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 รามคำาแหงจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคน  

เพื่อให้คำาแนะนำา ทั้งเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรม การฝึกทักษะ

เสริมประสบการณ์ การประกอบอาชีพในอนาคต ขอให้นักศึกษา

ตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือจะได้ติดต่อขอรับคำาแนะนำาต่าง ๆ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ชี้แจงว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชา ที่นักศึกษาจะเข้าชั้นเรียนหรือเรียนด้วยตนเอง โดยอาศัย 

สื่อการสอนก็ได้ นักศึกษารามคำาแหงจึงมีความหลากหลายและมีจำานวนมากหลายหมื่นคน 

ในแต่ละปี มีท้ังผู้ท่ีมาเรียนเป็นประจำา ผู้ท่ีเรียนไปด้วยทำางานไปด้วย บางคนมาเรียนเป็นปริญญาท่ีสอง 

บางคนอยู่ในกรุงเทพฯ บางคนมาจากต่างจังหวัด เม่ือเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยแล้วต้องมีการปรับตัว 

ซ่ึงบางคร้ังนักศึกษาอาจมีปัญหาในด้านการเรียนหรือการใช้ชีวิต ดังน้ันเพ่ือเป็นการดูแลนักศึกษา 

ตามนโยบาย “ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน” มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้ 

คำาแนะนำา และช่วยแก้ไขปัญหา  ให้แก่นักศึกษา  สร้างความอบอุ่นและความม่ันใจในขณะท่ีศึกษาเล่าเรียน 

ม.รามฯ เดินหน้าจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ยืนยันดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน

ม.รามคำาแหงจับมือตลาดหลักทรัพย์จัดอบรมสร้างวิสัยทัศน์ด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจ

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน(BOI) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ

บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Baker&McKenzie จัดอบรมกฎหมาย

องค์กรธุรกิจ การธนาคาร และการบริการทางการเงิน (Advanced 

Corporate, Banking and Financial Services Law Program: ABFL 

Program) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี เป็นประธาน  เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2558 ณ ห้อง Sapphire 

Room โรงแรมอโนมา ถนนราชดำาริ

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าการเงินเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ บุคลากรในภาคเศรษฐกิจ  การเงินจึงมีความสำาคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเช่นกัน 

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง   

จัดบรรยายและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ให้แก่ผู้ประกอบการ- 

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ท้ังบริเวณหัวหมาก 

และวิทยาเขตบางนา โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน มี 

พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก 

และนายธนยศ  ทองเจือเพชร หัวหน้าสถานีดับเพลิงหัวหมาก 

เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผศ.ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการช้ีนำา ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาของสังคม (อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

 ตามท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว 

ที่ประเทศเนปาล ทำาให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและ 

ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำานวนมากน้ัน มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง จึงได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงินจากบุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

 1) วิธีโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารออมสิน 

สาขารามคำาแหง ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี 

“มหาวทิยาลยัรามคำาแหง รวมนำา้ใจช่วยผูป้ระสบภยั

เนปาล” หมายเลขบัญชี 0-2014062945-0 ทั้งนี ้

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน จัดโครงการนัดพบ

แรงงาน ’58 ระหว่างวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2558 

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา บัณฑิต และ

ประชาชนผู้สนใจทำางานได้สมัครงานกับ

นายจ้าง / สถานประกอบการโดยตรง โดยม ี

นายจ้างจากบริษัทชั้นนำามารับสมัครงาน

โดยตรงกว่า 100 แห่ง มีตำาแหน่งงาน 

ม.ร. รวมใจช่วยผู้ประสบภัยที่เนปาล ม.ร.จัดงานนัดพบแรงงาน ’58
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๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

แต่ด้วยความที่บุคลากรในภาคเศรษฐกิจดังกล่าว 

ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทางการเงิน แนวทาง

ปฏิบัติรวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องยังมีจำานวนน้อย ทำาให้บุคลากรที่มี

ความเช่ียวชาญในเรื่องดังกล่าวยังคงเป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานในปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนั้น คณะ-

นิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องจัดให้มี 

การให้ความรู้ และเปิดโอกาสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและมี

ความสนใจในภาคเศรษฐกิจการเงินได้มีโอกาส

ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจการเงิน แนวทางปฏิบัติ 

ของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมตลอดถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่

เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เฉพาะด้าน โดยเน้นทาง

วิชาชีพควบคู่ไปกับวิชาการ สามารถนำาความรู้ไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์ สนองความต้องการของหน่วยงาน 

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเป็นอยู่ และเป็นการเพ่ิมพูน 

ประสิทธิภาพของผู้อบรม ตลอดจนส่งเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป   

การอบรมในคร้ังน้ีมีวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงกว่า 50 ท่าน 

อาทิ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายกัมปนาท 

โลหเจริญวนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 

กำากับตลาดทุน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  โดยมีผู้ร่วมอบรม 

จำานวน 62 คน

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวปาฐกถาหัวข้อ 

“บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงต่อการศึกษา

ของประเทศไทยในปัจจุบัน”  ว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ในฐานะสถาบันการศึกษามีความมุ่งม่ันพัฒนาทางด้าน

วิชาการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2514 ปัจจุบันกำาลังก้าวเข้าสู่

ปีที่ 44 มีการขยายการศึกษาออกไปทุกมุมโลก ดังที่ 

รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีได้วางนโยบาย

ดังกล่าวไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีการเปิดสอนหลักสูตร

ที่ได้รับความสนใจและโดดเด่นในระดับเอเชีย อาทิ 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

อินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ในการผลิตบัณฑิตเน้น 

องค์ความรู้ที่จะพัฒนาวิชาการทางด้านสายตาเพื่อ

ออกไปดูแลสุขภาพของประชาชน นอกจากน้ี โครงการ

บริหารจัดการกอล์ฟ เป็นอีกโครงการที่เปิดสอน 

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย สอนในด้านการบริหาร 

ธุรกิจกอล์ฟแบบครบวงจร เน้นการสร้างธุรกิจท่ีสร้าง

มูลค่ามหาศาล

        อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ารามคำาแหงเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่มุ่งค้นคว้า สร้างโอกาส 

ทางการศึกษาให้คนไทยด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย 

จัดการเรียนการสอน 2 ระบบ นักศึกษาจะเลือกเข้าเรียน

ในห้องเรียน หรือเลือกเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของมหาวิทยาลัย แก่คนไทยที่อยู่ทุกมุมโลก รวมถึง 

ให้โอกาสผู้ท่ีต้องทำางานสามารถมาเรียนท่ีรามคำาแหง 

โดยปัจจุบันมีนักศึกษาในกลุ่มนี้ถึงร้อยละ 45 ด้วย

รามคำาแหงตระหนักและให้ความสำาคัญที่ช่วยให้

คนในสังคมมีการศึกษา 

 “ในปัจจุบันผู้บริหารการศึกษาของไทย เริ่มมี 

นโยบายที่จะลดจ�านวนผู ้ศึกษาระดับปริญญาตร ี

ให้น้อยลง   ให้ความส�าคัญกับสายอาชีวศึกษามากขึ้น 

และผลิตแรงงานที่ตอบสนองด้านอุตสาหกรรม 

ให้มากขึน้ แต่ความจรงิแล้ว การศกึษาและการว่างงาน 

ขึน้อยูก่บัการเตบิโตของเศรษฐกจิ ไม่ใช่ระบบการศกึษา

ท่ีเป็นเสาค�้ายัน ตรงกันข้ามผมมองว่าหากไม่มีการ

เร่งผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี หากเศรษฐกจิขยายตวั

จะหาคนท�างานไม่ได้

        ... รามค�าแหงก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการ

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน จากอดีตถึงปัจจุบัน ม.ร.ผลิตบัณฑิต

มาแล้วประมาณ 8.5 แสนคน ปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ใน

ตลาดแรงงานจ�านวนประมาณ 30-32 ล้านคน แต่ม ี

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า เพียง 

5 ล้านคนเท่านั้น รามค�าแหงพร้อมจะผลักดันอีก 

20 กว่าล้านคนให้เข้าสู่ระบบการเรียนมากข้ึน  แม้จะมี 

นโยบายลดจ�านวนผู้เรียนระดับปริญญาตรี  รามค�าแหง 

จะยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา 

ให้ประชาชนมีการศึกษา มีท่ียืนในสังคม ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศต่อไป”

 ต่อจากน้ัน รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข 

อดีตอธิการบดี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “กว่าจะมีวันน้ี 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง” ว่า มหาวิทยาลัย

รามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ให้โอกาส

ทางการศึกษา นอกจากระบบปริญญาตรีแล้วยังเปิด

โอกาสให้นักเรียนชั้น ม.ปลายเข้าเรียนในระบบ 

Pre-degree  และโอนหน่วยกิตเม่ือสำาเร็จช้ัน ม.6 เข้าสู่ 

การเรียนระดับปริญญาตรี เป็นการเปิดโอกาสในการ

เรียนรู้ เนื่องจากบริบทการเรียนรู้ในสังคมเปลี่ยนไป 

เด็กปรับตัวได้เร็ว ระบบการเรียนดังกล่าวช่วยให ้

สามารถเรียนจบระดับปริญญาตรีได้ก่อนจบชั้น ม.6 

ส่วนมากผู้ที่สมัครเรียนระบบ Pre-degree จะเลือก

เรียนคณะนิติศาสตร์ และมีตัวอย่างของบัณฑิตที ่

ประสบความสำาเร็จ มีชื่อเสียงมากมาย  เช่น  บัณฑิต

นิติศาสตร์ รามคำาแหง ที่เรียนระบบ Pre-degree 

หลายคน ท่ีมีอายุเพียง 18 ปี ก็สามารถสอบเนติบัณฑิตได้ 

สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทต่อได้

ทันทีทั้งในและต่างประเทศ 

 รศ.รังสรรค์ กล่าวต่อไปว่า ม.ร.ผลิตบัณฑิต

ทางสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ให้เติมเต็ม 

สุดความสามารถ  พร้อมกับการให้โอกาสทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชื่อว่าการอบรมครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์

ได้นำาเสนอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดวิชาการ

อย่างสุดความสามารถ 

 “นิติศาสตร์ รามค�าแหงก้าวมาในวันนี้ย่างเข้า 

ปีที่ 43 มีลูกศิษย์ที่ประสบความส�าเร็จมากมาย  

ในขณะเดียวกัน มีผู้บริหารประเทศหลายท่านเข้ามา 

เรียนท่ีรามค�าแหง เป็นท่ีมาของวิชาความรู้คู่คุณธรรม 

และวิชาบัณฑิตศึกษา ซึ่งมุ่งสอนให้คิดว่า มนุษย์

ต้องมีศักดิ์และสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกัน

แต่ละคนมีความสามารถในแต่ละเรื่องต่างกัน  

ต้องน�าหลักการเป็นครูคนละอย่างมาประยุกต์ใช้”

 “รามค�าแหงได้จัดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน  

ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ท�าหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษา 

ให้แก่ลูกศิษย์ เมื่อนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียน ก็จะถูก

จัดให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะ

หรือสาขาวิชาท่ีเรียนทันที เม่ือมีปัญหา ข้อขัดข้องใด ๆ 

อยากให้ลูกศิษย์ นึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนแรก 

เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนพร้อมจะให้ค�าปรึกษา

หรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา

ประสบความส�าเร็จในการเรียน”

 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่ออาจารย์- 

ที่ปรึกษาของตนเองและช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กับอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ที่ www.ru.ac.th

ม.รามฯ เดินหน้าจัดระบบฯ         (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. รวมใจฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.จัดงานนัดพบแรงงาน ’58      (ต่อจากหน้า 1)

ม.รามคำาแหงจับมือตลาดหลักทรัพย์ จัดอบรมสร้างวิสัยทัศน์ด้านกฎหมายองค์กรธุรกิจ   (ต่อจากหน้า 1)

หากผู้ร่วมบริจาคต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถ

นำาหลักฐานการโอนเงินมาแสดงได ้ ท่ีกองคลัง 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   2) บริจาคโดยตรงที่ กองคลัง มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ช้ัน 1 อาคารสำานักงานอธิการบดี นอกจากน้ี 

ยังสามารถบริจาคได้ตามตู้รับบริจาคของมหาวิทยาลัย 

ท่ีคณะ/สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย 

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอเชิญร่วมบริจาค

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวท่ีประเทศเนปาล 

ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ท่ี งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-47  

ว่าง 20,000 กว่าอัตรา ตั้งแต่วุฒิประถมศึกษา  

ถึงระดับปริญญาโท 

 นักศึกษา บัณฑิต หรือผู้สนใจสมัครงาน  

ให้เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม เพื่อสมัคร

และสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ดังนี้ 

  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  

 	สำาเนาทะเบียนบ้าน 

 	สำาเนาหลักฐานการศึกษา 

 	รูปถ่าย  

 	หลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) 

 	ใบผ่านงาน (ถ้ามี)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 งาน “สปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ” นบัว่า

