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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
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(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 ฉบับที่ ๖ 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๔

ยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

   
รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

   
 

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก	 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(Doctor	 of	 Business	 Administration)	 รุ่นที่	 6	

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557	 คัดเลือก 

เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์และนำเสนอเค้าโครง 

ดุษฎีนิพนธ์	หลักสูตร	3	ปี	57	หน่วยกิต	ค่าธรรมเนียม 

ตลอดหลักสูตร	750,000	บาท	แบ่งชำระ	8	งวด

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน 

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	ช้ัน	5	คณะบริหารธุรกิจ 

โทร.0-2310-8236,	084-111-1206	หรือ	www.dba.ru.ac.th

(อ่านต่อหน้า 2)

	 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกคณะ		ทุกหลักสูตร	รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษที่เข้าศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ต้ังแต่รหัส	 50	 -	 55	 ได้รับยกเว้นการชำระค่ารักษา 

สถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ค้างชำระในภาค	 1	 และ/หรือ	 ภาค	 2	

ปีการศึกษา	 2556	 โดยนักศึกษาจะต้องมาลงทะเบียนเรียนในภาค	 1	

ปีการศึกษา	2557	ตามวันเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

	 สำหรับนักศึกษารหัส	 50	 -	 55	 ที่มาลงทะเบียนเรียนภาค	 1	

ปีการศึกษา	2557	และได้ชำระค่ารักษาสถานภาพที่ค้างชำระในภาค	1 

และ/หรือ	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 ไปแล้ว	 ให้นักศึกษานำหลักฐาน 

ไปขอรับเงินคืนได้โดยดำเนินการดังนี้

 1.	 นักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ	 ทุกหลักสูตร	 ให้ติดต่อ 

ขอดำเนินการได้ที่หน่วยบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา	 อาคาร	 KLB	

ชั้น	 1	 โดยนำใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2557	

ไปแสดงด้วย

	 2.	 นักศึกษาปริญญาตรีโครงการพิเศษ	 ให้ติดต่อขอดำเนินการ	

ณ	ที่ทำการของแต่ละโครงการ	

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัย 

สิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ 

พิษภัยของส่ิงเสพติด และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี พร้อมรวมพลัง 

ทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและออกกำลังกาย 

เต้นแอโรบิค อีกทั้งยังเปิดลานกีฬารามคำแหงเพื่อชุมชนต่อยอด 

การสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านส่ิงเสพติด	 และนำออกกำลังกายเต้นแอโรบิคโดยมี	 โดยมี	พล.ต.ต. 

นัยวัฒน์  เผดิมชิต	ผู้บังคับการตำรวจนครบาล	4	และผู้แทนชุมชน 

บริเวณโดยรอบ	 ม.ร.	 รวมทั้งบุคลากร	 และนักศึกษา	 เข้าร่วมงาน 

จำนวนมาก		เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2557	ณ	ลานหน้าอาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

	 โอกาสน้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กล่าวว่า	

            
   
         
  

   
 คณะนิติศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
	 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และหน่วยกิจการนักศึกษา	 คณะนิติศาสตร์	 

กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษาด้านทักษะการสื่อสารและการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เรื่อง	 “เทคนิคการ 

สืบค้นฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์”	 ให้กับ 

นักศึกษา	ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	และผู้สนใจ	

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-

12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(อ่านต่อหน้า 11)

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประกาศศักยภาพทางดนตรี	 จัดมหกรรมดนตรี	

‘ทุ่ง	กรุง	เฟส’	คร้ังท่ี	2	โดยมี	รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พร้อมด้วยอาจารย์ปกรณ์  พรพิสุทธ ิ์	

ม.ร. รวมพลังต้านภัยสิ่งเสพติด - สร้างเสริมสุขภาพ พร้อมเปิดลานกีฬารามคำแหงเพื่อบริการชุมชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศศักยภาพทางดนตรี
จัดมหกรรมดนตรี ‘ทุ่ง กรุง เฟส’ ครั้งที่ 2



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศศักยภาพทางดนตรีฯ                                                       (ต่อจากหน้า 1)ม.ร. รวมพลังต้านภัยฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

นาฏศิลปินและผู้อำนวยการสำนักการสังคีต	 กรมศิลปากร 

และนายยืนยง โอภากุล ‘แอ๊ด คาราบาว’	 ศิลปินเพลง 

เพื่อชีวิต	 ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ม.รามคำแหง	 ร่วมแสดง 

มหกรรมดนตรี	 ‘ทุ่ง	 กรุง	 เฟส’	 ครั้งที่	 2	 เมื่อวันที่	 11	

พฤษภาคม	2557	ณ	ศาลาเฉลิมกรุง

 บรรยากาศตลอดการจัดงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน 

ด้วยการขับร้องเพลงลูกทุ่ง	 ลูกกรุง	 เพลงเพ่ือชีวิต	 นำโดย 

รศ.รังสรรค์  แสงสุข	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และศิลปินรับเชิญ	อาทิ	ปกรณ์  พรพิสุทธ์ิ  แอ๊ด  คาราบาว 

วง 4 ผู้บ่าว ห่าวด๊งด๊ง วงวาเลนไทน์ ฯลฯ	และการแสดงจาก 

ศิษย์เก่า	 และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์	 รวมทั้ง 

การบรรเลงเพลงจากวง	 RAM	 Band	 ซึ่งได้รับความ 

สนใจจากนักศึกษา	 บุคลากรชาวรามคำแหง	 แฟนเพลง	

ผู้มีใจรักดนตรีลูกทุ่ง	 ลูกกรุง	 และเพลงเพ่ือชีวิต	 ตลอดจน 

ส่ือมวลชนหลากหลายแขนงเข้าชมดนตรีกันอย่างเนืองแน่น

	 โอกาสนี้	 รศ.รังสรรค์ แสงสุข	 อดีตอธิการบดี	

ม.ร.	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีหน้าที ่

ตามพันธกิจหลัก	4	ด้าน	คือ	การเรียนการสอน	การวิจัย	

บริการวิชาการแก่สังคม	 และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	

จึงได้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์	เพื่อทําหน้าที่เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทยใน	3	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาดนตรีไทย	

สาขาดนตรีสมัยนิยม	 และสาขานาฏกรรมไทย	 ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจำ	 อาจารย์พิเศษที่มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะ	 โดยเน้นการบูรณาการการศึกษากับ 

การฝึกประสบการณ์จริง	 เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให ้

ลูกศิษย์สามารถนําวิชาที่ได้เรียนออกไปทํางานได้จริง	

และในปีการศึกษา	2557	นี้	มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก	

‘แอ๊ด	คาราบาว’	ศิลปินเพลงเพ่ือชีวิต		มาร่วมร่างหลักสูตร 

เพิ่มเติมและเป็นอาจารย์พิเศษ	 ในสาขาดนตรีเพื่อชีวิต 

และการประพันธ์เพลงให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์	 

ซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่และหลักสูตรแรกของประเทศไทยด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับใช้ประเทศชาต ิ

ทางด้านการศึกษามาแล้ว 42 ปี ยังคงยึดมั่นในการให ้

โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาค 

ท่ัวประเทศและในต่างประเทศอีกกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก 

เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปตอบสนองความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าวันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ก้าวออกมายืนหยัดอย่างสง่างามอยู่หน้าแถวหน้าของ 

วงการการศึกษาแล้ว”

  อดีตอธิการบดี ม.ร.	 กล่าวอีกด้วยว่า	 คณะ- 

ศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้พัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษา	 โดยดึงเอาพรสวรรค์ที่พวกเขามีออกมาใช้	

และผลักดันให้ประสบความสําเร็จ	 รวมทั้งหาเวทีให ้

พวกเขาได้แสดงความสามารถทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเหมือนเช่นมหกรรมดนตรี	 

‘ทุ่ง	กรุง	เฟส’	ครั้งนี้	เพราะคณาจารย์และนักศึกษาตั้งใจ 

แสดงศักยภาพท่ีมีทางด้านดนตรีและการแสดงท่ีหลากหลาย 

อย่างเต็มความสามารถ	 เชื่อว่าจะสร้างความบันเทิงและ

ความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างแน่นอน

 ด้าน แอ๊ด คาราบาว	ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต	กล่าวว่า	

มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้โอกาสผมได้เข้ามาร่วมร่าง 

หลักสูตรในสาขาดนตรีเพื่อชีวิตและการประพันธ์เพลง	

ซ่ึงผมต้ังใจจะนําประสบการณ์การแต่งเพลง	 การร้องและ

เล่นดนตรีตลอดระยะเวลาการทำงานในวงการเพลงมา

ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้	 ต่อยอด	

และสร้างบทเพลงใหม่ๆต่อไป	 และผมอยากสอนให้คน 

รุ่นใหม่สามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้	 เพราะทุกวันน้ี 

ถ้าศิลปินยังร้องเพลงของศิลปินคนอ่ืนอยู่ก็จะเป็นแค่ศิลปิน 

ธรรมดา	 แต่ถ้าสามารถแต่งเพลงขึ้นเองได้ก็ย่อมได้เปน็ 

เจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีจะติดตัวศิลปินไปจนช่ัวลูกช่ัวหลานต่อไป		

ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญมาก 

ประเทศหน่ึงในการต่อสู้กับปัญหาส่ิงเสพติดมายาวนาน 

แต่ปัญหาต่าง	ๆ	ก็ยังไม่เบาบางลง	โดยเฉพาะหน่วยงาน 

ราชการและเอกชนได้ต่อสู้ กับปัญหาสิ่ ง เสพติด 

ทั้งการป้องกันและการปราบปราม	 เนื่องจากปัญหา 

สิ่ ง เสพติดเป็นหนึ่ งในปัญหาที่ เราทุกคนต้องรีบ 

ช่วยกันแก้ไข	 เพราะพิษภัยที่เกิดจากสิ่งเสพติดได้ส่งผล 

ต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนและหากประชาชน 

ส่วนใหญ่ของสังคม	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าไป 

เกี่ ยวข้องกับสิ่ ง เสพติดก็จะเป็นอันตรายร้ายแรง			

ต่ออนาคตของชาติเป็นอย่างมาก

	 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เอาจริงเอาจังกับการ 

ต่อต้านสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วเพื่อให้ชาว 

รามคำแหงร่วมกันปราบปรามสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ 

ให้พ้นออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัย	 	 แต่ปัญหาสิ่งเสพติด

ก็ไม่เคยหมดไป		ทำให้พวกเราทุกคนยังต้องให้ความสำคัญ 

ต้องเอาใจใส่และเฝ้าระวังกันต่อไป”

 อธิการบดี	 กล่าวต่อไปว่า	 มหาวิทยาลัยไม่ได้หยุด 

กิจกรรมแค่วันน้ีเท่าน้ัน		แต่กำลังสร้างกิจกรรมน้ีให้ย่ังยืน 

โดยมอบให้สำนักกีฬา จัดทำ “ลานกีฬารามคำแหง 

เพื่อสุขภาพ”  เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นลาน 

ออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน  

โดยจัดพื้นที่และกิจกรรมให้บริการ	 เช่น	แอโรบิค	 โยคะ	

และลีลาศเพื่อสุขภาพ	 นอกจากนี้ยังมี	 สนามกีฬา	 และ 

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้บริการอีกด้วย	 ซึ่งท่าน 

สามารถเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและ 

สอดคล้องกับความสนใจ	 เพ่ือสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง 

อันจะส่งผลให้จิตใจแจ่มใส	สามารถคิดอ่านทำสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 “ผมเชื่ อว่ าความมุ่ งมั่นของท่ านทั้ งหลาย 

จะก่อให้เกิดพลังแผ่นดินในการต่อต้านสิ่งเสพติด 

ออกไปอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นพลังท่ีย่ิงใหญ่ผลักดัน 

ให้ปัญหาสิ่งเสพติดหมดไปจากสังคมไทยได้อย่าง 

แน่นอน และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ 

รวมถึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4  ผู้กำกับการสถานี 

ตำรวจนครบาล หัวหมาก วังทองหลาง อุดมสุข ผู้อำนวยการ 

เขตบางกะปิ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ผู้นำองค์กร 

ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน และนักศึกษาทุกๆคน  และ 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกัน 

สนับสนุนจัดงานนี้จนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี”

 จากนั้น	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 

ยาเสพติด	 ความว่า	 “ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะต่อต้านภัยจากสิ่งเสพติดทุกชนิด   

ข้าพเจ้าทุกคนจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดใดๆ ทั้งสิ้น  

ข้าพเจ้าจะรณรงค์ให้ทุกคนและชุมชนทุกแห่งปลอดจาก 

สิ่งเสพติดทุกประเภท ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า 

ข้าพเจ้าจะละ ลดเลิก ไม่เสพ ไม่ยุ่งเก่ียว กับส่ิงเสพติดทุกชนิด  

ข้าพเจ้าขอเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้านสิ่งเสพติด 

และเสริมสร้างสุขภาพ เราทุกคนขอประกาศว่าเราจะ 

รวมพลังเพ่ือวันใหม่  ให้สังคมไทย  ห่างไกลจากส่ิงเสพติด 

ตลอดไป”

	 โอกาสเดียวกันน้ี	อธิการบดี ม.ร.	ได้มอบเกียรติบัตร 

แก่หน่วยงานที่ เข้ าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัล 

การประกวดเต้น “ฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพ”	 รวมทั้งนำ 

ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค	 โดยมี	 คณาจารย์	 ข้าราชการ	

พนักงาน	 เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา	นักเรียนและประชาชน	

ร่วมงานจำนวนมาก	 และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตร ี

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

 สำหรับ	ผลการประกวดเต้น	“ฮูลาฮูปเพ่ือสุขภาพ”  

แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ประเภทความสวยงาม 

รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	วิทยาเขตบางนา	 ได้รับเงินรางวัล	

3,000.-	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศและของท่ีระลึก	รองชนะเลิศ 

