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 สองบณัฑติคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สอบข้อเขยีนความรูช้ัน้เนติบัณฑติ 

ภาคหนึง่ สมยัที ่ 67 ปีการศกึษา 2557 โดยได้คะแนนสงูสดุในกลุ่มกฎหมายอาญาจากผูเ้ข้าสอบ 

ทั้งหมด จ�านวน 11,070 คน และได้คะแนนรวมกลุ่มกฎหมายอาญาและกลุ่มกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์สูงสุดจากจ�านวนผู้สอบได้ทั้งสองกลุ่มวิชา 407 คน 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา แสงสขุ คณบดีคณะนติิศาสตร์ ม.รามค�าแหง เปิดเผยว่า 

สืบเนื่องจากบทบรรณาธิการของหนังสือรวมค�าบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 

เล่มท่ี 1 จัดพิมพ์โดยส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และมีนายประเสริฐ 

เลีย้งสทุธวิงศ์ รองเลขาธกิาร ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑติยสภา เป็นบรรณาธกิาร 

ได้เผยถึงรายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภาภาคหนึ่งสูงสุด ในกลุ่ม

กฎหมายอาญา กลุม่กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ และคะแนนรวมท้ังสองกลุม่วชิาสงูสดุ ปรากฏว่า 

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ม.รามค�าแหง สามารถสอบผ่านได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มกฎหมายอาญา 

และไดค้ะแนนรวมทั้งสองกลุ่มวิชาสูงสุด 

บัณฑิตรามฯสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้คะแนนสูงสุด

 ด้วย ขณะนี้มีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อว่ากลุ่ม 

“เพ่ือนเรียน” โฆษณาชวนเช่ือนักศึกษาและ 

บุคคลทั่วไปให้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ทางด่วนชีวิต 2 ปีคร่ึง โดยผู้ท่ีสมัครเข้าร่วม

โครงการอาจสามารถส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 

ได้ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี คณะรัฐศาสตร์ 

บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซ่ึงเป็น 

การแอบอ้างชื่อของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ไปหาประโยชน์โดยมิชอบและมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

   

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน

   
 
     
กลุ่มบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อ 
ของมหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

  
 นกัศกึษาคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 

ที่มีปัญหาการเรียนตามหลักสูตรเก่า และ

ประสงค์จะย ้ายมาเรียนหลักสูตรคณะ-

สือ่สารมวลชน ปีการศกึษา 2556 ให้นกัศกึษา 

ไปแสดงความจ�านงโดยเขียนค�าร้องได้ที่ 

คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัยชั้น 10 

ต้ังแต่บดันีเ้ป็นต้นไป และสวป. จะด�าเนินการ

ให้เป็นนักศึกษารหัส 57 เป็นกรณีพิเศษ  

ในวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ สวป. ชั้น 6  

จงึประกาศมาเพือ่ให้นกัศกึษาคณะเทคโนโลย-ี

สื่อสารมวลชน ทราบทั่วกัน

(อ่านต่อหน้า 2)

นายกสภามหาวิทยาลัยฝากยุทธศาสตร์หลัก 

พัฒนามหาวิทยาลัย ตามกระแสของสังคม

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีขอบคุณชาวรามฯ ช่วยกันพัฒนางานลุล่วง

อวยพรปีใหม่ให้มีความสุข-ทำางานยึดมั่นความถูกต้อง

 อธิการบดี ม.รามค�าแหง อวยพรปีใหม ่

ชาวรามค�าแหง ขอบคุณท่ีช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย

ด้วยความรัก ความสามัคคี และความมุ่งมั่น น�าพา 

ม.รามค�าแหงเดินหน้าเป็นสมบัติของแผ่นดิน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวถึง

การด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาว่า ผมขอขอบคุณ

ชาวรามค�าแหงทุกคนที่ได้ร่วมมือกันท�างานในรอบปีที่ผ่านมา และพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนลุล่วง ทั้งเรื่องการปรับภูมิทัศน ์ในรั้ว 

มหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้และมีความสงบร่มเย็น  

เรื่องการเข้าสอนของอาจารย ์ ได้เข้มงวดให้อาจารย์เข้าสอนในวิชาที่ตนเอง

รับผิดชอบ และถ้าช่ัวโมงใดท่ีขาดสอนจะต้องช้ีแจงเหตุผลให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

เพราะเช่ือว่ามีนักศึกษาหลายคนท่ีมุ่งม่ันต้ังใจมาเรียนในห้องเรียน 

 น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง   

ฝากยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามกระแสของสังคม และขอความ

ร่วมมือบุคลากรทำาหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ 

เพ่ือช่วยกันผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและ

ประเทศชาติให้เกิดความสงบร่มเย็นต่อไป

 นายวิรัช   ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง กล่าวถึงการด�าเนินงานของ ม.ร. ในรอบปีท่ีผ่านมาว่า ได้ด�าเนินการ 

ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน โดยมุ่งเปิดโอกาส 

และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

อย่างต่อเน่ือง และตอบโจทย์การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ชัดเจนท่ีสุด 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสาขาวิชา หรือกระบวนวิชาเรียนด้วยตนเองและเรียนไป

แล้วไม่ชอบหรือไม่ถนัดก็สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ได้ 

	 ขอจงสุขสันต์วันปีใหม่

หวังสิ่งใดจงสมอารมณ์หมาย

จงสุขสดใสทั้งใจกาย

เคราะห์อย่าร้ายภัยอย่าพานนานนับปี

ขอเดชะพระบารมีองค์พ่อขุนฯ

ช่วยค้ำาจุนให้คลายทุกข์เป็นสุขศรี

ทั้งลาภยศทรัพย์สินเพิ่มพูนทวี

ให้ปีนี้เป็นปีทองของชาวรามฯ

ด้วยความปรารถนาดี

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

สวัสดีปีใหม่

พุทธศักราช ๒๕๕๘



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์จะต้องใส่ใจและมีความพร้อมที่จะมอบ

ความรู้ในวิชานั้นให้นักศึกษาอย่างเต็มที่ 

 นอกจากน้ี ยังมีเร่ืองการรับสมัครนักศึกษาใหม่  

ท่ีเป็นหัวใจส�าคัญของรามค�าแหง รามค�าแหงยังคงการ

ให้โอกาสทางการศึกษา ในภาพรวมก็ยังมีนักศึกษา

สมัครเรียนจ�านวนมากและอาจารย์ก็ได้พัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนมาอย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน 

เรื่องการเงินการคลัง มีความมั่นคงเหมือนเช่นทุกป ี

ที่ผ่านมา เพราะมีการบริหารงานที่ยืนหยัดอยู่บน

ความถูกต้องและท�างานกันอย่างจริงจัง 

 “ขอบคุณบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วนช่วยขับเคล่ือน

รามคำาแหงให้เดินหน้าต่อไปได้ในท่ามกลางการแข่งขัน

ของแวดวงอุดมศึกษา และอีกหลายเรื่องที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคต ทุกคนต้องช่วยกันคิด หาแนวทาง 

การพัฒนางานให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า

ด้วยความรัก ความสามัคคี เช่ือว่าพลังของคนรามคำาแหง  

ท้ังอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จะเป็น

พลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และช่วยกัน

แก้ไขปัญหาต่างๆให้หมดสิ้นได้อย่างแน่นอน”

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า ในปี 2558 

รามค�าแหงจะต้องเดินหน้าค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆ 

ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการพัฒนาหลักสูตร 

ให้มีคุณภาพเข้มข้น เพื่อให้รามค�าแหงก้าวไปเป็น 

มหาวิทยาลัยช้ันน�าและเป็นสากล อีกท้ัง มีโครงการ 

จัดต้ังห้องสมุดท่ีทันสมัย ให้เป็นศูนย์รวมทางปัญญา 

ของนักศึกษาและประชาชน ท่ีจะได้มีแหล่งค้นคว้า 

หาความรู้อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร- 

ออนไลน์ ซ่ึงคาดว่าจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ 

พัฒนาการเรียนออนไลน์ท่ีมีอยู่ให้เป็นไปตามเกณฑ์-

มาตรฐานสากลด้วย

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวในโอกาสวาระดิถีวันข้ึนปีใหม่  

พุทธศักราช 2558 ว่า  ในนามของอธิการบดีขออวยพร 

ให้คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และ

ศิษย์ปัจจุบัน จงมีความสุขความเจริญ มีจิตใจ 

ที่แจ่มใสเบิกบาน มีสติปัญญาแน่วแน่ ยืนหยัด 

อยู่บนความถูกต้อง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และขอให ้

ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความส�าเร็จของทุกคน

 “ผมขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ช่วยกัน

พัฒนามหาวิทยาลัย ได้เห็นความรัก ความสามัคคี

ของทุกหน่วยงานที่ทำาให้รามคำาแหงเป็นที่พึ่ ง

ของลูกหลานคนไทยและเป็นสมบัติของแผ่นดิน  

โดยเฉพาะศิษย์เก่าที่เสมือนเป็นดอกสุพรรณิการ์

ออกไปเจริญเติบโตทั่วทุกถิ่น ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง 

แสดงความเก่งกล้าสามารถ ช่วยกันดูแลบ้านเมือง

และเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนประเทศไทย อีกท้ัง  

ศิษย์ปัจจุบัน ก็ขอให้มุ่งม่ันต้ังใจเรียนให้บรรลุเป้าหมาย

ของตนเอง ใช้โอกาสในชีวิต เรียนให้จบเป็นบัณฑิต

ท่ีเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัวต่อไป”

  

อธิการบดีขอบคุณฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

รวมท้ังได้น�าระบบไอทีมาใช้ในการเรียนการสอน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบคอร์ส 

ออนดีมานด์ หรือระบบไซเบอร์คลาสรูม 

 ทั้งนี้ ยังปรับการเรียนการสอนและเตรียม

มาตรการต่างๆเพ่ือขยายการให้โอกาสทางการศึกษา 

แก่ผู้สนใจให้มากขึ้น โดยมีแนวทางเพื่อเอื้ออ�านวย

ให้บุคลากรในองค์กรต่างๆและผู้จบอนุปริญญา 

ข้ึนไป ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ 

มากขึ้น รวมถึงให้โอกาสนักศึกษาเก่าของ ม.ร.ที่เคย

สมัครเรียนแต่ยังไม่จบ สามารถน�าหน่วยกิตที่เคย 

สอบผ่านแล้ว มาเทียบโอนเพ่ือต่อยอดความรู้จนส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้ง เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยขยายโอกาส 

ให้กับผู้ที่ จบระดับอนุปริญญาขึ้นไปหรือผู้ที่

ต้องการเรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง โดยได้ปรับ 

หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตให้เทียบโอน

หน่วยกิตได้จำานวนมากข้ึนเพ่ือให้เรียนจบอย่างมีคุณภาพ

 นายกสภา ม.ร. กล่าวต่อไปว่าด้านการวิจัย 

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้จัดท�าโครงการต่างๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์กับสังคมเช่นโครงการ “หอพักติดดาว” 

“หอพักสีขาว”  และโครงการ  “เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย” 

ซึ่งเป็นโครงการท่ีเข้าไปช่วยดูแลความเป็นอยู่ของ

นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. 

