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(อ่านต่อหน้า 10)

   

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับ นศ.ใหม่ และ นศ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2557 

(ส่วนกลาง) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. 

ให้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์และรายละเอียดการขอกู้ 

ยืมเงินกองทุนฯได้ท่ี http://www.ru.ac.th/scholarship/ 

ให้ติดต่อรับใบสมัครขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ได้ที่งาน 

แนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

(ช้ันลอย) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557 โดยนำ 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และใบเช็คเกรด 

ฉบับจริง 1 ฉบับ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

23 จังหวัดท่ัวประเทศ ผ่าน Video 

Conference โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ  แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิต

ศึกษาภูมิภาค และคณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 17  เมษายน  2557  

ณ ชั้น 5 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ส่วนภูมิภาค และจะมีการสอบ 

สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายแก่อาจารย์ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาว่า (อ่านต่อหน้า 2)

   
 

 รองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแสดงความยินดี 

กับนายสุพันธ์ุ มงคลสุธ ี ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยคนใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ห้องรับรอง 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน ซี ชั้น 4 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2556 ระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2557  รวมทำการสอบ 8 วัน 

โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30- 12.00 น. คาบบ่าย 

เวลา 14.00-16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB และ VPB

รามฯ 2  อาคาร  BNB801- 803, BNB10, KTB และ PBB  

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรอาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ101  (VKB 101) 

 รามคำแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล  รับได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 

พฤษภาคม 2557 ดังนี้

 นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษา Pre-degree ติดต่อขอรับได้ท่ี 

(ONE  STOP  SERVICE) อาคาร KLB ช้ัน 1  รามคำแหง 1

 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ- 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดอบรม 

ภาษารัสเซีย สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 44 

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม - 19 กรกฎาคม 

2557 โดยเปิดอบรม 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 

48 ชั่วโมง เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน หลักสูตรที่เปิดอบรม คือ

 ◆ ภาษารัสเซียพื้นฐาน  1 (RS1)

 ◆ ภาษารัสเซียพื้นฐาน  2 (RS2)

 ◆ ภาษารัสเซียพื้นฐาน  3 (RS3) 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญร่วมงานมหกรรมดนตรี ‘ทุ่งกรุงเฟส’ 

ครั้งที่ 2 ยกขบวนศิลปินลูกทุ่ง ลูกกรุง และศิลปินรับเชิญชื่อดัง นำโดย แอ๊ด คาราบาว,  

ปกรณ์ พรพิสุทธิ์,  ไมค์ ภิรมย์พร

   
 

ม.ร. จัดประชุมเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ

มษ.อบรมภาษารัสเซีย
รับสมัครบัดนี้ - 16 พ.ค. 57 

ม.ร.แสดงความยินดีประธานสภาอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร.ชวนฟังมหกรรมดนตรี ‘ทุ่งกรุงเฟส’



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ม.ร.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฯ            (ต่อจากหน้า 1)

ขอให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สัมภาษณ์นักศึกษา 

เป็นรายบุคคล และพิจารณาคัดกรองผู้ท่ีมีความพร้อม 

เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยความเมตตา  

ทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ ขอให ้

ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่จะเดินทางไปช่วย 

ประสานงานในคร้ังน้ี และช่วยกันดูแลต้อนรับ อำนวย-

ความสะดวกแก่ผู้ที่มาสอบสัมภาษณ์ ให้เกิดความ 

ประทับใจในมหาวิทยาลัยรามคำแหงมากยิ่งขึ้นด้วย 

 “ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัต ิ

หน้าที่ด้วยความเสียสละทั้งกำลังแรงกายและใจ 

และขอให้ช่วยกันดูแลนักศึกษาในทุกระดับ อำนวย- 

ความสะดวกท้ังด้านสถานท่ี ตำราเรียน ส่ือการเรียน 

การสอน และการประสานงานรวมท้ังขอให้ช่วยกัน 

ทำหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2557 อย่างเต็ม 

ความสามารถด้วย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีเปิดโอกาส 

ทางการศึกษาให้แก่ประชาชนคนไทยมาอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้ มหาวิทยาลัย 

ได้ปรับการเรียนการสอนและเตรียมมาตรการ 

ต่างๆเพื่อขยายการให้โอกาสทางการศึกษาแก่  

ผู้สนใจให้มากข้ึน โดยมีแนวทางต่างๆเพ่ือเอ้ืออำนวย 

ให้บุคลากรในองค์กรต่างๆและผู้จบอนุปริญญา 

ขึ้นไป ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู ้

มากขึ้น รวมถึงให้โอกาสนักศึกษาเก่าของ ม.ร.ที่เคย 

สมัครเรียนแต่ยังไม่จบ สามารถนำหน่วยกิตที่เคย 

สอบผ่านแล้ว มาเทียบโอนเพ่ือต่อยอดความรู้จนสำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยขยายโอกาสให้กับ 

ผู้ที่จบระดับอนุปริญญาขึ้นไปหรือผู้ที่ต้องการเรียน

เป็นปริญญาตรีใบท่ีสอง ได้ปรับหลักเกณฑ์การเทียบโอน 

หน่วยกิตให้เทียบโอนได้มากข้ึนซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 

ของ สกอ. และจัดให้มีการบรรยายสรุปเป็นกรณีพิเศษ

ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ รวมท้ัง ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้อีกด้วย เพื่อเป็นการอำนวย 

ความสะดวกให้กับนักศึกษาท่ีใฝ่เรียนรู้ ได้พัฒนาศักยภาพ

และสำเร็จเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

ต่อไป

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ท้ังน้ี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 

เคยได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จาก ม.รามคำแหง 

เมื่อปีการศึกษา 2546

 โอกาสนี้ นายสุพันธ์ุ มงคลสุธ ี ประธานสภา 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญ

ของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่า วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญ 

ต่อภาคธุรกิจ ทั้งระดับเศรษฐศาสตร์มหภาคและ 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค จะมีส่วนช่วยชี้ว่าสถานการณ์

ของภาคอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

เป็นอย่างไร เพราะเม่ือมีการช้ีนำจะทำให้เกิดความม่ันใจ

ต่อนักลงทุนท่ีจะเข้าไปลงทุนในประเทศน้ันว่าทิศทาง 

จะเป็นอย่างไร ยิ่งทำให้นักอุตสาหกรรม นักลงทุน 

กล้าที่จะเข้าไปลงทุนธุรกิจในประเทศนั้นๆ 

 สำหรับบทบาทของนักเศรษฐศาสตร์กับการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 นั้น ผมเห็นว่า        

ทุกวันนี้ถ้าสอบถามนักธุรกิจจะเห็นว่า นักลงทุน 

ส่วนใหญ่จะมองถึงเรื่องความเชื่อมั่น การเติบโต 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในแต่ละ 

ประเทศ ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ 

ตัวเลขเศรษฐกิจที่นักเศรษฐศาสตร์ทำการวิเคราะห์

เสนอออกมา ก่อนที่จะไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจ 

ฉะนั้น นักเศรษฐศาสตร์จำเป็นต้องรู้ว่าการลงทุน 

ของภาครัฐ การลงทุนของต่างประเทศ อุตสาหกรรม

ภายในประเทศหรือต่างประเทศเป็นอย่างไร มีจุดแข็ง

จุดอ่อนในส่วนใดบ้างท่ีต้องคอยติดตาม เพ่ือเป็นข้อมูล

ต่อการตัดสินใจในการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทั้ง 10 ประเทศด้วย

 ฉะนั้นแล้ว เมื่อได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ ผมจึง 

ต้ังใจชูนโยบาย AEC Industrial Leader ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“ฟื้นฟู ความเชื่อมั่นและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

ให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

โดยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของไทยให ้

ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ 4 ข้อ คือ 1) สร้างความเป็น 

เอกภาพของสมาชิกประธานสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 2) เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล 

ที่ดี  3)ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและศูนย์กลาง 

ด้านอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียน และ4)พัฒนา 

บุคลากรและปรับโครงสร้าง ส.อ.ท.ให้เข้มแข็ง เพื่อ

เป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เกิด

ความมั่งคั่งและยั่งยืน

 นายสุพันธุ์ กล่าวถึงบทบาทของสถาบันการศึกษา

ด้วยว่า ม.รามคำแหง เป็นสถาบันท่ีมีการเรียนการสอน

ในวิชาเศรษฐศาสตร์หลากหลายสาขา จึงต้องเตรียม 

ความพร้อมด้านวิชาการให้แก่ลูกศิษย์และสอนให้ 

พวกเขารู้จักติดตามข้อมูลข่าวสารของภาคธุรกิจ 

และภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกว่ามีสถานการณ์ 

เป็นอย่างไร รวมถึงต้องมองความเคลื่อนไหวทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ และวิเคราะห์ตัวเลขให ้

ใกล้เคียงมากที่สุด เพราะนักลงทุน นักอุตสาหกรรม

จะต้องอาศัยข้อมูลจากนักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการ 

วิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุน ประกอบกับการ 

ม.ร.แสดงความยินดีฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

ดูแนวโน้ม การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และการเติบโตของภาคธุรกิจต่างประเทศ

 “วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจและ 

เป็นเครื่องมือของนักธุรกิจทั่วโลก นักศึกษาที่เรียน 

วิชาเศรษฐศาสตร์จะต้องมีความรู้กว้างและสามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์รอบตัว เพื่อให้นักลงทุนนำไป

ใช้ประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นได้ ซึ่งประเทศไทย 

ก็มีนักเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่งอยู่จำนวนมาก และประสบ- 

ความสำเร็จในวิชาชีพก้าวไปเป็นผู้นำในประเทศ 

กำกับดูแลภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมไทยให ้

ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจ 

ในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียนและท่ัวโลกได้ ฉะน้ัน 

วิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อภาค

ธุรกิจและการลงทุนที่นักศึกษาหรือนักลงทุนควร

ที่จะศึกษาและคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนา 

ภาคธุรกิจไทยให้ขึ้นไปติดอันดับต้นๆในระดับโลก 

ให้ได้ด้วย”

 นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษา Pre-degree 

ติดต่อขอรับได้ที่ อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 

รามคำแหง 2 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดทำให ้ ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ 

หมายเลข  0-2310-6000 และ  0-2310-6100  ต้ังแต่วันท่ี  

1 พฤษภาคม 2557

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัยคืออาคารเวียงผา ช้ัน 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและท่ีน่ังสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2557       

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข 

ท่ีน่ังสอบ  รหัสประจำตัว  ช่ือ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ  1  น้ิว   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้    

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ    เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มี 

รอยปรุ   เป็นเอกสารท่ีนักศึกษาท่ีเข้าสอบทุกคนจะต้อง 

ลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ 

กระบวนวิชานั้น ๆจริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีท่ีมีปัญหา  เก่ียวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษา 

ติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร. 0-2310-8610

ม.รามคำแหงสอบฯ                      (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง” พูดถึง “พจนา-
นุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ซึ่ง 
เปรียบว่าเป็น “หนังสือสามัญประจำ 
บ้าน” ในฉบับที่แล้วว่า 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นฉบับที่ใช้ใน 
ปัจจุบัน
  ฉบับก่อนหน้านี้ คือ พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช  
๒๕๔๒ 
 ส่วนฉบับก่อนหน้าน้ีคือพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
๒๕๒๕ จัดทำในโอกาสเฉลิมฉลอง 
กรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๒๐๐ ปี
  สำหรับฉบับพุทธศักราช ๒๔๙๓ 
จัดทำในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ประกอบพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งจัดทำขึ้น 
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๗ รอบ ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว นั้น กำลังจัดพิมพ์เป็น 
ครั้งที่ ๒
 ราชบัณฑิตยสถานบอกว่าพจนา- 
นุกรมฉบับนี้จะนำคำใหม่มาบรรจุไว้ 
อีกกว่า ๒,๐๐๐ คำ ที่สำคัญคือ 
  คำศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระ- 
เจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน 
น้ำ ป่าไม้ เช่น
 แกล้งดิน แก้มลิง กังหันน้ำชัย- 
พัฒนา ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการตามพระราชดำริ เป็นต้น
 “ข่าวรามคำแหง” กำลังรอซื้อ  
“หนังสือสามัญประจำบ้าน” เล่มนี้

 ‘สาธารณสุขศาสตร์’ ถือเป็นหลักสูตรการเรียน 

การสอนทางด้านวิชาชีพที่ได้รับความสนใจจาก 

นักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันอย่างย่ิง เพราะเป็นศาสตร์ 

ท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรม 

ความเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความ 

เป็นอยู่ของประชาชน     

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่เปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่าง 

ต่อเน่ือง และเห็นความสำคัญในศาสตร์ดังกล่าวจึงได้

จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอน

ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

และสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเร่ืองระบบสุขภาพ

ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 

  “ข่าวรามคำแหง” 

มี โ อ ก า ส สั ม ภ า ษ ณ์  

รองศาสตราจารย์ ดร. 

สุรเดช  สำราญจิตต์ คณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

เกี่ยวกับการดำเนินงาน 

ของคณะฯ และหลักสูตร 

ที่ เปิดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2557 นี้

  ขอทราบความเป็นมาของการจัดตั้ง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 การเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์ ส่งผล 

ต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในทุกระดับ 

ทำให้เกิดสภาพปัญหาสังคม เช่น ปัญหาสุขภาพจาก 

ภาวะความเจ็บป่วย พิการหรือตายก่อนวัยอันควร 

การใช้ยาและสารเสพติดที่ ระบาดในเยาวชน 

และวัยแรงงาน ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุและ 

การขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง 

การอุบัติการณ์ของโรคใหม่ๆที่มีผลต่อชีวิตและ 

ความเป็นอยู่ และระบบสุขภาพของไทยยังขาด 

ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 

อย่างแท้จริงระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  

ดังนั้น การสร้างระบบสุขภาพไทยให้แข็งแกร่ง 

ควรมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมทั้งกาย 

และใจ สังคมและจิตวิญญาณอย่างเป็นระบบ สร้าง 

พลังสังคม ตลอดจนน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง มาเป็นแนวทางการพัฒนาและยึดหลักการ 

ที่ว่า “สุขภาพดี เป็นผลมาจากสังคมดี” พร้อมทั้ง 

การยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้วย 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จึงได้ก่อตั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน 2551 โดยดำเนินตามพันธกิจของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา 

เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และมุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้คู่คุณธรรม และต้ังเป้าหมายท่ีจะพัฒนาบุคลากร 

ทางด้านสาธารณสุขในระดับปฏิบัติการและระดับ

ผู้บริหาร ให้มีความรู้เชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้าน เพื่อ 

รองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน 

และอนาคต โดยเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน 

ด้านสุขภาพให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม 

รวมท้ังสร้างระบบแรงจูงใจ และสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือ 

ให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการพัฒนา 

ตนเองทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะความสามารถและ 

นำไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ในองค์กรในทุกระดับ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เกื้อกูล 

ต่อสังคม และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต 

ของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป

 	รายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งใน 

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และคาดว่าจะสามารถ 

เปิดสอนในระดับปริญญาเอกได้ในระยะเวลา 

อันใกล้น้ี โดยหลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

เปิดสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภายใต้ พ.ร.บ. 

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน) ใช้ชื่อย่อปริญญา ส.บ. 

(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ได้ใบประกอบ 

วิชาชีพ จป.(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ระดับวิชาชีพ) ใช้ชื่อย่อปริญญา วท.บ.(อาชีวอนามัย

และความปลอดภยั) เรยีนเฉพาะที ่สาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดสุโขทัย โดยเปิดการเรียนการสอนท้ังภาคปกติ 

(เรียนในวันเวลาราชการ) และภาคพิเศษ (รับเฉพาะ

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

 ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุข- 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข 

ใช้ช่ือย่อปริญญา ส.ม.(บริหารสาธารณสุข) หลักสูตร 

36 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เปิดการเรียน 

การสอน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 6 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย นครพนม ศรีสะเกษ พังงา 

นครราชสีมา และเชียงราย 

 การเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่ผ่านมามีพัฒนาการอย่างไรบ้าง

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความพร้อมทั้ง 

ด้านการเรียนการสอน ซ่ึงครอบคลุมวิชาด้านสาธารณสุข 

มากยิ่งขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 

ไปสู่นักศึกษาในทุกระดับ และด้านอุปกรณ์ส่ือการเรียน 

การสอน และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีช่วยอำนวยความสะดวก 

ในการเรียน รวมทั้งสถานที่จัดการเรียนการสอน 

ท่ีเหมาะสมเป็นสถานศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยพร้อม 

ที่จะผลิตบัณฑิตออกไปแข่งขันในตลาดแรงงาน 

และเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปท้ังน้ีในปีการศึกษา 
(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร. เปิดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งป.ตรีและป.โท



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา เป็นวิชาท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดกว้างให้นักศึกษาที่สะสมหน่วยกิต 

ได้มากกว่า 75 หน่วยกิต และต้องการฝึกปฏิบัติงานจริง 

กับสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  

ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานจริงเป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อ 

พัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมออกไปสู่ตลาดแรงงาน 

โดยปีการศึกษา 2556  เป็นรุ่นที่ 12  มีนักศึกษาเข้าร่วม 

ฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 73 คน ในสถานประกอบการ 

ชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ 36  แห่ง 

 ‘ข่าวรามคำแหง’ ฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับ 

ตัวแทนนักศึกษาท่ีผ่านการฝึกปฏิบัติงาน วิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา ถึงความรู้สึก ประสบการณ์ที่ได้รับ และ 

การบูรณาการความรู้กับการทำงานในครั้งนี้

 นายปฏิยุทธ  ธานี นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พระราม 4 

กล่าวว่า ดีใจที่ประสบความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติงาน

จริงคร้ังน้ีและได้รับผลตอบรับท่ีดีจากสถานประกอบการ 

ที่เข้าไปฝึกงานด้วย ซึ่งการฝึกงานวิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา ทำให้ผมสามารถนำความรู้จากการเรียน 

ในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงและ 

เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิต

อยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่น 

 “เม่ือมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อนๆก็ควรจะคว้าโอกาสนี้ไว้  

เพราะเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เราได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมออกไปแข่งขันในตลาด 

แรงงานต่อไป”

 นางสาวกาญจนา  ทิพยอแหละ  นักศึกษาคณะ- 

นิติศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานที่ศาลอาญาธนบุรี กล่าวว่า 

ส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานจริง คือ ความรู้ ความเข้าใจ 

ในการทำงานด้านกฎหมาย การติดต่อประสานงาน 

กับบุคคลในหน่วยงานต่างๆ การวางแผนการทำงาน 

และยังได้นำความรู้ในวิชากฎหมาย มาประยุกต์ใช้ให ้

สอดคล้องกับการทำงาน รวมท้ังการให้ข้อมูลกับประชาชน

ผู้มาใช้บริการด้วย แต่ในขณะท่ีฝึกงานก็จะไม่ท้ิงการเรียน 

ซ่ึงตนเองจะแบ่งเวลาโดยหลังจากเลิกงานก็จะกลับไปเรียน

ผ่านเทปคำบรรยายย้อนหลัง และแบ่งเวลาทบทวนตำรา 

เพื่อเตรียมตัวสอบอยู่เสมอ

 “ดีใจท่ีได้ฝึกปฏิบัติงานท่ีศาลอาญาธนบุรี เจ้าหน้าท่ี 

เป็นกันเองและให้ความเมตตาคอยสอนงานแนะนำ 

การทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานท่ีได้เวียนไป

ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ยังสามารถนำ 

กลับมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี”

 นางสาวแพรวนิส  ใสสกุล  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

ฝึกปฏิบัติงานที่กองตำรวจสื่อสาร กลุ่มงานวิทยุและ 

โทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ได้เข้าไป

ปฏิบัติงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ ดูแลด้านผังรายการ 

กฎหมาย ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเขียนข่าว สัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ใน 

ประเด็นข่าว ซึ่งวิชาด้านสื่อสารมวลชนที่เรียนมาจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ 

การทำงานได้ในทุกขั้นตอน ทำให้ไม่ต้องเริ่มต้นเรียนรู ้

งานใหม่ สามารถต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว แต่การทำงาน 

รว่มกบัคนหมูม่าก ยอ่มมปีญัหา อปุสรรค และแรงกดดนั 

ทำให้เราต้องรู้จักอดทนอดกลั้น การวางตัว และอยู่ใน 

ระเบียบวินัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้มาจากวิชา “ความรู้ 

คู่คุณธรรม”

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้วิชา 

ความรู้และประสบการณ์การทำงาน ตั้งใจว่าเมื่อสำเร็จ 

การศึกษาจะออกไปทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน 

เพราะหลังจากฝึกงานสำเร็จ ทำให้ได้รู้จักตนเองและ 

เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำอาชีพนี้  หากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 

อยากมีประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ และสร้างความม่ันใจ 

ให้กับตนเอง เพื่อออกไปแข่งขันในตลาดแรงงาน ก็ขอ

ให้มาฝึกปฏิบัติงานจริงกับวิชาRAM 3000 สหกิจศึกษา 

ในครั้งต่อไป”

 นางสาวดารณี  มหิงสุพันธุ์  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

ฝึกปฏิบัติงานที่ โต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี 

ช่อง 3 กล่าวว่า ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งโปรดิวเซอร ์

ซ่ึงเป็นภาระงานท่ีหนักและท้าทาย ต้องอาศัยความรับผิดชอบ 

ตรงต่อเวลา และทักษะการพูด การประสานงานกับทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีจิตอาสา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ 

ในการทำงาน ท้ังยังได้รับประสบการณ์การทำงานท่ีหาไม่ได้ 

จากในห้องเรียน  

 “การฝึกสหกิจศึกษาเป็นโอกาสที่ดีมากๆ เพราะ 

การเรียนในห้องเรียนให้ทฤษฎี  และการฝึกปฏิบัติงานจริง 

ให้ประสบการณ์ เม่ือสามารถประยุกต์ท้ังสองส่ิงเข้าด้วยกัน 

ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เป็นบัณฑิตท่ีพร้อมออกไป

ทำงานรับใช้สังคมต่อไป”

 นางสาวชยานิษฐ์  เทพบุรี  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

ฝึกปฏิบัติงานท่ีโต๊ะข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์บลูสกาย 

กล่าวว่า ขณะเข้าไปฝึกงานรู้สึกเหมือนเป็นพนักงาน 

คนหนึ่ง ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเช่นเดียวกับพนักงาน 

คนอ่ืนๆ อีกท้ังต้องเรียนรู้งานภาคสนาม ออกปฏิบัติงาน 

จริงนอกสถานท่ีตามเหตุการณ์ชุมนุมต่างๆ ซ่ึงทำให้รู้จัก 

ใช้ไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้ง 

ความอดทนอดกลั้น กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา 

เพราะงานข่าว ต้องมีเนื้อหาที่สดใหม่ และอยู่ในความ 

สนใจของผู้รับข่าวตลอดเวลา แม้มีปัญหาอุปสรรคบ้าง 

ก็เรียนรู้ท่ีจะนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองต่อไป

 ขณะนี้ตนเองได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 

ของสถานีโทรทัศน์บลูสกายแล้ว ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ให้ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและ

การประยุกต์ใช้ต่างๆ รวมทั้งให้โอกาสนักศึกษาได้ออก 

ไปหาประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 

ให้พร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

 นายศุภกิต  ชาญอนุวัตร  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ฝึกปฏิบัติงานที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 

12 สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ตนเอง 

ไ ด้ รับการบรรจุเ ข้า เ ป็นเ จ้าหน้าท่ีธุรการหลังจาก 

ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำเร็จ รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาส

ออกมาฝึกปฏิบัติงานจริง และทุกคนในองค์กรยอมรับ 

เมตตาสอนงานด้านต่างๆ รวมท้ังเห็นความต้ังใจจริงในการ 

ศึกษาหาความรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้ดี 

และรับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ให้ทำงานต่อไป 

 “การฝึกงานในสำนักงานอัยการ ทำให้ได้รับความรู้ 

เกี่ยวกับคดีอาญา การรับสำนวน การดำเนินคดี รวมทั้ง

การทำงานในรูปแบบของทนายความด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆ 

เหล่านี้หาไม่ได้ในห้องเรียน หากเพื่อนๆ สนใจก็ขอให ้

เข้ามาฝึกงานกับวิชาสหกิจศึกษาในปีการศึกษาต่อไปครับ”

 นางสาวศิรประภา  มาชัยฤทธิ์  นักศึกษาคณะ- 

นิติศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานท่ีกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า ได้รับความรู้ที ่

หลากหลาย เช่น งานธุรการ บันทึกการจับกุม และการฝึก 

ใช้อาวุธเช่นเดียวกับตำรวจรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ต้อง- 

สงสัย และได้นำความรู้ด้านนิติศาสตร์วิชาวิธีพิจารณา 

ความอาญาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วย ท้ังน้ียังได้ 

นำความรู้จากวิชาความรู้คู่คุณธรรมมาใช้ ในเรื่องของ 

การรู้จักวางตัวให้เหมาะสมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  “รู้สึกโชคดีที่ ได้มาฝึกงานในองค์กรแห่งนี้  

ทำให้ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และ 

ทำสิ่งไหนได้ดีมากน้อยแค่ไหน และตั้งใจว่าเมื่อสำเร็จ 

นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา (RAM 3000) 

เผย ‘สร้างประสบการณ์-บูรณาการความรั’ู

(อ่านต่อหน้า 9)

นายปฏิยุทธ  ธานี น.ส.กาญจนา  ทิพยอแหละ น.ส.แพรวนิส  ใสสกุล น.ส.ดารณี  มหิงสุพันธุ์ น.ส.ชยานิษฐ์  เทพบุรี นายศุภกิต  ชาญอนุวัตร น.ส.ศิรประภา  มาชัยฤทธิ์



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 อาจารย์ตูซาร์  นวย                                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

สัตว์ ในภาษาเมียนมา              

  

ตอน  ลัทธิพาณิชย์นิยม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

สัตวในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ตูซาร นวย) 

สัตวบก  ukef;owœ0g (โกน ตะ ดะ วา)  

ชาง  qif  ซีน 

เสือ  usm;  จา 

สิงโต  jcaoFh  ชีน เต 

แรด  =uHŒ  จาน 

หมี  0uf0H  แวะ วูน 

กวาง  orif  ตะ มีน 

ยีราฟ  opfukvm;tkwf ติ กะ ละ โอะ 

ลิง  arsmuf  มเยาะ 

งู  a¹rë  มเว 

มา  jrif;  มยี้น 

วัว  Eëm;  นวา 

ควาย  uíJ  จแว 

ไก  =uuf  แจะ 

หมู  0uf  แวะ 

สุนัข  acë;  คเว 

แมว  a=umif  เจา 

หนู  ºuëuf  จแวะ 

 

สัตวน้ํา  a&owœ0g (เย ตะ ดะ วา)  

ปลา    ig;  งา 

ปู    *%ef;  กะ นาน 

กุง    ykpëef  บะ ซูน 

หอย    c&k  คะ ยุ 

ปลาหมึก uif;rëef (jynf}uD;ig;)§a&b0J ก้ีน มูน (ปยี จี้ งา)/เย บะ แว 

 เปด    bJ  แบ 

เตา    vdyf  เละ 

สัตวในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ตูซาร นวย) 

สัตวบก  ukef;owœ0g (โกน ตะ ดะ วา)  

ชาง  qif  ซีน 

เสือ  usm;  จา 

สิงโต  jcaoFh  ชีน เต 

แรด  =uHŒ  จาน 

หมี  0uf0H  แวะ วูน 

กวาง  orif  ตะ มีน 

ยีราฟ  opfukvm;tkwf ติ กะ ละ โอะ 

ลิง  arsmuf  มเยาะ 

งู  a¹rë  มเว 

มา  jrif;  มยี้น 

วัว  Eëm;  นวา 

ควาย  uíJ  จแว 

ไก  =uuf  แจะ 

หมู  0uf  แวะ 

สุนัข  acë;  คเว 

แมว  a=umif  เจา 

หนู  ºuëuf  จแวะ 

 

สัตวน้ํา  a&owœ0g (เย ตะ ดะ วา)  

ปลา    ig;  งา 

ปู    *%ef;  กะ นาน 

กุง    ykpëef  บะ ซูน 

หอย    c&k  คะ ยุ 

ปลาหมึก uif;rëef (jynf}uD;ig;)§a&b0J ก้ีน มูน (ปยี จี้ งา)/เย บะ แว 

 เปด    bJ  แบ 

เตา    vdyf  เละ 

สัตวในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ตูซาร นวย) 

สัตวบก  ukef;owœ0g (โกน ตะ ดะ วา)  

ชาง  qif  ซีน 

เสือ  usm;  จา 

สิงโต  jcaoFh  ชีน เต 

แรด  =uHŒ  จาน 

หมี  0uf0H  แวะ วูน 

กวาง  orif  ตะ มีน 

ยีราฟ  opfukvm;tkwf ติ กะ ละ โอะ 

ลิง  arsmuf  มเยาะ 

งู  a¹rë  มเว 

มา  jrif;  มยี้น 

วัว  Eëm;  นวา 

ควาย  uíJ  จแว 

ไก  =uuf  แจะ 

หมู  0uf  แวะ 

สุนัข  acë;  คเว 

แมว  a=umif  เจา 

หนู  ºuëuf  จแวะ 

 

สัตวน้ํา  a&owœ0g (เย ตะ ดะ วา)  

ปลา    ig;  งา 

ปู    *%ef;  กะ นาน 

กุง    ykpëef  บะ ซูน 

หอย    c&k  คะ ยุ 

ปลาหมึก uif;rëef (jynf}uD;ig;)§a&b0J ก้ีน มูน (ปยี จี้ งา)/เย บะ แว 

 เปด    bJ  แบ 

เตา    vdyf  เละ 

สัตวในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ตูซาร นวย) 

สัตวบก  ukef;owœ0g (โกน ตะ ดะ วา)  

ชาง  qif  ซีน 

เสือ  usm;  จา 

สิงโต  jcaoFh  ชีน เต 

แรด  =uHŒ  จาน 

หมี  0uf0H  แวะ วูน 

กวาง  orif  ตะ มีน 

ยีราฟ  opfukvm;tkwf ติ กะ ละ โอะ 

ลิง  arsmuf  มเยาะ 

งู  a¹rë  มเว 

มา  jrif;  มยี้น 

วัว  Eëm;  นวา 

ควาย  uíJ  จแว 

ไก  =uuf  แจะ 

หมู  0uf  แวะ 

สุนัข  acë;  คเว 

แมว  a=umif  เจา 

หนู  ºuëuf  จแวะ 

 

สัตวน้ํา  a&owœ0g (เย ตะ ดะ วา)  

ปลา    ig;  งา 

ปู    *%ef;  กะ นาน 

กุง    ykpëef  บะ ซูน 

หอย    c&k  คะ ยุ 

ปลาหมึก uif;rëef (jynf}uD;ig;)§a&b0J ก้ีน มูน (ปยี จี้ งา)/เย บะ แว 

 เปด    bJ  แบ 

เตา    vdyf  เละ 

สัตวในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ตูซาร นวย) 

สัตวบก  ukef;owœ0g (โกน ตะ ดะ วา)  

ชาง  qif  ซีน 

เสือ  usm;  จา 

สิงโต  jcaoFh  ชีน เต 

แรด  =uHŒ  จาน 

หมี  0uf0H  แวะ วูน 

กวาง  orif  ตะ มีน 

ยีราฟ  opfukvm;tkwf ติ กะ ละ โอะ 

ลิง  arsmuf  มเยาะ 

งู  a¹rë  มเว 

มา  jrif;  มยี้น 

วัว  Eëm;  นวา 

ควาย  uíJ  จแว 

ไก  =uuf  แจะ 

หมู  0uf  แวะ 

สุนัข  acë;  คเว 

แมว  a=umif  เจา 

หนู  ºuëuf  จแวะ 

 

สัตวน้ํา  a&owœ0g (เย ตะ ดะ วา)  

ปลา    ig;  งา 

ปู    *%ef;  กะ นาน 

กุง    ykpëef  บะ ซูน 

หอย    c&k  คะ ยุ 

ปลาหมึก uif;rëef (jynf}uD;ig;)§a&b0J ก้ีน มูน (ปยี จี้ งา)/เย บะ แว 

 เปด    bJ  แบ 

เตา    vdyf  เละ 

 ในวัฒนธรรมเมียนมาเชื่อว่านกฮูกเป็นผู้มีปํญญาและตัวแทนโชคลาภที่ใช ้

ในงานมงคล ส่วนใหญ่ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลคือนกฮูกที่เป็นสีทอง

สัตวในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ตูซาร นวย) 

สัตวบก  ukef;owœ0g (โกน ตะ ดะ วา)  

ชาง  qif  ซีน 

เสือ  usm;  จา 

สิงโต  jcaoFh  ชีน เต 

แรด  =uHŒ  จาน 

หมี  0uf0H  แวะ วูน 

กวาง  orif  ตะ มีน 

ยีราฟ  opfukvm;tkwf ติ กะ ละ โอะ 

ลิง  arsmuf  มเยาะ 

งู  a¹rë  มเว 

มา  jrif;  มยี้น 

วัว  Eëm;  นวา 

ควาย  uíJ  จแว 

ไก  =uuf  แจะ 

หมู  0uf  แวะ 

สุนัข  acë;  คเว 

แมว  a=umif  เจา 

หนู  ºuëuf  จแวะ 

 

สัตวน้ํา  a&owœ0g (เย ตะ ดะ วา)  

ปลา    ig;  งา 

ปู    *%ef;  กะ นาน 

กุง    ykpëef  บะ ซูน 

หอย    c&k  คะ ยุ 

ปลาหมึก uif;rëef (jynf}uD;ig;)§a&b0J ก้ีน มูน (ปยี จี้ งา)/เย บะ แว 

 เปด    bJ  แบ 

เตา    vdyf  เละ 

สัตวในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ตูซาร นวย) 

สัตวบก  ukef;owœ0g (โกน ตะ ดะ วา)  

ชาง  qif  ซีน 

เสือ  usm;  จา 

สิงโต  jcaoFh  ชีน เต 

แรด  =uHŒ  จาน 

หมี  0uf0H  แวะ วูน 

กวาง  orif  ตะ มีน 

ยีราฟ  opfukvm;tkwf ติ กะ ละ โอะ 

ลิง  arsmuf  มเยาะ 

งู  a¹rë  มเว 

มา  jrif;  มยี้น 

วัว  Eëm;  นวา 

ควาย  uíJ  จแว 

ไก  =uuf  แจะ 

หมู  0uf  แวะ 

สุนัข  acë;  คเว 

แมว  a=umif  เจา 

หนู  ºuëuf  จแวะ 

 

สัตวน้ํา  a&owœ0g (เย ตะ ดะ วา)  

ปลา    ig;  งา 

ปู    *%ef;  กะ นาน 

กุง    ykpëef  บะ ซูน 

หอย    c&k  คะ ยุ 

ปลาหมึก uif;rëef (jynf}uD;ig;)§a&b0J ก้ีน มูน (ปยี จี้ งา)/เย บะ แว 

 เปด    bJ  แบ 

เตา    vdyf  เละ 

 ลั ท ธิ พ า ณิ ช ย์ นิ ย ม  

(mercantilism) เป็นแนวคิดที่มี 

อิทธิพลต่อการดำเนินนโยบาย 

ก า ร ค้ า แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง 

ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ในช่วง 

คริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17 

ซ่ึงเป็นยุคก่อนท่ีจะมีการศึกษา 

และเขียนตำรับตำราเศรษฐศาสตร์ 

อย่างจริง ๆ จัง ๆ ข้ึนโดยนักเศรษฐศาสตร์ท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์

สำนักคลาสสิก (Classical Economist) 

 ถ้าวิเคราะห์หาความหมายของลัทธิพาณิชย์นิยมตามตัวอักษรที่ใครก็ไม่ทราบ

บัญญัติศัพท์เอาไว้ก็ต้องคิดว่าหมายถึงเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้เกิดการค้า ซ่ึงความหมาย 

เช่นนี้ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยตีความเลยเถิดไปถึงว่าเป็นลัทธิที่ส่งเสริมการค้าเสร ี

ไปเสียเลย ซึ่งเป็นการตีความหมายที่ผิด แต่ก็น่าประหลาดว่าการตีความผิดเช่นนี ้

มีอยู่เสมอ เช่นไม่นานมาน้ีเองท่ีคณะเศรษฐศาสตร์เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ 

ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพราะอาจารย์ในภาควิชาน้ีเกษียณอายุราชการ 

ไปจนเกือบจะหมดอยู่แล้ว  การคัดเลือกน้ีผมมีส่วนออกข้อสอบด้วย 1 ข้อ จึงถามในเร่ือง 

ที่คิดว่าง่ายที่สุดสำหรับคนที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจก็คือให้อธิบาย 

ความหมายของลัทธิพาณิชย์นิยม ผลก็คือภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยังรับ 

