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ม.ร.ประชุมกรรมการควบคุมการสอบ ประจำาปี 2557

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
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๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ช้ันปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชา 

การบัญชี จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นท่ี 7 หลักสูตร 2 ปี 

39 หน่วยกิต (แผน ก ทำ�วิทย�นิพนธ์ และแผน ข 

ไม่ทำ�วิทย�นิพนธ์) เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 - 

21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ถนนเอกชัย 

ตำาบลมหาชัย อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศึกษาดูงานในประเทศ 

149,100.- บาท และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 คณะสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ร่วมกบัสมาคม 

นกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนงัสือพิมพ์แห่งชาติ  

และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย    

จัดประชุมเครอืข่ายนกัวชิาการและวชิาชพีสือ่มวลชน ประจำาปี 2557 

ยุทธศาสตร์เพ่ืออนาคตวารสารศาสตร์ ครัง้ที ่ 8 หวัข้อ “ปฏิวตัคินข่�ว 

อภิวัฒน์สื่อ” โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ล�ภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน มีผศ.ลีน� ลิ่มอภิช�ต  

รองอธกิารบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ อ�จ�รย์จเลศิ เจษฎ�วลัย์ คณบดี

คณะสือ่สารมวลชน พร้อมด้วยบุคลากรในแวดวงสือ่สารมวลชน 

มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

       บรรยากาศในงานมบีคุลากรจากวชิาการและวชิาชพีสือ่มวลชน 

คณาจารย์มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนจำานวนมาก อาทิ มหาวทิยาลยั-

เกษมบัณทิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 10)
(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 10)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดประชุมชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัย

และข้อปฏิบัติในการสอบไล่ให้แก่กรรมการควบคุมการสอบไล่ 

ประจำาปีการศึกษา 2557 กำาชับหัวหน้าตึกสอบและกรรมการให้ทำา

หน้าที่อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการทุจริตและรักษา

มาตรฐานการคุมสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันท่ี 21 

ตุลาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์วุฒศัิกดิ ์ ล�ภเจริญทรัพย์ อธกิารบดีมหาวทิยาลยั

รามคำาแหง กล่าวว่าการควบคมุการสอบเป็นเร่ืองสำาคญัของมหาวทิยาลยั  

ขอให้กรรมการทกุคนตืน่ตวัและปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั การสอบ 

ภาค 1/2557 มีนักศึกษาลงทะเบียน 

 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 

ภูมิใจหล�นพ่อขุนฯ สร้�งชื่อ

คว้�ร�งวัลพระร�ชท�น ระดับ 

มัธยมศึกษ�ตอนต้น ประจำ�ปี- 

ก�รศกึษ� 2556 ถอืเป็นแบบอย่�ง 

ทีด่ใีห้เพือ่นนกัเรยีน พฒัน�ตนเอง

เป็นเย�วชนทีม่คีว�มรูคู้ค่ณุธรรม

ต่อไป

 ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์ทพิย์  

ห�ส�สน์ศรี คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ 

แสดงความยนิดกีบั น�งส�วพัชร�เพ็ญ  ธรรมญ�ณรงัส ี นักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง  

ที่ได้รับร�งวัลพระร�ชท�น ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่ ประจำาปีการศึกษา 2556 

 โครงการบริหารธรุกิจบณัฑิต (ปริญญาตรี) 

ภาคพเิศษ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เปิดรบัสมคัร 

นกัศกึษา ภาค 2 ปีการศกึษา 2557  ใน 2 สาขาวชิา

คอื สาขาวชิาการจดัการ และสาขาวชิาการตลาด 

(เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) 

จำ�หน่�ยใบสมคัร ตัง้แต่บดันี ้- 16 พฤศจกิายน 2557

รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ -16 พฤศจกิายน 2557

 เริม่เรยีน   13 ธนัวาคม 2557

 ผู้สนใจสมัครได้ที่สำานักงานโครงการฯ 

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 โทร. 0-2310-8232, 

089-488-3561-2 หรือ www.ba.ru.ac.th/bba

   
ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A. 

จังหวัดสมุทรสาคร

รามคำาแหงจับมือสมาคมนักข่าว-สภาการหนังสือพิมพ์เปิดเวทีถก ‘ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ’

   
 
  
คณะบริหารฯ รับนักศึกษา
ปริญญาตรีีภาคพิเศษ 2 สาขาวิชา

หลานพ่อขุนฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลพระราชทาน ประจำาปี 2556



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

          

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

จำานวน 141,666 คน กระบวนวิชาที่เปิดสอน 2,633 

กระบวนวิชา และที่นั่งสอบประมาณ 9 แสนกว่าที่นั่ง 

 “การสอบทุกคร้ังขอย�้าให้กรรมการเข้มงวด 

ในทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยกัน

เป็นหูเป็นตา และเมื่อใดท่ีพบการทุจริตเกิดขึ้นอย่า

ด�าเนนิการเพยีงล�าพงั ขอให้มีกรรมการท่านอ่ืนร่วมเป็น

สกัขีพยาน ส่วนเรือ่งการลาระหว่างการคมุสอบ จะพจิารณา

ในกรณีที่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนจริงๆ  เรื่องเครื่องมือ

สื่อสารทุกชนิดให้ใช้ในเวลาที่จ�าเป็นเท่านั้นและปฏิบัติ

ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั  อย่าพดูคยุเสยีงดงัจนรบกวน

สมาธิของนักศึกษา และขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่

อย ่างเข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานการคุมสอบของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับเหมือนเช่นเดิมที่ผ่านมา”

 อ�จ�รย์ ดร.มนตร ีกวนีฏัธย�นนท์ รองอธกิารบด ี

ฝ่ายบรหิาร ประธานกรรมการควบคมุการสอบไล่ กล่าวถงึ

กฎ กตกิาและมารยาทในการคมุสอบ เริม่จากการแต่งกาย

ให้สภุาพเรยีบร้อย ให้มาถงึตกึสอบก่อนการสอบ 30 นาที 

เพื่อตรวจสอบเอกสารและเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน 

ไม่ควรเซ็นชื่อไว้ในกระดาษคำาตอบและสมุดคำาตอบ 

เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางในการทำาทุจริต และให้เซ็นช่ือ

เมื่อผ่านการสอบไปแล้ว 15 นาที 

 “เรือ่งการใช้โทรศัพท์ ขอให้ใช้เมือ่จ�าเป็นเท่านัน้ 

ไม่ควรใช้ในระหว่างที่มีการสอบ ระวังการแจกข้อสอบ

ให้ถูกวิชาและให้ผลัดกันเดินตรวจสอบแถวอย่าง

สม�่าเสมอ ถ้าการสอบยังไม่หมดเวลา ให้นักศึกษานั่งท�า

ข้อสอบจนครบเวลา อย่าไปเร่งการท�าข้อสอบของนกัศกึษา 

อีกทัง้ การเซน็ชือ่ของนกัศกึษา และการตดิเลขทีน่ัง่สอบ 

ขอให้ตรวจสอบหลักฐานในการสอบและการเซ็นชื่อ

ให้ถูกต้อง ส่วนกรณีท่ีกรรมการต้องการลาคุมสอบ

อย่างกะทันหัน ขอให้ด�าเนินการส่งเอกสารผ่านหัวหน้า

ตึกสอบตามขั้นตอน

 ขอให้กรรมการเข้มงวดการคมุสอบในทกุขัน้ตอน 

เพื่อรักษามาตรฐานการสอบให้เกิดประสิทธิภาพ  

ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้ที่ 

ศูนย์อ�านวยการสอบไล่ทั้งที่รามฯ 1 และรามฯ 2”

        รองศ�สตร�จ�รย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำานวยการ

สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

ประธานกรรมการจัดผู้ควบคุมสอบ กล่าวว่า การสอบ

เทอมนีม้สีนามสอบทีร่ามฯ 1 จำานวน 21 ห้อง และรามฯ 2 

จำานวน 17 ห้อง ซึ่งในภาค 1 จะมีนักศึกษาใหม่และ

นกัเรยีน Pre-degree เข้าสอบจำานวนมาก ขอให้กรรมการ

ช่วยดแูลนกัศกึษาอย่างใกล้ชดิ เพือ่ป้องกนัการเข้าห้องสอบ

ผิดห้อง ผิดอาคารหรือเข้าสอบผิดวิชา อีกทั้ง เพื่อให้

ม.ร. ประชุมกรรมก�รฯ                  (ต่อจ�กหน้� 1)

นกัศึกษาได้มกีำาลงัใจ เกดิความอบอุ่น พร้อมทีจ่ะเข้าสอบ

ด ้ ว ย ศั ก ย ภ า พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า อ ย ่ า ง เ ต็ ม พิ กั ด แ ล ะ 

ลงทะเบยีนเรียนต่อในภาคถัดๆไปอย่างต่อเนือ่ง ในส่วนกรณี

การแทรกสอบของนักศึกษา ขอให้กรรมการตรวจสอบ

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่ระบุวิชาและขอให้ระบุชื่อ 

ลงในใบเซน็ชือ่ให้นกัศกึษาอย่างชดัเจน หากพบข้อผดิพลาด

ใดๆในการสอบขอให้แจ้งที ่สวป.ชัน้ 6 ก่อนการสอบ 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.บุญช�ล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 

รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำาตอบ กล่าวว่าปัญหา 

ที่พบบ่อย คือ การบรรจุกระดาษคำาตอบสลับวิชา ขอให้

หัวหน้าตึกสอบ และกรรมการกองกลาง ระมัดระวัง

และตรวจสอบการบรรจุข้อสอบให้ถูกต้อง ระมัดระวัง

ในการเขียนซองให้ตรงวิชา อย่าสลับวิชา ส่งข้อสอบ 

ให้ครบจำานวน ศนูย์รับส่งฯจะเปิดรับข้อสอบ เวลา 06.00 - 

19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอให้หัวหน้าตึกสอบ 

ได้ดำาเนินการในเรื่องของการรับส่งข้อสอบด้วยตนเอง 

โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาดำาเนินการ 

ในการรับ-ส่งข้อสอบแทนเป็นอันขาด 

 ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์ศภุโชค  เดชะร�ช  ผูช่้วยอธกิารบดี 

ฝ่ายอำานวยการ ผูแ้ทนคณะกรรมการสวสัดกิาร ฝ่ายรกัษา-

ความปลอดภัยและจราจร กล่าวว่าขอให้ปฏิบัติตาม 

หล�นพ่อขุนฯ สร้�งชื่อคว้�ร�งวัลพระร�ชท�น ประจำ�ปี 2556                (ต่อจ�กหน้� 1)

โดยม ีรองศ�สตร�จ�รย์พรทพิย์  ทองอร่�มด ีผูอ้ำานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ร่วมยินดี  

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคณบดี ชั้น 5 อาคาร

คณะศึกษาศาสตร์

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ทิพย์ ห�ส�สน์ศรี คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ 

น�งส�วพัชร�เพ็ญ ธรรมญ�ณรงัส ี นกัเรียนโรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ 

ดังกล่าว ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 

สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนด้วย 

ท้ังยังเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพ่ือนๆ นักเรียนท่ีกำาลัง

ศึกษาอยู่ ให้รู้จักทำากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมส่วนรวม 

ควบคู่กับการเรียนหนังสือ เพราะเป็นประสบการณ์

หนึ่งที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ในการดำารงชีวิตอยู่ในสังคม

ร่วมกับผู้อื่นได้ในอนาคต

 “ขอให้ด�ารงไว้ซึ่งจิตสาธารณะ ด�าเนินชีวิตอยู่ใน

สังคมด้วยความสุข รู้จักการถ่ายเทและถ่ายทอดความรู้

ในด้านต่างๆที่เก่งและรู้จริงให้กับเพื่อนๆ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนา

ตนเองต่อไป”

 รองศ�สตร�จ�รย์พรทพิย์  ทองอร่�มด ี ผู้อำานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่าดีใจ

กับความสำาเร็จของนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ที่มี

ความรู้ความสามารถ ให้กล้าที่จะแสดงออกและสร้าง

ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ขอให้นางสาวพัชราเพ็ญ ตั้งใจ

เรียนหนังสือและทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป 

 ด้าน น�งส�วพชัร�เพญ็  ธรรมญ�ณรงัส ีนกัเรยีน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่าร�งวัล-

พระร�ชท�น เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดสำาหรับ

นักเรียน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 

แก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความพยายาม

ในการศึกษาเล่าเรียน และกระทำาความดีเพื่อสังคม 

ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจ และตั้งใจที่จะทำาความดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงที่พระองค์ 

พระราชทานพระมหากรณุาธคุิณแก่ปวงชนชาวไทยทกุคน 

และการได้มีโอกาสเข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นครั้งที่ 2 น้ัน ถือเป็น

เกียรติยศสูงสุดในชีวิต นำามาซึ่งความภาคภูมิใจ และ

ปลื้มปิติให้กับตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา 

 “รางวัลน้ีเป็นแรงผลักดันให้มีกำาลังใจในการ

ทำาความดี และบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ตามรอย

เบื้องพระยุคลบาทของในหลวงที่ทรงเหน็ดเหน่ือย 

เพือ่ปวงประชาชนชาวไทยทกุคน โดยเริม่จากการปฏบิตัติน 

เป็นลกูทีด่ขีองคณุพ่อคณุแม่ เป็นศษิย์ทีด่ขีองครอูาจารย์ 

และเป็นคนดีของสังคม บริหารเวลาในการทำากิจกรรม

ควบคู่ไปกับการเรียน น้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาด้วย

ความมุ่งมั่นและอดทน จนได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งใน

และต่างประเทศ อุทิศตนร่วมทำากิจกรรมเพื่อพัฒนา

สังคมและประเทศชาติ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับ

คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และสถานศึกษา ให้สมกับการ 

ที่ได ้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน”  

ดังบทกลอนที่ว่า 

 “มรีางวลัการนัตว่ีาดเีด่น ยิง่ต้องเน้นท�าความดมีกีารให้ 

ต้องดเีด่นทัง้ตวัและหวัใจ  อย่ายอมให้ความเด่นดงับงัความด”ี

กฎจราจรที่กำาหนดไว้ เพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง

ทั้งบุคลากรและนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการฯได้อำานวย

ความสะดวก โดยอยูใ่นความรบัผดิชอบของกองอาคาร-

สถานที ่ ไม่ว่าจะเป็นตวัอาคาร ห้องนำา้ ลฟิต์ หรอืโทรศพัท์-

ภายในอาคาร ด้านการจราจรได้ทำาบัตรอนุญาตให้กับ

หัวหน้าตึกสอบโดยเฉพาะ และจะมีเจ้าหน้าที่จราจร

คอยดแูล สำาหรบัรถรบัส่งเจ้าหน้าทีไ่ปคมุสอบทีร่ามฯ 2 

รถจะจอดที่ลานพระรูปพ่อขุนฯ ออกเวลา 08.00 น.  

