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(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มอบรางวัล

อาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลเพชร-

ประดบัรามฯแก่นกัศกึษาปัจจบุนั เพือ่เชดิชเูกยีรติ 

แก่อาจารย์ ชืน่ชมศษิย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็

ในหน้าทีท่�างาน และนกัศกึษาปัจจบุนัทีม่คีวามรู้

ความสามารถและมผีลงานโดดเด่นในการท�ากจิกรรม  

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครบรอบ 43 ปี โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์ 

ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานมอบรางวลั เมือ่วนัที ่ 26 พฤศจิกายน 

2557 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

 ส�าหรับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์

ดีเด่น” จ�านวน 2 คน ได้แก่ 1)รองศาสตราจารย์ 

ดร.อ�าไพ เกียรติชัย คณะศึกษาศาสตร์ และ 

2)รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ สุทธิไวยกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์

ม.ร. มอบรางวัล “อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา”  

ในโอกาสครบรอบ 43 ปี การสถาปนา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานให้โอวาทในการปฐมนิเทศ

นกัศกึษาใหม่ ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2557 โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์

พทิยา สีสด รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขต คณะผูบ้รหิาร และคณาจารย์ 

ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2557  ณ อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 4 วิทยาเขตบางนา  

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดี ม.ร. 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา คือ 

เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ มีระบบการเรียนการสอน

ท้ังระบบเปิดและระบบปิด ถ้านักศึกษาประสงค์มาเรียนก็มี
(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ 

จดุเทยีนชยัถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดดุเีฉลมิพระเกียรต ิ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม 2557 เวลา 19.19 น. 

ณ มณฑลพิธีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

นักเรียนและประชาชนทุกสาขาอาชีพหลายพันคน พร้อมใจ

สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 ในการนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

กล่าวถวายราชสดุดีความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงมพีระราชปณธิานอนัประเสรฐิทีจ่ะครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตลอดระยะเวลา 68 ป ี

ท่ีทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนานกว่าพระมหากษัตริย ์

พระองค์ใดในโลก ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ 

แสงเทียนส่องสว่างท่ี ม.ร. ชาวรามคำาแหง-ประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

          

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

อธิการบดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2557                                                                   (ต่อจากหน้า 1)

ห้องเรียนให้ มีอาจารย์สอนทุกกระบวนวิชา เหมือน

มหาวทิยาลยัปิด ส่วนนกัศกึษาทีไ่ม่สะดวกมาเข้าเรยีน

หรือต้องท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็มีสื่อการเรียน

การสอนต่างๆ ผ่านทางอนิเทอร์เนต็และการเรยีนการสอน 

ทางไกล               ทีอ่�านวยความสะดวกให้กบันกัศกึษาได้อย่าง 

ทั่วถึง เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่จ�ากัด

เพศ  อายุ  และฐานะ  ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงทุกคนตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบัุนได้ช่วยกนั 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ในทุกๆ ด้าน

 “ขอต้อนรบันกัศกึษาใหม่เข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยั 

เป็นลกูพ่อขนุฯอย่างเตม็ตวั และยนิดทีีไ่ด้เหน็ลกูศษิย์

แต่งกายในชุดนกัศกึษามาร่วมพิธี มาฝากตวัเป็นลกูศษิย์ 

ของรามค�าแหง ขอให้ภาคภูมิใจที่ได้สวมเครื่องแบบ 

และภูมิใจในความเป็นรามค�าแหง เมื่อลูกศิษย์มา 

มหาวิทยาลัย ขอให้แต่งกายให้สุภาพ อย่านุ่งสั้น

หรือผิดแปลกไปจากปกติ ถือเป็นการระมัดระวัง

ตนเองจากผู้ที่จะคิดร้ายกับเราด้วย ทั้งนี้ขอขอบคุณ

นักศึกษารุ่นพี่ที่มาต้อนรับรุ่นน้องด้วยความอบอุ่น 

ด้วยกจิกรรมดีๆ  มากมาย ถอืเป็นสิง่ทีส่ร้างประสบการณ์

ที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ นอกจากการเรียนหนังสือ

ในห้องเรียน ท�าให้ได้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมด้วย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าลูกศิษย์ทุกคน 

ก�าลังก้าวเข้าสู่วัยของการศึกษาและมีจ�านวนไม่น้อย 

ทีม่าจากต่างจงัหวดัทีต้่องอาศยัอยูห่อพกัในกรงุเทพฯ 

ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องใช้ชีวิตห่างไกลพ่อแม่เพื่อมา

ศกึษาเล่าเรยีน ขอให้นักศกึษาใช้ชวีติด้วยความไม่ประมาท 

และระลึกเสมอว่า เรายังมีคนที่ห่วงใยและอยากเห็น

นกัศกึษาจบเป็นบณัฑติ ฉะนัน้นกัศกึษาต้องด�ารงตน

อย่างมสีตไิม่คบคนพาล และห่างไกลทีอ่โคจร รวมทัง้ 

อบายมขุต่างๆ ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมนีโยบาย 

 ศษิย์เก่าทีไ่ด้รบัรางวลั “ศษิย์เก่าดเีด่น” จ�านวน  

3 คน ได้แก่ 

 1) นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ 

  กรรมการการเลอืกตัง้  ศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ 

 2) นายณฐัปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม 

  ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่  

  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

 3) นางวไลลักษณ์ บุญลือ 

  กรรมการบริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่า  

  ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

 และนกัศกึษาทีไ่ด้รับรางวัล “เพชรประดบัรามฯ” 

จ�านวน 6 คน ได้แก่ 

 1) นายอัครพนธ์ วัชรพลากร 

  นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 2) นางสาวจันทิมา ใสสะอาด 

  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

 3) นางสาวจุฑามาศ แสนท้าว 

  นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 4) นางสาวณิชารีย์ พงษ์เกาะ 

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

 5) นางสาวภาวิณี     อังกินันทน์ 

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

 6) นางสาวรัตนาพร พลท้าว 

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 โอกาสนี ้ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่า 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลและ 

ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีในโอกาส

ครบรอบวันสถาปนา 43 ปีของ ม.รามค�าแหง  

ขอชืน่ชมอาจารย์ทีไ่ด้รบัรางวลัอาจารย์ดเีด่น โดยเฉพาะ  

รศ. ดร.อ�าไพ  เกียรตชิยั  ผูท้ีม่จีติวญิญาณในความเป็นครู 

ทุ่มเท และเอาใจใส่ลูกศิษย์เป็นอย่างดี  รศ.ดร.สมยศ 

สุทธิไวยกิจ ที่ได้รับการพิจารณาให้ด�ารงต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์จากสภามหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่าง

การรอโปรดเกล้าฯแต่งต้ัง ซ่ึงท่านมีผลงานทางวชิาการ

ด้านวิจัยจ�านวนมากเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอขอบคุณอาจารย์

ทัง้สองท่านทีส่ร้างชือ่เสยีงเกยีรตคิณุให้กบัรามค�าแหง

 ส�าหรบัศษิย์เก่าดเีด่นทัง้สามท่าน มหาวทิยาลยั

ตระหนักถึงความส�าเร็จของบัณฑิตที่มีความส�าคัญ

อย ่างยิ่ งต ่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต  

เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จในการท�างาน  

มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนและท�าประโยชน์แก่

สงัคม และสนองปรชัญาการให้โอกาสทางการศกึษา 

โดยเฉพาะนายธรีวฒัน์ ธรีโรจน์วทิย์ กรรมการการ-

เลอืกตัง้ เป็นผูท้�างานด้านกฎหมายด้วยความยตุธิรรม

และมีบทบาทส�าคัญต่อบ้านเมือง นายณัฐปกรณ์ 

พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาล

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียนหนังสือ “กว่าจะได้น่ัง

บลัลงัก์ศาล” แบบอย่างนกัสูช้วีติด้วยความด ี ความขยนั 

ความทุ่มเท และยืนหยัดอยู่บนความกตัญญูกตเวที 

นางวไลลักษณ์ บุญลือ กรรมการบริหารโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลง 

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในชีวิตมาหลายคร้ัง และ 

ทุกครั้งท่ีมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมใดๆข้ึนจะเป็นผู้

ท่ีมาขับร้องบทเพลงอันไพเราะให้กับมหาวิทยาลัย

อยู่เสมอ

 นอกจากนี้ รางวัลเพชรประดับรามฯส�าหรับ

นักศึกษาปัจจุบัน เป็นแบบอย่างของเยาวชนท้ังใน

เรื่องการศึกษาและความมีจิตสาธารณะต่อสังคม  

ซึ่งรามค�าแหงมีนักศึกษาท่ีมุ่งมั่นสร้างคุณประโยชน์

แก่สังคมอยู่จ�านวนมากในหลายกิจกรรม เช่น เรื่อง

ม.ร. มอบรางวัลฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

ดแูลลกูศษิย์เหมอืนลกูหลาน คอยดแูลทัง้เรือ่งการเรยีน

ของนักศึกษา คือ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

เพื่อคอยให้ค�าปรึกษาแนะน�าข้อมูลต่างๆ ส่วนเรื่อง 

ที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยมีโครงการ “หอพักติดดาว” 

เพื่อรับรองคุณภาพของหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. 

(หวัหมากและวทิยาเขตบางนา) และจงูใจให้ผูป้ระกอบการ

หอพักได้พัฒนามาตรฐานหอพักให้ดียิ่งขึ้น 

 อกีทัง้ยงัมโีครงการ “หอพกัสขีาว” และโครงการ 

“เพื่อนข้างห้องเตือนภัย”  ด้วย เพราะเรื่องที่พักอาศัย

ถอืเป็นปัจจยัทีส่�าคญัต่อการด�ารงชวีติ การประกอบอาชพี 

และการศึกษาเล่าเรียน ฉะนั้น การที่จะท�าให้ทุกคน

อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข จ�าเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ 

และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน รวมทั้งความสัมพันธ ์

อนัดรีะหว่างผูพ้กัอาศยัด้วยกนั ซึง่จะท�าให้นกัศกึษา

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเอื้อต่อบรรยากาศการศึกษา

เล่าเรียน อันจะน�าไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป    

 “ขอให้เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็น

สถานที่บ่มเพาะวิชาความรู้ สร้างความคิดเพ่ือให้

นักศึกษาได้มีชีวิตที่มีคุณภาพ และจะดูแลลูกศิษย์

ทกุคนเหมอืนลกูหลาน จนส�าเรจ็การศกึษาเป็นบณัฑติ

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความพร้อมที่จะออกไป 

พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป  

ขณะเดียวกันขอให้ลูกศิษย์ได้ตระหนักว่าเมื่อได้

ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษารามค�าแหงแล้ว 

ขอให้มุง่มัน่ตัง้ใจเรยีนหนงัสอืให้จบ ลงทะเบยีนเรยีน 

ต่อเนื่องทุกเทอม อย่าท้อแท้สิ้นหวัง จงเชื่อมั่น 

ในตนเองว่าเราต้องเรียนจบเป็นลูกพ่อขุนฯ น�าความ 

ภาคภูมิใจนั้นมาสู ่ตนเองและครอบครัวให ้ได ้

ดังที่ตั้งใจไว้เมื่อเริ่มแรกเข้ามาสู ่รั้วมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงแห่งนี้” อธิการบดีกล่าวในที่สุด

การท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา การออกค่ายอาสา 

อาสาสมัครในโครงการต่างๆท่ีเป็นท้ังโครงการ

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 

นักศึกษาทุกคนช่วยกันท�าหน้าที่ของเยาวชนและ

นักศึกษารามฯให้สมกับความเป ็นลูกพ่อขุนฯ  

เป็นลูกศษิย์ท่ีเก่ง มจีติสาธารณะและทุ่มเทการท�างาน

ให้แก่บ้านเมือง

 ท้ายท่ีสดุ อธกิารบด ีม.ร. กล่าวด้วยว่า “ขอฝาก

ให้ทุกคนช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัย มีความสามัคคี 

ยืนหยัดอยู่บนความซื่อสัตย์และสร้างความดีให้แก่

บ้านเมอืง ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 

43 ปี ขอให้ทุกคนมีแรงใจและก�าลังใจมุ่งมั่นท�างาน 

พฒันาชีวติ และช่วยกันเป็นก�าลงัส�าคญัให้ ม.รามค�าแหง

มั่นคงเข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไป ”



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ได้รับทราบ 

ข่าวการแต่งตัง้ผูว่้าราชการจงัหวดั และ 

ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ชุดใหม่เมื่อปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 จะไม่ให้ยินดีได้อย่างไรในเมื่อ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งต้ัง

ใหม่รวม ๑๘ คน นั้น

 เป็นศิษย์ “ลูกพ่อขุน” ถึง ๑๔ คน

 “ข่าวรามค�าแหง” ยนิดทีีจ่ะบนัทกึไว้

เป็นเกียรติประวัติตรงนี้ เป็น อาทิ

 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ 

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ 

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 นายสุชาติ นพวรรณ  

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

 นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์ 

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายศักดิ์  สมบุญโต  

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

 นายปิติ  แก้วสลับสี 

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

 นายสุทธินันท์  บุญมี 

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ

 นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ 

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

 ยินดี ยินดี ยินดี

 ศษิย์เก่ารามฯรบัรางวลั “ศษิย์เก่าดเีด่น” เนือ่งในโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 43 ปี  

