแกรมบัญชี รศ.นิภา  รุ่งเรืองวุฒิไกร และคณะ

  (AC 340)  สำเร็จรูป

 55295 BIO 2202 49/25 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา รศ.ดร.ไพบูลย์  ภูริเวทย์

  (BY 222) 

 56017 CHI 1001 76/25 ภาษาจีน 1 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล และคณะ

  (CN 101)

 55326 CEN 2103 37/25 ภาษาศาสตร์สำหรับครู รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์

  (TL 263)

 56041 CMA 4102 113/25 พฤติกรรมการสอน รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

  (TL 462)  คณิตศาสตร์ 2

 55301 CMS 1107 53/25 ปฏิบัติการเคมี 2 ผศ.ทะยานรุ่ง  เหลือสินทรัพย์

  CM 117 (L), CHI 113 (H)

 55320 CTH 3109 42/25 การจัดกิจกรรมการเรียน อาจารย์ขันธ์ชัย  อธิเกียรติ 

  (CU 316)  การสอนวิชาภาษาไทย

 55303 ECO 3305 29/25 ระบบการเงินระหว่างประเทศ รศ.อติ  ไทยานันท์

  (EC 335)

 55252 GER 1001 (H) 51/25 ภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 1 ผศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด

  GN 101 (H)

 55283 HRM 4320 68/25 กลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภาพ รศ.ดร.แก้วตา  ผู้พัฒนพงศ์

  (HR 416)  ของพนักงาน

 55330 MGT 3305 39/25 การควบคุมคุณภาพ ผศ.ประไพทิพย์  ลือพงษ์

  (GM 411) 

 55299 PHI 1005 47/25 ตรรกวิทยาเบื้องต้น รศ.ดร.นฤมล  มารคแมน

  (PY 105)

 55312 PSY 2582 21/25 จิตวิทยาผู้สูงอายุ รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์

  (PC 296)

 55311 PSY 3202 45/25 พื้นฐานการให้คำปรึกษา รศ.ดร.ศิริบูรณ์  สายโกสุม

  (PC 328)

 56031 SOC 1003 71/25 สังคมวิทยาและ ผศ.อุดมพร  ชั้นไพบูลย์

  (SO 103)  มานุษยวิทยาเบื้องต้น

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

กองบรรณาธิการ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  
                              

ภาค 1/2556

 GER 1001 (GN 101) 
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1

(Fundamental German 1)

รศ.สมร  วิเศษมณี

ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

10. Trennbare Verben (คำกริยาแบบที่แยกจากกันได้)

11. Nominativ und Akkusativ (รูปประธานและกรรม 

 ตรงในประโยค)

12. Imperativsätze (การใช้ประโยคคำสั่ง หรือขอร้อง)

 อุปกรณ์และสื่อการสอน บทเรียน e-Learning 

(โดย ผศ.ดร.อัญชลี โตพ่ึงพงศ์) เอกสารประกอบคำบรรยาย 

(แบบฝึกหัด) หาซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 1 

คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นล่าง

 วิธีประเมินผล สอบปลายภาค ปรนัย 100 ข้อ 

100 คะแนน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 คาบบ่าย 

 ANT 2078 
ครอบครัวและเครือญาติ

FAMILY AND KINSHIPS

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

 แนวสังเขปวิชา วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะ 

เป็นหน่วยทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และอิทธิพลที่มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ 

ศึกษาระบบครอบครัวในประเทศต่างๆ ในแง่ชาติพันธ์ ุ

วิทยาและประวัติศาสตร์โดยเน้นสังคมไทยและศึกษา

ระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย

 เอกสารการเรียน ตำรา AN 278 ครอบครัวและ 

เครือญาติ โดย รศ.ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ 

 วันเวลาและสถานที่ติดต่ออาจารย์

 M 13.30 - 15.20 น. HOB 1204 

 หัวข้อหลัก ครอบครัว การเลือกคู่สมรส การสมรส 

ระบบเครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่างๆ ครอบครัว 

และการเปลี่ยนแปลง

 แนวทางการวัดผล - คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (60 คะแนน) และอัตนัย 

2 ข้อ (40 คะแนน)

 วันและเวลาสอบ

 W 16 OCT. 2013 A (09.30 - 12.00 น)

 ข้อแนะนำ - ไม่มีการบรรยายสดในเทอม 1  

นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนจากเว็บไซต์ย้อนหลังของ 

มหาวิทยาลัยในเทอมก่อนๆ นักศึกษาควรศึกษาประเด็น

ตามหัวข้อหลักๆ และทำความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ 

(นักศึกษาควรนำดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกาสี 

มาในวันสอบ) 

 - วิชานี้เปิดบรรยายทุกเทอม 2 (ไม่เปิดในภาค 

ฤดูร้อน) นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า

 SPN 2001 
ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 3 
(Fundamental Spanish 3)

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาสเปน

ในระดับที่ต่อจากกระบวนวิชา SN 102 ได้แก่

- อดีตกาล( Los tiempos préteritos : Perfecto, Indefinido, 

Imperfecto  และ Pluscuamperfecto)

- ระดับของคำคุณศัพท์ (Grados de Adjetivo)