อาจารย์ใหม่ไม่ได้มาจนถึงบัดนี้ เพราะคนที่ตอบคำถามข้อที่ว่านี้ล้วนแต่อธิบายว่า 

พาณิชย์นิยมคือแนวคิดการค้าเสรีทุกคน

 หลักการของลัทธิพาณิชย์นิยมนั้นตรงข้ามกับหลักการค้าเสรีโดยสิ้นเชิง 

เพราะเน้นท่ีประเทศจะต้องได้เปรียบดุลการค้า (ส่งออกมากกว่านำเข้าสินค้า) เป็นหลัก 

เพ่ือให้ได้โลหะมีค่าหรือทองคำเข้ามาสะสมอยู่ในประเทศให้มากท่ีสุด เพราะในยุคน้ัน 

เขาชำระหนี้การค้ากันด้วยทองคำ

 พาณิชย์นิยมถือว่าความมั่งคั่งของชาติวัดได้จากปริมาณทองคำที่มีสะสม 

อยู่ในท้องพระคลัง ถามว่าทำอย่างไรถึงจะได้ทองคำเข้ามาในประเทศ?  คำตอบก็คือ 

ต้องได้เปรียบดุลการค้าเพราะการส่งออกทำให้ได้รับทองคำเข้ามาในประเทศ 

ในขณะท่ีการนำเข้าทำให้ต้องสูญเสียทองคำออกไป  ถามต่อว่าทำอย่างไรจึงจะได้เปรียบ 

ดุลการค้า ก็ตอบอย่างกำป้ันทุบดินได้ว่าต้องส่งออกให้มากท่ีสุดและนำเข้าให้น้อยท่ีสุด 

การจะควบคุมให้เป็นเช่นนี้ได้ รัฐบาลต้องมีบทบาทเข้าไปแทรกแซงอย่างมากคือ 

นอกจากจะพยายามส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าอย่างเต็มท่ีแล้ว ยังต้องจำกัดควบคุม 

การนำเข้าด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นกำหนดโควตานำเข้า ตั้งกำแพงภาษีขาเข้า หรือถ้ารุนแรง 

ที่สุดก็คือห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภทอย่างสิ้นเชิง จะเห็นได้ว่าการพยายามจะกีดกัน

สินค้าเข้าเช่นนี้ตรงข้ามกับหลักการค้าเสรีโดยสิ้นเชิง

 ลัทธิพาณิชย์นิยมมีท่ีมาจากแนวนโยบายการค้าของโปรตุเกสซ่ึงเป็นชาวยุโรป 

ชาติแรกท่ีเดินเรือมาถึงเอเซียได้โดยไม่ต้องเดินทางทางบกอีกยาวไกล มีสินค้าจากเอเซีย 

หลายอย่างท่ีมีความต้องการสูงมากในยุโรป อาทิ เคร่ืองเทศ ผ้าไหม และเคร่ืองเคลือบ 

ดินเผา เน่ืองจากโปรตุเกสต้องลงทุนไปมากในการจะแสวงหาเส้นทางเดินเรือน้ีจึงหวัง 

ท่ีจะกอบโกยผลประโยชน์จากดินแดนโพ้นทะเลเหล่าน้ีให้มากท่ีสุด หลักการท่ีโปรตุเกส

กำหนดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้เรียกว่าหลัก Colonial Compact

 การที่มีคำว่า “อาณานิคม” (Colonial) อยู่ในชื่อของหลักการนี้ก็เพราะวิธีที่จะ 

ทำให้ได้เปรียบดุลการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือต้องเข้ากับผูกขาดซื้อ 

(ราคาถูก ๆ) จากอาณานิคม และผูกขาดขาย(ราคาแพง ๆ) ให้กับอาณานิคม ลัทธิพาณิชย์

นิยมจึงผูกพันกับลัทธิล่าอาณานิคมอย่างแยกไม่ออก



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงสนพระราชหฤทัยในภาษาจีนและจีนวิทยา อีกทั้ง 

ทรงพระปรีชาด้านการประพันธ์ และการแปล โดยเฉพาะ 

พระราชนิพนธ์แปลด้านวรรณกรรมจีน ท้ังกวีนิพนธ์ และ 

นวนิยายหลายเรื่อง จึงนับเป็นอีกครั้งที่ สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์แปล

จากภาษาจีนเล่มใหม่ “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน”

 “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” เป็นพระราชนิพนธ ์

แปลจากเรื่อง How Long is Forever? ประเภทนวนิยาย 

ลำดับที่ 9 ที่สะท้อนค่านิยมและคุณธรรมของโลกยุคเก่า 

กับโลกยุคใหม่ ท่ียากจะมีศรัทธาเช่ือม่ันต่อความดีตลอดกาล 

หรือ ความรักตลอดกาล ท่ีเป็นท้ังสัจจะและมายา ท่ีมนุษย์ 

ทุกสมัยต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาไปตลอดกาล ผ่านตัว 

ละครเอก “ไป๋ต้าสิ่ง” ซึ่งเป็นสตรีชาวจีนที่ใช้ชีวิตโลด 

แล่นอยู่ใน “หูท่ง” สายหนึ่งอันเป็นลักษณะชุมชน ตรอก 

ซอยย่านด้ังเดิมของกรุงปักก่ิง ท่ีมีคุณธรรมเป็นเลิศ มีจิตใจ 

งดงาม ซื่อสัตย์ยอมเสียเปรียบทุกคน

 

 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพให้เป็นที่ 

ประจักษ์ยิ่งขึ้น บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จึงร่วมกับ 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดนิทรรศการ “หูท่ง เอกลักษณ์ 

โดดเด่นของเมืองปักก่ิง” ข้ึน ระหว่างวันท่ี 28-30 มีนาคม 2557 

ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี  ในการนี้ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ และ 

ทรงบรรยายแนะนำพระราชนิพนธ์แปลจากภาษาจีน 

เรื่อง “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน”

 สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงบรรยายแนะนำพระ-

ราชนิพนธ์แปลเล่มใหม่ว่า “การที่เราศึกษาเรื่องราวของ 

ประเทศใดประเทศหน่ึง นอกจากจะศึกษาได้จากหนังสือ 

ตำราและเอกสารต่างๆท่ีบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ อีกทาง 

หน่ึงท่ีเราจะสามารถศึกษาประเทศจีนได้คือ วรรณกรรม 

ที่เขียนในลักษณะนวนิยาย สิ่งที่เขียนไว้ในนวนิยายต้อง 

ยอมรับว่าอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงทีเดียว แต่หยิบ 

เรื่องจริงผสมกับจินตนาการ เพื่อให้นวนิยายสนุก และ 

น่าสนใจตามที่ผู้เขียนต้องการ สำหรับนวนิยายเรื่อง  

“ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” เราสามารถมองคนจีน รู้จัก 

คนจีน ผ่านสายตาของนักเขียนหญิงคือ“ เถี่ยหนิง” ซึ่งมี 

ผลงานเป็นท่ีรู้จักท่ัวประเทศ และแปลมาแล้วหลายภาษา 

แต่เป็นคร้ังแรกท่ีแปลเป็นภาษาไทย นอกจากจะได้เน้ือหา 

ความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้อารมณ์ความรู้สึกของคนจีน

แท้ๆ มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต และประเพณีของสังคมจีน 

ผู้เขียนใช้กลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจ เพราะคนเล่า 

เรื่องคือ “ฉัน” ไม่ระบุชื่อแซ่ รู้แต่เพียงว่าเป็นพี่สาว 

ผู้สนิทสนมรักใคร่กับนางเอก ในฐานะผู้แปล ข้าพเจ้า 

ก็พยายามไปเสาะหาสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงในนวนิยาย เพื่อ 

ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างถูกต้อง เช่น “ลูกลิ้น” 

เสาะหาจนพบว่าเป็นลูกบ๊วยชนิดหนึ่งนำมาทำเป็น 

หวานเย็น หรือ “แชมพูไข่” ข้าพเจ้าจำได้ว่าสมัยเด็กเคย 

ใช้แชมพูไข่สระผม แต่ไปหาที่ไหนไม่เจอ ก็มีคนค้นสูตร 

และทดลองทำมาให้”

 “...เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมายาวนาน ต้ังแต่สมัย 

ปฏิวัติวัฒนธรรมจีน ขณะที่ตัวเอกของเรื่อง “ไป๋ต้าสิ่ง” 

อายุได้ 10 ปี เขาเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะพิเศษอย่าง 

หนึ่งคือ เป็นคนดีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ไม่คิดถึงตัวเอง 

เรื่องนี้อาจทำให้ตัวเขามีปัญหาบ้าง เพราะคนที่คิดแต ่

ช่วยคนอื่นเป็นหลัก ย่อมถูกเอารัดเอาเปรียบ เรื่องนี้ 

“ไป๋ต้าสิ่ง” ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่คนในครอบครัว 

อาทิ ยาย ลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็ก แต่เขากลับ 

ไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ เขากลับสบายใจที่คนอื่น 

มีความสุข เขาก็มีความสุขในการให้คนอื่น”

 “...เรื่องผ่านไปจนกระทั่งเขาโตขึ้น เขาเป็นคน 

ใช้ได้ ทำงานทำการตำแหน่งดีพอสมควร แต่อาจไม ่

โชคดีเรื่องความรัก เพราะเวลาที่คิดว่าจะได้รับความรัก 

ก็มีอันเป็นไปทุกกรณี” พระองค์ทรงบรรยายเนื้อเรื่อง 

มาสักพัก ก่อนจะทรงหยุดบรรยายเนื้อเรื่องด้วยคำว่า  

“ไม่อยากแนะนำมาก เดี๋ยวรู้เรื่องกันหมดแล้วจะไม่อ่าน

หนังสือ ไม่ซื้อหนังสือ” ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม 

จากผู้ฟังไม่น้อย

 หลังจากทรงบรรยายเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนฯ 

ก็เสด็จทอดพระเนตร นิทรรศการ “หูท่ง เอกลักษณ ์

โดดเด่นของเมืองปักกิ่ง” ที่จัดขึ้นโดยจำลองตัวอย่างของ 

“หูท่ง” ในนวนิยายเรื่อง “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” 

ทั้งนี้ ผู้ประพันธ์ได้ใช้ “หูท่ง” ลักษณะชุมชนที่พบมาก 

ทางจีนภาคเหนือ บ้านเรือนจะเป็นเรือนเตี้ย ๆ แบบที ่

เห็นในหนังจีนย้อนยุคเป็นฉากหลังของนวนิยาย  มีสินค้า 

และอาหารต่างๆ จากร้านของชำ ที่ตัวละครได้มีการ 

กล่าวถึงในพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนี้มาจัดแสดง เช่น 

เสียวตู่ (xiaodu) บ๊วยแดง แชมพูไข่ เครื่องกระป๋องต่างๆ 

น้ำมัน เกลือ ซีอิ๊ว จิ๊กโฉ่ว ขนมเปี๊ยะ ขนมจันอับฯลฯ 

ซึ่งผู้เข้าชมนิทรรศการ จะมีโอกาสทดลองรสชาต ิ

ของเสียวตู่ (xiaodu) และขนมบางชนิดด้วย

 นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ  

บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย 

พระราชนิพนธ์แปลเรื่องนี้ กล่าวว่า “เหตุผลที่สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลือก 

แปลวรรณกรรมเร่ืองน้ี ส่วนหน่ึงเพราะต้องการให้คนไทย 

รู้จัก “หูท่ง” ขณะเดียวกันพระองค์ทรงรู้สึกเสียดายที่  

“หูท่ง” ถูกรื้อถอนไปสร้างเป็นอาคารสูง เรื่องนี้ได้ทำให ้

สถานทูตจีนประจำประเทศไทยประทับใจและชื่นชม 

พระกรุณา ซึ่งปีหน้าก็จะครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ 

ไทย-จีน ทั้งสองประเทศก็น่าจะมีอะไรดีๆ มากขึ้น”

 ขณะนี้ แม้นิทรรศการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามท ี

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมสัมผัสค่านิยมและคุณธรรม 

ของโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่จาก “ตลอดกาลน่ะนาน 

แค่ไหน”  พระราชนิพนธ์แปล ประเภทนวนิยาย ลำดับ 

ที่ 9 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี หนังสือดีที่ควรอ่าน ได้ ณ สำนักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

บรรณานุกรม

ทีมข่าวหน้าสตรี. (2557, มีนาคม 30). พระราชนิพนธ์ 

 แปลในสมเด็จพระเทพรัตน์กระเทาะสังคมจีน 

 ยุคเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรม. ไทยรัฐ, หน้า 20.

พระราชนิพนธ์ทรงแปล ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน.  