อันดับ 1	 ได้แก่	 ชุมชนกิตตินิเวศน์ เขตบางกะปิ	 ได้รับ 

เงินรางวัล	2,000.-	บาท	พร้อมของท่ีระลึก	และรองชนะเลิศ 

อันดับ 2	 ได้แก่	HPR 1	 ได้รับเงินรางวัล	 1,000.-	 บาท 

พร้อมของท่ีระลึก	 และประเภทสร้างสรรค์	รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่	 ศูนย์ฝึกกีฬาหัวหมาก	 ได้รับเงินรางวัล	 3,000.-	 บาท	

พร้อมโล่เกียรติยศและของที่ระลึก	รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่	 สำนักกีฬา ม.ร. ได้รับเงินรางวัล	 2,000.-	 บาท 

พร้อมของที่ระลึก	 และรองชนะเลิศอันดับ 2	 ได้แก ่

P.R.KIDS	ได้รับเงินรางวัล	1,000.-	บาท	พร้อมของท่ีระลึก



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ระดับบัณฑิตศึกษา	 ประจำปีการศึกษา	 2557	 โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์	อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท 

แก่นักศึกษา	และมี	รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ศิริโรจน์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษา 

รุ่นพี่ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2557	 

ณ	ห้องประชุม	0322	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย	

 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กล่าวว่า	 ยินดีต้อนรับ 

นักศึกษาระดับปริญญาโททุกท่าน	 เข้าสู่การปฐมนิเทศ 

ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่นักศึกษาจะได้ทำความรู้จัก 

กับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ระบบการเรียนการสอน	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ 

ผู้ที่จะคอยให้คำปรึกษาและคอยดูแลนักศึกษา	 รวมทั้ง 

ได้รับรู้กฎเกณฑ์	 กติกาต่างๆของสถาบันการศึกษาแห่งน้ีด้วย 

สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีสติในการเรียนและใช้ชีวิต 

ในมหาวิทยาลัยอย่างระมัดระวัง	 และประสบความสำเร็จ 

เป็นมหาบัณฑิตดังที่ตั้งใจ

		 	 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา	 ซึ่งเกิดจากองค์ความรู้ของสังคมหลายแห่ง 

มาบูรณาการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ.	2514	โดยการก่อต้ังมหาวิทยาลัยในช่วงแรก	 รัฐบาล 

ได้สนับสนุนเงินงบประมาณ	 จำนวน	 5	 ล้านบาท	 และ 

ใช้ศูนย์แสดงสินค้าที่หัวหมากเป็นสถานที่เปิดการเรียน 

การสอน	ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้รับ 

การดูถูกดูแคลนจากคนภายนอกอย่างมาก	 และเม่ือบัณฑิต 

รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำเร็จการศึกษา 

ในปี	 2518	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จฯมาทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุน 

รามคำแหงมหาราชและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

บัณฑิตรุ่นแรก	 ยังความปลื้มปิติยินดีแก่ชาวรามคำแหง

ทุกคน	และทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการยอม

รับจากสังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา”

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวต่อไปว่า	 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนตั้งแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบันได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความ 

เจริญก้าวหน้าในทุกๆ	ด้าน	วันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ได้เปิดการเรียนการสอนทุกระดับ	 รวมท้ังได้ขยายโอกาส 

ทางการศึกษาเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 

23	จังหวัดทั่วประเทศ	และต่างประเทศอีก	32	ประเทศ	

40	 ศูนย์สอบ	 ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม 

แล้วกว่า	 8	 แสนคน	 เป็นท่ียอมรับของสังคมและนายจ้าง 

ว่าบัณฑิตรามคำแหง	 มีคุณภาพ	 มีวินัย	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	

และมีความรู้คู่คุณธรรม	ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี	ซึ่งเป็น

ส่ิงท่ีชาวรามคำแหงทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับการทำหน้าท่ี

ด้านการศึกษาและยืนยันที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไป

 “การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้อง 

เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของ 

มหาวิทยาลัย และศึกษาหาความรู้รอบตัวเพ่ิมเติมในด้าน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจใน 

เทคโนโลยีและสามารถนำไปใช้พัฒนาสังคมประเทศชาติ 

ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

หากมีปัญหา ข้อสงสัย ขอให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย ์

สอบถามถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และสิ่งสำคัญคือ เมื่อเข้ามา 

เปน็ลกูพอ่ขนุฯแลว้ ทกุคนมคีวามเสมอภาค เทา่เทยีมกนั 

ขอให้รัก สามัคคี ช่วยกันศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง 

เคารพครูอาจารย์ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เพื่อ 

ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม”

	 ด้าน	 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กล่าวว่า	การเข้ามาศึกษาเล่าเรียน

เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตตามที่ได้ตั้งใจไว ้

นักศึกษาต้องใช้วิตามินซี	 3	 เม็ด	 ได้แก่	 1) Confident 

หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง	 ซึ่งนักศึกษาต้องเป็นผู้

แสวงหาความรู้	 มีความเพียรพยายาม	 เม่ือมีความรู้สมเป็น 

มหาบัณฑิตแล้วก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองได	้ 

2) Credit หมายถึง ความเช่ือถือ	การอยู่ร่วมกันในสังคม 

หรือการมาอยู่ ร่ วมกันในสถานศึกษา เพื่ อศึกษา 

หาความรู้	 ก็จำเป็นต้องสร้างความเชื่อถือระหว่างกัน	 

ซึ่งจะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	 

3) Connection หมายถึง การมีเครือข่ายและมนุษยสัมพันธ์ 

ท่ีดี	 เพราะการเรียนและการทำงานต้องอยู่ร่วมกันในสังคม

ท่ีแตกต่างหลากหลาย	 การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน 

ก็จะช่วยให้การเรียนในห้องเรียนประสบความสำเร็จ	

และจบการศึกษาไปพร้อมๆ	กัน

	 การเข้ามาศึกษาเล่าเรียน	 นักศึกษาต้องรู้จักเคารพ 

สถานที่	 แต่งกายสุภาพ	 และให้เกียรติอาจารย์ผู้สอน	 

รวมท้ังสร้างมิตรสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมห้อง	 และให้ความ 

ร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรม 

ต่างๆด้วย	 และที่สำคัญคือขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

ปฏิบัติตามอาจารย์ผู้สอน	 และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

ทั้งนี้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้สอบถามอาจารย์  

หรือบัณฑิตวิทยาลัย	 ถึงข้อมูลท่ีถูกต้องและจะได้ช่วยกัน

แก้ไขปัญหาต่อไป

 

 “ข่าวรามคำแหง”	 ขอแสดง 

ความยินดีต่อ	 “ชาญวิทย์  เกษตรศิริ”  

อีกครั้งหนึ่งที่ได้รับรางวัลดีเด่นเอเชีย- 

ศึกษา

 ในฐานะผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้าน 

เอเชียศึกษา	 ประจำปี	 ๒๕๕๗	 จาก 

สมาคมเอเชียศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา	ซ่ึง

	 เป็นนักประวัติศาสตร์แนวหน้า

ของประเทศไทยในด้านการส่งเสริม 

การศึกษาของไทยและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

	 อาจารย์ชาญวิทย์	 จบการศึกษา 

จากคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี 	 

และปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์ 

อุษาคเนย์	 จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล	

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 อาจารย์ชาญวิทย์		สอนวิชาประวัติศาสตร์ 

ที่คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์

 จนกระท่ังเป็นคณบดี	 รองอธิการบดี	 

และ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลั ย 

ธรรมศาสตร์

 เคยได้รับรางวัลศรีบูรพา	 และ 

รางวัลฟูกุโอกะ	ที่สำคัญคือ

	 อาจารย์ชาญวิทย์	 เขียนบทความ 

ทางวิชาการกว่า	๑๐๐	ชิ้น

	 มีบทบาทด้านการเมืองไทยโดย 

วิพากษ์วิจารณ์	เป็นปากเสียงให้กับการ 

พัฒนาประชาธิปไตย	และ

 การแสดงออกทางการเมืองอย่างเสรี

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

อธิการบดีฝากนักศึกษาปริญญาโท ส่วนกลาง
“เรียนรู้องค์กร ติดตามข่าวสาร และตั้งใจศึกษา”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอบรม 
“จะทำงานอะไรเมื่อเข้าสู่อาเซียน”

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ของบัณฑิตในตลาดแรงงานในประเทศระหว่างประเทศ 

ครั้งที่	 1	 หัวข้อ	 “จะทำงานอะไร เมื่อเข้าสู่อาเซียน” 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เป็นประธาน	 และ 

อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ	 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา 

ต่อเนื่อง	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นวิทยากร	 พร้อมด้วย 

อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา	ร่วมพิธี	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2557	ณ	ห้อง	301	

อาคารสวรรคโลก	

	 โอกาสนี้	 อาจารย์สมหมาย สุระชัย กล่าวว่า	 

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 คือเป็น 

การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ	 ทำให้มีผลกระทบต่อตลาด 

แรงงานของไทย	โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพที่ต้องการไป

ทำงานต่างประเทศ	หรือทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน	

จะต้องได้รับใบมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ	 เช่น 

วิชาชีพด้านการแพทย์	 พยาบาล	 วิศวะ	 การท่องเที่ยวฯ 

ถึงแม้จะไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศ	 แต่ก็ต้องม ี

การแข่งขันเช่นกัน	 ชาวต่างชาติก็จะเข้ามาทำงานใน 

ประเทศไทยมากขึ้น	 ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเตรียม 

ความพร้อมด้านภาษา	และฝึกทักษะที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

ให้มากขึ้น	 เพื่อจะได้ทำงานในประชาคมอาเซียนได ้

อย่างมีคุณภาพ

 จากนั้น	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร	 กล่าวว่า	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น 

ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอย่างมาก	 ที่ผ่านมาประเทศไทย 

อยู่กันอย่างอบอุ่น	 ถึงจะมีภาษาถิ่น	 และมีวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น	 แต่ก็มีความใกล้เคียงกัน	 แต่ต่อไปนักศึกษาจะ 

ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ 

อาเซียน	ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	นักศึกษา 

ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ	 เพื่อจะได้มี 

ความเข้าใจเพื่อนบ้านให้มากขึ้น	 ต้องเปิดใจกว้าง	 และ 

เตรียมความพร้อมในด้านภาษา	ทักษะทางด้านเทคโนโลยี 

เป็นต้น

 ด้าน	 อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ	 กล่าวถึง	 

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคม- 

อาเซียน	 และการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 

การทำงานของกลุ่มประเทศว่าการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปัจจุบันยัง 

ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร	 คนไทยจำนวนมากยัง 

ขาดความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน	 ดังนั้น	 

นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้าน	 เรียนรู้ 

วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอันเป็นมารยาทของสังคม 

อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะต่อไปเราต้องทำงาน	

ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน	 การมีทักษะการสื่อสารที่ดี	 ทำให้ 

สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้น

 สำหรับการทำงานเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้ัน 

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องฝึกคือความชำนาญในแต่ละ 

สาขาวิชาชีพของตน	 ต้องมีการพัฒนาวิชาชีพให้ความ 

เชี่ยวชาญยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	และเมื่อมีความชำนาญในวิชาชีพ 

ของตนแล้ว	 สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 เรื่องของ 

ภาษา	 เช่น	ภาษาอังกฤษ	หรือ	ภาษาในประเทศอาเซียน	

รวมถึงการเข้าใจเร่ืองทางสังคม	และวิถีชีวิตของคนอาเซียน 

ในแต่ละประเทศ	 เพื่อให้สามารถทำงาน	 และใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้อย่างมีความสุข	ซึ่ง 

สิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดให้นักศึกษาก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ในการทำงานกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างแน่นอน

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร 

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดประชุม 

วิชาการ	 เรื่อง	 “เตรียมความพร้อมการทำวิจัยระดับ 

ปริญญาเอก	 และการนำเสนอผลงานวิจัย”	 สำหรับ 

นักศึกษาปริญญาโท	 รุ่นที่	 4	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ 

สมพล ทุ่งหว้า ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ	 

เป็นประธาน	 และมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา 

รุ่นน้อง	 ร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2557	 ณ	 

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

  โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า  

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ	กล่าวว่า	การเตรียม 

ความพร้อมการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก	 มีความสำคัญ 

มากสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมหาบัณฑิต	 และ 

เพื่อให้มีความเข้าใจในการทำวิจัยอย่างถูกต้อง	นักศึกษา 

จะต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมในการทำวิจัยอยู่ 

ตลอดเวลา	 รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้	 ช่างสังเกต	 จดจำ 

และรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ	 ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ 

องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ	ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

และประเทศชาติ	 ทั้งนี้	 การเผยแพร่นำเสนอผลงานวิจัย	

จะช่วยให้ผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติทางวิชาการ 

ระหว่างกันและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ	นำไปสู่การปฏิบัติ 

ที่ยั่งยืนต่อไป

 โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัคร 

บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 หลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 

ท้องถิ่น	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 15	 ศูนย์การเรียนรู ้

กรุงเทพฯ	(หัวหมาก),	สมุทรสาคร,	ราชบุรี,	สุพรรณบุรี, 

ยโสธร,	 อุบลราชธานี,	 อุดรธานี,	 บึงกาฬ,	 ตาก	 (เมือง), 

ตาก	 (แม่สอด),	 ลำปาง,	 ลำพูน,	 พะเยา,	 ภูเก็ต,	 ปัตตานี 

ภาคเรียนที่	 1/2557	 เรียนแบบ	 Block	 Course	 

เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์	 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงาน 

โครงการฯห้อง	505,	506	ชั้น	5	คณะรัฐศาสตร์	สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 โทร.0-2310-8483-9	 ต่อ	 73,	 

084-917-5336,	084-917-5337,	www.islocol.ru.ac.th

 วันฉัตรมงคล	 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ	

จังหวัดหนองบัวลำภู	 ร่วมวางพานพุ่มเงิน	 พุ่มทอง	 

เนื่องในวันฉัตรมงคล	 เมื่อวันที่	 5	 พฤษภาคม	 2557	 

ณ	หอประชุมอนาลโย	ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

	 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ:	ภาวะผู้นำและทักษะ 

การเป็นผู้นำ ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 และ  

การทำงานเป็นทีม ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 

 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา	 หรือศิษย์เก่า	 ม.ร. 