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 พร้อมเปิดใจน้อมรับ

รางวัลศิษย์เก่าด้วยความภูมิใจ เป็นแรงผลักดันสร้าง

ความดใีห้สงัคม และยดึมัน่ค�าขวญั “รู้จักอภยั ตัง้ใจศกึษา 

บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ”  

 นายธรีวฒัน์ ธรีโรจน์วทิย์ 

กรรมการการเลอืกตัง้ ศษิย์เก่า

คณะนติศิาสตร์ กล่าวว่ารูส้กึ 

เป็นเกยีรตแิละน้อมรบัรางวลั

ศิษย์เก่าดเีด่นในครัง้นี ้ ผมเป็น

นักศึกษารามค�าแหงรุ่นแรก 

ได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์

จากการท�ากิจกรรมเป ็น

สมาชกิสภานกัศกึษารุน่แรก เป็นเลขาธกิารพรรคนกัศกึษา 

ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และร่วมเผยแพร่ความเป็น

ประชาธิปไตยให้แก่สังคมมาตลอดการเป็นนักศึกษา 

 “รามค�าแหงครบรอบวนัสถาปนา 43 ปี รามค�าแหง

เป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างแท้จริง  ศิษย์เก่าท่ีจบจาก

รามค�าแหงล้วนเป็นทีย่อมรบัในสงัคมอย่างร้อยเปอร์เซน็ต์ 

เมือ่ครัง้นัน้ผมเป็นเพยีงเดก็บ้านนอก ทีพั่กอาศัยอยู่ในวดั 

จนเรยีนจบรามค�าแหง ถ้าไม่มีรามฯผมคงไม่มีวนันี ้ผมจ�า

ค�าขวญัของรามค�าแหงได้เสมอว่า “รูจ้กัอภยั ต้ังใจศึกษา 

บชูาพ่อขนุฯ สนองคณุชาต”ิ ฉะนัน้ คณุค่าและความเป็น

มงคลของชวีติคอืการได้ท�าหน้าทีส่นองคณุชาต ิ มคีวามภมูใิจ

เมือ่รามค�าแหงทีใ่ห้ชวีติของดนิจากหญ้า เตบิโตมีหน้าที่

การงาน รามค�าแหงไม่เคยทิง้ศิษย์เก่าให้รางวลัเป็นแรงใจ

ในการท�างานรับใช้ประเทศชาติ”

 นายธรีวฒัน์ ฝากถงึนกัศกึษารามฯให้ยดึมัน่ค�าขวญั

ของรามฯ ที่เป็นอมตะ คือ ‘รู้จักอภัย’ ถ้าเราไปอยู่ใน

สังคมที่มีการแข่งขันสูงแล้วมองแต่ตนเองเป็นหลัก  

ก็จะไม่รู้จักอภัย ถ้าเรามองผู้อื่นด้วยการให้เกียรติและ

รูจ้กัอภยั กจ็ะมชีวีติทีม่คีวามสุข ‘ต้ังใจศึกษา’ เม่ือสังคม 

เปลีย่นแปลงและพฒันาไปเรว็ อย่าหยดุคดิ หยดุจนิตนาการ

ต้องรูจ้กัศกึษาเรยีนรูใ้ห้ทนั ด้วยการค้นคว้า อ่านหนงัสือ 

และหาความรู้เพิ่มเติมให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

‘บูชาพ่อขุนฯ’ บูชาคุณธรรม เดินตามรอยความดี และ

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมเช่นองค์พ่อขุนฯ และ 

‘สนองคุณชาต’ิ ชีวติหนึง่ให้ท�าความดกีบัแผ่นดนิทีใ่ห้ก�าเนดิ 

จะเป็นมงคลแก่ชีวิตและเป็นส่ิงสูงสุดที่ทุกคนต้องท�า 

ผมขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารและคณาจารย์ทีไ่ด้ให้เกยีรติ

ศิษย์เก่ารามฯเปิดใจรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ในงานสถาปนา ม.ร.ครบรอบ 43 ปี 

แก่ผม ขอน้อมรบัเกียรตินีแ้ละต้ังใจจะเดนิหน้าท�าความดี

ให้แก่บ้านเมืองยิ่งๆขึ้นไป

 นายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษา  

รองหวัหน้าศาลจังหวดัเชยีงใหม่ 

ศิษย ์ เก ่ าคณะนิติศาสตร ์  

กล่าวว่ารู้สกึเป็นเกียรติในชวีติ 

ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้รบัรางวลั

ศิษย ์ เก ่ าดี เด ่นในโอกาส 

งานสถาปนา ม.ร.ครบรอบ 43 ปี 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงท่ีให้เกียรติข้าราชการ

ตัวเล็กๆอย่างผม ผมรู้สึกตื้นตันใจและจะท�าหน้าที่

ในฐานะศิษย์เก่าให้ดีที่สุด 

 “ฝากถึงน้องๆท่ีต้ังใจมาเรียนท่ี ม.รามค�าแหง  

สิ่งแรก คือ ต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเอง เพราะท่ีรามฯ 

ทกุคะแนนทีส่อบผ่านล้วนมาจากการสอบเพยีงอย่างเดยีว 

เมื่อครูทุ่มเทการสอนอย่างเต็มที่ถ้าเราตั้งใจอย่างแท้จริง 

ทุกคนย่อมประสบความส�าเร็จ เมื่อทุกคนมีโอกาสและ

ใช้โอกาสในแต่ละวันทุ่มเทให้กับการเรียน ต้ังใจและ

อ่านหนังสือให้มาก สักวันก็จะได้รับความชื่นชมยินดี

มาสูค่รอบครวั และสถาบนัทีไ่ด้ศกึษา ผมเช่ือว่าคนทีจ่ะ

ประสบความส�าเร็จในชีวิตได้ ต้องมีเป้าหมาย ถ้าไม่มี

เป้าหมายก็จะไม่รู้เส้นทางในชีวิต และเมื่อมีเป้าหมาย   

กต้็องรูจั้กวางแผนชีวติ และลงมอืท�าให้เป็นไปตามแผน 

ทีต้ั่งใจไว้  ถ้าท�าได้เช่นนีแ้ล้วชีวติกจ็ะประสบความส�าเรจ็ได้”

 นางวไลลกัษณ์ บญุลอื 

กรรมการบริหารโรงเรียน

ดนตรียามาฮ่า ศิษย์เก่าคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

ต้ั งแต ่ก ้ าว เข ้ ามา เรียนที่

รามค�าแหงวันแรก มีความ

ภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกพ่อขุนฯ 

จนถึงวันที่เรียนจบจากคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ก็มีความรัก

ความผูกพันกับรามค�าแหงด้วยความภูมิใจมากขึ้น  

หลังจากเรียนจบดิฉันก็ยังช่วยกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ

วิชาท่ีได้เรียนมา ท้ังการร้องเพลงและการแสดงอื่นๆ 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับเป็นความภูมิใจและเป็น

มงคลกับชีวิต ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งได้ทุ่มเทมา ขอขอบคุณ       

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะผู้บริหารและคณาจารย์

ที่ได้มอบรางวัลชีวิตให้แก่ลูกศิษย์คนนี้

 “ดิฉันเชื่อว่าการด�าเนินชีวิตไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม 

ต้องมีความต้ังใจท่ีจะไปให้ถึงสิ่งท่ีเรามุ่งหวัง และใช้

ความมานะอดทนเป็นตัวช่วยผลักดันไป ที่ส�าคัญ ความ

กตัญญูรูค้ณุ เป็นสิง่ทีด่ฉินัยดึถอืมาตลอด ทัง้การท�าธรุกจิ 

การท�ากิจกรรม ซึ่งทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ 

จะประกาศตวัเสมอว่า วไลลกัษณ์คอืลกูพ่อขนุฯด้วยความ

ภาคภมูใิจ จะมุง่มัน่ท�าความด ี และท�าตนให้เป็นประโยชน์

แก่สังคมตลอดไป”
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 อธกิารบด ี ม.ร.ยนืยนัมุง่มัน่พฒันารามค�าแหง

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ศิษย์เก่ารามฯ  

เชื่อ “รามค�าแหงไม่เพียงเป็นสมบัติของแผ่นดิน  

แต่ในอนาคต รามฯคือสมบัติของโลกอย่างแน่นอน”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง นายประดษิฐ์ เรอืงดษิฐ์ 

ศิษย์เก่าคณะนติศิาสตร์ นายกสมาคมนกัข่าว นกัหนงัสอืพมิพ์

แห่งประเทศไทย นายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาล

จังหวัดเชียงใหม่  เสวนา “รามค�าแหง...สมบัติของ

แผ่นดิน” ด�าเนินรายการโดย นายสุวิช สุทธิประภา 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ บรรณาธกิารข่าวโมเดร์ินไนน์ทวีี 

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 การเสวนาเริ่มด้วย นายณัฐปกรณ์ ศิษย์เก่า

คณะนติศิาสตร์ กล่าวถงึความผกูพนักบัรามค�าแหงว่า 

ชวิีตตนเองไม่เคยคิดฝันว่าจะมาถงึจดุนีไ้ด้ เมือ่ปี 2531 

หลงัจากท่ีจบช้ัน ม.ปลายจากโรงเรยีนศกึษาผูใ้หญ่พทัลงุ 

กเ็ข้ามากรงุเทพฯโดยทีรู่ว่้าไม่มใีครส่งให้เรยีนหนงัสอื 

แต่มีรุ ่นพี่แนะน�าให้เรียนรามฯเพราะค่าหน่วยกิต

สมัยนั้น 18 บาท มาเรียนปีแรกขายน�้าเต้าหู้ไปด้วย

เรยีนไปด้วย และเช่าบ้านอยูห่น้ารามฯ เกบ็หน่วยกติ

ได้ 60 หน่วยกิต พอขึ้นปี 2 ก็คิดว่าถ้ายังขายน�้าเต้าหู้

อยู่อาจจะเรียนจบช้า จึงน�าเงินที่เก็บไว้ย้ายตัวเข้ามา 

อยู่ในรามฯ ผมจึงบอกเสมอว่า นอกจากความรู ้

ทีไ่ด้รบัจากรามฯแล้ว รามฯยงัเป็นทีพั่กพิงจนเรยีนจบ 

ผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน ต้องมาอาศัยนอนตามซุ้ม 

 นอนบนหลงัคาห้องน�า้ข้างอาคาร KLB ใช้ไฟในรามฯ

อ่านหนังสือ ใช้ชีวิตอยู่ในรามฯ 3 ปี และเรียนต่อ 

เนติบัณฑิตยสภา โดยไปกู้เงินมา 25,000 บาท 

รวมกับเงินที่เป็นของขวัญ 10,000 บาท เงินทั้งหมด 

35,000 บาท ผมใช้ชีวิตอย่างอดๆอยากๆพยายาม 

จนเรียนจบเนติฯใน 1 ปี นี่คือจุดเริ่มต้นและโอกาส

ในชีวิตที่ก้าวมาเป็นผู้พิพากษาได้

 “ในสังคมคนเราเกิดมาโอกาสในชีวิตไม่เท่า

เทียมกัน แต่รามค�าแหงให้โอกาส ให้ความเสมอภาค  

และลดความเหลือ่มล�า้ของคน เช่นผม จากเดก็ทีไ่ม่มี

โอกาสในชีวิต ได้มาเป็นผู้พิพากษา ตลอด 17 ปีที่

ท�างาน มีความภาคภูมิใจที่รามฯเป็นจุดเริ่มต้นให้มา

ท�าหน้าที่ด�ารงความยุติธรรม ผมท�างานอย่างทุ่มเท 

ได้รบัการประเมนิดเีด่นในการท�างาน ไม่เคยเกีย่งว่างาน 

จะหนกัแค่ไหน อาสาท�างาน และได้รบัความไว้วางใจ

จากหัวหน้า และยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต 

 ผมท�างานที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ

ร้ือคดีเก่าท่ีค้างอยู่ข้ึนมาและเร่งรัดคดีให้เร็วข้ึน  

จนปัจจบุนัคดหีลายคดทีีจ่งัหวดัเชยีงใหม่เหลอืแต่คดี 

ทีเ่ป็นปัจจบุนัเท่านัน้ ผมไม่ได้บอกเพือ่ยกย่องตนเอง

แต่อยากบอกกับทุกคนว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและ

ภาคภมิูใจท่ีได้มาพบคณะผู้บริหารและอาจารย์ท้ังหลาย

ท่ีได้พร�่าสอนและท�าให้มีโอกาสน�าความรู้ไปรับใช้

สังคม” 

 ผูพ้พิากษา กล่าวด้วยว่าสิง่ทีน่่าชืน่ชม คอื รามฯ

เหน็ศักยภาพของคน ไปกระจายอยูท่ัว่ประเทศ ท�าให้ 

คนที่อยู่บ้านนอกได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ผมเขียน

หนงัสอืเล่มหนึง่ เรือ่ง “กว่าจะได้นัง่บลัลงัก์ศาล” เชือ่ว่า

จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอีกหลายคน ฮึดสู้ชีวิต 

ฉะนัน้ รามฯไม่เพยีงแต่จะให้โอกาส ยงัสร้างทางเลอืก 

ให้ชีวิต และสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าด้วย 

รามฯยังมีส่วนในการสร้างสังคมและประเทศชาติ 

ผลิตบัณฑติให้ออกไปรบัใช้แผ่นดิน วันนีร้ามค�าแหง

เป็นสมบัติของแผ่นดิน แต่ในอนาคตผมเช่ือว่า 

รามค�าแหงจะต้องเป็นสมบัติของโลก ผมขอเป็น

ก�าลังใจให้นักศึกษารามฯทุกคน ขอให้เก็บเกี่ยว 

ประสบการณ์ชีวิตที่รามฯมอบให้ ความรู้ รวมถึง 

สติป ัญญาออกไปรับใช ้สังคมตามปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย

 ขณะที่นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าผมเข้ามาเรียนรามฯ เมื่อปี 2529 

สมัยที่เรียนรามค�าแหง ผมเป็นนักกิจกรรม จะท�า

ค่ายอาสา และใช้ชีวิตอยู่ในซุ้มกิจกรรมตลอด ยังม ี

อาจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์และอาจารย์สมหมาย 

สุระชัย เป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมด้วย 

 “ผมมัน่ใจว่ารามค�าแหงเป็นสมบติัของแผ่นดนิ

อย่างแน่นอน ไม่ใช่เพราะศิษย์เก่าหรือลูกศิษย์ หรือ

ใครที่ได้รับต�าแหน่งใหญ่โตจากที่ไหน แต่เพราะ

รามค�าแหงให้โอกาส ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม รามฯ

สอนให้รูจ้กัตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ สอนให้คดิเป็น 

ไปทีไ่หนก็ไม่เคยอายใคร รามฯสอนให้เราคดิถงึแต่ผูอ่ื้น 

ไม่สร้างความเสียหายให้ใคร ได้เพื่อนร่วมกิจกรรม 

รู้จักการใช้ชีวิตที่ดิ้นรน และยึดมั่นท�าสิ่งที่ถูกต้อง

 การเข ้ามาเรียนรามฯต้องมีเป ้าหมายให้

ชัดเจนว่า มาเรียนเพื่ออะไร ศึกษาเพื่อหาความรู้ 

ศึกษาเพื่อค้นหาความหมายของชีวิต หรือศึกษาเพื่อ

ท�าประโยชน์ให้แก่สงัคม รามฯจะการันตีคณุค่าให้กบั 

ลูกศิษย์ได้ ชีวิตผมผูกพันกับรามฯ รามฯมีความ

หลากหลายเหมือนเป็นการจ�าลองประเทศไทย 

มาไว้ทีน่ี ่มเีพือ่นต่างถิน่ มคีวามเป็นเพือ่นพ้อง มคีวาม

เอื้ออาทรต่อกัน คนรามฯมีความเป็นรามฯที่ทลาย

ก�าแพงก้ันชนชัน้ความรวยจน ท�าให้คนมคีวามเท่าเทียม 

ซึง่เป็นคณุค่าทางจติใจทีเ่กดิขึน้กบัคนรามฯ อย่างชดัเจน” 

สถาปนา 43 ปีรามฯ เสวนา “รามคำาแหง...สมบัติของแผ่นดิน”

ศิษย์เก่าเชื่อ “อนาคต รามฯ คือสมบัติของโลก”

(อ่านต่อหน้า 5)
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ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน งบประมาณขาดดุล

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 แนวคดิหลาย ๆ อย่างทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรบัและยดึถือกนัแบบ

ไม่ยอมให้เปลี่ยนในขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อกาลเวลาผ่านไป ก็อาจมีแนวคิดใหม่

เข้ามาแทนที่ได้เสมอ แต่เนื่องจากแนวคิดเก่านั้นมันหยั่งรากลึกและก็มีจุดเด่น

อยู่เหมือนกัน บางครั้งจึงมีความพยายามเอาหลักการตามแนวคิดเดิมมาโจมตี

แนวคิดใหม่เพื่อน�าแนวคิดเดิมนั้นกลับมาใช้อีก จนกลายเป็นปัญหาโลกแตก 

ว่าควรจะยึดแนวคิดแบบไหนกันแน่

 แนวคิดขัดแย้งท่ีผมจะยกมาเล่าให้ฟังแบบให้เข้าใจกันง่าย ๆ ในตอนนี้

ก็คือเรื่องการท�างบประมาณขาดดุล ซึ่งก็คือตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล

สูงกว่ารายรับ ซึ่งเป็นเรื่องท่ียอมรับไม่ได้ส�าหรับนักเศรษฐศาสตร์ในยุคก่อน

เกดิเศรษฐกจิตกต�า่ครัง้ใหญ่ทัว่โลก (เรยีกกนัว่า The Great Depression) ในปี 2473 

ท�าให้การทีร่ฐับาลใด ๆ จะท�างบประมาณขาดดลุถอืว่าเป็นเรือ่งต้องห้ามกนัทเีดยีว 

โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเป็นชนชาติอังกฤษ 

และเข้ามาเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจส�าคัญมาต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เนื่องจากรัฐบาลไทยเราไปกู้เงินจากอังกฤษ (มาสร้างรถไฟ) ด้วยการ

ออกพันธบัตรไปขายที่ตลาดหุ้นลอนดอน งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของ

รัฐบาลไทย (หรือสยามในขณะนั้น) จึงต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องพิมพ์

เผยแพร่รายละเอียดแก่สาธารณชนด้วย  และสาเหตุหนึ่งที่เราต้องตั้งที่ปรึกษา

จากอังกฤษมาก็ด้วยเรื่องกู้เงินนี้แหละครับ เพราะเขามาตามดูแลว่าจะมีเงิน 

ไปจ่ายใช้หนี้ประชาชนเขาหรือไม่ การท�างบประมาณจึงต้องไม่ขาดดุล

     หลักการจัดงบประมาณในยุคนั้นคือให้แต่ละหน่วยงานประมาณการว่า 

จะต้องใช้จ่ายเท่าใดในปีงบประมาณหน้ามาก่อนแล้วเสนอขึน้มา ทางกระทรวง

พระคลงัฯ ซึง่เป็นผูค้วบคมุการใช้จ่ายจะประมาณการดกู่อนว่าจะมรีายได้สกัเท่าใด 

แล้วเอารายได้นี้เป็นตัวตั้ง ถ้ารายจ่ายที่เสนอมาสูงกว่ารายได้ก็หั่นแหลก คือตัด 

ตดั... ตดั รายจ่ายทีเ่สนอมานัน้ลงให้เหลือเท่ากบัรายได้ท่ีประมาณการเอาไว้ให้ได้

 วิธีการท่ีว่านี้ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเศรษฐกิจดี เก็บภาษีได้เกินเป้า 

รายได้รัฐบาลมีมากพอซึ่งท�าให้แม้จะตั้งงบประมาณสมดุลคือรายจ่ายเท่ากับ

รายรับพอด ี แต่กจ็ะมเีงินเหลือจ่ายเข้ามาเป็นเงนิคงคลงัทกุปีเพราะจดัเกบ็รายได้ 

(ภาษี) ได้มากกว่าที่คาด ปัญหามาเกิดในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวซึ่งรายได้ลดลงไปมากเพราะมีนโยบายให้ยกเลิก 

บ่อนการพนันและหวยซึ่งเป็นอบายมุขมอมเมาประชาชน นอกจากนั้นยังให้

ลดการค้าฝิ่น (ผูกขาดโดยรัฐบาลมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4) ลงจนหมดไปภายใน

เวลาที่ก�าหนด อีกด้วย 

     เนื่องจากรายได้จากบ่อนการพนัน หวย และฝิ่นนั้นรวมกันราว 40 กว่า

เปอร์เซ็นต์ของรายได้รัฐบาล การด�าเนินนโยบายเช่นนั้นจึงท�าให้รายได้ลดลง 

มากมายจนกระทั่งหั่นรายจ่ายลงอย่างไรก็ยังไม่พอใช้ เป็นผลให้ในช่วง 3 ปี

สดุท้ายของรชัสมยันัน้มปัีญหางบประมาณขาดดุลเกดิขึน้ และถูกโจมตีอยูเ่สมอ

แม้แต่โดยนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันว่าเป็นเพราะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่าย

มากเกินไป เช่นบางคนว่าทุ่มเงินใช้จ่ายทางทหารมากไปทั้ง ๆ  ที่งบฯทหาร 

ในช่วงนั้นถูกตัดลงไปมากแล้ว ไม่มีใครคิดบ้างเลยว่าปัญหามันเกิดจากรายได้

ลดลงต่างหาก ไม่ใช่รายจ่ายฟุ่มเฟือย 

 แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในช่วงต้นรัชกาลที่ 7 เกิดเศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลก 

และมีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ขึ้นที่เห็นว่ารัฐบาลต้องใช้จ่ายมาก ๆ (และ

ขาดดลุงบประมาณได้) เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิให้พ้นจากภาวะตกต�า่ หลังจากนัน้

มาเรื่องขาดดุลงบประมาณก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย

เหมือนเมื่อก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังมาช้าไปอยู่ดีเพราะแพร่หลาย 

หลังจากที่เราตัดงบฯด้วยการปลดข้าราชการออกไปมากมายแล้ว

ยานพาหนะในภาษาเมียนมา 

         (อาจารย ์ตซูาร ์นวย) 

 

คาํเรยีกยานพาหนะในภาษาเมยีนมาตัง้แต่สมยัโบราณจนปจัจบุนัมดีงัน้ี 

เกวยีน   vSnf;   แล ้

รถลากมา้  jrif;vSnf;  มยนี แล ้

จกัรยาน  pufbD;   แซะ เบน 

จกัรยานสามลอ้  qdkufum;  ไซ่ ก่า 

รถมอเตอรไ์ซค ์ armfawmfqdkifu,f มอ ตอ ไซ แก 

รถยนต์   um;   ก่า 

รถสามลอ้  oHk;bD;   โตน เบน้ 

รถเมล ์  bwfpum;  บะ ซะ ก่า 

รถบรรทุก  ukefum;  โกน ก่า 

รถพ่วง   ukefwëJum;  โกน ตแว ้ก่า 

รถไฟ   rD;&xm;  มี ้ยะ ทา้ 

เรอืแจว   avS   เล 

เรอืสาํราญ  avmif;avS  เล่า เล 

สปีดโบ๊ท  tjrefoëm;pufwyfavS อะ เมยีน ตวา้ แซ่ ตะ เล 

เรอื   oabFm   ตนี บอ 

เครือ่งบนิ  av,mOfysH  เล ยนี ปยาน 

เฮลคิอปเตอร ์  [,fvDaumfywm แฮ ล ีกอ ปะ ตา 

บอลลนู   rD;yHk;ysH   มี ้โปน ปยาน 

 

สาํหรบัคําทีเ่รยีกเกีย่วกบัการเดนิทางเพื่อใชย้านพาหะนะทัง้หลายนัน้มดีงัน้ี 

ถนน   vrf;   ลา้น 

สะพานลอย  vrf;ul;wHwm;  ลา้น กู ้ดะ ดา้ 

ไฟจราจร  rD;ydëKifh   มี ้ปไว่ 

ป้ายรถเมล ์  bwfpum;rSwfwdkif บะ ซะ ก่า มะ ไต 

สถานีขนส่ง  um;*dwf  ก่า เกะ 

สถานีรถไฟ  rD;&xm;blwm±Hk มี ้ยะ ทา้ บ ูตา โยน 

ท่าเรอื   oabFmqdyf  ตนี บอ เซ่ 

สนามบนิ  av,mOfysHuëif;  เล ยนี ปยาน กวนี 
 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวยืนยันจะน�าพามหาวิทยาลัย 

ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป อยากให้ชาวรามฯได้เห็นแบบอย่างความส�าเร็จ 

ของศิษย์เก่าหลายๆท่าน จะได้ภูมิใจว่าเราได้มีส่วนช่วยดูแลสถาบันแห่งนี้และ

ได้ช่วยกันสร้างคนให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต เหนือสิ่งอื่นใด ลูกศิษย์รามฯ 

ทีจ่บไปจะมคีวามเป็นรามฯ คอื มอีสิระทางความคดิและเป็นตวัของตวัเอง ซึง่ทกุคน

พร้อมจะช่วยกันดูแลและสร้างชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยสืบต่อไป

 ท้ายที่สุด นายสุวิช สุทธิประภา ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ย�้าด้วยว่า ผมเคย 

ได้รับรางวัล “คนดีศรีรามฯ” จาก ม.รามค�าแหง และล่าสุดผมเพิ่งได้รับรางวัล 

“ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น” จากสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รามค�าแหง โดยผู้ที่ได้รับ 

รางวัลพร้อมกัน มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด บุคคลที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตทั้งใน 

ภาครฐัและเอกชน ผมเชือ่เสมอว่า อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ตนแลเป็นทีพ่ึง่แห่งตน 

สอนให้นักศึกษารู้จักการต่อสู้ และวิชาชีวิต ผมจบด้านรัฐศาสตร์แต่ไปท�างาน

ด้านสื่อสารมวลชน ชีวิตและประสบการณ์ล้วนมาจากรามฯ หลังจากที่เรียนจบ

ไปแล้ว เมื่อใดที่รามฯให้ผมรับใช้ในกิจกรรมใดผมก็ยินดีเข้าร่วมงานเสมอมา

สถาปนา 43 ปีรามฯ                                                                  (ต่อจากหน้า 4)

ค�าเรียกยานพาหนะในภาษาเมียนมาตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันดังนี้

ส�าหรับค�าที่เรียกเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อใช้ยานพาหนะทั้งหลายนั้นมีดังนี้



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ตามทีมี่ข่าวของการใส่เครือ่งแบบ 

นักศึกษาของวิทยา ลัยอาชีว ศึกษา

จังหวัดสุรินทร์ ในเสื้อนักศึกษากับซิ่น

ผ้าไหมสุรินทร์ ซึ่งแท้จริงแล้ว นโยบาย

ของสถานศึกษาที่ไม่ได้มีแค่ในวิทยาลัย

อาชวีศกึษาจงัหวดัสรุนิทร์เท่านัน้ แต่ยงัมี

อีกหลายสถาบนั ทัง้ในจงัหวดัสรุนิทร์เอง 

และจงัหวดัทางภาคอสีานอืน่ๆ อกีหลาย

จังหวัด เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด

มหาสารคาม ท่ีเรยีกได้ว่าเป็นสถาบนัแรกๆ 

ทีไ่ด้มนีโยบายในการอนรุกัษ์และสบืสาน

ความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง

มากว่า 20 ปี โดยให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ 

และบุคลากร ในสถานศึกษาแต่งกายในชุดผ้าไหม 

หรือผ้าพื้นเมืองไปเรียนทุกวันศุกร์ ถือเป็นการสร้าง

สีสันให้กับสถานศึกษา และที่ส�าคัญสามารถสร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับลูกหลาน ท�าให้เห็นคุณค่า

ของผ้าพืน้เมอืงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ในท้องถิน่ เพือ่สบืสาน

และช่วยกนัอนรุกัษ์สบืต่อไป อกีทัง้ยงัได้สร้างรายได้

ให้กับชุมชนอีกต่อหนึ่งด้วย

     ดังนั้น การแต่งกายของนักศึกษาเช่นนี้ผลที่ 

ตามมานอกจากจะเป็นการแสดงให้เหน็ถงึวฒันธรรม

ในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีการ

ใช้ผ้าลายพื้นเมืองชนิดนั้นๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 ประเดน็ของการใส่เครือ่งแบบนกัศกึษาว่ามอียู ่

คูก่บัการศกึษาไทยมาอย่างยาวนาน จดุเริม่ต้นของแนวคดิ 

การใส่เครือ่งแบบนัน้ ไม่ได้เป็นแนวคดิดัง้เดมิของไทย 

หากแต่เป็นการปรับตัวของประเทศไทยให้มีความ

ทันสมัยให้เทียบเท่ากับอารยประเทศ 

     ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2453) มีการ 

วางรากฐานของการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ และ 

เพือ่ยกระดบัการศกึษาไทยมคีวามเป็นสากลทดัเทยีม 

กบันานาประเทศมากยิง่ขึน้ ชดุนกัเรยีนและชดุนกัศกึษา 

มีจุดเริ่มต้น

 จากเดิมที่วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดตั้งโรงเรียน (มีการริเริ่ม 

ชุดนักเรียนขึ้น) และได้พัฒนาไปสู่การจัดตั้งสถาบัน 

อดุมศึกษาแห่งแรกขึน้ในสยามประเทศ คอื จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และต่อมามกีารรบันสิตินกัศกึษาหญงิ 

รุน่แรกเข้าเรยีนในคณะแพทยศาสตร์ จงึมกีารบงัคบั 

ชุดนักศึกษาในเวทีโลก อาเซียน และไทย

 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                           คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การแต่งกายในเคร่ืองแบบนกัศกึษาอย่างเป็นทางการ 

โดยก�าหนดให้มีการสวมใส่เสื้อเป็นผ้าสีขาวไม่มี

ลวดลาย ใช้หัวเข็มขัดโลหะและเข็มกลัดติดเสื้อที่ม ี

ตราสถาบัน กลายเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานะของ 

ความเป็นนสิตินกัศกึษา นบัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั

 ราวปี พ.ศ. 2428 ก�าเนิดเครื่องแบบนักเรียน

ในยุคแรกอันประกอบไปด้วย 

 1. หมวกฟาง มีผ้าพันหมวกสีตามสีประจ�า

โรงเรียน ติดอักษรย่อนามโรงเรียนที่หน้าหมวก

      2.  เสื้อราชปะแตนสีขาว ดุมทอง

      3. กางเกงไทย (กางเกงขาสั้นอย่างที่นักเรียน

ใช้อยู่ในปัจจุบัน)

      4. ถุงเท้าขาว หรือด�า

      5. รองเท้าด�า

 ทั้งนี้ ถุงเท้าและรองเท้า ในขณะนั้นเป็นของ

ราคาแพง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใช้จึงไม่จ�าเป็นที่จะต้องมี

ทุกคน 

 ต่อมา ภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 ในสมยัของจอมพล ป. พบิลูสงคราม มกีาร

ตราพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2482 

และระเบียบกระทรวงธรรมการ ออกตามความใน 

พระราชบญัญตัเิครือ่งแบบนกัเรยีน พ.ศ. 2482 ซึง่ก�าหนด

รายละเอียดยิบย่อยมากมายทั้งตัว แยกประเภท

โรงเรียนทั้งของชายและหญิง 

 อย่างไรก็ตาม ข้อก�าหนดเรื่องเครื่องแบบนี ้

ก็เปล่ียนแปลงหลายคร้ังตามแต่สถานการณ์ เช่น

ในช่วงสงครามโลก เสื้อผ้าขาดแคลน จึงต้องลด 

กฎระเบียบลงให้น้อยลง 

  ป ัจจุบันประเทศไทยได ้ ใช ้กฎระเบียบ 

การแต่งกาย ตามพระราชบัญญตักิารศกึษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก�าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน 

พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบปฏิบัติ 

ของโรงเรียนต่าง ๆ เอง

  ด้วยยุคสมัยที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

เครื่องแบบนักศึกษา ในประเทศต่างๆ  

ก็แปรเปลี่ยนไป ดังนี้

  เครื่องแบบนักเรียนไม่เป็นที่นิยม

หรือบังคับใช้ในโรงเรียนรัฐ คือ แคนาดา 

เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย 

สเปน และสหรัฐอเมริกา

  เ ค รื่ อ ง แ บ บ ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม - มั ธ ย ม 

มีการบังคับใช้ คือ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล 

พม่า บุรุนดี ชิลี จีน คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน กานา 

ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล จาเมกา ญี่ปุ่น 

เลโซโท มาเลเซีย มอริเชียส นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย 

ปากสีถาน ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ แอฟรกิาใต้ เกาหลใีต้ 

ศรลัีงกา ไต้หวนั ตองกา ตุรก ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  

สหราชอาณาจักร และเวเนซุเอลา

 เครือ่งแบบมกีารบงัคบัใช้จนถงึระดบัมหาวทิยาลยั 

คือ กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม

 ปัจจบัุน ประเทศไทยเป็นเพยีงหน่ึงในสีป่ระเทศ

ที่มีการบังคับใช้เครื่องแบบจนถึงระดับนักศึกษา 

นอกจากนี้หลายประเทศที่มีการบังคับใช้เครื่องแบบ

นักเรียนเป็นเพราะผลพลอยได้ของการเคยเป็น

ประเทศอาณานิคม เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบ

อาฟริกา และประเทศแถบแคริบเบียน เป็นต้น

 อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งของ

การเลือกใช้เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาหรือ

ไม่เป็นเรื่องของการเรียงล�าดับความส�าคัญระหว่าง

ความเป็นปัจเจกบุคคลกับความเป็นเอกภาพในโรงเรียน

และมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เป็นที่เห็นได้ชัดว่า 

ประเทศส่วนมากในโลกไม่มกีารบงัคบัใช้เครือ่งแบบ

ในระดับอุดมศึกษากันแล้ว แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า 

ในกลุม่ประเทศทีบ่งัคบันัน้ กเ็ป็นกลุม่ประเทศในอาเซยีน

ของเราเองทั้งหมด  

 กจิกรรมชดุนกัเรยีน นกัศกึษาในอาเซยีน ย่อมเป็น

อีกหนึ่งหนทางในการท�าความเข้าใจอาเซียนได้ดี

กว่าการอ่านจากหนังสือใดๆ และถ้ายิ่งมีชุดนักเรียน

อาเซียน+3 ด้วยแล้ว คงจะน่ารักไปอีกแบบ 

     



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ส�านกัประกนัคณุภาพการศกึษา จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร “ตวับ่งชีก้ารประกนั 

คณุภาพการศกึษาภายในของ สกอ.ปีการศกึษา 2557 รุ่นที ่1” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปราน ี พรรณวเิชียร จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี เป็นวทิยากร ทัง้นี้ 

ผู ้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 

จากคณะ/ส�านกั รวมถงึมบีคุลากรจากมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติและสถาบนัเทคโนโลย-ี

ไทยญีปุ่น่ จ�านวนทัง้สิน้ 300 คน เม่ือวนัที ่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชมุ 501  

ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ ผศ.สุวิไล เรียงวัฒนสุข รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

กล่าวรายงานว่าตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนา

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ตั้งแต่ปี 2557 

เป็นต้นไป โดยมีระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร 

เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสังคมในคุณภาพบัณฑิต และให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบ- 

มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ (TQF) ระดบัคณะวชิา เพือ่ก�ากบั ตดิตาม 

สนบัสนนุ การด�าเนนิงานการพฒันาคณุภาพหลักสูตรและการด�าเนินงานตามพนัธกิจ 

ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการของคณะ ระดับสถาบัน เพื่อก�ากับ ติดตาม 

สนับสนุน การด�าเนินการ การพัฒนาคณะและการด�าเนินงานตามพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา และการบริหารจัดการในภาพรวมของคณะและสถาบัน ส�านัก-

ประกันคุณภาพการศึกษา เห็นความจ�าเป็นในการให้อาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557ของสกอ. จึงได้จัดโครงการ

อบรมในครั้งนี้ขึ้น

 จากนัน้ ผศ.ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั กล่าวว่า 

ขอบคุณบุคลากรที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการอบรมในครั้งน้ี เพราะการประกัน

คณุภาพการศกึษามคีวามส�าคญัและเป็นส่วนหนึง่ของพนัธกจิด้านการเรยีนการสอน

ของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพนั้นเป็นไปเพื่อให้

สถาบันมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และจ�าเป็น

ต้องปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์อยู่เสมอ

 “ในปีการศึกษา 2557 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการ 

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพอีกครั้งหน่ึง จึงจ�าเป็นที่ต้องมีการอบรม

เพื่อให้บุคลากรได้รู้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้  เพื่อพัฒนางาน 

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ในสายวิชาการจะมีการเปลี่ยน มคอ.3-4-5  

โดยขอให้แต่ละคณะรวบรวมรูปแบบ มอค.และส่งข้อมูลได้ที่ส�านักประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 ... การอบรมในคร้ังนีน้อกจากจะส่งผลดใีนการจดัการเรยีนการสอน การปรบัปรงุ

หลักสูตรให้ได้มาตรฐานแล้ว ยังหวังว่าจะส่งผลให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชาใหม่ๆ น่าสนใจ สอดคล้องตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย”

 ค่านยิมของทกุรัฐชาตนิัน้ ถือว่าเป็น “ราก” อีกรากหนึง่ในการพฒันารฐัชาติ 

ให้มีความเจริญงอกงาม  ค่านิยมเกิดจากการตกผลึกของ “ความเป็นมาและเป็นไป

ในอนาคต” ของรัฐ  ฉะนั้นการจัดวางค่านิยมที่เหมาะสมกับปริบทของชาติจึงเป็น

เรื่องส�าคัญและท้าทายต่อการปฏิบัติตามของผู้คนในชาติอย่างยิ่ง  เส้นทางของการ

สร้างค่านยิมไม่เพยีงมาจากอ�านาจของรฐัเท่านัน้ แต่ต้องมาจากการมองอย่างรอบด้าน

เพื่อให้ชาติอยู่รอดและผู้คนมีความสุขอย่างสถาพร  ตลอดจนสามารถแข่งขันและ 

“ยืน” อยู่ในสังคมโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสง่างาม

 ค่านิยมเป็นส่ือสัญญะแห่งอ�านาจของรัฐประการหนึ่งที่มีการจัดวาง 

อย่างมีระบบระเบียบและได้รับการยอมรับจากผู้คนในชาติว่าเป็นสิ่งดีงาม  ค่านิยม

มีสภาพเป็นชีวิต กล่าวคือ มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ และมีการตายไป  ค่านิยมของสังคม

เกิดได้หากมีการยอมรับและปฏิบัติตาม ในทางกลับกัน ค่านิยมก็สามารถตายได ้

หากผูค้นในชาตต่ิางไม่ให้ความส�าคญัและไม่เห็นคณุค่า   จะเหน็ได้ว่า ค่านยิมของชาติ 

บางยุคบางสมัยจะส่งผ่านค�าขวัญในแต่ละเทศกาลของรัฐชาติเป็นส�าคัญ  เช่น 

“จดุประกายความคดิ พฒันาชวีติ ด้วยวทิยาศาสตร์”  “ร่วมภูมใิจในเอกราช  อนรัุกษ์ชาติ-

ภาษาไทย” “ประหยดัด้วยการออม เตรยีมพร้อมในชวีติ เกบ็ออมวนัละนดิ สร้างชวีติ

ให้มั่นคง” ค่านิยมเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการหล่อหลอมความเป็นพลเมืองด ี

โดยไม่รู้ตัว แต่อย่างไรก็ตาม บางสถานการณ์ทางสังคมที่มีการ “เหลื่อมซ้อน”  

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น�าจะต้องปั้นแต่งค่านิยมที่มีมาแต่เดิมให้สอดรับกับสภาพสังคม

กับสมัยปัจจุบันด้วย  จึงจะถือได้ว่าเป็นค่านิยมที่มีคุณค่าและน่าปฏิบัติตาม

 ค่านิยมรากแก้วหรือรากฝอย

 โดยพฤตินัยของค่านิยมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่านิยมส่วนตัว 

(individual value) ซึ่งเป็นค่านิยมส่วนบุคคลซึ่งเป็นเส้นทางหนึ่งในการตัดสินใจ

เลอืกในสิง่หรอืสถานการณ์ทีต่นเองพอใจทีจ่ะกระท�าหรอืการแสดงออก ส่วนค่านยิม

อีกประการหนึ่ง คือ ค่านิยมทางสังคม (social value) เป็นค่านิยมของคนส่วนใหญ่

ที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าท�าแล้วปฏิบัติตามแล้วจะดีและมีความเจริญยิ่งขึ้น    

ยิ่งเป็นค่านิยมของรัฐชาติที่ถูกจัดวางและประกาศออกมาให้รับรู้ทั่วกันแล้ว  

ต่างเข้าใจว่ามีความศกัดิสิ์ทธิจ์งึถกูกล่าวขานว่า “สุดยอดและมคีวามหมาย” ในการ 

ปฏบิตัติาม เฉกเช่น ค่านยิมในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม “เชือ่ผูน้�า ชาตพ้ินภยั”  

ค�ากล่าวของค่านยิมนีช้ีใ้ห้เห็นได้อย่างเด่นชดัว่า การครอบง�าทางค่านยิมถกูประสาน

เป็นเนื้อเดียวกันกับอ�านาจอย่างมองไม่เห็น  

 ดงันัน้ ค่านยิมทีร่ฐัหยบิยืน่ให้กบัผูค้นในชาตจิะมคีวามหมายมากน้อยเพยีงใด 

จะเป็นรากแก้วหรอืรากฝอยคงไม่ใช่ประเดน็หลกั  หากแต่รฐัชาติต้องหวนคดิค�านงึว่า 

รากนคราของค่านิยมจะช่วยสร้างมาตรฐานในการเป็นอยู่และด�ารงอยู่ของคนในชาติ

ให้ดยีิง่ขึน้กว่าเดมิ  ถ้ารฐัชาตสิามารถเสกสรรป้ันค�าของค่านยิมให้เข้าถงึการพนิจิสาร

และพิเคราะห์นัยให้มากขึ้น ลงลึกถึงแก่นแกนที่แท้จริง สิ่งนี้ย่อมเป็น “ประทีป

หนึง่ของแผ่นดนิ” ทีจ่ะส่องสว่างให้เจดิจรสัได้ ดงันัน้ การทีผู่ค้นในชาตไิด้ครอบครอง

ค่านิยมท่ีถูกต้องและเหมาะสมโดยปราศจาก “อ�านาจแฝง” ของรฐั จงึเป็นเส้นทางหนึง่ 

ที่จะน�าพาชีวิตให้เป็นปกติสุขได้

	 ปรากฏการณ์เชิงชั้นเชิงซ้อนของค่านิยม

 สงัคมในรฐัชาตนิัน้  ย่อมมีปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้ทัง้ดแีละทัง้ร้ายเสมอ ทัง้นี ้

ข้ึนอยูก่บัว่าผูค้นในรฐัชาตจิะช่วยก�าหนดทศิทางของสงัคมให้เป็นอย่างไร  การจดัวาง 

ค่านิยมอย่างมีเชิงชั้นและลงตัวโดยปราศจากการซ้อนทับนั้น  ผู้คนในชาติต้องม ี

การก�าหนดค่านยิมของตวัเอง (self determination) ว่าจะให้เกิดขึน้อย่างไร มอีตัลกัษณ์ 

แบบใด และพร้อมใจกนัปฏบิตัติามอย่างมัน่คง มกีารสร้างค่านยิมร่วม (shared value) 

ในการดแูลซึง่กนัและกนัระหว่างรฐักบัผูค้นในชาต ิ มใิช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม

ให้อิงแอบกับอ�านาจของรัฐฝ่ายเดียว ด้วยเหตุนี้ ค่านิยมที่เป็นเชิงชั้นนั้น จ�าเป็น 

ที่รัฐชาติต้องมีการพิจารณาถึงปริบทของสังคมโดยรวมและสังคมโลกด้วย  และ

ค่านิยม :  การพัฒนารัฐชาติ

  เชิงชั้นหรือเชิงซ้อน

ท่ีส�าคัญค่านิยมที่รัฐจัดวางจะไม่เป็นเชิงซ้อน แต่ต่างเป็นความหวังและพลังในการ

พัฒนาชาติต่อไปในทุกๆมิติ  ฉะนั้นการสร้างค่านิยมของรัฐชาติโดยไม่มี “เงื่อนง�า” นั้น 

คงจะถูกกล่าวขานว่า เป็นการสร้างต้นทุนทางใจและทางปัญญาให้กับผู้คนในชาติที่ใช้

เท่าไรก็ไม่มีวันหมด อย่างแน่นอน!!!!

ม.ร. จัดอบรม ‘ตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา ปี 2557’

รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์         คณะศึกษาศาสตร์
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(อ่านต่อหน้า 9)

 นักวิ่งมินิมาราธอนจ�านวนกว ่าสี่พันคน 

พร้อมใจร่วมแข่งขัน “42 ปีรามค�าแหง เดิน-วิ่ง  

มนิมิาราธอน (ลอยฟ้า)” เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรยากาศในงานผู้เข้าแข่งขัน

มทีกุเพศ ทกุวยั ทัง้ชาวไทย ชาวต่างชาต ิ นกักฬีาทมีชาต ิ

และเยาวชน ถือเป็นสัญญาณอันดีท่ีคนไทยหันมา

ออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 

 นายชาคริต บุญคง 

อ ดี ต นั ก กี ฬ า ที ม ช า ต ิ

วิ่งมาราธอน ผูค้ว้าอนัดบั 1 

Overall (ชาย) กล่าวว่า  

ผมเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอน 

ที ม ช า ติ ไ ท ย แ ล ะ วิ่ ง 

ออกก�าลังกายเป็นประจ�า  

มาตั้งแต่อายุ 8 ปี มีสนามแข่งที่ไหนก็พร้อมเข้าร่วม

แข่งขันทุกสนาม ล่าสุดเพิ่งเข้าร่วมแข่งขันรายการ

กรุงเทพมาราธอน และเดือนหน้าจะเป็นตัวแทน

ประเทศไทยไปแข่งขันว่ิงมาราธอนที่ประเทศ

สิงคโปร์ด้วย 

 “การจัดกิจกรรมครั้ งนี้ เป ็นแนวคิดที่ดี 

ม.รามค�าแหงเปิดโอกาสให้ประชาชน นสิติ นกัศกึษา     

ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้มาวิ่งออกก�าลังกาย

ด้วยกัน ระยะนี้คนไทยหันมาออกก�าลังกายมากขึ้น 

มีนักวิ่งหน้าใหม่เกิดข้ึนทุกวัน ถ้ามีสนามแข่งขัน 

ท่ีอยู ่ใจกลางเมืองเช่นที่รามค�าแหงก็เป็นสนามที่ 

น่าสนใจ ยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่

ลุกขึ้นมาออกก�าลังกาย แค่คุณมีรองเท้าเพียงคู่เดียว

ก็สามารถมีสุขภาพที่แข็งแรง ได้พบเพื่อนใหม่ สนุก 

และหลังท�างานเหน็ดเหนื่อยมาออกก�าลังกายแล้ว

จิตใจก็จะผ่อนคลายตามไปด้วย”  

 เ ด็ ก ห ญิ ง วี ร ฉั ต ร  

สวุรรณโชต ินกัเรยีนวยั 13 ปี 

ผูค้ว้าอนัดบั 1 Overall (หญงิ) 

กล่าวว่าหนูรักกีฬาการวิ่ง 

มาต้ังแต่เด็กๆ จึงเข้าเรียน

ในโรงเรียนกีฬาและฝึกซ้อมวิ่ง

เป็นประจ�าทุกวัน มั่นใจว่า

ร่างกายมคีวามพร้อมในการแข่งขนั เมือ่ทางโรงเรยีน

ได้ประกาศว่า ม.รามค�าแหง จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง  

มินิมาราธอน ก็ตัดสินใจมาสมัครแข่งขัน ซึ่งเป็น 

สนามแรกทีล่งแข่ง และได้รับรางวลัชนะเลศิอันดับหน่ึง 

ประเภท OVERALL (หญงิ) และได้ถ้วยพระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิใจอย่างยิ่ง 

ถอืเป็นเกยีรตปิระวตัขิองตนเองและครอบครวั อกีทัง้ 

ยงัเป็นก�าลงัใจให้ตนเองตัง้ใจฝึกซ้อมวิง่และจะลงแข่งขนั 

ในสนามต่อไป 

 นายสุวิทย์  อุทธากิจ  

ผู้คว้าอันดับ 1 รุ่นอายุ 60 ปี 

ขึน้ไป (ชาย) กล่าวว่าตนลงแข่งขนั 

วิง่มาราธอนมาแล้วกว่า 300 สนาม 

และได้รางวลัชนะเลศิมาหลาย 

ต่อหลายครั้ง แต่ครั้งนี้รู้สึก 

ภมูใิจมาก เพราะม.รามค�าแหง 

จัดแข่งขันบนทางยกระดับลอยฟ้า ไม่เหมือนที่อื่นๆ 

รวมถงึการบรกิาร การต้อนรบัและดแูลนกักฬีากด็มีาก 

หากมหาวิทยาลัยจัดแข่งขันข้ึนในปีต่อๆไปก็จะมา

ร่วมแข่งขนัอย่างแน่นอน ซึง่ผมกฝึ็กซ้อมวิง่เป็นประจ�า

อย่างสม�า่เสมอมากว่า 10 ปีแล้ว แม้ว่าจะอายกุว่า 60 ปี

ร ่างกายก็ยังพร้อมกับการแข่งขันวิ่งมาราธอน 

ในทุกๆสนาม

 นางสาวดวงขวัญ   

ประทุมทิพย์ ผู้คว้าอันดับ 1 

 รุน่อาย ุ50-59 ปี (หญงิ) กล่าวว่า 

การออกก�าลังกายด้วยการวิ่ง 

 ถอืเป็นกจิกรรมประจ�าวนัไปแล้ว 

 เ พ ร า ะ วิ่ ง อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย

ติดต่อกันมากว่า 3 ปี เมื่อ

มองว่าร่างกายมีความพร้อม ก็ตัดสินใจลงแข่งขัน

วิ่งมาราธอน ได้รางวัลชนะเลิศมากว่า 30 สนาม 

และตั้งใจว่าจะยังคงพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไป 

ขอบคุณ ม.รามค�าแหงที่จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

ในครั้งน้ี เพราะนอกจากจะได้มาท�าบุญร่วมกัน 

แล้ว ยังได้ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วย 

 น า ย สุ พี ร พั น ธ ์   

ศรดีวงจนัทร์ ผูค้ว้าอนัดบั 1 

 รุน่อาย ุ40-49 ปี (ชาย) กล่าวว่า 

ตั้งใจจะมาวิ่งมินิมาราธอน

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ตัง้แต่ปีทีผ่่านมา แต่กท็ราบว่า

ต้องเลื่อนการแข่งขันเพราะ

เหตุการณ์บ้านเมือง และวันนี้ก็ได้จัดการแข่งขันขึ้น 

ดีใจและภูมิ ใจ ท่ีได ้ รับรางวัลชนะเลิศในรุ ่นนี้  

เป็นสนามแข่งขันบนทางยกระดับลอยฟ้า ถือเป็น

สนามที่ดีสนามหนึ่ง มีการจัดระเบียบเส้นทางวิ่ง

ที่สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก แม้ว่าต้องรอการแข่งขัน

ข้ามปีแต่ก็ดีใจที่ได้มาจริงๆ  

   Mr. Tesfay Negash 

Wubet จากประเทศเอธโิอเปีย 

ผู้คว้าอันดับ 1 ประเภท 

ชาวต่างชาติ (ชาย) กล่าวว่า 

 ดีใจที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ 

เพราะเป็นครั้งแรกท่ีลงแข่งวิ่ง

มาราธอนในประเทศไทย 

ตั้งแต่มาศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

เป็นเวลา 7 เดือน และมีโอกาสเดินทางมาท�าธุระ

ที่กรุงเทพฯ ได้ทราบข่าวการจัดการแข่งขันวิ่ง

มินิมาราธอนที่ ม.รามค�าแหง จึงตัดสินใจมาสมัคร

พร้อมเพื่อนๆและตั้งใจว่าจะฝึกซ้อมวิ่งและหาสนาม 

ลงแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไป

 Ms. Cynthia Chelangat 

Towett  จากประเทศเคนย่า 

ผู้คว้าอันดับ 2 ประเภทชาว

ต่างชาติ (หญิง) กล่าวว่า 

วันนี้ตั้งใจตื่นแต่เช้ามาร่วม 

กิจกรรมวิ่งพร้อมกับเพื่อนๆ 

อกีหลายคน ปกตกิว็ิง่เป็นประจ�า 

เพื่อออกก�าลังกาย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักศึกษารามฯ

แต่เมื่อทราบข่าวก็มาร่วมแข่งขันและยังสามารถ

คว้ารางวลัได้ด้วยกเ็ป็นเรือ่งทีด่ ี และชอบสนามแข่งขนั

ที่เป็นเส้นทางบนสะพานและระยะทางไม่ไกลมาก 

เป็นการวิ่งมินิมาราธอนที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปด้วย 