เป็นงานมหกรรมรวมหนังสืออันดับหน่ึง

ของบ้านเรา

 สำาหรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้  

นับเป็นการจัดงานครั้งที่ ๔๓

 จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาต ิ

สิริกิติ์ เช่นเคย ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม 

ถึง ๖ เมษายน  

 งานน้ีเป็นงานที่คนชอบอ่านหนังสือ

และชอบสะสมหนังสือจะแวะเวี ยน 

ไปด้วยความชื่นชม

 “ข่าวรามคำาแหง” ก็เป็นหนึ่งในผู้คน

จำานวนนั้น

 ในบรรดาหนังสือใหม่ที่ได้รับความ

สนใจจากผู้อ่านจำานวนมาก เห็นจะเป็น

 “เทพรตันอกัษรา  เจ้าฟ้าปรญิญาเอก” ซึง่

 สำานักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้

บอกว่า 

 เน่ืองในโอกาสท่ี สมเด็จพระเทพ-

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงเจริญ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ นี้

 จึงจัดพิมพ์หนังสือเล่นนี้ขึ้น 

 โดย “ดร.โกวิท  วงศ์สรุวัฒน์” อาจารย์ประจำา 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นผู้เขียน

 ดร.โกวิท เล่าเรื่องราวเป็นบันทึก

ความทรงจำาสมยัได้ร่วมชัน้เรยีนปรญิญาเอก 

กั บ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

 หนั งสือนี้ จึ ง เป ็น เสมือนบันทึก 

ในมุมมองของพระสหาย

   บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์และ

พระจริยวัตร ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการเมือง

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง       จัดปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 8 โดยมี ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ 

เอกแสงศร ี คณบดคีณะรฐัศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพล 

ราชภัณฑารักษ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

พร้อมด้วยคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษาใหม่ 

จำานวน 35 คน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558  

ณ ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า 

ขอต้อนรับทุกท่านสู่รั้วรามคำาแหงและขอชื่นชมที่ท่าน

มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

ซึง่เป็นเรือ่งทีท้่าทาย ใช้ความพยายาม และต้องทำาให้สำาเรจ็

สำาหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในหลักสูตรน้ี 

เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนวิชาการเมืองอย่างลึกซ้ึง 

โดยต้องการให้ผู ้สนใจเข้ามาศึกษาเพ่ือช่วยกันค้นหา

องค์ความรูใ้หม่ให้นำาไปสูก่ารพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 

ทั้งยังสามารถตอบปัญหาและไขข้อข้องใจได้อย่างมีเหตุ

มีผลและถูกต้องตามหลักเกณฑ์

 “การศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คอื ระดบัปรญิญาตรี 

เรียนเพือ่ให้รูแ้ละเข้าใจ ระดบัปรญิญาโท เรยีนเพือ่วพิากษ์-

วิจารณ์และวิเคราะห์ และระดับปริญญาเอก เรียนเพื่อ

ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ใน

การท�างานหรือมีประสบการณ์ทางการเมืองจะได้มา

ช่วยกันค้นหาแง่คิดใหม่ให้กับแวดวงการเมืองไทยด้วย”

 อธกิารบด ีม.ร. กล่าวต่อไปว่าฝากนกัศกึษาทกุท่าน 

เมือ่เข้ามาศกึษาระดบัปรญิญาเอกแล้ว       แต่ละท่านล้วนเป็น 

ผู ้ที่มีประสบการณ์ทางอาชีพและทำางานในองค์กร

ระดับประเทศ ขอให้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเต็มท่ี 

และขอให้ให้เกยีรตซิึง่กันและกัน แม้ว่าอาจารย์บางท่าน

อาจจะอาวุโสน้อยกว่าแต่ขอให้เคารพนับถือในสิ่งท่ี

อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นธรรมเนียม

ท่ีลกูศษิย์รามคำาแหงทกุรุน่ถอืปฏบิตักินัมา อกีทัง้ ยงัต้อง

ให้เกียรตแิก่ตนเอง ในเรือ่งการเข้าห้องเรยีน การทำารายงาน 

หรือการทำาดุษฎีนิพนธ์ เช่น ไม่ทุจริตในการสอบ หรือ 

คัดลอกผลงานจากผูอ้ืน่ เป็นต้น เมือ่ท่านเข้ามาเรยีนแล้ว 

ต้องค้นหาองค์ความรู ้ใหม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง  

และเมื่ อสำ า เร็ จการศึกษาจะเกิดความภาคภูมิ ใจ 

แก่ตนเองอย่างแท้จริง 

 “ม.รามค�าแหงเป ็นสมบัติของแผ่นดินและ 

เป็นตลาดวิชา ด้วยการเปิดโอกาสให้คนทุกคนได้เรียน-

หนังสือ ไม่ว่าจะเป็นใคร ยากดีมีจนแค่ไหน รามฯต้อง

เป็นท่ีพึ่งของผู้คน ต้องกระจายโอกาสให้ท่ัวถึง คือ  

ใครก็สามารถเรียนได้ มีค่าเล่าเรียนที่ถูก หน่วยกิตละ 

25 บาท และมีความเท่าเทียม คือ ทุกคนได้รับการศึกษา

ที่มีคุณภาพเท่าเทียมไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ส่วนกลางหรือ

ส่วนภูมิภาค ซึ่งรามฯได้ปฏิบัติเช่นนี้มาตลอด 43 ปี 

และสามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจ�านวนกว่า 

850,000 คน จากที่บอกกล่าวมาเพราะอยากให้ลูกศิษย์

ได้เห็นถึงการให้โอกาสทางการศึกษาของรามค�าแหง 

และอยากให้ช่วยกันน�าความรู ้ไปพัฒนาการท�างาน 

และพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป”

 ด้านนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรฯเผยถึงมุมมอง

และความเช่ือมั่นในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ด้วย

นายปราโมทย์ ธรรมพนชิวฒัน์ 

ผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ์ กล่าวว่า 

ผมเป็นศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ 

และเหน็ว่าการเมอืงไทยน่าสนใจ 

และปัจจุบันมีคดีบางเร่ืองที ่

เ ก่ียวกับการเลือกต้ังส่งให้ 

ขึ้นศาลอุทธรณ์แผนกคดี -

เลือกต้ัง จึงคิดว่าถ้ามีความรู้

ด้านการเมืองจะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาคดีด้วย 

เมื่อเรามีความรู้ด้านนิติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมาย 

ส่วนด้านรัฐศาสตร์เป็นเรื่องของนโยบายและการเมือง 

ถ้าเรามีโอกาสที่จะไขว่คว้าหาความรู้ได้ทั้งสองเร่ืองก็จะ

ช่วยเสริมให้การทำางานราบรื่นมากขึ้น อีกทั้ง ยังมั่นใจ

ในคุณภาพของหลักสูตร ที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเรียนจบ

ไปแล้วหลายรุ่น มีเนื้อหาของหลักสูตรและอาจารย์ที่มี

คุณภาพ พร้อมที่จะมอบความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ทุกคน   

นายทรงพล จิตสมใจนึก 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นกิโก้ 

อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั กล่าวว่า 

ผมเรียนจบปริญญาตรีและ

ปริญญาโท สาขาการเมือง 

คณะรัฐศาสตร์ที่ ม.ร.มาอย่าง

ต่อเนือ่ง เมือ่มโีอกาสและเหน็ว่า

ประเทศยังมปัีญหาทางการเมอืง 

อยูห่ลายเรือ่ง จงึอยากเพิม่พนูความรูแ้ละเข้ามาแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์และเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน 

ทั้งยังเช่ือมั่นในคุณภาพการศึกษาที่ทำาให้การทำางาน

ประสบความสำาเร็จมาตลอด และเชื่อในการให้โอกาส 

ที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้

ได้ที่รามฯ และเมื่อจบไปก็เป็นที่ยอมรับในสังคมด้วย

(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ผู้บริหารตงฮั้วคอมมูนิเคชั่น รับปริญญากิตติมศักดิ์
ชี้พัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต้องวันแมนโชว์คู่ทีมเวิร์ค
 นายสมนึก กยาวัฒนกิจ 

ผู ้บริหารตงฮั้วคอมมูนิ เคชั่น  

รบัปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ- 

กติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 

จากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 

มนีาคม  2558 ณ อาคารหอประชมุ

พ่อขนุรามคำาแหงมหาราช ฝากหลกั

พัฒนางานและพัฒนาคนให้

สำาเร็จยึดแบบวันแมนโชว์และมีทีมเวิร์คควบคู่กัน

 นายสมนึก กยาวัฒนกิจ ปัจจุบันเป็นประธาน

กรรมการ บริษัทตงฮั้วคอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 

และประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ที.ซี.เอ๊กซ์

ซิมิชั่น เซอร์วิส จำากัด เป็นนักธุรกิจที่ประสบความ

สำาเร็จด้านประกอบการหนังสือพิมพ์ตงฮั้ว ทั้งยัง

ได้ปรับโมเดลธุรกิจสื่อโฆษณาเอาท์ดอร์ที่ทันสมัย

และครบวงจร เช่น โฆษณากลางแจ้ง และโฆษณา

ออนไลน์ จนประสบความสำาเร็จอย่างสูง ถือเป็น 

เทรนด์ใหม่ที่กำาลังมาแรงและมีอัตราการขยายตัวดีมากขึ้นทุกปี

 นายสมนกึ กล่าวในโอกาสนีว่้าเป็นเกยีรติอย่างยิง่ท่ีสภามหาวทิยาลัย-

รามคำาแหง มอบปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจให้ครั้งนี้ รามคำาแหง

เป็นมหาวทิยาลัยตลาดวชิาทีก้่าวมาอยูแ่ถวหน้าของประเทศไทย บณัฑติทีจ่บ

ไปมศีกัดิศ์รแีละมคีณุภาพเทยีบเท่ากบัทกุสถาบนั เชือ่ว่ารามคำาแหงจะรดุหน้าไป 

อย่างยั่งยืน และผลิตบัณฑิตออกไปทำางานในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและ

เอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้บริหารตงฮั้ว กล่าวด้วยว่าการบริหารงานให้ก้าวหน้าและประสบ

ความสำาเรจ็ ต้องบรหิารงานและบรหิารคนไปพร้อมกนั  ผมทำางานโดยยดึหลัก 

สองประเดน็ คือ 1) การทำางานแบบวนัแมนโชว์ หรอืไดเรคเตอร์แบบหนงัฮอลลวีูด้ 

และ 2) ทำางานแบบทีมเวิร์ค เหมือนโค้ชกับนักฟุตบอล 

 “ผมจะรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาแล้ว 

น�ามาพิจารณากับผู้ปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการท�างานร่วมกัน หรือบางครั้ง 

ก็ใช้การกระจายอ�านาจให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบและมีอ�านาจในการ 

สั่งการเพื่อให้งานเดินหน้าไปพร้อมกันได้ทุกส่วน พร้อมทั้งให้ก�าลังใจกับ 

ผูป้ฏบิตังิานให้มแีรงกายและแรงใจทุม่เทให้กบัการท�างาน ท�างานอย่างมคีวามสขุ 

ไม่กดดัน และผูกพันกันในทีม”

 ขณะเดียวกัน นายสมนึก ฝากถึงบัณฑิตรามฯด้วยว่าบัณฑิตรามฯ 

ทุกคนเมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรีไปแล้ว ไม่ว่าจะจบจากสาขาวิชาใดก็ตาม 

อย่าหยดุการเรยีนรู ้ โลกเปลีย่นแปลงไปมากและมเีทคโนโลยใีหม่เข้ามา นกัศกึษา

ต้องพัฒนาตนเองให้มากข้ึนทุกวัน เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยสอนให ้

เราคิดเป็นระบบ แต่เมื่อออกไปอยู่โลกที่กว้างขึ้น ยังมีอุปสรรคให้ฟันฝ่า  

มีประสบการณ์ในชีวิตให้เราได้พบเจออีกมาก 

 “เมื่อเข้าไปท�างานในองค์กรใดก็ตาม ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถ

ที่ได้รับจากรามค�าแหงอย่างเต็มที่ ให้มุ่งมั่นต้ังใจ จริงใจกับการท�างาน

แล้วความส�าเรจ็จะเกดิขึน้กบัตนเอง ทีส่�าคญั ให้คดินวตักรรมใหม่ให้กบัองค์กร 

เพื่อให้ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณค่าและช่วยสร้างผลงานให้เกิดประโยชน ์

แก่สังคมและประเทศชาติด้วย”

 สองบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ จบเกียรตินิยมสาขาวิชาแพทย์แผนไทย 

ตั้งใจนำาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ไปต่อยอดเพื่อให้บริการประชาชน โดย

การรักษาพยาบาลด้วยแพทย์ทางเลือก พร้อมฝากนักศึกษารามฯ ขยัน มุ่งมั่น 

อดทน ความสำาเร็จอยู่แค่เอื้อม

 นางเกตุมณี ชนะวงษ์ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

กล่าวว่า ตนเองเคยเรียนการนวดแผนไทยที่วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) มาก่อน และเกิด

แรงบันดาลใจอยากหาความรู้ทางวิชาการและความรู้ทาง

สมุนไพรเพิ่มขึ้น จึงเลือกมาเรียนที่รามคำาแหง และวันนี้

ภูมิใจที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ทั้งยัง

สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองได้สำาเร็จด้วย

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ให้โอกาสทางการศกึษา ไม่จ�ากดัอายแุละชนชัน้ 

และสามารถเลือกเรียนในคณะที่ใช่ สาขาวิชาที่ชอบได้ด้วย อีกท้ังยังสอน

ประสบการณ์การท�างานร่วมกับผู้อื่น การด�ารงชีวิตในสังคม ท�าให้เมื่อส�าเร็จ

การศึกษาออกไป บัณฑิตรามค�าแหงจึงเป็นผู้ที่สามารถท�างานได้ทุกสาขา

วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย”