หลักฐานในการสมัครดังนี้	

 กรณีนักศึกษาปัจจุบัน

	 1.	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

	 2.	สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

	 3.	สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด

	 4.	รูปถ่าย	1-2	นิ้ว	1	รูป

 กรณีศิษย์เก่า

	 1.	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

	 2.	สำเนา	Transcript	หรือ	สำเนาวุฒิบัตร

	 3.	รูปถ่าย	1-2	นิ้ว	1	รูป

	 ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา	 ชั้น	 1	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 

โทร.	0-2310-8503	หรือสมัคร	online	ได้ที่	www.ru300.

ru.ac.th	ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

	 อน่ึง	 ผู้ท่ีผ่านการอบรมภาวะผู้นำและการทำงาน 

เป็นทีมจะได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมและบันทึกลง 

ทรานสคริปต์กิจกรรม	(แต่ละหลักสูตรรับ	80	คน/	รุ่นเท่าน้ัน)	 

คณะรัฐศาสตร์รับ นศ.ป.โท

ขอเชิญนักศึกษา/ศิษย์เก่า ม.ร.

อบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ดอกไม้  hoa (ฮวา)

  

ตอน  ชาวนาแสนเศร้ากินข้าวกับพริกป่น

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

	 ก่อนอื่นขอให้ท่านผู้อ่านดูภาพประกอบ 

ของตอนนี้ก่อน	ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพของชาวนา 

ที่มีการแชร์กันทางโซเชียลมีเดียต่าง	 ๆ	 ทำให้คน 

ท่ีเห็นแล้วแทบน้ำตาไหล	สงสารชาวนาไทยเหลือเกิน 

ต้องอดอยากถึ งกับต้องกินข้ าวกับพริกป่น 

แต่เดี๋ยวก่อนภาพนี้ไม่ใช่ชาวนาไทยนี่นาแต่เป็น 

ชาวนาเวียดนามเพราะได้รับการเปิดเผยภายหลังว่า 

เป็นภาพที่ตีพิมพ์อยู่ ในวารสารของเวียดนาม 

เพื่อให้เห็นปัญหาที่ชาวนาของเขาต้องเผชิญอยู่ 

ใช่แล้วเวียดนามที่เมื่อปีที่แล้วส่งออกข้าวแซงหน้าไทยจนเป็นผู้ส่งข้าวออก 

อันดับ	1	ของอาเซียนนั่นแหละครับ

	 ทำไม	 ชาวนาเวียดนามท่ีประสิทธิภาพการผลิต	 (ผลผลิตต่อไร่)	 สูงที่สุด 

ในเอเชียและปลูกข้าวได้ปีละหลายครั้งจากการมีระบบชลประทานที่ดีจึงต้อง 

มานั่งให้เขาถ่ายรูปตอนกินข้าวกับพริกป่นเผยแพร่ให้เห็นว่าทุกข์ยากกัน 

ขนาดนั้น......ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน	 แต่ขอเดาว่าชาวนาเวียดนามก็เหมือนกับ 

ชาวนาในประเทศต่าง	 ๆ	 รวมทั้งประเทศไทยนั่นแหละครับ	 คือต้องตกอยู่ใต ้

อิทธิพลของคนกลางและราคาข้าวเปลือกก็ถูกกดเพื่อให้ต้นทุนการผลิตข้าวสาร

มีราคาถูกสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดี	 และยังช่วยให้ค่าครองชีพของคนในเมือง 

(ซึ่งต้องกินข้าว)นั้นไม่สูงเกินไปด้วย

	 ปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำหรือถูกกดราคานั้นเป็นปัญหาที่ เกิด 

มาพร้อม	 ๆ	 กับการทำนาเพ่ือการค้า	 เน่ืองจากการเพาะปลูกข้าวข้ึนกับภาวะดินฟ้า 

อากาศมากจึงต้องปลูกตามฤดูกาลแน่นอน	 เม่ือชาวนาเร่ิมปลูกข้าวในเวลาใกล้เคียงกัน 

เพราะต้องรอฝนก็ย่อมต้องเก็บเกี่ยวในเวลาใกล้เคียงกันด้วย	 และการที่ผลผลิต 

ข้าวออกมาสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก		ราคาก็ต้องตกต่ำลงเป็นธรรมดา		

ไม่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ก็รู้

	 ถ้าจะถามว่าตำราเศรษฐศาสตร์บอกอะไรเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหานี้บ้างไหม?	

มีครับ	มีวิธีแก้ก็คือต้องลดอุปทานของข้าวลงหรือเพิ่มอุปสงค์ของข้าวขึ้น	แต่ถ้า 

ตอบแบบน้ีก็จะมีคนต่อว่าแน่เพราะต้องเขียนรูปกราฟอธิบายให้เห็นว่าเส้นอะไรก็ไม่รู้ 

ตัดกันและเลื่อนไปมา	 คนเขาอยากจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นจริง	 ๆ	 ไม่อิงตำรามากกว่า 

ถ้าอย่างน้ันผมขอยกตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาก็แล้วกันครับ	 เพราะตำราเศรษฐศาสตร์

ที่เรียนกันอยู่ส่วนใหญ่เขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์อเมริกัน

	 ในสหรัฐอเมริกา	 เคยแก้ปัญหาผลผลิตเกษตรราคาตกต่ำด้วยการลดอุปทาน 

หรือพูดง่าย	 ๆ	 ก็คือลดปริมาณที่ผลิตออกมาขายลง	 ซึ่งวิธีลดปริมาณผลิต 

มีหลายแบบเช่น

	 -	 รัฐบาลจ่ายเงินจ้างให้เกษตรกรลดการปลูกพืชบางชนิดที่ราคาตกต่ำลง		 

โดยที่ถ้ามีการปลูกไปแล้วก็ให้ไถทำลายทิ้งไปเลย

	 -	 รัฐบาลจ่ายเงินซ้ือสัตว์เล้ียงเช่น	 วัว	 หมู	 ไก่	 จากเกษตรกรมาแล้วฆ่าฝังดิน 

ห้ามแอบเอาไปจำหน่าย	 วิธีนี้โหดไปหน่อยแต่ก็ช่วยให้ลดอุปทานของเนื้อสัตว ์

ลงได้อย่างรวดเร็ว

	 มาดูวิธีการของญี่ปุ่นบ้าง	 เพราะเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาญี่ปุ่น 

ก็ประสบปัญหาขายข้าวไม่ได้ราคาเช่นเดียวกัน	 รัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินนโยบาย 

ผ่านชุมนุมสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีบทบาทสำคัญเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ 

เป็นสมาชิก	 โดยจะจ้างให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวลง	 เมื่อผลผลิต(อุปทาน)มีน้อยลง 

ก็จะทำให้ราคาสูงข้ึน	 แต่ท้ังน้ีประชาชนทางฝ่ายท่ีเป็นผู้บริโภคก็ต้องทำใจเสียสละ 

ไปด้วยนะครับ	เพราะเมื่อข้าวเปลือกแพง	ข้าวสารก็จะต้องแพงตามไปด้วย

	 ประเทศเวียดนาม	มีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง	ดอกบัว	(Lotus)	เป็น 

ดอกไม้ประจำชาติ	 โดยดอกบัวเป็นท่ีรู้จักกันในนาม	 “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ”	 

เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ิ	 ความผูกพัน	 และการมองโลกในแง่ดี	 ดอกบัว 

จึงมักถูกกล่าวถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่เสมอ

	 ในคร้ังน้ีจึงมีช่ือของดอกไม้ท่ีคนไทยคุ้นเคย	เป็นภาษาเวียดนามมาฝาก

	 ดอกบัว	 hoa	sen			 	 (ฮวา	แซน)

	 ดอกชบา		 hoa	dâm	bụt			 (ฮวา	เซิม/เยิม	บุ่ท)

	 ดอกจำปา		 hoa	đại			 	 (ฮวา	ด่าย)

	 ดอกลิลลี่	 hoa	huệ	 	 (ฮวา	เหว่ะ)

	 ดอกมะลิ		 hoa	nhài			 	 (ฮวา	หญ่าย)

	 ดอกกุหลาบ				 hoa	hông		 	 (ฮวา	ห่ง)

	 ดอกกล้วยไม้	 hoa	lan		 	 (ฮวา	ลาน)

	 ดอกดาวเรือง		 hoa	cúc	 	 (ฮวา	กุ๊ก)

	 ดอกหน้าวัว(สีแดง)	 Hoa	Hông	MÕn	 (ฮวา	ห่ง	โมน)

	 ดอกเข็ม	 Hao	trang	 	 (ฮวา	จาง)

 นอกเหนือจากน้ี	 ดอกไม้อีก	 2	 ชนิดท่ีมีความสำคัญมากกับชาวเวียดนาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลปีใหม่	(tết	-	เต๊ด)	คือ	hoa	đạo	(ฮวา	ด่าว)	และ 

hoa	mai	 (ฮวา	มาย)	 โดยทางภาคเหนือจะให้ดอกด่าว	คือดอกท้อ	สีชมพ ู

เป็นดอกไม้ประจำเทศกาล	 เกษตรกรจะปลูกดอกท้อเพ่ือเตรียมไว้รับเทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนจะหาซื้อกิ่งดอกด่าว	และนำไปประดับ	ตกแต่งบ้าน	โดยดอกด่าว 

จะบานพอดีกับวันปีใหม่	 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย 

ดอกด่าวใช้แต่เฉพาะในภาคเหนือ	 หากเป็นภาคใต้จะใช้ดอกมาย	 ซึ่งเป็น 

ดอกไม้สีเหลืองเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง	หรืออนาคตที่สดใส

 ผู้หญิงเวียดนามจำนวนมาก	 นิยมนำช่ือของดอกไม้	 มาต้ังเป็นช่ือของตน	 

จึงไม่แปลกเมื่อคนเวียดนามได้ยินชื่อที่ไพเราะ	 เขามักจะชมว่า	 tên đẹp	 

(เต็น	แด่บ)	หมายถึงชื่อสวย

 สุดท้ายน้ี	 หากคุณต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืนโดยไม่รู้ลืม 

คุณอาจใช้ดอกไม้ท่ีมีความหมายดี	ว่า	“อย่าลืมฉัน”	Forget	me	not	ในภาษาเวียดนาม 

คือ	hoa	lưu	ly	(ฮวา	ลืว	ลี)

 งานแนะแนว	จัดหางานและทุนการศึกษา	กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการ 

อบรมพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ	 ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนานักศึกษา 

ให้มีทักษะพื้นฐานการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ	และการใช้คอมพิวเตอร ์

ได้อย่างถูกต้อง	 ผู้อบรมที่ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรและผลการอบรมจะลง 

ทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษาด้วย กำหนดการอบรม 10 วัน วันละ 1 ชั่วโมง

 รุ่นที่ 6	 วันที่	25	มิ.ย.	-	9	ก.ค.	57	(รับสมัครวันที่	29	พ.ค.	-	24	มิ.ย.	57)	

 รุ่นที่ 7 วันท่ี			13	-	26		ส.ค.		57 (รับสมัครวันที่	25	มิ.ย.	-	11	ส.ค.	57)	

 รุ่นที่ 8	 วันที่	8	-	19	ก.ย.	57	(รับสมัครวันท่ี		13	ส.ค.	-	5	ก.ย.	57)

	 นักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม	 ต้องนําหลักฐาน	 คือ	 รูปถ่าย 

ขนาด	1	นิ้ว/2	นิ้ว	1	รูป พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา	สมัครได้ที่งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา	อาคารศิลาบาตรชั้นลอย	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่	โทร.0-2310-8126	(ในวันและเวลาราชการ)

จัดอบรมพิมพ์สัมผัสภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

̀

̀



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ที่จำนวนอาจารย์มีไม่พอต่อสาขา	 แต่สาขาวิชาที่เปิดให้บริการ	 (จัดสอน)	 มีมากมาย 

ทั่วประเทศ	 ช่างน่าทึ่งและอัศจรรย์ใจยิ่งนักที่อุดมศึกษาไทยสามารถทำเช่นนี้	 (ผู้เขียน 

ไม่มั่นใจว่าโลกทึ่งหรือเปล่า)

   ฤาจะปฏิรูปเหตุไฉนไม่ปฏิสังขรณ์

 การปรับรื้อโครงสร้าง	(Deconstruction)	ในมุมมองของโลกหลังยุคใหม่	ถือว่า 

เป็นส่ิงท่ีดี	 ท้ังการปฏิรูปและการปฏิสังขรณ์อุดมศึกษาไทยน้ันก็เช่นกัน	 ด้วยเหตุเพราะ 

การปฏิรูปมีความหมายถึงการปรับปรุงให้เหมาะสมและการปฏิสังขรณ์เป็นการซ่อมแซม 

ให้กลับคืนดีเหมือนเดิมนั้นต่างก็มีความหมายที่ทับซ้อนซึ่งกันและกันของทั้งผลลัพธ์

และกระบวนการ	 (Means	 and	Outputs)	 ฉะนั้นภาพฉายและการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผู้เขียนมองว่าดีอยู่แล้ว	 บางครั้งการที่จะปรับปรุงอะไรใหม่ตามนโยบายให้สอดคล้อง 

กับสภาวะการเปลี่ยนแปลง	 และความต้องการหากไม่วิเคราะห์ให้ลึกซึ้งกับสิ่งที่มีอยู ่

ก็ดูอดสูยิ่งนัก		ฉะนั้นการปฏิสังขรณ์อุดมศึกษาไทยควรมีแนวทางดังต่อไปนี้

 1. การปฏิสังขรณ์ทางด้านครู			ครูต้องสถาปนาความศักด์ิสิทธ์ิของตนเองเสมอว่า 

เป็น	“ผู้รู้จริง”  ครูจะต้องเป็นผู้ช้ีทางบรรเทาทุกข์ ช้ีสุขเกษมศานต์	แต่ในสภาพปัจจุบัน 

ครูไม่รู้จริงแม้กระท่ังในศาสตร์ของตนเอง	 ขาดเทคนิควิธีสอน	 ครูบางกลุ่มหรือบางคน 

ไม่มีความรู้ตรงตามสาขาท่ีจบมา	 เพราะจบมาจาก	 “โครงการชุบตัว”	 มากกว่าโครงการ 

สอนเพื่อให้มีความรู้มาถ่ายทอดนักศึกษาต่อไป		ผู้เขียนอยากเสนอข้อความให้ขำ	ๆ 

เล่นว่า	“จบอนุปริญญาสอนได้ทุกวิชา				จบปริญญาตรีสอนได้เฉพาะวิชาเอก		จบปริญญาโท 

สอนได้เฉพาะในส่ิงท่ีตนทำการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์	 จบปริญญาเอกสอนไม่เป็นเลย	