- คำกริยากลายความหมาย (Las Perífrasis Verbales)

- มาลา El Subjuntivo

- ประโยคแสดงเงื่อนไข (La oración condicional)

- ประโยคความตรงและประโยคความอ้อม 

 (El estilo directo e indirecto)

-  บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

-  คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

 ข้อแนะนำ นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา SPN 1002 

มาก่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาวิชาอย่างต่อเน่ือง 

ควรทำการศึกษาเนื้อหาสาระจากตำรามาก่อนเข้าฟัง 

การบรรยายในชั้นเรียนโดยหมั่นอ่านออกเสียงคำและ 

ประโยคตามหลักการออกเสียงคำภาษาสเปนที่ได้ศึกษา 

มาแล้วจากกระบวนวิชา SPN 1001 และ SPN 1002 

ทำแบบฝึกหัดในแต่ละบทอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที ่

ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายในช้ันเรียนได้ก็ให้ทำตาม 

ข้อแนะนำข้างต้นเช่นกันและควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ 

ผู้สอนเพื่อขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย์ 

ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยายหรือที่ภาควิชาภาษา 

ตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

 ตำรา ภาษาสเปนพื้นฐาน 3 ( SN 201) โดย  

ผศ.สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์

 วัน-เวลาบรรยาย

- ฝึกปฏิบัติการทางภาษา  วันพฤหัสบดี 09.30- 11.20 น. 

- บรรยายเนื้อหาวิชา  วันพฤหัสบดี 13.30- 15.20 น.

 สถานที่บรรยาย  

- ท้ังสองคาบบรรยายท่ีห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 (1305)  

 อาคาร HOB 1 ชั้น 3

 วิธีการสอน 

- บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท โดยใช้สื่อที่เป็นตำรา 

 เอกสารประกอบเพิ่มเติม โปรแกรม Power Point และ 

 เว็บไซต์ภาษาสเปน

- ฝึกการอ่านออกเสียงคำ วลี และประโยคที่ถูกต้อง

- ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ พร้อมทั้งอธิบาย 

 ข้อผิด (error) และข้อผิดพลาด (mistake)

-  ฝึกเขียนคำและประโยค

- ฝึกการใช้ภาษาตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาสเปน

- ฟังบทสนทนาที่เป็นเนื้อหาเสริมจากตำราเพื่อฝึก 

 การฟัง และฝึกการสนทนาในสถานการณ์ท่ีน่าสนใจ 

 ต่างๆ เพ่ือเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสเปน  

- ฟังเพลงภาษาสเปนเพื่อฝึกภาษา คำศัพท์ และเพื่อ 

 ความเพลิดเพลิน

 การประเมินผล ข้อสอบอัตนัยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เขียนบรรยายไวยากรณ์ภาษาสเปน ส่วนที่ 2 

เขียนตอบไวยากรณ์ภาษาสเปนลักษณะต่างๆ 10 ข้อใหญ่ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วัน - เวลาสอบ เป็นไปตามตาราง 

ของมหาวิทยาลัย

 

 ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สอน  ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ ์

 วันเวลา/สถานที่เรียน พุธ 11.25 - 14.05 น.  

 ห้อง BNB 803

 คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาและเข้าใจการใช ้

ภาษาเยอรมันในเร่ืองการทักทาย การแนะนำตัว การบอก 

เวลา ดินฟ้าอากาศ อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของ 

การใช้เวลาว่าง การเดินทาง ทั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะ 

โครงสร้างประโยค ศัพท์ และสำนวนภาษาเยอรมัน 

โดยฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน

 จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะและสระในภาษาเยอรมัน

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสะกดคำและออกเสียงเป็นภาษาเยอรมัน 

 ที่ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เรียนแต่งประโยคพื้นฐานในภาษาเยอรมัน 

 ได้แก่ ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ

4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถต้ังคำถาม ตอบคำถามเก่ียวกับ 

 เรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

5. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหลักการใช้ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 

 ในภาษาเยอรมัน

 เนื้อหากระบวนวิชา

1. Konsonanten und Vokale/ Begrüβung und Abschied 

 (พยัญชนะและสระ การทักทายและการอำลา)

2. Zahlen, Datum und Uhrzeit (จำนวน การบอก 

 วันที่และเวลา)

3. Personalpronomen und Konjugation der Verben  

 (คำสรรพนามและการกระจายคำกริยา)

4. W-Fragen (wer, was, wo, woher, wohin, wann, 

 wie, warum) (การตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W-Fragen) 

5. Entscheidungsfrage (การตั้งคำถามแบบตอบรับ 

 หรือปฏิเสธ)

6.  Possessivartikel und Genus (คำแสดงความเป็น 

 เจ้าของและเพศในภาษาเยอรมัน)

7. Singular-und Pluralformen (รูปเอกพจน์และพหูพจน์) 

8. Bestimmter und Unbestimmter Artikel (คำนาม 

 แบบที่ชี้เฉพาะและแบบที่ไม่ชี้เฉพาะ)

9. Negation mit nicht und kein (การตอบปฏิเสธด้วย  

 nicht และ kein)

Email:wsamorn@hotmail.com





ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖


