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 ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒศัิกดิ ์ ลาภเจริญทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน

เปิดงานโรงทานเฉลมิพระเกยีรต ิ ให้บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และของดปีระจ�าจงัหวดัแก่ประชาชน

จ�านวน 87 ร้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ม.ร.จัดโรงทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง 5 ธันวามหาราช

 รองศาสตราจารย์นพคณุ  คณุาชีวะ รองอธกิารบดฝ่ีายนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

“เดนิการกศุล” โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) 

เพื่อเฉลิมฉลองงานครบรอบ 20 ปีของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 

ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก) กิจกรรม

เริม่ตัง้แต่เวลา 06.00 น. โดยบรรยากาศในงานเดนิการกศุล มคีณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนย่านรามค�าแหง

ทกุเพศ ทกุวยั มาร่วมออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ รวมทัง้ได้สานสมัพันธ์

ระหว่างครอบครัว และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนด้วย

 รองศาสตราจารย์นพคณุ  คณุาชีวะ รองอธกิารบดฝ่ีายนโยบาย

และแผน และผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายประถม)
(อ่านต่อหน้า 9)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงน�าชาวรามฯถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคค ี

ท่ีตั้งใจจะท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวรามฯ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง 

รุ่นท่ี 8 รับสมัครต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 

2558 ณ ห้องโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1

 ผู้สนใจสอบถามรายละเ อียดได้ ท่ี   

โทร. 0-2310-8482, 0-2310-8483-9 ต่อ 85 

และ 084-388-2932 โทรสาร 0-2310-8482 

เว็บไซต์ www.phdpol.ru.ac.th

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 

2557 ไม่ทันตามก�าหนดการเดิม (27 - 30 

พฤศจิกายน 2557) สามารถลงทะเบียนเรียน 

เป็นกรณีพิเศษได้อีก 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงท่ี 1 

วันท่ี 15-23 ธันวาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) 

และ ช่วงที่ 2 วันที่ 5-9 มกราคม 2558

 นักศึกษาสามารถติดต่อลงทะเบียนเรียน

ได้ที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคารสวป.ช้ัน 6 โดยเสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 

คนละ 100 บาท

   
รับนักศึกษาปริญญาเอก

สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 8

   
 
     
ม.ร.เปิดลงทะเบียนภาค 2 กรณีพิเศษ

วันที่ 5 - 9 ม.ค. 58 ณ สวป. ชั้น 6

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

          

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

พลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด ีม.ร. เป็นประธาน และมี

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ม.ร. จากทุกหน่วยงานมาร่วมในพิธีจ�านวนมาก

เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์

ของประชาชนและประเทศชาต ิทัง้นีผู้้ร่วมพิธฯีได้ร่วมกนัร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น. 

 จากนัน้ อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนฏัธยานนท์ รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิารกล่าวรายงานว่า  

นับเป็นความภาคภูมใิจของข้าราชการทกุคน ทีม่ส่ีวนร่วมรเิริม่น�าร่อง “โครงการเรยีนรู ้

ตามรอยพระยคุลบาท” เฉลมิพระเกยีรตน้ิอมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 73 พรรษา เมื่อวันที่  

5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 อันมีผลสืบเนื่องมาสู่โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณ 

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในครั้งนี้ โดยมีเป้าประสงค์ส�าคัญเพื่อให ้

ข้าแผ่นดินทุกคนเกิดความรู้ซ้ึงในพระบรมราโชวาทที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานไว้ทกุๆโอกาส โดยเฉพาะพระราชปณธิานทีท่รงมุง่บ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิ

น้อยใหญ่สะท้อนแนวพระราชด�าริ แนวปฏิบัติอันประดุจดวงชวาลาที่ส่องทางปัญญา 

หากได้ศกึษาถ่องแท้และด�าเนนิตามแล้ว กย่็อมบงัเกดิประโยชน์แก่บ้านเมอืงอย่างใหญ่หลวง

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้ เป็นเกียรติภูมิของข้าแผ่นดิน เพราะผู้เข้าร่วมพิธี 

ทกุคนได้ส�าแดงสวามภิกัดิม์ุง่มัน่ทีจ่ะเป็นข้าราชการทีด่ใีต้เบือ้งพระยคุลบาท ยดึปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการปฏบิตัตินปฏบิตังิานราชการเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน 

 หลังจากนัน้ ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความส�านึก 

และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรง 

ปฏิบตับิ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิน้อยใหญ่นานปัการ เพือ่ประโยชน์มหาศาลของประเทศชาต ิ

และบันดาลความผาสุกร่มเย็น ให้แก่ปวงพสกนิกรมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 

สามารถสืบสานพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดนิ 

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ท�าให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงสถิตในดวงใจของทวยราษฎร์ เกิดเป็นความผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบัน

พระมหากษตัรย์ิกบัอาณาประชาราษฎร์อย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์ของชาติ

 ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน

และเจ้าหน้าที่ ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ

อ�านาจศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทรงพระเกษมส�าราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สมบัติ

เป็นมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมเหล่าพสกนิกรตลอดกาล

 หลังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแล้ว 

ได้กล่าวน�าผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

 “ข้าพระพทุธเจ้า ขอถวายสตัย์ปฏญิาณว่าจะประพฤตปิฏบิตัตินเป็นข้าราชการทีดี่ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งม่ันแน่วแน่แก้ไข

ปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และ

ด�าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมค�าสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรม

ราโชวาทตลอดไป”

  เสร็จจากการกล่าวค�าถวายปฏิญาณฯ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันขับร้อง

เพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”

ชาวรามฯ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ                                               (ต่อจากหน้า 1)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  

ณ บรเิวณด้านข้างสระน�า้ และด้านหน้าคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

กล่าวรายงานว่าการจัดโรงทานเฉลิมพระเกียรติในปีน้ี นับเป็นการจัดงานปีที่ 8  

เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 และเป็นการร่วมท�าบ�าเพ็ญทานบารมีของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง การจัดงานครั้งน้ีมีหน่วยงานมาออกร้านจ�านวน  

87 หน่วยงาน บรกิารอาหารคาว หวาน และเครือ่งดืม่ให้พีน้่องประชาชนทีม่าร่วมงาน

จ�านวนกว่าร้อยรายการ 

 ด้าน ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด ี ม.รามค�าแหง กล่าวเปิดงานว่า  

ในนามของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีความยินดีที่ได้มีโอกาสน�าความสุขมาให้พี่น้อง

ประชาชน เป็นงานที่ชาวรามค�าแหงมีความภูมิใจที่ได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และยัง

พร้อมใจกนัสวมเสือ้สเีหลอืงแสดงออกถงึความจงรกัภกัด ี และแบ่งปันความสขุให้กนั

และกัน นอกเหนือจากอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มที่มาให้บริการด้วยความ 

อิ่มอร่อยแล้ว ทุกคนจะรู้สึกถึงความอิ่มใจ ทั้งผู้ที่มาแจกอาหารจากทุกหน่วยงาน 

ทั้งที่กรุงเทพฯและสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ที่น�าอาหารของดีประจ�าจังหวัด 

มาร่วมงานด้วย 

 “ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่าย

หลกัสตูรโครงการพเิศษ ทีไ่ด้ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ และกองอาคารสถานที่ 

ส�าหรับการจัดสถานที่อ�านวยความสะดวก ขออ�านวยอวยพรให้การจัดงานด�าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย ขอพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ จงดลบนัดาลให้ทกุท่านประสบแต่ความสขุ

ความเจริญ มีความโชคดีและความส�าเร็จต่อไป”

 จากนัน้ อธกิารบด ี ม.ร. ได้โชว์ฝีมอืต�าส้มต�าลลีา พร้อมเยีย่มชมซุม้อาหารและ 

ร่วมแจกอาหารคาว อาหารหวาน ให้แก่ 

ผูเ้ข้าร่วมงาน โดยมรีองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสขุ รองศาสตราจารย์ 

คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี 

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ ร่วมแจกอาหาร

ตามซุ้มต่างๆด้วย

 

  

 ส�าหรบัรายการอาหารทีม่าให้บรกิาร ได้รบัการสนบัสนนุจากคณะ ส�านกั สถาบนั

โครงการพเิศษปริญญาตรี โครงการพิเศษปรญิญาโท และสาขาวทิยบรกิารฯส่วนภูมภิาค 

เป็นอาหารคาว อาหารหวาน และของดปีระจ�าจงัหวดั อาท ิ คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ 

บริการทาโกะยากิ ซูชิ กองกลาง ส�านักงานอธิการบด ี บริการก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอนามัย  

สวป.บรกิารดงักิน้โดนทั ส�านกัพมิพ์ บรกิารอาหารทะเลเผา กองแผนงาน บรกิารไก่สเต๊ะ 

เนือ้สเต๊ะ คณะบรหิารธรุกจิ บรกิารกระเพาะปลา โรงเรยีนสาธติ (ฝ่ายประถม) บรกิารเกีย๊ว- 

ทอดกรอบ ไอศกรีมโบราณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง บริการหมูย่างเมืองตรัง 

จงัหวดัลพบรุ ี บรกิารแหนมปลาส้ม จงัหวดันครราชสมีา บรกิารหมีโ่คราช จงัหวดัอดุรธาน ี

ปลาร้าบอง กล้วยเบรคแตก จังหวัดปราจีนบุรี บริการทอดมันไข่นกกระทา เป็นต้น

ม.ร.จัดโรงทานฯ                                                                      (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 มเีร่ืองท่ี “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดง

ความยนิดต่ีอบคุคลผูห้นึง่อยู ่ ๒  เรือ่งคอื

 หลั งจากต ้องคดี เครื่ องราช-

อิสริยาภรณ์ มายาวนานถึง ๒๒ ปี

 ในที่สุดศาลได้ตัดสินยกฟ้อง

 จากเหตกุารณ์ยาวนาน ๒๒ ปี นัน้

ท�าให้เธอได้นวนยิายมา ๑ เรือ่ง ความยาว 

๓๐๐ กว่าหน้า เธอบอกว่า

 ประเดน็หลกั เราต้องการสะท้อน

ให้เห็นว่า ๒๒ ปีกระบวนการยุติธรรม

นั้นทุกข์แค่ไหน

 และเราก้าวข้ามมาอย่างไร

 กระบวนการข ้ามความทุกข ์ 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ขึ้ น ศ า ล คื อ สิ่ ง ที่ เ ร า 

น�าเสนอ

 ผู ้อ่านนวนิยายเรื่องนี้จะสัมผัส 

ได้ถึงพลังของธรรมะที่หล่อเลี้ยงจิต

 การก้าวผ่านคือจุดสุดท้ายที่อยู ่

ในความทุกข์

 ถ้าคณุไม่เรยีนรูท้กุข์ คณุกไ็ม่สามารถ

ก้าวผ่านได้

 เมือ่ได้ตระหนกัแล้ว ความทกุข์นัน้

ก็จะผ่านไป

 “ข่าวรามค�าแหง” ยนิดทีีจ่ะแนะน�า

หนังสือเล่มนั้น 

 “หยาดน�้าค้างพันปี”

 หนังสือที่เขียนด้วยชีวิต ของ

 ชมัยพร แสงกระจ่าง หรือ

 ไพลิน  รุ้งรัตน์

 พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดงาน “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย : มรดกอีสาน” 

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน                  

มรีองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี

ฝ่ายศลิปวฒันธรรม ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต  

รองอธกิารบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ์ และนกัศกึษา ม.ร. 