 ร ้อยโทพิพัฒน์พล 

องิคนนท์ นกัปัญจกฬีา ทมีชาตไิทย 

ผูค้ว้าอนัดบั 4 Overall (ชาย) 

กล่าวว่าผมเป็นศษิย์เก่าโรงเรยีน 

สาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เมือ่ได้ทราบข่าว ชอบวิง่ และเป็น

นกักฬีาอยูแ่ล้ว กม็าร่วมแข่งขนั

และออกก�าลงักายพร้อมกบัพีน้่องคนไทยอกีหลายคน 

ทัง้ยงัคว้ารางวลัได้อกีกเ็ป็นเรือ่งทีด่ ี ปกตผิมมแีข่งขนักฬีา 

จะซ้อมวิง่อยูเ่สมอ ล่าสดุกเ็พิง่ไปแข่งขนักฬีาเอเชยีน- 

บีชเกมส์ท่ีภูเกต็ แข่งขนัเสรจ็กก็ลับมาทันกจิกรรมนี้

พอดี การวิ่งเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่น่าสนใจอยากชวน

น้องๆหันมาเล่นกีฬาให้มากขึ้น นอกจากสุขภาพ

ร่างกายจะแข็งแรงแล้ว ยังได้เจอเพื่อนใหม่และ 

ผ่อนคลายจิตใจด้วย

 Mr.Ross Edward Marks 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

กล่าวว่าเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี ้

เพราะมีความสุขที่ได้วิ่งและ 

ออกก�าลังกาย  เคยร่วมวิ่ง

หลายรายการในประเทศไทย 

แต่ครั้งนี้ เพื่อนชวนมาก็มี

โอกาสได้แข่งขันเป็นครั้งแรกที่ ม.รามค�าแหง ไม่ได้

หวังว่าจะได้รางวัลใด แค่อยากมาร่วมกิจกรรมที่จัด

ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเป็นการออกก�าลังกายยามเช้า เปล่ียนบรรยากาศ

เส้นทางการวิ่งที่แตกต่างไปจากวันอื่นๆด้วย 

สีสันงาน “เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน” ที่รามคำาแหง
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การคูณรูปเครื่องบิน

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม              ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 บทความคณิตคิดสนุกฉบับก่อนหลายฉบับ

ได้เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับเทคนิคการคูณเลข 2 หลัก

ในแบบต่างๆ ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงการคูณ 

ที่ เป ็นรูปตารางเหมือนรูปเครื่องบินเลยจะขอ 

เรยีกชือ่ว่าการคณูรปูเคร่ืองบนิโดยมีข้ันตอนการคูณ 

ดังต่อไปนี้

 (1) สองบรรทัดแรกเป ็นหัวเครื่องบิน 

ใส่จ�านวนท่ีเป็นตัวต้ังและตัวคูณ ตัวอย่างเช่น

ต้องการผลคูณ 57  64 บรรทัดแรกเติม 57 และ

บรรทัดที่สองเติม 64 

 (2) บรรทัดที่สามเป็นปีกหน้าเครื่องบิน  

ปีกด้านซ้ายเป็นผลคณูของสองช่องหน้าคอื 6 คณู 5

เติม 30  และ ปีกด้านขวาเป็นผลคูณของสองช่อง

หลังคือ 4 คูณ 7 เติม 28       

 (3) บรรทดัทีส่ีแ่ละห้าเป็นปีกล�าตวัเครือ่งบนิ 

ได้จากการหาผลคูณทแยงของตัวตั้งกับตัวคูณ 

บรรทัดที่สี่เป็นผลคูณของ 4 คูณ 5 เติม 20  และ 

บรรทัดที่ห้าเป็นผลคูณของ 6 คูณ 7 เติม 42          

 (4) บรรทดัทีห่กเป็นปีกหลงัเคร่ืองบนิ ได้จาก

การหาผลบวกในแนวตั้งเป็นค�าตอบของผลคูณ 

                       

5 7

6 4

3 0 2 8

2 0

4 2

3 6 4 8

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการคณูปกต ิ ของ 57  64  

จะได้ว่าผลลัพธ์เดียวกันกับการคูณรูปเครื่องบิน 

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 5 7
 6 4
                 2 2 8         
 3 4 2      

               3 6 4 8         

 ท่านผู้อ่านครับการคูณรูปเครื่องบินอาจจะ 

ไม่ใช่เป็นการคูณลัดที่หาค�าตอบได้รวดเร็วแต่

เป็นการสร้างลักษณะการคูณอีกแบบหนึ่งซึ่ง

ไม่เหมือนกันกับรูปแบบปกติที่เราใช้กันในชีวิต

ประจ�าวัน พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ

ถาม ผมเป็นนกัศกึษาใหม่ ยงัไม่ค่อยเข้าใจระบบเกรด

ของมหาวทิยาลยั จงึอยากสอบถาม ช่วยอธบิายด้วยครบั  

 ข้อ 1 ถ้าผมสอบวิชา POL1100 ในภาค 1 ได้

เกรด D และผมต้องการรีเกรด จึงลงวิชา POL1100 

อีกในภาค 2 แต่ผลสอบออกมาสอบตก ดังนั้น ผมจะ

สามารถลงทะเบยีนวชิา POL1100 ในภาคซ่อม 2, S 

ได้หรือไม่ ถ้าลงได้และผมสอบได้เกรด B ผมจะ 

ได้เกรด B หรือ D 

 ข้อ 2 ถ้าผมลงทะเบยีนวชิา POL1100 ในภาค 2 

และผลสอบปรากฏว่าผมได้เกรด D ผมสามารถ 

น�าวิชา POL1100 ไปลงทะเบียนในภาคซ่อม 2, S 

เพื่อท�ารีเกรดได้หรือไม่ครับ ถ้าลงได้และเกรดที่ผม

สอบจะได้ตามเกรดของภาคซ่อม 2, S หรือไม่

ตอบ ข้อ 1 นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อจะรีเกรด

วิชา POL1100 ในภาค 2 และสอบตก นักศึกษา 

จึงมีสิทธิ์น�าวิชา POL1100 ไปลงทะเบียนเพื่อสอบ

ในภาคซ่อม 2, S  ได้ และถ้าสอบได้เกรด B นักศึกษา

จะได้เกรด B ไม่ใช่ได้เกรด D ตามที่สอบได้ในภาค 1

 ข้อ 2 นกัศกึษาลงวชิา POL1100 ในภาค 2 

และสอบได้เกรด D ดังนั้น นักศึกษาจึงไม่มีสิทธิ ์

น�าไปลงในภาคซ่อม 2, S  เพราะวชิาทีล่งในภาคซ่อม 

ต้องเป็นวชิาทีส่อบตกเท่าน้ัน แต่ถ้าจะน�าวชิา POL1100  

ไปลงเพื่อจะรีเกรด ให้นักศึกษาน�าวิชา POL1100 

ไปลงทะเบยีนใหม่ในภาค 1 หรอืภาค 2 หรอืภาคฤดรู้อน 

ในกรณีนี้ถ้านักศึกษาสอบได้เกรด B นักศึกษาจะได้

เกรด B และจะได้จากการรีเกรด 

ถาม ผมเป็นนักศึกษารหัส 52 ซึ่งยังไม่ค่อยมี

ความเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งเกรด จงึขอความกรณุาช่วย

ตอบปัญหาที่ยังสงสัยด้วย

  1. ถ้าผมสอบ สมมติว่าเป็นวิชา ENG1001 

ได้เกรด D ในภาค 1 แต่ผมไม่พอใจเกรด ผมจะน�า

วิชา ENG1001 ไปลงทะเบียนเพื่อสอบใหม่ในภาค

ซ่อม 1 ได้หรือไม่

  2. ถ้าผมสอบวิชา ENG1001 ได้เกรด C ใน

ภาค 1 แต่ผมไม่พอใจเกรด ผมจะน�าวิชา ENG1001 

ไปลงทะเบียนเพื่อสอบใหม่ในภาค 2 ได้หรือไม่

  3. ถ้าผมสอบวิชา ENG1001 ได้เกรด D ใน

ภาค 1 แต่ผมไม่พอใจเกรด ผมจะน�าวิชา ENG1001 

ไปลงทะเบียนเพื่อสอบใหม่ในภาค 2 ได้หรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษาจะน�าวิชา ENG1001 ที่สอบได้

เกรด D ในภาค 1 ไปลงในภาคซ่อม 1 ไม่ได้ จะลงได้

เฉพาะวิชาที่สอบได้เกรด F เท่านั้น 

  2. การลงทะเบียนในกรณท่ีีมผีลสอบผ่านแล้ว 

นักศึกษาจะลงได้เฉพาะวิชาที่ได้เกรด D หรือ D+ 

เท่านั้น และถือว่าเป็นการลงทะเบียนเพื่อรีเกรด

วิชานั้น ดังนั้นเมื่อนักศึกษาสอบได้เกรด C ในวิชา 

ENG1001 แล้ว  จงึไม่สามารถน�าไปลงเพือ่ท�ารเีกรดได้

  3. เมื่อสอบวิชา ENG1001ได้เกรด D และ

ไม่พอใจเกรด นักศึกษาสามารถน�าวิชาดังกล่าวไป

ลงทะเบียนเรียนใหม่ได้ จึงเป็นการลงทะเบียนเพื่อ

รีเกรด

ถาม ผมเป็นนกัศกึษารหสั 56 ขอสอบถามปัญหา

เป็นข้อๆ ดังนี้

  1. ถ้าต้องลงทะเบียนภาคซ่อม 1 ก่อนที่จะ 

ทราบผลสอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบในภาค 1  

จะสามารถลงทะเบียนสอบซ่อม 1 ได้หรือไม่

  2. ถ้าลงทะเบยีนสอบซ่อม 1 ได้ และผลสอบ

วิชาดังกล่าวประกาศผลออกมาว่าได้เกรด A ถึง D 

ผมจะต้องเข้าสอบหรือไม่

  3. ถ้าผมลงทะเบียนสอบซ่อม 1 ได้ และ

เมื่อถึงเวลาสอบวิชาดังกล่าว ผลสอบของภาค 1 

ยังไม่ประกาศผล ผมจะท�าอย่างไร  จะต้องเข้าสอบ

หรือไม่ต้องเข้าสอบ

ตอบ 1. ลงทะเบยีนสอบซ่อม 1 ได้ เพราะผลสอบยัง

ไม่ประกาศว่าวิชาที่ลงสอบซ่อมสอบผ่านหรือตก 

 2. เมือ่ผลสอบประกาศก่อนการสอบซ่อม 1 

และเป็นผลสอบผ่าน นกัศกึษาไม่ต้องเข้าสอบซ่อม 1 

  3. ถ้าผลสอบของภาค 1 ยงัไม่ประกาศ นกัศกึษา

ควรเข้าสอบวิชาดังกล่าวในภาคซ่อม 1 เพื่อจะได้

ไม่เสียสิทธิ์ เพราะถ้าผลสอบภาค 1 ตก นักศึกษา 

ก็มีสิทธิ์สอบซ่อม 1 ตามปกติ แต่ถ้าผลสอบภาค 

1 ผ่าน เกรดที่ได้จากการสอบซ่อม 1 ก็จะไม่มีผล  

ซึ่งจะดีกว่านักศึกษาไม่เข้าสอบเลย

กองบรรณาธิการ

สีสันงานเดิน-วิ่งฯ                         (ต่อจากหน้า 8)







  พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร  

เปรมานนท์ “ผู้กองหมี” 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

กล่าวว่าผมเป็นลูกศษิย์รามฯ 

ระดับปริญญาโทและก�าลัง

ศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ 

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของรามค�าแหง 

อยากให้รามค�าแหงจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพท่ีดี 

เช่นนี้อีก ปกติผมวิ่งออกก�าลังกายและเข้าร่วมวิ่ง- 

มินิมาราธอนอยู่หลายคร้ัง อยากให้น้องๆหันมา

ออกก�าลังกาย เพราะกีฬาทุกประเภทเป็นยาวิเศษ 

เมือ่สขุภาพกายแขง็แรง สขุภาพจติกจ็ะด ี จติใจเบกิบาน 

สมองก็ปลอดโปร่งตามมาด้วย 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ภาค 2/2557

ด้วยรักและผูกพัน                                                                                                             (ต่อจากหน้า 12)

รศ.ปัญญา อุดมระติ

      “ท่านอยากเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนไหม?” 