เหมอืนเช่นทุกภาคการสอบ

        อ�จ�รย์สมหม�ย  สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา รองประธานกรรมการควบคุมการสอบไล่ 

กล่าวว่าขอยำ้าเรื่องการตรวจสอบและบรรจุข้อสอบ คือ 

ระวังอย่าให้สูญหาย หรือเกิดช่องทางการทำาทุจริต  

หากมีนักศึกษากระทำาการทุจริตในการสอบไล่ทุกกรณี

หรือพบเหตุซึ่งสงสัยว่านักศึกษาทุจริตในการสอบ  

ให้หัวหน้าตึกสอบโทร.แจ้งศูนย์อำานวยการสอบไล่ 

หวัหมาก โทร. 0-2310-8123, 0-2310-8096 วทิยาเขตบางนา 

โทร. 0-2397-6318 และควบคมุตวันกัศกึษาไว้ทีต่กึสอบก่อน 

เพ่ือให้ฝ่ายวินัยนักศึกษาดำาเนินการสอบข้อเท็จจริง 

ในทุกกรณี อีกทั้ง ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ 

การทจุรติในตกึสอบ จงึขอให้กรรมการทกุท่านได้ร่วมมอื

ให้การดำาเนนิการเป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี มีพระมหากรุณาธิคุณ

เสด็จฯแทนพระองค์พระบ�ทสมเด็จ-

พระเจ้�อยู่หัว ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆอยู่เสมอ

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง นั้ น  

พระองค์เสด็จมาเกือบจะ ๔๐ ปี แล้ว

 ทุกครั้งที่เสด็จฯในการนี้ ผู้เฝ้า- 

ทูลละอองพระบาทได้ตระหนักถึง 

พระวิริยะ อุตสาหะ และ

 พระ เมตตาที่ทรงมีต่ อบัณฑิต 

คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยเสมอมา

 เป็นที่ปลื้มปิ ติและซาบซึ้ ง ใน- 

พระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

 ดังเช่น เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๗

 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จฯไปพระราชทาน

ปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

จังหวัดสงขลา

 พระองค์ทรงย่ืนใบปริญญาบัตร

แก่บัณฑิต ๓ คนสุดท้าย

 แต่ใบปริญญาท่ีจะทรงมอบตกลงพ้ืน

 บัณฑิตได้ก้มลงเก็บแล้วถวาย

ความเคารพออกไป แต่

 พระองค์ทรงเรียกและกวักพระหัตถ์

ให้บัณฑิตกลับม�รับใหม่อีกครั้ง

 “ข่าวรามคำาแหง” ได้เห็นภาพดังกล่าว 

ที่ว่านี้ในเฟซบุ๊ก ด้วยความซาบซึ้ง- 

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่ง

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ม.ร.ปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่

 งานสภาคณาจารย์ร่วมกับกองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

เพื่อให้อาจารย์ใหม่รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย

และตระหนกัถงึบทบาท หน้าที ่ ภาระงาน ความรับผดิชอบ 

ของอาจารย์ และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดยม ี

ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์วฒุศัิกดิ ์ ล�ภเจรญิทรพัย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธาน มผู้ีช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.บุญช�ล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 

และอาจารย์ ม.ร. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557     

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ ผศ.ดร.บญุช�ล รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ

และวิจัย กล่าวว่าการปฐมนิเทศบุคลากรนับว่าเป็นสิ่ง

สำาคัญของทุกหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ได้จดัการปฐมนเิทศบุคลากรในสายอาจารย์มาอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบทิศทางในการปรับตัว  

ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง        มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร  

และเรียนวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสิ่งสำาคัญที่สุด คือ การ

พัฒนาตนเองตามสายวิชาชีพและความรับผิดชอบ  

เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสองลักษณะ คือ การสอน

และการบริหาร 

 นอกจากนั้น การปฐมนิเทศเป็นบริบทของการ

สร้างความรู้สึกและการปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่าง

อาจารย์ใหม่ด้วยกัน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 

ในรอบ 4 ปีทีผ่่านมาโดยเชือ่มโยงกับการพัฒนาการเรียน

การสอน ความก้าวหน้าทางวชิาการ ระบบการเรียนการสอน 

ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั และนโยบายการบรหิาร

และการดำาเนินการของมหาวิทยาลัย

 ด้าน ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิ�รบด ีม.ร.กล่าวว่ารามคำาแหง

มีจุดเด่นคือ การเปิดโอกาสให้คนที่ทำางานแล้วเข้ามา 

เรยีนไปพร้อมได้ ทำาให้มีคนจำานวนไม่น้อยท่ีทำางานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือลูกจ้างหน่วยงาน ก็เข้ามา

เรียนหนังสือที่รามฯ อาจารย์ต้องช่วยกันสร้างจุดเด่น

ใหม่ขึ้นมา ให้มีความเป็นตลาดวิชาอย่างแท้จริง เพราะ

ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยปิด ก็เปิด

รบัสมคัรนกัศกึษาแบบสอบตรงหรอืภาคพเิศษเพิม่ขึน้แล้ว 

ทุกคณะของรามฯจึงต้องเร่งพัฒนาหาจุดเด่นไม่ว่าจะ

เป็นงานวิชาการหรืองานวิจัยให้มากขึ้นด้วย 

 “ทีผ่่านมาอดตีผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมส่ีวนช่วยสร้าง

รามค�าแหงขึน้มาด้วยแรงกายแรงใจ    ไม่มสี�านกังบประมาณใด 

ยื่นมือเข้ามาช่วย รามฯจึงต้องหารายได้เพิ่มจากการสอน 

โครงการพเิศษ ทัง้นีใ้นทีป่ระชมุ สนช.ทีผ่่านมา อธกิารบดี

ท่ีเป็นสมาชกิ สนช.ได้เข้าท�าหน้าท่ีเป็นกรรมาธกิารการศกึษา 

โดยมุ่งทีจ่ะแก้ไขปัญหาเรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษา 

เรื่องทุนการศึกษาต่อต่างประเทศของอาจารย์ หรือเรื่อง 

สกอ.ทีอ่ยูภ่ายใต้กระทรวงศกึษาธิการ เป็นต้น ทีก่ล่าวมา 

อยากให้อาจารย์ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับอาจารย์ไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคต”

 อธิก�รบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าขณะนี้รามฯยังม ี

สถานภาพการเงนิการคลงัทีม่ัน่คง และการรบัสมคัรนกัศกึษา 

กม็จีำานวนทีเ่กนิคาด หลงัจากทีช่่วยกนัประชาสมัพนัธ์และ

พฒันารปูแบบการสมคัร เช่น การเทยีบโอนให้จำานวนมากขึน้ 

ในคณะรัฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ แต่ในอนาคต 

10-15 ปีข้างหน้า ยังไม่เห็นว่าจะมีทิศทางไปอย่างไร  

อาจจะหนกั เพราะด้วยสภาพสังคมทีเ่ปลีย่นไป เช่น อัตรา

การเกิดน้อยลง นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ จำานวนไม่ถึงล้านคน ซึ่งเด็ก

กลุ่มนี้จะต้องเติบโตขึ้น แต่จะหายไปจากระบบการเรียน

ขั้นพื้นฐานส่งผลถึงระดับอุดมศึกษา

 อธิก�รบดี ม.ร.ฝากอาจารย์ด้วยว่ารามคำาแหง

มีวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งป ี

อยากให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์จะได้มาเห็น 

นักศึกษาที่ได้ทุ่มเทจัดกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 

เช่น ในพธิไีหว้คร ู ในส่วนของการเขยีนตำาราทางวชิาการ 

อาจารย์ใหม่ยังมีไฟ มีองค์ความรู้ที่เพิ่งเรียนจบมา ขอให้

รบีเขยีนผลงาน เขยีนงานวจิยั โดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

ของอาจารย์ ไม่คดัลอก ทำางานวจิยัด้วยตนเอง การเข้าสอน

กเ็ช่นเดยีวกัน อย่าท้อถอยถ้าเหน็ว่านกัศกึษาเข้าเรยีนน้อย 

อยากให้ดตูวัอย่างการสอนของ Professor Michael Sandel 

เป ็นอาจารย์ที่สอนด้านปรัชญาและวิชาจริยธรรม  

เคยสอนนักศึกษาเพียงไม่กี่คน แต่ด้วยความที่ตั้งใจและ

ทุ่มเท ทำาให้นักศึกษารวมถึงคนภายนอกมาเข้าฟังเต็ม

ไปหมด ด้วยวิธีการสอนแบบนามธรรมให้คิดวิเคราะห์

เป็นรูปธรรม

 “อาจารย์ทุกคนอยู ่ในร้ัวรามค�าแหงถือว่าเป็น

ครอบครวัเดยีวกนั มสีิง่ใดให้พดูคยุกนั อย่าโพสต์ต�าหนกินั 

ทางสือ่อนิเทอร์เนต็ เพราะถ้ามกีารร้องเรยีนขึน้มาจะผดิ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในโอกาสที่อาจารย์จะได้ไปสัมมนา 

ร่วมกัน แต่ละท่านก็มาจากหลายคณะ ขอให้ช่วยกัน 

ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าง 

กลัยาณมติร เพือ่น�าแนวคดิทีไ่ด้กลบัมาพฒันามหาวทิยาลยั 

และให้การท�างานทุกฝ่ายลุล่วงไปด้วยความส�าเร็จ” 

อธิการบดีกล่าวในที่สุด



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 สมาคมศษิย์เก่ารฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ยกย่องคุณงามความดี ‘สิงห์ทองดีเด่น’  ที่ประสบ-

ความสำาเร็จในหน้าท่ีการงาน และมีผลงานที่ได้รับ

การยอมรับในระดับประเทศจากหลากหลายอาชีพ 

ทั้งวงการแพทย์ ข้าราชการ การเมือง การปกครอง-

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชนและภาคเอกชน  

เพื่อให้สมกับคำาขวัญชาวรัฐศาสตร์รามคำาแหง 

ที่ภาคภูมิใจกันมานานว่า “สิงห์ทองต้ององอาจ”

 ส่วนหนึง่ของผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัครัง้น้ี พลตำ�รวจโท 

น�ยแพทย์สมยศ ดีม�ก อดีตนายแพทย์ใหญ ่

โรงพยาบาลตำารวจ และอดตีสมาชกิวฒุสิภา กล่าวว่า 

เข้ามาเรียนระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ต้องการ

เติมเต็มความรู้ด้านการเมืองการปกครอง จากที่เป็น

นายแพทย์รักษาผู้ป่วยมาตลอดชีวิตแล้ว ความรู้ด้าน

รฐัศาสตร์ทำาให้ได้คดัเลอืกเป็นวฒิุสภาสรรหา ได้เรยีนรู้

ถงึคำาว่าการเมอืงคอือะไร และทำาหน้าทีท่างการเมอืง

ในสภา ซึง่ผมได้ร่วมพจิารณากฎหมายฉบบัหนึง่เรือ่ง 

พ.ร.บ.สาธารณสุขชุมชน ได้นำาวิชาทางการแพทย์

และวิชารัฐศาสตร์มาใช้ทำางานคู ่กันจนกฎหมาย

ออกมาถูกต้องที่สุด ภูมิใจที่ได้เรียนรามคำาแหงและ

ได้รบัรางวลัครัง้นี ้ เพราะตลอดเวลาทีเ่ป็นแพทย์และ

เป็นนักการเมืองได้ทุ่มเทการทำางานเพื่อประชาชน

และสังคมอย่างเต็มความสามารถ

 ดร.เดชรัฐ  สิมศริ ิผู้ว่าราชการจงัหวดัสตลู กล่าวว่า  

ภูมิใจที่ในชีวิตที่เริ่มต้นจากรามคำาแหง และเข้ารับ

ราชการเป็นปลดัอำาเภอ ตลอดการทำางานใช้หลกับรหิาร 

ปฏบิติัการสูเ่ป้าหมายสูภ้ายใต้ภาวะจำากดั ไม่ขดัคณุธรรม 

ยึดม่ันมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำางานจนเป็นผู้ว่าราชการ-