เข้าร่วมงาน เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2557 ณ บรเิวณ 

ทางลอดใต้อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

 ภายในงานมีซุ ้มสาธิตการท�าอาหารประจ�า 

ภาคอสีาน ศลิปหตัถกรรม การแสดงศลิปวฒันธรรม-

ไทยอีสาน จากกลุ่ม ชมรมนักศึกษา และมีไฮไลท์

ส�าคัญ คือ การประกวดส้มต�าลีลา และประกวด

ร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน  

 โอกาสนี้ นายคมสัน บุ้งทอง รองหัวหน้า

พรรคพลังราม กล่าวรายงานว่า งาน “สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย : มรดกอีสาน” จัดขึ้นเพื่อให้

นักศกึษาและผูเ้ข้าร่วมงานสบืสานศลิปวฒันธรรมไทย 

และส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าการอนุรักษ์และ

หวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่มี 

กลุ ่มนักศึกษาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนหนังสือ 

ในกรุงเทพฯ และมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ�านวนมาก จงึมุง่ให้นกัศกึษามใีจอนรุกัษ์และหวงแหน

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์และมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ

 ในนามของพรรคพลังราม ขอขอบคณุมหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง กระทรวงวฒันธรรม และผูใ้ห้การสนบัสนนุ

อย่างเป็นทางการ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการจดังานครัง้นี ้

จะให้ประโยชน์แก่นักศึกษาและผู ้ เข ้าร ่วมงาน  

ส่งเสรมิให้นกัศกึษาเหน็คุณค่าศลิปวฒันธรรมของชาติ 

 และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก�าหนดไว้   

 ด้าน ผศ.ดร.บญุชาล รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

และวจิยั กล่าวว่าขอชืน่ชมนกัศกึษาสมาชกิพรรคพลงัราม 

ที่จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเพราะวัฒนธรรมมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันที่เป็นโลกยุคดิจิตอล 

โลกออนไลน์ สังคมไทยอาจถูกกลืนวฒันธรรมไปโดย

ไม่รู้ตัว ซึ่งวัฒนธรรมเป็นรากฐานของสังคมนั้นๆ 

ถ้าสังคมใดไม่มีวัฒนธรรมก็จะไม่มีเอกลักษณ์เป็น

ของตนเอง ขณะเดียวกันคนในแต่ละชุมชนต้องม ี

วิธีการอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 

ให้คงอยู่ได้ในท่ามกลางกระแสที่ผลักดันไปสู่สังคม

โลกาภิวัตน์ และก�าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ในปี 2558 

 อย่างไรก็ตาม ต้องรู้จักผสมผสานวัฒนธรรม

ให้มีความหมาย ไม่จ�ากัดในรูปแบบเดิม และต้อง

รู้จักต่อรากเหง้าให้มั่นคง วัฒนธรรมคือรากเหง้า 

ของสังคมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาถึงลูกหลาน 

คนไทยมีวัฒนธรรมท้องถิ่นและชีวิตความเป็นอยู่

ที่แตกต่าง แต่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เพราะ

ทุกคนมีความเป็นไทย ฉะนั้น การสืบสานศิลป-

วัฒนธรรมไทย : มรดกอีสาน ก็มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

ทั้งภาษา อาหาร และวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็น

กลไกทางจิตใจที่จะคงไว้ซึ่งสังคมและประเทศนั้นๆ 

การอนุรักษ์มรดกอีสานก็เช่นเดียวกันคนรุ่นใหม่ 

ต้องกระตุ้นไม่ให้มรดกสูญหายไป ต้องตระหนัก 

ในคุณค่าและวิธีการท่ีจะท�าให้วัฒนธรรมคงอยู่

สืบไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วย       



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

มอบรางวัลเพชรประดับรามฯ ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ 

ในการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม และ

สร้างชือ่เสยีงให้แก่มหาวทิยาลัย ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครบรอบ 

43 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ส�าหรบั ผลการคดัเลอืกมนีกัศกึษาได้รบัรางวลัเพชรประดับรามฯ จ�านวน 6 ราย 

ได้แก่ นายอคัรพนธ์ วชัรพลากร นกัศึกษาชัน้ปีที ่ 4 คณะทศันมาตรศาสตร์ ผลงานคอื 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาต ิ

จดัโดย มหาวทิยาลยัสรุนารี รางวลัชนะเลิศ ยวุกว ี การตอบปัญหาและการใช้ภาษาไทย 

จัดโดย สโมสรยุวกวี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศาสตร์ จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมโค้ตจดหมายระดับชาต ิ

และเป็นผูร่้วมโครงการตรวจสายตา ให้กับนกักีฬาในการแข่งขนักฬีาสเปเช่ียลโอลมิปิก

แห่งชาติ ปี 2557 นางสาวจันทิมา  ใสสะอาด นักศึกษาชั้นปีที่  3 คณะรัฐศาสตร์  

ผลงานคือ ได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุเป็นยวุสตรดีเีด่นของจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี ในวนัแม่

แห่งชาติ ประจ�าปี 2557 จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

องค์กรบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี และรางวลัเดก็และเยาวชนคนดศีรตีาปี สาขา

การพัฒนาเยาวชน บ�าเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องใน

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2556 จัดโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นางสาวจฑุามาศ  แสนท้าว นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 คณะสาธารณสขุศาสตร์ ผลงานคอื 

เป็นผูแ้ทนนกัศกึษา “ลงพ้ืนทีเ่ย่ียมบ้านผู้ป่วยเร้ือรัง” ณ บ้านภเูตย หมู ่ 5 ต�าบลชะแล 

อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และร่วมโครงการบริการวิชาการสาธารณสุข 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เพือ่โรงเรียน ณ โรงเรียนลิไทพทิยาคม นางสาวณิชารย์ี พงษ์เกาะ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ผลงานคือ รางวัลพระราชทานกลุ่มเด็กและ 

เยาวชนดเีด่นแห่งชาตแิละผู้ท�าคณุประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชน ประจ�าปี 2557 ผูแ้ทน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เข้าร่วมโครงการเชิดชูคนดีศรีสถาบัน จัดโดยมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และผู้แทนโครงการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนส�าหรับ

นกัศกึษาพกิาร มหาวทิยาลยัรามค�าแหง นางสาวภาวณิ ีองักนินัทน์ นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 คณะ

นิติศาสตร์ ผลงานคือ บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด จัดโดย

ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เข้าร่วมกิจกรรม Good News Corps (Oversea Volunteer) รุ่นที่ 6 ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และนางสาวรัตนาพร พลท้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์  

ผลงานคือ รางวัลการประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด�าริ (ประเภททีม) 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ รุ่นที่ 3 (RDPB CAMP) จัดโดย 

ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษ  เพ่ือประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ม.ร.มอบรางวัลเพชรประดับรามฯ แก่นักศึกษา

 โอกาสนี ้ “ข่าวรามค�าแหง” ได้มโีอกาสพดูคยุกบัผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัเพชรประดบัรามฯ 

ถึงความรู้สึกและกิจกรรมที่ท�าประโยชน์ต่อสังคม

 นางสาวจันทิมา  ใสสะอาด นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่านอกจากการเรยีนหนงัสอืในห้องเรยีนแล้ว การท�ากจิกรรม

ยงัเป็นอกีสิง่หนึง่ทีช่่วยเพิม่พนูประสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบั 

สงัคมรอบตวั ปลกูฝังความเป็นจติอาสา และยงัได้ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

วันนี้ภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ 

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 43 ปี 

ตั้งใจว่าจะเป็นเยาวชนที่ดีและท�าประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป 

 นางสาวจุฑามาศ  แสนท้าว นกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์  

กล่าวว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จังหวัด- 

กาญจนบรุ ีและบรกิารวชิาการด้านสาธารณสขุให้แก่ชมุชนต่างๆ 

ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์และปลกูฝังให้นกัศกึษาได้รบั 

ทัง้ความรูใ้นวชิาเรยีนและประสบการณ์ในวชิาชีพเพ่ือน�ากลบัมา 

ปรบัใช้ในชวีติได้อย่างเหมาะสม อยากให้เพือ่นๆ น้องๆ ทีก่�าลงัศกึษาอยู ่ 

หมั่นหาประสบการณ์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน  

เพื่อพัฒนาตนเอง ให้พร้อมออกไปสู่สังคมและตลาดแรงงาน

 “ดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯในครั้งนี้ ถือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ให้กับตนเองและครอบครัว  รวมทั้งเป็นก�าลังใจให้มุ่งม่ันในการเรียนหนังสือและ 

ท�าประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป”

 นางสาวณิชารีย์  พงษ์เกาะ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่าการท�ากิจกรรมนอกห้องเรียนไม่มีผลกระทบ หรือ

ส่งผลเสยีในเรือ่งการเรยีน ทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิซึง่กนัและกนั 

ขอเพยีงแค่รู้จกัวางแผนการแบ่งเวลาให้เหมาะสม มุง่มัน่ตัง้ใจจรงิ 

และทีส่�าคญัต้องมคีวามรบัผดิชอบ กจ็ะสามารถประสบความส�าเรจ็ได้ 

ทั้งนี้รางวัลเพชรประดับรามฯ เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษา 

ทีใ่ช้ความรูค้วามสามารถ ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ มจีติสาธารณะ 

อทุศิตนเพือ่ประโยชน์แก่สงัคม และสร้างชือ่เสยีงให้แก่มหาวทิยาลัย 

และยังเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นรักษาความดีที่ท�าอยู่และจะท�าให้ดียิ่งขึ้นไป

 นางสาวภาวิณี  อังกินันทน ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่าได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริม

มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด สภากาชาดไทย และเป็น

ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เข้าร่วมกิจกรรม Good News 

Corps (Oversea Volunteer) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ 

ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน และเป็น 

ความภาคภูมิใจที่ได้ท�าประโยชน์ให้กับสังคม และวันนี ้

มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเพชรประดับรามฯ ให้รู้สึกดีใจ