 (2557, มีนาคม 31). ค้นเมื่อ 1 เมษายน 2557, 

 จาก http://www.komchadluek.net/detail/20140331/ 

 181949.html#.UzpgObfNuM8

“ตลอดกาลน่ะ นานแค่ไหน” พระราชนิพนธ์แปล ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
เรวดี  เรืองประพันธ์                                               สำนักหอสมุดกลาง



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 จากการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 

ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ชะอำ-หัวหิน  

ณ ประเทศไทย ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบกับข้อเสนอของ 

ประเทศไทยเกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

ในอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพ่ือเสริมสร้างความ- 

เป็นปึกแผ่นของอาเซียนและนำอาเซียนไปสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และได้ออกแถลงการณ์ 

ว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมท้ังได้จัด 

ต้ังคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกัน 

ในอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN  

Connectivity: HLTF-AC) เพื่อจัดทำแผนแม่บทว่าด้วย

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on 

ASEAN Connectivity: MPAC)

 ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17  

ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 

2553 ที่ประชุมฯ ได้ข้อสรุปสำคัญอันหนึ่ง คือ การสร้าง 

ความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 

อันจะครอบคลุมท้ังการเช่ือมโยงทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การเชื่อมโยงด้านระบบ/กระบวนการทำงานต่างๆ และ 

การเชื่อมโยงระหว่างประชาชนด้วยกัน ตาม MPAC  

เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยง 

ระหว่างกันในอาเซียนปี 2554-2558 

 MPAC มีเจตนารมณ์ที่จะเร่งรัดการเชื่อมโยง 

ประเทศสมาชิกท้ัง 10 รัฐให้เป็นหน่ึงเดียว โดยมีเป้าหมาย 

สูงสุดเพ่ือการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนอย่าง 

แท้จริงภายในปี 2558 และให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของ 

สถาปัตยกรรมภูมิภาค ท้ังน้ี MPAC ได้กำหนดการเช่ือมโยง 

ครอบคลุม 3 มิติ คือ การเช่ือมโยงทางกายภาพ การเช่ือมโยง 

องค์กร และการเชื่อมโยงประชาชน ดังนี้

 การเช่ือมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) 

จะเน้นความเช่ือมโยงในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ 

ทั้งโดยการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

เดิมท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และการขยาย 

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น 

โดยมี 7 ยุทธศาสตร์หลักในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยง 

ทางกายภาพ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง 

อาเซียนให้แล้วเสร็จ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ดำเนินโครงการเส้นทางรถไฟ 

สิงคโปร์-คุนหมิงให้แล้วเสร็จ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายระบบการขนส่ง

ทางน้ำบนภาคพ้ืนทวีปท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกัน

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการขนส่งทางทะเล 

ที่เชื่อมโยง มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างระบบการขนส่งต่อเนื่อง 

หลายรูปแบบที่คล่องตัวเพื่อให้อาเซียนเป็นศูนย์กลาง 

การขนส่งในเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

ประเทศสมาชิก

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ให้ความสำคัญกับโครงการ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอาเซียน

 สำหรับยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงที่สำคัญ อาทิ

 - การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ 

คมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แผนแม่บท 

MPAC จะผลักดันโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้าน 

การคมนาคมทางบกที่สำคัญให้แล้วเสร็จ อาทิ โครงการ 

ASEAN Highway Network (AHN) ซึ่งเป็นเครือข่าย 

เส้นทางถนนเช่ือมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะ 

ทางทั้งสิ้น 38,400 กิโลเมตร ซึ่งยังมีอีกหลายจุดที่ขาด 

ความเชื่อมโยง (Missing Link) โดยเฉพาะในพม่า และ 

อีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมี 

โครงการ Singapore Kunming Rail Link (SKRL) 

ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมโยง 8 ประเทศ คือ เส้นทาง 

หลักที่ผ่าน 6 ประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย กัมพูชา 

เวียดนาม และจีน (คุนหมิง) และมีเส้นทางแยกอีก 2 สาย 

คือ ไทย- สปป.ลาว และไทย-พม่า ซึ่งยังมี Missing Link 

หลายจุดในกัมพูชา เวียดนาม พม่า สปป.ลาว และไทย 

สำหรับทางน้ำ แผนแม่บท MPAC ได้กำหนดยุทธศาสตร ์

พัฒนาศักยภาพท่าเรือหลักสำหรับเครือข่ายการขนส่ง 

ทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนไว้ 47 แห่ง ซึ่งท่าเรือกรุงเทพ 

และท่าเรือแหลมฉบังของไทยได้ถูกนับรวมไว้ใน 

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนา 

ประสิทธิภาพของเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ  

โดยเฉพาะเส้นทางในอนุภูมิภาค ขณะที่ทางอากาศจะ 

เน้นในเรื่องการปรับปรุงระบบการบิน/พัฒนาคุณภาพ

สาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับการขนส่งทางอากาศให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาเส้นทางบินใหม่

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของ

การขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาค

 -  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพ่ือตอบสนองการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

และบริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัว 

ทางการค้า รวมทั้งลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่เกิดจาก 

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ 

ท่ีต้องเร่งแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะบ่ันทอนการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใน

ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือ 

การจัดตั้ง ASEAN Broadband Corridor ภายในปี 2557 

เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงข้อมูลได้  

เช่นเดียวกันก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  2558

 - การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านพลังงาน เนื่องจาก 

ประเทศอาเซียนมีบทบาทสำคัญในการเป็นฐานการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรมของโลก ทำให้ความต้องการพลังงาน 

มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายประเทศ  

โดยเฉพาะ CLMV ยังไม่สามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่าง 

ทั่วถึง แผนแม่บท MPAC จึงเน้นให้ความสำคัญกับการ

เชื่อมโยงพลังงาน โดยอาศัยกรอบ ASEAN Power Grid  

(APG) และ Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)  

เป็นความเชื่อมโยงหลักเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้าน 

พลังงาน การเข้าถึงพลังงาน และความย่ังยืนด้านพลังงาน 

ภายในภูมิภาคอาเซียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 โดยมีคณะทำงานสาขาต่าง ๆ  ของอาเซียน (ASEAN 

Sectoral Bodies) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน 

การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาที่ 

กำหนดไว้ใน MPAC 

 ด้วยพื้นที่จำกัด ผู้เขียนจะขอนำเสนอเนื้อหา 

ที่เหลือในตอนต่อไป

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ตอนแรก)

    อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

การคูณเลข 2 หลักบรรทัดเดียว

 แน่นอนที่ว่าถ้าเราท่องสูตรคูณไม่ได้เราก็คง

ไม่สามารถคูณตัวเลขได้ สูตรคูณที่ใช้ในการคูณจะ 

ใช้เพียงแม่ 2 ถึงแม่ 9 เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว การคูณ 

เลขหลักเดียวด้วยเลขหลักเดียวใช้สูตรคูณได้เลย 

การคูณเลข 2 หลักด้วยเลขหลักเดียวก็สามารถทำ 

บรรทัดเดียวได้ บทความฉบับน้ีจะได้กล่าวถึงการคูณ 

เลข 2 หลักด้วยเลข 2 หลัก ซึ่งเป็นปัญหาที่พบกัน 

บ่อยๆในการคำนวณเพราะไม่ได้ยากเกินไปและ 

ไม่ได้ง่ายเกินไป

 การคูณเลข 2 หลักด้วยเลข 2 หลักโดยวิธี 

การคูณปกติใช้การตั้งคูณ ตัวอย่างเช่นต้องการหา 

ผลคูณของ  47 x 63 โดยวิธีการต้ังคูณจะได้ผลลัพธ์

ดังนี้

  47

 63

 141

                                      282

                2961   

 สำหรับการคูณเลข 2 หลักด้วยเลข 2 หลัก 

ให้ได้ผลลัพธ์ในบรรทัดเดียวน้ันเราอาศัยแนวความคิด 

ของกฎการกระจาย (10a + b)(10c + d)  =  100ac + 

10(bc + ad) + bd  โดยที่ 10a + b และ 10c + d 

เป็นเลข 2 หลัก ผลลัพธ์ bd เป็นหลักหน่วยถ้า 

เกินสิบให้ทดไปรวมในหลักสิบ 10(bc + ad) บวก 

จำนวนที่ทดมา (ถ้ามี) เป็นหลักสิบถ้าเกินสิบให้ทด 

ไปรวมในหลักร้อย และ 100ac บวกจำนวนที่ทดมา 

(ถ้ามี) เป็นหลักสิบถ้าเกินสิบให้ทดไปเป็นหลักพัน

ตัวอย่าง  ผลคูณ 47 x 63

วิธีทำ     (1) หลัง x หลัง คือ (7)(3) = 21 ใส่เลข  1  ทด 2

 (2)  ใกล้ x ใกล้ + ไกล x ไกล  คือ (7)(6) + 

(4)(3) = 54 บวกกับที่ทดมาคือ 2 ใส่เลข  6  ทด 5

 (3) หน้า x หน้า คือ (4)(6) = 24 บวกกับที่ 

ทดมาคือ 5 ใส่เลข  29

คำตอบ คือ  2961

ตัวอย่าง  ผลคูณ 

 47

 63  รูปแบบการคูณ 24   42 + 12   21

 2961                              54

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

คณิตคิดสนุก
 รศ.ทศพร คล้ายอุดม        ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

x

x

 ดีเจ ‘ท็อป’ พิธีกรรายการ MEN TALK ทาง 

chic channel เผยความภูมิใจหลังฝ่าฟันอุปสรรคตลอด 

เส้นทางการเรียนปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร ์

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จากท่ีเคยถามตนเองว่าจะผ่านแต่ละปัญหาไปได้อย่างไร  

   น า ย ณั ฐ เ ศ ร ษ ฐ์  

พูนทรัพย์มณี กรรมการบริหาร 

บริษัท IPD PACKAGING 

 จำกัด ดุษฎีบัณฑิตฯ 

กล่าวว่าปัญหาน่าหนักใจ 

ที่เข้ามาเป็นระยะเริ่มจาก 

ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เสียชีวิต 

ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น ที่ ป รึ ก ษ า 

หลายท่านมากกว่า 5 ท่าน 

แ ล ะ ทุ ก ค รั้ ง ต้ อ ง ป รั บ เ ป ลี่ ย น หั ว ข้ อ ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์  

ในช่วงเรียน Course Work ปีแรกเป็นช่วงที่หนัก 

และโหดมาก เพราะตอนนั้นยังจัดรายการวิทยุ และ 

รับงานอีเว้นท์ แม้จะพยายามปรับเวลาโดยการไม่รับงาน 

วันศุกร์ เพ่ือจะได้เตรียมการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ แต่การ 

แบ่งเวลาก็ยังไม่ลงตัว 

 “ที่หนักที่สุดคือวันเสาร์-อาทิตย์ที่ต้องมาเรียน 

เต็มวัน 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ช่วงนั้นผมยังรับงาน 

จัดรายการวิทยุถึงตี 1 และรีบตื่นเช้าวันอาทิตย์มาเรียน 

ช่วงนั้นผมถามตัวเองหลายครั้งว่า การเรียนปริญญาเอก 

เป็นส่ิงท่ีใช่หรือยัง เม่ือถามตัวเองหลายคร้ัง และคำตอบ 

ยังคงใช่สำหรับตัวเอง จึงตัดสินใจลดงาน เลือกรับเฉพาะ 

บางงาน จนกระทั่งจบ Course Work จึงเริ่มรับงาน 

โทรทัศน์ แต่ยังคงแบ่งเวลาเรียน ส่งเมลถึงอาจารย ์

ที่ปรึกษา ทุกช่วงยังคงมีอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา 

ที่ไม่ตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาเมืองไทยปีละครั้ง  

การหาข้อมูลที่มีน้อยมากในเมืองไทย 

 ... หัวข้อดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่อง Populism 

ศึกษาเปรียบเทียบกับ Political Marketing มุ่งศึกษาเก่ียวกับ 

การเมืองในแง่ของการตลาด ในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่ง 

ของการทำประชานิยม มีการนำการตลาดมาเปรียบเทียบ 

กับนโยบายทางการเมืองที่เป็นประชานิยม ซึ่งภาษาไทย 

ยังไม่มีการแปลคำจำกัดความคำว่า Political Marketing 

ว่าควรเป็น การเมืองการตลาด หรือการตลาดการเมือง”  

 นายณัฐเศรษฐ ์ กล่าวต่อไปอีกว่า หากพิจารณา 

แนวโน้มทางการเมืองต้ังแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เห็นได้ว่า 