สั่งแต่งาน”	 ปรากฏการณ์เช่นนี้เห็นอยู่ดาษดื่นในอุดมศึกษาไทยน่าสังเวชยิ่งนัก		 

เพราะฉะนั้นการปฏิสังขรณ์ครู	 จะต้องทำให้เห็นว่า	 ครูเป็นผู้มีความรู้จริงและ 

ครูเป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็ม ผู้มีเมตตา	 ตลอดจนยึดถือคติว่า	 เราเป็นครูกันได้คนละอย่าง 

(รังสรรค์	แสงสุข		อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

 2. การปฏิสังขรณ์กระบวนการเรียนการสอน ในโลกหลังยุคใหม่	 มีผู้คิดวิธ ี

การเรียนการสอนแบบใหม่	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	Problem-Based	Learning,	Project-Based	

Learning		หรือแม้แต่การเรียนการสอนที่ยึดหลากหลายในปรัชญาการศึกษาตาม 

นักการศึกษาต่าง	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสไตล์	Waldorf,	 	Pestalozzi	 	หรือ	Froebel	 	 เป็นต้น		 

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กจะต้องให้เขาได้	“เรียนรู้ร่วมกันมากกว่าเรียนรู้ลอกกัน” 

ให้เขาได้เรียนรู้แบบ	“สร้างสุข	มากกว่า	สร้างภาพ”	ให้เขาได้เรียนรู้ในเชิง	“บูรณาการ 

มากกว่าบูรณาเกินหรือบูรณากอง”	 และสุดท้ายจะต้องมีกระบวนการให้เขาได้	

“ทำได้มิใช่ได้ทำ”

 3. ปฏิสังขรณ์จิตใจผู้เรียน ปรับการสร้างความรู้สึกในเร่ืองจิตวิญญาณของความ 

จงรักภักดีต่อตราสัญลักษณ์	 (Brand	 Loyalty)	 ที่ว่าสถาบันศึกษาที่เก่าแก่มีคุณภาพ 

มากกว่าสถาบันท่ีเปิดใหม่	 ส่ิงเหล่าน้ีอยากให้เปล่ียนใหม่ว่า	 นักศึกษารุ่นใหม่ในสถาบัน 

อุดมศึกษาไทยให้สร้างพลังศรัทธากับวาทกรรมท่ีว่า	 “เรียนท่ีไหนก็ได้ขอให้เป็นเทวาลัย 

ที่สามารถบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรม”	 ให้อย่างชัดเจน	ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา 

สามารถสร้างผลผลิต	 (นักศึกษา)	 ท่ีสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นคนท่ีมีสมรรถนะงอกงาม 

ด้วยปัญญาที่จะนำมาใช้ในสัมมาอาชีวะและลีลาชีวิต	 (ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ)	 

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติใหม่ดังนี้

	 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกรวมทั้ง 

ประเทศไทย	 ต่างก็พยายามที่จะสร้างกระบวนการการปรับปรุงและพัฒนาต่าง	 ๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันในลักษณะ 

“การศึกษาเชิงพาณิชย์”	สิ่งเหล่านี้ทุก	ๆ	มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 

หรือมหาวิทยาลัยเอกชน	 ต่างพยายามสร้างจุดขายทางการศึกษา	 เพ่ือรองรับการได้มาซ่ึง 

“ลูกค้า”	 ของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 อุดมศึกษาไทยได้มีการอภิวัฒน ์

และมีการปฏิรูปเรื่อยมาจนเป็นที่เชื่อกันว่าสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเป็นเทวาลัย 

แห่งการเรียนรู้ของคนธรรมดา	 เพื่อที่จะเขยิบหรือพัฒนาทั้งกายและจิตให้กลายเป็น	

“ปัญญาปัจเจก” 	 ท้ังน้ี	 มหาวิทยาลัยก็ได้มีการปรับเปล่ียนฐานคติแห่งความเป็นมหาวิทยาลัย 

อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับปริบทของสภาพสังคม	 สภาพเศรษฐกิจและ 

สภาพทางการเมืองของประเทศ		

 ภาพฉายพัฒนาการอุดมศึกษาไทย

	 ถือได้ว่าความเจริญเติบโตทางด้านอุดมศึกษาไทยนั้นมีความเด่นชัดให้ปรากฏ

กับคำว่า	 “Higher	 Education”	 เมื่อมีการสถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนให้เป็น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซ่ึงถือได้ว่า 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงโดยมีอุดมคติสูงสุดทางการศึกษา	 (Ultimate	 Reality)	 

เพื่อให้เกิดการเสาะแสวงหาศาสตร์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา		 

สิ่งเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานทางด้านเหตุผลที่ซ่อนเร้นในหลักการของการบริหารจัดการ 

จึงทำให้	 “สภาพ”	 ของอุดมศึกษาไทยจึงต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและดูแล 

ของหลาย	 ๆ	 กระทรวง	 เช่น	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นต้น

 ผู้เขียนขอแบ่งยุคและฉายภาพอุดมศึกษาไทย ดังนี้

 1. ยุคเทวาลัยแห่งการเรียนรู้ 		มหาวิทยาลัยไทยในยุคแรก	ๆ	ต่างพยายามสร้าง 

ให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์	(ผู้ที่เข้ารับศัลยกรรมความคิดและสร้างความรู้เพื่อการ 

ประกอบอาชีพ)		โดยสถาบันอุดมศึกษาจะมุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้เพ่ือออกไปรับใช้ 

รัฐชาติในฐานะ	 “ชนชั้นที่มีการศึกษา”	 (well-educated	 person)	 อุดมศึกษาไทยจึง 

ต่างพยายามยัดเยียดและสร้างวาทกรรมอำนาจว่าผู้ที่จบจากสถาบันอุดมศึกษานั้น 

เป่ียมล้นและถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ปัญญา	 แต่จะเป่ียมล้นด้วยคุณธรรมหรือไม่	 ผู้เขียน 

ไม่ขอวิพากษ์	 ท่านผู้อ่านสามารถหาร่องรอยจากผลผลิตให้อุดมศึกษาในยุคแรกว่าผลผลิต 

(บุคคล)	เหล่านั้นทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองเป็นสำคัญ

 2. ยุคการสร้างแรงงานชาติ 		ในยุคนี้อุดมศึกษาของไทยมีความพยายามอย่าง 

จริงจังและเป็นวาระที่ต้องเร่งรีบในการจัดระเบียบทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น

มืออาชีพ	 (Professional)	 ให้กับผู้คนที่เข้าไปศึกษาเล่าเรียนในแต่ละสาขา	 ดังจะเห็น 

ได้จากในช่วงนี้มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาต่าง	ๆ 	ได้มีการเปิดสอนในหลาย	ๆ  

สาขาวิชาท่ีชาติต้องการเพ่ือพัฒนาและอภิวัฒน์ประเทศให้ไปสู่สังคมอุตสาหกรรมใหม่ 

ซึ่งปรากฏเห็นชัดในช่วงปี	พ.ศ.	2503-2525	 เป็นช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติฉบับท่ี	1-6		รัฐชาติไทยต้องการคนท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ฝีมือ 

แรงงานต่าง	 ๆ	 ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องทำการขยายการศึกษาจากส่วนกลางไปสู ่

ส่วนภูมิภาคมากขึ้น	 และมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้พยายามสถาปนาตนเอง 

ใหเ้ปน็แหลง่บม่เพาะดา้นการผลติกำลงัคน	(Empowerment)	ในสาขาตา่ง	ๆ 	ทัง้ทางดา้น 

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และสังคมศาสตร์ด้วย

 3. ยุคกระจายพรมแดนข้อความรู้สู่ภูมิภาค 	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นมา	 

การอุดมศึกษาไทยต่างพยายามท่ีจะสร้างพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เช่น	 Education 

for	 all,	 All	 for	 Education	 ความศักดิ์สิทธิ์แห่งวาทกรรมนี้จึงมีการส่งผ่านและถูก 

ขับเคลื่อน	(Drive)	ไปสู่คนในส่วนภูมิภาคที่มิได้มีโอกาสมากมายนักในการศึกษา 

หาความรู้		(คนชนบท)		ซ่ึงในยุคน้ีสามารถเรียกได้ว่า	เป็น	“ยุคอุดมศึกษานำความรู้ถึงบ้าน	

นำการศึกษาถึงคน”		ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาแล้วต่างพยายามสร้างโอกาสให้กับ 

ผู้เสาะแสวงหาความรู้ได้อย่างง่ายดายมากข้ึน	 	 ดังจะเห็นจากปรากฏการณ์ทางการศึกษา 

ฤาจะปฏิรูปอุดมศึกษาไทย:  เหตุไฉนไม่ปฏิสังขรณ์
  รศ.ดร. ธงชัย  สมบูรณ์                         คณะศึกษาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 7)

ผลผลิตทางการศึกษา
(นักศึกษา)

	Higher	Education	Outcomes	
 (Student)

สมรรถนะ	/	ความสามารถ/	ศักยภาพ
Competency	/	Ability	/	Potentiality

ความรู้	/	อัจฉริยภาพ	/	ปัญญา
Knowledge	/	Wisdom	/	Intellectual

ทักษะ
Skills

คุณลักษณะอื่นๆ
Other	Characteristics

ลีลาชีวิตของ
ความเป็นไทย
และสากล

Life	Style	on
Thainess	and	 

Internationalization

 

 

 

 



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 4.  ปฏิสังขรณ์การวัดและประเมินผล		จุดมุ่งหมายสูงสุดหรือ	Summum	Bonum		

คือการที่ผู้เรียนสามารถผ่านกฎเกณฑ์		กติกาที่วางไว้		แต่บางครั้งจากปรากฏการณ ์

ทางอุดมศึกษาท่ีผ่านมา	 	การวัดและประเมินผล	 (การสอบ)	 มิได้วัดความรู้ความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นสำคัญ			ท่ีเลวร้ายไปกว่าน้ัน	บางสถาบันอุดมศึกษามักวัดและประเมินผล 

ในสิ่งที่นักศึกษาไม่รู้	 ทำให้ครูผู้สอนภาคภูมิใจยิ่งนักว่า	 “ตัวเองได้ออกข้อสอบได ้

ยากเย็นแสนเข็ญ”	 ที่แย่ที่สุดคือ	 “สมน้ำหน้าลูกศิษย์”	 จึงทำให้เกิดข้อกังวลใจว่า	 

การวัดและประเมินผลเป็นเพียงการสมยอมแห่งอำนาจของวาทกรรมดังกล่าว		ฉะนั้น 

การปฏิสังขรณ์ต้องประเมินแล้วพิจารณาไตร่ตรองให้แยบยลอย่างรอบคอบว่าผู้ถูกประเมิน 

ต้องมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่ได้ศึกษา		เล่าเรียน	และถูกขัดเกลามาหรือไม่		แค่นี ้

ก็คงเรียกว่าซ่อมแซมในสิ่งที่อุดมศึกษาไทยขาดหายไปได้อย่างชัดเจน

	 หันกลับมาที่สถานการณ์ข้อความรู้	 (Situated	Knowledge)	ของการศึกษาไทย 

โดยเฉพาะปริบทของอุดมศึกษา	 สถาบันต่างๆ	 ต่างพยายามสร้าง	 “รูปลักษณ์และ 

เอกลักษณ์”	แห่งตนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้		เพ่ือให้ได้มาแห่งการดำรงอยู่			สถาบันอุดมศึกษา 

หลายแห่งมีการ	 “ขยายและล่าอาณานิคมทางการศึกษา”	 มากขึ้น	 ทั้งที่ปรากฏออกมา 

ในลักษณะของความร่วมมือรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น			ทวิปริญญาแห่งสองสถาบัน	ร่วมมือกับ 

ต่างประเทศเพ่ือสร้างความศักด์ิสิทธ์ิแห่งความเป็นสากล	 ดูเหมือนว่าสถาบันอุดมศึกษา 

บางแห่งกำลังรุ่งโรจน์และทางกลับกันสถาบันอุดมศึกษาหลาย	ๆ	ท่ีกำลังจะปิดตนเองไป		

แต่อย่างไรก็ตาม		จะปฏิรูปหรือปฏิสังขรณ์หรือแม้แต่จะปฏิวัติก็ตาม		ผู้เขียนเพียงแค ่

อยากเห็นเป็น	 “บุญตา”	 ว่า	 ทำอย่างไรก็ได้	 อย่าให้การอุดมศึกษาไทย “บูดและเน่า” 

ไปในที่สุด	 เพราะเส้นทางอุดมศึกษาคือเส้นทางแห่งกรรมร่วมของมวลหมู่ประชาชน 

คนไทยทั้งมวล
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ฤาจะปฏิรูปอุดมศึกษาไทย:ฯ                                                    (ต่อจากหน้า 6)

เปิดความตกลงการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
    อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ              คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 หนึ่งในแผนแม่บทสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดให้อาเซียน 

มุ่งไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม	 (Single	 Market	 and	 Production	 Base)	 

จึงมีการเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายบุคลากรในกรอบอาเซียนมีกรอบแนวคิดท่ีต้องดำเนินการ 

4	ประการ	ได้แก่	

	 (1)	การอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงาน	

	 (2)	 การเทียบเคียงสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพท่ีตกลงกัน	 

	 (3)	การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน	

	 (4)	การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการค้นคว้าวิจัย	

	 สำหรับความตกลงเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดาเป็นความตกลงท่ีอยู่ภายใต้แนวคิด 

ในข้อที่	 (1)	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน	และอยู่ในรูปแบบ 

ของการเปิดเสรีการค้าบริการแบบที่	 4	 (Mode	 4:	 Presence	 of	 natural	 persons)	 คือ	 

การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาซึ่งเดินทางเข้าไปทำงานประกอบวิชาชีพในสาขา 

บริการด้านต่าง	ๆ	ในประเทศลูกค้า	ซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวนี้เป็นรูปแบบ