ท้ังหัวหมากและวิทยาเขตบางนา ให้ได้พักอาศัยอยู่ใน 

หอพักที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งได้ปลูกฝัง- 

จิตส�านึกด้านจิตอาสาให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา 

ได้รู้จักการช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม และด้านการทำานุ- 

บำารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์ศิลป- 

วัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาท ิ

กิจกรรมแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี การประกวด- 

ดนตรีไทย การจัดพิธีไหว้ครู ครอบครูโขนและดนตรีไทย 

รวมท้ังการแสดงโขนรามค�าแหง ท่ีเดินทางไปเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมไทยไกลถึงต่างประเทศ  

 “เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ลูกศิษย์ของรามคำาแหง

เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม ซึ่งสำานักงานสถิติ

แห่งชาติ ได้สรุปผลประเมินว่า นายจ้างมีความพึงพอใจ

เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตของเราในระดับ

สูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ยังได้อนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการเรียน

การสอนภาษาอาเซียนหลายภาษา พร้อมมีการจัด 

อบรมภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมทั้งอบรม

เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

และยังมีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับหลายประเทศด้วย”

 นายกสภามหาวิทยาลัย ยังกล่าวถึงนโยบาย

และภารกิจในปี 2558 ว่า เป็นปีที่ประเทศไทยอยู่ใน

ระหว่างการปฏิรูป ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นการ

พัฒนาตามกระแสของสังคม โดยแบ่งการพัฒนา

ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

คือ สร้างและการกระจายโอกาสความเสมอภาค 

ความเป็นธรรม การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับ โดย

มหาวิทยาลัยต้องดูแลคุณภาพของบัณฑิตที่ส�าเร็จ

การศึกษาอย่างใกล้ชิด ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ พัฒนา-

ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

โดยน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียน 

การสอนมากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ พัฒนา-

ศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คือ ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ของประเทศ เพื่อรับกับกระแสของสังคมในปัจจุบัน 

โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ความสามารถ 

ออกไปช่วยสร้างสังคมและประเทศชาติ ให้มีความ

มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 6 

คือ พัฒนาระบบบริการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

เพราะถือเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 “การดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ในทุกด้าน ก็เพื่อตอบสนองความมุ่งหมายให้สังคม 

และประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น ดังนั้น นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ต้องมีความพร้อมท่ีจะออกไป 

รับใช้สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ก็ต้องทำางานตามบทบาทหน้าที่

ของตนเองให้เต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

และเจริญก้าวหน้า รวมท้ังให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในใจของประชาชนตลอดไป” 

 นายกสภา ม.ร. ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก ่

ชาวรามค�าแหงว่า ในนามของสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย 

ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ตลอดจนฤทธานุภาพของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวรามค�าแหงทุกท่าน  

ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ชาวรามค�าแหง

ทุกคน จงประสบความสุขความเจริญ แคล้วคลาด

จากภัยอันตรายท้ังปวง มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์

แข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตน 

ให้ส�าเร็จลุล่วงและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

  นายกสภามหาวิทยาลัย ฝากยุทธศาสตร์ฯ                    (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ศักดิชัย  บำารุงพงศ์ หรือ เสนีย์ 

เสาวพงศ์  ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว

เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 เป็นผู้มีเกียรติประวัติและได้รับ

การเชิดชูเกียรติอย่างยิ่ง เช่น

 รางวัลศรีบูรพา คนแรกในปี

พุทธศักราช ๒๕๓๑

 รางวลัศลิปินแห่งชาต ิ สาขาวรรณศลิป์ 

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

 รางวลันราธปิ ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๔๑

 รางวัลอมตะ คนแรกประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๔๗

 ในด้านการเขยีน นอกจากนามปากกา

เสนีย์ เสาวพงศ์ แล้ว ยังมีนามปากกา

อื่นอีกหลายนาม อาทิ

 โบ้ บางบ่อ  สุจริต พรหมจรรยา  

กรสันยั  โปรชาต ิ คมศานต ิ วลัยา  ศลิปวลัลภ 

และ หนานสีมา

 ส�าหรับวรรณกรรมของเขามีทั้ง

เรือ่งสัน้  นวนยิาย  บทความ  และบทกวี

 มีผลงานซึ่งเป็นที่รู้จัก และส่งผล

สะเทือนทางความคิดมากมาย อย่าง

 ชัยชนะของคนแพ้ ไม่มีข่าวจาก

โตเกียว ชีวิตบนความตาย

 ปีศาจ  ความรักของวัลยา ไฟเย็น 

คนดีศรีอยุธยา ฯลฯ

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอสดุดีคนดี- 

ศรีอยุธยา

 “ศักดิชัย บ�ารุงพงศ์”

 ชาวรามคำาแหง และชมุชนโดยรอบในเขตหวัหมาก

รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ- 

แห่งชาต ิ 5 ธนัวาคม 2557 จดัโรงทานเฉลมิพระเกยีรติ  

ร่วมจดุเทยีนชยัถวายพระพร สว่างไสวทัว่บริเวณมณฑลพธิี 

หน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 นางสาวอิงกฤต วิทซานี่ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ์  

ผู ้แข่งขันรายการเดอะวอยซ์ 

ไทยแลนด์ซซีัน่ 3 กล่าวว่าในวนันี ้

รูส้กึเป็นเกยีรตแิละภมิูใจมากทีไ่ด้ 

ร้องเพลง “ของขวญัจากก้อนดนิ” 

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันส�าคัญ

ส�าหรับคนไทยทั้งชาติ รู้สึกตื้นตันมากที่ได้เห็นพลัง

ของชาวรามค�าแหงและประชาชนร่วมกันร้องเพลง 

แสดงให้เห็นว่าทุกคนพร้อมใจกันร่วมท�าความดี

เพื่อพ่อ 

 “รู ้สึกตื่นเต้นและปลื้มใจที่ได้เป็นผู้ขับร้อง

และถ่ายทอดบทเพลงที่มีความหมายให้ผู้ร่วมงาน

ได้ซาบซ้ึงร่วมกัน โดยเฉพาะขณะที่ร้องเพลง เมื่อ

มองไปเห็นทุกคนสวมเสื้อสีเหลืองเป็นอันหนึ่ง 

อนัเดยีวกนั เปล่งเสียงร้องเพลงนี้ ยืนอยู่ในที่แห่งนี้

โดยมศีนูย์รวมเพ่ือจดุเทยีนถวายพระพรพระองค์ท่าน 

เป็นโอกาสพิเศษจริง ๆ 

 อิงกฤตเองมีในหลวง และคุณพ่อเป็นแรง-

บันดาลใจหลายๆ เรื่อง ส�าหรับการท�าความดีีเพื่อพ่อ 

ขอเพียงเราไม่ท�าความชัว่กพ็อ เพราะการไม่ท�าความชัว่ 

ยากกว่าการท�าความดี บางคนอาจจะท�าความชั่ว

และท�าความดีไปพร้อมกัน ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สามารถ 

หกัลบกนัได้ ดงันัน้คณุไม่ต้องท�าความดก็ีได้ แต่อย่าท�า 

ความชั่วก็พอ อย่าให้สังคมแย่ไปกว่านี้”

 นางวนารี บำาเพญ็บญุ นกัศึกษา 

โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ

จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  

คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่าวันนี้

ได้เป็นตัวแทนนักศึกษา  มาร่วม

แจกอาหารและขนมจากอยุธยา

เป็นคร้ังแรก นอกจากจะสนุกแล้วถือเป็นโอกาสด ี

ที่ได้ท�าบุญ แจกจ่ายอาหารหลากหลายให้ประชาชน

ได้ทานอาหารร่วมกัน 

ชาวรามฯ - ชุมชนย่านหัวหมาก 

ร่วมงานเทิดพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา

 รองศาสตราจารย์อดุลย ์

ตะพงั รองอธกิารบดีฝ่ายวทิยบรกิาร- 

จังหวัดนครพนม กล่าวว่าการที ่

ม.ร.จัดงานโรงทานในวันนี้ 

นอกจากเป็นการแสดงออกถึง

ความรักท่ีมีต่อพ่อของแผ่นดินแล้ว 

ยงัแสดงให้ชาวโลกได้ทราบว่าชาวไทยรกัและศรทัธา

พระองค์ท่านมากเพียงใดอีกด้วย  

 นางสาวจิราภา สุวรรณไตร 

นกัศกึษาวชิาทหาร คณะศกึษาศาสตร์  

กล่าวว่าอยากให้รามค�าแหงจดังาน 

โรงทานเฉลมิพระเกยีรตฯิ ต่อเนือ่งทุกป ี

ชอบบรรยากาศในวนันี ้ ทีไ่ด้เหน็

ประชาชนพร้อมใจกนัมาร่วมงาน

จ�านวนมาก  รู้สึกดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมโรงทาน

เนือ่งในวนัพ่อ นอกจากจะได้อิม่ท้องแล้ว ยงัได้ร่วม

จุดเทียนเทิดพระเกียรติในช่วงค�่าวันนี้ด้วย

 นายโศศิษฐา พัฒนากุล 

ประชาชนจากหอพกัย่านหลงั ม.ร. 

กล่าวว่ามาร่วมงานเป็นคร้ังแรก 

ชอบการจัดงาน ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือเฟื้อให้ประชาชน

รอบมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม 

สนกุสนานกบักจิกรรมทีจ่ดั และขอบคณุทีร่ามค�าแหง

เป็นศูนย์กลางจัดงานเฉลิมพระเกียรติในย่านรามค�าแหง 

ท�าให้ประชาชนในบริเวณนี้ได้มีโอกาสร่วมเทิดพระเกียรติ

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

        ร้อยโทวรรณรัตน์  กิจดี 

รองผู้บังคับชุดกิจการพลเรือน 

กองพนัทหารราบที ่ 2 กรมทหารราบ

ท่ี 12 รกัษาพระองค์ จงัหวดัสระแก้ว 

กล่าวว่ารูสึ้กยินดท่ีีได้เข้าร่วมงาน

กับ ม.ร. เป็นพิธีที่แสดงถึงพลัง 

ของประชาชนชาวไทย ที่สามัคคีกันแสดงพลัง 

แห่งความรักต่อพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 “วันนี้หน ่วยปฏิบัติการพิ เศษรับผิดชอบ

ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เขตบางกะปิ และผม 

ได้รับมอบหมายมาดูแลมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เป็นคร้ังแรก ดีใจท่ีได้เห็นพลังความสามัคคีของ 

ชาวรามคำาแหงและประชาชนย่านหัวหมากในการ

จัดกิจกรรม  การจัดซุ้ม เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงถึง

ความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

ม.ร.จัดอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ	สำาหรับผู้บริหาร

  ส�านักประกันคุณภาพการศึกษา ม.ร.จัดอบรม  

“การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 

2557”  ส�าหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 

ทีป่รบัปรงุใหม่ โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  

อธกิารบด ี ม.ร. เป็นประธานเปิดการอบรม และผูบ้รหิาร 

มหาวทิยาลยัเข้าร่วมการอบรม  เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์สวุไิล เรยีงวฒันสขุ 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวรายงานว่า 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ประจ�าป ี

การศึกษา 2557 มีการพัฒนาให้อยู่ภายใต้ภารกิจหลัก

ของการอุดมศึกษา และองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง 

ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และการประกนัคณุภาพการศกึษา

พ.ศ.2553  ในปีการศกึษา พ.ศ.2557  มกีารประกนัคณุภาพ 

การศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ 

ระดบัสถาบนั  ดงันัน้  เพือ่ให้ผูบ้รหิารและคณะกรรมการ 

ของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2557 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้การประเมินคุณภาพ  

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

 ส�านักประกันคุณภาพการศึกษาจึงให้จัดการ

อบรมเรือ่ง “การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของสกอ. 