จังหวัด ไปพร้อมกับกลยุทธ์ที่ว่า “รวมพลังสร้างสุข 

รุกการพัฒนา ปวงประชาปลอดภัย” โดยทุ่มเทให้กับ

การทำางานแบบรวมพลังทุกปวงชน จนได้รับรางวัล

ผูว่้าราชการจงัหวดัทบูนีมัเบอร์วนั และรางวลัการต่อสู้

กับยาเสพตดิ  สิง่เหล่านีล้้วนเกดิจากรามคำาแหงทีส่อน

และสร้างเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้มีโอกาสขึ้นมา 

รับใช้ประเทศชาติ และได้ยึดแบบอย่างการปกครอง

ประชาชนแบบพ่อปกครองลกูขององค์พ่อขนุรามคำาแหง-

มหาราช มาทำางานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

 น�ยสุวิช สุทธิประภ� บรรณาธิการข่าว 

โมเดร์ินไนน์ทวี ี กล่าวว่านบัเป็นเกยีรตใินชวีติทีไ่ด้รบั 

เชิดชูเกียรติ “สิงห์ทอง” องอาจรับใช้ประเทศชาติ

รางวัลจากสถาบันท่ีมีความรักและผูกพัน ท้ังได้รับ

รางวัลคนดีศรีรามฯ และศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น 

รางวัลเหล่านี้ถือเป็นเคร่ืองการันตีท่ีผมจะต้องสร้าง

คุณประโยชน์ให้กับสังคมและรักษาชื่อเสียงของ

สถาบันที่ให้เกียรติ ชีวิตผมมีวันนี้เพราะรามคำาแหง 

รามฯสอนให้รู้จักการต่อสู้ อดทน และขวนขวาย

หาความรู้ สอนให้เกิดความรอบรู้ในการเอาตัวรอด

และต่อสูจ้ากห้องเรยีนในรัว้มหาวทิยาลยั พฒันามาสู่

การทำางานที่ต้องรับใช้ประเทศชาติ 

 น�ยอภินันท์ จันทรังษี อธิบดกีรมประชาสมัพนัธ์ 

กล่าวว่าในชีวิตการทำางานได้ยึดหลักเปรียบทุกคน 

ในทีท่ำางานเหมอืนพีน้่อง คบกนัอย่างพีน้่องและเพือ่น 

สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าการเป็นกฎระเบียบ แต่

ต้องยึดกฎเกณฑ์ควบคู่ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ทีไ่ด้รบัมอบหมายของตวัเองให้ดทีีส่ดุ ในการทำางาน 

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% จึงต้องทำาอย่างไรที่จะ

ดงึความสามารถของแต่ละคน  เอาส่วนดมีาทำางานได้ 

ส่วนท่ีไม่ดีก็ช่วยกันพัฒนาแก้ไข  ทุกคนสามารถ

เสนอความคิดเห็นได้ ทุกเช้ามีประชุมร่วมกันเพื่อ

แก้ปัญหา บางอย่างเหมือนผงเข้าตาเราคิดไม่ออก 

กต้็องมาถกกนัช่วยกนั เพราะการทำางานต้องได้ทัง้งาน

และนำ้าใจจากเพื่อนร่วมงาน ทั้งสองอย่างต้องเดิน

ควบคู่กัน รวมถึงมองในแง่ดีและคิดบวกจะทำาให้

การทำางานมีความสุข 

 น�ยวเิชียร พฒิุวญิญ ูผูว่้าราชการจงัหวดัสระบรุ ี

กล่าวว่าผมทำางานทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อเป็นการ

ตอบแทนบญุคณุแผ่นดิน ตามทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง

สอนมาว่า “รูจ้กัอภัย ตัง้ใจศึกษา บชูาพ่อขนุฯ สนอง- 

คุณชาติ” และในวันนี้ได้ทำางานทุกอย่างเพ่ือสนอง

คณุชาตทิีเ่ราได้เกิดมาในแผ่นดนิไทย เมือ่ได้รบัรางวลั

อันทรงเกียรติก็ยิ่งมีกำาลังใจในการทำางาน มีพลัง

ทำางานมากขึ้น เพื่อไม่ให้เสียชื่อลูกศิษย์รามฯ

 น�ยวิทย� อ�คมพิทักษ์ รองเลขาธิการคณะ- 

กรรมการป.ป.ช. กล่าวว่าผมสมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา ม.ร. 

ปี 2517 ยังจำาและระลึกถึงเสมอว่ารามคำาแหง 

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มกีารศกึษา มอีาชพี มหีน้าที-่

การงาน และมคีวามสำาเรจ็ในชวีติ หากไม่มรีามคำาแหง 

ผมคงไม่มวีนันี ้ การทีจ่ะประสบความสำาเร็จ ไม่จำาเป็น 

ต้องเรยีนในมหาวทิยาลยัปิดเท่านัน้ พวกพีเ่ป็นตวัอย่าง

และให้กำาลงัใจ ขอให้ลกูศษิย์รามฯมมุานะและยดึหลกั

ในการทำางานคือ ขยัน อดทน ไม่เอาเปรียบเพื่อน

ร่วมงาน ปฏิบัติตามคำาสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความ

มุง่มัน่และสดุความสามารถจงึจะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ได้

 น�ยเชิดศักดิ์ จำ�ป�เทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด-

ระนอง กล่าวว่าหลังจากที่เรียนจบคณะรัฐศาสตร์ 

ผมสอบบรรจุรับราชการเป็นปลัดอำาเภอเมื่อปี 2522 

ตลอดระยะเวลา 36 ปีทีท่ำางานรบัใช้สงัคมมา รามคำาแหง

ทำาให้มวีนันี ้การทำางานให้ประสบความสำาเรจ็ ผมยดึหลกั

กฎหมาย ใช้องค์ความรู้ในการทำางาน เพื่อแก้ปัญหา

และดำาเนินโครงการได้อย่างถกูต้อง ควบคูไ่ปกบัความมี

คุณธรรม จริยธรรม สิ่งสำาคัญนี้ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. 

ได้มอบให้ผมใช้เป็นเครื่องนำาทางมาต้ังแต่ต้น และ

ตอบแทนคณุงามความดีด้วยการมอบรางวลัศษิย์เก่า

ดเีด่น เช่ือว่าสิง่ทีส่มาคมศษิย์เก่ารัฐศาสตร์ดำาเนนิการ

เป็นวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม

 น�ยกุลิศ สมบัติศิร ิ ผู้อำานวยการสำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

กล่าวว่าหลังสำาเร็จการศึกษาที่ ม.ร. เป็นพื้นฐาน

สำาคัญในการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาขารฐัประศาสนศาสตร์ ด้านการจดัการงานสาธารณะ 

ผมภมูใิจทีม่วีนันีไ้ด้ เพราะมพีืน้ฐานทีด่จีากรามคำาแหง 

รามคำาแหงสอนให้เลือกและศึกษาด้วยตัวเอง  

เมื่อเข้ามาทำางานก็ยึดหลักสำาคัญ คือ มีสมาธิ มุ่งมั่น 

รบัฟังความคดิเหน็ เมือ่ผดิต้องยอมรบัผดิและปรบัปรงุ

แก้ไขให้ถูกต้อง  

  ดร.มนัส โนนุช ผู้ถวายงานในทูลกระหม่อม

หญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี กล่าวว่า 

“เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” เป็นสิ่งที่

ยนืยนัว่า ผมจบปรญิญาตรจีากคณะรฐัศาสตร์   แนวคดิ 

และวิถีชีวิตที่เริ่มมาจากรามฯ สอนให้ผมประสบ

ความสำาเรจ็ในชวีติ เมือ่มาทำางานสนองคณุชาต ิกพ็ฒันา- 

ตนเอง กตัญญูกับแผ่นดิน และดูแลสังคมและ

ประเทศชาตมิาตลอด รางวลัในวนันีเ้ป็นความภาคภมูใิจ

ที่สุดในชีวิต 

พลต�ำรวจโท

นำยแพทย์สมยศ ดีมำก ดร.เดชรัฐ สิมศิริ นำยสุวิช  สุทธิประภำ นำยอภินันท์ จันทรังษี นำยวิเชียร  พุฒิวิญญู นำยวิทยำ  อำคมพิทัพษ์ นำยเชิดศักดิ์  จ�ำปำเทศ

นำยกุลิศ  สมบัติศิริ ดร.มนัส  โนนุช
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อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ทุกลายเส้นมีความหมาย (2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ความเดิมจากตอนที่แล้วที่ผมบอกให้จำาว่าเส้นผลผลิตรวมนั้นตอนแรก 

เพิม่อตัราเพิม่ข้ึนก่อน แต่พอเพ่ิมไประยะหนึง่แล้วจะกลบัเพิม่อตัราลดลง ส่วนเส้น 

ต้นทนุรวมนัน้กลบักนัคอืตอนแรกจะเพ่ิมอัตราลดลงก่อน และเมือ่เพิม่ไประยะหนึง่ 

กจ็ะเปล่ียนเพิม่ในอตัราเพิม่ขึน้ ในตอนนีผ้มจะมาอธบิายว่าทำาไมต้องเป็นอย่างนั้น

 ทำาไมเส้นผลผลิตรวมจึงเพ่ิมอัตราเพ่ิมขึ้นก่อนแล้วจึงเปลี่ยนมาเพิ่ม 

ในอตัราลดลง เหตผุลของเรือ่งนีม้าจากกฎทางเศรษฐศาสตร์ชือ่กฎการลดน้อยถอยลง 

ของผลตอบแทน (Law of diminishing returns) ซึ่งมีอยู่ว่าถ้าเราเพิ่มปัจจยัผนัแปร 

(เช่นปุย๋) มากขึน้เรือ่ย ๆ  เพ่ือทำางานร่วมกับปัจจยัคงที ่(เช่นทีด่นิ) ในตอนแรกผลผลิต 

จะเพิม่อย่างรวดเรว็หรอืเพ่ิมในอตัราเพ่ิมขึน้เพราะทีด่นิขาดปุย๋อยู ่ เมือ่ได้ปุย๋กท็ำาให้ 

ผลผลิตจากที่ดินเพิ่มออกดอกออกผลงอกงาม แต่เนื่องจากถ้าใส่ปุ๋ยมากเกินกว่า 

สัดส่วนที่เหมาะสมสำาหรับที่ดินผืนนั้นก็จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้น 

เม่ือเพิ่มปัจจัยผันแปรไปถึงจุดหนึ่งแล้ว ถ้ายังขืนเพ่ิมต่อไปอีกผลผลิตจะเพ่ิม 

ในอัตราลดลงไปเรื่อย ๆ เพราะปุ๋ยมากเกินระดับท่ีเหมาะสมไปแล้ว นี่คือเหตุผล

ว่าทำาไมลักษณะของเส้นผลผลิตรวมแสดงอัตราเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้นไประยะหนึ่ง

แล้วจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มในอัตราลดลง จนกระทั่งลดลงจริง ๆ ในที่สุด

 แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ที่คิดกฎนี้จะได้ความคิดมาจากการสังเกตการณ์ผลิต

ทางการเกษตร แต่กฎการลดน้อยถอยลงของผลตอบแทนก็นำาไปใช้กับการผลิต

ทางอุตสาหกรรมได้เช่นกัน เช่นถ้าสมมุติว่าเครื่องจักร 1 เครื่องต้องมีคนทำางานกับ

เครื่องจักรนั้น 5 คนจะพอดีที่สุด ดังนั้นตอนที่เพิ่มแรงงาน (ปัจจัยผันแปร) 1 - 2 

คนเข้าทำางานร่วมกับปัจจัยคงที่ (เครื่องจักร) ในตอนแรกนั้น ผลผลิตจึงเพ่ิมขึ้น 

อย่างรวดเร็วหรือเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้นเพราะเครื่องจักรต้องใช้แรงงานถึง 5 คน  

แต่เมือ่เพิม่แรงงานถงึ 5 คนซ่ึงเป็นสัดส่วนทีเ่หมาะสมทีส่ดุแล้วถ้ายงัขนืเพิม่แรงงาน 

คนที่ 6 คนที่ 7 เข้าไปก็จะทำาให้ตอนนี้แรงงานมากเกินความจำาเป็นไปแล้ว แทนที่

การเพิ่มแรงงานจะช่วยผลผลิตเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้น ก็กลับทำาให้เพิ่มลดลงไปเรื่อยๆ 

 กฎการลดน้อยถอยลงของผลตอบแทนนี้ยังส่งผลต่อลักษณะของเส้น

ต้นทุนรวมด้วย โดยตามที่ผมทบทวนไว้ข้างต้นนั้นต้นทุนรวมจะเพิ่มในอัตราลดลง 

ไประยะหนึ่งก่อนแล้วจึงกลับมาเพิ่มในอัตราเพิ่มข้ึน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะต้นทุน 

จะเพิ่มช้า (เพิ่มอัตราลดลง) หรือเพ่ิมเร็ว (เพ่ิมอัตราเพิ่มขึ้น) ย่อมขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพของการผลิต ถ้าประสิทธิภาพการผลิตสูงก็น่าจะทำาให้เมื่อเพ่ิม 

การผลิตขึ้นต้นทุนจะเพ่ิมช้า แต่ถ้าประสิทธิภาพการผลิตตำ่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

จากการขยายการผลิตก็น่าจะต้องเพิ่มอย่างรวดเร็วหรือเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้นแน่ 

 เมื่อเราย้อนมาที่เรื่องการผลิตจะเห็นว่าการขยายการผลิตในช่วงแรก ๆ ด้วย

การเพิ่มปัจจัยผันแปรเข้าไปมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ผลผลิตจะเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้นซึ่ง