 นางเกตุมณี  กล่าวต่อไปว่าศาสตร์แพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์การแพทย์

ทางเลือก ที่ได้รับความนิยมมากข้ึนในปัจจุบัน และการมาเรียนที่รามคำาแหง 

ทำาให้ได้รับความรู้มากย่ิงขึ้นในศาสตร์ดังกล่าว พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติงานจริง 

โดยนำามาใช้รักษาผู้ป่วยในการฝึกปฏิบัติด้วย ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้เรียน

จะนำากลบัไปปรบัใช้กบัชวีติ หรอืการทำางานทีเ่กีย่วข้องได้ ซึง่ขณะทีเ่รยีน ตนเอง

จะเข้าเรยีนทกุครัง้และอ่านหนงัสอืทบทวน พร้อมทัง้ฝึกทำาแบบฝึกหดั และทบทวน

แนวข้อสอบอยู่เสมอ จึงทำาให้สามารถคว้าเกียรตินิยมได้ แต่สิ่งสำาคัญที่ตนเอง 

ได้รบัมากกว่าเกยีรตนิยิม คอืการรูจ้กัสงัคมกว้างขึน้ การวางตวั อ่อนน้อมถ่อมตน  

ซึง่สามารถนำามาปรบัใช้ได้จรงิในการทำางาน และอยากฝากนกัศกึษาว่าการเรยีน 

ในห้องเรียนเป็นสิ่งสำาคัญ ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบ  

และขยันอดทน ก็จะสามารถสำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ 

 นายพลฎัฐคมน์  จริกมลภัทร์  บณัฑิตคณะวทิยาศาสตร์ 

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 กล่าวว่า 

เชือ่ว่าไม่มใีครแก่เกนิเรยีน เพราะการศกึษาไม่มวีนัส้ินสุด 

ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต และเชื่อว่าอายุไม่ใช่อุปสรรค

หากตัง้ใจจรงิ อกีทัง้การมาเรยีนปรญิญาหลงัวยัเกษยีณอายุ 

ทำาให้มีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนมากยิ่งขึ้น จึงสามารถ

คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 มาได้ 

   สมุนไพรไทยเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ เพราะเวลารักษาผู้ป่วยก็จะใช้

ท้ังยาสมุนไพรพร้อมกับการนวดรักษา ซึ่งบางครั้งยาแผนปัจจุบันก็ไม่สามารถ

รักษาได้ จึงตั้งใจว่าเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว ก็จะหาองค์ความรู้เพิ่มเติมและฝึก

ปฏิบัติให้มากข้ึน เพราะสรรพคุณของสมุนไพรมีมากมาย หากจะเปิดสถาน

พยาบาลก็จะต้องมีความรู้ให้มากกว่านี้ เพื่อให้แพทย์ทางเลือกเป็นการรักษาที่ดี

สำาหรับผู้ป่วยต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้โอกาสทางการศึกษาไม่จ�ากัดอายุของผู้เรียน 

และตนเองก็สนใจเร่ืองสมุนไพรไทยมาก อยากเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจ

ทีถ่กูต้อง จงึคว้าโอกาสนีไ้ว้ และตัง้ใจ ขยนั อดทนอย่างเตม็ที ่รวมทัง้กลุม่เพือ่นๆ 

ทีเ่รยีนด้วยกนั กค็อยช่วยเหลอื ดแูล และแลกเปลีย่นข้อมลูการเรยีน ประสบการณ์ 

ระหว่างเรียนตลอด ท�าให้การเรียนไม่มีปัญหาและอุปสรรคมากนัก ขอขอบคุณ

อาจารย์และเพื่อนๆที่ช่วยกันให้ความรู้  และให้ก�าลังใจ  บางคร้ังเราก็เหนื่อย 

เรียนจนกระทั่งไม่สบายเหมือนกัน แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ตอน  ส่งแอ๋วเรียนราม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ชือ่ของตอนนีอ้าจจะหวอืหวาสกัหน่อยเพราะเอามาจากช่ือเพลงฮติยคุก่อน 

สมัยทีม่หาวทิยาลัยรามคำาแหงเพิง่ตัง้ได้ไม่นานเท่าไหร่ (ตอนนีต้ัง้มา 40 กว่าปีแล้ว) 

ผมตัง้ใจเขยีนสำาหรบัน้อง ๆ นกัเรยีนทีก่ำาลงัเรยีนระดบัมธัยมปลายซึง่ไม่จำาเป็น 

ต้องชื่อแอ๋วก็ได้ หรือท่านผู้ปกครองของน้อง ๆ เหล่านั้นที่กำาลังจะตัดสินใจ

ว่าจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี เพื่อแนะนำาว่า ตัดสินใจเรียนที่รามฯ หรือ

ส่งลูกหลานมาเรียนรามฯ เถอะครับ ดีแน่ และต้องขอบอกว่าข้อเขียนของผม

เป็นตามหลักเหตผุลทางเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครบั ไม่ใช่โฆษณาชวนเชือ่แต่อย่างใด

 ตามหลกัเศรษฐศาสตร์นัน้ การศกึษาเป็นการลงทุนอย่างหนึง่เพ่ือสร้าง 

ทรพัยากรบคุคลหรอืทางเศรษฐศาสตร์เรยีกว่าเป็น “ทนุมนุษย์” (Human Capital) 

และเม่ือเป็นทุนแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดกระแสของผลตอบแทนออกมาเรื่อย ๆ 

จนกว่าทนุนัน้จะหมดสภาพ ซึง่ในกรณขีองทนุมนษุย์กคื็อเกษยีณอายุจากงาน 

ท่ีทำาหรือบางคนทำาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็มี  อ้อ..ที่เรียกกระแสของ 

ผลตอบแทนเพราะเป็นผลตอบแทนทีอ่อกมาต่อเนือ่งไม่ใช่ได้มาครัง้เดยีวแล้วหยดุ

 เมื่อการศึกษาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง การตัดสินใจจึงเหมือนกับการ

ลงทุนทั่วไปคือจะต้องเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับผลตอบแทนที่จะได้รับ

ว่าคุ้มค่าเพียงใด แต่เนื่องจากทางเศรษฐศาสตร์เห็นว่าค่าของเงินในแต่ละป ี

ไม่เท่ากัน เช่นเงิน 1,000 บาทในอีก  5 ปีข้างหน้า ต้องซื้อกินของใช้ของได้

น้อยกว่าเงิน 1,000 บาท ในปีนี้แน่เพราะสินค้าปรับราคาขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ

ทุกปี ดังนั้นเพื่อความรอบคอบในการเปรียบเทียบก็จะต้องปรับลดทั้งต้นทุน

และผลตอบแทนให้เป็นค่าเงินในช่วงเวลาเดียวกันเสียก่อน ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น 

“มูลค่าปัจจุบัน” (Present Value)

 ตอนนีเ้รากต้็องมาดกูนัต่อว่าต้นทนุเป็นเท่าไร ซึง่ในกรณขีองมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหงนั้นทุกคนทราบอยู่แล้วว่าถูกที่สุดในประเทศไทย หรืออาจจะถูก 

ท่ีสุดในโลกด้วยซำ้า และก็ถูกแบบมีคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่แบบที่เขาว่า 

“ของถูกไม่ดี ของดีต้องแพง” แต่อย่างใด เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ก็จบมาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงไม่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

ท่ีเขาคิดค่าเรียนแพงกว่า อุปกรณ์การเรียนการสอนก็ไม่ด้อยกว่าหรืออาจคุย 

ได้ว่าทนัสมยักว่าบางสถาบนัด้วยซำา้ นกัศกึษาบางคนทีย่งัไม่เคยมาเข้าห้องเรยีนจรงิ

ของเราเพราะรามฯ ไม่ได้บงัคบัเวลาเรยีน ขอให้ลองมาเข้าฟังบรรยายดนูะครบั 

แล้วจะเห็นว่าผมไม่ได้คุยโม้แต่อย่างใด

 เรื่องต้นทุนนี้ขอขยายอีกนิดนะครับว่าขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการเรียนด้วย 

เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เวลาเรียนนานไปหน่อยเช่นเกิน 8 ปีแล้วมาสมัครใหม ่

ซึง่ต้องเสยีค่าเทยีบโอนด้วยเพือ่มาเรยีนต่ออกีปีสองปี แบบนีก้ท็ำาให้ต้นทุนสูงได้ 

แต่ถ้าขยันเข้าเรียนหรือศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนของมหาวิทยาลัย 

โอกาสจะจบภายใน 4 ปีเท่ากบัคนทีเ่รยีนในสถาบนัอืน่ (หรอือาจน้อยกว่า 4 ปี)

ก็มีสูงมาก ซึ่งหมายถึงว่าในส่วนของต้นทุนนี้เราตำ่ากว่าของเขามาก

 มาถึงด้านผลตอบแทนบ้าง ถ้าถือตามเกณฑ์เฉลี่ยผลตอบแทนระดับ

ปรญิญาตร ี บณัฑิตรามฯ กไ็ด้ไม่แตกต่างจากผูจ้บจากสถาบนัอืน่  และถ้าจะถามว่า 

คนจบรามฯจะเป็นที่ยอมรับไหมในตลาดแรงงาน ขอตอบว่าคำาถามแบบนี ้

เขาถามกันเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ตอนนี้เขาไม่ถามกันแล้วเพราะผลงานของบัณฑิต

รามฯตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมาในทุกวงการนั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ เป็นอย่างดี

 เมือ่ต้นทนุในการเรียนน้อยกว่า แต่ผลตอบแทนเท่า ๆ กัน พอคำานวณต้นทนุ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาที่รามคำาแหงออกมาผลจึงปรากฏว่า 

นอกจากจะคุม้ค่าการลงทนุแล้ว ยงัให้อตัราผลตอบแทนสงูกว่าทีอ่ืน่ (โดยเฉลีย่)

อีกด้วย แต่ที่สำาคัญคือ...ต้องเรียนให้จบด้วยนะครับ

    

 ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีพรมแดนติดต่อกัน 4 จังหวัดได้แก่ 

นราธิวาส ยะลา สงขลาและสตูลและมีด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดจำานวน 

9 ด่าน ทางนำ้า 2 ด่านและทางบก 7 ด่าน  ในการเดินทางบกด้วยรถยนต์นัน้

สามารถกระทำาได้ไม่ยุง่ยากนกั ใครกต็ามท่ีสนใจอยากขบัรถไปเท่ียวในมาเลเซยี

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่จำาเป็น  สำาหรับ

ครั้งนี้ผมใคร่ขอนำาเสนอคำาศัพท์ภาษามลายูที่เกี่ยวกับการจราจรดังต่อไปนี้

 

 เมื่อได้เรียนรู้คำาศัพท์แล้วก็สามารถที่จะนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 

ได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ Jumpa lagi

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Lesen memandu เลเซน็ เมอมนัดู ใบขบัขี่

Cukai jalan จกูยั ยาลนั ภาษรีถยนต์

Insuran kenderaan อนิซรูนั เกนิเดอราอนั ประกนัภยัยานพาหนะ

Papan tanda ปาปัน ตันดา ป้ายบอกทาง

Jalan raya ยาลัน รายา ทางหลวง

Lorong โลรง ช่องทาง/ซอย

Persimpangan เปิรซิมปางัน ทางแยก

Lalu lintas ลาลู ลินตัส การจราจร

Undang-undang jalan raya อนุดงั-อนุดงั ยาลนั รายา กฎหมายจราจร

Penupang เปอนูปัง ผู้โดยสาร

Pemandu bas เปอมันดู บัส พนักงานขับรถบัส

Kawasan rehat กาวาซัน เรฮัต บริเวณจุดพักริมทาง

Bulatan บูลาตัน วงเวียน

Simpang empat ซิมปัง เอิมปัต สี่แยก

Simpang tiga ซิมปัง ตีกา สามแยก

Lampu Isyarat ลัมปู อีชารัต ไฟจราจร

Lampu merah ลัมปู เมระฮ์ ไฟแดง

Lampu kuning ลัมปู กูนิง ไฟเหลือง

Lampu hijau ลัมปู ฮีเยา ไฟเขียว

Jalan sehala ยาลัน เซอฮาลา รถเดินทางเดียว

Beri laluan เบอรี ลาลูวัน ให้ทาง

Berhenti เบิรเฮินตี หยุด

Awas อาวัส ระวัง

Kaki lima กากี ลีมา ทางเท้า

Jejantas เยอยันตัส สะพานลอย

Dilarang memotong ดิลารัง เมอโมตง ห้ามแซง
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 การศกึษาของรฐัชาตไิทยนัน้ นบัว่ามกีารพฒันา 

อย่างเป็นระบบระเบียบ (systematic development) 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาที่มีมานานหลาย

ทศวรรษถกูมองว่า ยงัมกีารพฒันาได้ไม่สอดคล้องกบั 

ปรบิทของประเทศเท่าทีค่วรเท่า ยิง่ใกล้เวลาทีป่ระเทศ

จะมกีารเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนนัน้  จึงทำาให้เกดิข้อกงัขา 

และเกดิข้อคำาถามมากมายเกีย่วกบัความพร้อมในทกุมิติ

ของการเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิก เช่นเดียวกับคำาถาม 

การจดัการศกึษาของประเทศ (Educational Orientation) 

ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และจะสามารถ 

“อยูร่อด” ได้หรอืเปล่า?  จากข้อคำาถามดงักล่าว ทำาให้ 

ทุกภาคส่วนของรัฐและเอกชนพยายามเข ้าหา  

“จุดร่วมแห่งความจริงสูงสุด” ของการจัดการศึกษา

เพื่อความ “ม่ันคง” ทางการศึกษาเพื่อไม่ให้รัฐชาติ

อื่นมาจัดการศึกษาแบบครอบครอง  (Hegemony 

sphere) ได้ส่ิงน้ีในอนาคตการจัดการศึกษาของชาต ิ

อาจจะต้องกลายเป็นอาณานิคมทางปัญญาของ 

ชาวต่างชาติได้

วิถีการศึกษา : สิ่งที่ควรพัฒนา

เพื่อความอยู่รอด 

 ความเชื่อมั่นในความเป็นเอกราชและเป็น

เลิศทางวัฒนธรรมไทย ดูเหมือนจะเป็นหลักสำาคัญ

ของการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามแบบประเพณ ี

นิยมที่ชื่นชมและชื่นชอบ กับ Humanistic หรือ  

Liberal education นั้นทำาให้การศึกษาของชาติขาด

ความใส่ใจในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาศตร์และ

เทคโนโลยี  ความอยู่รอดของการศึกษาไทย  นั้น

สมควรหวนคดิและพจิารณาการศกึษาในประเดน็ดงันี้

 

     การศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ 

การจดัการศกึษาตัง้แต่ก่อตัง้เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ความเป็นอตัลักษณ์ของสถาบันศกึษา (institutionalization) 

ขาดหายไป สถานที่เล่าเรียนหลายแห่งพยายามสร้าง 

“เปลอืก” ใหม่เข้ามาแทนที ่ การจดัการศกึษาทีแ่ท้จรงิ 

ไม่ได้ตั้งอยู่บนรากฐานของการศึกษาแบบเก่าด้วย 

ความไม่ลงรอยของนกัวชิาการ “หวัเก่า” กบั “หวัใหม่” 

ขาดการปฏสิมัพนัธ์ (Connectivity) อย่างลงตวั บางกลุม่

ของสถานศึกษามีลักษณะวิชาการมากกว่าที่จะ

ผูกขาดเรื่อง “อำานาจ” ฉะนั้น วาทกรรมอื่นๆ ของ

การศึกษาจึงเป็นการผลิตซำ้า  การสร้างฐานคติใหม่

เพื่อความก้าวหน้า นั้นจำาเป็นต้องดูรากเหง้าของ

การศกึษาเพือ่พฒันาคนให้ทัง้ชาตใิห้เรยีนรูท้ัง้ทางโลก 

และทางธรรม (Secular Learning and Dharma Learning)  

จงึน่าจะเป็นทางรอดทีด่กีว่า  อนึง่ การก่อตัง้สถานศกึษา 

หลายๆแห่งทีข่ึน้มาใหม่ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็น- 

ทางการ จึงเป็นเพียงแค่ “สำานักเตรียมคนให้สู้กับ

วทิยาการสมยัใหม่” เท่านัน้ เมือ่เป็นเช่นนีส้ถานศกึษา

ควรดื่มดำ่าในวัฒนธรรมโบราณของตนเองด้วย  

การจัดการศึกษาของรัฐชาติต้องหันมาใส่ใจใน 

“อาชีพนิยม” (Vocationalism) การจัดการวิธีที่รู้เรียน 

และเรียนรู้ การศึกษาต้องหาความหลายหลากใน

รูปแบบการเรียนรู้ทั้งทางการเทคโนโลยี (variety of 

techniques and technology) มาสู่ผู้เรียนให้จงได้  

ก็จะเป็นเกราะเพื่อความอยู่รอดได้

 

 การศึกษาไทยต้องมีความชื่นชมและสำานึก 

ในมติแิห่งประวตัศิาสตร์ ถงึแม้ว่าโลกทศัน์ทางการศกึษา

จะเปล่ียนแปลงไป การศึกษาควรหาจุดร่วมระบบ

การศึกษาสมัยใหม่และเก่าให้เกิดสัมพันธภาพ  

“ร่วมสมัย” มิติทางประวัติศาสตร์เป็นองค์ประกอบ

ที่สำาคัญในการจัดการศึกษารัฐชาติด้วย “ความสำานึก 

ทางการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

มองอดีตท่ีไม่ใช่ในรูปของความเป็นอดีตของอดีต 

แต่อยู ่ในรูปของความเป็นปัจจุบันของอดีตทาง 

การศึกษาต่างหาก”  ด้วยเหตุนี้ การศึกษาไทยเพื่อ

ความอยู่รอดนั้น ต้องหันมาทบทวนว่าที่ผ่านมาหรือ

ในอนาคต  การศึกษาได้แสวงหาความเป็นวิชาการ

หรือไม่ (academic pursuit) การศึกษาในสมัยใหม ่

จึงเปรียบเหมือนอยู่บนหอเอนที่สูงชันต่างหาก

 ความสำานึกทางการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์

ไม่จำาเป็นต้องเป็นเอกสทิธิข์องวฒันธรรมทางการศกึษา

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หากแต่ขอให้เป็นการ

จัดการศกึษาเพ่ือปวงชน (Mass Education) อย่างแท้จรงิ 

มุ่งสอนให้ผู้คนในชาติได้เสาะแสวงหาความหมาย

และคุณค่าตวัตนของตนเองนัน้ย่อมสำาคัญมากย่ิงนกั 

 

 การศึกษาเพื่อความอยู ่รอดของรัฐชาตินั้น 

สถานศึกษาท่ีมีอยู่ทุกรูปแบบนั้นต้องฝึกให้ผู้เรียน

สามารถกิจกรรมทางปัญญาได้อย่างชัดเจน ฉะนั้น 

ความย่ิงใหญ่ของการจัดการศึกษาเพ่ือความอยู่รอด

นั้น คือ การพัฒนาคนให้รู้จักไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล

และเป็นเหตผุลบนฐานรากของสมัมาทฐิ ิ  นอกจากนี้ 

การศึกษาต้องพัฒนาให้คนในชาติกลายเป็นผู้ที่จะ

พัฒนาตวัเองให้สมบรูณ์ยิง่ข้ึนได้ (Perfectibility of man) 

โดยเฉพาะปลกูฝังสิง่ดงีามของแผ่นดนิ เพือ่มใิห้ผูเ้รยีน

เกดิสภาพทีเ่รยีกว่า “ฉลาดลุม่ลกึ...แต่โง่กว้าง” เมือ่เขา/

เธอโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

การจัดการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด : 

VICS Model

 การจัดการเรียนรู้ถือว่าเป็นหัวใจที่จะทำาให ้

ผูเ้รียนมสีมรรถนะทีจ่ะสามารถอยูร่อดได้และดำารงชวีติ

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ด้วยเหตุนีส้ถานศกึษาจงึต้อง

ใส่ใจและปัจจัยแห่ง VICS Model ดังนี้

 1 Variety of  Instructions/Techniques (V) 

หมายถงึการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เช่น Brain-based 

Learning (BBL) Profession Learning Community 

(PLC) ซึง่เป็นกระบวนการทีใ่ช้ชมุชนเป็นข้อความรู้

ให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะส่งผล 

ให้ผูเ้รยีนเกดิจติสำานกึ “รกับ้านเกดิ” เรยีนแล้ว “รกัถิน่”  

ไม่ใช่ เรียนแล้ว “ทิ้งถิ่น”

 2 Inspiration (I) การสร้างแรงบันดาลใจให้

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน สร้างให้ผู้เรียนเกิด

แรงบันดาลและเกิดความรู้สึกร่วมว่า “เราเป็นส่วน

หนึ่งของสังคม แต่สังคมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเรา”  

ซึง่หมายถึง สงัคมไม่จำาเป็นจะต้องมเีรา แต่เราจำาเป็น

ต้องมีสังคม ผู้สอนต้องมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ

ต่อผู้เรียนซึ่งอาจจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์

ท่ีดีๆต่อผู้เรียนจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของการสร้าง

แรงบันดาลใจ

 3 Connectivity (C) การจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น

จำาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกับเรื่องราวกับ “สิ่งที่ใหม่

และทันสมัย” ให้สามารถผนวกรวมกับปริบทของ

เนื้อหาและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังต้องเชื่อมโยงกับ

วิถีอัตลักษณ์ชุมชนและลีลาชีวิตของผู้เรียนด้วย

 4 Super Teacher (S) การจัดการเรียนรู้เพื่อ

ความอยูร่อดนัน้ ครจูะต้องมท้ัีงศาสตร์และศลิป์ในการ

ถ่ายทอดข้อความรู้ (Science and Art of Teaching)  

ผูส้อนจะต้องเป็นครโูดยเนือ้แท้ ครตู้องเป็น “teacher 

ไม่ใช่ teller” ครูที่มีลักษณะเป็น super teacher นั้น 

ขออนุญาตยกตัวอย่าง ถ้าสอนคาบละ 50 นาที ครู

ต้องสอนเนื้อหา (content) ประมาณ 30 นาที  สอนให้ 

ผู้เรียนเข้าใจในลีลาชีวิต (life style) 10 นาที จากนั้น

จึงเติมเต็มจริยศาสตร์จริยธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

คณุค่าให้กบัผูเ้รยีนในการใช้ชวีติในอนาคตอกี 10 นาท ี

เพียงครูทำาได้เพียงแค่นี้มิติการจัดการศึกษามิใช่แค่

อยู่รอดเท่านั้น  แต่หากเป็นการพัฒนาคนในชาติเพื่อ

ความอยู่รอดแบบยั่งยืนต่างหาก 

 การศกึษาท่ีจะทำาให้รอดพ้นจาก “ปรโตโฆษะ”  

(external influential factors) นัน้ ไม่ว่าจะมคีวามแตกต่าง 

ของผู้เรียนทั้งเรื่องเพศสภาพ เพศสภาวะ ความรู้สึก 

VICS Model: เพื่อความอยู่รอดของการศึกษาไทย

(The VICS Model : The Survival of Thai Education)

(อ่านต่อหน้า 10)

 1. การศึกษาต้นแบบจากอดีต

 3. ความยิ่งใหญ่ของการศึกษาแบบเก่า

 2. ความสำานึกเชิงประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 


เลือกเรียน RAM 3000 สร้างประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมรามฯ - พังงา

 วิชา RAM3000 สหกิจศึกษา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาที่กำาลังคิดจะลงวิชาเลือกเสรี 

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เสมือนหนึ่งพนักงานชั่วคราว

ขององค์กร เป็นเวลา 4 เดือน (ฝึกอาชีพระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 - เดือนกันยายน 2558) ในระหว่าง

การปฏิบัติงานจะมีพนักงานพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรทำาหน้าที่ดูแล ให้คำาแนะนำา ประเมินผล 

การปฏิบัติงานของนักศึกษา และมีอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัย ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา แนะนำา- 

ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 ศนูย์สหกจิศกึษาฯ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง รบัสมคัรนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุคณะทีม่หีน่วยกติ

สะสมตั้งแต่ 75 หน่วยกิตเป็นต้นไป เข้ารับการฝึกอาชีพเป็นเวลา 4 เดือน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน อาทิ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมสอบสวน- 

คดีพิเศษ สำานักงานอัยการสูงสุด ศาลอาญา กรมประชาสัมพันธ์ สำานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น ช่อง 3 รายการ

โต๊ะข่าวบันเทิง เป็นต้น

ประโยชน์ที่ ได้รับจากสหกิจศึกษา

 1. มีประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และสามารถนำา

  ความรู้ภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 2. มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการของตนเอง

 3. มีการพัฒนาตนเอง และมีความมั่นใจตนเองมากขึ้น

 4. มีการพัฒนาทักษะด้านการนำาเสนอ การสื่อสารข้อมูล การมีมนุษยสัมพันธ์ การทำางานร่วมกับ 

  ผู้อื่น และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่นักศึกษาปฏิบัติงาน

 5. มโีอกาสได้รบัการเสนองานก่อนสำาเรจ็การศกึษามากกว่านกัศกึษาทีไ่ม่มปีระสบการณ์ในการทำางาน

 6. เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำางานสูง

 คุณสมบัติของนักศึกษา วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา

    - เป็นผู้กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

      รามคำาแหง และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

    - สามารถเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา ก่อนการฝึกอาชีพ 

      6 หลักสูตรได้ (วันที่ 7, 8, 11, 12, 14, 15 พฤษภาคม 2558)

    - สามารถปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน  (เข้ารับการฝึกอาชีพ

      ในเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2558)

    - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

    - มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

    - มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและตามที่คณะกำาหนด

โครงการเตรียมความพร้อม กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา ประจ�าภาค 1/2558

 - หลักสูตรภาวะผู้นำาและทักษะการเป็นผู้นำา   วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558

 - หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ    วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 

 - หลักสูตรเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

 - หลกัสตูรหลกัการและกระบวนการวชิา RAM 3000 สหกจิศกึษา  วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

 - หลักสูตรวัฒนธรรมองค์กร     วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

 - หลกัสตูรการทำางานภายใต้ความกดดนัและการบรหิารความเครยีด วันที่ 15 พฤษภาคม 2558          

 นักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกอาชีพ RAM 3000 สหกิจศึกษา  จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