ปีการศกึษา 2557 ส�าหรบัผูบ้รหิารขึน้ในวนัที ่1 ธนัวาคม 

2557 ทัง้นี ้ ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 

งานมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา- 

มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการด�าเนินงาน 

บริหารความเสี่ยง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี 

พรรณวิเชียร ที่ปรึกษาของส�านักงานคณะกรรมการ-

การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากร 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ กล่าวว่ามหาวทิยาลยั

รามค�าแหง มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะผลิตบัณฑิต

ทีม่คีณุภาพออกไปรบัใช้สงัคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ 

โดยมุง่จดัการเรยีนการสอนให้ได้คณุภาพ  และพร้อมทีร่บัฟัง 

ตลอดจนปฏบิตัติามเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศึกษา 

ภายใต้ข้อจ�ากัดตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

 “ปัจจบุนั ทกุสถาบนัต่างยอมรบัและให้ความสำาคญั

เร่ืองประกันคุณภาพการศึกษา สำาหรับรามคำาแหงเอง

เห็นว่าการคิดถึงเรื่องคุณภาพเป็นสิ่งที่ดี   แต่อยากให ้

มองภาพรวมด้วยว่า ทำาอย่างไรการบริหารการศึกษา

กับการประกันคุณภาพการศึกษาจะดำาเนินการร่วมกัน  

ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความสมดุล  เพราะที่ผ่านมา

เห็นว่าเกณฑ์ในบางเรื่อง บางประเด็น ไม่สอดคล้องกับ

บริบทของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 รามคำาแหงเป็นมหาวทิยาลัยตลาดวชิา ตาม พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เรามีหน้าที่จัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี โดยเป ิดรับนักศึกษาไม ่จำ ากัดจำ านวน  

ซ่ึงรามคำาแหงยินดีทำาหน้าที่นี้ให้แก่สังคม โดยเก็บ 

ค่าหน่วยกิต เพียงหน่วยกิตละ 25 บาท เพื่อให้คน 

ส่วนใหญ่เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้  ส่งผล

ให้ทกุวนันี ้ เรามนีกัศกึษาจำานวนมาก ดงันัน้ รามคำาแหง 

จึงทำาตามเกณฑ์ในบางเรือ่งได้ยาก เช่น จำานวนนกัศกึษา

ต่อจำานวนอาจารย์ นอกจากนี้ คนที่มาเรียนรามคำาแหง

มเีป้าหมายเพือ่เพิม่พนูความรูใ้ห้กบัตนเอง และส่วนหนึง่

มีงานทำาอยู่แล้ว  ไม่ได้มีเป้าหมายในการนำาคุณวุฒิที่ได้

รับไปใช้ในการหางานทำา แต่ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

ต้องมาคิดว่าบัณฑิตจบแล้วต้องมีงานทำาทุกคน 

        อีกประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้รับ

จัดสรรงบประมาณไม่ถึง 20% ของงบประมาณทั้งหมด

ทีต้่องใช้จ่าย ปัญหาเรือ่งงบประมาณยงัคงเป็นคำาถามหลกั 

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่น  ๆ  ทั่วประเทศ  ที่มีการ 

เปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ เพราะหลายมหาวิทยาลัย

ล้วนแล้วแต่ต้องใช้รายได้จากโครงการพเิศษมาหล่อเลีย้ง 

เป็นรายได้หลักในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

แต่ตามเกณฑ์ใหม่มีการพิจารณาเรื่องจำานวนอาจารย์

ประจำาหลักสูตร   ก็เกิดคำาถามขึ้นว่ามหาวิทยาลัยต่าง  ๆ 

ควรจะทำาอย่างไร หากทกุแห่งพร้อมใจกนัยกเลกิหลกัสูตร-

พิเศษทั้งหมด เชื่อว่าจะมีผลกระทบอย่างยิ่ง”

 “เชื่อว่าอธิการบดีทุกคนอยากให้มหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยมช่ืีอเสยีง อยากส่งเสรมิให้อาจารย์ทีส่อน

ในมหาวิทยาลัยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก อยากให้

อาจารย์ทำาวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริง เราม ี

ข้อจำากัดมากมาย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ทำาให้

ไม่สามารถทำาตามเกณฑ์ของ สมศ. หรือ สกอ. ได้ทกุเกณฑ์ 

ทุกเรื่อง”

 ผศ.ปรานี กล่าวว่าในปีการศึกษา 2557 จะมีการ

ปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  เนื่องจาก

เห็นว่าบางเร่ืองยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง   

และพยายามปรับให้เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 

ต่าง  ๆ    โดยค�านงึถงึเป้าหมายหลกัคอืคณุภาพของนกัศกึษา

ซึ่งพบว่าสิ่งที่จะมีผลต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง คือ 

หลักสูตรการเรียนการสอน หากหลักสูตรมคีณุภาพ ก็น่าจะ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 “เข้าใจว่าสภาวะของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย

แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน หากมีสิ่งใดที่เป็นปัญหา หรือ

ไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย    ม.ร.สามารถ

ชี้แจงกับ สกอ.ได้ว่าประเด็นใดที่รามคำาแหงมีความ

ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น และเสนอแนะได้ว่าเกณฑ์ใด 

เหมาะสมกับ ม.ร.  เกณฑ์ใดเป็นเกณฑ์ทีจ่ะสามารถวดัคุณภาพ 

ของบณัฑติของรามคำาแหงได้  กรณ ีสกอ.กำาหนดสดัส่วน

ของนักศึกษาต่ออาจารย์  ม.ร. อาจจะแจ้ง สกอ.ว่าจะ

ประเมินตามบริบทของ  ม.ร.  แต่ถ้าไม่ใช้เกณฑ์ในเรื่อง

สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์   ม.ร. ต้องคิดว่าเราจะ 

รับประกันคุณภาพบัณฑิตเราอย่างไร  มีแนวทางในการ 

ดูแลคุณภาพการเรียนการสอน  และดูแลนักศึกษา

อย่างไร”

 ผศ.ปรานี กล่าวต่อไปว่า ในปี  2557  เป็นปีที่

เริม่ทดลองให้เกณฑ์ใหม่ สกอ.จะคงยังไม่เข้ามาตรวจสอบ  

เพื่อให้เวลามหาวิทยาลัยได้พิจารณาว่าเมื่อใช้เกณฑ์

แล้วมีปัญหาใดบ้าง  สกอ.ให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการ 

ประเมนิเอง แต่อย่างไรกต็าม หากมหาวทิยาลยัจะไม่

ด�าเนนิการประเมนิคณุภาพการศกึษา อาจมปัีญหา เพราะ 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ของ สกอ. 

ในการพิจารณาผลงานของมหาวิทยาลัย  โดยมีเป้าหมาย

เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนในการตรวจประเมนิการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงาน ซึง่หากมหาวทิยาลยัมกีารประเมนิตามเกณฑ์

ของ สกอ. ก็สามารถน�าผลการประเมินไปใช้กับ ก.พ.ร. 

ได้ด้วย  แม้ว่าในปี 2557 น้ี สกอ. ไม่เข้ามาประเมิน   

มหาวิทยาลัยก็ยังคงต้องมีภารกิจด�าเนินการเพ่ือน�าผล

ไปใช้ส�าหรับการประเมินของ ก.พ.ร.  

 “หลกัการประเมนิ สกอ.ไม่มุง่เน้นทีก่ระบวนการ

มากอย่างทีเ่คยเป็น   แต่เน้นการตอบโจทย์ทางสงัคมมากขึน้ 

เช่น การมงีานทำาของบณัฑติ   การประกนัคณุภาพพิจารณา 

กระบวนการก็ยังมีอยู่บ้าง เช่น ดูกระบวนการพัฒนา-

หลักสูตร  กระบวนการดูแลนักศึกษาตั้งแต่เข้าจนสำาเร็จ 

การศึกษา ว่าทำาอย่างไร   ในขณะเดียวกัน ก็ดูว่าอาจารย ์

ทำาหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างไร

 ในการประเมินรอบนี้ค่อนข้างจะมีการเปิดกว้าง 

หากมหาวทิยาลยัไม่ประสงค์จะใช้เกณฑ์ที ่ สกอ.กำาหนด  

ก็สามารถพัฒนาเกณฑ์อื่นมาใช้ได้ หรือจะนำาเกณฑ์

คณุภาพอืน่ ๆ มาใช้กไ็ด้ เช่น AUNQA  แต่ต้องเสนอเกณฑ์

ที่จะใช้ในการประเมินให้ สกอ.รับทราบ และเสนอ

กรรมการ ก.พ.อ. อนุมัติก่อน  จึงจะมีผลบังคับใช้   

 สำาหรบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหงไม่น่าจะมปัีญหา

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ใหม่   

เพราะมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจ และเห็นความสำาคัญ

ของการประกันคุณภาพ รวมทั้งมีทีมงานด้านประกัน-

คุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งทั้งในระดับสถาบันและ

ระดับคณะ   ทั้งนี้ หากผู้บริหารสนใจ ใส่ใจ สนับสนุน

การบริหารหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์  

ย่อมจะไม่เกิดปัญหาแน่นอน จากที่ได้มีโอกาสมาตรวจ

ประเมิน ม.ร. หลายครั้งพบว่า ทั้งผู้บริหาร อาจารย์และ

บุคลากรของ  ม.ร. มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการดำาเนินการ 

ให้เกิดคุณภาพทั้งระบบ”

        

        



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน ข้าวเหลือเกลือแพง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 มสี�านวนโบราณซึง่ผมกไ็ม่รูว่้าจะโบราณแค่ไหน รูแ้ต่ว่าเคยได้ยนิสมยัเดก็ ๆ 

เวลาเศรษฐกิจไม่ดีเขาจะบอกว่าข้าวเหลือเกลือแพง และมีคนเอาส�านวนนี้มา 

ตัง้เป็นชือ่เพลงลูกทุ่งด้วย ร้องโดย โรม นครศรธีรรมราช ไม่ทราบว่าเคยได้ฟังกนั 

หรือเปล่า ผมคิดว่า “ข้าวเหลือเกลือแพง” เป็นส�านวนที่ถูกต้องมานาน 

จนกระทัง่เมือ่ไม่นานมานีไ้ด้อ่านหนงัสอืเก่า ๆ เกีย่วกับประวตัศิาสตร์สมัยอยธุยา

พบว่าส�านวนไทยเดิมจริง ๆ นั้นเป็น “ข้าวเหลือเกลืออิ่ม” โดยความหมายนั้น 

ก็ตรงข้ามกับ “ข้าวเหลือเกลือแพง” ที่เคยได้ยินมาด้วย เพราะหมายถึงบ้านเมือง

อุดมสมบูรณ์ 

 ส�านวน “ข้าวเหลือเกลืออิ่ม” นี้ปรากฏอยู่ในกฎมณเฑียรบาลสมัยอยุธยา

เรื่องการแข่งเรือเสี่ยงทายซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า “สมรรถไชยไกรสรมุข 

เป็นเรอืเสีย่งทาย ถ้าสมรรถไชยแพ้ไซร้ข้าวเหลอืเกลอือ่ิมสุขเกษมเปรมประชา....” 

ข้อความนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดว่าเรือที่แข่งกันมี 2 ล�าคือสมรรถไชย 

ล�าหนึง่กบัไกรสรมขุอกีล�าหนึง่ เรอืไกรสรมขุเป็นของพระมหากษตัรย์ิ ส่วนเรอื

สมรรถไชยเป็นของพระอัครมเหสี ดังนั้นเพื่อให้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 

เรือสมรรถไชยจึงสมควรจะต้องแพ้ทุกครั้ง

 ส�านวนข้าวเหลือเกลืออิ่มน่าจะเหมาะสมกับยุคสมัย (คือสมัยอยุธยา) 

ที่เรายังไม่ได้ท�านาข้าวเพื่อขายหาเงินเหมือนปัจจุบัน ดังนั้นถ้าฝนฟ้าตกต้อง

ตามฤดูกาล ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ผู้คนก็ย่อมยินดี แต่ในยุคหลังส�านวน 

ได้กลายไปเป็นข้าวเหลือเกลือแพงได้อย่างไร 

 ผมสันนิษฐานว่าตั้งแต่คนไทยเราหันมาท�านาเพ่ือการค้าและข้าว 

เป็นสินค้าออกหลักของประเทศเป็นต้นมา ค�าว่า “ข้าวเหลือ” คงจะกลายเป็น

ค�าทีไ่ม่ค่อยดสีกัเท่าไหร่เพราะแปลว่าขายไม่หมด และเมือ่มข้ีาวเหลอืขายเยอะ ๆ 

ราคากจ็ะต้องตกต�า่ ชาวนาซึง่ต้องพึง่รายได้จากการขายข้าวเป็นหลกักจ็ะเดอืดร้อน

 แม้ในทั้ง 2 ส�านวนจะใช้ค�าว่า “ข้าวเหลือ” เหมือนกันแต่ความหมาย

คงจะต่างกันตามที่ผมสันนิษฐานไปแล้ว แต่อีกค�าหนึ่งในส�านวนนั้นต่างกันไป

เลยคือ “เกลืออิ่ม” ที่ถูกใช้ในความหมายว่าอุดมสมบูรณ์ กับ “เกลือแพง” ซึ่ง

ความหมายก็ชัดเจนว่าคงหมายถึงของกินของใช้ราคาแพงนั่นเอง และเมื่อ

มาต่อท้ายค�าว่าข้าวเหลือซึ่งตีความได้ว่าราคาข้าวตกต�่า คนส่วนใหญ่ (ชาวนา) 

ก็คงต้องเดือดร้อนแน่

 ผมจะขอขยายความเรื่อง “เกลือ” อีกสักหน่อยเพราะปัจจุบันเราอาจจะ

ไม่ค่อยเห็นความส�าคัญของเกลือมากนักเพราะเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างถูกทั้ง ๆ  

ท่ีถูกน�าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ความส�าคัญของเกลือมีแค่ไหนลอง

พิจารณาดูจากกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้ก็แล้วกันครับ

  สมยัอาณาจกัรโรมัน เคยจ่ายเงนิเดอืนให้ทหารเป็นเกลอื และค�าว่า salary 

ในภาษาอังกฤษที่เราแปลกันว่าเงินเดือนนั้นก็มาจากค�าว่า Salarium ที่แปลว่า

เกลือในภาษาละติน

  เกลือเป็นสินค้าผูกขาดโดยชนชั้นปกครองของจีนมาตั้งแต่ยุคก่อน

สามก๊ก และเป็นสินค้าผูกขาดเรื่อยมาแม้แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น

ระบอบสาธารณรฐัแล้ว และทีก่�าลงัเป็นข่าวเศรษฐกจิฮอืฮาพอสมควรในตอนนี ้

ก็คอืรัฐบาลจนีเตรยีมจะยกเลกิการผกูขาดเกลอืภายในปี 2560 คอือกี 2 ปีข้างหน้า 

จากที่เคยผูกขาดมากว่า 2 พันปีซึ่งยาวนานกว่าการก่อตั้งอาณาจักรไทยเสียอีก

  ตอนที่อังกฤษเข้ามาเป็นเจ้าอาณานิคมเหนืออินเดีย ก็เข้ามาผูกขาด

การค้าเกลอืเพือ่หารายได้ และการผกูขาดนีเ้องเป็นชนวนน�าไปสูก่ารต่อสูเ้รยีกร้อง

เอกราชโดยมหาตมะคานธี ซึ่งการประท้วงรัฐบาลอังกฤษครั้งแรกของท่านนั้น

เป็นการต้มเกลือจากน�้าทะเลขึ้นใช้เองซึ่งอังกฤษถือว่าผิดกฎหมาย 

 Selamat bertemu kembali  สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพทั้งหลาย  

ส�าหรับคร้ังนี้ผมขอน�าเสนอค�าศัพท์ภาษามลายูที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงที่มี

มากมายหลายชนิด ซึ่งดูได้จากประเภทของอาหารของชนในแต่ละชาติพันธุ์ 

เช่น ชาวมลายู ชาวจีนและชาวทมิฬ เป็นต้น  

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Ramuan รามูวัน เครื่องปรุง

Rempah เริมปะฮ์ เครื่องเทศ

Kicap กีจัป น�้าปลา

Kicap soya hitam กีจัป โซยา ฮีตัม ซีอิ๊วด�า

Sos tomato ซอส โตมาโต ซอสมะเขือเทศ

Sos soya ซอส โซยา ซอสถั่วเหลือง

Sos cili ซอส ชิลี ซอสพริก 

Sos tiram ซอส ตีรัม ซอสหอยนางรม

Serbuk cili เซิรบุก ชิลี พริกป่น

Lada benar ลาดา เบอนัร พริกไทย

Lada ลาดา พริกสด

Gula กูลา น�้าตาล

Gula pasir กูลา ปาซิร น�้าตาลทราย

Gula merah กูลา เมระฮ์ น�้าตาลอ้อย/น�้าตาลปีบ

Garam การัม เกลือ

Celagi เชอลากี มะขาม

Belacan เบอลาจัน กะปิ

Tepung gandum เตอปง กันดุม แป้งสาลี

Tepung beras เตอปง เบอรัส แป้งข้าวเจ้า

Perasa เปราซา ผงชูรส

Minyak masak มิญะก์ มาซะก์ น�า้มนัส�าหรบัปรงุอาหาร

Minyak sayuran มิญะก์ ซายูรัน น�้ามันพืช

Manis มานิส หวาน

Masam มาซัม เปรี้ยว

Masin มาซิน เค็ม

Pahit ปาฮิต ขม

 รายละเอยีดของเครือ่งปรงุนัน้ยงัมอีีกมากมาย ส�าหรบัครัง้นีข้อน�าเสนอ

เพียงแค่นี้ก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ Terima kasih  dan berjumpa lagi. 

     เห็นไหมครับว่าท�าไมเกลืออิ่มจึงแปลว่าข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ และ

ท�าไมเกลือแพงจึงมีความหมายเหมือนกับข้าวยากหมากแพง นอกจากนั้นการที่

ส�านวนโบราณชอบจับคู่ข้าวกับเกลือนี้เองจึงท�าให้เกิดเพลงฮิตขึ้นมาเพลงหนึ่ง 

เพลงหนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือยังไงล่ะครับ



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์

1 ทศวรรษสึนามิ

 ในวนัที ่26 ธนัวาคม 2547 ช่วงเช้า ณ เวลาประเทศไทย ได้เกดิแผ่นดนิไหว

ในมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิกระทบชายฝั่งของประเทศต่างๆ 

ในบริเวณนั้น โดยที่ประเทศที่มีจ�านวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย  

ส่วนประเทศไทยมจี�านวนชาวต่างชาตเิสยีชวีติมากทีสุ่ด นับเป็นภัยพิบตัธิรรมชาติ

ที่สร้างความเสียหายที่มากที่สุดในของไทยและของโลก

 เนือ่งจากก่อนหน้านี ้ สึนาม ิ เป็นส่ิงท่ีไม่มใีครคาดคดิว่าจะเกดิกบัประเทศไทย 

จรงิๆ เข้าใจแต่เพยีงว่าจะเกดิในประเทศญีปุ่น่หรอืทีอ่ืน่ๆ ทีต่ัง้อยูก่ลางมหาสมทุร 

เช่น มลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เพราะแม้แต่ค�าว่าสึนามิ( ) นี้

ยังเป็นค�าในภาษาญี่ปุ่น ที่แปลว่า คลื่นที่ท่าเรือ หรือ คลื่นชายฝั่ง

        ในช่วงระยะเวลาที่ยากล�าบากนี้  จึงเป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือร่วมใจของ 

พีน้่องชาวไทย ทัง้ในและนอกประเทศทีร่่วมกนัช่วยบริจาคทรัพย์สินและส่ิงของ

บรรเทาทกุข์ เกดิกระแสของจติอาสาในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่ในกรุงเทพมหานครและแบกเป้ลงไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

 แม้ว่านโยบายของรฐับาลไทยในขณะนัน้จะปฏเิสธไม่ขอรบัความช่วยเหลอื 

ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ขอรบัความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ แต่ทว่าถ้าต่างประเทศ

จะให้รัฐบาลไทยก็จะไม่ปฏิเสธ จึงไม่ได้หยุดยั้งความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ให้หลัง่ไหลเข้ามายงัประเทศไทย โดยเฉพาะบรรดาประเทศทีม่ปีระชาชนของตน 

มาเสยีชวีติ ณ ประเทศไทย ซึง่ส่วนใหญ่แล้วจงึเป็นประเทศในกลุม่สแกนดเินเวยี

ที่มาในฐานะนักท่องเที่ยว ส่วนชาวต่างชาติอีกกลุ่ม คือ บรรดาแรงงานข้ามชาติ

ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เพือ่เปิดศนูย์รงัสติให้เป็นสถานทีพ่กัพงิแก่บรรดาชาวต่างชาตท่ีิได้รับผลกระทบ

ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ ผู้เขียนได้ไปเป็นอาสาสมัครที่นี่ในช่วงปีใหม่ 

เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่กลับบ้าน ท�าหน้าที่ประสานงาน รับโทรศัพท์คุยกับ 

ชาวต่างชาติที่มาตามหาญาติของตน ผู้เขียนต้องดูรูปภาพของบรรดาผู้เสียชีวิต

บางส่วนที่มีเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีถ่ายรูปมาให้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่สลดใจ

และติดตา 

 ในช่วงปีใหม่นั้นเอง กระทรวงยุติธรรมได้ติดต่อมายังคณะนิติศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่เปิดรบัสมคัรอาสาสมคัรนสิติเข้าร่วมเป็นคณะท�างาน

เบื้องต้นลงไปยังพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา เพื่อส�ารวจ

ข้อมูลปัญหาทางกฎหมายเป็นระยะเวลาก่อนที่คณะท�างานหลักจะลงพื้นที ่

ในภายหลัง ซึ่งผู้เขียนไม่ลังเลที่จะยินดีเข้าร่วมทันที

 วนัที ่2 มกราคม จงึร่วมเดนิทางไปพร้อมคณะท�างาน โดยเครือ่งบนิ B-130 

ซึ่งกลุ่มนิสิตทั้งหมด พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ บางส่วน ประจ�าอยู่ที่บริเวณ

เขาหลัก จังหวัดพังงา 

 เม่ือเครื่องบินลงที่สนามบินภูเก็ต สิ่งที่น่าตกใจ คือ กองภูเขาเสื้อผ้า 

ทีส่งูไม่ต�า่กว่า 10 เมตร เมือ่สอบถามจงึทราบว่าปรมิาณเสือ้ผ้าทีไ่ด้รบับรจิาคนัน้

มากมายมหาศาล ต่างขาดหน่วยงานและคนทีจ่ะบรหิารจดัการและท�าการแจกจ่าย 

เพราะแต่ละหน่วยงานต่างก็ต้องการแจกถุงยังชีพที่ตนเตรียมมา

 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนท่ีได้พบเห็นการท�างานท่ีเข้มแข็งของกองทัพ

ท่ีส่งท้ังบุคลากรและเครื่องมือลงไปยังพื้นที่ และเป็นหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติ

การกู้ชีพและค้นหาผู้เสียชีวิตโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานหลักในการ

ท�าหน้าที่ฟื้นฟู สร้างที่พักอาศัยชั่วคราวอีกด้วย

 ผู้เขียนได้ประสบกับสายตาของผู้ประสบภัยที่หมดอาลัยในชีวิต จนท�าให้

บรรยากาศในการท�างานส�ารวจข้อมลูถูกปกคลุมไปด้วยความสิน้หวงั ค�าถามท่ีจะ

กระทบกระเทอืนจติใจต้องหลกีเลีย่ง และการทีไ่ด้พดูคยุภาษาใต้กจ็ะท�าให้ได้ค�าตอบ

มากกว่าภาษากลาง แต่ก็ค�าตอบที่ได้รับก็คลุกเคล้าไปด้วยคราบน�้าตาและเสียง 

ที่สั่นคลอน

 ทุกวันตอนเย็นที่กลุ่มนิสิตนั่งอยู่ท้ายรถกระบะกลับที่พัก ทุกคนก็จะ

สัมผัสกับความหมายที่แท้จริงของค�าว่ากลิ่นอายของความตายคืออะไร ซึ่งเป็น

สิง่ทีไ่ม่เหน็ได้ด้วยตาแต่สมัผสัได้ด้วยใจ และน�าไปสูค่วามเงยีบสงดัตลอดเส้นทางกลบั

ที่ไม่ต้องสื่อสารด้วยค�าพูดแต่ก็รับรู้ได้ด้วยใจกันทุกคน 

 การให้ความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามาแต่ขาดการประสานงานและ 

การบริหารจัดการ จึงท�าให้ของบรรเทาทุกข์ปะปนไปด้วยสิ่งของที่ตรงกับความ

ต้องการของผู้ประสบภัยบ้าง และสิ่งของที่ตรงกับใจของผู้ให้ความช่วยเหลือ

และคิดว่าผู้ประสบภัยบ้าง อาทิเช่น สิ่งของบรรเทาทุกข์บางประเภทจ�าเป็นกับ

ผู้ประสบภัย แต่ผิดช่วงเวลา 

        ผู้เขียนเห็นผู้ประสบภัยได้รับการแจกข้าวสาร และหม้อหุงข้าว ซึ่งสิ่งของ

เหล่านี้ต้องกองอยู่ในเต็นท์พักพิงชั่วคราว ตั้งอยู่ในลานกว้างๆ และไม่มีปลั๊กไฟ

ให้เสียบใช้

 บริเวณพื้นที่ประสบภัยใดที่ตกเป็นข่าว ความช่วยเหลือก็หลั่งไหลไปถึง 

อย่างท่วมท้น หรอืบคุคลสาธารณะท่านใดออกข่าวขอรบัความช่วยเหลือ ภายใน 

ระยะเวลาไม่กี่อึดใจก็จะได้รับการแจ้งว่าสิ่งของที่ต้องการมีผู้บริจาคให้แล้ว  

แต่ถ้าเป็นที่ไม่ตกเป็นข่าวหรือผู้ที่ร้องขอไร้สถานภาพทางสังคม เสียงขอความ-

ช่วยเหลือก็จะเงียบงัน 

 ประสบการณ์ท่ีสะเทือนใจที่สุดในการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์  