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะในด้านการเมือง 

หรือการขายสินค้าต่างๆ เช่น ธนาคารต้องมีสีที่เป็น 

เอกลักษณ์อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน หากพูดถึงการตลาด 

ในทางการเมือง หลายคนรู้สึกว่าดี ไม่ผิด แต่เวลาพูดถึง

ประชานิยมกลับกลายเป็นสิ่งผิด ไม่ถูกต้อง เหมือนเป็น 

เรื่องที่หลอกลวงประชาชน เพื่อที่จะได้เสียงโหวตเข้ามา 

 “ผมศึกษาวิจัยว่า ประชานิยมทางการเมืองต่างจาก 

การตลาดหรือไม่ มีความเหมือนความต่างกันอย่างไร 

เราในฐานะประชาชนหรือผู้บริโภคควรจะได้รู้ว่าอะไร 

คือความจริง ผลที่ได้จากการศึกษาคือ ไม่มีความต่าง 

ระหว่างการเมืองและการตลาด แต่เป็นจรรยาบรรณ 

ของนักการเมือง และการรับรู้ของประชาชนที่ต้องรับรู ้

ว่ามีส่ิงน้ีอยู่ เราในฐานะผู้บริโภคต้องตระหนักรู้ให้เท่าทัน 

เพื่อจะไม่โดนหลอก ดังนั้น ขอให้เราตั้งธงไว้ก่อนเลยว่า 

สิ่งที่จะได้ฟังเป็นเรื่องการตลาด ต้องคิดตามว่า คนพูด 

ต้องการอะไร แล้วเราจะได้อะไร นโยบายเหล่านั้นทำได้

จริงหรือไม่ ต้องใช้วิจารณญาณ และความรู้ท่ีจะอ่านให้ออก 

ประชาชนต้องตาสว่าง ไม่ตกเป็นเหยื่อ ผมศึกษาเรื่องนี ้

เพื่อให้เห็นว่าการเมืองเป็นธุรกิจเช่นกัน”

 “ในชีวิตผมมีโอกาสได้เจอคนมากมาย ทำงาน 

ท่ามกลางสายตานับร้อย แต่เมื่อต้องสอบ defend หัวข้อ 

กับคณะกรรมการท้ัง 5 ท่าน กลับกลายเป็นส่ิงท่ียากท่ีสุด 

ในชีวิตผม การเรียนปริญญาเอก เป็นการเอาชนะตนเอง 

ผมเองท้อหลายคร้ัง และถามตัวเองเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ 

เพราะเมื่อเรียน ชีวิตเครียดมาก มีเวลาให้กับครอบครัว 

น้อยลง ต้องลดงานในวงการ แต่เมื่อผมตัดสินใจเลือก 

ที่จะเดินมาสมัครเรียน และในวันนี้ที่ทำสำเร็จ เป็นการ 

พิสูจน์ว่าเราทำได้ ‘ถ้าเริ่มที่จะทำแล้ว ต้องทำให้สำเร็จ’ 

เพราะเคยมีคนบอกผมสมัยเด็กว่า ดวงผมจะเรียนไม่จบ 

สิ่งนี้เป็นแรงผลักดัน และบอกตัวเองว่า เราเท่านั้นที่จะ 

เป็นคนดำเนินชีวิต ไม่ใช่คนอื่น ผมต้องพิสูจน์ให้คุณแม่

เห็นว่าเราทำได้”

 ดีเจท็อป กล่าวอีกด้วยว่า เมื่อผมสำเร็จการศึกษา 

ในปี 2556 ผมได้รับโปรโมทเป็น CEO มีการปรับ 

โครงสร้างบริษัท จึงมีโอกาสได้ทำหลายหน้าที่ เจาะลึก 

นับเป็นจังหวะที่ดีที่สามารถทุ่มเทเวลาได้เต็มที่แล้ว  

ยังเป็นการเร่ิมนำความรู้ไปพิสูจน์ ท้ังการบริหารโรงงาน 

และดูแลพนักงานสองพันกว่าคน 

 “รู้สึกประทับใจการเรียนที่สถาบันการศึกษา 

นานาชาติมาก ทั้งโปรเฟสเซอร์ที่มาสอนล้วนเป็นระดับ 

แนวหน้าของแต่ละมหาวิทยาลัยจากหลายประเทศ 

ผมเคยคิดที่จะไปเรียนปริญญาเอกที่ต่างประเทศ 

แต่ตัดสินใจเรียนท่ีรามคำแหง เม่ือได้เห็นรายช่ือคณาจารย์ 

ถ้าบินไปเรียนที่ต่างประเทศ อาจจะไม่ได้เรียนกับ 

คณาจารย์เก่งๆ หลายท่านเท่ากับเรียนที่รามคำแหง 

และถ้าเรียนในประเทศไทย จะได้อยู่กับครอบครัว ได้ทำงาน 

มีชีวิตประจำวันที่เป็นปกติ

 ... โอกาสน้ี ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อขุนฯ รามคำแหง 

เป็นสถาบันที่แตกต่างจากทุกที่ที่เคยเรียน เป็นที่ให้ผม 

ได้พบเพ่ือนในวงการธุรกิจมากมายทำให้เรามีความผูกพัน 

รู้สึกเป็นสังคมเดียวกันที่ เชื่อมถึงกันในความเป็น 

รามคำแหง”

“ดีเจท็อป ณัฐเศรษฐ์” การันตี เรียนปริญญาเอก
สถาบันนานาชาติรามคำแหงดีกว่าเรียนท่ีเมืองนอก



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 2. กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ แต่ยังไม่ได้ 

ชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ ให้แนบหลักฐานที ่

คณะรับรองจำนวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ไปด้วย มิฉะน้ัน 

จะยกเลิกคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน

 หลักเกณฑ์

 1. เป็นนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา (ลงทะเบียน 

เรียนได้สูงสุด 30 หน่วยกิต) ในภาคนั้น ๆ โดยต้องทำ 

เครือ่งหมายขอจบการศกึษา (X) ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน 

(ม.ร.34) ด้วย

 2. ขอสอบซ้ำซ้อนได้สูงสุด 4 กระบวนวิชา  

ในวันและเวลาสอบเดียวกัน

 3. นักศึกษาท่ีขอสอบซ้ำซ้อนห้ามย้ายศูนย์สอบ

 4. ในกรณีที่นักศึกษาขอแจ้งสอบซ้ำซ้อน โดย 

ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มีสิทธิขอสอบซ้ำซ้อนได้ มหาวิทยาลัย กองบรรณาธิการ

ถาม ผมมีความสงสัยเร่ืองเกรด ขอคำอธิบายเป็นข้อ ๆ 

 ข้อ 1. ถ้าเราสอบได้เกรด D วิชาหนึ่งแล้วเรา 

ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นอีกรอบหนึ่งพอถึงวันสอบเรา 

ไม่ได้สอบวิชาดังกล่าว ขอเรียนถามว่าจะเป็นการรีเกรด

หรือไม่

 ข้อ 2. ถ้าเราสอบได้เกรด D วิชาหนึ่ง แล้วเรา 

ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นอีกรอบหนึ่งพอถึงวันสอบเรา 

ได้ไปสอบวิชาดังกล่าว แต่ปรากฏว่าสอบได้ F ขอเรียน 

ถามว่าจะเป็นการรีเกรดหรือไม่

 ข้อ 3. ถ้าเราสอบได้เกรด D+ วิชาหนึ่งแล้วเรา 

ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นอีกรอบหนึ่งพอถึงวันสอบเรา 

ได้ไปสอบวิชาดังกล่าว แต่ผลสอบได้ D (ต่ำกว่าคร้ังก่อน)  

ขอเรียนถามว่าจะเป็นการรีเกรดหรือไม่

 ข้อ 4. ถ้าเราสอบได้เกรด D วิชาหนึ่งแล้วเรา 

ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันอีกรอบหน่ึง แต่เราได้ไปบอกเลิก 

กระบวนวิชาดังกล่าวพอถึงวันสอบเราไม่ได้ไปสอบวิชา 

ดังกล่าว ขอเรียนถามว่าจะเป็นการรีเกรดหรือไม่

ตอบ จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 ข้อ 16  การวัดและประเมินผลการศึกษา

   16.5.3 นักศึกษามีสิทธิปรับอักษรระดับ 

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำกว่า 

อักษรระดับคะแนน C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษร 

ระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียวตามข้อบังคับฯ 

ข้างต้นตอบได้เป็นข้อตามคำถาม ดังนี้

   ข้อ 1 ไม่เป็นการรีเกรด

   ข้อ 2  ไม่เป็นการรีเกรด

   ข้อ 3  เป็นการรีเกรด แต่มหาวิทยาลัยจะ 

ปรับเกรดให้เหลือเพียงเกรดเดียวคือเกรดท่ีได้ D+ เท่าน้ัน

   ข้อ 4 ไม่ เป็นการรี เกรดแต่ในกรณีที่ 

นักศึกษาได้ทำเรื่องบอกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าวแล้ว  

นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ ดังน้ัน เม่ือถึงวันสอบนักศึกษา 

จึงไม่มีสิทธิในการเข้าสอบในวันสอบดังกล่าว

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ภูมิภาค มีปัญหา 

อยากทราบว่าถ้าในเทอมใดที่ดิฉันได้ลงทะเบียนแล้ว 

มีบางวิชาวันเวลาสอบซ้ำกัน ดิฉันจะทำอย่างไร ที่จะ 

สามารถเข้าสอบได้ทั้ง 2 วิชา ช่วยอธิบายด้วย 

ตอบ คุณสมบัติของนักศึกษาส่วนภูมิภาคที่ขอสอบ 

ซ้ำซ้อนได้ มีดังนี้ 

 1.  เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคที่คาดว่าจะจบการ

ศึกษาในภาคน้ี โดยมีหน่วยกิตท่ีเหลือไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

(ไม่นับกระบวนวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคก่อน 

และยังไม่ทราบผลสอบ)

ให้ นศ.นำต้นฉบับหนังสือสำคัญ

แสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี

 ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งสำเนา 

หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบ 

ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานที่  

ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการ 

ตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่า 

หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางรายมีปัญหา 

บางประการ ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 ดังน้ัน จึงขอให้นักศึกษานำต้นฉบับวุฒิการศึกษา 

ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร หน่วยบริการตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป.

ช้ัน 3 ตั้งแต่วันออกหนังสือนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 

2557 จำนวน 18 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

      ชื่อ - สกุล             รหัสประจำตัว

 นายบรรจง  ฤทธิ์เรือง  5501508708

 นายเกรียงไกร  สาลีผล  5501515828

 นายสุบรรณ  หว่านทอง  5501712268

 นายสรวิศ  โชติอำพน  5502501801

 น.ส.ปาริฉัตร  วงษ์น้อย  5502506610

 น.ส.พนิตนันท์  ทศแสง  5503511148

 น.ส.ยุพิน  นามวงศ์  5504506352

 น.ส.ปาริชาติ  สระทองช่วง 5504511154

 น.ส.กิตติยา  สุระเทวี  5506507747

 น.ส.พัทธ์ธีรา  กอศิริวลานนท์ 5506518090

 ส.ท.สุภโชค  มิตรศรี  5506518637

 น.ส.ขนิษฐา  (ธมลวรรณ) โพธิ์อร่าม 5506537108

 นายพิสาท  เฉลิมรัตน์  5506537645

 นายปิยะวัฒน์  พลอยไพบูลย์ 5506540805

 นายอากร  ไกรฤกษ์  5513600543

 น.ส.อุทุมพร  กันทะสอน 5553000091

 น.ส.สุไลลา  หะหลี  5590510870

 น.ส.สุพัตรา  คงเขียว  5590519954

  ท้ังน้ีหากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษา 

ไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษา ถือว่าผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ

และจะดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาฯ            (ต่อจากหน้า 4)

การศึกษาแล้ว จะอ่านหนังสือและสมัครสอบเพื่อบรรจ ุ

เข้ารับราชการท่ี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ต่อไป” 

 นายธนชัย  แปงคำเรือง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัด 

สุพรรณบุรี กล่าวว่า ตัดสินใจเข้ามาฝึกปฏิบัติงานกับวิชา 

RAM 3000 สหกิจศึกษา เพราะต้องการเรียนรู้แนวคิด 

ทักษะการทำงานทางด้านการตัดต่อ ปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ซึ่งได้รับคำแนะนำอย่างดีจากพี่เลี้ยง อีกทั้งได้ลงไป