หนึ่งของการค้าบริการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน	 (ASEAN	

Framework	Agreement	on	Trade	in	Services:	AFAS)

	 จากแนวคิดดังกล่าว	 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่	 21	 ระหว่างวันที่	

15-20	 พ.ย.	 2555	 ณ	 กรุงพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชา	 ได้มีพิธีลงนามความตกลงว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน	 (ASEAN	 Agreement	 on	 the	 Movement	

of	 Natural	 Persons:	 ASEAN	 MNP	 Agreement)	 ในวันที่	 17	 พ.ย.	 2555	 ที่ผ่านมา	

โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน	 10	 ประเทศร่วมลงนาม	 ความตกลงนี้จัดทำขึ้น 

เพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

ด้านการค้าสินค้า	การค้าบริการ	และการลงทุนระหว่างรัฐสมาชิก	

	 	 	 	 	 ASEAN	 MNP	 Agreement	 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย

บุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า	

การค้าบริการและการลงทุน	โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองชั่วคราว	การพำนักชั่วคราว	

และการอนุญาตทำงานของบุคคลธรรมดา	 โดยความตกลงฉบับน้ีจะมีผลผูกพันให้ไทย 

ต้องเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายบุคคลในสาขาบริการเฉพาะเท่าท่ีระบุไว้ในตารางข้อผูกพัน	

(Schedule	of	Commitment)	 เท่าน้ัน	โดยข้อผูกพันจะระบุประเภทของบุคลากรท่ีประเทศ 

สมาชิกอนุญาตให้เข้าไปให้บริการได้	 รวมถึงระยะเวลาในการให้เข้าเมืองช่ัวคราวหรือ 

พำนักช่ัวคราวและเง่ือนไขอ่ืนๆ	 เก่ียวกับการอนุญาตทำงาน	 ซ่ึงในส่วนของไทยจะอนุญาต 

ให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพียง	2	ประเภทเท่านั้น	คือ

	 1.	 ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ	 (Business	 Visitor)	 ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดาที่จะ 

เข้ามาพำนักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจเข้าร่วมสัญญา

ซื้อหรือขายบริการ	เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง	และจัดตั้งธุรกิจในไทย	หรือกิจกรรมอื่นๆ	

ที่คล้ายคลึงกัน	 โดยการพำนักดังกล่าวจะอนุญาตในขั้นต้นไม่เกิน	 90	 วัน	 และอาจ 

ขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน	1	ปี

	 2.	ผู้โอนย้ายภายในบริษัท	(Intra	Corporate	Transferee)	ซึ่งหมายถึงผู้โอนย้าย 

ระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร	ผู้จัดการ	หรือผู้เชี่ยวชาญ	โดยบุคคลนั้นต้อง 

ได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 1	 ปี 

ก่อนดำเนินการเข้ามาในไทย	 และต้องผ่านเงื่อนไขความจำเป็นด้านการจัดการของ 

กรมการจัดหางาน	โดยการพำนักดังกล่าวจะอนุญาตไม่เกิน	1	ปี	และอาจขยายระยะเวลา 

ได้อีก	3	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	1	ปี

	 การอนุญาตข้างต้นครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคลากรใน	 25	 สาขา	 ดังต่อไปนี ้

(1)	 บริการวิศวกรรม	 (2)	 บริการคอมพิวเตอร์	 (3)	 บริการวิจัยและพัฒนา	 (4)	 บริการให้เช่า 

(5)	บริการด้านโฆษณา	(6)	บริการวิจัยตลาดและสำรวจความเห็น	(7)	บริการด้านบริการจัดการ 

(8)	 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร	 (9)	 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประมง	 (10)	 บริการ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้	 (11)	 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่	 (12)	 บริการที่ปรึกษา	 

(13)	บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์	 (14)	บริการการแปล	 (15)	บริการจัดประชุม 

(16)	 บริการด้านโทรคมนาคม	 (17)	 บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์	 (18)	 บริการ 

ก่อสร้าง	 (19)	 บริการด้านการศึกษา	 (20)	 บริการด้านสิ่งแวดล้อม	 (21)	 บริการด้าน 

การเงิน	(22)	บริการด้านสุขภาพ	(23)	บริการด้านโรงแรม	(24)	บริการด้านกีฬา	และ	

(25)	บริการด้านการขนส่ง

	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	ASEAN	MNP	Agreement	จะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงงาน 

ของไทย	 ไม่มีความเก่ียวข้องกับปัญหาแรงงานต่างด้าวประเภทกรรมกรหรือรับจ้างท่ัวไป	 

รวมถึงแรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 เน่ืองจากข้อผูกพันท่ีปรากฏ 

เป็นไปตามความพร้อมและความสมัครใจของประเทศสมาชิก	 ซ่ึงไทยสามารถเลือกผูกพัน

ให้มีการเข้ามาทำงานได้ในประเภทและสาขาที่มีความพร้อมได้หรือขึ้นอยู่กับนโยบาย

ของรัฐน่ันเอง	 โดยในส่วนของไทย	 ข้อผูกพันท้ังหมดไม่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายไทย 

และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีไทยใช้ในการอนุญาตให้เข้ามาทำงานในปัจจุบันอยู่แล้ว 

รวมท้ังไม่มีความเก่ียวข้องกับปัญหาแรงงานต่างด้าวประเภทกรรมกรหรือรับจ้างท่ัวไป 

รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	ในทางกลับกันจะทำให ้

การเข้ามาทำงานมีกรอบกติกาที่ชัดเจนและตรวจสอบได้	

	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	การที่จะพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับ 

การดำเนินการด้านการค้าสินค้า	 การค้าบริการ	 และการลงทุนระหว่างรัฐสมาชิก	 จึง 

จำต้องศึกษาจากตารางข้อผูกพันที่รัฐสมาชิกปลายทางให้ความยินยอมเอาไว้	 เพราะ 

เป็นธรรมดาที่รัฐสมาชิกต่างต้องดำรงผลประโยชน์ของตนเอาไว้ตามความพร้อมที่รัฐ

ของตนจะสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดพันธกรณี



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ม.ร.อบรมส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมาย

 สถาบันกฎหมายไทย	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมาย	เร่ือง	“กฎหมาย 

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 พร้อมด้วย	 นายสมประโชค ปิยะตานนท์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย	 สำนักงานคณะกรรมการ 

กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.) 

เป็นวิทยากร	 และ	 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย	 ร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	 29	

เมษายน	2557	ณ	อาคารนิติศาสตร์	1	ชั้น	1	ห้อง	1403			

 โอกาสนี้	 รศ.สุธินี รัตนวราห	 ผอ.สถาบัน 

กฎหมายไทย	 กล่าวว่า	 ปัจจุบันแทบจะทุกครัวเรือนจะ 

ต้องมีรถ	 หรือโดยสารรถ	 เพื่ออำนวยความสะดวกใน 

การเดินทาง	 หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ	 ซึ่งจากความจำเป็น 

ท่ีจะต้องใช้รถ	จึงเป็นสาเหตุสำคัญท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

จากรถเพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมาก	 ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

ต่อร่างกายและชีวิต	 และยังคงทวีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

จึงถือเป็นเร่ืองจำเป็นท่ีจะต้องมีการส่งเสริมความรู้ความ 

เข้าใจพระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ	ให้กบั 

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และผู้สนใจ	 เพราะ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้น	เป็นบท 

บัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมุ่งหมายหรือคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ	 ได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก ่

รา่งกายและชวีติ	โดยใหไ้ดร้บัคา่รกัษาพยาบาลตามความ 

เป็นจริงในกรณีบาดเจ็บหรือใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับ 

การจัดการศพ	 ในกรณีเสียชีวิต	 เพื่อเป็นการบรรเทา 

ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว	

	 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า	 

ประเทศไทยมีการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดในทวีปเอเชีย 

และเป็นอันดับต้นๆของโลก	จากสถิติมีผู้ประสบอุบัติเหตุ 

จากรถ	ประมาณ	35	คน	ต่อจำนวนประชากร	100,000	คน		

ประเทศสิงคโปร์	ประมาณ	5	คน	ต่อ	จำนวนประชากร	 

1	 แสนคน	 ทั้งนี้เพราะคนไทยที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ให ้

ความสำคัญกับการใส่หมวกกันน็อก	

 “ชาวต่างชาติที่เที่ยวประเทศไทย และได้เห็นการ 

จราจรในประเทศไทยต่างก็รู้สึกหวาดกลัว ยิ่งเห็นการ 

ข้ามถนนของคนไทยแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 

น่ากลัวมาก ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเกือบ  

400 คน และบาดเจ็บกว่า 3,000 คน ดังน้ัน อยากให้ทุกคน 

ให้ความสำคัญเร่ืองน้ีมากข้ึน ไม่ประมาท และหน่วยงาน 

ต่างๆควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่กระตุ้นจิตสำนึก 

ในการขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยลง”

 ด้าน	 นายสมประโชค ปิยะตานนท์	 กล่าวว่า	 

ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์	 สำหรับ 

บุคคลที่สาม	คือ	 “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ	 พ.ศ.	 2535”	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อ 

วันที่	 9	 เมษายน	 2535	 เหตุผลในการตรากฎหมายนี้ขึ้น	 

เนื่องจากมีอุบัติเหตุอันเกิดจากรถมีจำนวนมากขึ้นใน 

แต่ละปี	 เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น 

จำนวนมาก	 โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช ้

ค่าเสียหาย	 หรือได้รับการชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความ 

เสียหายที่ได้รับจริง	และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทาง 

แพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย	 ก็จะต้องใช้เวลาดำเนินคดียาว 

นาน	 ดังน้ันเพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย 

และได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอน	 และทันท่วงที	 

จึงสมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	

	 จากนั้น	 ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย คปภ. 

บรรยายถึงสาระสำคัญในกฎหมายดังกล่าว	โดยมีประเด็น 

สำคัญดังนี้	

 ตาม	พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	พ.ศ.	2535 

คำว่า	 “ผู้ประสบภัย”	 คือ	 ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายต่อ 

ชีวิต	ร่างกาย	หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้อยู่	อยู่ในทาง 

สิ่งที่บรรทุก	 หรือติดตั้งในรถนั้น	 และทายาทโดยธรรม 

ของผู้ประสบภัย

 ค่าเสียหายเบ้ืองต้น	ผู้ประสบภัยทุกคน	(รวมผู้ขับข่ี) 

จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น	โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ 

ความผิด	 ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายใน	 180	 วัน	 นับ

แต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น	 	 และจ่ายภายใน	 7	 วัน	 

นับแต่วันที่มีการร้องขอ

	 ค่าเสียหายเบื้องต้น	สำหรับความเสียหายต่อชีวิต	

ร่างกาย	 ซึ่งความเสียหายต่อร่างกาย	 เบื้องต้นจะจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาล	 สำหรับค่าเสียหายต่อชีวิต	 จะจ่ายค่าปลงศพ	 

และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ	 ทั้งนี้	 จะ 

รวมถึงค่าเสียหาย	 หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นเพื่อ 

บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น					

 สำหรับแนวคิด	 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

จากรถ	 มาจากการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น	 และไล่เบี้ย 

เรียกคืน	 (มาตรา	 23)	 ในกรณีเจ้าของรถไม่จ่ายหรือ 

จ่ายไม่ครบ	 รถที่ถูกยักยอกหรือฉ้อโกง	 ไม่มีผู้แสดงตัว 

เป็นเจ้าของและไม่มีประกัน	 ชนแล้วหนี	 บริษัทไม่จ่าย 

หรือจ่ายไม่ครบ	ประสบภัยจากรถยกเว้นที่ไม่มีประกัน	

	 สำหรับการ เ รี ยกคืนค่ า เสี ยหาย เบื้ อ งต้น 

กรณี	เจ้าของรถไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ	กองทุนจ่ายไปแล้ว 

ก็จะเรียกคืน	พร้อมเงินเพิ่ม	ร้อยละ	20	และกรณีบริษัท 

ไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ	 กองทุนจ่ายไปแล้ว	 ก็จะเรียกคืน

พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ	20	

	 ส่วน	ค่าเสียหายเบื้องต้น	ได้แก่	1.	ความเสียหาย 

ต่อร่างกาย	จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นใน 

การรักษาพยาบาล	ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน	15,000บาท/คน 

2.	 ทุพพลภาพ/สูญเสียอวัยวะ	 35,000	 บาท	 3.	 ความ 

เสียหายต่อชีวิต	 จะจ่ายค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายอันจำเป็น 

เกี่ยวกับการจัดการศพ	35,000	บาทต่อคน	4.	ทุพพลภาพ 

หรือเสียชีวิตภายหลังการรักษา	 กรณี	 1.-2.	 หรือ	 กรณี	

1.+3.	รวมกันไม่เกิน	50,000	บาท

 ค่าสินไหมทดแทน	ผู้รับประกันภัยจะจ่ายต่อเมื่อ

ผู้ขับขี่รถประกันภัยเป็นฝ่ายผิด	ดังนี้	

	 1.	 ความเสียหายต่อร่างกาย	 ตามความเสียหาย 

ที่แท้จริง	 แต่ไม่เกิน	 50,000	 บาทต่อคน	 (รวมเบื้องต้น)	 

2.	กรณีตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะ	200,000	บาท/คน 

(รวมเบื้องต้น)	 3.	 ค่าชดเชยรายวันๆละ	 200	 ต่อวัน 

ไม่เกิน	20	วัน

	 กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด/ 

ไม่มีผู้ใดต้องรับผิด	 ผู้ประสบภัยนั้นได้รับชดใช้เพียงค่า 

เสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัย	 รถคันนั้น 

เท่านั้น	ไม่เกิน	50,000	บาท/คน	(รวมเบื้องต้น)	

 การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่า 

ปลงศพ มีเงื่อนไข	 คือ	 1.	 รถตั้งแต่	 2	 คัน	 ชนกัน	 

2.	 รถทุกคันที่ชนกันมีประกัน	 พ.ร.บ.	 3.	 ไม่มีใครยอม 

รับผิด

 ผล	 คือ	 ผู้ประสบภัยทุกคนจากอุบัติเหตุนั้น	 

(ยกเว้นผู้ขับขี่)	ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็ม 

จำนวน	โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด	

 การคุ้มครองผู้ขับขี่	 บุคคลใดซึ่งขับรถโดยได้รับ

ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา 

ประกันภัยเอง				

 การคุ้มครองความรับผิดของผู้โดยสาร		จะให ้

ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ 

ใช้หรืออยู่ในทาง	หรือสิ่งที่บรรทุก	หรือติดตั้งในรถนั้น	
(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