คือ การแจกของเพื่อออกข่าว ผู้เขียนประสบด้วยตนเอง เห็นผู้บริจาคลงมาจาก

รถตู้ แจกของให้ผู้ประสบภัยจ�านวน 3 คน พร้อมกับถ่ายภาพและอัดวิดีโอ แล้ว

กข็ึน้รถจากไปปล่อยให้คนทีเ่หลอืนบัสบิทีร่อต่อแถวงนุงง ประสมอารมณ์โกรธเคอืง 

และเสยีความรูส้กึ  หรอืไม่กข็บัรถวิง่ผ่านมาแล้วโยนของลงมาให้กบัพืน้ให้แย่งกนัเอา

 ส�าหรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ผู้เขียนได้เจอกับกลุ่มแพทย์และ

พยาบาลจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งแจกจ่ายยารักษาโรคที่มีฉลากเป็นภาษาเกาหลี 

หมอและพยาบาลพูดภาษาไทยไม่ได้ ผู้เขียนจึงใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร จึงเป็น

อุปสรรคประการส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าเข้าไปขอรับบริจาค

 มีการแบ่งแยกค่ายของผู ้ประสบภัยระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ  

ซึ่งชาวต่างชาติก็จะเข้ามาดูแลคนของตนเอง
(อ่านต่อหน้า7)

ทีมงานในวันแรกที่ลงพื้นที่ประสบภัยสึนามิ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใช้แบบ 6 : 3 : 3 : 4 

เหมือนกับประเทศไทย คือ ประถมศึกษา  6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี  

มัธยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี และอดุมศกึษา 4 ปี โรงเรยีนประถมศกึษาเป็นการศกึษา

ภาคบังคับ 6 ปี เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครเข้าเรียน เมื่ออายุ 6 ขวบ 

หลักสูตรที่จัดสอนในชั้นประถมศึกษา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาเกาหลี  

ศีลธรรม  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์  พลศึกษา  ดนตรี  และศิลปะ และโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เป็นการศึกษาภาคบังคับร่วมกับประถมศึกษา 6 ปี  

รวมเป็น 9 ปี เหมอืนประเทศไทย) ระดบันีไ้ม่มกีารสอบเข้า เดก็นกัเรยีนได้เรยีน

เกี่ยวกับภาษาเกาหลี  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  

การบ้านการเรือน  พลศึกษา  ดนตรี  ศิลปะ  และภาษาต่างประเทศ  นักเรียน

เกาหลหีากต้องการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จะได้รับเลือกให้เข้าเรียน 

ในโรงเรยีนใกล้บ้าน พ่อแม่ทีไ่ม่น�าลกูสมคัรเข้าเรยีนในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา-

ตอนต้นอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 

 โรงเรยีนระดับประถมศึกษาในประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี มกีารจดัการเรยีน 

การสอนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

เรียนอยู่ในโรงเรียน ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการศึกษาพิเศษ มีจ�านวน  8 คน 

ต่อนักเรียนหนึ่งห้องเรียน และ  มีครูประจ�า 1 คน มีครูผู้ช่วยอีก 3 คน ส�าหรับ

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาอนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 

ช่วยทางโรงเรียนสอนหรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ช่วยสอนนักเรียน

ทีอ่่านหนงัสอืยงัไม่ค่อยได้ หรอืสอนคณติศาสตร์ให้นกัเรยีนทีอ่่อนวชิาคณติศาสตร์ 

ในโรงเรียนมีห้องวิทยาศาสตร์ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 

การเรียนการสอนไว้พร้อมเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปและท�าการทดลองจริง  

ส�าหรบัเดก็อนบุาลครไูด้ฝึกให้นกัเรยีนช่วยเหลอืตนเอง และมคีวามคดิสร้างสรรค์

โดยให้เลอืกท�าชิน้งานทีน่กัเรยีนชอบ ด้วยการช่วยเหลอืตนเอง ท�าให้เดก็เกาหล ี

ได้รบัการฝึกให้เป็นผูรู้จ้กัคดิและช่วยเหลอืตนเองตัง้แต่เดก็ นอกจากนัน้ ยงัเน้น 

การสอนให้เดก็มรีะเบยีบวนัิย และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อสงัคมโดยรวม       

 ความเหมือนและความต่างของการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

และประเทศไทย

 1. ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ประเทศไทย

จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เหมือนกัน

 2. การเรียนในระดับมัธยมศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีบังคับ

เรียนวิชาการจัดการ ท�าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารและ

การจัดการเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐ-

เกาหลี ส�าหรับประเทศไทยไม่มีการบังคับเรียนวิชาการจัดการ ท�าให้นักเรียน

•	 	

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจัดการศึกษาอย่างไร
รศ. พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน                ผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.

 กลุ่มคนที่ถูกลืม เมื่อกล่าวเช่นนี้ก็คงต้องนึกถึงชาวมอร์แกน ซึง่หลงัจาก

เกดิภยัสนึามจิงึเป็นจดุทีท่�าให้สงัคมไทยตระหนกัให้ความส�าคญักบัชนกลุม่น้อย 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเรื่องเล่าเตือนภัยสึนามิจนน�าไปสู่การรักษาชีวิตกลุ่ม

ชาวมอร์แกนจ�านวนหนึ่งเอาไว้

 นอกจากนี ้ บรรดาข้าราชการในพืน้ทีก่เ็ป็นคนอกีกลุม่ทีถ่กูละเลย โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่บรรดาข้าราชการชัน้ผูน้้อยและระดบัปฏบิตักิารต่างๆ เพราะทกุหน่วยงาน

ในส่วนกลางก็ต่างลงไปยังพื้นที่ตลอด จนแทบจะกล่าวได้ว่าทุกๆ ชั่วโมงจะม ี

ผู้หลักผู้ใหญ่ลงพื้นที่เสมอๆ 

 ผู้เขียนจ�าได้อย่างแม่นย�าว่าไปติดต่อที่ศาลากลางท่ีถ่ายเอกสาร จึงนั่งคุย 

กับเจ้าหน้าที่ที่ส�านักงานจังหวัดจึงได้ค�าตอบว่าเหนื่อยมาก เพราะต้องท�างาน

ตลอดทั้งวัน กลางคืนก็นอนที่ท�างาน เนื่องจากไม่มีบ้านให้กลับแล้ว ซึ่งเป็น 

ค�าตอบท่ีท�าให้ฉกุคดิได้ว่า ข้าราชการในพืน้ทีบ่างส่วนกเ็ป็นผู้ประสบภัยโดยตรง

เหมือนกนั  แต่ยงัต้องท�างานในหน้าทีแ่ละอทุศิเวลาให้กบัรฐัอย่างเตม็ความสามารถ

 ผลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ก็พบกับปัญหากฎหมายที่สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ คนสาบสูญและมรดก 

หากแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด คือ ปัญหาเรื่องเอกสารในการขอรับความช่วยเหลือ

ต่างๆ จากรัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการหลักฐานทางทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น

บัตรประจ�าตัวประชาชน จนไปถึงทะเบียนบ้านท่ีต้องน�าตัวจริงมาแสดง 

ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยส�าหรับผู้ที่บ้านของตนถูกสึนามิท�าลายไปหมด และเป็นอีก 

อุปสรรคที่ท�าให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้

 แม้ว่าเวลาจะผ่านไปสิบปีแล้วส�าหรบัเหตกุารณ์ภัยพบิตัสินึาม ิ สิง่ปลกูสร้าง

ต่างๆ ก็แทนที่บรรดาซากปรักหักพังและกลบคราบรอยน�้าจนหมดสิ้น แต่ทว่า

ส�าหรบัผู้ประสบภยัหรือผู้ท่ีมส่ีวนร่วมในเหตกุารณ์อย่างผูเ้ขยีนแล้ว บรรดาภาพ

และประสบการณ์ต่างๆ ก็ยังคงไม่อาจลบเลือนไปจากความทรงจ�า และร่องรอย

ของคราบน�้าตาก็ยังคงติดตรึงอยู่ในจิตใจ

 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขออุทิศบทความนี้ให้กับผู้ประสบภัยและญาติของ 

ผู้เสียชีวิตทุกท่านครับ

1 ทศวรรษสึนามิ                                 (ต่อจากหน้า 6 )

ไทยไม่ค่อยรู้จักเรื่องธุรกิจการจัดการเหมือนนักเรียนจีน  สิงคโปร์ และประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี

 3. นักเรียนเกาหลีที่เรียนสายอาชีพจะต้องสอบ 2 ครั้ง หากสอบไม่ผ่าน

สามารถเข้าเรยีนสายสามญัได้เลย รฐับาลเกาหลสีนบัสนนุนกัเรยีนสายอาชพีจรงิ ๆ 

ส�าหรับประเทศไทยนักเรียนที่เข้าเรียนสายอาชีพมักเป็นเด็กที่มีผลการเรียน 

รองจากนักเรยีนทีเ่ข้าเรยีนสายสามญั รัฐบาลไทยควรหนัมาพฒันาด้านอาชีวศกึษา

ให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อจะได้ช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

 4. สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี     

ร้อยละ 80 เป็นของเอกชน แต่กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี

ท�าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ส�าหรับประเทศไทยการศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่

เป็นของรัฐ มีมหาวิทยาลัยของเอกชนอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก

 5. การจัดการศึกษาทุกระดับจากปฐมวัยถึงมหาวิทยาลัย กระทรวง

ศึกษาธิการประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ท�าให้เห็นถึง

เอกภาพของการบริหาร ส�าหรับประเทศไทยการรับผิดชอบในการจัดการศึกษา   

มหีลายกระทรวงและหลายหน่วยงาน  ท�าให้เกดิความซ�า้ซ้อน สิน้เปลอืงทรัพยากร 

และท�าให้คุณภาพการศึกษาอาจแตกต่างกันไป  การจะรวมให้หน่วยงานเดียว 

รับผิดชอบจัดการศึกษาเหมือนเกาหลีท�าได้ยาก

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ความส�าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก  

เพราะถอืว่าการศกึษาเป็นหนทางแห่งความก้าวหน้าของประเทศ  ท�าให้คนในชาติ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเจริญอย่างรวดเร็ว  เพราะผู้น�า 

มีความจริงจัง เข้มแข็ง และสืบสานแนวนโยบายติดต่อกันได้มาเป็นเวลานาน   

ซึ่งในปัจจุบันประเทศเกาหลีได้ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทยไปศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทุกปี

อ้างอิง

การศึกษาส�าหรับเด็กในประเทศเกาหลี http://oneclick.law.go.kr/csmv 

 CnpRetrieveP.laf?esmSeg=59880c cfno=3&cciNo=2&cnpcesNo=3  
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๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในแต่ละข้ันตอน มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงได้ก�าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ�าภาค 1 

ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค เป็นดังน้ี

จ. 23 ก.พ. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558 จ�าหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค

  ที่สาขาวิทยบริการฯ (เว้นวันหยุดตรงกับ 

  เทศกาลสงกรานต์)

จ. 23 ก.พ. 2558 - จ. 25 พ.ค. 2558 จ�าหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค

  ทางไปรษณีย์

จ. 23 ก.พ. 2558 - ศ. 19 มิ.ย. 2558 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์ (เฉพาะประเภท 

  ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)

ศ. 22 พ.ค. 2558 - จ. 25 พ.ค. 2558 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  ส่วนภูมิภาค และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต  

  ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1)

ส. 27 มิ.ย. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  ส่วนภูมิภาค และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต  

  ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) 

อ. 7 ก.ค. 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

ส. 20 มิ.ย. 2558 - จ. 22 มิ.ย. 2558 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

  ที่สาขาวิทยบริการฯ

พ . 1 ก.ค. 2558 - อ. 18 ส.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1

  ปีการศึกษา 2558 ทาง INTERNET 

พ. 8 ก.ค. 2558 - พ. 30 ก.ย.  2558 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 11 ก.ค. 2558 - อา. 8 พ.ย. 2558 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ศ. 7 ส.ค. 2558 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า 

  ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

ส. 8 ส.ค. 2558 - อา. 9 ส.ค. 2558 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 

  และภาคฤดูร้อน/2557 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส. 12 ก.ย. 2558 - อา. 13 ก.ย. 2558