 1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว         1  รูป

 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา         1  ฉบับ

 3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน        1  ฉบับ

 4. สำาเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน       1  ฉบับ

 5. ผลการเรียน (Transcript หรือCheck Grade)      1  ฉบับ

 6. หนังสือรับรองความประพฤติ (ติดต่อคณะ)       1  ฉบับ

 สมัครได้ตัง้แต่บดันีจ้นถงึ 6 พฤษภาคม 2558 สนใจสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ หรอืสมคัรได้ทีศ่นูย์สหกจิศกึษา

และพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1  โทรศัพท์ : 0-2310-8503 โทรสาร : 

0-2310-8504  www.ram3000.ru.ac.th  หรือ facebook : สำานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดพังงา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ

กิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย รดนำ้าดำาหัวผู้ใหญ่” 

เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำาปี 2558 โดยมีอาจารย์ 

จเลิศ เจษฎาวัลย ์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นกัศกึษา และเจ้าหน้าที ่

ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

และปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558

 ในวนัเดยีวกนั อาจารย์จเลศิ เจษฎาวลัย์ เป็นประธาน

เปิดกจิกรรม “ลกูพ่อขนุฯสมัพนัธ์” ครัง้ที ่ 2 กฬีาต่อต้าน

ยาเสพตดิ และสานความสมัพันธ์อนัดใีห้เกดิขึน้ระหว่าง

นกัศึกษารุน่พี ่รุน่น้อง ทกุคณะทกุระดบัชัน้ ณ สนามกฬีา 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

        

 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดพังงา โดยอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดี-

คณะสื่อสารมวลชน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง นำานกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

ร่วมเกบ็ขยะ เศษแก้ว พลาสตกิต่างๆ ทีถ่กูนำา้ทะเลพดั

ขึ้นมาเกยที่ชายหาดท้ายเหมือง โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ

สร้างจติสำานกึและการมส่ีวนร่วมในการรกัษาความสะอาด

ชายหาดแก่นกัศกึษาให้เหน็ความสำาคญัในการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา 

    

 อาจารย์จเลศิ เจษฎาวลัย์ คณบดคีณะสือ่สารมวลชน 

ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวอาชพี เรือ่งการเตรยีมตัว 

ก่อนสมคัรงาน ปัจจบุนัมวีทิยากรจากสำานกังานจดัหางาน 

จงัหวดัพงังามาให้ความรู ้ และรุน่พีท่ีป่ระสบความสำาเรจ็

ในการเรียนและการทำางาน มาถ่ายทอดประสบการณ์ 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะอาชีพต่างๆ ให้เกิด

ความรูค้วามเข้าใจในโลกการทำางาน และความต้องการ

ของตลาดแรงงานปัจจบุนั เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2558 

        

                     

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  ธนาเจริญสกุล



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

หอมหวานยังเคี้ยวได้เพลินและสนุกปาก ราคาตั้งแต ่

10 บาทจนถึงหลายร้อยบาท ผู้บริโภคบางรายนิยมดื่ม

วันละแก้ว บางรายหลายแก้วต่อวัน จนลืมคำานึงถึง

ผลกระทบร้ายที่แฝงตัวมา 

     เน่ืองจากส่วนผสมหลกัของชาไข่มกุ ประกอบด้วย

ชา ครีมเทียม นำ้าตาลทราย นมข้นหวาน ไข่มุก และ 

ผงเครื่องดื่มสำาเร็จรูปที่แต่งกลิ่น จึงเป็นเครื่องดื่มที่ม ี

นำ้าตาลและไขมันสูง ซึ่งสมองของคนเรานั้นหากถูกกระตุ้นด้วยความ

หวาน มนั เคม็ จะชอบใจ และเข้าใจว่าอาหารนัน้อร่อย เมือ่เกดิความอร่อย

ก็ยิ่งทำาให้อยากจะหามารับประทานบ่อยๆ ยิ่งถ้ามีกาเฟอีนผสมอยู่ ก็ยิ่ง 

ทำาให้สมองติดใจได้ง่ายขึน้ไปอกี จงึเรยีกได้ว่าความหวานมนั และกาเฟอนี 

ในชาไข่มุก ก็ยังหลอกให้สมองติดใจ 

     ทั้งที่แท้จริงแล้ว การรับประทานชาไข่มุก 1 แก้ว มีปริมาณแคลอรี่ 

ต้ังแต่ 200-400 กิโลแคลอรี ่มปีรมิาณนำา้ตาลตัง้แต่ 8 ช้อนชาต่อแก้ว ไปจนถงึ 11 ช้อนชา 

ต่อแก้ว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ในหนึ่งวันเราไม่ควรบริโภคนำ้าตาลเกิน 6 ช้อนชาสำาหรับ 

ผู้หญิง และ 9 ช้อนชาสำาหรับผู้ชาย อีกทั้งไขมันอิ่มตัวจากนมที่ใส่รวมอยู่ก็มีปริมาณ

ไม่น้อย บางสูตรใช้ครีมเทียมซึ่งมีไขมันทรานส์ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพย่ิงกว่า 

ไขมันชนิดอ่ืน นอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ยังเพิ่ม

ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีกด้วย

 สำาหรบัเมด็ไข่มกุทีผู่บ้รโิภคหลายคนต่างเพลดิเพลนิกบัการเคีย้วด้วยความรูส้กึ 

หนบึๆ หนบัๆ คอื แป้ง เพราะทำาจากมนัสำาปะหลงันำามาต้มกบันำา้ตาลให้แคลอรีแ่ตกต่างกนัไป 

แต่ละสูตร ตั้งแต่ 2-4 กิโลแคลอรี่ ต่อเม็ด อีกทั้งยังไม่มีคุณค่าทางอาหารอะไรเลย

 ภัยอันตรายของชาไข่มุก ปรากฏเป็นข่าวในไต้หวันในปี พ.ศ. 2554 เมื่อ

ฟู้ดสแกนดอล เผยแพร่เรื่องราวของสารเสริมสภาพพลาสติก (Di (2-ethylhexyl)  

Phthalate: DEHP) ซึง่เป็นสารเคมพีลาสตไิซเซอร์ทีม่สีารก่อมะเรง็ทีพ่บในสารกนับดู 

ในเครื่องดื่มและนำ้าเชื่อมรสผลไม้ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก

นอกประเทศ และใช้ในร้านชาไข่มุกทั่วโลก ส่งผลให้ช่วงเดือนมิถุนายนในปีนั้น 

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศมาเลเซียประกาศให้บริษัทที่จำาหน่ายนำ้าเชื่อม 

รสสตรอว์เบอร์ร่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ใช้ในชาไข่มุกบางเมนู หยุดจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เนื่องจากทดสอบแล้วพบว่ามีสารก่อมะเร็งดังกล่าวปะปนอยู่

 ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2555 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย

อาเค่น (RWTH Aachen University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุด 

ในเยอรมนีและมีช่ือเสียงอันดับต้น ๆ ในยุโรป ได้ทำาการวิเคราะห์ส่วนผสมของชาไข่มุก 

เพื่อหาสารอาจที่ก่อให้เกิดการแพ้ ผลการตรวจสอบ พบว่ามีส่วนผสมของ สไตรีน 

อะซีโตฟีโนน และสารท่ีผ่านกรรมวิธีการเติมโบรมีน หนังสือพิมพ์ในประเทศเยอรมัน 

Rheinische Post ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ดังกล่าว ส่งผลให้ตัวแทนในประเทศเยอรมัน 

ของทางไต้หวันต้องออกมาแถลงการณ์ กล่าวว่าจะมีการตรวจสอบอาหารทุกประเภท 

ในไต้หวันอย่างละเอียด ต่อมาในเดือนกันยายน องค์การอาหารและยาของไต้หวันได้

ออกมาแจ้งผลการวิเคราะห์รอบสองซึ่งผ่านการควบคุมโดยองค์กรประเทศเยอรมัน 

พบว่า ชาไข่มุกของไต้หวันปลอดจากสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่พบส่วนผสมของ

โลหะหนัก หรือสารอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด

 ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556 องค์การอาหารและยาของไต้หวันออก

แถลงการณ์เรื่อง การตรวจพบกรดมาเลอิก อันเป็นสารปรุงแต่งอาหารที่ยังไม่ผ่าน

การรับรอง ในอาหารบางประเภทรวมถึงเม็ดไข่มุกสาคู ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบ

อาหารของประเทศสิงคโปร์ได้ทำาการทดสอบ และตรวจพบเจอสารดังกล่าวในเม็ด

ไข่มุกสาคูของบางร้านค้า และในผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกัน

 สรุป เครื่องดื่มยอดฮิตชนิดนี้ ผู้บริโภคบางรายนิยมดื่มวันละแก้ว บางราย

หลายแก้วต่อวัน จนลืมคำานึงถึงภัยร้ายท่ีแฝงตัวมา ตามคำากล่าวท่ีว่า “You are what you eat” 

หรือแปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า “คุณกินอะไรเข้าไป คุณก็เป็นอย่างนั้น”

 ประวัติของชาไข่มุกนั้นพบครั้งแรกในประเทศ

ไต้หวันมีอยู่สองแนวทาง ทางแนวแรกเกิดในช่วงยุค 1980 

ร้านชาชุน ฉุ่ยถังในเมืองไถจง น่าจะเป็นร้านแรกที ่

คิดค้นเมนูชาไข่มุกขึ้นมา เมื่อปี 1988 ขณะที่กำาลัง

ประชุมอยู่นั้น นายหลินชิ่วฮุย (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา

ผลิตภัณฑ์) ได้เทขนมหวานช้ินเล็ก ๆ ลงไปในชา ทุกคน 

ในห้องประชุมเห็นว่าน่าสนใจ จึงทำาออกมาขาย และ 

สร้างยอดขายดีมาก จนทำาลายสถิติเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ แนวทางที่สอง 

มีท่ีมาจากร้านชาหานหลิน ท่ีเมืองไถหนาน ของนายถัวซ่งเหอ เขาใส่เม็ดสาคู 

สีขาวลงไปในชา ทำาให้มันเหมือนไข่มุก เป็นที่มาของคำาว่า ชาไข่มุก  

หลังจากนั้นไม่นาน หานหลินเปลี่ยนสีสาคูจากสีขาวเป็นสีดำาแบบที่

นิยมกันในปัจจุบัน 

 ความนยิมของชาไข่มกุแพร่ขยายไปยงัแมคโดนลัด์ ในปี พ.ศ. 2555 

ร้านแมคคาเฟ่ของแมคโดนัลด์ สาขาในประเทศเยอรมันและออสเตรียเริ่มจำาหน่าย 

ชาไข่มุก มีให้เลือกหลากหลายทั้งชาดำา ชาเขียว และชาขาว เลือกได้ทั้งแบบผสมและ

ไม่ผสมนม รวมถึงนำ้าเชื่อมผลไม้รสต่าง ๆ สามารถสรรสร้างเมนูใหม่ ๆ ได้มากกว่า 

250 แบบ

 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2555 ตลาดเครื่องดื่มชามีมูลค่าไมต่ำ่า

กว่า 1 หมื่นล้านบาท และขยายตัวไม่ตำ่ากว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หากเจาะจง

เฉพาะชาไข่มุกคาดมูลค่าตลาดไม่ตำ่ากว่า 2 พันล้านบาทต่อปี ตัวเลขดังกล่าวถือเป็น

ตลาดที่ใหญ่เอาการ จึงมีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาสู่ธุรกิจนี้จำานวนมาก โดยคาดว่า

จะมแีบรนด์ชาไข่มกุเจ้าใหม่เกดิขึน้เฉลีย่ทกุเดอืน เดอืนละ 2 รายทเีดยีว ด้วยเหตุผลต่างๆ 

นานัปการ อาทิ ชาไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่มีความเป็นวาไรตี่สูง จากจุดเด่นการชงที่ม ี

ความสนุกสนาน การใส่ไข่มุก และท็อปปิ้งต่างๆ ช่วยเพิ่มรสชาติและสีสันให้แก่

เครื่องดื่ม ผู้บริโภคต้องการเครื่องดื่มทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากกาแฟ อีกทั้งยังมี 

ผู้บริโภคอีกจำานวนมากท่ีไม่ดื่มกาแฟ ก็อาจหันมาดื่มชาไข่มุกแทน เป็นธุรกิจที่ใช ้

เงินลงทุนไม่มาก และขั้นตอนการทำาก็ไม่ยุ่งยาก การจัดเตรียมอุปกรณ์ หรือหาซื้อ

วัตถุดิบต่างๆ ก็ทำาได้ง่าย อีกทั้ง สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มจัดเป็นกลุ่มสินค้าที่มีกำาไรต่อ

หน่วยสูง โดยเฉลี่ยชาไข่มุกต่อแก้วต้นทุนประมาณ 12-13 บาท ขายปลีกแก้วละ  

30-55 บาท เท่ากับจะมีกำาไรมากกว่า 50% จากราคาขาย

 จึงไม่น่าแปลกใจท่ีผู้ประกอบการจะนิยมจนทำาให้ชาไข่มุกกลับมามีชีวิตอีกคร้ังหน่ึง 

ท่ีธุรกิจน้ีเร่ิมแรกเข้ามาในประเทศไทยเม่ือประมาณ พ.ศ. 2544 ได้รับความนิยมอย่างมาก 

ในหมู่วัยรุ่น เกิดเป็นกระแสเครื่องดื่มแฟชั่น ในขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการเข้ามา