แปลได้ว่าในช่วงนั้นประสิทธิภาพการผลิตกำาลังเพิ่มขึ้นนั่นเอง ส่งผลให้ต้นทุน

เพิ่มในอัตราลดลงอย่างที่บอกไปแล้ว แต่เนื่องจากตามกฎที่ว่านั้นถ้าหากยังขยาย

การผลิตต่อไปอีก ก็จะถึงจุดที่การผลิตเพิ่มในอัตราลดลงซ่ึงแปลว่าประสิทธิภาพ

การผลิตมีแนวโน้มลดลงแล้ว จงึส่งผลต่อต้นทนุคอืทำาให้ต้นทนุเพิม่ในอตัราเพิม่ขึน้

 ก่อนจบวันนี้ขอเพิ่มเติมเส้นใหม่ให้ดูอีกเส้นหนึ่งคือเส้นรายรับ (จากการ

ขายสินค้า) เพราะเป็นเส้นที่นักศึกษามักเขียนผิดมากที่สุดคือชอบเขียนเป็นเหมือน

เส้นผลผลติรวม แต่ถ้าเราดลูกัษณะของเส้นรายรบัโดยยดึหลกัทีเ่ราใช้ทำาความเข้าใจ

มาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นได้ว่าเส้นนี้เพิ่มในอัตราลดลงอย่างเดียว ไม่มีช่วงท่ีเพิ่มใน

อตัราเพิม่ขึน้เลย ทัง้นีเ้พราะรายรับคดิจากปริมาณขายคณูด้วยราคา แต่การจะขาย

ให้ได้มากขึ้นนั้นราคาจำาเป็นต้องลดลง 

อัตราเพิ่มของรายรับจึงมีแนวโน้มลดลง

ไปตามราคาตลอด เส้นที่ถูกต้องจึงต้อง

เป็นไปตามรูปข้างล่างนี้                                                     

 อาชีพและการประกอบอาชีพ เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของทุกคน อาจกล่าว

ได้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องด้ินรนต่อสู้เพ่ือให้ตนเองอยู่รอด การแสวงหางานทำา

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวจึงเป็นหนทางของความอยู่รอดได ้

การประกอบอาชีพ หมายถึง การทำางานของมนุษย์เพื่อให้ได้ค่าตอบแทน  

เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เกิดรายได้ และเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างผู้ซื้อ

กับผู้ขายหรือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำารายได้นั้น 

ไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน สำาหรับคร้ังน้ีผมใคร่นำาเสนอคำาศัพท์

ท่ีเก่ียวกับอาชีพในภาษามลายู  เรามาดูซิว่ามีคำาใดบ้างท่ีน่าสนใจจากตารางด้านล่างน้ี 

ภ�ษ�มล�ยู คำ�อ่�น คว�มหม�ยภ�ษ�ไทย

Ahli bomba อะฮ์ลีโบมบา พนักงานดับเพลิง

Askar อัซการ์ ทหาร

Doctor ดอกโตร หมอหรือแพทย์

Jururawat จูรูราวัต นางพยาบาล

Jurujual จูรูจูวัล พ่อค้าหรือแม่ค้า

Jurugambar จูรูฆัมบัร นักถ่ายภาพ

Jurubahasa จูรูบาฮาซา ล่าม

Juruwang จูรูวัง นักการเงิน

Pensyarah เปินชาระฮ์ อาจารย์

Pengawai kerajaan เปอฆาวัย เกอร์ราจาอัน ข้าราชการ

Pelukis เปอลูกิส นักวาดภาพ

Petani เปอตานี เกษตรกร

Pesawah เปอซาวะห์ ชาวนา

Pekebun เปอเกอบูน ชาวสวน

Penoreh getah เปอนูเระฮ์ เฆอตะห์ คนกรีดยาง

Pelayan เปอลายัน พนักงานบริการ

Penyanyi เปอญาญี นักร้อง

Peguam เปอฆูวัม ทนาย

Polis โปลิซ ตำารวจ

Posmen โปสเมน บุรุษไปรษณีย์

Mekanik เมกานิก ช่างยนต์

Nelayan เนอลายัน ชาวประมง

Tukang gunting ตูกังฆูนติง ช่างตัดผม

Tukang kayu ตูกังกายู ช่างไม้

Tukang masak ตูกัง มาซะก์ กุ๊กปรุงอาหาร

Tukang jahit ตูกังจาฮิต ช่างตัดเส้ือ

 นอกจากตารางด้านบนแล้วยังมีช่ือเรียกอาชีพในภาษามลายูอีกหลากหลาย

ประเภทที่สมควรรู้เพื่อสามารถนำาไปใช้ได้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ซึ่งจะ

มาเสนอในโอกาสอ่ืนต่อไป แล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ  Terima kasih  Jumpa lagi   

สวัสดีครับเส้นรายรับรวม
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 ก้าวสูปี่ท่ี 6 โครงการ “หอพกัตดิดาว” ม.รามคำาแหง

ผนึกความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน  ลงพื้นที่ประกาศ

คุณภาพหอพักย ่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา  

เสียงตอบรับจาก “กรรมการภาคประชาชน-ผู้ประกอบการ”  

มั่นใจในโครงการสร้างประโยชน์แก่สังคมและความ

มั่นใจให้นักศึกษาพักอาศัยในหอพักใกล้มหาวิทยาลัย

เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง

 น�ยอลงกฎ จติต์ชืน่โชต ิ

หวัหน้าข่าวอาชญากรรม หนงัสอืพมิพ์- 

ไทยรฐั กล่าวว่าจากทีเ่ป็นกรรมการ 

ภาคประชาชน ในโครงการหอพัก- 

ตดิดาว มาปีที ่2 เหน็ว่ารามคำาแหง 

ให้ความสำาคญัในความปลอดภยั

ของนักศึกษาในหอพักและผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัย 

 “ปัจจุบันบริเวณโดยรอบ ม.ร.ดีขึ้นจากเดิม 

รามคำาแหงเดินมาถูกทาง และจัดโครงการนี้ได้ดี ทั้งการ

ประสานงานระหว่าง ม.ร.เจ้าหน้าท่ีตำารวจ และหน่วยงาน 

อ่ืนๆ สามารถนำาไปเป็นตวัอย่างให้หอพกัทีย่งัไม่ได้เข้าร่วม

โครงการได้เห็นว่าหอพักที่เข้าร่วมโครงการนอกจาก

จะได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ยังเป็นการสร้าง

ความปลอดภัยให้แก่ชุมชนด้วย ฉะนั้น ขอให้ ม.ร. 

เดินหน้าประชาสัมพันธ์ไปพร้อมกับการปลูกจิตสำานึก 

ให้นักศึกษาเห็นความสำาคัญด้วย”

 น�ยสว่�ง     สว่�งรุง่โรจน์กจิ 

อดีตสมาชิกสภาเขตประเวศ 

กล ่าวว ่าเป ็นคณะกรรมการ

ภาคประชาชนปีแรก ได้เห็น 

การดำาเนินการของโครงการ

และความเปลี่ยนแปลงของ

หอพักทั้งย่านหัวหมากและบางนา รู้สึกชื่นชมคณะทำางานฯ 

ทีช่่วยกระตุน้ให้หอพกัพฒันาปรบัปรงุคณุภาพความสะอาด  

และสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา 

 “หากไม่มีโครงการนี้ ไม่มีหลักเกณฑ์แบบจริงจัง 

แต่ละหอพักและนักศึกษาจะต่างคนต่างอยู่ การมอบ

รางวลัหอพกัตดิดาว เป็นการให้ก�าลงัใจแก่หอพกัในการ

พัฒนาคุณภาพขึ้นไปสู่ระดับ 5 ดาวต่อไป อย่างไรก็ตาม 

เขตบางกะปิและเขตประเวศ ยนิดดีแูลโครงการอย่างต่อเนือ่ง 

สิ่งใดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือยังขาดคุณสมบัติอยู่ก็

จะมีการประสานกับ ม.ร.ให้บริหารจัดการเพิ่มเติมให้  

เพื่อหอพักจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น”

 ร้อยตำ�รวจโทอำ�น�จ  

วงศ ์สมบัติ  รอง สวป.สน. 

อุดมสุข กล่าวว่าเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจเย่ียมหอพัก

ใ น โ ค ร ง ก า ร ห อ พั ก ติ ด ด า ว 

เป ็นปีแรก เห็นว่าโครงการ

หอพกัตดิดาว ช่วยกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการและนกัศกึษา

ที่อาศัยในหอพักได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เป็นหูเป็นตา

เร่ืองยาเสพติด ช่วยกันแจ้งเหตุร้ายแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

นับเป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในหอพักทีด่ี 

อยากให้จัดโครงการต่อเนื่องทุกปี เพราะเป็นการเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับนักศึกษา และผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่

รามคำาแหง 

  น�ยศิรวิทย์ ทองม่วง 

ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มลูกค้า 

องค์กร ส่วนงานราชการ 2 บรษิทั 

แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำากัด 

(มหาชน) กล่าวว่าได้เห็นโครงการ 

หอพักติดดาวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากขึ้นทุกปี ยิ่งทำาให้นักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด 

มั่นใจเข้ามาเรียนที่รามคำาแหง เพราะมีทั้งสถาบัน

และหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้ามาช่วยดูแล อยากให้

รามคำาแหงประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เผยแพร่ไปหลาย

ชุมชนที่มีสถาบันการศึกษา ดำาเนินการเช่นรามคำาแหง 

จะเป็นส่วนช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับนักศึกษาและ 

เกิดความปลอดภัยในชีวิตของเยาวชนด้วย

  น�ยณัทพงศ์  ทองเพ็ง 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ เ ยี่ ย ม 

หอพกั กล่าวว่าสำานกังานส่งเสรมิ 

สวสัดภิาพและพทิกัษ์ เดก็ เยาวชน  

ผู ้ด ้อยโอกาส และผู ้ สูงอายุ 

มหีน้าทีใ่นการคุม้ครองพทิกัษ์สทิธิ์ 

พยายามให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการอยู ่กับสังคม  

ชวีติเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ จากเดิมที่เยาวชนอยู่

กับครอบครัว เมื่อมาอยู่ในหอพักจะมีเพื่อนใหม่ จึงต้อง

เรียนรู้และปรับตัวให้ทัน ฉะนั้น โครงการหอพักติดดาว

เป็นการส่งเสรมิให้ทกุฝ่ายได้ตระหนกั มจีติสำานกึในการ

ช่วยเหลอืสงัคม เป็นบ้านหลงัทีส่องทีต้่องสร้างความอุน่ใจ 

เพราะรางวัลหอพักติดดาวจะได้มาต้องมีคุณภาพ 

และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลายภาคส่วน

  น�งส�วรินทร ์ลภัส  

ไพศ�ลเปรมสกุล หอพักสตรี

วดีพิมพร หอพักระดับดีเยี่ยม  

(5 ดาว)     กล่าวว่า เข้าร่วมโครงการ

หอพกัตดิดาวมาตลอด  ปีนีไ้ด้รบั

รางวัล 5 ดาว มาเป็นปีที่ 5 แล้ว 

ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เมื่อมีโครงการนี ้

ขึ้นมา คุณแม่และดิฉันก็ช่วยกันพัฒนาหอพักให้มี

คุณภาพมากขึ้นทุกๆปี ทั้งเรื่องความสะอาดและความ

ปลอดภัย  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอยากให้จัดต่อเนื่อง 

ถ้าผู้ประกอบการหอพักใส่ใจดูแลหอพัก เมื่อนักศึกษา 

มาพักแล้วจะทำาให้พวกเขาสบายใจ มีบรรยากาศ 

ของการเรียน และปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านตนเอง

  น�งส�วว�รุณี  แซ่โลว์  

หอพกัชายสวรรยา  หอพกัระดบั

ดีเยี่ยม (5 ดาว) กล่าวว่าเดิม

หอพักเคยได้รับรางวัลหอพัก  

4 ดาวมา 1 ครั้ง และพัฒนา 

ตามที่คณะกรรมการฯแนะนำา

จนได้รับรางวัล 5 ดาวมา 4 ปีต่อเนื่อง โครงการนี้เป็น

แรงผลักดันให้เจ้าของหอพักได้ปรับปรุงคุณภาพหอพัก

ให้ตรงกับความต้องการของผู้พักอาศัย และเป็นไปตาม

เกณฑ์ทีก่ระทรวงได้กำาหนดไว้ หอพกัชายสวรรยาได้ปรบัโฉม

หอพักใหม่จากเดิม เช่น เพิ่มพื้นที่ให้มีสวนหย่อม  มีการ

สแกนนิ้วมือ และติดตั้งกล้องวงจรปิด ทำาให้นักศึกษา 

เกดิความมัน่ใจ  อบอุน่  และมบีรรยากาศของการศกึษาด้วย

 น�งไพลิน อินทรสุวรรณ  

หอพักชายเทียมทิพย์ หอพัก

ระดับดีมาก (4 ดาว) กล่าวว่า 

เข้าร่วมโครงการหอพักติดดาว

มา 2 ปีตั้งแต่เริ่มดำาเนินการ  

และครั้งน้ีได้รับรางวัล 4 ดาว 

ถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของหอพักและสร้างความ

น่าเชือ่ถอืให้ผูพ้กั หอพกัเราจะเลอืกนกัศกึษาทีเ่คารพกฎ

ระเบยีบ และกดู็แลพวกเขาเหมือนลูกหลาน ด้านคณุภาพ

หอพักก็ดูแลเร่ืองบรรยากาศและความปลอดภัยเป็นหลัก 

ต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะปรับปรุงและพัฒนาให้เป ็น 

ไปตามเกณฑ์มากขึ้น และพร้อมที่จะช่วยมหาวิทยาลัย

ดแูลนกัศกึษาให้มรีะเบยีบวนิยัในการศกึษาอกีทางหนึง่ด้วย

  น�งส�วสุขรินทร์  พรีย�นันท์ 

หอพักสตรี S N P แมนชั่น 1-4 

หอพักระดับดีมาก (4 ดาว) กล่าวว่า 

เข้าร่วมโครงการหอพักติดดาว

มาตลอด 6 ปี และได้รับรางวัล 

4 ดาว ถือเป็นโครงการที่ช่วย

ให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานในการพัฒนาหอพักมากขึ้น 

นักศึกษาที่มาอาศัยมีความมั่นใจว่าหอพักปลอดภัย  

ไม่มอีาชญากรรม ซึง่จดุเด่นของหอพกั คอื ให้ความใกล้ชดิ

ดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลาน หอพักก็ได้รับรางวัล 

มาตลอด 6 ปี เป็นกำาลังใจในการทำางานว่าเดินหน้ามา 

ถูกทาง จูงใจให้ผู้ประกอบการได้ทำาสิ่งดีๆและเป็นที่เช่ือใจ 

ให้กับนักศึกษาที่มาเรียนรามคำาแหงด้วย 

 น�งเดือนเพ็ญ สิงห ์ 

หอพักสตรี เพ็ญพร หอพัก 

ระดบัด ี (3 ดาว) กล่าวว่าเข้าร่วม

โครงการมา 5 ปีแล้ว ปีนีไ้ด้รบั 

รางวัล 3 ดาว เห็นด ้วยที่   

ม.รามคำาแหง ร่วมกับภาคส่วน

ต่างๆจัดโครงการนี้ขึ้น (อ่านต่อหน้า 11)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