ปฏิบัติงานในด้านอ่ืนๆ และการเข้าไปพักอยู่กับศูนย์วิจัย 

เป็นเวลา 4 เดือน ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนอกเหนือ 

จากการทำงานด้วย ถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถ 

นำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป  และต้ังใจว่าหลังจาก 

ได้ฝึกงานกับหน่วยงานราชการแล้ว เม่ือสำเร็จการศึกษา 

จะออกไปเรียนรู้การทำงานในบริษัทเอกชนเพื่อพัฒนา

ตนเองต่อไป 

 และนางสาวพรพรรณ  กฤษนาม  นักศึกษาคณะ- 

รัฐศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานท่ีสำนักงานกำลังพล กลุ่มงาน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า 

การฝึกงานทำให้รู้จักใช้สติ รอบคอบ มีระเบียบวินัย 

รู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ตรงต่อเวลา และฝึกความรับผิดชอบ 

ได้ดี ซึ่งการเข้ามาฝึกปฏิบัติงานจริงที่สำนักงานตำรวจ 

แห่งชาติ ได้นำความรู้ทางวิชารัฐศาสตร์มาประยุกต์ใช ้

กับการทำงานในส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ด้วย

 อยากให้เพื่อนๆ เข้ามาฝึกปฏิบัติงานจริงกับวิชา 

RAM 3000 สหกิจศึกษา เพราะนอกจากจะได้รับหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต แล้ว ยังได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน 

และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งการ

อยู่ร่วมกันในสังคมด้วย”

จะตัดกระบวนวิชาท่ีซ้ำซ้อนออกให้เหลือ 8 กระบวนวิชา 

(ไม่เกิน 24 หน่วยกิต) โดยไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตของ 

กระบวนวิชาที่ตัดออก

 5. การสอบซ้ำซ้อนจะต้องไปเข้าสอบซ้ำซ้อน 

ซึ่งจัดแยกต่างหากจากห้องสอบปกติ

 6. กรณีนักศึกษาขอสอบซ้ำซ้อนไว้แล้ว และ 

ปรากฏว่าวิชาใดวิชาหน่ึงสอบผ่านแล้ว ทำให้วิชาท่ีเหลือ 

ไม่ต้องสอบซ้ำซ้อน ให้นักศึกษาไปเข้าสอบปกติตาม 

ตารางสอบไล่รายบุคคล

 จากคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ข้างต้น นักศึกษา 

ต้องมีหน่วยกิตซึ่งมีสิทธิกากบาทขอจบ จึงจะมีสิทธ ิ

สอบในวิชาที่ลงทะเบียนวันเวลาสอบซ้ำกัน ถ้าไม่เข้า 

หลักเกณฑ์ นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาที่

มีวันเวลาสอบตรงกันได้

นายธนชัย  แปงคำเรือง น.ส.พรพรรณ  กฤษนาม



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

มษ.อบรมภาษารัสเซีย                  (ต่อจากหน้า 1)

 ◆  ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว (RT1)

จัดอบรมวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าอบรม 

หลักสูตรละ 2,800 บาท

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้

ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2557 (เว้นวันอาทิตย์) 

ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ช้ัน 3 โทร. 0-2310-8268, 

0-2318-0054-5 ต่อ 1099, 1061 หรือ 081-647-1200, 

081-854-3340, 081-551-7219

2556 มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกในระดับปริญญาโท 

จำนวน 105 คน และปริญญาตรี จำนวน 65 คน

 การดำเนินงานของคณะมีปัญหา-อุปสรรค 

บ้างหรือไม่

 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคณะสาธารณสุข- 

ศาสตร์อาจมีบ้างเพราะเป็นคณะใหม่ถึงแม้จัดตั้งมา

ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2551 แต่เพิ่งรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีและปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

และในปีการศึกษาน้ีเปิดรับท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ในระดับปริญญาตรีเปิดสอนคณะสาธารณสุขศาสตร์ท่ี 

จังหวัดสุโขทัยเท่านั้น 

 พัฒนาการข้ันต่อไปของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

อาจเปิดสอนในสาขาวิชาท่ีครอบคลุมทางด้านสาธารณสุข 

มากขึ้นในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมทั้ง 

จะเปิดสอนปริญญาเอกต่อไป เพื่อให้สอดรับกับการ

เข้าสู่ตลาดแรงงานและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 

2557 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำป ี

การศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี และนักเรียนชั้น 

ม.ปลาย เข้าเรียนระบบ Pre-degree   ใน 2 หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

และระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข หลักสูตร 

36 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันเสาร์ 

เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 

-12.00 น. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 6 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย นครพนม ศรีสะเกษ พังงา 

นครราชสีมา และเชียงราย ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

150,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด พร้อมศึกษาดูงาน 

ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

ได้ต้ังแต่บัดน้ี -  15 พฤษภาคม 2557  สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสุโขทัย โทร.0-2310-8928, 089-115-9089, 

094-706-2298 

 ม.ร. เปิดคณะฯ                             (ต่อจากหน้า 3)

รวมถึงการแสดงจากศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 

ร่วมสร้างความบันเทิงในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2557น้ี             

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

และผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ นายยืนยง โอภากุล 

‘แอ๊ด คาราบาว’ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต แถลงข่าว 

การจัดงานมหกรรมดนตรี  ‘ทุ่งกรุงเฟส’ คร้ังท่ี 2 และ 

การเปิดการเรียนการสอนสาขาใหม่ ในสาขาดนตร ี

เพ่ือชีวิตและการประพันธ์เพลง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 

ณ บริเวณลานหน้าอาคารเวียงผา ม.รามคำแหง

 โอกาสนี้ รศ.รังสรรค์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงนอกจากมีหน้าที่ในการให้ความรู้ทาง 

วิชาการแล้ว ยังมีหน้าท่ีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยจัดให้มีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เผยแพร ่

ศิลปวัฒนธรรมไทยในหลายแขนง และสอนให้ลูกศิษย์

สามารถนำวิชาความสามารถท่ีได้เรียนออกไปทำงาน 

ได้จริง ทั้งยังมีวิสัยทัศน์ว่า ต่อไปอีกไม่เกิน 5 ปี  

ประเทศไทยจะมีศิลปินไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ม.ร.จึงต้องผลิตศิลปินที่มีคุณภาพเพื่อรองรับ 

กับสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัย 

ได้รับเกียรติจาก “แอ๊ด คาราบาว” ศิลปินเพลงเพ่ือชีวิต

มาร่วมร่างหลักสูตรเพิ่มเติมและเป็นอาจารย์พิเศษ  

ในสาขาดนตรีเพื่อชีวิตและการประพันธ์เพลงให้กับ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่และ 

หลักสูตรแรกของประเทศไทยด้วย

 “คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้องการปั้นลูกศิษย์ 

ให้พวกเขานำเอาพรสวรรค์ท่ีมีออกมาใช้ และผลักดัน 

ให้ประสบความสำเร็จ มีเวทีแห่งไหนทั้งในประเทศ 

หรือต่างประเทศ ก็จะนำนักศึกษาออกไปแสดงความ 

สามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเหมือนเช่น 

มหกรรมดนตรี ‘ทุ่งกรุงเฟส’ ครั้งนี้ คณาจารย์และ 

นักศึกษาของเราจะได้ออกไปแสดงศักยภาพที่มี 

ทางด้านดนตรีและการแสดงที่หลากหลาย เชื่อว่าจะ 

สร้างความบันเทิงและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

อย่างแน่นอน”

 ขณะที่ แอ๊ด คาราบาว ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต 

กล่าวว่า ตนได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาดนตรีไทย 

สมัยนิยม เมื่อปีการศึกษา 2555 จึงคิดว่า ถ้ามีสิ่งใด 

ท่ีสามารถแสดงความกตัญญูต่อสถาบันได้ก็อยากทำ 

ประกอบกับที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงวันนี้ได้  

เพราะมีดี ในเรื่องการแต่งเพลง ซึ่งเป็นอาชีพหลัก 

และเป็นสิ่งที่รัก 

 “เมื่อ ม.รามคำแหงให้โอกาสผมได้เข้ามา 

ร่วมร่างหลักสูตรในสาขาดนตรีเพ่ือชีวิตและการประพันธ์ 

เพลงแล้ว ผมตั้งใจจะนำประสบการณ์ตลอด 33 ปีที่ 

ได้แต่งเพลงมาจำนวนกว่า 1,000 เพลง ถ่ายทอด 

ให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ ต่อยอด และ 

สร้างบทเพลงใหม่ๆต่อไป ผมอยากสอนให้คนรุ่นใหม่

สามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้ เพราะทุกวันนี้

ถ้าศิลปินยังร้องเพลงของศิลปินคนอื่นอยู่ก็จะเป็น 

แค่ศิลปินธรรมดา แต่ถ้าสามารถแต่งเพลงขึ้นเองได้

ก็ย่อมได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะติดตัวศิลปินไปจน

ชั่วลูกชั่วหลาน 

 ในส่วนของการร่วมงานมหกรรมดนตรี 

‘ทุ่งกรุงเฟส’ ครั้งนี้ จะนำบทเพลงของคาราบาว  

มาขับร้องหลายเพลง ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความ 

บันเทิงที่หลากหลาย คุ้มค่า และเป็นอีกหนึ่งความ 

ประทับใจในชีวิตด้วย”  

 ด้านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าว 

ถึงการจัดงานมหกรรมดนตรี ‘ทุ่ งกรุง เฟส’ว่า 

มหกรรมดนตรี ‘ทุ่งกรุงเฟส’ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00-20.00 น.  

ณ ศาลาเฉลิมกรุง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง

ความสามารถ และฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน 

รวมถึงคณาจารย์ยังจะได้แสดงศักยภาพและความ 

เชี่ยวชาญด้านดนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียน 

การสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก 

ในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

 ภายในงานพบกับศิลปินลูกทุ่ง ลูกกรุง ศิลปิน 

เพลงเพ่ือชีวิต นำโดยแอ๊ด คาราบาว   ปกรณ์  พรพิสุทธ์ิ  

ไมค์ ภิรมย์พร  ศิลปินรับเชิญกิตติมศักด์ิ  รศ.รังสรรค์  

แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.รามคำแหง พร้อมการแสดง 

จากศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันตลอดจนศิลปิน 

รับเชิญ 

 ผู้ ส น ใ จ ส ำ ร อ ง ที่ นั่ ง แ ล ะ ซื้ อ บั ต ร ไ ด้ ที่  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง อาคารสุโขทัย 

ช้ัน1 บัตรราคา 1,000  400 และ 200 บาท สิทธิพิเศษ!!! 

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.รามคำแหง ลดราคา 

100 บาท ทุกท่ีน่ัง สอบถามเพ่ิมเติม โทร.0-2310-8296, 

085-157-5305

คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ               (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

สำหรับนักศึกษาสมัครใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 

2557 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ที่ประสงค์จะขอ 

กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ให้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์และ 

รายละเอียดการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ได้ที่ http://www.

ru.ac.th/scholarship/

  1. นักศึกษาสมัครใหม่ส่วนกลาง ให้ติดต่อรับ 

ใบสมัครขอกู้ยืมเงินกองทุนฯได้ที่อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สถานที่รับสมัคร) ชั้น 1 

ในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา (3-12 พฤษภาคม 2557) 

โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

  2. นักศึกษาสมัครใหม่ส่วนภูมิภาค ให้ติดต่อ 

รับใบสมัครขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ 

ท่ีสังกัด ในวันท่ีสมัครเข้าเป็นนักศึกษา (3-12 พฤษภาคม 

2557) โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

จะต้องจ่ายค่าแรงงาน จะต้องจ่ายค่าอะไรต่าง ๆ อีกมากมาย 

สิ่งเหล่านี้ลูกศิษย์ควรจะประเมินดู ว่าบรรดาญาต ิ

พ่ีน้องของเราท้ังหลายท่ียังอยู่ในชนบท แล้วก็ทำอาชีพ 

เกษตรหรือไม่ได้ทำอาชีพเกษตรก็ตามหรือแม้  

ตัวเราเองก็ตาม เรามาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ 

ในเมือง หรือที่ประจำท้องถิ่นนั้นก็ตาม ควรจะได ้

ขวนขวายหาความรู้แล้วนำไปบอกต่อ นำไปทดลอง 

นำไปเสริมให้กับครอบครัวที่ทำอยู่แล้ว บางอย่าง 

เขาอาจจะทราบดีกว่าเรา เพียงแต่ว่าการทราบดีกว่าน้ัน 

เขาอาจจะทำในเรื่องที่ผิดทิศทางอยู่บ้าง อย่างเช่น 

ปลูกผักได้ผักต้นโต ๆ ได้น้ำหนักมาก ๆ โดยใช้ปุ๋ยเคมี 

โดยใช้อะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ อันนั้นเรียกว่าเป็นเรื่อง 