ยึดอาชีพนี้จำานวนมาก       

 อย่างไรกต็าม จากปัญหาทีเ่วลานัน้เมนตู่างๆ ยงัไม่หลากหลาย อกีทัง้การแข่งขนัสงู  

ผู้ประกอบการมุ่งลดต้นทุน ขายตัดราคากันเอง ทำาให้คุณภาพลดตำ่าลงเรื่อยๆ ที่สำาคัญ

ตลาดจำากดัแค่เป็นเมนแูฟชัน่สำาหรับวยัรุ่นเท่านัน้ ความหวอืหวาจึงค่อยๆ ซาลงในเวลา 

2-3 ปี เจ้าต่างๆ ค่อยๆ หายไป เหลือแข็งแกร่งอยู่ในตลาดเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้น

 จนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2554 ธุรกิจชาไข่มุกเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง 

สาเหตุคาดจะมาทางผู้บริโภคต้องการเครื่องดื่มทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากกาแฟ 

อีกท้ังการกลับมาคร้ังน้ีจะมีแบรนด์ทันสมัยเป็นหัวหอกช่วยฟ้ืนกระแสได้เป็นอย่างดี  

ทั้งลักษณะภายนอกที่ปรับปรุงทันสมัย เช่น บรรจุภัณฑ์สร้างจุดขายเป็นแก้วผนึก

ด้วยฝาแผ่นพลาสติกใสปิดสนิท ดูสะอาด และสะดวกพกพา หรือการวางตำาแหน่ง 

หาลูกค้าท่ีกว้างข้ึน เมนูหลากหลายย่ิงข้ึน มีเปิดขายท้ังในห้างสรรพสินค้า แหล่งสำานักงาน 

สถานีรถไฟฟ้า และย่านธุรกิจ ทำาให้เคร่ืองด่ืมชาไข่มุกฉีกตัวออกจากแค่เคร่ืองด่ืมแฟช่ัน 

มาสู่เครื่องดื่มในชีวิตประจำาวันได้เช่นเดียวกับกาแฟ

     ชาไข่มุกจึงเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตอย่างหนึ่งของคนทุกเพศทุกวัย มีขายแพร่หลาย 

ตั้งแต่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำา ริมฝั่งถนน จนมาถึงในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นเคร่ืองด่ืมเย็น มีหลากรสชาติให้เลือกสรร ท้ังกาแฟและชารสผลไม้ต่างๆ นอกจาก 

  อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                                                                        คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ถาม ดิฉันสมัครเรียนที่ม.รามคำาแหง สาขาวิชา

เอกภาษาอังกฤษ แต่ที่มหาวิทยาลัยที่ดิฉันกำาลัง

เรยีนอยูเ่รยีนสาขาวชิาเอกประวตัศิาสตร์ ดฉินัคดิว่า

จะเอาวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาโทของสาขาวิชา

เอกภาษาองักฤษทีม่.รามคำาแหง  ประเดน็คำาถาม คอื

     1. ดิฉันสามารถโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย

ท่ีดิฉันเรียนอยู่ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์มาเป็น

วิชาโทของม.รามคำาแหงได้หรือไม่

 2. ค่าโอนหน่วยกิตกี่บาท 

       3. สามารถโอนได้ต้องติดต่อที่ไหน    

ตอบ 1. ถ้านกัศกึษายงัมีสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

ทีส่ถาบนัเดมิของนกัศกึษาอยู ่ นกัศกึษาไม่สามารถ

นำาวิชาประวัติศาสตร์มาเป็นวิชาโทที่กำาลังศึกษา 

อยูท่ีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงได้ ในกรณทีีน่กัศกึษา

ต้องการนำาวิชาที่สอบได้จากสถาบันเดิมมาโอน

เป็นวชิาของม.รามคำาแหง นกัศกึษาต้องหมดสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิมแล้วหรือจะลาออก

จากสถาบนัเดมิ ม.รามคำาแหงจะพจิารณาการเทยีบโอน 

เป็นรายวิชาให้

 อนึ่ง ถ้านักศึกษาจะโอนวิชาแบบนักศึกษา

ทีย่งัเรยีนไม่จบการศกึษา นกัศกึษาต้องหมดสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาหรือลาออกจากสถาบันเดิม และ

นักศึกษาต้องลาออกจากนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงด้วย และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ตาม

วันเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนได้ 2 ทาง คือ ทั้งที่สอบได้

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และที่สอบได้จาก

มหาวิทยาลัยเดิมรวมกัน

  2. ค่าโอนหน่วยกติวชิาทีส่อบได้จากมหาวทิยาลยั

อื่นหน่วยกิตละ 100 บาท ส่วนวิชาที่สอบได้จาก

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หน่วยกิตละ 50 บาท

  3. การเทยีบโอนตามคำาถามไม่สามารถทำาได้ 

ถ้าทำาได้นักศึกษาต้องลาออกจากทั้งสถาบันเดิม

และจากม.รามคำาแหงและสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร

ถาม ต้องการย้ายคณะจากนติศิาสตร์ไปรฐัศาสตร์

  1. มขีัน้ตอนอะไรบ้าง  ต้องไปตดิต่อทีต่กึไหน 

  2. ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง

  3. ต้องเปลี่ยนรหัสนักศึกษาหรือไม่

  4. แล้วย้ายได้ช่วงเดือนไหนบ้าง  คือกำาลัง

    ใกล้จะจบแล้วค่ะ

ตอบ 1. ไปเขยีนคำาร้องขอย้ายคณะทีง่าน  One Stop 

 Service  ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารกงไกรลาศ  (KLB) ชั้น 1 

(รามฯ 1)

  2. นกัศกึษาต้องนำาบตัรประจำาตวันกัศกึษา, 

ใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคปัจจบุนั และค่าธรรมเนยีม  

200  บาท

          

คณิตศาสตร์ในครัว
 เด็กปัจจุบันไม่ค่อยเข้าครัวทำาอาหารกับคุณแม่ 

หรือคุณพ่อ สำาหรับบางครอบครัวที่คุณพ่อชอบ 

ทำากับข้าว ผลคือทำากับข้าวไม่เป็น ถนัดกับข้าวถุง 

หรือกับข้าวสำาเร็จรูป จึงทำาให้ขาดความสัมพันธ์

ในครอบครวัอกีรปูแบบหนึง่ไป  คนรุน่เก่าตอนทำาอาหาร

จะให้ลูกๆ เข้าครัวด้วย ซึ่งถ้ามองแบบผิวเผินคือให้

ช่วยหยิบโน่น นี่ นั่น แต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นเป็นการ

สอนให้รู้ระบบการทำางาน  การมีขั้นตอนการทำางาน

ร่วมกัน เป็นต้น

 สำาหรับบทความเรื่องคณิตศาสตร์ในครัว

ไม่ใช่คุณแม่ทำาครัวไปสอนคณิตศาสตร์ไป แต่จะ 

ให้มุมมองสำาหรับการชักชวนลูกเข้าครัวและใช  ้

องค์ประกอบในครวัสอดแทรกความรูท้างคณติศาสตร์

เข้าไปให้ลูกได้   ตัวอย่างเช่น

 (1) สอดแทรกเรื่องการชั่ง  ตวง  วัด  เช่นหั่น

ถัว่ฝักยาวขนาด 1 - 1.5 น้ิว  หงุข้าวใช้ข้าวสาร 2 ถ้วยตวง  

ทำาคั่วกลิ้งใช้เนื้อหมู  4  ขีด

 (2) สอดแทรกเรื่องของผสม  เช่น อัตราส่วน

การผสมของ พรกิ กระเทยีม นำา้ตาล นำา้ปลา นำา้มะนาว 

ในการทำานำ้าพริก สัดส่วนของซีอิ๊ว นำ้าส้ม ในการ 

ปรุงรสอาหาร

 (3) สอดแทรกเรือ่งเรขาคณติ  เช่น รปูทรงของ

ภาชนะเป็นรูปวงกลม  วงรี  รูปสี่เหลี่ยม  บอกขนาด

ของรูปทรงในรูปพื้นที่  บอกความจุในรูปปริมาตร

 (4) สอดแทรกเรื่องเวลา เช่น ลวกไข่พอสุก 

ใช้เวลา  5 วินาที  หมักหมูไม่น้อยกว่า  2  ชั่วโมงก่อน

นำามาทอด สอนให้ดเูวลาเป็นไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบบเขม็ 

หรือ ดิจิตอล

 (5) สอดแทรกเรือ่งความสมัพนัธ์  แบบรปู  เช่น 

วตัถดุบิเป็น input  อาหารปรงุเสรจ็เป็น output  การทำา

วุ้นใส่ในแบบพิมพ์ก็จะได้แบบรูป เป็นรูปทรงต่าง ๆ

 (6) สอดแทรกเรื่องการใช้เหตุผล  เช่น ทำาไม

อาหารรสเคม็มาก เหตผุลเพราะเตมินำา้ปลามากเกนิไป  

ทำาไมเกิดอาการท้องเสีย เหตุผลเพราะอาหารไม่สุก

 (7) สอดแทรกเรือ่งกระบวนการ  เช่น การดำาเนนิการ 

ที่มีขั้นตอนต้องบอกได้ว่าทำาอะไรก่อน ทำาอะไรทีหลัง 

ตัวอย่างการต้มนำ้าแกงให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ผัก 

ผักจะกรอบน่ากิน แต่ถ้าใส่ผักก่อนแล้วต้มให้เดือด

ผักจะเปื่อยไม่น่ากิน

 ที่ยกตัวอย่างมานี้เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถ

สอดแทรกคณิตศาสตร์เข้าไปในกระบวนการทำาอาหาร 

ได้มากมาย  แต่ทีส่ำาคญัคอืการทำางานร่วมกนัในครอบครวั

ซ่ึงจะได้ทั้งความรัก ความอบอุ่น และความสุข   

การสอดแทรกคณิตศาสตร์เข้าไปเป็นเพียงของแถม

เล็ก ๆ น้อย ๆเท่านั้นเอง ครับ

คณิตคิดสนุก
  รศ.ทศพร คล้�ยอุดม           ภ�คคณิตศ�สตร์ ม.ร.              

 FRE 2002 (FR202) 

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4

รศ.ดร. นงนภัส  ตาปสนันทน์

ภาคฤดูร้อน/57 

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

องัคาร พฤหสับด ีเสาร์ 15.30 - 17.00 น. อาคาร SBB 

ห้อง 306 (อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 	ตำาราเรยีน   FRE 2002 (S)  ภาษาฝรั่งเศส

พื้นฐาน 4 (รหัสพิมพ์ 57139)  ซื้อได้ที่ศูนย์ตำารา

 	ขอบเขตเนื้อหาวิชา (ตามหลักสูตร) 

ศกึษาภาษาฝรัง่เศสต่อจาก FRE 2001 โดยฝึกความเข้าใจ 

และการใช้ภาษาฝรัง่เศสด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน 

ในระดับที่สูงขึ้น

 	การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อใหญ่  

เวลาสอบ 2 ช่ัวโมงครึง่ 

 	วัน- เวลาสอบ ตาม ม.ร.30

 	ข้อแนะนำา ควรทบทวนพ้ืนฐานไวยากรณ์ 

ทีเ่รยีนรูม้า ฝึกการใช้ภาษาอย่างสมำา่เสมอ ด้วยการทำา

แบบฝึกหดัทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด

  3. นักศึกษาใช้รหัสเดิม ไม่มีการเปลี่ยนรหัส 

นักศึกษา

  4. นักศึกษาสามารถไปดำาเนินการได้ทุกวัน

ในวันเวลาราชการ

ถาม 1. ย ้ายคณะจากบริหารธุรกิจมาอยู ่คณะ-

มนุษยศาสตร์ จะเอาวิชาที่สอบผ่านในคณะเดิมมา

เป็นวิชาเลือกเสรีในคณะใหม่ได้หรือไม่ จะได้ไม่ต้อง

สอบใหม่ 

  2.  ในหนึ่งวิชาจะทำาการรีเกรดได้กี่ครั้ง

  3. การรเีกรดต้องขออนญุาตก่อนหรอืลงทะเบยีน 

ในเทอมถัดไปได้เลย

ตอบ 1. นกัศกึษาสามารถนำามาเป็นวชิาเลอืกเสรไีด้ 

แต่ท้ังนี้ให้ตรวจสอบในระเบียบการรับสมัครฯ  

อีกครัง้หน่ึงว่าเป็นวชิาทีต้่องห้ามของคณะมนุษยศาสตร์

หรือไม่

  2. วิชาที่นักศึกษาจะลงสอบเพื่อรี เกรด 

นักศึกษาต้องสอบได้เกรดเป็น D หรือ D+ เท่านั้น  

ดงันัน้ ถ้านกัศกึษายงัสอบได้เกรดดงักล่าวอยูน่กัศกึษา

มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสอบรีเกรดได้ตลอดไม่มี

กำาหนดเวลา

 3. นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ือรีเกรด

ได้ในภาคใดก็ได้ คือใน ภาค 1, 2 หรือฤดูร้อน จะเป็น

ภาคถัดไป หรือต่อ ๆ ไปก็ได้

กองบรรณาธิการ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

นายเดชา อบุลพงษ์ ผูพ้พิากษา 

เลขานกุารศาลแพ่งกรงุเทพใต้ 

กล่าวว่าผมเรยีนสาขานติศิาสตร์

ทั้งในระดับปริญญาตรีและ

ปรญิญาโท พอถงึระดบัปรญิญาเอก 

กอ็ยากมคีวามรูท้างด้านรฐัศาสตร์ 

เพราะการทำางานด้านนิติศาสตร์

ควรมีความรู ้ในเชิงนโยบาย

และการบรหิารบ้านเมอืงควบคูไ่ปด้วย และบ้านเรามปัีญหา

ทางการเมืองหลายเร่ือง การได้มาเรียนรู้พืน้ฐาน หลักการ 

ทฤษฎ ี จนไปถงึการปฏบิตั ิ จะช่วยส่งเสรมิให้การทำางาน

ด้านกฎหมายที่มีหลักรัฐศาสตร์เข้ามาผนวกจะช่วย

ให้การพจิารณาคดต่ีางๆราบรืน่และสมบรูณ์แบบมากขึน้  

ทีส่ำาคญัการเรยีนต้องใช้เวลาในการสัง่สม เหมอืนหยอดเงนิ

ลงกระปกุสกัวนักเ็ตม็ ความรูก้เ็ช่นกนัเรยีนสะสมไว้ทกุวนั 

ถึงวันหนึ่งที่เราเรียนจบได้สำาเร็จก็สามารถนำาความรู้ไป

ประกอบอาชีพได้อย่างดี

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ             (ต่อจากหน้า 3)

นกึคดิทางด้านสงัคม ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกจิ 

หรือแม้แต่ความศรัทธาในการเมืองการปกครอง แต่

จุดมุ่งหมายควรสร้างทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการ

เข้าถึงซึ่งอาชีพที่เป็นรากเหง้าของชาติที่ผสมผสานกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อเป็นเช่นนี้ การศึกษาของ

รัฐชาติคงไม่เหมือนการก่อกองทรายที่อยู่บริเวณ 

ชายหาดที่รอให้คลื่นนำ้าทะเลพัดและหายไป  สุดท้าย

กต้็องพยายามสร้างแล้วสร้างอกี แต่กไ็ม่ได้รปูลกัษณ์

ของกองทรายที่ยืนยงเสียที ขอรับกระผม!!!