การก่อตั้ง 43 ปี มีความสง่างามเช่นนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการที่ชาญฉลาด

ปราดเปรื่องของผู้บริหารทุกยุคทุกสมัย แต่ที่โดดเด่นมากเห็นจะเป็นในสมัยของ  

ครูรังสรรค์ แสงสุข ท่ีเป็นอธิการบดีได้มีการกระจายพรมแดนข้อความรู้ที่เป็น

สาธารณวิทยาสู่ภูมิภาคจึงทำาให้ “ผู้คนในพื้นที่ชนบท” ได้มีโอกาสศัลยกรรม

ความคิดโดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นำาเทคโนโลย ี

มาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 ต่อมาในสมยัทีร่องศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสขุ เป็นอธกิารบดี ความโดดเด่น

ทางการบรหิารจดัการทางด้านวชิาการท่ีชดัเจน คอื มกีารน้อมนำาฐานคติเศรษฐกจิ-

พอเพียงมาสู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ เปิดกระบวนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

(RAM 3099) ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้เพื่อนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน

 การเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ่ของ

มหาวทิยาลยัอกีมติหินึง่ คือ การปรบัเปลีย่น

ระบบเกรดทีม่เีพยีงสามเกรด (G P และ F) 

ให้ระบบเกรดมีความเป็นมาตรฐานสากล 

(A B C D และ F) ในสมัยอธิการบดี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   

ซึง่ในสมยันีม้หาวทิยาลยัมบีทบาททางการ

พฒันารฐัชาตทิางด้านการเมอืงการปกครองมากขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากทีท่่านได้รบั

พระราชทานโปรดเกล้าฯแต่งต้ังเป็นสมาชกินติิบัญญติัแห่งชาติ (สนช.) ถือว่าเป็น

ความภาคภูมิใจของประชาคมรามคำาแหงยิ่งนัก

      ภายในร้ัวของมหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษาที่สนองและสอดคล้องกับ

นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติได้อย่างลงตัว กล่าวคือ มีการจัดการเรียน

การสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) 

ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งรวมสรรพวิชาการอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเลือก

ได้ตามความสนใจและสมรรถนะของตนเอง

 วนันีม้หาวทิยาลยัรามคำาแหงมคีวามพร้อมในทุก ๆ  ด้าน สิง่นีเ้ป็นผลมาจาก 

“ผูฅ้นร�มคำ�แหง” ในทกุ ๆ สายงานทัง้สิน้  เพราะทกุคนล้วนมใีจรกัในวถิแีห่งรามฯ 

ด้วยการทำางานทุกวันที่ไม่รู ้จักเหน็ดเหนื่อย กอปรด้วยมีความภาคภูมิใจใน

มหาวทิยาลยั  สมกบัคำากล่าวทีว่่า  “43 ปี ทีร่�มฯ รบัใช้บ้�นเมอืง  และจะทำ�ต่อเน่ือง 

ด้วยคว�มภ�คภูมิใจ” นี่คือ กาลเวลาที่น่ารักและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปกับ 

สังคมไทยตราบนานเท่านาน ขอรับกระผม!!!

 มหาวิทยาลัยถือว ่าเป ็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงที่สามารถผลิตกำาลังคน 

(Man power) ในการพัฒนารัฐชาติในทุกมิติ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง รวมทั้งการรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศ 

ได้เป็นอย่างดี เส้นทางการดำาเนินการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ที่มีการ “ก่อรูป” มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ภายใต้อุดมการณ์ท่ีเป็นสถานศึกษา 

ทีไ่ม่จำากดัจำานวน (Unlimited Open- Admission University) และเป็นสถานศกึษา

เพื่อปวงชน ยังจรรโลงบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้ดีเสมอมา

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง แหล่งบ่มเพาะความรู้คูค่ณุธรรม (Ramkhamhaeng 

University : Land of Knowledge and Morality) ถือว่าเป็นคำาที่แสดง 

การดำาเนินงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เด่นชัด  ท้ังนี้เพราะมหาวิทยาลัย

แต่ละแห่งต่างพยายามสร้าง “ความหมาย” (Signifier) ให้กับสังคมในลักษณะที่

แตกต่างกันเฉกเช่นเดียวกับแห่งนี้ 

เส้นทางพิสูจน์ม้า : กาลเวลาพิสูจน์รามฯ

 ในอดีตนักศึกษาที่เข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้มักได้รับการดูถูกดูแคลน 

ในลกัษณะแตกต่างกนั ผนวกรวมกบัคำา “สบประมาท” ของผูค้นภายนอก  จงึทำาให้

นกัศกึษามคีวามมุง่ม่ันมากย่ิงขึน้ ภายใต้พทุธพจน์ทีก่นิใจและสร้างกำาลงัใจได้เป็น

อย่างด ีคอื “ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน” และคำาขวญัของมหาวทิยาลยัทีว่่า “เปลวเทยีน- 

ให้แสง รามคำาแหงให้ทาง” จึงค่อยๆสว่างไสวข้ึนให้สังคมไทยได้เห็นคุณค่า 

ของมหาวิทยาลัยในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อปวงประชาอย่างแท้จริง    

ความโดดเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง คือ การออกไปรับใช้สังคม 

ได้อย่างสง่างาม  ด้วยภาพฉายทีม่คีวามอดทนต่ออปุสรรคต่างๆ จงึเป็นทีย่อมรบัว่า 

“บณัฑติร�มฯทำ�ให้ทุกอย่�ง” สิง่นีเ้ป็นเพราะว่าลกัษณะการจดัการเรยีนการสอน  

ท่ีผู้เรียนจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ช้ีแนะและถ่ายทอด

ความรู ้ จงึกล่าวได้ว่ามหาวทิยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง 

(Student-Centered Learning) ได้ชัดเจนและอย่างยอดเยี่ยมและสอดคล้องกับ

การจัดการศึกษาสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว  การจัดการเรียนในลักษณะนี้คล้าย

มหาวทิยาลยัในยโุรปหลายๆประเทศ   กล่าวคอื ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนในสาขา

ท่ีตนเองชอบได้และสอดคล้องกบัความต้องการส่วนบุคคล  (Individual’s Interest) 

และความสามารถของผู้เรียนด้วย

กาลเวลาที่น่ารัก

 วันเวลาผันผ่านไปรวดเร็ว การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เปรียบเสมือนกับชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในวัยตั้งตัว จวบจนวันนี้มหาวิทยาลัยมีอายุ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง : กาลเวลาที่น่ารัก
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์                  คณะศึกษาศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

คณะเศรษฐศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

จัดสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำาปี 2557 

โดยม ีรองศ�สตร�จ�รย์จรนิทร์  เจรญิศรวีฒันกลุ คณบดี 

คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน และมี รองศ�สตร�จ�รย์ 

นคร  ยิม้ศริวิฒันะ ประธานกรรมการวจิยัคณะเศรษฐศาสตร์ 

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบ�ยเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม”  

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 

คณะเศรษฐศาสตร์

 โอกาสนี ้รองศ�สตร�จ�รย์จรนิทร์  เจรญิศรวีฒันกลุ 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

ได ้ดำาเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้

ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและวิธีการวิ เคราะห์

เศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนา

วิชาการและส่งเสริมการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่

สำาหรับนำาไปใช ้แก ้ป ัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  

รวมทัง้ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ และสร้างระบบ

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อ 

ให้การเรียนการสอนก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อยู  ่

บนฐานความรู้ ตลอดจนบริการทางวิชาการเผยแพร่

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณชน และทำานุบำารุง

ศลิปวฒันธรรม มุง่ผลิตบณัฑติทีมี่คณุธรรมออกไปรับใช้

สังคมด้วย

 “คณะเศรษฐศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการและ 

การบริการวิชาการแก่สังคมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ และ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทีจ่ะเกิดขึน้ เพ่ือให้นกัศึกษา

และประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียม

ความพร้อมเข้าสูส่งัคมประชาคมอาเซยีน รวมทัง้ส่งเสรมิ 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่ และประสาน

ความร่วมมือกับศิษย์เก่าของคณะเพ่ือเข้ามาพูดคุย

ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นตัวอย่าง

ให้กับนักศึกษาได้น�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป”

 จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเร่ือง “นโยบ�ย

เศรษฐกิจที่เป็นธรรม” โดย รองศ�สตร�จ�รย์นคร   

ยิ้มศิริวัฒนะ ประธานกรรมการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ 

กล ่าวถึงนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศว่ารฐับาลได้ดำาเนนินโยบ�ยเศรษฐกจิเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ที่ต้องดำาเนินการทันที คือ เร่งจ่าย

งบลงทุนของงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อน

ที่จะพ้นกำาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบาย

งบประมาณ กระตุน้เศรษฐกิจตามทีค่ณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ (คสช.) ได้จัดทำาไว้ โดยติดตามการเบิกจ่าย  

อย่างคล่องตัว ต้ังแต่ระดบักระทรวงจนถงึระดบัท้องถิน่ 

รวมท้ังจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า เพื่อช่วย 

สร้างงานและกระตุ้นการบรโิภค รวมทัง้สานต่อนโยบาย

งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่ คสช.ได้จัดทำาไว ้

โดยนำาหลักการสำาคัญการจัดทำางบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีใ่ห้ความสำาคญัในการ 

บรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการดำาเนนิงาน 

รวมทัง้นำาแหล่งเงนิประกอบการพจิารณาด้วย เพือ่ขบัเคลือ่น 

นโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซำ้าซ้อน

และมปีระสทิธิภาพ ทบทวนภารกจิทีม่ลีกัษณะไม่ยัง่ยนื 

หรือสร ้างภาระให้กับหนี้สาธารณะของประเทศ  

เกนิความจำาเป็น และแสดงรายการลงทนุในระดบัจังหวดั

เพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

ควบคู ่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบ-

ประมาณ ต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น 

เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้ม ี

ระบบและกลไกในการตดิตามตรวจสอบไม่ให้การใช้จ่าย 

ทีส่ญูเปล่า ตลอดจนกระตุ้นการลงทนุด้วยการเร่งพจิารณา

โครงการลงทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่นกัลงทนุยืน่ขออนมุตั ิ

ส่งเสรมิการลงทนุไว้แล้ว ให้เสรจ็สิน้โดยเรว็ และนำาโครงการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี 

เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานคร มาจดัทำา 

เป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้าง

บรรยากาศการลงทุนที่ดี ทั้งในวงการก่อสร้าง วงการ

อสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน และดูแลเกษตรกร

ให้มีรายได้ที่เหมาะสม ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลด

ต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเร่ืองปัจจัยการผลิต 

อย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจน 

ถึงการใช้กลไกตลาดดูแลสินค้าเกษตรประเภทที่ราคา

ตำ่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร ลดอุปสรรคในการ

ส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการ

ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต

ระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจน

ลดข้ันตอนของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืนๆ 

ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหา 

ตลาดทีม่ศัีกยภาพเพือ่ขยายฐานการส่งออก ซ่ึงครอบคลมุ

ถึงการค้าชายแดนท่ีมีความสำาคัญมากขึ้น และชักจูง

ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดย

พิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช  ้

กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาส

แรกท่ีจะทำาได้ และสร้างสิง่จงูใจและสิง่อำานวยความสะดวก

ทีเ่กือ้กลูต่อบรรยากาศการท่องเทีย่ว ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

ทีค่รอบคลมุแหล่งท่องเทีย่ว อนัมลีกัษณะโดดเด่นร่วมกนั 

หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น 

นำ้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที ่

พัฒนาจากวถิชีมุชน รวมทัง้พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วในประเทศ 

ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม ่

โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย

ในชวีติและทรพัย์สนิ การควบคมุสนิค้า และการบรกิาร 

ให้มคีณุภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอำานวยความสะดวก

ในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

 ระยะที่สอง ก�รแก้ปัญห�พื้นฐ�นที่ค้�งค� คือ 

แก้ปัญหานำ้าท่วมในฤดูฝน ทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้าง 