และเป็นเกียรติอย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและครอบครัว สัญญาว่าจะมุ่งมั่นท�ากิจกรรมดีๆ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ และต้ังใจเรียนหนงัสอืเพือ่ให้ส�าเรจ็การศกึษา และออกไปรบัใช้สงัคมต่อไป

 นางสาวรตันาพร พลท้าว นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 

กล่าวว่าภมูใิจทีไ่ด้รบัรางวลัในครัง้นี ้ แม้ตนเองมองว่ากจิกรรม

ท่ีท�ายังไม่ดีเด่นเท่าท่ีควร แต่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก็ได้

มอบรางวัลนี้เป็นก�าลังใจให้พัฒนาตนเอง ท�ากิจกรรมดีๆ 

เพ่ือสังคมต่อไป และขอฝากถึงน้องๆ ว่า ขอให้ตั้งใจเรียน 

และแบ่งเวลามาท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์นอกห้องเรยีนบ้าง 

เพราะเป็นการฝึกประสบการณ์จรงิ เรยีนรูท้ีจ่ะท�าประโยชน์เพือ่ผู้อืน่ 

ในสงัคม  ดงัทีร่ามค�าแหงสอนเสมอว่า  เราต้องมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม   



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

อาจารย์ตูซาร์  นวย                                    aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ตั้งราคาลำาเอียง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 “ราคาล�าเอียง” เป็นค�าที่ต�าราเศรษฐศาสตร์บางเล่มบัญญัติขึ้นจากค�าว่า 

price discrimination แต่ใจจรงิผมอยากใช้ค�าว่า “การแบ่งแยกราคาขาย” มากกว่า 

เพราะนึกถึงค�าว่า discrimination ท่ีถูกน�าไปใช้กับการแบ่งแยกกีดกันสีผิว 

หรือเช้ือชาติ แต่ไม่ว่าจะใช้ภาษาไทยว่าอย่างไร คนที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์

ก็คงไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไรอยู่แล้วว่าท�าไมต้องตั้งราคาให้ล�าเอียงหรือท�าไม

ต้องแบ่งแยกกีดกันด้วยราคากันด้วย

 การตั้งราคาล�าเอียงเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาอย่างหนึ่งท่ีจะท�าให้ผู้ขาย

หรือหน่วยธุรกิจสามารถมีรายได้(และก�าไร)มากกว่าการก�าหนดราคาเพ่ือให้ได้

ก�าไรสูงสุดตามปกติ ซึ่งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มีหลักการอยู่แล้วว่าการจะให้ได้

ก�าไรสูงสุดนั้นต้องก�าหนดราคาและปริมาณผลิตอย่างไร

 ถึงตอนนี้หลายคนอาจงงหรือสงสัยแล้วว่า อ้าว! ไหนบอกว่าก�าไรสูงสุด 

แล้วจะท�าก�าไรให้มากกว่านัน้ได้อย่างไรอกี  ค�าตอบกค็อืการก�าหนดราคาปกตนิัน้ 

ผูข้ายจะตัง้ราคาไวร้าคาเดียวทีเ่ขาเห็นวา่เหมาะสมที่สดุและจะได้ก�าไรมากทีส่ดุ 

ประเดน็ส�าคญัจงึอยูต่รงราคาทีต่ัง้หรอืก�าหนดขึน้ได้เพยีงราคาเดยีวนีแ่หละครบั

 เพื่อให้เห็นว่าการตั้งราคาล�าเอียงเป็นอย่างไรและจะท�าให้ได้ก�าไร

มากกว่าปกติได้อย่างไร ผมจะสมมติกรณีตัวอย่างว่าถ้าสมศรีฝึกฝนเรียนรู ้

และคิดสูตรการชงกาแฟที่ได้รสชาติยอดเยี่ยมมากข้ึนมาแล้วตั้งราคาไว้ถ้วยละ 

50 บาท (เป็นราคาที่คาดว่าจะท�าให้ได้ก�าไรสูงสุดตามทฤษฎี) ในวันที่เปิดร้าน 

มีคอกาแฟเข้ามามากพอสมควรแต่ผมจะยกตัวอย่างแค่ 2 คน คือสมชายกับสมหญงิ  

โดยทีใ่นวนันัน้สมชายซือ้กาแฟเลีย้งสมหญงิด้วย หลังจากด่ืมแล้วก่อนออกจากร้าน

ทั้ง 2 คน เขียนข้อเสนอแนะใส่ไว้ในกล่องแสดงความคิดเห็นของลูกค้าดังนี้

 สมชายเขียนว่ากาแฟรสชาติดีขนาดนี้ถ้าขายถ้วยละ 60 บาทเขาก็ซื้อ 

 สมหญิงเขียนว่ารสดีก็จริงแต่แพงไปหน่อยนะ ถ้าขายแค่ถ้วยละ 45  

แล้วละก็จะเป็นลูกค้าประจ�าเลยทีเดียว

 คดิดเูฉพาะลกูค้า 2 คนนีน้ะครบั การทีส่มศรตีัง้ราคาไว้ 50 บาทจะท�าให้ 

มลีกูค้าประจ�า 1 คนคอืสมชายและได้เงนิแค่ 50 บาท แต่ถ้าสมศรตีัง้ราคา 60 บาท

เม่ือขายให้สมชาย(เพราะเขาบอกว่าราคา 60 บาทเขากซ็ือ้แน่) และตัง้ราคา 45 บาท

เม่ือขายให้สมหญงิ(ซึง่ถ้าตัง้ราคา 50 บาทจะไม่ซือ้ดืม่เอง) สมศรกีจ็ะได้ลกูค้า 2 คน 

และได้เงนิ 60 + 45 = 105 บาท เม่ือขายได้มากข้ึนกไ็ด้ก�าไรมากขึน้ด้วยถกูไหมครบั

 การตั้งราคาสินค้าเดียวกันแตกต่างกันไปกับลูกค้าแต่ละคนเพื่อให้ 

ได้ก�าไรมากข้ึนอย่างนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นการตั้งราคาล�าเอียงหรือ price 

discrimination 

 ปัญหาก็คือคนที่ตั้งร้านกาแฟตามตัวอย่างจะตั้งราคากาแฟอย่างเดียวกัน

ต่างกันไปกับลูกค้าแต่ละคนไม่ได้เพราะตามกฎหมายต้องติดราคาสินค้าแต่ละ

อย่างไว้แน่นอน ดงันัน้ไม่ใช่ว่าสนิค้าอะไรกต็ัง้ราคาล�าเอยีงได้ไปหมด สนิค้าทีจ่ะ

ตั้งราคาล�าเอียงได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขส�าคัญก็คือต้องสามารถแบ่งแยกไม่ให้

ผู้ซื้อจ่ายราคาเดียวกันได้ มิฉะนั้นใครจะยอมจ่ายราคาแพง เช่นตามตัวอย่างนั้น

ถ้าสมชายรู้ว่าสมหญิงจ่ายเงินแค่ 45 บาทก็ได้กาแฟอย่างเดียวกับที่เขาต้องจ่าย

ถึง 60 บาทแล้ว เขาก็คงไม่ยอมแน่ ๆ

 ถ้าอย่างนัน้ในความเป็นจรงิจะตัง้ราคาล�าเอยีงได้อย่างไร เพ่ือตอบค�าถาม

ข้อนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นกรณีที่เราพบเห็นกันบ่อย ๆ ก็แล้วกัน สมมติว่าผม

ต้องการซือ้น�า้ดืม่สกั 1 ขวดก็เลยเดนิเข้าไปซือ้ในร้านประเภทซปุเปอร์สโตร์สกัแห่ง 

(ไม่ต้องบอกช่ือเพราะไม่ได้ค่าโฆษณา) แล้วจ่ายตามราคาทีต่ดิไว้คอืขวดละ 7 บาท 

พอก�าลังจะจ่ายเงินก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งมี 6 คนเข้ามาซื้อน�้าดื่มยี่ห้อเดียวกัน

แต่เขายกแพ็คที่รวมกันไว้ 6 ขวดซึ่งตั้งราคาไว้แพ็คละ 36 บาท จ่ายเงินเสร็จ 

ก็แบ่งกันดื่มคนละขวด เห็นไหมครับนักศึกษาแต่ละคนจ่ายเฉลี่ยกันขวดละ  

6 บาท เท่านั้น ผมต้องจ่ายแพงกว่าขวดละตั้ง 1 บาท ราคาล�าเอียงชัด ๆ

ค�าเรียกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มในภาษาเมียนมาส�าหรับแต่งตัววัฒนธรรมดั้งเดิม คือ

นอกจากนั้นค�าเรียกเสื้อผ้าแต่งกายแบบตะวันตก หรือ สากลมีดังนี้

นอกจากเสื้อผ้านุ่งห่มแล้วอยากจะให้เรียนรู้ค�าเรียกของใช้ส่วนตัวด้วยเหมือนกัน



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ทำ�ไมประเทศญี่ปุ่นประก�ศนโยบ�ยปฏิรูปก�รศึกษ�
รศ.รัตนา  กาญจนพันธ์ุ                               ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.

 การศึกษาของประเทศญีปุ่น่นบัว่าเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ 

เด็กญี่ปุ่นทุกคนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนตั้งแต่อายุ  

6 ขวบ และต้องผ่านการศกึษาภาคบงัคบัเป็นเวลา 9 ปี  

คอื จบประถมศกึษา 6 ปี  และจบมธัยมศกึษาตอนต้น 

อีก 3 ปี แต่เด็กญี่ปุ่นส่วนมากจะศึกษาต่อจนจบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นจ�านวน 97% 

จ�านวนเด็กญี่ปุ่นในวัยเรียนประมาณ 3 ใน 4 เข้าเรียน 

ในโรงเรียนระดับมัธยมปลายสายสามัญ และจ�านวน 

1 ใน 4 ที่เหลือเข้าเรียนสายอาชีพ เช่น เรียนใน-

วิทยาลัยเทคนิค หรือเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

เป็นต้น ระบบการศกึษาของประเทศญีปุ่น่ 6 : 3 : 3 : 4 

คือ ชั้นประถมศึกษา 6 ปี (ป. 1 - ป.  6) ชั้นมัธยม- 

ศึกษาตอนต้น 3 ปี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 

และอุดมศึกษาทั่วไปเรียน 4 ปี การเรียนในระดับ

อุดมศึกษาจะเรียนกี่ปีขึ้นอยู่กับสาขาที่นักศึกษา

เลือกเรียน

 ความเชื่อในเรื่องการศึกษาของชาวญ่ีปุ ่น 

คอื เชือ่ว่าเดก็ทกุ ๆ คนมคีวามสามารถในการเรยีนรู ้

ความพยายาม ความพากเพยีร และการมรีะเบยีบวนิยั

ต่อตนเอง จะเป็นตวัก�าหนดความส�าเรจ็ทางการศกึษา

ให้แก่ตัวเด็ก

 การศกึษาข้ันพืน้ฐานมหีลกัสตูรการศกึษาแห่งชาต ิ

ที่ได้ก�าหนดไว้อย่างพอเหมาะส�าหรับนักเรียน และ

การศกึษาภาคบงัคบัถือเป็นการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค

แก่นักเรียนทุกคน นอกจากนั้น ยังมีการกระจาย 

งบประมาณไปตามโรงเรียนต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

ในระบบการศกึษาของประเทศญีปุ่น่ ส่วนใหญ่จะสอน 

ให้นักเรียนจ�าเนื้อหาที่ต ้องน�ามาใช้ในการสอบ  

ผลการเรยีนทีส่งูจงึไม่ได้ชีว้ดั หรือสะท้อนความสามารถ 

ท่ีแท้จริงของนักเรียน นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ

ชั้นประถม 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 - 3 

(การศกึษาภาคบงัคบั) จะได้รบัต�าราเรยีนฟร ี คณะผูบ้รหิาร 

ของโรงเรียนเป็นผู้เลือกต�าราเรียนทุก ๆ สามปี  โดย

เลือกจากรายชื่อหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรองแล้วหรือหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ

จดัท�าขึน้เอง  โรงเรยีนในประเทศญีปุ่น่ส่วนใหญ่จะม ี

ระบบดแูลด้านสขุภาพ ในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา

จะมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ประมาณร้อยละ 90 

โรงเรยีนมโีรงยมิ และร้อยละ 75 โรงเรยีนมสีระว่ายน�า้- 

กลางแจ้ง การเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา

ถงึระดบัมธัยมศกึษา นกัเรยีนจะต้องเรยีนอยูใ่นโฮมรมู 

ตลอดทัง้ปี  โดยมกีารเรยีนรูก้ารท�างานเป็นทมี (ท�างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม) และได้รับการปลูกฝังให้นักเรียน

มีความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตนเอง

 ในการจดัการศกึษาของประเทศญีปุ่น่ ครผููส้อน 

เป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ และ 

มีสถานะทางสังคมสูง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที ่

กฎหมายของญีปุ่น่ และประชาชนมคีวามคาดหวงัว่า 

หน้าทีข่องคร ูจะเป็นผูช่้วยปลกูฝังทศันคตทิีด่ต่ีอสงัคม

ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กเพราะการสอน รวมถึงการสอน

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาอุปนิสัย 

ของเด็กด้วย ครูจะต้องรับผิดชอบนักเรียนแม้จะอยู่

นอกห้องเรียนหรือนอกชั่วโมงเรียน ครูประจ�าชั้น 

ต้องออกเยีย่มนกัเรยีนทีไ่ม่ยอมไปโรงเรยีน และหาทาง

แก้ไขให้นักเรียนกลับไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน  

ครูท่ีปล่อยให้นักเรียนไปกระท�าความผิดกฎหมาย

นอกโรงเรยีนจะถกูเรยีกร้องให้แสดงความรบัผดิชอบ 

และแสดงการขอโทษ อาชีพครูของประเทศญี่ปุ่น

ถือว่าเป็นผู้มีรายได้ดี  เงินเดือนของครูเป็นเงินเดือน

ท่ีอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ เมื่อเทียบกับเงินเดือนใน

อาชพีทางวชิาการอืน่ ๆ นอกจากเงนิเดอืนแล้วครยูงัมสีทิธิ ์

รับเงินพิเศษต่าง ๆ และโบนัส ซึ่งมีจ�านวนประมาณ

ห้าเท่าของเงนิเดอืน นอกจากทีก่ล่าวมาแล้วครยูงัจะได้รบั 

การดแูลในด้านสขุภาพ และสวสัดกิารหลงัเกษยีณอายุ 

มคีวามมัน่คงทางการเงนิ และสถานะทางสงัคม จ�านวน

บุคลากรของญี่ปุ่นท่ีต้องการประกอบอาชีพเป็นครู

มีเป็นจ�านวนมาก ซึ่งคณะกรรมการประจ�าจังหวัด

เป็นผู้เลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีที่สุด

 การศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศญีปุ่น่ รฐับาล 

ได้จดัให้มโีรงเรยีนประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตอนต้น 

เป็นการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2491 

จนถงึปัจจบุนั โดยให้รฐับาลส่วนท้องถิน่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

ในการจดัการศกึษาภาคบังคับ ตามกฎหมายระเบียบ 

และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมาย 

ว่าด้วยการจดัตัง้โรงเรยีน ส่วนการจดัการศกึษาในระดบั 

อนุบาลศกึษาและมธัยมศกึษาตอนปลาย (ไม่ใช่การศกึษา

ภาคบังคับ) รวมทั้งการศึกษาสงเคราะห์ส�าหรับเด็ก

พิการในภาคบังคับให้เป็นหน้าที่ของจังหวัด ซึ่งเป็น

ราชการส่วนภูมิภาค

 ท�าไมประเทศญีปุ่น่ประกาศนโยบายปฏริปูการศกึษา 

ค�าตอบในทีน่ีเ้นือ่งจากการศกึษาต่อในระดบัมธัยมปลาย 

ของประเทศญีปุ่น่ต้องสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนั- 

เข้าเรียน ซึ่งการสอบแข่งขันนี้ จัดโดยจังหวัดต่าง ๆ 

หรอืภาคเอกชน จงึท�าให้โรงเรยีนทีจ่ดัการศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเตรียมเด็กนักเรียนเพื่อสอบ

แข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ซ่ึงน�าไปสู่วิฤตการณ์ด้านพฤติกรรมของนักเรียน 

เช่น การก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียน  การกลั่นแกล้ง

เพือ่นนกัเรยีนร่วมโรงเรยีนหรอืต่างโรงเรยีน  การฆ่าตวัตาย  

การหนีเรยีน  และการขาดเรยีนเป็นประจ�า นอกจากน้ัน 

ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวและเกลียดโรงเรียน มีความ

รนุแรงมากจนกลายเป็นข่าวใหญ่ ปรากฏการณ์เกีย่วกบั 

พฤติกรรมทีไ่ม่พึงปรารถนาของนกัเรยีนญีปุ่น่ เป็นสาเหตุ

ส�าคัญประการหนึ่ง ซึ่งท�าให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศ

นโยบายปฏิรูปการศึกษาขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี 

นากาโซเน่  นอกจากนกัเรียนญ่ีปุน่จะมกีารสอบแข่งขนั 

กันอย่างเข้มข้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าสู่

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วในระดับ

อุดมศึกษา นักเรียนก็มีการสอบแข่งขันกันสูงมาก 

ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยมีการสอบเข้าศึกษาต่อ

จากชั้นประถมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเรียนต่อเนื่องไปจนจบ 

มัธยมศึกษาตอนปลายหากนักเรียนมีความต้องการ 

หากนักเรียนเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว        

ไม่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ก็ไม่มกีารบงัคบั ส�าหรับการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 

ของประเทศไทยมีการสอบแข่งขันกันเข้าศึกษาต่อ 

ในมหาวทิยาลยัปิด แต่หากว่านกัเรียนสอบเข้าเรียนต่อ

ในมหาวทิยาลยัปิดไม่ได้กย็งัมโีอกาสในการศกึษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และมหาวิทยาลัยตลาดวิชา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก

อ้�งอิง
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๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ธุรกิจเบียร์ในตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่มีการ 

ขยายตัวทั้งทางด้านของประชาชน และก�าลังซื้อเพิ่ม

สูงขึ้นที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาตลาดในภูมิภาคอื่น 

และคาดว่าหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน

ปี 2558 จะท�าให้มีการบริโภคต่อหัวเติบโตในอัตรา

ท่ีสูงขึ้นอีกด้วย จึงเป็นปัจจัยช่วยเสริมในมุมมอง

ของผูป้ระกอบการทัง้ไทยและต่างชาตใิห้ตลาดเบยีร์-

อาเซียนมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น ทั้งศักยภาพในการ

ขยายตลาดและการลงทุน 

 อาเซียนเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูง 

ในการขยายตลาดในมมุมองของผูป้ระกอบการเบยีร์

โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

     จากอตัราการบรโิภคเบยีร์ของอาเซยีนเฉลีย่อยูท่ี่  

15 ลติรต่อคนต่อปี (คนไทยมอีตัราบรโิภคเบยีร์เฉลีย่ 

อยู่ที่ 30 - 32 ลิตรต่อคนต่อปี) ถือว่ายังน้อย  จึงม ี

อตัราเติบโตได้อีกมาก เพราะจากปรมิาณการบรโิภคเบยีร์

ต่อหัวในอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวค่อนข้างสูง  

ซ่ึงนับว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงหาก

เทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เมื่อเทียบประเทศในเอเชีย

อย่างเกาหล ี ญีปุ่น่ ทีม่อีตัราบรโิภคเบยีร์เฉลีย่ 50 ลติร 

ต่อคนต่อปี ส่วนเมอืงหนาวในทวปียโุรปอตัราบรโิภค 

เฉลี่ยสูงถึง 65 - 75 ลิตรต่อคนต่อปี และมีโอกาส

ขยับถึง 85 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งแม้ว่าทวีปอเมริกา

และยุโรปที่มีฐานการบริโภคเบียร์ค่อนข้างใหญ่  

แต่แนวโน้มการบริโภคเบียร์ชะลอลงด้วยเหตุนี้ 

ท�าให้การขยายตลาดไปยังอาเซียนจึงสามารถท�าได้

ง่ายกว่าภูมิภาคอื่นๆ 

 การขยายตัวของจ�านวนประชากรในอาเซียน 

ปัจจุบันจ�านวนประชากรในอาเซียนมีประมาณ  

615 ล้านคน ขยายตวัโดยเฉลีย่ร้อยละ 1.2 ต่อปี ซึง่นับว่า

มีการเพ่ิมขึ้นของประชากรมากกว่าประเทศในกลุ่ม

พฒันาแล้ว เช่น ทวปียโุรป อเมรกิาเหนอื นอกจากนี ้

โครงสร้างประชากรของอาเซียนส่วนใหญ่ประมาณ 

400 ล้านคน เป็นประชากรในวยัท�างาน (อาย ุ15 - 60) 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อสูงและเป็นกลุ่มผู้บริโภค

หลักในสินค้าเบียร์ ด้วยเหตุนี้จึงยิ่งเสริมให้อาเซียน

เป็นตลาดที่น่าสนใจของผู้ประกอบการธุรกิจเบียร์

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ มากยิ่งขึ้น

ตลาดเบียร์ ในอาเซียน

 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                           คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

     ประกอบกับภายใต้การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลง

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: 