VICS Model:ฯ                            (ต่อจากหน้า 6)

กล่าวว่า ม.รามคำาแหง โดยคณะกรรมการภาคประชาชนฯ 

ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

การจัดการและการให้บริการของหอพักบริเวณ 

โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง หรือโครงการ

หอพักติดดาวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้

ประกอบการหอพัก มีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานหอพักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การรับรอง

มาตรฐานและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย 

 การดำาเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับ 

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  สำานักงานเขตบางกะปิ 

สำานักงานเขตประเวศ  สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก 

สถานีตำารวจนครบาลอุดมสุข และผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ทั้งบริเวณหัวหมากและวิทยาเขตบางนา ในการ

ดำาเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการ

และการให้บริการของหอพักให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

และมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีนโยบายเกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพักบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงอย่างต่อเนื่อง จึงมีความ

จำาเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เก่ียวกับ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพหอพักและสร้างความ

สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ประกอบการหอพักและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ซึ่งจะนำาไปสู่การให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 ดังน้ัน คณะกรรมการฯ จึงจัดโครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ

หอพักในวันนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก  

เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักมีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้วิธีบริหารจัดการหอพัก และสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีระหว่างผู้ประกอบการหอพักกับมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการและการให้บริการของหอพักบริเวณ 

โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงต่อไป

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่าในนามของ 

ม.รามคำาแหงขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพักและ

คณะกรรมการดำาเนินงานฯที่ได้จัดโครงการมาอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงการหอพักติดดาว โครงการ

เพื่อนข้างห้องเตือนภัย จนมาถึงโครงการฯนี้ เชื่อว่า 

เม่ือผู้ประกอบการมีความรู้เข้าใจท่ีดีแล้ว จะช่วยป้องกัน

และระวังภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยมีมาตรการ

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงเกินควร 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบัน 

ที่เปิดโอกาสทางการศึกษา และส่วนใหญ่นักศึกษา

มาจากต่างจังหวัด รวมถึงมหาวิทยาลัยก็ไม่มีหอพัก

นักศึกษาเป็นของตนเอง  นักศึกษาจึงมีความจำาเป็น

ต้องพักอาศัยอยู่ตามหอพักต่างๆ หอพักจึงเปรียบเสมือน 

บ้านหลังที่สองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงต้อง 

ร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพัก เพ่ืออำานวยความสะดวก

และดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษา  

ตามนโยบายการดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของ-

ตนเอง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย อาชญากรรม 

และการป้องกันอัคคีภัยในหอพักด้วย

 “การจัดโครงการฯคร้ังน้ี นอกจากจะเกิดประโยชน์

กับผู้ประกอบการหอพักแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษาท่ีพักอาศัย และชุมชนท่ีต้ังของหอพัก อีกท้ัง 

จะทำาให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในภาพรวมของชุมชน และหอพักใดที่มีมาตรการ

ป้องกันความปลอดภัย ยังจะเป็นท่ีไว้วางใจแก่ผู้ปกครอง

ให้ลูกหลานมาพักอาศัยในหอพักของท่านระหว่าง

ที่ศึกษาด้วย”

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวด้วยว่า 

ขอขอบคุณสถานีดับเพลิงหัวหมาก สถานีตำารวจ 

นครบาลหัวหมาก ท่ีสละเวลามาให้ความรู้และแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพหอพักแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการภาคประชาชนฯ ท่ีร่วมกัน 

จัดโครงการฯ ครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ประกอบการ 

หอพักทุกท่านที่มี เจตนารมณ์ที่ดีในการพัฒนา

หอพักให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วย 

ม.ร. สาธิตการป้องกันอัคคีภัยฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุง่หว้า  รองอธกิารบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรม 

วฒันธรรมองค์การสำาหรบัการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้าง 

และพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร  และเพื่อให ้

บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความร่วมมือ 

ในการทำางาน โดยมี นายอำานาจ  จติรแหง  จากหน่วยงาน 

สำานกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค 9  

เป็นวิทยากร 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสงขลา จดัโครงการอนรุกัษ์ 

ประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2558 โดยมี รศ.สมพล 

ทุง่หว้า รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา 

เป็นประธาน โครงการดงักล่าวจดัขึน้เพือ่ให้นกัศกึษา

ได้มีส ่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณี

สงกรานต์และสำานึกในการแสดงออกซึ่งความ

กตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ โดยม ี

บคุลากร นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 

ร่วมรดนำ้าขอพรคณะอาจารย์และศิษย์เก่า ตลอดจน 

มีการออกร้านจำาหน่ายขนมพืน้บ้าน การละเล่นรำาวง-

เวียนครก ของนักศึกษาปริญญาตรี เมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2558 

กิจกรรมรามฯ - สงขลา



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม 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

ด้วยรักและผูกพัน                                                                                                             (ต่อจากหน้า 12) 

จะเป็นเพศใดแต่ก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง แต่ปัจจุบันนี้นั้น

เราสามารถทราบว่าบุตรที่จะเกิดนั้นมีเพศใดตั้งแต่ตั้ง

ครรภ์ต้น ๆ ประมาณสามเดือนสี่เดือนพอจะทราบแล้ว 

อย่างนี้เป็นต้น การดูแลรักษาร่างกาย ทุกวันนี้ถ้าหากว่า 

ไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอาการมากมายรักษาหายได้ง่าย 

และแม้มีอาการที่หนักหนาสาหัสก็สามารถที่จะรักษา 

สามารถที่จะดูแลให ้หายได ้อย ่างรวดเร็วหรือให ้

หายขาดได้ โรคร้ายบางโรคแต่เดิมมานั้นใครเป็นวัณโรค 

ก็น ่ าจะไม ่รอดแต ่ป ัจ จุบันนี้มีวัณโรคหลายชนิด 

แต่พารอดได้เป็นจำานวนมาก โรคระบาดก็สามารถ

ระงับยับยั้งได้รวดเร็ว

 ผู ้คนไปมาหาสู่กันทั่วโลกในระยะทางที่แทบ 

จะลัดมือเดียว ถ้าไปถึงอาจจะส่งภาพข้ามไปยังโลก 

อีกฝั่งหนึ่งได้ อันนั้นน่าจะเป็นเร่ืองอัศจรรย์ เดี๋ยวนี้

เราออกไปนอกระบบสุริยะจักรวาลก็สามารถส่งภาพ 

มายังโลกมนุษย์ได้นี่คือความเปลี่ยนแปลง

 กลับมาคิดเร่ืองสังคมผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกัน 

ระหว่างสังคมผู้สูงอายุกับผู้ที่เยาว์วัย ครูขอกล่าวรวม ๆ 

ว่าอยูใ่นวยัตัง้แต่เดก็ ๆ จนถงึวยัรุน่จนถงึวยัทีเ่ข้าเบญจเพส

คอืประมาณอายยุีส่บิเศษ ๆ อายยุีส่บิห้าหรอืสามสบิสีส่บิปี

กบัผูท้ีอ่ายหุกสบิปีขึน้ไปมเีพิม่เป็นจำานวนมากขึน้ พดูง่าย ๆ 

ว่าคนแก่ตายยากหรือคนแก่รักษาตัวรักษาตนทำาให้อายุ

ยืนยาว ในความที่เป็นไปนั้นจะเห็นได้ว่า ในขณะที่คน

มีอายุมากพูดถึงสวนลุมพินีพูดถึงเขาดินพูดถึงบางปู 

บางแสน พัทยา ภูเก็ตเป็นเรื่องที่น่าท่องเที่ยว เป็นเรื่อง

ที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่เดี๋ยวนี้ผู้คนในเยาว์วัยนั้นไม่ค่อย

รู้จักสถานท่ีท่ีครูพูด แต่จะไปรู้จักสิงคโปร์ เชียงใหม่  

ยูนนาน ปักกิ่ง เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา อังกฤษ  

ทวปีต่าง ๆ ไปทัว่โลก รูจ้กัโดยการได้ไป รูจ้กัโดยการศกึษา 

รู ้จักจากการค้นคว้าขวนขวายก็รู ้จักโลกกว้างขึ้น  

นำาเอาคนสองยุคของการผ่านสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น 

ที่ครูพูดถึงมาคุยกันก็คงจะทราบได้ดีว่าต้องคุยกันนาน

จึงจะเข้าใจกัน แต่ถ้าหากว่าเรามาร่วมกันคิดว่าคนใน

สองวัยสามวัยส่ีวัยก็ตามแต่ อายุห่างกันเท่าไรก็ตามแต่ 

ถ้าหากว่าไม่แชร์ความคิด ถ้าหากว่าไม่แชร์ความเห็น 

ไม่แชร์ความรู้สึก ก็จะมีความขัดแย้งมีความคับข้องใจ 

ว่ากันว่าในประเทศญี่ปุ ่นคนรุ ่นอายุแปดสิบเก้าสิบ 

สังคมญี่ปุ่นดูแลให้สวัสดิการให้อะไรต่าง ๆ เป็นอย่างด ี

ในขณะท่ีคนรุ่นใหม่คนหนุ่ม ๆ หรืออายุประมาณถึง 

สี่สิบห้าสิบปีก็มองคนอายุแปดสิบเก้าสิบปีว่าเป็นผู้ที่

เป็นภาระของสังคม  เพราะว่าเงินที่เอาไปเป็นสวัสดิการ 

เป็นรัฐสวสัดิการให้แก่ผู้ทีช่ราได้ดูแลร่างกายได้ รักษาโรคได้ 

พักผ่อนได้ มีท่ีอยู่อาศัยได้นั้นไปจากนำ้าพักนำ้าแรง 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ฯ                (ต่อจากหน้า 12)