และท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาการขาดแคลนนำ้า 

ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล รัฐบาลจะเร่งดำาเนินการ 

จัดสร้างแหล่งนำ้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม  

ทัว่พ้ืนทีเ่พาะปลกูให้มากทีส่ดุ ซึง่จะสามารถทำาได้ในเวลา 

ประมาณ 1 ปี  ปฏริปูโครงสร้างราคาเชือ้เพลงิ ให้สอดคล้อง

กบัต้นทนุและให้มภีาระภาษทีีเ่หมาะสม ระหว่างนำา้มนั

ต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานของประเทศ และให้ผู้บริโภคระมัดระวัง

ทีจ่ะไม่ใช้อย่างฟุม่เฟือย  และปรบัปรงุวธิกีารจดัเกบ็ภาษี

ให้จดัเกบ็ได้อย่างครบถ้วน โดยปรบัปรงุโครงสร้างภาษ ี

ให้คงอัตราภาษีได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดา

และนติบิคุคล แต่ปรบัปรงุโครงสร้างอตัราภาษทีางด้าน

การค้าและการขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ 

ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อย

ให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได ้

ให้เกดิประโยชน์แก่ผูม้รีายได้น้อย และยกเลกิการยกเว้น 

ภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินด ี

เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมมากขึน้  รวมทัง้บรหิารจดัการหนี้

ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจำานวนสูง

มากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณ

ใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทำาให้เหลืองบประมาณเพื่อการ

ลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี ้

ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงนิระยะยาวมาสะสางหนีท้ัง้หมด 

และยืดระยะเวลาชำาระคืนให้นานที่สุด เพื่อลดภาระ

ของงบประมาณในอนาคต

 ระยะย�ว ว�งร�กฐ�นเพื่อคว�มเจริญเติบโต

อย่�งต่อเน่ือง คอื พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่ง 

และคมนาคม ด้านคมนาคม ทางบก โดยเริ่มโครงการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานคร และรถไฟฟ้า 

เช่ือมกรุงเทพมหานคร ด้านคมนาคมทางอากาศ โดย 

ปรบัปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที ่2 ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค และการ 

คมนาคมทางนำ้า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางนำ้าและ 

ชายฝ่ังทะเล เพือ่ลดต้นทนุระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ 

และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการ 
(อ่านต่อหน้า 10)

รศ.นคร  ยิ้มศิริวัฒนะ รศ.จรินทร์  เจริญศรีวัฒนกุล
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ภาค 1 และภาคซ่อม 1/2557

  ตำ�ร�เรียน ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดี

อังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดยเสริมจิตร สิงหเสน ี

และธัญรัตน์ ปาณะกุล

  ก�รศึกษ�ตำ�ร� อ่านเนื้อหาทั้งหมดเพื่อความ

เข้าใจที่ถูกต้อง สำาหรับเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้

  ภ�คหนึ่ง ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

- ลักษณะวรรณกรรมและวรรณคดี

- คุณสมบัติและประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี

- วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

- นักประพันธ์เอก และผลงานสำาคัญๆ ของแต่ละสมัย 

- ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

  ภ�คสอง ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์บทร้อยแก้ว 

และบทร้อยกรองชนิดต่างๆ โดยเน้นบทคัดเลือก 7 ช้ิน 

ดังต่อไปนี้

Poetry 1. Cargoes   p.106

   2. Lord Randal  p.127

   3. To    p.129

   4. Upon Westminster Bridge p.132

Prose  5. Modern Education and the Classics p.147

   6. Animal Farm  p.150  

   7. Domestic Relations  p.178

  ก�รวัดผล  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ เวลาสอบ  

2 ชั่วโมง

ENG 3602  (EN 352)

รศ.รมณี  กอวัฒน�

 ตำ�รเรียน บทประพันธ์ร้อยกรองของอังกฤษ 

และอเมริกา โดยรศ.จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง

 ก�รศึกษ�ตำ�ร� อ่านเนื้อหาและคำาอธิบาย 

ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. ศึกษาบทนำาเกี่ยวกับคำาประพันธ์ประเภท

ร้อยกรอง ในแง่ขององค์ประกอบ กลวธิต่ีางๆ ทีก่วนีำามาใช้ 

รวมทั้งข้อแนะนำาในการอ่านและวิเคราะห์บทร้อยกรอง  

เช่น การใช้คำาศัพท์ การสร้างภาพพจน์ เป็นต้น

 2. แนวความคิดและลักษณะของการเขียน

บทร้อยกรองในสมัยต่างๆ ทั้งอังกฤษและอเมริกัน 

เช่น lyric, carpe diem, blank verse เป็นต้น

 3. ศึกษาบทร้อยกรองที่กำาหนดให้เรียนใน

ภาคการศึกษานั้น โดยจะต้องทำาความเข้าใจในความ

คิดหลัก (main idea) รายละเอียดต่างๆ นำ้าเสียงและ

จังหวะ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์

 บทร้อยกรองสำ�หรับภ�คก�รศึกษ�นี้ มีดังนี้

 Elizabethan Poetry: The Passionate Shepherd  

to His Love, The Nymph’s Reply, On My First Son

 Sonnet: Shall I Compare Thee to a Summer’s 

Day, Farewell to Love

 Metaphysical Poetry: The Triple Foole, 

Death, To the Virgin

 Romantic Poetry: My Love Is Like a Red, 

Red Rose, The Table Turned, On First Looking 

into Chapman’s Homer

 Victorian Poetry: Nurse’s Song, The Man 

He Killed 

 Colonial Period: In Memory of My Dear 

Grandchild Elizabeth Bradstreet

 The 19th Century Poetry: To the Fringed 

Gentian, The Rhodera, The Rainy Day, When I 

Heard the Learn’d Astronomer, Much Madness Is 

Divinest Sense, I’m Nobody, Because I Could Not 
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Stop for Death, War Is Kind

 The 20th Century Poetry:  The Lake Isle 

of Innisfree, School’s Out, Lesisure,The Unknown Citizen 

Euclid, A Decade, Richard Cory, Lament, A Fence,

Disillusionment of Ten O’Clock, Buddha, E.E.Cumming 

 ก�รวัดผล ข้อสอบอตันยั เวลาสอบ 2.30 ชัว่โมง

นักศึกษาสามารถเขียนคำาตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาไทยตามความถนัด

 แนวข้อสอบ การตอบคำาถามหรือแสดง 

ความคดิเหน็เก่ียวกับบทร้อยกรอง กว ี หรอืแนวความคดิ

สำาคญัๆ โดยอาศยัความรูท่ี้ได้ศกึษาจากกระบวนวชิานี้

รศ.รมณี  กอวัฒน�

กองบรรณาธิการ

ถาม  นักศึกษารหัส 49 ถ้าสมัครนักศึกษาใหม่

สามารถลงเรียนรีเกรดใหม่ได้หรือไม่และต้องทำา

อย่างไรบ้าง

ตอบ	 ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.3 

ครั้งที่ 25/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 

นักศึกษาเทียบโอนหรือปรับผลสอบกระบวนวิชา

แล้วขอ Regrade

     มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้

นักศึกษาเทียบโอนหรือปรับผลสอบกระบวนวิชา

แล้วขอ Regrade ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัยเสนอ

     จากมติที่ประชุมฯ ข้างต้น นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์

เทียบโอนหน่วยกิตทุกกรณี  ถ้าได้ทำาเรื่องเทียบโอน 

เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถจะนำาวิชาที่เทียบโอนได ้

ไปลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อจะสอบเพื่อให้ได้เกรด

ที่สูงขึ้น (Regrade) ดังนั้น เมื่อนักศึกษาสมัคร

เป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธิ์ เทียบโอนวิชาที่

เคยสอบได้ในรหัส 49 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจึง 

ไม่สามารถนำาวิชาท่ีเทียบโอนไปลงทะเบียนเรียนใหม่

เพื่อจะทำา Regrade ได้

 ถ้านักศึกษาประสงค์จะทำาเกรดวิชาใด เมื่อ

นักศึกษาทำาเรื่องเทียบโอนให้นักศึกษาแจ้งกับทาง

คณะของนักศึกษาว่าวิชาใดนักศึกษาไม่ประสงค์

จะเทียบโอน ทางคณะจะไม่เทียบโอนวิชาดังกล่าวให้ 

แต่นักศึกษาต้องเรียนวิชานั้นและต้องสอบให้ผ่าน 

ไม่ว่าจะได้เกรดใดก็ตามจะไม่ถือว่าเป็นการ Regrade

ถาม  อยู่ราชบุรี มีปัญหาการไปเรียนและสอบ 

ผมควรทำาอย่างไรดี รหัส 5406016xxx เหลือ  

10 เล่ม คณะรัฐศาสตร์ ช่วยแนะนำาด้วยหรือถ้าจะ

ออกสามารถขอผลการเรียนไปเพื่อสมัครที่อื่นได้

หรือไม่ หรือย้ายไปส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ 

ตอบ  ถ้านักศึกษาเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา 

เอกบริหารรัฐกิจ นักศึกษาไม่ต้องลาออก สามารถ

ทำาเร่ืองโอนย้ายไปเป็นนักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเรื่องการ

โอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี  

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การโอนย้ายไว้ ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและปัจจุบันยังมี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

 2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯไป

ส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา 

คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาบริหารทั่วไปหรือสาขา- 

การจัดการ สาขาส่ือสารมวลชนและสาขาบริหารรัฐกิจ 

ใ น ก ร ณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ใ น ส า ข า วิ ช า ดั ง ก ล่ า ว  

แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯจากส่วนกลางไปส่วน

ภูมิภาคให้ดำาเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขา

วิชาท่ีงานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 ให้ถูกต้องก่อน ฯลฯ

 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะกำาหนดการทำา

เรื่องโอนย้ายฯ ปีการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะ

เป็นช่วงเดือน พ.ค - มิ.ย.ของทุกปีการศึกษา ดังนั้น 

ให้นักศึกษาสอบถามกำาหนดการโอนย้ายฯ ได้ที่

ฝ่ายจัดตารางสอบและลงทะเบียนเรียน (สวป.) ชั้น 6 

หรือโทรศัพท์ติดต่อที่ 0-2310-8610

 เมื่อนักศึกษาทำาเรื่องโอนย้ายฯ นักศึกษา

สามารถขอสอบในจังหวัดราชบุรีได้คือที่ศูนย์สอบ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ หรือที่จังหวัดใกล้เคียง 

เช่น จังหวัดนครปฐมสอบที่ศูนย์สอบโรงเรียน- 

นายร้อยสามพราน หรือจังหวัดกาญจนบุรีที่ศูนย์สอบ 

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ศูนย์สอบไหนใกล้และ 

สะดวกสำาหรับนักศึกษา ให้เลือกศูนย์สอบนั้น ส่วน-

การเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัย 

สื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ตำารา DVD  

คำาบรรยายรายชั่วโมง (ติดต่อที่สำานักเทคโนโลยี- 

การศึกษา) เรียนทาง Internet ฯลฯ และถ้านักศึกษา 

มีเวลาในช่วงของการปิดบรรยาย นักศึกษาอาจไป 

เข้าฟังบรรยายสรุปได้ท่ีศูนย์วิทยบริการฯ ท่ีจังหวัด 

กาญจนบุรีได้ จะทำาให้นักศึกษามีความมั่นใจในการ

ทำาข้อสอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำาให้นักศึกษาเรียนจบ

หลักสูตรได้ไม่ยากโดยไม่ต้องย้ายไปเรียนยังสถาบัน

การศึกษาอื่น
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ร�มคำ�แหงจับมือสม�คมนักข่�ว-สภ�ก�รหนังสือพิมพ์ฯ                                                     (ต่อจ�กหน้� 1)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา สถาบนั-

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รวมถึงสื่อมวลชนเข้ารับฟัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเร่ืองข่าวสารและความก้าวหน้าทาง

วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน และระดมสมองปรับเปลี่ยน

หลักสูตรการสอนวิชานิเทศศาสตร์ไม่ให้ล้าสมัย

     โอกาสนี ้อ�จ�รย์จเลิศ เจษฎ�วัลย์ คณบดีคณะ-

สือ่สารมวลชน กล่าวว่าเนือ่งจากในช่วงทีผ่่านมาสถานการณ์ 

วารสารศาสตร์ก้าวเข้าสูย่คุเปลีย่นผ่าน อนัเป็นผลมาจาก

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 

วงการส่ือสารมวลชนกำาลงัก้าวเข้าสู่ภาวะ “การหลอมรวม 

ของส่ือ” ในแง่ของเทคโนโลยีที่ใช้องค์กรส่ือที่ขยาย

ครอบคลุมธุรกิจสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน  

การร่วมมอืกนัระหว่างองค์กรในลกัษณะพึง่พาอาศยักนั 

และงานข่าวที่มีเนื้อหาออกหลากหลายช่องทาง 

     รวมทัง้การปรบัตวัของสือ่หนงัสอืพมิพ์ทีเ่คลือ่น

เข้าหาสื่ออื่นๆ สื่อโทรทัศน์ก็กำาลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน

ไปยังระบบดิจิทัล ความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างและ

นโยบายของรัฐ และผู้รับสารที่บริโภคผ่านหลากหลาย

แพลตฟอร์ม ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ การเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้ทำาให้สถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพ

วารสารศาสตร์ ที่เป็นองค์กรบ่มเพาะนักวารสารศาสตร์

ได้มาพิจารณาร่วมกัน โดยเฉพาะ “เครือข่ายวิชาชีพและ

วิชาการวารสารศาสตร์” จัดประชุมเครือข่ายขึ้นเป็น

ครั้งที่ 8 โดยความร่วมมือจากคณะส่ือสารมวลชน 

ม.รามคำาแหง สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย 

สภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต ิ และสถาบนัอศิรา มลูนธิ-ิ 