AFTA) ในวันที่ 1 มกราคม 2553 ที่ผ่านมานั้น 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิอนัได้แก่ สงิคโปร์และไทย 

จะปรับลดภาษีน�าเข้าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ลงเหลือ 

ร้อยละ 0 ทนัทใีนปี 2553 ยกเว้นอนิโดนเีซยี มาเลเซยี 

และบรไูน จดัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ไว้นอกกลุม่สนิค้า

ทีต้่องลดภาษ ี เนือ่งจากเป็นสนิค้าทีข่ดัต่อหลกัศาสนา 

ส�าหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่น้ัน เวยีดนาม พม่า 

ลาวจะปรับลดภาษีลงมาเหลือร้อยละ 0 ในปี 2558 

     เมื่อเปรียบเทียบกันในรัฐสมาชิกอาเซียนด้วย

กนัเองแล้ว อตัราการบรโิภคเบยีร์ของเวยีดนามมสีถติ ิ

ทีน่่ากลวั โดยข้อมลูจากกระทรวงสาธารณสขุเวยีดนาม 

เผยว่าเวียดนามถูกจัดให้เป็นประเทศท่ีมีอัตราการ

บรโิภคเบยีร์มากทีส่ดุเป็นอยูอ่นัดบั 1 ในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ และมากเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย 

ผลการวจิยัพบว่า ในระหว่างปี 2555 - 2556 ชาวเวยีดนาม

ใช้จ่ายเงินไปราว 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ในการ

บริโภคเบียร์ที่มีอัตราการบริโภคเบียร์เฉลี่ยมากกว่า 

30 ลิตรต่อคนต่อปี ชาวเวียดนามดื่มเบียร์มากกว่า 

3,000 ล้านลิตรต่อปี 

     แต่อย่างไรก็ตาม รายงานของคณะกรรมการ

ความปลอดภัยการจราจรแห่งชาติเวียดนามระบุว่า 

ประมาณ 60% ของอบุตัเิหตบุนท้องถนนในประเทศ 

มสีาเหตมุาจากการขบัขีย่วดยานขณะมนึเมา และสถติิ

เผยว่า 4.4% ของชาวเวียดนามเจ็บป่วยด้วยโรคท่ี

เป็นผลมาจากการดื่มเบียร์และไวน์ 

 จึงเป็นข้อคิดให้เตือนใจว่า “ดื่มไม่ขับ” ยังคง

ใช้ได้อยู่เสมอ

 ย้อนกลับมาดกูลุ่มธุรกิจเบยีร์ของไทย คือ บริษัท สงิห์ 

คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด เจ้าของพอร์ตเบียร์สิงห์ ลีโอ 

เบยีร์ยอดขายอันดับ 1 ในไทย กบับรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 

จ�ากัด (มหาชน) เจ้าของเบยีร์ช้าง ไม่ว่าฝ่ายไหนจะขยบัตวั

ไปทิศทางไหน บุกตลาดใดอีกรายต้องตามให้ทัน 

หรือพยายามแซงให้ได้ ไม่ว่าหนทางที่เลือกเดิน 

สู่เป้าหมายจะแตกต่างกันแต่เป้าหมายก็ร่วมกัน

 วิถีโตและมุ่งสู่ต่างประเทศของสิงห์ เน้นการ 

สร้างธรุกจิและอาศยัการเป็นพนัธมติรเพือ่ผลกัดนัธรุกจิ 

ให้เติบโตไปด้วยกัน นโยบายสิงห์ชัดว่าไม่เทคโอเวอร์  

และไม่จับมือกับคนที่จะมาเอาเปรียบเรา แม้ว่าสิงห์

เป็นบริษัทใหญ่ในไทย อาเซียน และเอเชีย แต่ใน

ระดับโลกยังไม่ใหญ่ ดังน้ันการได้ทีส่งิห์ได้คาร์ลสเบอร์ก 

มาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีแผนงานและปรัชญา

การท�าธุรกิจแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่สิงห์ตั้งไว้

 เส ้นทางเทคโอเวอร์สู ่ตลาดโลกของช้าง  

ในอดีตช้างเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัท อินเวอร์เฮ้าส์ 

ดสิตลิเลอร์ ในสกอตแลนด์ ซึง่เป็นผูผ้ลติวสิกีร้ายใหญ่

ของโลก และเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าคัญในการ 

เจาะตลาดโลก และตั้งบริษัท International Beverage 

Holdings Limited ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

โตนอกบ้านทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการท�ามาร์เก็ตติ้ง 

การจัดจ�าหน่าย การลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง

การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ ดูแลแบบครบวงจร 

นอกจากนี้ เมื่อตลาดอาเซียนโต จึงเห็นข้อตกลง

ประวติัศาสตร์เทคโอเวอร์บรษัิทเอฟแอนด์เอ็น เก่าแก่ 

อายุเกือบ 130 ปี เพื่อยึดสัดส่วนของเอฟแอนด์เอ็น 

ซึง่ถอืหุน้ครึง่หนึง่ในไทเกอร์เบยีร์  จงึเป็นทีช่ดัเจนว่า

ช้างเลือกที่จะโตทางลัดโดยใช้เงินในกระเป๋าหว่าน 

เทคโอเวอร์เป็นกลยุทธ์หลักผลักดันให้ธุรกิจเติบโต

แบบก้าวกระโดด

 ส�าหรับประเทศไทยมข้ีอได้เปรียบด้านภมูศิาสตร์ 

เป็นศูนย์กลางของอาเซียน และมีพรมแดนติดกับ 

กลุม่ประเทศ CLMV (กมัพชูา, ลาว, เมยีนมาร์, เวยีดนาม) 

ประกอบกับการมีโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศซึ่งจะเสริมให้การ

คมนาคมขนส่งเชือ่มถึงกนัท้ังทางบกทางน�า้ ช่วยเพ่ิม

จุดแข็งจากข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนการขนส่ง

กระจายสินค้าและลดระยะเวลาการขนส่งสินค้า

ภายในอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่มี

พรมแดนติดกับไทย

 อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ประกอบการเบียร์ไทย 

จะเข้าไปมีบทบาทในตลาดเบียร์อาเซียนเพิ่มขึ้น 

ล�าพังเพียงการส่งออกสินค้าไปจ�าหน่าย อาจจะยัง 

ไม่เพียงพอท่ีจะช่วงชงิโอกาสด้านการตลาด เนือ่งจาก 

ข้อจ�ากัดต่างๆ อาทิ สินค้าคู่แข่งจากประเทศอ่ืนๆ 

ที่เข้ามาแข่งขัน รวมทั้งสินค้าเบียร์ท้องถิ่นที่ครอง

ส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงในตลาด 

 ดังนั้น กลยุทธ์ของผู้ประกอบการจึงจ�าเป็น

ต้องใช้วิธีการต่างๆ เข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

การแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปลงทุนตั้งโรงงาน

ผลิตเบียร ์ในประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพเพื่อ 

ลดต้นทุน รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

อย่างเต็มที่ หรือการเข้าไปควบรวมหรือซื้อกิจการ 

หรือลงทุนร่วมกับธุรกิจท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผู้ร่วมทุน 

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดรวมทั้ง

ความแข็งแกร่งทางด้านเครือข่ายการจัดจ�าหน่าย

และกระจายสินค้าไปสู่ร้านค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งก่อน

ที่จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการรูปแบบดังกล่าว 

จะมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ในตลาดอืน่ๆ นอกเหนอืไปจาก 

ตลาดเบียร์อีกด้วย 

     



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

•	  
ม.ร.จัดอบรม “การนำาพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำาวัน”

•	  
การงดสอนกระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

 คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน มีความ

จ�าเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวชิา  ENG2102 (SECTION 01),  

ENS3104,  FRE3402, FRE3405, FRE4513, FRE4712, GEO2161,

MCS3185, MCS2462, MCS2463, MCS3380, MCS3605, MCS4390,

MCS4480, CHI3106, EDF2107, EDF3123, EDF3128, EDF3129 , 

GER3304,  PHI2402, PHI3302, PHI3401, PHI4104, PHI4307,

PHI4409, THA2203, THA4204 และ SPN4331 ที่ประกาศเปิดสอน 

ใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ได้

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวในภาค 2 

 ปีการศึกษา 2557 นี้

•	  
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

 ด้วยอาจารย์ผู้รบัผดิชอบการสอนบางกระบวนวชิาในภาค 2 ปีการศกึษา 2557  

ได้ขอเปล่ียนแปลงห้องเรียน เพ่ือความเหมาะสมและอ�านวยความสะดวก  

ให้แก่นักศึกษาในการเข้าฟังค�าบรรยาย

 ดงันัน้เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิ มหาวทิยาลยัจงึให้เปลีย่นแปลงห้องเรยีน

ของบางกระบวนวชิาจากทีไ่ด้ประกาศไว้เดมิใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศกึษา 2557 ดงันี้

กระบวนวิชา ห้องเรียนเดิม ห้องเรียนใหม่
CEE3208 SBB 501 VKB 301

CTH2105 SWB 701 VPB 302

HRM2202 TCB 603 SWB 501

LAW2002 (S.1) KLB 301 VKB 401

MTH4404 SCL 313 SCL315

 ส�าหรับวันและเวลาเรียนให้เป็นไปตามที่ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำาตัวนักศึกษา

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร “การน�าพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน” ระหว่างวันที่  

3 ธนัวาคม 2557 - 17 กมุภาพันธ์ 2558 (ทกุวนัพธุ และวนัศกุร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

ณ อาคารสวรรคโลก มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ 

วัน เดือน ปี หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย

พุธที่ 24 ธ.ค. 57 สามัญญผลสูตร 2 อ.คุณารักษ์  นพคุณ

ศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 57 ความเป็นมาของพระอภิธรรม 2 อ.อิศริยา  นุตสาระ