ของคนรุน่ใหม่ ไปจากภาษขีองคนรุน่ใหม่ ในขณะเดยีวกนั 

ทีค่นรุน่เก่ากค็ดิว่าบ้านเมอืงเจรญิงอกงามได้ อะไรทีเ่จรญิได้ 

เกดิจากนำา้มอืนำา้พกันำา้แรงของคนรุน่เก่าทีต่่อสูม้าทัง้ชวีติ 

ก็ว่าได้ จึงทำาให้บ้านเมืองเจริญ หรือกล่าวได้ว่าไม่ใช่

ฝีมือของพวกคนแก่ ๆ น้ีดอกหรือ ที่ทำาให้คนรุ่นใหม ่

ได้เจริญเติบโตได้มีอยู่มีกินได้ 

 ส่ิงเหล่าน้ีต้องคดิว่ามันเป็นเร่ืองความเปล่ียนแปลง

ในทางความคิด มันเป็นเรื่องที่ควรที่จะมองว่าในสมัย 

ใครอยู่ในยุคใด สมัยนั้นในยุคนั้นก็จะต้องมีภาระหน้าที่

อย่างไรหรือทำาอะไร แต่ก่อนผู้หญิงมีจำานวนไม่มากเท่า

ผู้ชาย เวลาข้ึนรถไฟข้ึนรถรางข้ึนรถใต้ดิน ก็มักจะมี

คนเขาให้ที่น่ังที่ยืนที่ดีช่วยเหลือเจือจุน แต่ในปัจจุบัน

ผูห้ญงิมศีกัดิแ์ละสทิธเิท่าเทยีมกนักบัผูช้าย มคีวามเขง็แรง 

มอีะไรต่าง ๆ มพีละร่างกายอะไรต่าง ๆ กเ็กอืบเท่า ๆ กนั 

กับผูช้ายหรอืเท่ากนั มกัจะเหน็ว่าบนรถเมล์ บนรถใต้ดนิ 

บนรถโดยสารอะไรต่าง ๆ ทีค่รไูปเห็นมา กจ็ะพบว่าผูช้าย 

ก็นั่งเฉยไม่ลุกให้ผู้หญิงน่ัง แล้วก็ไม่เห็นมีใครแสดง 

ความเดียดฉันท์อะไร นอกจากคนแก่ที่ถูกปล่อยให้ยืน 

โหนรถไปแล้วเหลือบมองคนรุ่นใหม่อย่างไม่เข้าใจว่า 

ทำาไมไม่ลุกให้พวกคนแก่นั่ง มารยาทเหล่านี้เอาไป

ที่ไหนเสีย ความรู้สึกที่เดิม ๆ ที่คนสูงอายุเหล่านั้นได้รับ

มาทำาไมจึงไม่ตรงกัน ก็ยิ่งคิดยิ่งมองยิ่งไม่เข้าใจ

 ทกุอย่างครวู่าอยูท่ีค่วามเข้าใจ ความทีไ่ม่เหน็แก่ตวั

ความที่เห็นว่าอะไรเหมาะอะไรควรปรับกันดู คนที่

วัยสูงอายุควรจะปรบัตวัให้มทีีอ่ยู่ ปรบัตวัให้มทีีไ่ป ปรบัตวั 

ให้มทีีร่บัประทาน ต้องรูจั้กปรบัตวัเพราะถ้าไม่ปรบัตวัคนรุ่น

ใหม่เองก็จะมองว่าคนรุ่นเก่าทำาไมต้องทำาตัวเป็นภาระ

อย่างมาก ทัง้ ๆ  ทีต่่อไปคนรุ่นเหล่าน้ีก็จะไปตกอยู่ในสภาพ 

ของคนสูงอายุน้ันเช่นเดียวกัน เพราะฉะน้ันก่อนที่เรา

จะไปสู่สังคมหรืออยู่ในสังคม หรืออายุที่อยู่ในสังคม

ผู้สูงอายุ เราก็ควรจะปรับ ปรับจิตใจปรับอารมณ์ให้ได้

ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านั้นจะเกิดขึ้นอย่างไร เมื่อเรา

ทราบว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราย่อมรับมือกับเหตุการณ์

นัน้ได้ และในขณะเดยีวกนัผูเ้ยาว์หรอืผูท้ีเ่ป็นหนุ่มเป็นสาว 

ในยุคใหม่ ก็ควรจะได้มองว่าผู้ชราผู้สูงอายุเหล่าน้ัน  

ในวยัของเขาเมือ่ตอนทีเ่ขาเป็นหนุม่เป็นสาวนัน้ เขาไม่ได้ 

ประพฤตปิฏบิตัอิย่างทีเ่ราหนุ่มสาวทีเ่ราเป็นอย่างปัจจบุนั 

ลองคิดกันดูว ่าทำาอย่างไรถึงจะอยู ่ได้อย่างสันติสุข  

ทำาอย่างไรจึงจะอยู่ได้อย่างไม่มีความรังเกียจเดียดฉันท์ 

และไม่ต้องไปน่ังทวงบุญคุณกันอยู่ว ่าใครมีบุญคุณ 

แก่ใครอย่างไร เพราะต่างคนต่างก็จะไปเส้นทางสุดท้าย

คือวันสุดท้ายแล้วก็ตายเหมือนๆ กันทั้งสิ้นทั้งปวง  

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 การจัดอบรมมี 3โปรแกรมๆละ 5 วัน เปิดรับ 

โปรแกรมละ 30 คน  โปรแกรมที่ 1 Fundamental 

Of  Optician  Exam รับสมัคร บัดน้ี - 22 พฤษภาคม 2558 

ฝึกอบรม 25-29 พฤษภาคม 2558 โปรแกรมที่ 2 

Phoroptor รับสมัคร 25 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2558 

ฝึกอบรม 15-19 มิถุนายน 2558 และโปรแกรมที่ 3 

Retinoscope & Auxiliary Test  รับสมัคร 23 มิถุนายน  

- 10 กรกฎาคม 2558 ฝึกอบรม 13-17 กรกฎาคม 2558 

 คุณสมบัติ เป็นบุคคลทั่วไปหรือบุคลากร 

ทางด้านสายตา  วฒุกิารศกึษาขัน้ตำ่ามธัยมศกึษาปีที ่3 

หรือเทียบเท่า ไม่จำากัดเพศ และอายุ  ค่าลงทะเบียน 

คนละ 5,000 บาท/1โปรแกรม ค่าเอกสาร 500 บาท 

อบรม ณ คลนิกิทศันมาตรศาสตร์ คณะทศันมาตรศาสตร์ 

 มหาวทิยาลัยรามคำาแหง

 ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 2 โทร.0-2310-8906-10 ในวันและเวลาราชการ

กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง...การประกวด  

R U Young Talent) ได้ต้ังแต่บัดน้ี - 25 พฤษภาคม 2558 

 ❈	การประกวดและประกาศผล

 - ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจากผลงาน

ที่ส่งพิจารณาเบื้องต้น วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทาง 

facebook>>PR Ramkhamhaeng University 

 - ประชุมทีมที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 

มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 - รอบคัดเลือก (การแสดงสดชุดละ 5 นาที) 

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล -

พลาซา สาขาพระราม 3  

 - รอบตัดสิน (การแสดงสดชุดละ 5 นาที)  

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล- 

พลาซา สาขาลาดพร้าว

 ❈	รางวัลการประกวด

 - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 

15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 

10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  

งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง โทร.0-2310-8045-47 ต่อ 4643,4644

ม.ร. เปิดเวทีฯ                              (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓) วันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

    

    
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

สังคมสูงอายุ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ได้คุยกันกับหลายผู ้หลายคนหลายที่มา

หลายที่ไป คุยกันถึงสุขภาพพลานามัย คุยกันถึง

การพบเห็นการผ่านการเปลี่ยนแปลง  แล้วทำาให้ครู

นึกถึงหลายเรื่องเลยทีเดียวที่อยากจะพูดกับลูกศิษย์

 การที่เราอยู่ในที่ใดก็ตามแต่ สิ่งที่จะไม่หยุด 

อยูก่บัทีก่ค็อืกาลเวลาทีค่รเูคยพดูถงึ ถ้าหากเราสงัเกต 

ให้ดีเราจะเห็นว่า ในความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านวตัถหุรอืทางด้านวทิยาศาสตร์ หรอืทางด้าน

ความสวยงามด้านศิลปะ ด้านการแสดงด้านการรำา 

การร้อง ด้านการแต่งกายด้านการเรียนหนังสือ 

อะไรต่าง ๆ เหล่านีย่้อมมกีารเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา 

และนั่นก็หมายความว่าผู้ที่อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นต่าง ๆ

ก็จะเพิ่มเติมอายุของตนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึง

วาระสุดท้ายของชีวิต

 สิ่งที่เราเห็นเราทราบกันทุกวันนี้ เราทราบว่า

มโีรคแปลก ๆ มโีรคทีเ่กดิขึน้มาใหม่ หรอืมโีรคทีเ่กดิขึน้

จากจดุเดมิสายพนัธุเ์ดมิพฒันาขึน้ไปเรือ่ย ๆ เป็นโรคร้าย 

บางโรคเราไม่เคยได้พบได้เห็นได้เคยได้ยินว่าเกิดขึ้น

ในที่ใดอย่างไร ปุบปับก็มีการประกาศออกมาว่าพบ

เชือ้โรคชนดิใหม่ พบเรือ่งราวต่าง ๆ  ทีน่่าตกใจเกีย่วกบั 

โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่าง ๆ อย่างนี้ 

 สิง่ต่าง ๆ เมือ่เวลาเปลี่ย่นไปสงัคมกเ็ปลีย่นไป

เช่นเดียวกัน สังคมทุกวันนี้หลายประเทศมองเห็น

ได้ชัดว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันมากข้ึน ที่เป็น

อย่างนั้นก็เพราะว่าผู้คนรู้จักวิธีการที่จะรักษาชีวิต

ร่างกายอนามัย รู้จักวธิกีารด่ืมการกินการอยู่การเป็นอยู่ 

รู้จักวธิกีารออกกำาลงักาย รูจ้กัร่างกายของตนเองมากขึน้ 

และทีส่ำาคญัทีสุ่ดน้ันก็คอื การค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์

ช่วยให้เราพบยารักษาโรค ให้เราพบยาป้องกันโรคภัย- 

ไข้เจบ็ และเมือ่เป็นอนัตรายต่ออวยัวะเมือ่เป็นอนัตราย

ต่อชีวิตร่างกาย ก็มีเครื่องมือเครื่องใช้มีเครื่องที่จะ 

บ่งช้ีว่าควรจะมีวิธีรักษาอย่างไร คิดดูง่าย ๆ ว่าสมัย

ครูเป็นเด็ก สมัยเม่ือสามสิบสี่สิบปีก่อนหน้าน้ีน้ัน 

เด็กในครรภ์ ทารกในครรภ์ที่ยังไม่คลอดออกมา  

ไม่มใีครทราบว่าทารกเป็นชายหรอืเป็นหญิง มกัจะบอกกัน 

บอกว่าต้องดูที่หน้าตาของมารดาที่กำาลังมีครรภ์  

ว่าหน้าตาสดใสเปล่งปลั่งอย่างไร และย่ิงถ้าหากว่า

อยู ่ในชนบทไปก็จะดูไปถึงว ่าชอบรับประทาน

อาหารชนิดไหน ชนิดที่ผู้ชายชอบทานหรือผู้หญิง

ชอบทาน หรือว่าเกิดอาการแพ้ท้องขณะที่มีครรภ์

มากน้อยแค่ไหนเพียงไร แล้วก็สังเกตกิริยาท่าทาง

ของมารดาว่าเป็นอย่างไร คิดกันไปแล้วก็บอกกันไป

เสมือนหนึ่งว่าสามารถทำานายกันว่า บุตรเมื่อเกิดมา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 1/2558

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

*** สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ชำาระผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย แบ่งชำาระ 3 เดือน 0 %

    
 
 
 
 
 
 

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการอบรมช่างวัดสายตา คลินิกทัศนมาตรศาสตร์ 

ประจำาปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฝึกอบรมเจาะลึก 

ให้ความรู้และทักษะด้านสายตา ทั้งภาคทฤษฎีและ 

ปฏิบัติให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

   โอกาสนี้ อาจารย์ดนัย 

ตันเกิดมงคล คณบดีคณะ-

ทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร.เปิดเผยว่า 

 ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ 

ของประเทศประสบปัญหา

เร่ืองสายตามากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก

ชีวิตยุคใหม่ที่มี เทคโนโลยี

เป็นปัจจัยหลัก ทำาให้ภาวะความผิดปกติทางด้าน 

สายตาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำาวันโดยเฉพาะ 

ในเด็ก ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาและการเรียนรู้

ซ่ึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการวินิจฉัยและการ

แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล 

แต่ประเทศไทยยังมีผู้ เชี่ยวชาญทางด้านสายตา

ค่อนข้างน้อย จึงทำาให้ประชาชนได้รับบริการทางด้าน

    
 
 
 
 
 
 

 ศิษย์เก่าวิศวะสอบภาคีวิศวกรได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2

 นายธนาวุฒิ จงกำาโชค ศิษย์เก่าคณะ- 

วิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. โดยการสอบผ่านการขอ- 

รบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ  

ระดับภาคีวิศวกร ได้เป็นอันดับท่ี 2 คะแนน  

95/100 คะแนน ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม ประจำาเดือนมีนาคม 2558 โดยเข้ารับ

วุฒิบัตรจากนายประสงค์ ธาราไชย อุปนายก

สภาวิศวกร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  

ณ สำานักงานสภาวิศวกร กทม. 

สายตาและสุขภาพตาจากบุคลากรท่ีไม่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมทางด้านสายตาโดยเฉพาะ ทำาให้ขาดโอกาส

ที่จะได้รับบริการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพทำาให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ 

 คณะทัศนมาตรศาสตร์เห็นถึงความสำาคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำาหรับ

บุคคลทั่วไปและบุคลากรทางด้านสายตา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพสายตาที่ถูกต้อง รวมทั้ง ยังเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพการตรวจวัดสายตา และการ

แก้ไขปัญหาสายตาแก่ประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

คณะทัศนมาตรศาสตร ์

เชิญผู้สนใจอบรมช่างวัดสายตา

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ 

โชว์ความสามารถพิเศษเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ 

เช่น ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม หรือการแสดง

อื่นๆ ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท ในการจัดงาน  

RU Roadshow 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา 

สาขาพระราม 3 และสาขาลาดพร้าว เปิดรับสมัคร

บัดนี้- 25 พฤษภาคม 2558

 ❈	คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

 - นักเรียน ม.ปลาย จากโรงเรียนทั่วประเทศ 

 - ทีมละ 3-5 คน ไม่จำากัดเพศ

 - เป็นการแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์  

ไม่จำากัดประเภทการแสดง

 ❈	กติกา

 - ส่งคลิปตัวอย่างการแสดง ความยาวไม่เกิน 

 3 นาที เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเบ้ืองต้น 

 - ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ 

ท่ีงานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

ม.ร.เปิดเวที  R U Young Talent ชวนนักเรียน ม.ปลาย

ประกวดความสามารถเชิงสร้างสรรค์

(อ่านต่อหน้า 11)