ส. 19 ก.ย. 2558 - อา. 20 ก.ย. 2558

ส. 21 พ.ย. 2558 - อา. 22 พ.ย. 2558

ส. 28 พ.ย. 2558 - อา. 29 พ.ย. 2558

จ. 30 พ.ย. 2558 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในแต่ละข้ันตอน มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงได้ก�าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ�าภาค 1 

ปีการศึกษา 2558 เป็นดังน้ี

จ. 16 มี.ค. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง  INTERNET

   (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

จ. 20 เม.ย. 2558 - ศ. 15 พ.ค. 2558 จ�าหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ 

จ. 20 เม.ย. 2558 - ศ. 19 มิ.ย. 2558 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

  (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

จ. 20 เม.ย. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558 จ�าหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ท่ีมหาวิทยาลัย

ศ. 22 พ.ค. 2558 - จ. 25 พ.ค. 2558 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ท่ีมหาวิทยาลัย 

   (ครั้งที่ 1)

ส. 27 มิ.ย. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ท่ีมหาวิทยาลัย 

  (ครั้งที่ 2)

อ. 7 ก.ค. 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ที่รามฯ 2)

ส. 6 มิ.ย. 2558 - อ. 9  มิ.ย. 2558 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2558

  ที่มหาวิทยาลัย       

ส. 6 มิ.ย. 2558 - ส. 17  ต.ค. 2558 ลงทะเบียนสอบ e-Testing      

จ. 15 มิ.ย. 2558 - พ. 19 ส.ค. 2558 สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม

พ. 26 ส.ค. 2558 - อ. 20 ต.ค. 2558 ประกาศของส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

พ. 8 ก.ค. 2558 - พฤ. 22 ต.ค. 2558 บรรยายในชั้นเรียน

ศ. 17 ก.ค. 2558 - จ. 20 ก.ค. 2557 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และ

  ภาคฤดูร้อน/2557

อ. 28 ก.ค. 2558 - พ. 26 ส.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2558

  ทาง INTERNET        

ศ. 7 ส.ค. 2558 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน-

  ทางไปรษณีย์  ภาค 1/2558 ของนักศึกษาเก่า

พ. 19 ส.ค. 2558 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)                                                                  

พฤ. 20 ส.ค. 2558 - อ. 25 ส.ค. 2558 สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2557

ส. 24 ต.ค. 2558 เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)

จ. 26 ต.ค. 2558 - อา. 15 พ.ย. 2558 สอบไล่ภาค 1/2558

  (เว้นวันท่ี 8 พ.ย. 2558)

จ. 16 พ.ย. 2558 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

วันสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2557

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

}
} วันสอบไล่ภาค 1/2558

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

•	  
การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

 คณะศกึษาศาสตร์ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวชิาจากทีไ่ด้ประกาศไว้เดมิ 

ใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมได้เป็น

กรณีพิเศษ ดังนี้

 CSO4202 FIELD TRIPS IN SOCIAL STUDIES 2 3 CR.

  M 0930 - 1120  SWB 605      ASST.PROF.KASINEE

 KIN4111 FIELD EXPERIENCE AND SEMINAR  6 CR.
  M-S CONTACT INSTRUCTOR STAFF
 REC4211 FIELD EXPERIENCE IN LEADERSHIP 6 CR.
  AND RECREATION MANAGEMENT
  M-S CONTACT INSTRUCTOR STAFF
 REC4222 RECREATION SEMINAR 3 CR.
  F 1730 - 1920 SWB 501 STAFF

 สำาหรับวันเวลาสอบไล่ และวันเวลาสอบซ่อม ภาค 2 ปีการศึกษา 2557  
ให้คณะดำาเนนิการจัดสอบเอง

}



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

ถาม ดิฉันเป ็นนักศึกษาสาขาวิทยบริการ- 

ส่วนภมูภิาค ขณะนีด้ฉินัเรยีนผ่านครบหลกัสตูรแล้ว 

ดิฉันต้องด�าเนินการท�าเรื่องจบหลักสูตรอย่างไร 

ตอบ ให้นักศึกษาตัดใบค�าร้อง หรือถ่ายส�าเนา-

ใบค�าร้องที่ปรากฏอยู่ท้ายเล่มระเบียบรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ที่นักศึกษาซื้อเพื่อสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ กรอกรายละเอียดแล้วส่งไปยังคณะ

ของนักศึกษา

ถาม ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree รหัส 56   

ผมจะมีสิทธิ์ เรียนได ้ เกียรตินิยมหรือไม ่ครับ  

เพราะผมยังไม่ได้เป็นนักศึกษาสมัครแบบปกติ 

และในขณะนี้ผมก�าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ครับ ช่วยกรุณาตอบปัญหาข้อสงสัยของผม

ด้วยครับ 

ตอบ จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2555 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 ข้อ 6 

ได้ก�าหนดว่า ให้ยกเลิกความใน 20.3 ของข้อ 20 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการ

ศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และ 

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “20.3 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตร

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

โดยสภามหาวิทยาลัยพจิารณาอนมุตัปิรญิญาเกยีรตนิยิม

แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ 

ดังนี้

  20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

  20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.50

  20.3.3 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.25

 ทัง้นี ้ นกัศกึษาทีจ่ะได้รบัปรญิญาเกยีรตนิยิม

ต้องไม่เคยลงทะเบียนวิชาใดและสอบได้วิชานั้น

มากกว่า 1 ครั้ง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบ 

ได้กระบวนวชิาตามหลักสูตรใหม่ทีใ่ช้แทนกระบวนวชิา 

ตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว

  20.3.4 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ 8 ข้อ 9 

ข้อ 10 และข้อ 14 จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ

ปรญิญาเกียรตนิิยม ยกเว้นส�าหรบัผู้ท่ีมหีน่วยกติสะสม 

เพราะเคยสมคัรเข้าเป็นนกัศกึษารายกระบวนวชิามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศกึษา 

เป็นรายกระบวนวชิา เพือ่เตรยีมศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

พ.ศ.2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองและ

รับเข้าเป็นนักศึกษาต่อเนื่องตามข้อ 5 ต้องศึกษา 

ให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็นจ�านวน

ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร และอาจเสนอชื่อให้ได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยมตามข้อ 20 โดยอนุโลม

 ในขณะนี ้ นกัศกึษาเป็นนกัศกึษา Pre-degree 

และเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เมื่อนักศึกษาจบ กองบรรณาธิการ

การแบ่งมรดกที่ดิน

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม              ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 เรามักจะได้ยินค�าที่ว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน 

เวลาแบ่งอะไรให้ลูกก็จะได้ไม่เท่ากัน แม้ว่าพ่อแม ่

บางคนอาจจะบอกว่าแบ่งให้เท่ากันเสมอก็เชื่อ

เถอะว่ายากทีจ่ะแบ่งให้เท่าๆ กนัได้ แต่ถ้าน�าเอาความรู ้

ทางคณติศาสตร์มาใช้กส็ามารถจะแบ่งให้เท่ากนัได้  

ตัวอย่างท่ีจะน�ามาเสนอในวันนี้จะเสนอการแบ่ง

ที่ดินที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

หรอืรปูพืน้ทีท่ี่สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กนั

ได้โดยง่าย จะขอยกตวัอย่างทีด่นิเป็นรปูสีเ่หลีย่มใดๆ 

และก�าหนดจดุ 1 จดุท่ีจะลากเส้นแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 

2 ส่วนเท่ากัน ดังรูป

                                                    

หลกัการในการแก้ปัญหาคอื การแปลงพืน้ทีส่ีเ่หลีย่ม

เป็นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและแบ่งพื้นที่สามเหลี่ยม

ออกเป็นสองรปูเท่าๆ กนั โดยการแบ่งครึง่ฐาน ดงัรปู

                                                    

วิธีการ ต่อ XA, XB ลาก DY // XA, CZ // XB พบ 

AB ท่ีต่อออกไปท่ี Y, Z  ต่อ XY, XZ จะได้ว่าสามเหลีย่ม 

 XYZ เท่ากับ สี่เหลี่ยม ABCD  แบ่งครึ่ง YZ  ที่ W  

ต่อ XW  จะได้ว่า รูปสามเหลี่ยม XYW เท่ากับ รูป-

สามเหลี่ยม XWZ  แต่ รูปสามเหลี่ยม XYW เท่ากับ 

รูปสี่เหลี่ยม XDAW  และรูปสามเหลี่ยม XWZ 

เท่ากับ รูปสี่เหลี่ยม XWZC ซึ่งจะได้ตามมาว่า  

รูปสี่เหลี่ยม XDAW  เท่ากับ รูปสี่เหลี่ยม XWZC  

นั่นคือเส้น XW (เส้นแบ่งที่ลากจากต้นมะพร้าว)

จะแบ่งที่ดินดังรูปออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กันตาม-

ต้องการ

            ท่านผู้อ่านครับนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง

ที่น�าคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ได้  จริงไหมครับ

•	  
การงดสอนกระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

 ด้วย คณะบรหิารธรุกจิ คณะศกึษาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะ- 

สือ่สารมวลชน มคีวามจ�าเป็นบางประการไม่สามารถ

เปิดสอนกระบวนวิชา CAE3211, CAE3216, 

CAE3227,  CEN4107, CEN4108, COS2206, 

COS2256,  COS2266, COS4505, HEC2401, 

HEC3207,  HEC3512, HEC3515, HEC4202, 

HEC4502,  HRM4322, HRM4325, HRM4326, 

INT3152,  INT4301, INT4601, MCS2360, 

MCS4491,  POL3178, POL4146, POL4236 

PSY4205 ที่ประกาศเปิดสอนในม.ร.30 ภาค 2  

ปีการศึกษา 2557 นี้ได้

 ดังน้ัน มหาวทิยาลยัจงึให้งดสอนกระบวนวชิา

ดังกล่าวในภาค 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ 

การศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 นักศึกษาต้องใช้วุฒ ิ

การศกึษามธัยมศกึษาปีท่ี 6 สมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

วันท่ีมหาวิทยาลัยเป ิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  

และเรยีนต่ออกีไม่เกิน 2 ปี (หลกัสูตรทีศ่กึษาปรญิญาตรี  

4 ปี) และได้เกรดตามข้อบงัคบัข้างต้น นกัศกึษาก็มสิีทธิ์

ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมตามความตั้งใจได้

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  

กองกจิการนักศกึษา ขอเชญินักศกึษาท�าประกนัภยั-

อบุตัเิหตสุ่วนบคุคล โดยเสยี ค่าเบีย้ประกนัในอตัรา 

150 บาทต่อป ี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณี 

ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ คร้ังละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิตหรือ 

บาดเจบ็ทพุพลภาพจะได้รบัเงนิชดเชย 150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำานวน 150 บาท ส่ังจ่าย 

ในนาม (หวัหน้างานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา 

ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำาแหง 10241) ได้ตั้งแต่

บดันี ้ - 20 มกราคม 2558 โดยจะได้รบัความคุม้ครอง 

วันที่ 31 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 

พร้อมหลักฐานดังนี้

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 

ส�าเนาบตัรประจ�าตวัข้าราชการพร้อมรบัรองส�าเนา

ถูกต้อง 1 ฉบับ

 2. ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ 1 ฉบบั

 3. ซองเปล่าตดิแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง  

2 ซอง (ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบตัรประกนั) 

 ส่งมาที:่ งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

ภาค 2/2557

อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์สมร วิเศษมณี  

  	สื่อประกอบการเรียนการสอน

   -  ตำารา ภาษาสเปนระดบัพืน้ฐาน 2 ( SN 102) 

โดย  อาจารย์ดุษฎี น�าสวัสดิ์ชัยกุล (ซื้อได้ที่ศูนย์ต�ารา

ของมหาวิทยาลัย)

   - เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม โดย 

รองศาสตราจารย์สมร วเิศษมณ ี(ตดิต่อทีอ่าจารย์ผูส้อน)

  	ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ศึกษาไวยากรณ์

ภาษาสเปนในระดบัทีต่่อจากกระบวนวชิา SPN 1001 

ได้แก่

   - ค�าสรรพนามกรรมตรงและกรรมรอง 

(Los complementos directos e indirectos)

   -   ประโยคอนาคตกาล (El futuro imperfecto)

   - ประโยคแสดงเงื่อนไข (La oración  

condicional)

   -   การบอกฤดกูาล (La temperatura  y las 

estaciones) 

   -   ประโยคอทุาน ( La oración exclamativa )

   -   ประโยคค�าสั่ง (La oración imperativa)