นักบัญชี	 อาจจะไม่เข้าเรียนได้หรือจะใช้สื่อการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยมีไว้บริการนักศึกษาได้	เช่น	การบรรยายสด 

ทาง	Internet,	การดูบันทึกบรรยายย้อนหลัง,	การยืม	CD 

คำบรรยาย	 หรือขอบันทึกคำบรรยายรายชั่วโมงตลอด 

ภาคเรียน	การซื้อหนังสือจากฝ่ายตำราของมหาวิทยาลัย 

และศึกษาด้วยตนเอง	พร้อมสื่อต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย 

ข้างต้น	 แต่โดยเนื้อหาวิชาแล้วในสาขาวิชาของคณะ- 

บริหารธุรกิจมีหลายวิชาที่เป็นวิชาเกี่ยวกับคำนวณ	

ดังนั้น	 ถ้าสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ด้วย 

ตนเองจนสามารถทำข้อสอบและสอบผ่านได้จึงไม่ต้อง 

เข้าฟังบรรยายได้เช่นกัน

 ส่วนการแนะนำว่าควรเรียนในสาขาใดน้ัน	ในช่ือ 

ของสาขาต่าง	ๆ 	มีความหมายในตัวเองอยู่แล้ว		ดังน้ัน	ถ้ามี

ความสนใจจะเรียนทางด้านใดสามารถจะสมัครเรียนได้

ตามความประสงค์	และถ้าสมัครเรียนในสาขาใดไปแล้ว	

เมื่อเรียนไปได้ระยะหนึ่งมีความประสงค์จะย้ายไปเรียน 

ในสาขาอ่ืนก็สามารถขอทำเร่ืองย้ายไปเรียนในสาขาน้ัน	ๆ  

ได้	และวิชาที่สอบผ่านในสาขาเดิมไม่เสียเปล่า	วิชาที ่

สอบผ่านนั้นถ้าเป็นวิชาเดียวกันกับวิชาในหลักสูตรใน

สาขาใหม่	ก็จะโอนไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

กองบรรณาธิการ

ถาม	 ขอสอบถามเรื่องวิธีการรีเกรด	 คือ	 เมื่อเทอมที ่
ผ่านมาสอบได้เกรด	D+	พอมาเทอมนี้	จึงได้ทำการลงซ้ำ

เพื่อที่จะรีเกรดให้สูงขึ้น	อยากทราบว่า

	 1.		 หากผลสอบครั้งนี้ออกมาได้เกรดสูงกว่า	

น้อยกว่า	 หรือเท่ากันกับครั้งที่แล้ว	 ทางมหาวิทยาลัยจะ

ยึดเกรดไหนเป็นหลัก

	 2.		 ถ้าหากสูงกว่าครั้งที่แล้วเราต้องไปแจ้งกับ 

ทาง	 สวป.	 ให้ตัดวิชาที่เราสอบได้น้อยกว่า	 (ที่สอบครั้ง 

แรกแล้วได้	D+)	ออกไปด้วยหรือไม่

	 3.	 และถ้าหากไม่แจ้งตัดวิชาที่สอบได้เกรดต่ำ 

กว่าออกไป	 จะมีผลต่อหน่วยกิตรวมหรือไม่	 เช่น	 จาก 

ปกติให้เก็บหน่วยกิต	 จำนวน	 134	 หน่วยกิต	 แต่หาก 

ไม่ตัดออกไปจะกลายเป็น	 137	 หน่วยกิต	 เพราะมีการ 

ลงวิชานั้น	ๆ	ลงไป	2	ครั้ง	โดยที่ไม่ได้ไปแจ้งตัดออก

ตอบ	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่ าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2555	 ข้อ	 5	

ให้ยกเลิกความในข้อ	 16	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย- 

รามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2551	

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	16	 การวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 16.5.3	 นักศึกษามีสิทธิปรับอักษร 

ระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบ

ต่ำกว่าอักษรระดับคะแนน	 C	 ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้ 

อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

	 1.	 จากข้อบังคับมหาวิทยาลัย	 ฯลฯ	 ข้างต้น	 

ถ้าได้เกรดสูงกว่า	 D+	 นักศึกษาจะได้เกรดที่สูงกว่า	 แต่ 

ถ้าได้เกรดต่ำกว่า	D+	คือ	D	หรือ	F	นักศึกษาจะได้เกรด	

D+	ตามภาคที่สอบได้	D+	และถ้านักศึกษาสอบได้เกรด	

D+	 เท่าเดิม	 นักศึกษาจะได้เกรด	 D+	 ในภาคที่สอบได ้

หลังสุด

	 2.	 นักศึกษาไม่ต้องไปแจ้งที่	สวป.	เมื่อนักศึกษา

เรียนจบการศึกษาและไปยื่นขอ	Transcript	จบ	ที่	สวป.	

ใน	Transcript	จบ	จะปรับเกรดให้นักศึกษาโดยอัตโนมัต ิ

	 3.	 นักศึกษาจะไม่เรียนเกินหลักสูตรเพราะใน 

ระบบคอมพิวเตอร์	จะตัดเกรดให้เหลือเกรดเดียวเท่านั้น 

ซึ่งจะเป็นไปตามคำตอบข้อ	1.

ถาม	 ตอนนี้ผมเรียนพยาบาลอยู่แล้วอยากเรียน 

คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปด้วย 

ช่วยแนะนำว่าควรเรียนสาขาใด	 แล้วก็ไม่ต้องเข้าเรียน 

ได้ไหม ไปสอบอย่างเดียวเลย	พอดีแม่ผมจบสายบริหารมา

ตอบ คณะบริหารธุรกิจเปิดสอน	 8	 สาขาวิชา	 คือ 

สาขาการจัดการ	 สาขาการเงินและการธนาคาร	 สาขา- 

การตลาด	 สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	 

สาขาการจัดการธุรกิจบริการ	 สาขาการบริหารทรัพยากร- 

มนุษย์	 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ	 สาขาการท่องเที่ยว 

และมีหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น 

ปัญหาเชาว์คณิตศาสตร์

	 ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในบางครั้งไม่ใช่ว่า 

จะใช้การคำนวณเพียงอย่างเดียวแต่ยังจะต้องใช้ 

ไหวพริบหรือที่เรียกว่าเชาว์ปัญญาประกอบการแก้

ปัญหาด้วย	ปัญหาประเภทนี้ถ้าคำนวณตรงๆโดยไม่

คิดอะไรก็จะได้คำตอบที่ผิด

	 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นปัญหาเชาว์ก็ 

ยังคงต้องอาศัยการคำนวณด้วยวิธีการทางคณิต-

ศาสตร์อยู่ดี	 ลองอ่านโจทย์ปัญหาเหล่านี้แล้วลอง 

คิดดูซิว่าคำตอบคืออะไร

โจทย์ปัญหาที่ 1		 หอยทากตกบ่อ

 หอยทากตัวหน่ึงตกบ่อไปอยู่ก้นบ่อลึก	10	ฟุต 

หอยทากพยายามไต่ขึ้นจากก้นบ่อโดยตอนกลางวัน 

ไต่ขึ้นมาได้	3	ฟุต	แต่พอตกกลางคืนหยุดไต่กลับลื่น 

ไถลลงไป	 2	 ฟุต	 เป็นเช่นนี้ทุกๆวัน	 อยากทราบว่า 

หอยทากจะต้องใช้เวลาไต่กี่วันจึงจะถึงปากบ่อ

โจทย์ปัญหาที่ 2		 พายเรือข้ามฟาก

	 ชายสามคนมีน้ำหนัก	50,	70,	110		กิโลกรัม 

ตามลำดับ	ต้องการข้ามฟากไปฝั่งตรงข้ามแต่พวก 

เขามีเรือลำเล็กๆที่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน	150	กิโลกรัม	

พวกเขาจะมีวิธีการข้ามฟากอย่างไรที่ทำให้เสียเวลา

น้อยที่สุด

โจทย์ปัญหาที่ 3		 คนติดบุหรี่

	 ชายคนหนึ่งเป็นคนที่ติดบุหรี่อย่างงอมแงม 

เมื่อเวลาที่เขาไม่มีเงินซื้อบุหรี่เขาจะนำก้นบุหรี่ 

(บุหรี่ไม่มีก้นกรอง)มาต่อกันโดยใช้ก้นบุหรี่	 5	 ก้น 

ต่อกันได้บุหรี่	1	มวน	ถ้าเขามีก้นบุหรี่	25	ก้นเขาจะ

สูบบุหรี่ได้ทั้งหมดกี่มวน)

โจทย์ปัญหาที่ 4		 บุตรชาย-บุตรสาว

	 บุตรชายคนหนึ่งของครอบครัวกล่าวว่า	 ผม 

มีพี่น้องที่เป็นชายและหญิงอย่างละเท่าๆกัน	 และ 

บุตรสาวคนหนึ่งกล่าวว่า	ฉันมีพี่น้องที่เป็นชายเป็น

สองเท่าที่เป็นหญิง	ครอบครัวนี้มีบุตรกี่คน

 สำหรับคำตอบของโจทย์ปัญหา มีดังนี้

	 โจทย์ปัญหาที่	1	คำตอบคือ	8	วัน	เหตุผลไต่	

7	วันได้	7	ฟุต	วันที่	8	ไต่ได้	3	ฟุตถึงปากบ่อพอดี

	 โจทย์ปัญหาที่	 2	 คำตอบคือ	 5	 เที่ยว	 50,	 70	

ไปเที่ยวแรก	50	กลับมาเปลี่ยนให้	110	ไปถึงแล้ว	70	

กลับมารับ	50	

	 โจทย์ปัญหาที่	 3	 คำตอบคือ	 6	 มวน	 เหตุผล	 

25	ก้นต่อได้	5	มวน	สูบแล้วเหลือ	5	ก้นต่อได้อีกมวน

	 โจทย์ปัญหาที่	 4	 คำตอบคือ	 7	 คน	 เหตุผล	

แก้สมการได้คำตอบเป็นชาย	4	คน	เป็นหญิง	3	คน

	 ท่านผู้อ่านที่นับถือผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าเมื่อท่านได้อ่านเฉลยแล้วคงยิ้มอย่างขันๆ

คณิตคิดสนุก
 รศ.ทศพร คล้ายอุดม        ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

 การโอนรถ	 ในกรณีที่เจ้าของได้เอาประกันภัยไว ้

กับบริษัท	 ได้โอนไปยังบุคคลอ่ืน	 ให้ผู้ได้มาซ่ึงรถดังกล่าว 

มีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์น้ี	บริษัท 

ต้องรับผิดตามกรมธรรม์ดังกล่าวต่อไป	 ตลอดอายุของ 

กรมธรรม์ที่ยังเหลืออยู่	

 ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย คปภ.	 กล่าว 

เสริมว่า	 จากแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา	 ในกรณีความรับ 

ผิดของรถมีประกันชนกับรถไม่มีประกันชน	 สำหรับ 

ค่าเสียหายเบ้ืองต้นต่างฝ่ายต้องรับผิดชอบรถของตนเอง 

ถ้ามีบุคคลนอกรถต้องเฉลี่ยจ่าย	

 กรณีรถมีประกัน	 ขอรับจากบริษัท	 ถ้ารถไม่ม ี

ประกัน	ขอรับจากเจ้าของรถ	

 ค่าสินไหมทดแทน กรณีรถมีประกันเป็นฝ่ายผิด 

เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีเป็นผู้รับผิดชอบ	 สำหรับการพิสูจน์ 

ความผิด	ต้องตามประกาศกระทรวงพาณิชย์	

 บทกำหนดโทษ และการลงโทษ 

 กรณี	 เจ้าของรถฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการประกัน 

ความเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้	 และผู้ใช้รถที่ไม่จัด 

ให้มีการประกันความเสียหาย	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

10,000	บาท	

 กรณี	 บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน	 

7	 วัน	 นับจากวันที่ร้องขอ	 ตามมาตรา	 20	 กรณีบริษัท 

หรือเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น	 พร้อมเงิน 

เพิ่มร้อยละ	 20	 ภายใน	 7	 วัน	 นับจากวันที่มีคำสั่งตาม 

มาตรา	 26	 	 หรือ	 บริษัทไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนนอก 

เหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น	7	วัน	นับจากวันที่ร้องขอ	 

ตามมาตรา	14	วรรคสอง	ประกอบประกาศกระทรวงฯ	

จะต้องปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาท

ม.ร.อบรมส่งเสริมความรู้ฯ           (ต่อจากหน้า 8)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานเปิดการอบรม 

เร่ือง	 "การเป็นผู้ประสานงานการสอบไล่ระดับปริญญาตรี 

ส่วนภูมิภาคท่ีดี"	 โดยมีเจ้าหน้าท่ีประสานงานการสอบไล่ 

เข้าร่วมประชุมจำนวน	 420	 คน	 ณ	 หอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2557

	 โอกาสนี้	 อาจารย์ ดร.ว่าที่สมชัย อวเกียรติ  

รองอธิการบดีฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ	 กล่าวรายงานว่า	

ตามนโยบายจัดการศึกษาในลักษณะ	 “เรียนใกล้บ้าน	

สอบใกล้บ้าน”	 มหาวิทยาลัยจึงจัดศูนย์สอบของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีใน	38	จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	

เชียงราย	 แพร่	 พิษณุโลก	 นครสวรรค์	 อุดรธานี	 นครพนม	

ขอนแก่น	สุรินทร์	นครราชสีมา	 ร้อยเอ็ด	อุบลราชธานี	

สุพรรณบุรี	ราชบุรี	 จันทบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	สุราษฎร์ธานี	

นครศรีธรรมราช	 ตรัง	 สงขลา	 เพชรบูรณ์	 ปราจีนบุรี	

อุทัยธานี	อำนาจเจริญ	ชุมพร	สุโขทัย	ศรีสะเกษ	ลพบุรี 

หนองบัวลำภู	 นครปฐม	 ชัยภูมิ	 สกลนคร	 บุรีรัมย์	 สระแก้ว 

กาญจนบุรี	 น่าน	 อุตรดิตถ์	 และพังงา	 เนื่องจากการ 

จัดสอบไล่ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	 มีจำนวน 

ศูนย์สอบหลายจังหวัด	 จำนวนกระบวนวิชาที่สอบ 

แต่ละศูนย์มีมาก	 จึงควรให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียน 

การสอนและการสอบ	 ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ปริญญาตรี 

ส่วนภูมิภาค	 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ	

แก่ผู้ประสานงานการสอบไล่	 เพื่อให้การสอบไล่ระดับ 

ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

มีประสิทธิภาพ

	 จากนั้น	ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	กล่าวว่า 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 ม.ร.ใน	 23	 จังหวัด 

ทั่วประเทศ	 มีส่วนสำคัญเปรียบเหมือนกองหน้า 

ในการสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรากฏ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับ 

ปริญญาตรี	 และระดับปริญญาโท	 ตามลำดับ	 ทั้งนี้ 

ต้องอาศัยผู้ประสานงานในการสร้างความเข้าใจอันดี 

 
 

 eกำหนดการสอบไล่	

	 ประจำภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2556	จัดสอบ 

ระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่	 31	 พ.ค.	 -	 1	 มิ.ย.	 57  

และ 7-8	มิ.ย.	57	สำหรับการสอบไล่ภูมิภาคประจำ 

ภาคฤดูร้อน/2556	มีท้ังหมด	42	ศูนย์สอบ		ดังต่อไปน้ี

										 -		ศูนย์สอบปกติ	จำนวน	38	ศูนย์																																																			

	 -	 ศูนย์สอบ	อบต./อบจ./เทศบาล	

	 	 จำนวน	4	ศูนย์																								

	 eคาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

								 	 (สอบปกติ)			 คาบเช้า		09.00-11.30		น.	