พุธที่ 7 ม.ค. 58 สามัญญผลสูตร 3 อ.คุณารักษ์  นพคุณ

ศุกร์ที่ 9 ม.ค. 58 เกิดมาท�าไม พระมหาประนอมธมัมลงักาโร

พุธที่ 14 ม.ค. 58 กฎแห่งกรรม อาจารย์สุรพงค์  เทพสุธา

ศุกร์ที่ 16 ม.ค. 58 ความส�าคัญของพระอภิธรรม อ.สลิล  นิวัฒน์ภูมินทร์

พุธที่ 21 ม.ค. 58 รู้จักกับปรมัตถธรรม 4 (1) อ.อิศริยา  นุตสาระ

ศุกร์ที่ 23 ม.ค. 58 รู้จักกับปรมัตถธรรม 4 (2) อ.อิศริยา  นุตสาระ

พุธที่ 4 ก.พ. 58 เมฆิยสูตร อาจารย์สุรพงค์  เทพสุธา

ศุกร์ที่ 6 ก.พ. 58 รู้จักกับจิต 1 อ.อิศริยา  นุตสาระ

พุธที่ 11 ก.พ. 58 รู้จักกับรูปธรรม 1 อ.อิศริยา  นุตสาระ

ศุกร์ที่ 13 ก.พ. 58 สรุปค�าบรรยายก่อนสอบและ

บรรยายค�าตอบของข้อสอบ

อ.คุณารักษ์  นพคุณ

อังคารที่ 17 ก.พ. 58 ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ 

ณ วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี 

พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ 

ฟังพระธรรมเทศนา 

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ 

ถวายสังฆทาน ฟังบรรยายธรรม

และปฏิบัติเมตตาสมาธิ

พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์

อ.อิศริยา  นุตสาระ

   ขอเชิญผูส้นใจเข้ารบัการอบรมตามก�าหนดการดงักล่าว (โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

โทร. 0-2318-0930

 นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21-24 

พฤศจิกายน 2557 ให้ติดต่อรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

สมัครวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รับบัตรฯวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

สมัครวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 รับบัตรฯวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

สมคัรวนัอาทติย์ท่ี 23 พฤศจกิายน 2557 รับบตัรฯวันอาทติย์ที ่18 มกราคม 2558

สมัครวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รับบัตรฯวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558

 สถานที่รับบัตร : ห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

(รามฯ 1 หัวหมาก) ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

 เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 1.  หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ)

 2. บตัรประจ�าตวัประชาชนตวัจรงิ (ไม่หมดอาย)ุ + ส�าเนาบตัรประจ�าตวั 

  ประชาชน 2 ฉบับ

  กรณี มีบัตรประจ�าตัวข้าราชการ (น�าบัตรจริงที่ไม่หมดอายุมาด้วย)

  ส�าเนาบตัรประจ�าตวัข้าราชการ 2 ฉบบั+ส�าเนาทะเบยีนบ้าน 2 ฉบบั

  กรณี เป็นพระภิกษุสงฆ์ (น�าใบสุทธิตัวจริงมาด้วย)

  ส�าเนาใบสุทธิ 2 ฉบับ+ส�าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

  กรณี เป็นชาวต่างชาติ

   Passport ตัวจริง (ไม่หมดอายุ) + ส�าเนา  Passport 2 ฉบับ

 3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน  

(ที่แนบไว้กับใบนัดรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษา) กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 โปรดรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษา ตามวันที่ก�าหนด

 เพื่อหลีกเลี่ยงในความไม่สะดวกในการรับบริการ

 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษาทุกครั้งในการเข้าสอบ

 หมายเหต ุ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก�าหนดข้างต้น นักศึกษาสามารถ

รบับตัรประจ�าตวันักศกึษาได้ทีธ่นาคารไทยพาณชิย์ สาขา ม.รามค�าแหง หวัหมาก 

(อาคาร สวป. ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 เวลาท�าการ วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. และ วนัเสาร์-วนัอาทิตย์

เวลา 10.00-15.30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์) 

 *โปรดแต่งกายสุภาพ  และห้ามรับแทนทุกกรณี*



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ถาม อยากรู้ว่าเกรดของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ออกยงัไง ไม่มเีกรดแบบ 3.5 , 2.5  ทีเ่ป็นเกรดรวมหรอื 

เห็นออกแต่แบบ A, B, C, D  

ตอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี(ฉบบัที3่) พ.ศ.2555 

 ข้อ 5 ให้ยกเลกิความในข้อ 16 แห่งข้อบงัคบั 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี 

พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  16.1 มหาวิทยาลัยมีการวัดผลส�าหรับ

กระบวนวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนไว้ในภาคการศกึษา

หนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และเมื่อได้ประเมินผล

การเรียนวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือว่าการเรียน

วิชานั้นสิ้นสุดลง

  16.2 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบวิชาต้องแจ้ง

เกณฑ์การวัดและประเมนิผลแต่ละรายกระบวนวชิา

ให้ภาควชิา สาขาวชิา หรอืให้ผูบ้รหิารโครงการพเิศษ

พิจารณาก่อนประกาศผล

  16.3 การประเมนิผลในแต่ละรายกระบวนวชิา 

ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามข้อ 16.7 

 16.4  การประเมนิผลการศกึษา เพือ่ค�านวณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA)  

จะแสดงเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค

  16.5 วิธีค�านวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

(Cumulative Grade Point Average : CGAP) 

   16.5.1 ให้น�าผลคณูของจ�านวนหน่วยกติ

กับค่าระดับคะแนนของทุกกระบวนวิชามารวมกัน 

แล้วหารค่าด้วยจ�านวนหน่วยกติสะสมของกระบวนวชิา

ที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม

 16.7 อกัษรระดบัคะแนน ค่าหน่วยกติ และ 

ความหมายอกัษรระดบัคะแนน (เรยีงตามล�าดบั) A, 

B+, B, C+, C, D+, D, F  ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

(เรยีงตามล�าดบั) 4.00, 3.50, 3.00, 2.50, 2.00, 1.50, 

1.00 , 0.00  ความหมาย (เรียงตามล�าดับ) ดีเยี่ยม,  

ดีมาก, ดี, ปานกลาง, พอใช้, อ่อน, อ่อนมาก,  

สอบตก/ขาดสอบ

  ดังนั้น ตามข้อบังคับข้างต้น ผลการสอบ 

ในแต่ละวิชา มหาวิทยาลัยจะออกให้เป็นเกรด A, B, 

C, D, F  และเมือ่น�ามาคดิค�านวณเกรดเฉลีย่ จะน�าเกรด

มาแปลงเป็นค่าตัวเลข แล้วน�ามาคิดเป็นเกรดเฉลี่ย

ตามสูตรที่ก�าหนดไว้ในข้อ 16.5.1

ถาม สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษารหัส 55 ถ้าใน

ภาคปกติมีวิชาที่ผลสอบเป็น D หรือ D+ จะขอถาม

เป็นข้อๆ ดังนี้

  1. ผมสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมในภาค

นั้นได้ไหมครับ

 2. ถ้าผมสอบ e-Testing และมีผลสอบ 

เป็น D หรอื D+ ผมจะสามารถเข้าสอบในก�าหนดเวลา

ที่ปรากฏในตารางสอบไล่รายบุคคลได้ไหมครับ

  3. ถ้าผมต้องการลงทะเบียนรีเกรดในวิชา

ที่มีผลสอบเป็น D หรือ D+ จะลงได้ไหมครับ ถ้าได้

จะลงในภาคใด กองบรรณาธิการ

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือต�าราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2557  จ�านวน 11 วิชา ดังน้ี 
         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57128 CEN 2103 37/25 ภาษาศาสตร์ส�าหรับคร ู รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์  

 57153 CHI 2002 145/25 ภาษาจีน 4 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล  

  (CN 202)

 57122 ENG 2401 (S) 32/25 การเขียนประโยคต่างๆ รศ.พรสุข  บุญสุภา   

  EN 205 (S)  และอนุเฉท  

 57167 HRD 2102 (H) 102/25 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในองค์กร ผศ.ดร.วุฒิพล  สกลเกียรติ  

 57166 HRD 2104 (H) 42/25 การจัดด�าเนินการการเรียนร้ ู ผศ.ประภาภรณ์ มูลแสดง

  HU 304 (H)  

 57164 HRD 2106 (H) 52/25 การออกแบบโครงการ ผศ.ดร.ดวงเดืิอน  จันทร์เจริญ  

  HU 306 (H)  การเรียนรู้และการฝึกอบรม

 57036 LAW 3002 62/25 ค�าอธิบายเรียงมาตรากฎหมาย รศ.ธีระ  สิงหพันธ์ุ 

  (LA 302) (LW 310) แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน

    บริษัทและบริษัทมหาชนจ�ากัด 

 57133 LAW 4007 65/25 นิติปรัชญา รศ.จรัญ  โฆษณานันท์  

  (LA 407) (LA 201)  

 57124 POL 6201 142/25 สถานการณ์การเมืองโลก ผศ.ดร.เบ็ญจมาส  จีนาพันธ์ุ  

    ในปัจจุบัน   

 57110 SOC 4067 89/25 สังคมวิทยาการสื่อสาร รศ.ปฐม  ทรัพย์เจริญ  

  (SO 467)

 57134 THA 3212 68/25 วรรณกรรมเอกของไทย รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศานต์

  (TH 358)  

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 

ต่อ 1101, 1103                                               

                                                   ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

สาธิตประถมฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

ตอบ 1. ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ได้

  2.  นักศึกษาเข้าสอบไม่ได้

  3. ลงได้ แต่ต้องลงในภาคปกตหิรอืภาคฤดรู้อน 

จะลงในภาคซ่อมไม่ได้

กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ 20 ปีโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ได้จัดกิจกรรม 

เพื่อเฉลิมฉลองหลายกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งการเดิน 

การกุศล นับเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม 

การดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

โรงเรียนและผู้ปกครอง และเพื่อน�ารายได้หลังหัก 

ค่าใช้จ่ายไปมอบแก่เด็กด้อยโอกาสบ้านราชาวดี  

และบ้านเด็กตาบอดและพิการซ�้าซ้อน ตลอดจน 

จัดสร้างซุ้มสมุนไพรในโรงเรียน

 “เป็นโอกาสทีด่ทีีพ่วกเราชาวสาธติรามฯ ได้ท�า 

กุศลร่วมกัน และขอขอบคุณคณะท�างาน ผู้ปกครอง

นักเรียน คณาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกัน

จัดโครงการในคร้ังนี้ ตลอดจนผู้ร่วมเดินการกุศล

ทุกท่าน ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ และมี

สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

กิจกรรมและของรางวัลในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งจาก

ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ภายนอก 

ได้แก่ บรษิทั โอสถสภา จ�ากัด บรษิทัไทยน�า้ทพิย์ จ�ากัด 

โรงพยาบาลสมติิเวช ห้างแว่นทอ็ปเจริญ ร้านอาหาร- 

ชิเซนลาเมี่ยน บ้านรักดนตรี พาราไดซ์ เทควันโด 

บริษัทไทยเพรสซิเด้นท์ฟู้ด จ�ากัด (มหาชน) บริษัท

แทป โซลุชั่น จ�ากัด และบริษัท แลคตาซอย จ�ากัด”



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

FRE 2002 (FR 202)

ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4

ภาค 2/2557

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

อังคาร 13.30 - 15.20 น. อาคาร SBB ห้อง 303  

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 	ต�าราเรยีน   FRE 2002 (S)  ภาษาฝรั่งเศส