พฒันาสือ่มวลชนแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนบัสนนุ

ของ สสส. หัวข้อ “ปฏิวัติคนข่�ว อภิวัฒน์สื่อ” เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้า 

ทางวิชาการวิชาชีพด้านสื่อมวลชนร่วมกัน

     ขณะท่ีน�ยประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคม 

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวถึงประเด็นว่าทำาไม

ต้องปฏิวัติคนข่�ว อภิวัฒน์สื่อ เพราะยุคเทคโนโลยีที่

ข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งท่ีเกิดควบคู ่ 

คือ เกิดกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจสื่อที่เปลี่ยนไปเป็น

เหมอืนโรงงานอตุสาหกรรมสือ่ นกัข่าวถกูเปลีย่นฐานะ 

เป็นกรรมกรข่าว กองบรรณาธกิารถกูครอบจากธรุกจิสือ่ 

อิสระของสื่อค่อยๆหายไป ทำาให้เกิดความขัดแย้ง 

ด้านเป้าหมายในเชิงอุดมการณ์ในวิชาชีพส่ือมวลชน 

กับเป้าหมายทางธุรกิจ ซ่ึงสองภาคส่วนนี้ควรที่จะเดิน 

คู่กนัไปได้ ถ้ามีการจัดความสัมพันธ์ที่เหมาะสม

     จากนี้ไปต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะทำา

อย่างไรให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิชาชีพสื่อมวลชน

กบัใครก็เป็นสือ่ได้? วชิาชพีสือ่มวลชน ต้องนำาเสนอข่าว

อย่างมีคุณภาพ มีอุดมการณ์ มีองค์ความรู้ ตรวจสอบ

กลั่นกรองเนื้อหา และมีทักษะใหม่ จึงควรมีการอบรม

นกัข่าว ส่งเสรมิสวสัดกิารนกัข่าว ส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสือ่ 

มีกองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว มีมาตรฐานวิชาชีพ-

สื่อมวลชน ที่สำาคัญ วิชาชีพสื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพ 

คือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อิสระจากการ

แทรกแซงจากรฐั อสิระจากเจ้าของทีเ่ป็นนายทนุ ต้องเคารพ

บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และใช้ความสัมพันธ์กับ

องค์กรแทนที่ตัวบุคคล 

 “การปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ ไม่ได้เน้นเรื่อง

โครงสร้างสื่อแบบเดิม แต่จากน้ีไป ปัจจัยภายในของ

แวดวงสื่อสารมวลชน ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่อง

คุณภาพนักข่าวและความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เน้นเรื่อง

การก�ากับด้านจริยธรรม ทั้งนี้ การอภิวัฒน์สื่อจะส�าเร็จ

หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย  5 ข้อ คือ 1) คนเป็นเจ้าของคลื่น

ความถีท่ีเ่ป็นของรฐั 2) ความร่วมมอืจากเจ้าของสือ่ 3) การมี

ส่วนร่วมของสงัคม 4) กลุม่ธรุกจิโฆษณา และ 5) ผูป้ระกอบ

วิชาชีพสื่อเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง”

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิก�รบดี ม.ร. บรรยาย

พิเศษเรื่องทำาไมต้องปฏิวัติคนข่าวและอภิวัฒน์สื่อว่า

วงการสื่อในประเทศไทย ต้องมีเสรีภาพ จริยธรรม และ

ความรบัผดิชอบ ยกตวัอย่าง กรณคีดวีอเตอร์เกต เหตอุือ้ฉาว

ทางการเมืองในสหรัฐอเมริการะหว่างพรรคริพับลิกัน 

และพรรคเดโมแครต ซ่ึงผูส่ื้อข่าวของเดอะวอชงิตันโพสต์ 

หนังสือพิมพ์ชื่อดังของอเมริกา ได้พยายามหาข้อมูล 

ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ใช้เวลาหาเบาะแสเขียนข่าว 

ต่อเน่ืองกว่า 6 เดอืนก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพือ่รกัษา 

ความยุติธรรมและความมั่นคงของประเทศ

 ทัง้นี ้ กระแสข่าวของโลกทีม่ผีลกระทบกบัประเทศไทย

จนเป็นประเดน็ในแวดวงสือ่ คือ  1) ก�รเรยีกร้องสทิธเิสรภี�พ 

ยอมรับในความเป็นประชาธิปไตยที่ต้องมาพร้อมกับ

ความรับผิดชอบ 2) ทุนนิยมในการโฆษณาที่กระทบต่อ

วงการสือ่ ซึง่มอีทิธพิลเหนอืกว่าหลายส่วน 3) ก�รเปลีย่นแปลง

ท�งด้�นเทคโนโลยี ซึ่งมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

หลายแห่ง ชีว่้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีส่ีวนบัน่ทอน

ประชาธิปไตย 

 “วงการสื่อมีบทบาทส�าคัญในบริบทต ่างๆ 

ของบ้านเมือง ฝากให้ช่วยกันคิดและน�ามาเป็นแนวทาง

ในการพฒันาบ้านเมอืง แน่นอนว่าไม่มอีงค์กรใดสามารถ

บังคับให้วงการสื่อยึดถือรูปแบบใดเป็นหลักในการ

เสนอข่าว แต่ขอให้ยึดเสรีภาพและความรับผิดชอบ” 

ผศ.วุฒิศักดิ์  กล่าวในที่สุด 

 รองศ�สตร�จ�รย์ปรีช� พหลเทพ คณบด ี

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.ต้อนรับ Prof. Dr. Heike  

Fruehwirth จาก University of Applied Sciences 

Biberach ประเทศเยอรมนี ที่เข้าพบหารือแนวทาง 

การดำาเนินการโครงการ International student/ staff  

exchange  ระหว่าง 2 สถาบัน และเยี่ยมชมคณะ-

วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

ม.ร. รับนักศึกษ� M.B.A.            (ต่อจ�กหน้�  1)

189,000.- บาท (แบ่งชำาระ 7 งวด) คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์  

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ - 26 มกร�คม 2558 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smsmba.ru.ac.th หรือ 

สมัครด้วยตนเองท่ีสำานักงานโครงการบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 2 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) และโรงเรียน-

สมุทรสาครวิทยาลัย อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

โทร. 081-423-5069, 083-627-2439, 081-824-6732, 

0-2310-8213 หรือ www.smsmba.ru.ac.th

คณะเศรษฐศ�สตร์ฯ                       (ต่อจ�กหน้�  8)

แยกบทบาท และภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย 

หน่วยงานกำากับดูแล และหน่วยงานปฏิบัติที่ชัดเจน 

และจดัตัง้หน่วยงานกำากบัดแูลระบบราง  รวมทัง้พัฒนา

และปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ  

ให้มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจดัทำา

ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้ง 

กำาหนดเป้าหมายและมาตรฐานที่จะแก้ไขปัญหาและ

ฟื ้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน  

และการดำาเนินงานให้เกดิผลในทางปฏบิตั ิ  และในด้าน 

เกษตรกรรม ดำาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับ

โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการและการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่ม

เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะ 

ผู้ซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้

 ด้านอตุสาหกรรม ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม

ทีส่อดคล้องกบัศกัยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริม

การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นนำ้า

จนถงึปลายนำา้ โดยการพฒันาวตัถดุบิและกระบวนการผลิต 

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้าน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

ตลอดจนส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐาน

ของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  

ซึ่งจะทำาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก  

และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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-

พิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ถนนรามคำาแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจ�กหน้� 12)

เครื่องจะประมาณ 1000 ซีซี เศษ ๆ จะคันใหญ่กว่าทาง

บ้านเรา เพราะทางบ้านเรา จะใช้กันประมาณ 150 ซีซี  

ไปถึง 250 ซีซี แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มมากข้ึน มีเครื่องมากขึ้น ซีซี 

มากขึ้น รถใหญ่ขึ้น มีความเร็วสูงขึ้น แล้วก็เกิดอันตราย

มากมาย เกินที่จะประเมินได้ว่า มากเท่าไหร่

 ครคูดิว่า อกีไม่นานเกนิรอ คงจะต้องใช้ยานพาหนะ

ทีเ่ลก็ลง ไปได้เรว็ แทรกไปได้ในทกุที ่ โดยเฉพาะจกัรยาน 

ซึ่งในตอนที่ครูเรียนมัธยมอยู่ มีจักรยานยี่ห้อดัง ๆ จาก 

ต่างประเทศ ราคาเพยีง 1,700 บาท ถ้าทำาในประเทศไทยเรา 

ราคาประมาณ 800 บาท นัน่หมายความว่า เมื่อ 60 ปีแล้ว 

 ลกูศษิย์ครบั ถ้าเราเดนิไปตามถนน เราคดิไป ดไูป 

เห็นไป แล้วถ้าหากว่า เราหยุดพัก แล้วนั่งคิดดูว่าปัญหา

ต่าง ๆ จะแก้ได้อย่างไรก็ดี บางคนอาจจะคิดว่า เป็นเรื่อง

ของรัฐบาล เป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้ เขาจะช่วยกันแก ้

อย่างนีก้ด็จูะเป็นการเห็นแก่ตวัมากเกนิไป หรือว่าไม่สนใจ 

ความเป็นอยู่ร่วมกัน

 ครูคิดว่า เราก็มีส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้า 

หรือว่าจะใช้จักรยานยนต์ หรือว่ายานยนต์อย่างใด  

ชนดิใดกต็ามแต่ เบ้ืองต้นนัน้ต้องคดิในเรือ่งความปลอดภยั 

เป็นหลัก ครูไปที่ไหน ๆ เห็นการจอดจักรยานยนต ์ 

ท้ายโผล่บ้าง หัวโผล่บ้าง จอดระเกะระกะ นึกจะจอด

อย่างไรกจ็อด ไม่เคยคดิเหน็ หรอือย่างไรว่า จะเป็นแหล่ง 

เป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุ ที่สำาคัญที่สุดก็คือ แซงซ้าย 

แซงขวา ปาดไป ปาดมา ด้วยความเร็ว และเป็นการ 

ผิดกฎจราจรอย่างมากมาย แล้วก็เป็นไปตามถนน

หนทาง ออกไปทั่วบ้าน ทั่วเมือง ครูคิดว่า เราจะพึ่ง  

แต่บ้านแต่เมือง พึ่งแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ก็คงไม่ได้  

เราควรจะพึ่งตัวของเราเอง เป็นต้น คืออยู่ในกฎ อยู่ใน

ระเบียบ อ่านกันบ้าง ว่ากฎหมายจราจร เขาว่ากันว่า

อย่างไร การที่เราค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำาไมเรา 

ไม่ดขู้อมลูว่า พระราชบญัญตัจิราจร เขาบญัญตัว่ิาอย่างไร 

เขาเขยีนว่าอย่างไร เราทำาตาม หรอืตกัเตอืน ให้ลกูหลาน

เราทำา หรือบอกเพื่อนเรา หรือเราคบหาสมาคมแต่ผู้ที่ 

เฉพาะที่เขาปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ดีกว่าหรือ เราจะ

อยู่อย่างนี้ต่อไป ใครจะขับอย่างไร ใครจะทำาอย่างไรก็ได้ 

เช่นนัน้หรอือย่างไร เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งน่าวติก เอาไว้พบกนัใหม่

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

คนตาบอดแห่งประเทศไทย นำาระบบคอมพวิเตอร์เข้ามา

ปรับใช้ในการสอบสำาหรับนักศึกษาพิการทางสายตา 

ซึ่งเป็นการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

(โน้ตบุค๊) ผ่านโปรแกรม Zoom text สำาหรบันกัศกึษาพกิาร 

เพื่ออำานวยความสะดวกให ้นักศึกษาสามารถฟัง

ข้อสอบและพิมพ์คำาตอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร  ์

ได้ด้วยตัวเอง กรณีนกัศกึษาไม่สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้ 

ให้นักศึกษาตอบคำาถามโดยการพูดเพื่อบันทึกเสียง 

และภาพ โดยจะมคีณะกรรมการคมุสอบเข้ามาช่วยดแูล  

ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชากรรมการคุมสอบ

ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่จากสำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จะเป็นผูบ้นัทกึคำาตอบลงในแผ่น CD/DVD และลบข้อมลู

ทั้งหมด รวมทั้งเก็บคอมพิวเตอร์แบบพกพาไว้จนกว่า

จะมีการสอบไล่ในคาบต่อไป สำาหรับแผ่น CD/DVD จะ

นำาไปบรรจุในซองสมุดคำาตอบและปิดผนึกส่งไปที่

ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบ พร้อมข้อสอบของนักศึกษาปกติ 

เพื่อเก็บรักษารออาจารย์ผู้รับผิดชอบรับไปตรวจต่อไป

 “ส�าหรบัคอมพวิเตอร์แบบพกพา หลงัจากสอบไล่เสรจ็

ในแต่ละวัน กรรมการคุมสอบจากส�านักทดสอบทาง-

อิเล็กทรอนิกส์ จะน�ากลับไปเก็บรักษาไว้ที่ส�านักงาน 

และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อสอบ  

ม.ร.เอื้อ นศ.พิก�รท�งส�ยต�ฯ     (ต่อจ�กหน้� 12)

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ เปิดให้บริการ 

ตรวจสุขภาพสายตา และประกอบแว่น แก่  

บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และประชาชนทั่วไป (ฟรี) ณ ศูนย์บริการ

สุขภาพสายตา คณะทัศนมาตรศาสตร์ ชั้น 1 

อาคารสุโขทัย โทร. 0-2310-8911 ในวันและ

เวลาราชการ

ประถมศึกษาตอนปลาย พร้อมรางวัลทัศนศึกษา  

ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2557 จากการ

เข้าร่วมโครงการ “พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก ปี 2” ภายใต้