	 	 	 										 คาบบ่าย	13.00-15.30  น.

								 	 (สอบซ้ำซ้อน)		คาบเช้า		09.00-12.30		น.	

	 	 	 	 คาบบ่าย	13.00-16.30  น.

	 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค  		มีจำนวน 

ศูนย์ละ		184		วิชา

    l ข้อสอบปรนัย				จำนวน		64		วิชา

ANT	3057,		 APR	2101,		 ART	1003,		 BUS	3103,

BUS	3104,		 ECO	1003,		 ECO	1101,	 ECO	1102,		

ENG	1001,		 ENG	1002,	 ENG	2001,			 ENG	2002,

HIS	1001,		 HIS	1003,		 HIS	1201,	 HPR	1001,

HRM	2101,			 HRM	3206,		 HRM	3207,		 INT	1004,

LAW	1004,		 LIS	1001,		 LIS	1003,			 MCS1100,	

MCS	1101,		 MCS	1300,	 MCS	1400,	 MCS	2100,

MCS	2106,		 MCS	2108,	 MCS	2200,		 MCS	2203,

MCS	2603,		 MCS	3100,			 MCS	3300,		 MCS	3301,	

MCS	3403,		 MCS	4201,	 MCS	4403,		 MGT	2101,			

MGT	2102,			 MGT	2202,	 MGT	3203,		 MGT	3205, 

MGT	3301,			 MKT	2101,		 MTH	1003,	 MTH	1103, 

	MTH	1104,	 PHI	1003,	 POL	1100,		 POL	 1101, 

	PSY	1001,			 RAM	1000,	 SCI	1003,		 SOC	1003,				

SOC	2033,			 SOC	2043,		 SOC	2065,		 SOC	4077,	

	STA	2016,	 THA	1001,		 THA	1002,	 THA	1003

 l ข้อสอบอัตนัย				จำนวน	120	วิชา

ACC	1101,		 ACC	1102,	 ACC	2134,	 ANT	1013,	

ANT	4078,		 APR	3107,		 BI0	2202,		 FIN	2101,	 

FIN	2203,			 GAS	2802,		 LAW	1001,		 LAW	1002, 

LAW	1003,		 LAW	2001,		 LAW	2002,		 LAW	2003,

LAW	2004,			 LAW	2005,		 LAW	2006,		 LAW	2007,

LAW	2008,		 LAW	2009,		 LAW	2010,		 LAW	2011,

LAW	2012,	 LAW	2013,		 LAW	2015	,		 LAW	2032	

LAW	3001,  LAW	3002,	 LAW	3003,		 LAW	3004, 

LAW	3005,	 LAW	3006,	 LAW	3007,	 LAW	3008, 

LAW	3009,		 LAW	3010,	 LAW	3011,		 LAW	3012, 

LAW	3015,	 LAW	3033,			 LAW	3035,		 LAW	3038, 

LAW	3054,		 LAW	4001,		 LAW	4002,	 LAW	4003, 

LAW	4004,	 LAW	4005,		 LAW	4006,	 LAW	4007, 

LAW	4008,		 LAW	4009,		 LAW	4010,	 LAW	 4011, 

LAW	4012,		 LAW	4013,		 LAW	4017,	 MCS	2201,	

MCS	3104,	 MCS	3204,	 MCS	3205,	 	 MCS	3206, 

MCS	3208, MCS	3309,	 MCS	3400,		 MCS	4103,	

MCS	4106,	 MCS	4304,	 MCS	4603,	 MGT	1001,	

MGT	2201,	 MGT	3101,	 MGT	3102	,	 MGT	3204,			

MGT	3401,		 MGT	3402,	 MGT	3403,	 MGT	3404, 

MGT	3405,		 MGT	3408,	 MGT	3409,			MGT	4004,	

MGT	4006,	 MGT	4007,	 MGT	4206,		 MGT	4207, 

MGT	4208,	 MGT	4209,	 PHI	1000,			 POL	2100,	

POL	2102,		 POL	2103,	 POL	2200,		 POL	2203,	

POL	2300,		 POL	2301,	 POL	2302,		 POL	2303,	

POL	3300,			 POL	3301,		 POL	3302,		 POL	3311,		

POL	3313,		 POL	3316,	 POL	3329,		 POL	3330,		

POL	4100,			 POL	4128,	 POL	4310,	 POL	4312,	

POL	4348,	 POL	4349,	 POL	4350,	 SOC	2091,	

SOC	4074,	 SOC	4083,	 STA	1003,			 STA	2003,

 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบโครงการความร่วมมือ    

อบต./ อบจ./เทศบาล		มีจำนวนศูนย์ละ		50		วิชา

  l ข้อสอบปรนัย			จำนวน		17		วิชา

ECO	1003,		 ENG	1001,	 ENG	1002,	 ENG	2001,	

ENG	2002,		 HIS	1003,		 INT	1005,		 LAW	1004,

LIS	1003,	 	 PHI	1001,		 POL	1100,		 RAM	1000,	

SOC	1003,		 SOC	2033,		 SOC	2065,		 SOC	4077,

THA	1003 

  l ข้อสอบอัตนัย		จำนวน			32			วิชา

ENV	2650,	 ENV	4851,	 LAW	3016,	 POL	1101,

POL	2100,		 POL	2101,		 POL	2102,		 POL	2103,		

POL	2104,		 POL	2105,		 POL	2200,			 POL	2300,	

POL	2301,		 POL	2303,	 POL	3100,		 POL	3101,		

POL	3102,		 POL	3129,			 POL	3366,		 POL	3382,		

POL	4100,		 POL	4147,		 POL	4183,		 POL	4188,		

POL	4190,		 POL	4318,		 POL	4346,			 PSY	1001,		

SOC	2066,		 SOC	3035,		 SOC	3036,		 SOC	4035			

  l วิชาท่ีอาจารย์จัดสอบเอง	จำนวน	1	วิชา 

POL	4191**		

 eจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน		ทั้งสิ้น		

9,380	คน		คิดเป็นที่นั่งสอบ	42,875	ที่นั่งสอบ

 eตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให้ 

นักศึกษาทางไปรษณีย์		ก่อนการสอบประมาณ	2	อาทิตย์		 

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ	INTERNET	ที่	WEBSITE		WWW. 

RU.AC.TH	 หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนภูมิภาค)	 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ	 download	 ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ	 	แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้						

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล ่ 

ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี			ฝ่ายจัดสอบ  สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล			มหาวิทยาลัยรามคำแหง		 

10240	โทร.	0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำภาคฤดูร้อน/2556
นายวันชัย   เทียบพุฒ           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

(อ่านต่อหน้า 11)

อธก.ฝากผู้ประสานงานการสอบไล่ภูมิภาค

ทำหน้าที่ดูแลลูกศิษย์แทนมหาวิทยาลัย



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน 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

อธก.ฝากผู้ประสานงานฯ            (ต่อจากหน้า 10)

ให้แก่นักศึกษา	 ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประสานงานการสอบ 

และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	แก่ครูในท้องถิ่น	

 ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ	 ผู้ประสานงาน 

การสอบควรพูดคุยกับนักศึกษา	 ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 

ที่ต้องการทราบข้อมูลการศึกษาต่อ	 ได้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ 

มากข้ึน	สร้างกำลังใจในการเรียนและการสอบ	นอกจากน้ี 

ยังควรทำหน้าท่ีนักประชาสัมพันธ์บอกกล่าวส่ิงท่ีถูกต้อง 

แก่นักศึกษาและสังคม	 อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ 

ได้จัดสรรงบประมาณให้สาขาฯ	 จัดกิจกรรมให้นักศึกษา 

ปริญญาตรีภูมิภาคได้พบปะพูดคุย	 สร้างความผูกพัน 

กับมหาวิทยาลัย	ล่าสุดเริ่มต้นโครงการที่สาขาฯ	จังหวัด 

ขอนแก่น	และได้เสียงตอบรับที่ดีจากนักศึกษา

	 “การอบรมครั้งนี้จะเป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้ที่  

ประสงค์จะเป็นผู้ประสานงานต้องผ่านการอบรม	 

ขอให้ผู้ประสานงานเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	

ทั้งในการส่งข้อสอบ	 การควบคุมการสอบ	 ตรวจสอบ 

ความเรียบร้อยในการบรรจุกระดาษคำตอบ	 เพื่อให้เกิด

ความผิดพลาดน้อยท่ีสุด	 การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม	

ทั้งนี้	 เพื่อช่วยจรรโลงให้รามคำแหงมีความเข้มแข็ง	 

พร้อมสำหรับการเร่งดำเนินการเดินหน้าสาขาวิทยบริการฯ 

ในการทำหน้าที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น”

 โดยวิทยากรจะให้ความรู้เก่ียวกับ	 แนะนำเว็บไซต์ 

ของสำนักหอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 การ

ลงทะเบียนใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด	 เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 

ทางอินเทอร์เน็ต	 การใช้คำค้นและการใช้คำหลัก	 (Keyword) 

สำหรับการสืบค้นข้อมูล	 และให้ความรู้เก่ียวกับฐานข้อมูล 

กฎหมาย	(3D	Law	Database)	และฐานข้อมูลอาเซียน

	 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับการอบรม 

ตามกำหนดการดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์พัฒนาฯ               (ต่อจากหน้า 1)

ที่สำคัญขึ้นไปก็คือ	 ถ้ามีแต่หัวใจสมองไม่ทำงาน	 ก็เป็น 

ร่างที่ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้	 ดังนั้น	 หัวใจกับสมอง 

จึงน่าจะเป็นเร่ืองสำคัญ	แล้วเร่ืองอ่ืนก็ประกอบกันข้ึนมา	

	 ร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์	 เส้นเอ็น 

กล้ามเนื้อ	 เส้นประสาท	 กระดูก	 ทุกอย่างที่เป็นอวัยวะ 

ต่างยึดโยง	 ต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างลึกลับซับซ้อน 

อย่างที่จะหาคำอธิบายในปัจจุบันนี้ได้ยากพอสมควร	 

แม้ว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาในทางด้านนี้โดยตรง	 ก็ยังต้อง 

ศึกษาอยู่ไม่หยุดหย่อน	ว่าส่ิงเหล่าน้ันทรุดโทรมเพราะอะไร 

เอาอะไรมาทดแทน	หรือจะกระตุ้นได้อย่างไรจะรักษา 

ได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้น	 ถ้ามองย้อนไปอีก	 จินตนาการ 

ไปถึงคนโบราณ	 หรือสมัยก่อนมีการเล่นแร่แปรธาต ุ

มีการหาตัวยาที่เป็นอายุวัฒนะหมายความว่าทำอย่างไร 

จึงจะไม่ตาย	 และก็มีการคิดค้น	 มีการซ่อมบำรุง	 มีการ 

ทำอะไรต่าง	 ๆ	 ต่อมา	 ต่อยอดมาจนนับไม่ถ้วน	 ในที่สุด 

ก็มีคำพูดบางอย่างว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยง	 ความตาย 

เป็นเรื่องธรรมดาว่าจะต้องมีการตาย	 ว่าจะต้องมีการ 

สิ้นชีวิต	 พูดง่ายๆว่าเมื่อมีชีวิตในที่สุดก็จะต้องตาย 

จะต้องจบสิ้นชีวิต

	 แต่ถ้าหากคิดกลับกันในเรื่องของผลทดลอง 

ที่กำลังเริ่มมี	 เริ่มประกาศกันออกมา	 เรื่องนั้นเรื่องนี ้

ถ้าเป็นจริงและสามารถทำได้	 ในโลกนี้ก็คงจะวุ่นวาย 

พอสมควร	 จะอยู่กันอย่างไร	 นั่นคือปัญหา	 เพราะว่า 

คนเม่ือตายยากข้ึน	หรือไม่ตาย	แล้วจะทำอย่างไร	จะอยู่กัน 

อย่างไร	 จะมีอาหารอะไรรับประทาน	 หรือจะวิจัยว่า 

หายใจแล้วเป็นอาหาร	 น่ีพูดเหมือนกับปัญญาอ่อน	แต่ครู 

คิดว่าในการจินตนาการน้ันเราลองจินตนาการเป็นข้อ	ๆ	 ไป 

ถ้ามันเป็นอย่างน้ี	 แล้วจะทำอย่างไรมนุษย์จะล้นโลกไหม 

หรือว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่เกิดขึ้นมาได้	 เพราะ 

มนุษย์หาโลกใหม่อยู่หาแผ่นดินใหม่อยู่ในดาวดวงอื่นนี ่

อย่างน้ีเป็นต้น			ลูกศิษย์ครับ	เราจะเห็นได้ว่าทุกส่ิงทุกอย่างน้ัน 

มีการเปลี่ยนแปลง	 สรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง 

แล้วก็เปลี่ยนแปลงก็ต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริง 

ไม่ใช่โลกของการลวงหลอกตนเอง	 ไม่ใช่โลกของการเพ้อฝัน 

หรือจินตนาการเท่านั้น	 แต่การจินตนาการนั้นจะต้องม ี

เหตุมีผล	 มีเหตุมีผลว่าถ้าทดลองอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ 