พื้นฐาน 4 (รหัสพิมพ์ 57139)  ซื้อได้ที่ศูนย์ต�ารา

 	ขอบเขตเนื้อหาวิชา (ตามหลักสูตร) 

ศกึษาภาษาฝรัง่เศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึกความเข้าใจ 

และการใช้ภาษาฝรัง่เศสด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน 

ในระดับที่สูงขึ้น

 	การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อใหญ่  

เวลาสอบ 2 ชัว่โมงครึง่ 

 	วัน- เวลาสอบ ตาม ม.ร.30

 	ข้อแนะน�า ควรทบทวนพืน้ฐานไวยากรณ์ 

ทีเ่รยีนรูม้า ฝึกการใช้ภาษาอย่างสม�า่เสมอ ด้วยการท�า

แบบฝึกหดัทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด

รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

  วัน เวลา และสถานที่เรียน  ภาค 2/2557 

M 14.20-17.00 น. อาคาร KTB 501

 	ต�ารา   

 1. รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์, ตรรกวิทยา

เบื้องต้น (PHI 1005) ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง, 2554, หมายเลขการพิมพ์ 54046

 2. รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์, สื่อการสอน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาตรรกวิทยา

เบื้องต้น PHI1005 (PY105), ศูนย์สื่อการสอนทาง-

อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2545 ซึ่ง 

ผู้เรียนจะเข้าดูได้ที่ www.ram.edu

 3. รศ.ดร.ลกัษณวตั  ปาละรตัน์, ต�าราอเิลก็ทรอนกิส์

(e-Book) วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น (PHI 1005), 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2554 

 	ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความหมายและ 

ขอบเขตของวิชาตรรกวิทยา การคิดหาเหตุผลและ 

เหตุผลวิบัติ ทั้งในแบบตรรกวิทยาอุปนัยและตรรก- 

วิทยานิรนัย พร้อมทั้งฝึกใช้การคิดหาเหตุผล และ

พิจารณาประเมินการคิดหาเหตุผลทั้ง 2 รูปแบบ

 	ข้อแนะน�าในการเรียน ให้ศึกษาต�ารา

อย่างละเอยีดทัง้ 12 บท เนือ่งจากกระบวนวชิา PHI 1005 

เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตรรกวิทยาทั้งในส่วน 

ท่ีเป็นอุปนยัและนรินยั สามารถคดิหาเหตุผลได้อย่าง 

ถูกต้องทัง้ในสองรูปแบบ การเรียนทีจ่ะให้ได้ผลดนีัน้ 

นอกจากผู้เรียนจะต้องจดจ�ากฎและข้อห้ามต่างๆ 

ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างแม่นย�าและสามารถ

น�าไปใช้การพิจารณาคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง

และรวดเร็วแล้ว ผู้เรียนจะต้องท�าแบบฝึกหัดหรือ

กิจกรรมการเรียนที่ก�าหนดได้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อ

ให้เกดิความเข้าใจ และความช�านาญในการใช้กฎต่างๆ

ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง

 	การวัดผล สอบปลายภาค ข้อสอบเป็น

ปรนัย 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 	ข้อแนะน�าในการสอบ ข้อสอบจะออก 

ครอบคลมุเนือ้หาทัง้ 12 บท ในต�าราตรรกวทิยาเบือ้งต้น

และ/หรือต�าราอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Book), สือ่การสอน

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Learning) วชิาตรรกวทิยาเบือ้งต้น 

PHI 1005 ของ รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์ ซึ่งเป็น 

ผู้สอนในภาค 2/2557 นี ้ โดยข้อสอบจะเป็นการทดสอบ 

และวัดผลในส่วนของความเข้าใจ ความสามารถ 

ในการใช้เหตุผล และการประเมินการใช้เหตุผล 

ทั้งในแบบอุปนัยและนิรนัย

PHI 1005

ตรรกวิทยาเบ้ืองต้น
(INTRODUCTION TO LOGIC)

รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน  

 วันพุธ  เวลา 07.30 - 09.20 น. ห้อง VPB 402

 	อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 

 	เอกสารประกอบค�าบรรยาย 

 กระบวนวชิานีย้งัไม่มตี�ารา แต่นกัศกึษาสามารถ

ซ้ือเอกสารประกอบค�าบรรยายได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร 

ชัน้ 1 อาคาร 1 คณะมนษุยศาสตร์

 	ค�าอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี แบบแผนและ 

การเตรียมตัวของผู ้สัมภาษณ์และผู ้ให้สัมภาษณ  ์

ในสถานการณ์ต่าง ๆ

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจค�าถามชนิดต่าง ๆ และ

ประโยชน์ของค�าถามชนิดนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์

ENS 4201 (EN 411)
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
(English in Interviewing)

 4. เพ่ือให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างค�าถาม

แบบต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์

 5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

หาข้อมูล

 6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การท�าวิจัย

 7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

รับคนเข้าท�างาน

 8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การสมัครงาน

 	แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ 

Power Point      

 	เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบส�าคัญต่าง ๆ 

ของการสัมภาษณ์ ลักษณะส�าคัญของกระบวนการ

สื่อสารระหว่างผู ้สัมภาษณ์และผู ้ถูกสัมภาษณ์  

ลักษณะของค�าถามประเภทต่าง ๆ และประโยชน์

ของค�าถามประเภทนัน้ ๆ ในการสมัภาษณ์ โครงสร้าง

ของการสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์เพ่ือหาข้อมลู การสมัภาษณ์ 

เพื่อการท�าวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าท�างาน 

และการสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน

 	วัน เวลา และสถานที่สอบ   สอบวันศุกร์

ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

 	ลกัษณะข้อสอบ ข้อสอบเป็นอตันยัผสม-

ปรนัย 100 คะแนน 

 	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ   ข้อสอบ 

ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 part ดังนี้

 Part 1: Choose the correct answer.  

 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการ

ตอบค�าถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 

 Part 2: Identify the following questions in 

terms of open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing  

game and bipolar.  Be sure to use each of them 

only once.

 ข้อสอบ part นีม้ ี10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ 

ชุดนี้จะมีค�าถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด นักศึกษา 

ต้องตอบว่าค�าถามน้ัน ๆ เป็นชนิดใด เช่น เป็นค�าถาม

แบบ open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing 

game หรือ bipolar และในการตอบให้เลือกตอบได้

ค�าตอบละครั้งเดียวเท่านั้น

 Part 3:  Answer the following questions in 

detail.  

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  

ในการตอบให้ตอบเป็นภาษาองักฤษ        โดยมภีาษาไทย 

สลับได้บ้าง แต่ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ 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

 ด้วยรักและผูกพัน                                             (ต่อจากหน้า 12)

ผลการประกวดฯ                          (ต่อจากหน้า 12)

คณะมนุษยศาสตร์จัดสัมมนาฯ   (ต่อจากหน้า 12)

เอาความรู้ของตนเองเป็นใหญ่ ค�าว่าโพนคงจะเพี้ยน

ไปจากโนน โนนก็คงจะเพี้ยนไปจากเนิน ก็เลยตั้งชื่อ

เปลี่ยนแปลงชื่อเขาโดยไม่คิด  อย่างนี้เป็นต้น

 บ้านน�้าก้อ ตั้งอยู่ใกล้ภูเขา ค�าว่าก้อ ก้อแปล

ว่าม้วน ก้อเชือก ก้อด้าย หมายความว่าม้วนเชือก 

ให้เป็นม้วน หรอืท�าด้ายให้เป็นม้วน  เวลาน�า้จากภเูขา

หลากมาในฤดฝูน น�า้กจ็ะก้อ น�า้กจ็ะม้วนลงมาตามล�าธาร 

ตามล�าห้วย บางปีนั้น ก้อมันใหญ่ หรือม้วนใหญ่ 

ก็จะท�าให้พัดบ้านพังถึงล้มตายกันบ่อย ๆ มีคนไป

ช่วยเหลือให้อาหาร ให้น�้า อะไร ๆ ต่าง ๆ ถ้าหากว่า

คนทีไ่ปสร้างบ้านขวางทางน�า้ตรงนัน้ ได้ทราบว่าน�า้ก้อ 

แปลว่าน�า้ม้วนลงมาจากภเูขา กน่็าจะรอดตายกนัไปได้ 

มิฉะนั้นคงต้องไปช่วยกันทุกปี บ้านผาโปด ผาคือ

หน้าผาของภูเขา โปดแปลว่าพังทลาย ลองคิดดูว่า 

หมูบ้่านผาโปด ทีห่าหมูบ้่านไม่ได้แล้วเดีย๋วนี ้ เพราะอะไร 

ก็เพราะว่าขนาดหน้าผายงัพงั น�า้จากภเูขามาชนตรงนัน้ 

จะกระแทกไปตามหมูบ้่านอะไรต่าง ๆ จะท�าให้ล้มตาย 

ไม่มีทางที่จะจีรังยั่งยืนได้ น�้าอ้อม อ้อมแปลว่า  

เฉยีดไป โค้งไป ทางอ้อมหมายความว่าทางไม่ตรง  

คอืเวลาไปแล้วอาจจะมยีเูทร์ินอะไรอย่างนัน้ น�า้อ้อม 

หมายถงึล�าแม่น�า้ทีค่ดไปโค้งมา หมูบ้่านทีต่ัง้อยูแ่ล้วม ี

แม่น�้าเฉียดไปอ้อมไป ก็จะปลอดภัย เพราะเป็นทาง

ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสมประสงค์ 

สว่างศร ี นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ ได้รบัทนุการศกึษา 

1,000 บาท และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ นางสาว 

วาสนา  อ�าคา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุน- 

การศึกษา 500 บาท  ส่วนผลการประกวดร้องเพลง

ลกูทุง่อสีาน รางวลัชนะเลศิ ได้แก่  นายไพศาล ศรเีสมอ 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

นางสาวสุภาวดี  ศรีจันทร์  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ได้แก่ นายศตวรรษ อุดม นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตื่นตัว 

และตระหนักถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตรงตามเป้าหมาย

ของมหาวทิยาลัย สงัคม และประเทศชาติ มากยิง่ขึน้”

 การสมัมนาเริม่ด้วยการบรรยายโดย  รองศาสตราจารย์  

ดร. นริมล   หวัข้อ  “ปัญหาท่ีพบบ่อยในการใช้หลกัสตูร 

และแนวทางแก้ไข”  “นวัตกรรมหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาก่อนเข้าสู่ AEC” และ “แนวทางในการ 

เปิดหลักสูตรใหม่ และประเมินผลหลักสูตรระดับ-

บัณฑิตศึกษา” หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

แบ่งกลุ ่มย่อยเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการ

พฒันาหลักสตูร ปัญหาและแนวทางแก้ไข แยกตาม-

สาขาวิชา 

กลุ่มนักศึกษา P.N.Y.S.