แนวคดิ “นวตักรรมพลงัง�นเพือ่อน�คต” โดยน้องใบบวั 

ส่งสิ่งประดิษฐ์ในแนวคิดที่ว่า “หนูพลังงาน (ยักษ์)”  

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557      

ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี บริษัท อสมท จำากัด 

(มหาชน)

“หล�นพ่อขุนฯ คนเก่ง”                 (ต่อจ�กหน้� 12)

เมื่อนักศึกษาต้องการที่พักพิงในระหว่างเรียนแล้วเลือก

พกัอาศยัในหอพกัของเรา เรากช่็วยดแูลเหมอืนเป็นญาติ

ของเขา   ไม่ว่าจะเวลาปกติ หรือเวลาเจ็บป่วย โครงการ

หอพกัติดดาวเป็นโครงการทีด่ ี อย่างน้อยกเ็ป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ประกอบการหอพักด้วยกัน 

และสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมา

เรียนหนังสือด้วย 

 น�ยพลชยั  จริศรณัย์พร หอพัก

ชายสมเกียรติ หอพักระดับ

ดี (3 ดาว) กล่าวว่าหอพัก 

ตนเป็นหอพักดั้งเดิมอยู ่คู ่กับ 

วิ ท ย า เ ข ต บ า ง น า ม า ต ล อ ด 

โครงการนี้เป็นโอกาสให้หอพัก

หลายๆแห่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และช่วย

กระตุ้นให้เจ้าของหอพักได้พัฒนาหอพักและใส่ใจ

นักศึกษามากขึ้น ซึ่งนักศึกษาที่เข้าพักส่วนใหญ่ก็จะพัก

ต่อเนื่องหลายปี หลายคนมาจากต่างจังหวัด มาพักจน

เป็นความคุ้นเคย อยู่กันเป็นครอบครัว ต้ังใจจะพัฒนา

หอพักให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น และยินดีที่จะ 

เข้าร่วมโครงการต่อไป

รัฐ-เอกชน-ผู้ประกอบก�รฯ          (ต่อจ�กหน้� 6)

 น�ยเฉลมิพล ทนัจติต์ เอกอคัรราชทตู ณ กรงุเบร์ิน 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เชิญนักศึกษาและศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ และเจ้าหน้าทีส่ถานเอกอคัร-

ราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ทำาเนียบเอกอัคร-

ราชทูตฯ ที่กรุงเบิร์น  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557  

ในงานดงักล่าว น�งส�วจรุ�รตัน์ ทิพรตัน์ รองประธาน 

ชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้แทนคณะนักศึกษา

และศิษย์เก่า มอบช่อดอกไม้แสดงความเคารพและ

ขอบคุณท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์  

เครือ่งคอมพวิเตอร์ทกุเครือ่งทีใ่ช้ในการสอบไล่ จะไม่สามารถ 

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งระบบสายและ

ระบบไร้สายได้”

 นอกจากนีใ้นการสอบไล่ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 

2557 ของนกัศกึษาพกิารทีล่งทะเบยีนสอบในกรณพีเิศษ 

มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่สอบใหม่เพื่อรองรับจำานวน

นักศึกษาพิการที่เข้าสอบมากขึ้น และระบบการสอบ

ด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์แบบพกพา โดยจดัสอบที ่ อ�ค�ร 

เวียงคำ� (VKB) ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา 

โทร. 0-2310-8076 

กิจกรรม - ม.รามคำาแหง

สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๙) วันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ลกูศษิย์ทีร่กัครบั ครไูปต่างบ้านต่างเมอืง ไปเหน็ 

อะไร ๆ  มา ในชีวิตที่พอจะไปได้ พอที่จะทำาได้ มาเป็น

สิบ ๆ ปี เห็นเหตุอะไรต่าง ๆ ในต่างบ้านต่างเมือง  

มามากมาย เพราะการที ่ เราไปเหน็ เราไปดนูัน้ มใิช่ว่า 

เราจะทำาเป็นจติว่าง มองไป กม็องอย่างนัน้ ไม่ได้คดิอะไร 

ย่อมไม่ใช่แน่นอน

 การไปเห็นต่างตำาบล ต่างหมู่บ้าน ต่างจังหวัด 

ต่างประเทศ มาก ๆ เราจะพบสภาพอากาศ เราจะพบ 

สภาพบ้านเรือน เราจะพบสภาพธรรมชาติ คำาศัพท ์

แปลก ๆ นกสวยงาม พบการบรโิภคอาหารทีเ่อรด็อร่อย 

หรอืการบรโิภคอาหารทีน่่ารงัเกยีจ  ในความคดิของเรา

 การไปพบสิ่งต่าง ๆ ที่ว่านั้น ถ้าหากเรา พินิจ

พิจารณาให้ดี คือตามจิตตามใจ ตามตัวของเรา คือ

เหน็สิง่ไหน กพ็นิจิพจิารณา เหน็สิง่ไหน กค็ดิหาเหตผุล 

พบสิง่ไหนได้ข้อมลูอะไร วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ค่อย ๆ คดิ 

ค่อย ๆ ขยายความ ค่อย ๆ หาเหตุผล จนในที่สุด เรา

จะได้สิ่งที่เรียกว่า เป็นข้อมูล หรือความจริง หรือเป็น

ข้อเท็จจริง นั้นนั่นเอง

 สิ่งที่ครู อยากจะพูดถึงวันนี้ เป็นเรื่องที่ เรา

เห็น ๆ กันอยู่ว่า สภาพสังคม ความเป็นอยู่ อาหาร 

การรับประทาน บ้านที่อยู่อาศัย อารมณ์ ศิลปะ 

การรับรู้ต่าง ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น สิ่งที ่

อยูร่อบเรา มคีวามเปลีย่นแปลง ทกุเวลา นาท ี เพยีงแต่ว่า  

จะมกีารเปลีย่นแปลง รวดเรว็ หรอืช้าเพยีงไหน  เท่านัน้เอง

 ในยุโรป เดีย๋วน้ีจะพบเหน็ว่า มรีถจกัรยานยนต์ 

หรือรถมอเตอร์ไซค์ มากมายขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ 

แต่เดมิในประเทศเหล่านัน้ ไม่ค่อยมคีนใช้มอเตอร์ไซค์ 

แต่ปัจจุบันมีมากมายหลายเท่าตัว นึก ๆ ดูว่า ทำาไม

จึงเป็นอย่างน้ัน ก็พบเป็นประจักษ์ว่า การจราจร 

ในถนนต่าง ๆ คบัแคบเหลอืเกนิ รถคนัใหญ่ ๆ กไ็ม่ค่อย

จะมีคนใช้แล้ว มักจะใช้รถที่เขาเรียกว่า ซิตี้คาร์ เป็น

รถเล็ก รถขนาด1000 ซีซี เศษ ๆ หรือ พูดง่าย ๆ ว่า  

ไม่เกนิ 1800 ซซี ี เป็นยานพาหนะ ยิง่คนัเลก็มากเท่าไหร่  

กย็ิง่จอดง่าย หาทีไ่ป แทรกเข้าไปได้ง่าย แทนทีจ่ะตดิ 

อยูใ่นถนนหนทาง เป็นชัว่โมง เป็นระยะทาง เป็นชัว่โมง 

เป็นเวลานาน จะไปทำางาน ก็แทบจะไม่ทัน แม้ว่า 

ในปัจจุบัน จะมีรถใต้ดิน บนดิน อะไรต่าง ๆ เสริม

เข้ามาอีก ก็ยังไม่พอเพียง กับความคับคั่ง แออัด 

ของผู้คน ที่จะต้องสัญจรไปมา

 ในประเทศต่าง ๆ ดงักล่าว อย่างเช่น ทีฝ่รัง่เศส 

ทีอ่ติาล ี แม้กระทัง่ในประเทศเยอรมนั หรอืประเทศอืน่ ๆ 

ทีอ่ยูใ่นละแวกยโุรป ทีใ่กล้เคยีงกนันัน้ มรีถมอเตอร์ไซค์ 

หรอืจกัรยานยนต์ มรีปูร่างใหญ่โต บางคนัมเีครือ่งยนต์

ถึง 2000 ซีซี ก็มี หรืออาจจะมีสูงกว่านั้นก็ได้ ครู 

ไม่ค่อยมคีวามรูเ้รือ่งนีน้กั  แต่เหน็เครือ่งใหญ่ กม็องดวู่า 

เดินตาม

 พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�ศรรีศัมิ์ 

พระวรช�ย�ฯ ประทานเกยีรตบิตัรพระราชทาน

แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทน 

กลุม่เดก็และเยาวชนดเีด่นแห่งชาติ ในวนัเยาวชน

แห่งชาติ 

 โอกาสน้ี น�งส�วณิช�รีย์ พงษ์เก�ะ 

ประธานกลุ่มพทุธธรรมกรรมฐาน มหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง ได้เข้ารบัประทานเกยีรตบิตัรพระราชทาน 

ในกลุม่เดก็และเยาวชนดเีด่นแห่งชาต ิสาขาคณุธรรม 

และจริยธรรม ประจำาปีพุทธศักราช 2557

ณ อาคารกฬีาเวสน์ 2 ศนูย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย- ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 
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ม.ร.เอื้อ นศ.พิการทางสายตา

จัดสอบโปรแกรม Zoom text ผ่านโน้ตบุ๊ค

 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง อำ�นวยคว�มสะดวก

ในก�รสอบไล่สำ�หรับนักศึกษ�พิก�รท�งส�ยต�   โดย

จัดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพ� (โน้ตบุ๊ค)  

ผ่�นโปรแกรม Zoom text ซึ่งนักศึกษ�ส�ม�รถฟังและ

พิมพ์คำ�ตอบผ่�นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง 

พร้อมบันทึกคำ�ตอบลงแผ่น CD/DVD 

     อ�จ�รย์สมหม�ย สุระชัย 

 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา 

เปิดเผยว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ยึ ด ห ลั ก ป รั ช ญ า ใ ห ้ โ อ ก า ส

ทางการศึกษากับผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

โดยไม่จำากดัเพศ อาย ุฐานะ และ

ความบกพร่องทางร ่างกาย  

ทำาให้มีนักศึกษาพิการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เพิม่ข้ึนทุกปี ปัจจบัุนมนีกัศกึษาพกิารจำานวนกว่า 200 คน 

แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ พิการทางการมองเห็น 

พกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืร่างกาย พกิารทางการได้ยนิ

หรอืสือ่ความหมาย พกิารทางสตปัิญญา พกิารทางจติใจ

หรือพฤติกรรม และออทิสติก 

 “มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและพัฒนาการให้

บรกิารแก่นกัศึกษาพกิาร โดยจดัตัง้ศนูย์บรกิารนกัศกึษา-

พิการ เพื่อทำาหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือและอำานวย-

ความสะดวก ทั้งด้านการเรียนการสอน พัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และโปรแกรมทีเ่หมาะสมกบันกัศึกษาพิการทกุประเภท 

ตลอดจนอำานวยความสะดวกในการสอบไล่แก่นกัศกึษาพกิาร

ทางด้านสายตาหรือร่างกายท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

โดยจัดคณะกรรมการคุมสอบให้เข้ามาช่วยอ่านและ

เขียนตอบข้อสอบให้ด้วย”

 อ�จ�รย์สมหม�ย กล่าวต่อไปว่า ปีการศกึษา 2557 นี้ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้ประสานงานกับสมาคม 
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เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป.

ให้นักศึกษานำาบัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง (ฝ่ายประถม)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ

เข้าร่วมโครงการ “ลับสมองประลองปัญญ� สรรห�

หนูน้อยนักเล่�นิท�น ครั้งที่ 9 ก้�วสู่อ�เซียน” ชิงถ้วย

พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ อุทยาน- 

การเรยีนรู ้TK park ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ ช้ัน 8 ดงันี้

  เดก็หญงิเมธ�พร  อิม่บำ�รงุ 

 (น้องข้าวฟ่าง) นักเรียนระดับ

ชัน้อนบุาล k.3 (โครงการหลกัสตูร

ภาคภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัล

รองชนะเลศิอนัดบั 3 ประเภทเดีย่ว 

 ระดบัอาย ุ 4-6 ปี พร้อมทนุการศึกษา 

 5,000 บาท และไปทัศนศึกษา  

ณ ประเทศสิงคโปร์

  เดก็หญงิอินท์นร ี ม่ิงขวัญ 

(น้องอิ้นท์) นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (โครงการ

หลกัสตูรภาคปกติ) ได้รบัรางวลั

รองชนะเลศิอนัดบั 2 ประเภทเดีย่ว 

ระดับอายุ 6 - 9 ปี พร้อมทุน-

การศึกษา 8,000 บาท และไป 

ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

 โครงการดงักล่าวจดัโดยอทุยานการเรยีนรู ้ TK park 

ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สำานักงานเลขาธิการ- 

สภาการศึกษา และนิตยสาร Mother & care เพราะ

เล็งเห็นความสำาคัญในการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ 

สำาหรับเด็กและเยาวชน โดยใช้ “นิทาน” ซึ่งเป็นสื่อ 

ที่เข้าถึงเด็กได้ง่ายที่สุด ถ่ายทอดผ่านความน่ารักสดใส 

และการแสดงออกทีเ่ป็นธรรมชาติ

  เด็กหญิงพิมพ์ภินันท ์

 ช�ญเชงิภพ (น้องใบบวั) นกัเรยีน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง (ฝ่ายประถม) ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 ได้รับ 

รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่4 ระดบั 

“หลานพ่อขุนฯคนเก่ง”
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