เกิดผลอย่างนี้	แล้วไปมีผล	ออกไปต่อออกไปเรื่องอื่น	ๆ 

จะเป็นอย่างไร	ใครจะคิดบ้างว่า	แต่ก่อนนี้เราพูดบอกว่า 

ปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วง	 แต่เด๋ียวน้ีก็มีการตัดต่อยอด 

เอามะม่วงไปใส่มะกรูด	 เอามะกรูดไปใส่มะนาวอะไร 

ต่าง	ๆ	ก็แล้วแต่	แล้วต่อไปก็จะมีการคัดพันธุ์	มีการตัดต่อ 

สายพันธุ์	มีวิธีการทำอะไรต่าง	ๆ	ต่อยอดกันข้ึนไปเร่ือย	ๆ	

คนเราไม่เคยโง่เลย	 ท่ีบอกว่าแต่ก่อนคนเรายังโง่น้ันน่าจะผิด 

ถ้าเขาโง่								บรรพบุรุษเราทำไมจึงสามารถคิด	อะไร	ๆ 	ต่าง	ๆ  

ให้เราไว้ต่อยอดได้	 และท่ีเราคิดได้ทุกวันน้ีก็ไม่ใช่สติปัญญา 

ของคนโบราณเหล่านั้นหรือ	 ที่เราบอกว่าแต่ก่อนคนเรา 

ยังโง่ที่ปรากฏในหนังสืออ่าน	 พอพูดถึงในมุมหนังสือ 

อ่านก็อดคันปากไม่ได้ว่า	 เดี๋ยวนี้กำลังเกิดความสับสน 

วุ่นวายกับความคิดว่าจะใช้ตำราอะไรไม่ใช้ตำราอะไร 

ใช้ไปแล้วดีหรือไม่ดีอะไรต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 มันก็จะเป็น 

ประหลาด	 เป็นเรื่องวิบัติกันต่อไปในกาลภายหน้าได้ 

ครูออกนอกเร่ืองไปเสียนาน	 แต่อยากจะบอกว่า	 ลองติดตาม 

ข่าวดู	ลองคิดดูว่าถ้าหากมีการปรับปรุงร่างกายให้มีอาย ุ

ยืนยาว	 ก็จะเกิดปัญหาที่ครูมองเห็นชัด	 ๆ	 ก็คือแล้วจะ 

ปรับปรุงใครก่อน	ใครจะได้สเต็ม	ใครจะได้เลือด	หรือใคร 

จะได้สิ่งที่ทำให้มีอายุยืนเป็นพันเป็นหมื่นปีนั้นได้	 ข้อนี้ 

ก็ลองเอาคิดเล่น	 ๆ	 เท่านั้น	 อย่าไปคิดมากมาย	 เอาไว ้

ฉบับหน้าคุยกันใหม่ครับ	สวัสดีครับ	

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 อบรมเชิงปฏิบัติการ  รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  

เกตุษา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 เป็น 

วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 “การวิจัยในช้ันเรียน” 

แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสื่อสารมวลชน	 

เมื่อวันที่	28	เมษายน	2557	ณ	ห้อง	706	อาคารสุโขทัย	

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจใน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

    
 
 
 
 
 

 ด้วยมีนักศึกษาสมัครใหม่	ภาค	1	 ปีการศึกษา	

2557	 จํานวนหน่ึงลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเน่ือง- 

มาจากสาเหตุต่างๆกัน	 จึงมีความประสงค์จะขอสับเปล่ียน 

กระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน	มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

เรียนผิดพลาดในภาค	1	ปีการศึกษา	 2557	สามารถ 

สับเปล่ียนกระบวนวิชา	และลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติม 

ได้	 1	 ครั้ง	 รวมหน่วยกิตแล้วได้ไม่เกิน	 24	 หน่วยกิต 

โดยนําเอกสารมาดําเนินการดังนี้

	 1.	บัตรประจําตัวนักศึกษา

	 2.	ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาค	1	

	 	 ปีการศึกษา	2557	พร้อมสําเนา	1	ฉบับ	

	 3.	สมุดลงทะเบียนเรียน	(ม.ร.36)

	 4.	แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียน	 

  หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม	

 5.	นําเอกสาร	ข้อ	1	-	4		ไปติดต่อท่ีหน่วยบอกเลิก- 

	 	 บอกเพิ่มกระบวนวิชา	 อาคารกงไกรลาศ 

	 	 (KLB)	ชั้น	1	เคาน์เตอร์ที่	11-13	ตั้งแต่วันที ่

  13 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 

  (เว้นวันหยุดราชการ)

 โดยดําเนินการเป็น 2 ช่วงคือ 

 ช่วงแรก	 วันที่	 13	 สิงหาคม	 2557	 ถึงวันท่ี 

4	กันยายน	 2557	นักศึกษาที่มาดําเนินการในช่วงนี ้

จะมีที่นั่งสอบตามปกติ

 ช่วงสอง	วันที่	15	กันยายน	2557	ถึงวันที่	30	

กันยายน	 2557	 นักศึกษาที่มาดําเนินการในช่วงนี ้

จะต้องสอบที่นั่งสอบเสริม

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
ของนักศึกษาสมัครใหม่ภาค 1/2557



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๖) วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

สนับสนุนสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย

    
 
 
 
 
 

อายุพันปี

 ครูได้ยินคำอวยพรให้คนนั้นคนนี้ให้ท่าน 

ผู้นั้นผู้นี้ อายุยืนหมื่นปี อายุเป็นร้อยเป็นพันปี 

อายุเท่านั้นเท่านี้อะไรต่าง ๆ แต่รวมความแล้ว 

ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืน 

 จากท่ีเคยได้ยินคำอวยพรอย่างท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว 

มาพบกับข่าวการค้นพบทางแพทย์ ซึ่งการค้นพบ 

ทางแพทย์ในครั้งนี้นั้น ถ้าหากว่าสามารถพัฒนา 

เดินหน้าไปได้ สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

อะไรต่าง ๆ หรือสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ได้วาด 

หวังไว้ คาดหวังไว้ ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

ก็น่าจะทำให้มนุษย์มีอายุมากกว่าเดิม จนไม่อาจ 

จะบอกได้ว่ามีอายุได้มากเท่าไร

 ถ้าหากใครได้สนใจติดตามข่าวทางการแพทย์ 

จะพบว่ามีแพทย์ที่ประเทศออสเตรเลีย วิจัยโลหิต 

หรือเลือดของหนูทดลอง ซึ่งหนูที่ทดลองนั้นเป็น 

หนูหนุ่ม  หรือเป็นหนูในรุ่นหนุ่ม ๆ แล้วเขาก็ใช้ 

วิธีทางการแพทย์ ซ่ึงครูก็ไม่ทราบว่าใช้อย่างไร เพียงแต่ 

ตามข่าวได้ว่าเขาใช้สเต็มหรืออะไรอย่างนี้แหละ 

จากเลือดของหนูหนุ่ม ฉีดเข้าไปให้หนูแก่ ผลจากท่ีมี 

การทำอย่างนี้เกิดขึ้น ก็มีโซหรืออะไรนี่แหละ 

ครูก็เรียกไม่ถูกอีก จากเลือดหนูทดลองของหนูหนุ่มน้ัน 

ไปกระตุ้นให้หัวใจก็ดี ไปกระตุ้นร่างกายให้กระปรี ้

กระเปร่า ให้สมองมีความจำฟ้ืนความจำได้อะไรต่าง ๆ  

เหล่าน้ี ซ่ึงก็มีข้อสรุปในเบ้ืองต้นน้ีว่าจากการทดลอง 

ในหนูนั้นก็มีข้อค้นพบดังที่ครูได้เรียนไว้แบบไม่ใช่ 

ผู้ท่ีมีความรู้ทางการแพทย์ รู้แต่การส่ือจากการได้ฟัง

ข้อมูลข่าวสาร

 ถ้าหากสเต็มก็ดีหรือเลือดหรืออะไรต่าง ๆ 

ที่ทดลองกันอยู่ มีผลฉีดเข้าไปหรือมีผลที่ส่งเข้าไป 

ในร่างกายของมนุษย์ในส่วนใดก็ตามแต่ ถ้าทำให ้

ร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลง เช่น หัวใจที่อ่อนล้า  

อวัยวะท่ีอ่อนแรงหรืออวัยวะท่ีทรุดโทรม ส่ิงเหล่าน้ัน 

สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ เข้าไปกระตุ้นได้ และ 

โดยเฉพาะการทำงานของสมองถ้าหากเป็นผลอย่างท่ี 

ประกาศ ว่าการทดลองของหนูน้ันเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี 

และถ้าหากว่า เป็นผลที่นำมาใช้กับมนุษย์ ได้  

อะไรจะเกิดขึ้น

 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ คนจะตายยากข้ึน พูดง่าย ๆ ว่า 

ก็คืออายุก็จะยืน อายุมากข้ึนกว่าเดิมโดยไม่มีข้อจำกัด 

และย่ิงถ้าหากว่าเราจินตนาการไปถึงว่าการโคลนน่ิง 

ถ้าหากว่าเราโคลนน่ิงร่างกายของมนุษย์ไว้ ถ้าส่วนใด 

เสียไป ถ้าส่วนใดใช้ไม่ได้ หรือว่าต้องการเปลี่ยน 

ก็เอาจากการท่ีโคลนน่ิงไว้ ไปเปล่ียนถ่ายให้ อะไรให้ 

แต่ก็คงจะทำได้ไม่ครบทุกอย่าง เร่ืองสำคัญอยู่ท่ีหัวใจ 

เพราะเป็นศูนย์รวมชีพ ศูนย์รวมชีวิต ก็ว่าได้และ 

 ขอบคุณกรรมการเชิญปริญญาบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและขอบคุณอนุกรรมการถวายสูจิบัตรและ 

เชิญปริญญาบัตร เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2557 ณ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สภาคณาจารย์  

 โอกาสน้ี อธิการบดี กล่าวว่า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นงานท่ีชาวรามคำแหงทุกคนมีความ 

ภาคภูมิใจท่ีได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ ทุกคนจึงต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ภารกิจสำคัญลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณคณาจารย์ท่ีร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างดีย่ิงจนงานพิธีฯสำเร็จด้วยดี 

อีกคร้ังหน่ึง  

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบด ี

คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง     รับมอบเงิน 

จำนวน 10,000 บาท จากนางสาวกชมน ชายะตานันท์ 

ผู้จัดการกองสำรวจข้อมูล บริษัท โอสถสภา จำกัด 

เพื่อสนับสนุนการให้บริการของสถานพยาบาล 

แพทย์แผนไทย และการศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 

8    พฤษภาคม   2557         ณ ห้องทำงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ชั้น 1 ม.ร.

 ทั้งนี้ นางสาวกชมน  ชายะตานันท ์ ประสงค์ 

บริจาคเงินในนามส่วนตัว เนื่องจากครั้งหนึ่งเคยใช ้

บริการนวดแผนไทยในสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย 

ของ ม.ร. เพื่อรักษาอาการปวดที่ขาข้างซ้าย ซึ่งใช้ 

เวลารักษาไปได้สักระยะหนึ่ง ก็ทำให้อาการดีขึ้น 

และหายจากอาการปวดในที่สุด 

 ส ำ ห รั บ ส ถ า น พ ย า บ า ล แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย 

ม.รามคำแหง เปิดให้บริการแก่คณาจารย์ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในวันอังคาร 

-วันศุกร์ เวลา 10.00-15.30 น. ณ กองอาคารสถานที่ 

(อาคารเก่า) ช้ัน 2 สอบถามเพ่ิมเติม โทร.0-2310-8684-85

 หนังสือให้น้อง อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ร. เป็นประธานเปิดโครงการ 

“หนังสือหมุนเวียน : หนังสือนี้ จากใจพี่ให้น้อง” 

ดำเนินงานโดยพรรคพลังราม มีวัตถุประสงค์เพื่อลด 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือเรียน ตำราเรียน ชีทประกอบ- 

การบรรยาย อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์การช่วยเหลือ 

เก้ือกูลระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง เพ่ือนนักศึกษาและส่งเสริม 

การรักการอ่านการเรียนรู้ โดยสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ( รามฯ 1 ) 

บริจาคได้ที่ ตู้รับบริจาคอาคารนพมาศ ( โรงอาหาร )

 2. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา 

(รามฯ 2) บริจาคได้ที่ตู้รับบริจาคใต้อาคารคนฑี (KTB)

 การขอยืมหนังสือ ตำราเรียน ชีทประกอบ- 

การบรรยาย สำหรับใช้ในการเรียน ติดต่อได้ที่ทำการ 

พรรคพลังราม (ช้ัน 2 อาคารรัตนธาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก) ต้ังแต่วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 หรือวันเปิดเรียน 

เป็นต้นไป และเม่ือเรียนจบในภาคเรียนน้ันๆ แล้วสามารถ 

นำหนังสือมาคืนและยืมวิชาเรียนอื่นๆไปใช้เรียนหรือ 

บริจาคหนังสือเพ่ิมเติม หมุนเวียนแลกเปล่ียนกันอ่านต่อไป

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดหรือบริจาคได้ท่ีโทร. 

086-430-8390, 085-262-3950 หรือ facebook.com/

พรรคพลังราม ม.รามคำแหง

    
 
 
 
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 
 
 
 

ม.ร.เลื่อนการสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2556 
จากเดิมวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่
6-9 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดที่ www.ru.ac.th