เป้าประสงค์ของการเรียนวิชานี้

    เศรษฐกิจการเงินและตลาดการเงินมีอิทธิพล 

ต่อความเป็นอยู่ของเรามากขึ้น การเรียนรู้วิชา ECO 

3306 “ตลาดการเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์การเงิน 

(Financial Market and Security Analysis)” จะท�า 

ให้เราประยุกต์ความรู้ในการปรับการด�าเนินธุรกิจ

ของเรา น�าไปใช้ในการคาดการณ์เศรษฐกิจเพื่อการ

ลงทุนหรือเพื่อการเก็งก�าไร

    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จึงเปิดการเรียนการสอนวิชาน้ี  มีวัตถุประสงค์  3  ประการ

 1. ผู้เรียนวิชานี้สามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติ

จริงในการท�างานในองค์กรเกี่ยวกับการลงทุน เช่น 

บริษัทนายหน้าเพื่อการลงทุน (Broker) บริษัทนาย-

หน้าการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ หรือท�าหน้าท่ีวิเคราะห์

หลักทรัพย์การเงินต่างๆ

 2. น�าความรู้ที่เรียนไปสอบเป็น Broker เพื่อ 

แนะน�าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือตลาดหลักทรัพย์ใน AEC

 3. น�าความรู้ไปต่อยอดเพื่อการเรียนในขั้นสูง

ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และการวิเคราะห์ทางการ

เงินต่อไป

 		เนื้อหาวิชา

 วิชา ECO 3306 “ตลาดการเงินและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์การเงิน (Financial Market and Security 

Analysis)” มีโครงของเนื้อหาดังนี้

 1. ศึกษาองค์กรในบริษัทจัดการลงทุน 

ประกอบด้วยหน่วยงานอะไรบ้าง  มีหน้าท่ีหลักๆ อย่างไร

 2. ศึกษากฎและระเบียบของการลงทุนใน

ทรัพย์สินทางการเงินชนิดต่างๆ ในประเทศไทยเรา

 3. ศึกษาชนิดของตลาดการเงินในประเทศไทยเรา 

เช่น ตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดทุน) ตลาดอนุพันธ์ต่างๆ 

 4. ศึกษาชนิดของตราสารการเงิน (Financial 

Securities) ในประเทศไทยและในตลาดการเงินระหว่างประเทศ 

 5. ศึกษาทฤษฎีและข้อปฏิบัติในการลงทุน 

เพื่อน�ามาวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงินต่างๆ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 		ผู้สนใจ

 วิชาน้ีเปิดสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงและบุคคลภายนอกทุกระดับที่สนใจ

เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงิน 

ในประเทศไทย เพ่ือน�าไปสอบใบอนุญาตการเป็นนักวิเคราะห์

การลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ซึ่งเป็นอาชีพรุ่งเรืองในโลกเศรษฐกิจปัจจุบัน หรือ

น�ามานับเครดิตในระดับปริญญาตรีเพื่อเรียนต่อใน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 		วันและเวลาบรรยาย / สถานท่ีบรรยาย

 วันจันทร์ เวลา 13.30 - 15.20 น.  ECB  2 ห้อง 303

ECO 3306 
ตลาดการเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์การเงิน 
(Financial Market and Security Analysis)
ภาค 2/57 (ธ.ค. 57 - มี.ค. 58)

FRE 4519 (FR 437)
วรรณคดีฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

 	วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม ม.ร.30)  

พฤหัสบดี 07.30 - 09.20 น. อาคาร SWB ห้อง 604 

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 	ต�าราเรียน ผู้สอนก�าลังเขียนต�าราวิชานี้ 

ให้ติดต่อผู้สอนด้วย

 	ขอบเขตเน้ือหาวิชา  ศึกษาวรรณคดีฝร่ังเศส 

คริสต์ศตวรรษที่ 20 “สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาจากผลงานทั้งประเภท 

บทละคร นวนิยาย กวีนิพนธ์ของนักเขียนส�าคัญ ๆ 

เช่นมองแตร์ลองด์ (Montherlant)  อานุยน์ (Anouilh) 

เพรแวรต์ (Prévert) ซาตร์ (Satre) ซีโมน เดอ โบวัวร์  

(Simone de Beauvoir) กามูส์ (Camus) เบ็คเก็ตต ์

(Beckett) อีโอเนสโก (Ionesco)

 	การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อคะแนนเต็ม 

100 คะแนน

 	วัน - เวลาสอบ ตาม ม.ร.30

 	ข้อแนะน�า ควรมีพ้ืนฐานความรู้วิชาบังคับ

ด้านวรรณคดีฝร่ังเศสและควรอ่านภาษาฝร่ังเศส

ออกและเข้าใจในระดับใช้ได้

รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

ของมหาวิทยาลัยทั้งสองนั้น ลูกศิษย์บอกว่า จ�านวน-

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พูดง่าย ๆ ว่าที่เป็นคู่แข่ง  

ซึ่งมหาวิทยาลัยจริง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยที่ว่าเป็นคู่แข่ง 

เขาอาจจะไม่คิดแข่งอะไรเลยก็ได้ พูดง่าย ๆ ว่า ตัวเลข

ท�าให้มองเห็นว่าเป็นคู่แข่ง ลูกศิษย์บอกว่า มหาวิทยาลัย

ท่ีลูกศิษย์สอนอยู่  จ�านวนนักศึกษาแซงขึ้นมาจากปีท่ี

แล้ว ในขณะที่มหาวิทยาลัยคู่แข่ง จ�านวนนักศึกษาลด

ลงไป อย่างที่มองเห็นได้ชัดเจน และลูกศิษย์ยังบอกว่า 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จ�านวนนักศึกษา เริ่มแปรปรวน บาง

แห่งก็เพิ่มขึ้น บางแห่งก็ลดลง และเมื่อลูกศิษย์ไปค้นหา

ตัวเลข และไปพิจารณาในหลาย ๆ เรื่อง พบว่า

 เดีย๋วนีน้กัศกึษา ทีเ่ข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน เมื่อจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ 

เขาจะไม่เสียเวลาที่จะไปสอบเอเน็ต โอเน็ต ไปคัดเลือก

โดยวิธีไหน ระบบไหนก็ช่าง เขาไม่สนใจ เขาสนใจว่า 

มหาวิทยาลัยไหนจัดอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยไหนจัดงาน

แนะน�าตัวเอง  น�าตัวเองต่อสาธารณะ ว่าอย่างไร เขาก็จะ 

พากนัไปด ูไปชม บางแห่งมจ้ีางเหมารถมาจากต่างจงัหวดั 

มาดวู่ามหาวทิยาลยัแห่งนัน้  เขาจะเข้าไปศกึษาเล่าเรยีนด ี

หรือไม่ อย่างที่บางแห่งเขาจัดอีเว้นท์ที่เรียกว่าโอเพ่นเฮ้าส ์ 

มีคน มีนกัศึกษา  มีนกัเรียนจากต่างจังหวดั   หรือในกรุงเทพฯ เอง

ก็เข้าไปชมกันอย่างมากมาย แล้วเขาเลือกที่จะเรียน โดย

ไม่ต้องไปสอบแข่งขัน ไม่ต้องไปกวดวิชา นี่เป็นเรื่องที่

น่าสนใจเรื่องหนึ่ง

 ที่ครูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าครูมองเห็นเส้น

ทางของการศึกษา ของผู้ที่เลือกเรียน แล้วนักเรียน 

ที่เข้าเรียน ครูคิดว่าผู้ที่เข้าเรียน เข้าศึกษานั้น  คงจะ

ต้องคิดหลายเรื่องหลายอย่าง คิดถึงว่า ชื่อเสียงของ 

มหาวิทยาลัยคงจะเป็นในระดับหนึ่ง ชื่อเสียงด้าน

ความเจริญงอกงามของมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกระดับหนึ่ง 

และชือ่เสียงในด้านการมีงานท�า จบออกไปแล้วท�างานได้ 

ไม่ใช่สักแต่ว่า  ศึกษาเล่าเรียนแล้ว จบออกไปแล้วท�างาน

ไม่ได้ คือเรียนไปอย่างเพ้อ ๆ ฝัน ๆ ไม่มีการเรียนจริงจัง 

คุณภาพของบัณฑิตที่จบออกไป ไม่เป็นไปดั่งที่สังคม

ต้องการ ไม่เป็นไปดั่งที่ผู้ที่จบไปต้องการ อาจจะเป็น

เพราะตวัผูเ้รยีนเอง หรอือาจจะเป็นเพราะมหาวทิยาลยัเอง 

หรอือาจจะเป็นเพราะอะไรกต็ามแต่  ประเดน็ส�าคัญอยู่ที่

ว่า เวลาที่เปลี่ยนไป ผู้คนเลือกที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย   

มีแนวความคิดเปลี่ยนไป

 ดังน้ัน นักศกึษาทีมี่ญาติ มีมิตร นักศกึษาของเรา 

หรือลูกศิษย์ของครู ควรที่จะสนใจว่า มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เรามีหลักสูตรอะไร เราเรียนกันอย่างไร  

เรามีสิ่งที่สนองตอบต่อความอยากเรียนอยากรู้ และมี

การด�าเนินการในการเรียนการสอน  มีกิจกรรมอย่างไร   

มวีธิกีารเรยีนอย่างไร เราควรจะได้อธบิายให้กบัญาตมิติร 

หรืออธิบายให้กับผู ้ประสงค์ที่จะเรียนมหาวิทยาลัย

ต่อไป เราจะต้องพูดตรงไปตรงมา ว่ามหาวิทยาลัยของ

เราเป็นอย่างไร มหาวิทยาลัยของเราก็เป็นมหาวิทยาลัย

แห่งหน่ึง ที่สนองตอบต่อโอกาสทางการศึกษา และ

สนองตอบต่อโอกาสในทางกว้าง ทัง้ทางกว้างและทางลกึ 

ทางกว้างขวางนัน้คอืว่า เดนิเข้าสอบออก ผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

ครบถ้วน ก็อาจจะเข้าเรียนได้ โดยการมาสมัครเรียน 

อาจจะเข้ามาสมัครเรียนในโครงการ หรือในชั้นเรียน  

ทีเ่ป็นชัน้ทีเ่ตรยีมตวัทีเ่รยีกว่าพรดีกีร ีหรอืเตรยีมปรญิญา 

ก็เรียนได้ เรียนหลังปริญญา คือได้ปริญญาจากที่อื่นแล้ว 

ก็เรียนได้ หรือจะเรียนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้ 

คอืโอกาสต่าง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัเปิดโอกาสให้นีน้ัน้ ครคูดิว่า 

เพื่อนของลูกศิษย์  ญาติของลูกศิษย์ ควรที่จะได้รับทราบ 

ส�าคญัทีส่ดุเศรษฐกจิในระยะนีน้ัน้  รถยนต์กถ็กูยดึ  ทีด่นิ

ก็ต้องขาย หน้ีสินรุงรัง แล้วเศรษฐกิจก็ก�าลังมีความ

เปลีย่นแปลง ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราเท่านัน้ ในต่างประเทศ 

ก็มีการเปลี่ยนแปลง จะไปมัวเรียนค่าเล่าเรียนที่แพง  

จะไปมัวคิดเอาแต่ความต้องการ ที่สนุกสนานเลอเลิศ 

ทีเ่ป็นค�าพรรณนาต่างๆ เหล่านัน้ โดยไม่พนิจิพจิารณานัน้ 

น่าจะต้องหยุด แล้วใช้เวลาคิดพอสมควร มิฉะน้ัน 

เวลาทีเ่ปลีย่นไปๆ คอืเวลาทีเ่ดนิไปข้างหน้า ไม่หยุดย้ังน้ัน 

ก�าลังฆ่าโอกาส  ก�าลังฆ่าสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายๆ ดังนั้น 

แทนที่เราจะท�าลายเวลา เราควรจะต้องใช้เวลาให้เป็น-

ประโยชน์  ลองคดิดวู่า มอีะไรทีจ่ะไปแนะน�าเพือ่น หรอื 

ไปแนะน�าญาติมิตรทั้งหลาย ให้รู้ศักยภาพ ให้รู้ถึงความ

สามารถของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงของเรา ที่จะได ้

สัง่สมอบรมให้ลูกศษิย์เป็นบณัฑิตทีมี่ความรูค้วามสามารถ 

สามารถออกไปรบัผิดชอบ รบัใช้ดูแลบ้านเมอืงได้ พบกันใหม่

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

อบรมวิชา ENGฯ                          (ต่อจากหน้า 12)

 3. ใบเสรจ็รบัเงนิทีมี่เคร่ืองหมาย X หน้าข้อความ 

“ขอจบการศึกษา” อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

 4.  เงินค่าอบรมตามจ�านวนวิชาที่สมัคร

 ค่าอบรม วิชาละ 2,800.- บาท รวมค่าทดสอบ

แล้ว (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

 *เงินค่าอบรมจะคืนให้เฉพาะในกรณีที่เกิด

ความผิดพลาดของผู้ด�าเนินโครงการฯ เท่านั้น*

 อุปกรณ์การเรยีน นักศกึษาต้องน�าต�าราเรียน

ของมหาวิทยาลัย (มีจ�าหน่ายท่ีศูนย์หนังสือ ม.ร.) 