   - ประโยคแสดงเหตกุารณ์ทีเ่พ่ิงเสรจ็สิน้ลง 

(El pretérito perfecto)

   - ประโยคแสดงอดีต (El  pretérito  indefinido)

   -  ค�าศัพท์และส�านวนในชีวิตประจ�าวัน

   -  ค�าศัพท์และส�านวนเกี่ยวกับสุขภาพ

   -  ค�าศัพท์และส�านวนในสนามบิน

   -  ค�าศัพท์และส�านวนในโรงแรม

  	วิธีการสอน 

   - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบทโดยใช้ 

สื่อที่เป็นต�ารา เอกสารประกอบเพิ่มเติมโปรแกรม 

Power Point และเว็บไซต์ภาษาสเปน

   - ฝึกการอ่านออกเสยีงค�า วล ีและประโยค

ที่ถูกต้อง

SPN 1002
ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐาน 2
(Fundamental Spanish 2)

ANT 3013
มานุษยวิทยากายภาพ
(PHYSICAL ANTHROPOLOGY)

 	แนวสังเขปวิชา ศึกษาและวิเคราะห์

ประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติในแง่สรีรวิทยา  

กลไกที่ท�าให้เกิดการวิวัฒนาการ  ศึกษาเกณฑ์การ

จัดล�าดับชั้นของสิ่งมีชีวิต  โดยเน้นสัตว์ประเภทม ี

กระดูกสันหลังและเลี้ยงลูกด้วยนม แนวความคิด

เกี่ยวกับชาติพันธุ์และสีผิว  ความสัมพันธ์ระหว่าง

ชีวภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

สังคมและวัฒนธรรม 

 	เอกสารการเรยีน เอกสารค�าสอน ANT 3013 

มานษุยวทิยากายภาพ และเอกสารประกอบการเรยีน 

ANT 3013 (S) มานุษยวิทยากายภาพ โดย อ.อัญชลา 

โภชนสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถถ่ายส�าเนาได้ที ่

ร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1

 	วันเวลาและสถานที่เรียน

  TU 09.30 - 11.20 (SLB 401)

 	หวัข้อหลกั แนวความคดิเรือ่งววิฒันาการ 

ของสิง่มชีวีติ แนวความคดิเร่ืองยคุฟอสซลิ การก�าหนดอายุ 

ลักษณะทางกายภาพของไพรเมทและพฤติกรรม

ทางสังคมที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม

ของกลุ่มสายพันธุ์ที่ร่วมสายวิวัฒนาการกับมนุษย์

แนวความคดิเรือ่งววิฒันาการขึน้เป็นมนษุย์ แนวความคดิ

เรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรม

 	แนวทางการวัดผล

  - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 3 ข้อ 

(60 คะแนน)

  - ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียนประจ�า สามารถ

สะสมคะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนนจาก

รายงานกลุ ่มที่ต ้องส่งตามวันที่ก�าหนดระหว่าง 

ภาคการศกึษาและน�าเสนอในชัน้เรยีน (จ�ากดัจ�านวนกลุม่) 

โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนน

การสอบอัตนัย 1 ข้อ

  - การท�ารายงานมจีดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิ

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการท�างาน

เป็นกลุ่มและมีโอกาสน�าเสนอผลงาน ซึ่งการท�า

รายงานนี้ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จ�าเป็น

ต้องท�าทกุคน) และไม่มกีารท�ารายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี

ในการสอบซ่อม 

 	วันและเวลาสอบ F 03 APR. 2015 B

 	ข้อแนะนำา

  - นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตามหัวข้อ

หลักๆ เช่น  แนวคิดต่างๆ ของการวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต (อาทิ ลีลล์ ดาร์วิน เมนเดล) ลักษณะทาง

กายภาพของไพรเมทในกลุ่มต่างๆ (ลิงดึกด�าบรรพ์ 

ลิงโลกใหม่ ลิงโลกเก่า เอปและมนุษย์) พฤติกรรม

ทางสังคมของไพรเมทและบรรพบุรุษของมนุษย์  

และหลักฐานการค้นพบสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการขึ้น

เป็นมนุษย์

  - ตามหลักสูตรก�าหนดให้วิชานี้ เป ิด

บรรยายในภาค 2 (ไม่เปิดในภาค 1) นักศึกษาควร

วางแผนการศึกษาล่วงหน้า

   - ฝ ึกท�าแบบฝึกหัดและเฉลยค�าตอบ 

พร้อมทัง้อธบิายข้อผดิ (error) และข้อผดิพลาด (mistake)

   -  ฝึกเขียนค�าและประโยค

   -  ฝึกการใช้ภาษาตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์

ภาษาสเปน

   - ฟังบทสนทนาที่เป็นเน้ือหาเสริมจากต�ารา 

เพื่อฝึกการฟัง และฝึกการสนทนาในสถานการณ์

ที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศสเปน  

   - ฟังเพลงภาษาสเปนเพือ่ฝึกการใช้ค�าศพัท์ 

ส�านวนภาษา และเพื่อความเพลิดเพลิน

   -  ทบทวนเนื้อหาสาระเมื่อบรรยายจบใน

แต่ละหัวข้อ  

                   - แนะน�าหนังสือและเว็บไซต์เพื่อศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติม     

  	ข้อแนะนำา     

        นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา SPN 1001  

มาก่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่าง

ต่อเน่ือง ควรท�าการศึกษาเน้ือหาสาระจากต�ารา

มาก่อนเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียนโดยหมั่นอ่าน

ออกเสียงค�าและประโยคตามหลักการออกเสียง 

ค�าภาษาสเปนที่ได้ศึกษามาแล้ว ท�าแบบฝึกหัดใน

แต่ละบทอย่างสม�่าเสมอ 

  ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยาย

ในชั้นเรียนได้ ให้ท�าตามข้อแนะน�าข้างต้นเช่นกัน 

และควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ผู ้สอนเพ่ือขอค�า

แนะน�าต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย์ผู ้สอนได้

ตามตารางเวลาบรรยายหรอืทีภ่าควชิาภาษาตะวนัตก 

คณะมนษุยศาสตร์ และทีอ่เีมล์ wsamorn@hotmail.com

  นอกจากการเข ้ าศึกษาในชั้น เรียนแล ้ว

นักศึกษาสามารถท�าการศึกษาได้อีกหลายวิธีได้แก่   

  ฟังการบรรยายทางวิทยุกระบวนวิชา 

ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 2 ( SN 102 ) ทางสถานี 

วทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศกึษา กรมประชาสมัพนัธ์ (สวศ.) 

ความถี ่1467 กโิลเฮร์ิต ในระบบ AM โดยตดิต่อสอบถาม 

เพิ่มเติมได้ที่ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

  ศึกษาจากแถบเสียงหรือแผ่นซีดีกระบวนวชิา

ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน  2 ( SN 102 ) โดยนักศึกษา

ติดต่อขอรบัการบรกิารนีไ้ด้ทีส่�านกัเทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

   เวลา-สถานที่บรรยาย   

LEC. อังคาร 08.30-11.10 น. ห้อง BNB 804

LAB. อังคาร 11.25-14.05 น. ห้อง BNB 804

  	การประเมินผล  ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ 

(ให้ใช้ดินสอด�าอย่างอ่อน 2 B ระบายค�าตอบ)

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  คะแนนสอบผ่าน  50 % 

เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที วัน-เวลาสอบเป็นไป

ตามตารางของมหาวิทยาลัย                                                                                                   



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

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

อบรมบุคลิกภาพและการพูด

 ศูนย์พัฒนาการพดูรามค�าแหง โดยความร่วมมอื 

สมาคมพฒันาการพดูแห่งประเทศไทย เปิดรบัสมคัร 

นกัศกึษาและบคุคลทัว่ไป เข้าฝึกอบรมในโครงการ 

พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 71 ในระหว่าง 

วนัท่ี 14-18 มกราคม 2558 ซึง่การอบรมประกอบด้วย 

หลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพโดย 

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุแิละมีช่ือเสียง พร้อมชิงโล่รางวลั 

การพูดดีเด ่นจากนายกสมาคมพัฒนาการพูด 

แห่งประเทศไทย 

 ผู้สนใจสมคัรได้ทีศ่นูย์พฒันาการพดูรามค�าแหง 

อาคารศลิาบาตร ช้ัน 1 ฝั่งห้องน�้าชาย ต้ังแต่บัดนี้  

ถงึวนัที ่ 12  มกราคม 2558  เวลา 09.00 - 17.00  น.   

และสอบถามรายละเอยีดได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์

  088-850-9859  (เจ ประธานโครงการ) 

	 088-724-9803  (ช่อ ประธานศูนย์ฯ) 

	 087-407-8566  (ครีม ประชาสัมพันธ์)

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

ในเรื่องที่เราอยากจะท�า หมั่นตรวจสอบหมั่นแก้ไข  

นีเ่ป็นเรือ่งส�าคญั ตรวจสอบอย่างเดยีวไม่ได้ต้องแก้ไขด้วย 

หรอืถ้าไม่มอีะไรทีจ่ะต้องแก้ไข ทกุอย่างดแีล้ว ควรทีจ่ะ 

ท�าดีให้เพิ่มขึ้นอีก ในปีใหม่นี้ถือโอกาสว่า ทุกวันเรา

จะท�าให้ดีกว่าเมื่อวาน วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน วันนี้

คิดดีกว่า วันนี้จะต้องท�าให้ดีกว่า ต้องขยันหมั่นเพียร

มากกว่าเมื่อวาน ให้บอกตนเองทุกครั้งไป ก็จะพบว่า

เวลาทีผ่่านไปนัน้ เป็นเรือ่งทีเ่ราได้ท�าสิง่ทีด่ ี เป็นเรือ่งที่

เราได้ลงมือกระท�าในสิ่งที่เป็นจริยธรรม คุณธรรม 

เป็นเร่ืองทีเ่ราพงึกระท�าพงึงดเว้น เมือ่มสีติตรวจสอบ

แล้วร�าลกึได้อย่างน้ี ครคูดิว่าปีใหม่กจ็ะดกีว่าปีทีแ่ล้วมา 

เราจะท�าปีนีใ้ห้ดทีีส่ดุกว่าปีทีแ่ล้ว พอปีต่อไปเรากจ็ะ 

ท�าปีนั้นให้ดีท่ีสุดกว่าปีท่ีผ่านไป เราก็จะพัฒนา

ขึ้นไปเรื่อย ๆ  คือท�าดีและก็เป็นสิ่งที่ดีไปตลอดไป 

ลองคิดดู ลองเขียนเป็นผังดูว่าเราท�าดีวันนี้ให้ดีกว่า

เมือ่วานนี ้ วนันีต้้องดกีว่าเมือ่วานนี ้ แล้วพอถงึวนัพรุง่นี้

ต้องดีกว่าวันนี้ ไล่กันไปเรื่อย ๆ ตามล�าดับ ความดี

ก็จะมากมาย การท�าความดีมากมายนั้นเป็นบารมี 

หมายถงึการสัง่สมความด ี การสัง่สมความชัว่นัน้ไม่ได้

ท�าให้อะไรดีขึ้นมาแน่นอน

 ลูกศิษย์ครับ ปีใหม่ครูขออาราธนาคุณพระ-

ศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ดลบันดาล

ให้ลูกศิษย์ได้พ้นทุกข์พ้นโศก พ้นโรคพ้นภัยพิบัต ิ

ทั้งปวง ถ้ามีความดีงามถ้ามีสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ถ้าสุขใจ

อยูแ่ล้วมคีวามสขุอยูแ่ล้ว กข็อให้สขุยิง่ ๆ ขึน้ไป ดยีิง่ ๆ 

ขึ้นไป ถ้าจะมีภัยอันตรายใดๆ มาสู่ ขอให้ขจัด 

ปัดป้องเสยีได้ ด้วยบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ด้วยบารมขีองสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม- 

ราชกมุาร ี ด้วยบารมขีองพระบรมวงศานุวงศ์  ขอให้ลกูศิษย์ 

มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลม มีความขยัน-

หมั่นเพียร มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี ด้วยบารมี

ของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ครูเชื่อว่ามีจริงและ

สัมผัสได้ ขอให้ลูกศิษย์ยังความเป็นนักปราชญ์- 

ราชบัณฑติให้เกดิแก่ตน แก่สกลุวงศ์ แก่ลูกหลานเรา 

แก่ประเทศชาติของเรา ด้วยบารมีที่ครูมี บารม ี

ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย คือความดีของครูบาอาจารย์

ท้ังหลาย จงเป็นรั้วป้องคุ้มครองภยันตรายให้พวก

ลูกศิษย์ตลอดไป ขอให้มีความเจริญงอกงามในทุกที่

ทุกถิ่น สวัสดีครับ

จดัอบรมเรือ่ง “การน�าพทุธธรรมมาใช้ในชีวติประจ�าวนั” 