ดำเนินการผิดรูป ผิดแบบ ผิดทาง อาจจะเป็นภัย 

ต่อการบริโภค อาจจะเป็นภัยต่อพืชต่อสัตว์อื่นๆ 

อย่างนี้เป็นต้น

 หากว่าเราได้ใช้ความสังเกต ใช้เวลาว่างให ้

เป็นประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์ที่มีอย่างมากมาย 

เลือกชม เลือกดู ดูว่าการปลูกต้นไม้แต่ละชนิด 

ปลูกพืชแต่ละอย่างอะไรต่าง ๆ  เหล่านี้นั้น ไม่ว่าจะนำ 

ไปเป็นยา หรือนำไปเป็นสมุนไพร หรือนำไปประกอบ 

เป็นอาหาร หรืออะไรก็ตามแต่ที่เราจะปลูกพืชไปใช้ 

หรือว่าปลูกข้าว ปลูกธัญพืชต่าง ๆ ก็ตาม ถ้าหากเรา 

หาความรู้ได้แล้วก็จัดเก็บ จัดคัดลอก แล้วก็นำไปบอกต่อ 

นำไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ นำไปพูดกับคนแก่คนที ่

มีอายุมาก หรือใครก็ตามแต่ที่ยังทำอาชีพเกษตร 

หรือมุ่งที่จะทำอาชีพเกษตรหรืออาจจะอยู่บ้าน 

ไม่ทำอาชีพอะไร แล้วก็อยากจะให้เขาทำ อยากจะให้เขา 

ออกกำลังกายบ้าง เราก็อาจจะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในทางที่จะใช้ออกกำลังกาย หรือทางที่จะทำให้เขา 

มีสุขภาพพลานามัยดี ไปแนะนำเขา อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ บางอย่างน้ัน ครูคิดไม่ถึงเหมือนกันว่า 

เขาจะทำได้โดยง่าย ปลูกได้โดยง่าย อย่างเช่น การปลูก 

หน่อไม้ฝรั่ง ครูเห็นเขาปลูกกันไม่ค่อยได้ผล แต่มา 

ระยะหลังนี้ครูเห็นเขาปลูกกันไปสุดลูกหูลูกตา 

ปลูกกันเป็นร้อยไร่ในท่ีดินท่ีน้ำท่วมไม่ถึง แต่สามารถ 

ท่ีจะเอาน้ำจากบาดาล หรือจากแหล่งเก็บน้ำ เอามารด 

อะไรต่าง ๆ อันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดของการ 

ดำเนินการ ซ่ึงจะต้องอาศัยความรู้ อาศัยประสบการณ์ 

เบื้องต้นอาจจะทำเพียงเล็กน้อย แต่ว่าค่อยทำมากขึ้น 

เมื่อเราได้ตลาดที่แน่นอน ซึ่งบางเรื่องถ้าหากศึกษา 

จะทราบว่ามีตลาดรองรับผลิตผล ผลิตภัณฑ์เกษตร 

อย่างเยอะมากมาย ผักพื้นบ้านอย่างเช่นผักกูด ครู

พบว่ามีการปลูกผักกูดขายได้วันละสี่ถึงห้าพันบาท 

แต่ก็อย่างว่า ถ้าหารายได้ขนาดนั้นได้กันทุกคน  

ประเทศไทยเราก็คงจะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

มันอาจจะต่ำกว่านั้น หรือบางทีอาจจะได้มากกว่านั้น 

อะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ประสบการณ์ อยู่ที่การขยัน 

หม่ันเพียร อยู่ท่ีการใฝ่เรียนใฝ่รู้ แม้ว่าเขาไม่ได้มีความรู้ 

พ้ืนฐาน เขาก็อาจจะได้จากลูกหลานท่ีเรียนไปบอกเขา 

แล้วก็ไปพาเขาทำ ว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไปทดลอง 

ให้เขาดู อย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ใน 

ต่างจังหวัดอย่างมากมาย 

 วันน้ีครูพูดถึงเร่ืองอย่างน้ี บางคนก็อาจจะบอกว่า 

มีเรื่องแปลกๆ มาชวนให้ทำ แต่สำหรับครูแล้วคร ู

ว่าไม่แปลก เพราะว่าอย่างน้อย ถ้าหากว่าบ้านเมือง 

เราถึงขั้นที่ทำอะไรก็ไม่พออยู่พอเป็น อย่างน้อยเรา 

ก็ยังปลูกผักปลูกหญ้ารับประทานกันได้ อยู่อย่าง 

พอเพียงได้ ลองดูนะครับ เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธานจัดโครงการ 

อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

สงขลา มีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เป็นประธานจัด 

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาด้านภาษา 

มลายูกลางสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายซูไฮมี อาแว 

กรรมการและเลขานุการสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ 

เป็นวิทยากรในการอบรม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 

รองรับการติดต่อส่ือสารในประชาคมอาเซียน  

โดยมีท้ังศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมรับ 

การอบรม  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 

19 เมษายน 2557 

กิจกรรมรามฯ - สงขลา
 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กร 

โดย คุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย ในวันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 

2557 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ช้ัน 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญฟัง
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กร



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓) วันที่ ๕ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

   

    
 
 
 
 
 

ทางเลือก
 ลูกศิษย์ครับ ครูจะพูดถึงทางเลือกคราวนี้ 

ก็อาจจะซ้ำกับหัวข้อที่เคยพูดไว้ จำไม่ได้แล้วว่า 

พูดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ทางเลือกในวันนี้นั้น 

จะพูดถึงทางเลือกท่ีพบท่ีเห็น ได้ประสบด้วยตนเอง  

น่ันก็คือทางเลือกท่ีจะรับข้อมูลข่าวสารทางด้าน 

โทรทัศน์

 ขณะน้ี โทรทัศน์บ้านเรามีความหลากหลาย 

หลายทางเลือกที่จะให้เราเลือกชม มีทั้งช่องที ่

ให้ความรู้ มีทั้งช่องที่ให้ความบันเทิง มีทั้งช่อง 

ท่ีทำอะไร ๆ ก็เป็นตัวอย่างได้ นำมาใช้ได้ ประยุกต์ได้ 

แล้วก็เป็นความรู้เป็นเรื่องที่คนที่อยู่ตามชนบท 

หรือคนที่อยู่ในเมืองก็ตามสามารถคิดแล้วก็ 

เอาไปทำได้ และที่สำคัญที่สุดนั้น ไม่เป็นการ 

จำกัดความรู้แต่ประการใด บางเรื่องคนที่เขา 

ไม่เคยศึกษาในระดับสูงหรือในระดับปริญญา 

อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ เขาก็สามารถที่จะทำได้ 

สามารถที่จะพัฒนาได้ อย่างเช่นการปลูกผัก 

ปลูกพืช เขาก็อาศัยความรู้จากการที่ได้รับการ 

อบรมจากเกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ศูนย์ฝึก 

หรือศูนย์การเกษตรอะไรต่าง ๆ ได้ทั้งสิ้น หรือ 

ถ้าหากว่าพูดไปถึงเรื่องพืชอื่น ๆ อย่างเช่น พืชที่ 

ใช้เป็นยา พืชท่ีใช้นำมาประกอบเป็นยาทางเลือก 

หรือที่ เอาไปประกอบเป็นยาแผนโบราณ 

ก็มีมากมาย แล้วก็ทำออกมา ผลิตออกมา ต้นทุน 

การผลิตจริง ๆ แล้วก็ต่ำอยู่พอสมควร แต่เมื่อ 

เอาไปจำหน่าย ก็จะทำให้เกิดรายได้ ทำให้อยู่ 

อย่างพอเพียงได้อย่างง่าย ๆ ทีเดียว

 การที่จะเลือกทำ เลือกปลูก ก่อนอื่นนั้น 

เราจะต้องคิดว่า เราควรจะทำอย่างไร ท่ีพูดว่าเรา 

ในที่นี้นั้น ครูอยากจะสื่อไปถึงลูกศิษย์ที่เรียนอยู่

ในชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกก็ตาม 

ควรที่จะดู แล้วก็ควรที่จะจัดเก็บความรู้ นำไปสู ่

ตำบลบ้านเกิด นำไปสู่ญาติพ่ีน้องท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ 

หรือญาติพี่น้องที่ประกอบอาชีพยังไม่พอเพียง 

ยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงตนได้ แต่ก็ยังฝืนไป 

ยังทำไป

 อาชีพบางอย่างที่อยู่ในชนบทนั้น บางท ี

เราจะเห็นได้ว่า อาชีพบางอาชีพนั้น อาศัยน้ำฝน 

โดยแท้ ก็คือการทำนาทำไร่ บางอาชีพน้ันก็อาศัย 

ความขยันหม่ันเพียร ทำไปแค่ไหนเพียงใด ก็ทำได้ 

แค่พอกิน พอได้เล้ียงครอบครัวเท่าน้ัน ไม่สามารถ

ที่จะมีเงินเก็บเงินออมได้ เพราะจะต้องจ่ายค่าปุ๋ย 
(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.สัมมนา “การประกันคุณภาพระบบ ISO ไปสู่ TQA ฯ”

 สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การประกันคุณภาพ 

ระบบ ISO ไปสู่ TQA เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน”  โดยมี อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ  

รองอธิการบดีฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 

คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCL ชั้น 1

   โอกาสนี้ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ 

กล่าวว่า การสัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพระบบ ISO ไปสู่ TQA เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”  

จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพระบบการบริหาร 

คุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ TQA และสามารถนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน รวมท้ังพัฒนาระบบงานให้เกิด 

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา 

จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดกลาง สำนักเทคโนโลย ี

การศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล และสำนักงานวิทยบริการ

 โ ค ร ง ก า ร พิ เ ศ ษ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 

เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาการจัดการ           

รุ่นที่ 4 (ภาคค่ำ) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลา 17.30 - 21.30 น. ระบบการศึกษาแบบ Block 

Course System หลักสูตร 135 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร 144,900 บาท (แบ่งชำระ 

9 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 ผู้สนใจสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้ - 23  พฤษภาคม 

2557 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี สำนักงานโครงการฯ 

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก โทร. 0-2310-8213, 083-627-2439,  

081-831-1399, 081-423-5069 หรือที่ www. 

excbba.ru.ac.th 

 ม.รามคำแหง เชิญชวนชาวรามคำแหงและ 

ประชาชนทั่วไป รวมทีม 4 คน ประกวดเต้นฮูลาฮูป 

เพื่อสุขภาพ ในงาน “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัย 

สิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ” เปิดรับสมัคร 

ทีมเข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้-13 พฤษภาคม 2557 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  

หาสาสน์ศรี คณบดีคณะ- 

ศึกษาศาสตร์ ม.ร. ประธาน 

กรรมการฝ่ ายกิจกรรม 

แอโรบิกและประกวดฮูลาฮูป 

เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จะรวมพลัง 

ทุกภาคส่วนร่วมประกาศ 

เจตนารมณ์ต้านภัยส่ิงเสพติด ในการจัดงาน “ชุมชนรามฯ 

ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ”  

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.30-18.30 น. 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมหลายรายการจากคณะ/ 

สำนัก/ สถาบัน และชุมชนภายนอก รวมถึง การประกวด 

เต้นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพก็เป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญ 

ในงานน้ี เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชน 

ทั่วไปได้เสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 

ห่างไกลส่ิงเสพติดและยังเป็นการสนับสนุนโครงการ 

3D ในสถานศึกษาด้วย

เชิญชวนชาวรามฯ-ประชาชนทั่วไป 
ประกวดเต้นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพ

 ม.รามคำแหง ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามฯ 

และประชาชนท่ัวไปเข้าประกวดเต้นฮูลาฮูปเพ่ือสุขภาพ 

ซึ่งจัดประกวด 2 ประเภท คือ ประเภทความคิด 

สร้างสรรค์ และประเภทความสวยงาม ผู้สมัครทีมละ     

4 คน ไม่จำกัดเพศและอายุ และต้องนำอุปกรณ์ในการ 

แข่งขันมาเอง รางวัลการประกวดแต่ละประเภท 

ได้แก่ รางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อม 

โล่รางวัลอธิการบดี รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงิน 

รางวัล 2,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี- 13 พฤษภาคม 2557 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.edu.ru.ac.th ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 5 โทร.0-2310-8311-12 

โทรสาร.0-2310-8349