สมุด ดินสอ 2B และยางลบมาทุกครั้ง

 การทดสอบ มีการทดสอบทกุครัง้ทีเ่รยีน

และหากผ่านการทดสอบจะได้รบัเกรด C ซึง่สามารถ

ใช้ผลสอบของวิชาที่ผ่านการอบรมในโครงการฯ 

แทนผลสอบวชิาทีไ่ด้ลงทะเบยีนในภาคเรยีนที ่2/2557 

 การประกาศผล ประกาศผลครัง้เดยีวพร้อมกบั 

การประกาศผลสอบทางการ ภาค 2/2557  ของมหาวทิยาลยั  

ดงันัน้ ผูเ้ข้าอบรมจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาทีส่มคัร 

เข้ารับการอบรมในการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย 

ในภาค 2/2557 (โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง

ผลการสอบล่วงหน้าแก่นักศึกษา)

 นักศึกษาสามารถรับทราบข้อมูลโครงการฯ 

ได้จากข่าวรามค�าแหง หรือป้ายประชาสัมพันธ์  

บริเวณลานปสาน  คณะมนุษยศาสตร์  หรือ www.

human.ru.ac.th และ www.ru.ac.th  หากมีปัญหา/

ข้อสงสัย โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปน้ี

ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ)  081-174-9219, 

089-829-1605, 089-455-4232, 081-583-6968,  

080-080-7689, 098-513-4620, 085-917-0979,  

081-344-1336, 081-842-7592

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยยึดหลักทศพิธราชธรรม  

ในฐานะพระประมขุของราชอาณาจกัรไทย ทรงพฒันา 

ประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ทรงสร้าง- 

พืน้ฐานของความพอม ี พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ 

เป็นเบือ้งต้น โดยทรงใช้วธิกีารและอปุกรณ์ทีป่ระหยดั 

ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาท่ีเป็น- 

ความสมดุล ความพอประมาณความมีเหตุผล และ 

มภีมูคิุม้กนั ตามเงือ่นไขความรูแ้ละคณุธรรมทีส่ามารถ 

ต้านทานลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 

กระแสโลกาภิวัตน์ นับเป็นรากฐานส�าคัญของชีวิต

และรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

 แนวพระราชด�ารติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ซึง่เป็นทางออกทีท่นัสมยัของโลกทนุนิยม รางวลัความส�าเร็จ

สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ทีท่รงได้รบัการทลูเกล้า- 

ทลูกระหม่อมถวายจากองค์การสหประชาชาติ เป็นทีป่ระจักษ์ 

แก่ชาวโลก เป็นการประกาศราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรต ิ

ในพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจในการ- 

พฒันาคณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ี่ดขีองพสกนกิรไทย 

รวมทัง้ความผาสกุของทกุชวีติ ภายใต้พระบรมโพธสิมภาร 

ยังผลให้ เกิดการตื่นตัวปรับรูปแบบการพัฒนา 

อย่างยัง่ยนืแก่นานาประเทศ ทรงได้รบัการถวายราชสดดุ-ี

เฉลิมพระเกียรติจากพระมหากษัตริย ์ท่ัวโลกว่า 

“ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงเป็นหนึ่งในโลก”

 “ในนามของประชากรชาวรามค�าแหง 

และพสกนิกรชาวไทย ขอพระราชทานพระบรม- 

ราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล จงดลบันดาลให้

แสงเทียนส่องสว่างที่ ม.ร. ชาวรามค�าแหง-ประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร              (ต่อจากหน้า 1)

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดทุกข์ 

ปลอดภัย ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย 

ทั่วทั้งแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร.น�าผู้ร่วมพิธีร้องเพลง

สรรเสรญิพระบารม ี และร่วมขบัร้องเพลงสดดุมีหาราชา 

จบแล้ว อธิการบดีกล่าวน�าทรงพระเจริญ ประชาชน

ท่ีมาร่วมงานต่างเปล่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 หลังจากพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเสร็จสิ้น 

อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่า “วนันีเ้ป็นวนัท่ีมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสจัดพิธี- 

จุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักด ี

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

เฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา เป็นวนัท่ีประชาชน 

คนไทยมคีวามปีติและมคีวามสขุ ท่ีพระองค์ทรงเป็น 

พระมหากษัตรย์ิท่ีครองราชย์มายาวนานท่ีสดุในโลก

 นับเป็นโอกาสดีที่ชาวรามค�าแหงและประชาชน

จากทกุสาขาอาชพี พร้อมใจกนัสวมเสือ้สเีหลอืงมาแสดง 

ความจงรกัภกัดแีละความรกัแด่พระราชาแห่งปราชญ์ 

ของคนไทย ซึ่ง ม.รามค�าแหงเป็นสถาบันการศึกษา 

ที่มุ่งปลูกฝังให้คนไทยมีความรักชาติ ศาสนา และ 

พระมหากษัตรย์ิ และจะท�าหน้าท่ีนีต่้อเนือ่งไปตลอด 

ขอขอบคณุอดีตอธิการบดี รศ.รงัสรรค์ แสงสขุ และ 

รศ.คิม ไชยแสนสุข ชาวรามค�าแหง ประชาชน-

ย่านรามค�าแหง และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มา

ร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ปีหน้า 5 ธันวาคม  

ขอเชิญและนัดล่วงหน้าให้มาพบกันที่รามค�าแหง 

เช่นนีอ้กี  และขอให้เดนิทางกลบับ้านโดยสวสัดภิาพด้วย”

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. จัดการอบรมการ

เทียบโอนหลักสูตรของคณะฯ แก่นักเรียน นักศึกษา 

และผู้สนใจในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ

การเทยีบโอนของคณะศลิปกรรมศาสตร์” เพือ่ให้ความรู้ 

แก่นักศึกษาและผู ้ที่สนใจเทียบโอนทุกระดับเพื่อ

ศกึษาต่อในคณะศลิปกรรมศาสตร์ ทัง้การศกึษาในระบบ 

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั พร้อมทัง้

แนะแนวในการศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์

ทัง้ 3 สาขา ได้แก่ สาขาดนตรไีทย สาขานาฏกรรมไทย 

และสาขาดนตรีร่วมสมัย (ดนตรีสากล) ในวันศุกร์ 

ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 ณ ห้องจัดแสดงดนตรี อาคารสุโขทัย ชั้น 17 

 ขอเชิญผู้สนใจส�ารองที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

โทร. 0-2310-8295 หรือ www.fa.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๕) วันที่ ๑๕ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 เช้าวันหน่ึง ลูกศิษย์มาเย่ียมที่ท�างาน มาคุย

ถึงเรื่องต่าง ๆ มากมาย คุยถึงเรื่องผู้คน คุยถึงเรื่อง

สิ่งของ คุยถึงเรื่องพืชเรื่องสัตว์ คุยกันนานทีเดียว  

แต่ที่ส�าคัญนั้น  มาหยุดอยู่ตรงที่เรื่องของเวลา 

 เวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เวลาก็จะหมุนไปเรื่อย ๆ  

ไม่เคยหยดุ แม้นาฬิกาจะหยดุเดนิ แต่เวลากย็งัเคลือ่นไป 

อีกเรื่อยๆ เห็นได้ว่า เวลาน้ัน นับแต่เรารู้จักค�าว่า 

เวลา นาท ี ชัว่โมง แม้เราจะไม่สงัเกต กเ็ป็นความในใจ 

ของเราอยูว่่า เวลาย่อมเปลีย่นแปลงไปข้างหน้าเรือ่ยๆ 

แต่การเปลีย่นแปลงของสิง่อืน่ อาจจะเปลีย่นแปลงไป 

ไม่เหมอืนเวลา ชวีติมนษุย์ ร่างกายของมนษุย์เปลีย่นแปลงไป 

ในทางที่แก่เฒ่า ชรา และในที่สุดก็เจ็บป่วย ในที่สุดก็

ไปถึงเวลา ที่ก�าหนดโดยธรรมชาติ นั้นก็คือเวลาตาย 

แต่เวลาทีเ่ป็นเวลานาทนีัน้ ไม่เคยหยดุลง กจ็ะหมนุไป

 ทีค่รพูดูกบัลกูศษิย์ในวนันี ้ ครคูดิว่าเราตกผลกึ

ในหลาย ๆ เรือ่ง เราคยุกนัถงึว่านักศกึษาทีเ่ข้ามาศกึษา 

ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง มจี�านวนเหมอืนกบัแต่ก่อน

หรือไม่ ลูกศิษย์ตั้งค�าถามนี้ขึ้นมาในระหว่างสนทนา 

ครูบอกว่าการท่ีบอกว่าเพิ่มหรือลดในการศึกษา  

การเพิ่มลดจ�านวนของนักศึกษาบอกยาก แม้ว่า

ตวัเลขเพิม่ในบางหลกัสตูร บางหลกัสตูรตวัเลขลดลง 

บางหลักสูตรตัวเลขเดินไปเรื่อย 

 การมมีากขึน้ อาจจะเป็นเพราะจ�านวนของผูค้น 

ที่พลโลกเพิ่มขึ้น ผู้ที่แสวงหาโอกาสทางการศึกษา 

มากข้ึนกว่าแต่ก่อน เป็นธรรมดาที่จ�านวนมากข้ึน  

แต่ถ้าเปรียบเทียบปีต่อปี  ปีที่แล้วกับปีนี้  รามค�าแหง 

มีจ�านวนใกล้เคียงกัน 

 ลกูศษิย์ทีค่ยุกบัคร ู ได้เล่าให้ฟังว่ามหาวทิยาลยั

แห่งหน่ึง ทีลู่กศิษย์เป็นอาจารย์อยูใ่นปัจจบุนั มหาวทิยาลัย

แห่งนั้น เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ลูกศิษย์เล่าให้ฟังว่า 

จ�านวนนักศึกษาของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน 

เมื่อเทียบกันกับมหาวิทยาลัยเอกชนอีกแห่งหน่ึง  

ที่มีชื่อเสียงพอ ๆ  กัน เป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ 

ถึงมหาวิทยาลัยเอกชนสองแห่ง  คือแห่งที่ลูกศิษย ์

ไปเป็นอาจารย์  กับมหาวิทยาลัยเอกชนอีกแห่งหน่ึง 

ทีล่กูศษิย์ยกขึน้มาพดูถงึ ดงันัน้เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจอยูว่่า 

มหาวิทยาลัยเอกชนสองแห่งนี้ มีบทบาทในการ 

ให้การศกึษา มชีือ่เสยีงในระดบัใกล้เคยีงกนัเลยทเีดยีว 

ที่ครูพูดเช่นนี้นั้น เป็นเรื่องการกล่าวขาน การพูดถึง 

ว่ามีชื่อเสียงอย่างไร พอ ๆ  กัน แต่ในความเป็นจริงนั้น 

จะเป็นอย่างไร ครูยืนยันไม่ได้ เพราะไม่ได้วิจัย ไม่ได ้

ส�ารวจโดยตรง  ในทีน่ีจ้งึไม่กล้าเสนอชือ่ หรอืบอกชือ่ 

เวลาเปลี่ยนไป

 วางพวงมาลา นายชัยฤทธ์ิ สาลี หัวหน้า 

ส�านักงานเลขานุการส�านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม 

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณ

หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร

 รศ.นพคณุ คณุาชวีะ รองอธกิารบดฝ่ีายนโยบาย

และแผน ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ได้มาร่วมกจิกรรมบรจิาคโลหิต 

และ มอบเข็มที่ระลึกให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่

และผู้ปกครองที่มาร่วมบริจาคโลหิต เมือ่วนัองัคาร 

ท่ี 25 พฤศจกิายน 2557 ณ ลานจอดรถคณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โดยกจิกรรมบรจิาคโลหิตจดัขึน้โดยผู้ปกครองท่ี

เป็นคณะกรรมการงาน “ฉลอง 20 ปี สาธติรามฯ ประถม” 

ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เนื่องใน 

วาระที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(ฝ่ายประถม) มีอายุครบ 20 ปี   

“บริจาคโลหิต สาธิตรามฯ ประถม”

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดโครงการเสริมสร้าง

ความรูภ้าษาองักฤษพืน้ฐาน  เพือ่ฝึกอบรมแก่นกัศกึษา

ทีย่งัสอบไม่ผ่านวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน (ENG 1001, 

ENG 1002, ENG 2001 และ ENG 2002) อบรม  

วันที่ 5 มกราคม  - 1 กุมภาพันธ์  2558 ให้มีโอกาส

เพิ่มพูนความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน   

จนสามารถสอบผ่านและส�าเร็จการศึกษาได้  ทั้งนี้

ผู ้ เข ้ารับการอบรมที่ผ ่านการทดสอบสามารถ 

น�าผลสอบไปใช้แทนผลการสอบวชิาพืน้ฐานทัง้ 4 วชิา 

ดังกล่าวได้ รายละเอียดดังนี้ 

 กลุ่ม A วิชา ENG1001   ENG2001 

อบรมวันที่ 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 ม.ค. 58 

เวลา 17.30-21.00 น.

 กลุ่ม B วิชา ENG 1002  ENG2002

อบรมวันที่ 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 ม.ค. 58 

เวลา 17.30-21.00 น.

 กลุม่ C วชิา ENG1001  ENG1002  ENG2002  

อบรม วนัเสาร์ที ่ 10 ม.ค. 58, วนัเสาร์ที ่ 17 ม.ค. 58, 

วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 58, วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 58  

เวลา 08.30-16.30 น.

 กลุ่ม D วิชา ENG1001  ENG1002  ENG2001  ENG2002 

อบรม วนัอาทติย์ที ่11 ม.ค. 58, วนัอาทติย์ที ่18 ม.ค. 58, 

วันอาทิตย์ที่ 25 ม.ค. 58, วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 58  

เวลา 08.30-16.30 น.

 สถานที่อบรม อาคารเรียนภายใน ม.ร.

 รับสมคัร วนัอาทติย์ที ่21 ธนัวาคม 2557 

เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารเวียงค�า ห้อง 101 

(VKB 101) รามฯ 1

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง

 2. เคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 

หนึ่งภาคการศึกษา (ไม่นับภาค 2/2557)

 3. เคยลงทะเบียนวิชาที่ต ้องการสมัคร 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (ไม่นับภาค 2/2557)

อบรมวิชา ENG พื้นฐานแก่นักศึกษา

นำาผลไปใช้แทนผลการสอบได้ทั้ง 4 วิชา

**ไม่นับรวมการสอบซ่อมทุกภาคการศึกษาและ 

ไม่นับการลงทะเบียนภาค 2/2557**

 4.  ต้องเข้าเรียนทุกครั้งตลอดโครงการฯ

 5. จะต ้องลงทะเบียนวิชาที่สมัครเข ้ารับ 

การอบรมในภาค 2/2557

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1.  บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน

วิชานั้นมาแล้ว 4 ครั้ง (ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้)
(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 10)