อย่างต่อเนือ่ง เพราะคณะมนษุยศาสตร์และมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงตระหนักถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญ

ที่จะเผยแผ่พระธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จ-

พระสัมมาสัมพุทธเจ ้ าแก ่ประชาชนพลเมือง 

ของประเทศ อันประกอบด้วย บุคลากรภายใน-

มหาวทิยาลยั ได้แก่ นกัศกึษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  

ของมหาวทิยาลยั รวมทัง้บคุลากรภายนอก ประกอบกับ

การจัดอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจในด้าน

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม 

แก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 “ผมยินดีอย่างย่ิงท่ีได้ทราบว่าหลายท่าน 

เข้าอบรมอย่างต่อเนือ่ง แสดงถงึการทีท่่านเป็นชาวพทุธ 

ผูส้นใจใฝ่รูธ้รรมอย่างแท้จรงิ  ขอขอบคณุทกุท่านทีต่ดิตาม

เข้าอบรมพทุธธรรม สามารถเรยีนรูพ้ระธรรมค�าสอน 

และน�าพระธรรมมาเป็นหลักในการตรวจสอบการกระท�า

ของตน ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีสติและปัญญาและน�า

ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน  ขอให้ผู้อบรมช่วยกัน

ท�านุบ�ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมต่อไป 

 ส�าหรับการอบรม เรื่อง “การน�าพุทธธรรม

มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน” ประจ�าภาคการศึกษาที่ 2 

ปีการศึกษา 2557 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 

ถงึวนัที ่ 17 กมุภาพนัธ์ 2558 อบรมทกุวนัพธุและวนัศกุร์ 

เวลา 09.30-12.00 น. ที่ห้อง 602  อาคารสวรรคโลก 

ผู้สนใจสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

คณะมนุษยศาสตร์                        (ต่อจากหน้า 12)

 โดยกลุ่มกฎหมายอาญา มีผู้เข้าสอบ จ�านวน 

11,070 คน มีผู้สอบได้จ�านวน 2,130 คน ผู้ที่ได้

คะแนนสูงสุด คือ นางสาวจิรัชญา แก้วจงประสิทธิ์ 

บณัฑติคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สอบได้ 

80 คะแนน

 ส่วนผูท้ีส่อบได้ทัง้สองกลุม่วชิา คอื กลุม่กฎหมายอาญา

และกลุม่กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มจี�านวน 407 คน 

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง 

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โดยกลุ่มกฎหมายอาญา สอบได้ 74 คะแนน และ

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สอบได้ 76 คะแนน 

รวมได้ 150 คะแนน

 “คณะนิติศาสตร์มีความยินดีที่ได้เห็นบัณฑิต

นกักฎหมายของ ม.รามคำาแหงออกไปแสดงความรอบรู้

ทางวชิาการในสนามสอบด้านกฎหมายระดบัประเทศ 

เช่นที่สนามสอบของสำานักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนตบิณัฑติยสภา โดยสอบได้คะแนนสงูสดุในกลุม่

ดงักล่าว นอกจากสร้างชือ่เสยีงให้แก่   ม.รามคำาแหงแล้ว 

ยังยืนยันถึงศักยภาพของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา

จากคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำาแหงด้วย”

บัณฑิตรามฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

กระท�าดังกล่าว ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้น 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดให้มีการบรรยาย 

ในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวหมาก 

กรุงเทพฯ และบรรยายสรุปกระบวนวิชาตามตาราง

เรียนที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ณ สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติ รวม 23 จังหวัด ซึ่งนักศึกษา

สามารถตรวจสอบตารางเรียนและการบรรยายสรุป

ได้ท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนั้นๆ 

และจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ดังนั้นหากนักศึกษาท่านใดได้รับความเสียหาย 

จากการถูกกลุ่ม “เพื่อนเรียน” หลอกลวงอย่างไร 

นักศึกษาสามารถแจ้งความด�าเนินคดีกับกลุ่มบุคคล

ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

กลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อฯ                  (ต่อจากหน้า 1)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๘) วันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

  เราทราบกันดีอยู่ว่า เวลาไม่เคยหยุดเดิน 

เวลาจะหมุนไปเดินไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้ง  

แต่สิง่ท่ีเกดิขึน้กบัมนษุย์เรา มท้ัีงหยดุท้ังเดิน และ

สิ้นสภาพที่จะเดินและหยุดตลอดไป

 ลกูศษิย์ทีร่กัครบั ปีใหม่หมายความว่าเราขึน้ 

ศกัราชใหม่ ปีพทุธศกัราช 2558 บางเรือ่งบางอย่าง

เป็นทีพ่งึใจ เป็นทีช่อบใจของเรา บางเรือ่งกไ็ม่เป็น 

ทีช่อบใจไม่เป็นทีพ่งึใจ มบ้ีางทีพ่งึใจบ้างไม่พงึใจบ้าง 

ผสมผสานกนัไป ในความเป็นมนษุย์นัน้จะให้ทกุสิง่ 

ทกุอย่างพงึใจของเรา ไปทัง้สิน้ทัง้ปวงเป็นไปไม่ได้ 

เวลาที่ผ่านไปนักศึกษาควรจะทบทวนตนเองว่า 

เวลาที่ผ่านไปนั้น ผ่านแล้วผ่านเลยอย่างไรหรือไม่  

ผ่านไปโดยทีท่ิง้อะไรไว้ให้เราบ้าง ทิง้ผลงานทิง้ความคดิ 

ทิ้งการกระท�า สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นคุณธรรม

เป็นจริยธรรม สิ่งที่ขาดจริยธรรมด้อยจริยธรรม 

หรือด้อยความดี สิ่งที่แยกแยะได้ สิ่งที่แยกแยะ 

ไม่ได้ หรอืแยกแยะได้บ้างไม่ได้บ้าง  ดบ้ีางไม่ดบ้ีาง

อย่างนี้เป็นต้น 

 ในปีใหม่ท่ีมาถงึนี ้เมือ่เราทบทวนว่าปีทีแ่ล้ว

เรายังขาดตกบกพร่องอะไร เราหวังว่าเราจะท�า 

อะไรแล้วท�าได้หรอืไม่ ท�าได้เท่าใดแล้ว เรากท็บทวน

อีกครัง้หนึง่ ว่าเราจะด�าเนนิการต่อหรอืไม่ด�าเนนิการต่อ 

เราจะท�าอะไรหรอืไม่ท�าอะไร สิง่เหล่านีน้ัน้เราน่าจะ 

ต้องก�าหนดเป็นแผนท่ีชวีติ  แผนท่ีเวลาไว้  เราอาจจะ 

หาสมดุบันทึกหรอืปฏทิิน หรอือะไรต่าง ๆ ท�าเป็น 

ตารางไว้ ท�าเป็นเส้นกราฟไว้ว่า ไปถึงเดือนนั้น

เราจะท�าอะไร ถงึเดอืนนีจ้ะท�าอะไร  คอืพดูง่าย ๆ ว่า 

เราวางแผนในการให้ชวีติเรา  ท�าอะไรไปตามแผนนัน้

ในช่วงเวลาใด และเมื่อสิ้นปีเราสรุปได้ว่าเราท�า

ส�าเร็จแค่ไหนเพียงใดหรือไม่

 ในความเป็นจริงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เราย่อม

เอากลับคืนไม่ได้ เหมือนกันกับเราพูดอะไรถ้าพูด

ไปแล้ว เราจะคนืค�ากลบัค�าลบทิง้ กค็งจะท�าได้ยากยิง่ 

เพราะได้พูดไปแล้ว การกระท�าก็เช่นเดียวกัน  

เมือ่ได้ลงมอืท�าไปแล้ว เป็นผลหรือไม่อย่างไรกต็าม 

ก็เป็นเรื่องของเราได้ท�าแล้ว

 ลูกศษิย์ครบั การทบทวนตนเองหรอืหมัน่-

ทบทวนตนเองนัน้ เป็นเรือ่งทีค่วรกระท�าอย่างยิง่ 

เพราะจะท�าให้เราสมัฤทธิผ์ล ในเรือ่งทีเ่ราคาดหวงัไว้ 

สวัสดีปีใหม่

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามฯ จัดอบรม “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาฯ” รุ่นที่ 2

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ปราน ี พรรณวเิชยีร ทีป่รกึษาคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) เป็นวทิยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.” ปีการศึกษา 2557  

รุ่นที่ 2 โดยมี คณาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพจากคณะ/ส�านัก ร่วมอบรม เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร 

เปิดอบรมวิชา INT 1005 

ใช้เทียบผลสอบภาค 2/57

 ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

เปิดโครงการอบรมความรู ้ระบบคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น (INT 1005) ในภาค 2/2557 โดยนักศึกษา

สามารถใช้ผลการอบรมนำาไปเทียบกับผลสอบ

ในภาค 2/2557 ได้ อบรมระหว่างวันที่ 14 - 26 

กุมภาพันธ์ 2558 ตามรายละเอียดดังนี้ 

  	คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับ 

การอบรม 

  1. เฉพาะนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา 

INT 1005 ในภาค 2 ปีการศึกษา 2557 และ 

  2. แจ้งขอจบในภาค 2 ปีการศกึษา 2557 หรอื 

  3. เคยลงทะเบียนวิชา INT 1005 (IT105)  

มาก่อนแล้วอย่างน้อย 2 ภาค (ภาค 1 หรือ ภาค 2 

หรือภาคฤดูร้อน) 

  	เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมตั้งแต่  

วันที่ 12 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ทาง www.

iregis2.ru.ac.th/intcom และช�าระค่าลงทะเบียน

ผ่านที่ เคาน์ เตอร ์ธนาคารไทยพาณิชย ์ เท ่านั้น 

ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารคนละ 2,500 บาท 

  	อบรมวันที่ 14 - 26 กุมภาพันธ์ 2558  

การอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยผู้สมัครต้องเลอืกสมัคร 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รายละเอียดดังนี้    

	 	กลุม่ 1 อบรม วนัจนัทร์ - วนัพฤหสับดี  

วันที่ 16,17,18,19,23,24,25,26 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา 17.00-21.00 น. จ�านวน 8 ครั้งๆละ 4 ชั่วโมง 

  	กลุ่ม 2 อบรม วันเสาร์ - วันอาทิตย์  

วนัที ่ 14,15,21,22 กมุภาพนัธ์ 2558 เวลา 08.30-17.30 น. 

จ�านวน 4 ครั้งๆละ 8 ชั่วโมง

 	การทดสอบวัดผล ผู้เข้าอบรมจะต้อง

เข้าอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของเวลา

การอบรมท้ังหมด มกีารทดสอบทกุคร้ังในแต่ละคาบ 

การอบรม นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ ์

ข้อ 1 และข้อ 2 จะได้รับคะแนนไม่สูงกว่า C 

  	สถานทีอ่บรม ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

ชัน้ 2 อาคารปฏบัิติการคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

  สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2310-8406, 091-403-0624 

 คณะมนษุยศาสตร์ จดัอบรมการนำาพทุธธรรม

มาใช้ในชีวิตประจำาวัน  มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวรามค�าแหงและชาวพุทธ

ทั่วไป ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและสังคม 

 รศ.ดร.ธญัญรตัน์ ปาณะกลุ ประธานโครงการ ฯ 

กล่าวว่าการอบรมเร่ือง “การน�าพุทธธรรมมาใช้

ในชีวิตประจ�าวัน”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรม

ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตลอดจนผู้สนใจภายนอก 

มีความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนาท่ีถูกต้อง  สามารถ

น�าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะและสามารถ

น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม ก่อให้

เกิดความสงบสุขแก่ผู้ปฏิบัติ ครอบครัว และสังคม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน 

คณบดคีณะมนษุยศาสตร์ กล่าวว่าการทีค่ณะมนษุยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรม

เสริมสร้างความเข้าใจด้านพุทธศาสนา

(อ่านต่อหน้า 11)