จัดงานอาซูรอสัมพันธ์

 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (P.N.Y.S.) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอเชิญนักศึกษาร่วมงาน 

อาซูรอสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558 

เ พื่ อ ร� า ลึ ก ถึ ง วั น ส� า คั ญ ข อ ง ศ า ส น า อิ ส ล า ม 

และบ�ารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

ของชาวมุสลิม รวมถึงสร้างความสามัคคี 

ภายในกลุ่มนักศึกษา ณ บริเวณซุ้ม (P.N.Y.S.)  

และบริเวณหน้าอาคารศิลาบาตร

•	  
การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

 คณะมนุษยศาสตร์ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2  

ปีการศึกษา 2557

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

 CHI3105 CHINESE - THAI  TRANSLATIONS 1  3 CR.

   W 15.30 - 17.20  SWB 505  SEVARAT

 HIS4601 HISTORY OF MODERN EAST ASIA  3 CR.

   M 09.30 - 11.20  HOB2411  STAFF

 HIS4905 HISTORY OF MODERN MIDDLE EAST 3 CR.

   TU 07.30 - 09.20  HOB2411  STAFF

 ส�าหรับ วัน เวลาสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ให้คณะด�าเนินการจัดสอบเองทุกกระบวนวิชา

 ส�าหรับ วัน เวลาสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ให้เป็นไปดังนี้

 CHI3105 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558  เวลา 09.30 - 12.00 น.

 HIS4601 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558  เวลา 09.30 - 12.00 น.

 HIS4905 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558  เวลา 14.00 - 16.30 น.

น�้าอ้อมไป อย่างนี้เป็นต้น ชื่อหมู่บ้านเป็นเร่ืองที่

น่าสนใจเลยทีเดียว

 หรอืไปทีแ่ถวสรุนิทร์ ครไูปเหน็บ้านจะแกโกน 

ค�าว่าจะแกแปลว่าสนุขัหรอืแปลว่าหมา โกนแปลว่าลกู 

ถ้ามาใช้ค�าตดิกนั จะแกโกนเป็นค�าประสม ครสูงสยัว่า 

จะแกโกนน่าจะแปลว่าหมาลูก ซึ่งก็แปลไม่ออก 

ค�าพื้นเมืองที่เป็นภาษาอย่างนี้ เมื่อไปผสมกันนั้น 

เหมือนค�าว่าผีเสื้อ ถ้าเราแปลทีละตัว ผีแล้วก็เสื้อ 

อ่านเป็นค�าประสมว่าผีเสื้อ เราก็จะงง ถ้าหากไม่รู้จัก

ภาษาไทย ค�าน้ีถ้าหากว่าใครพูดภาษาเขมรทางบ้านเรา

ทางสุรินทร์ บุรีรัมย์ ถ้ารู้จักค�าว่าจะแก รู้จัก

ค�าว่าโกน รูจ้กัค�าผสมจะแกโกน กจ็ะแปลออกไปว่า  

หมาแม่ลกูอ่อน  หรอืสนุขัแม่ลกูอ่อน  บ้านจะแกโกน 

แปลว่าหมู่บ้านนั้น ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านหมาแม่ลูกอ่อน 

อย่างนี้เป็นต้น

 เรื่องท่องท่ียวไป เรื่องต้นไม้ก็อยู่ในรายการ

ท่องเที่ยว เรื่องแม่น�้าล�าธาร เรื่องหมู่บ้าน เรื่องนก 

เรือ่งท้องฟ้า เรือ่งภเูขา เรือ่งอะไรต่าง ๆ นี ้ เราควรทีจ่ะ

ให้ความส�าคัญ ลองนึกดู หรือค้นดูว่าค�าเหล่านั้น

แปลว่าอะไร เราเข้าใจกันว่าอะไร ก็ท�าให้เรามีเกร็ด-

ความรู ้ เสรมิความรู ้ ใครเหน็ว่ามเีรือ่งท�านองอย่างนี้ 

มาเล่าให้ครฟัูงบ้าง จะได้สดบัสติปัญญา เอาไว้พบกนัใหม่

ฉบับหน้า สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๖) วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ลกูศษิย์ครบั เวลาเราไปทีไ่หน ๆ ไปท่องเทีย่ว 

ไปทัศนาจร ไปศกึษาหาความรูน้อกช้ันเรยีน ไปสัมมนา 

หรอืว่าไปในทีใ่ดกต็าม ทีห่่างไกลจากถิน่ทีเ่ราเคยอยู ่

หรอืแม้กระท่ังเดินอยูใ่นถ่ินท่ีเราเคยอยู ่ ในหมูบ้่าน

ที่เราเคยเกิด เคยอาศัยก็ตาม เคยสังเกตไหมว่า 

ชื่อหมู่บ้านท�าไมเขาจึงชื่ออย่างนั้น ความเป็นมา

ของหมู่บ้านนั้นเป็นอย่างไร เหมือนกับเราเรียน

ที่รามค�าแหง เราเคยรู้จักค�าว่ารามค�าแหงแค่ไหน 

เพียงใด เมื่อเอ่ยถึงพ่อขุนรามค�าแหง จะสื่อไปถึง 

ความรูใ้นเรือ่งใดบ้าง ถ้าพดูถงึมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จะบอกเราว่าเป็นมหาวทิยาลัยตลาดวชิา ให้โอกาส

ทางการศึกษา เดินเข้าสอบออก คนทุกชนทุกชั้น 

ทุกอายุ ไม่จ�ากัดสถานะยากดีมีจนอย่างไร ถ้าม ี

คณุสมบัติเข้าเรยีน กส็ามารถเข้าเรยีนได้ ค่าใช้จ่าย

ถูกที่สุด

 ครูไปที่ไหนก็ตาม ครูสนใจเวลาที่ไปเห็น 

ป้ายชือ่หมูบ้่าน หรอืต�าบลต่าง ๆ ทีเ่ขาตัง้ชือ่ขึน้มา 

อาจจะตั้งชื่อตามชื่อคนที่ตั้งหมู่บ้าน หรือตั้งตาม

ชื่อพระสงฆ์ เป็นที่เคารพนับถือของหมู่บ้านที ่

เริม่ชุมชนนัน้ หรือต้ังช่ือไปตามธรรมชาติทีเ่กดิขึน้ 

เช่น หนองน�้าด�า หนองคัน หนองโสน บุ่งคล้า  

บุง่น�า้เต้า อะไรเหล่านีจ้ะเหน็ได้ว่า เป็นชือ่ทีบ่างภาค 

บางคน ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นอาจจะไม่เข้าใจเลย  

ว่าชื่อนั้นหมายความว่าอย่างไร แต่ถ้าคนที่เกิด 

ในหมู่บ้านนั้น ควรจะเข้าใจถึงความเป็นมาของ

ชื่อหมู่บ้าน ใครที่เกิดในหมู่บ้านที่มีชื่อแปลก ๆ 

แล้วไม่เข้าใจว่า ชือ่นัน้หมายความว่าอย่างไร น่าจะ 

รบีเสาะหา มองดอูย่างผวิเผนิ ไม่เหน็ว่าจะเป็นความรู ้

ดงีามอะไร แต่ถ้าหากว่าศกึษาอย่างละเอยีด มองลกึ ๆ แล้ว 

จะเห็นว่าเราควรจะทราบไว้และชื่อหมู่บ้านนั้น   

เป็นเรื่องบ่งบอกให้เราทราบอะไรบางประการ 

 ในบางแห่งของอ�าเภอหล่มสัก มีหมู่บ้าน

ชือ่บ้านน�า้ก้อ บ้านน�า้ชนุ บ้านผาโปด บ้านน�า้อ้อม 

บ้านโศก บ้านติ้ว บ้านหวาย บ้านท่ากกเลา มีอีก

มากมาย ครูเคยได้ยินว่า ต้นตระกูลทางสายคุณตา 

มาตัง้หมูบ้่านท่ีบ้านโพน ถามเขาว่าบ้านโพนคอือะไร 

เขาบอกว่า บ้านโพนนั้นแปลว่า จอมปลวกใหญ่ ๆ  

ท่ีอยูก่ลางทุ่งนา บ้านโพนคงจะมจีอมปลวกใหญ่ ๆ 

ตามทุ่งนา อย่างน้ีเป็นต้น  แต่เดี๋ยวน้ีบ้านโพน 

หายไปแล้ว มีบ้านโนนแทน เพราะว่าคนที่ไป 

หรอืคนท่ีเกดิภายหลงัคงไม่ทราบว่า คนเก่าแก่ทีเ่ขา 

ตั้งหมู่บ้าน ตั้งต�าบลตรงนั้น เขาต้องการอะไร  

ชื่อหมู่บ้าน

(อ่านต่อหน้า 11)

 วันรัฐธรรมนูญ นายชัยฤทธิ์ สาลี  

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการส�านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ- 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณ 

หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. บญุชาล  ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง มอบรางวลัแก่ผู้ชนะการประกวดส้มต�าลลีา 

และประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน ในโครงการ 

“สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย : มรดกอสีาน” จดัโดย 

พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมี  

รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี

ฝ่ายศลิปวฒันธรรม ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา  ลิม่อภชิาต 

รองอธิการบดฝ่ีายประชาสมัพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 - 28 

พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณทางลอดใต้อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 ส�าหรับผลการประกวดส้มต�าลีลา  รางวัล

ชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวอรุณวดี สุดหล้า  นักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

  ส�านกังานบณัฑติศกึษา คณะมนษุยศาสตร์

จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล ศตวุฒิ  อาจารย์

พิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 

ณ ฐณชิาฌ์  รีสอร์ท  อ�าเภออมัพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์   

ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์

ของการสัมมนาว ่าจัดเพื่อเตรียมความพร้อม 

เชิงคุณภาพวิชาการในการท�าวิจัยหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ซ่ึงจะน�าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

ระดบับัณฑติศกึษา  พร้อมทัง้ร่วมกนัศกึษาประเดน็

ปัญหาในการบรหิารหลักสตูรและหาแนวทางแก้ไข 

ที่เป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์  

ประธานสาขาวิชาฯ คณาจารย์และบุคลากรของ

คณะเข้าร่วมโครงการ

 “จากภาพรวมพบว่าการเรียนการสอนและ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ จ�าเป็นต้องปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ต้องปรับปรุงเนื้อหาวิชา 

ให้ทนัสมัย หรอืต้องมกีารท�าวจิยัเพือ่พฒันาหลกัสตูร 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้เรียน 

อันจะช่วยยกระดับการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 

อย่างไรก็ตาม การจัดการสัมมนาครั้งนี้น่าจะช่วย

ม.ร. ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเวียงคำา

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

คณะมนุษยศาสตร์จัดสัมมนา

พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการประกวดโครงการ “มรดกอีสาน”


