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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

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

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒๑

วันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

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

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

นักศึกษา สปป.ลาว ได้รับทุนเรียน

คณะทัศนมาตรศาสตร์ที่ ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
ม.ร.จัดพิธีปฐมนิเทศและประดับเลขหมายชั้นปี นศท.

	 งานนักศึกษาวิชาทหาร 

กองกจิการนกัศกึษา	 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 จัดพิธีปฐมนิเทศและ 

ประดับเลขหมายชั้นปีนักศึกษา 

วชิาทหาร	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์

วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 	อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ให้โอวาท

ในพธิปีฐมนเิทศ	และม	ีพลตรสีมพงษ์  

ไทรงาม	 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 เป็นประธานประดับเลขหมายชั้นปี	

นศท.	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2558	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้	อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 	 กล่าวว่าตามที ่

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	ได้ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร

ม.ร.เปิดห้องอ่านหนังสือแห่งใหม่ ‘ศรีอักษร’

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 
     
ม.รามคำาแหง ‘แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ ไทย-ญี่ปุ่น’

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร.จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดห้อง 

อ่านหนังสือหลังใหม่	 “ห้องศรีอักษร” 

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเวียงผา 

(VPB)	พร้อมมอบทุนการศึกษา	จ�านวน 

10,000	บาท	ให้แก่	นายศราวุธ อุ่นแก้ว 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 ผู้ชนะการประกวด 

ตั้งชื่อห้องอ่านหนังสือจาก	152	รายชื่อ 

ท่ีส่งเข้าประกวด	โดยมีอาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะผู้บริหาร	และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ร่วมเป็นสักขีพยาน	เม่ือวันท่ี	19	สิงหาคม	2558	ณ	ห้องอ่านหนังสือศรีอักษร	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย	 กล่าวรายงานว่าตามท่ีอธิการบดีได้อนุมัติให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดิม 

เป็นห้องอ่านหนังสือปรับอากาศส�าหรับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาใช้เวลาว่างจากการฟังค�าบรรยาย 

ของอาจารย์ในชั้นเรียน	มาทบทวนบทเรียนและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม	

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมกับองค์การนักศึกษา 

ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย	 จะจัดพิธีไหว้ครู 

ประจ�าปีการศึกษา	2558	ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	ขอเชิญ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ	 ทุกช้ันปี	 เข้าร่วมพิธี 

เพ่ือน้อมระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์	 และแสดงความ-

กตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ที่ได้ประสิทธ์ิประสาท 

วิชาความรู้ให้กับศิษย์	

	 ทั้งนี ้เปิดรับสมัครนักศึกษาเป็น Staff จัดงาน 

และตัวแทนถือพานไหว้ครู บัดนี้- 16 กันยายน 2558 

ผู้สนใจสมัครได้ท่ี	ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ช้ัน	3	ห้อง	334	หรือ	ช้ัน	4	ห้อง	427 

สอบถามรายละเอียด	โทร.	094-487-2112,	083-282-3022

 สมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศสิงคโปร์	 ไว้วางใจ 

ให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรด้าน

ทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศอาเซียน	 โดยมอบทุนให้นักศึกษา

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เข้าฝึกอบรม

ด้านทัศนมาตรศาสตร์	ท่ีคณะทัศนมาตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดเผยว่าในปีการศึกษา	 2558	 มีนักศึกษา 

จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	จ�านวน	4	คน 

ได้รับทุนเข้ารับการฝึกอบรมด้านทัศนมาตรศาสตร์ระยะสั้น	 

 สาขาภาษาญ่ีปุ่น	 ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร์	 จะจัด 

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้าง

ทักษะการใช้ชีวิตในฐานะประชาคมโลก	 

ในวันท่ี	14	กันยายน	2558	เวลา	09.00	-	16.00	น. 

ณ	ห้องประชุม	SLB	601	อาคารศรีจุฬาลักษณ์	

ช้ัน	 6	 เพ่ือแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย 

ระหว่ า งนักศึ กษาสาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่ น	

มหาวิทยาลั ยร ามค� าแหงและนักศึ กษา

มหาวิทยาลัยโตเกียวเคไซ	

	 ส�าหรับ	 กิจกรรมภายในงาน	 มีการน�า

เสนอผลงานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศหนังส้ัน 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

ม.ร.จัดพิธีปฐมนิเทศและประดับเลขหมายชั้นปี นศท.                       (ต่อจากหน้า 1)นักศึกษา สปป. ลาวฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

ท้ังชายและหญงิ	 ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงประจ�าปี 

การศกึษา	 2557	 ปรากฏว่านกัศกึษาวชิาทหารสามารถ

สอบผ่านได้เล่ือนชั้นสูงขึ้น	 และรายงานตัวเข้ารับ 

การฝึกเรยีนวชิาทหาร	 ประเภทเลือ่นชัน้และประเภท

โอนย้ายสถานศกึษาวชิาทหารประจ�าปีการศกึษา	 2558 

จ�านวน	1,300	คน	ทัง้นีด้้วยความขยนัหมัน่เพยีร	วริิยอตุสาหะ 

ของนกัศกึษาวชิาทหาร	 ทีส่ามารถสอบผ่านได้เลือ่นชัน้

สูงขึ้น	 งานนักศึกษาวิชาทหาร	 กองกิจการนักศึกษา	

จงึได้จดัโครงการปฐมนเิทศและพธิปีระดบัเลขหมาย

ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร	 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร

ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การฝึกเรียน

วิชาทหาร	 สิทธิและหน้าที่	 รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ  

ทีเ่ป็นประโยชน์	 เป็นผูท้ีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม	 มรีะเบยีบวนิยั 

รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 พร้อมที่จะเป็น

ก�าลังส�าคญัในการพัฒนาสังคมและประเทศชาตต่ิอไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		กล่าวว่าชื่นชม

นักศึกษาที่สมัครมาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร	 ขอให้

ระลกึว่าเครือ่งแบบทีส่วมใส่ถอืเป็นเครือ่งแบบทีม่เีกยีรต ิ

บ่งบอกถงึสญัลกัษณ์ของคนทีม่จีติใจรกัชาต	ิ ศาสนา	

และพระมหากษัตริย์	 และขอให้ครองตนในฐานะ

ท่ีเป็นนกัศกึษาวชิาทหารอย่างสมคุณค่ากับเครือ่งแบบ

ที่เราสวมใส่	

 “ขณะนีบ้้านเมอืงมเีหตกุารณ์ความไม่สงบต่างๆ 

นกัศกึษาวชิาทหารต้องเป็นก�าลังส�าคัญ	 ช่วยกนัดแูล 

ซึ่งกันและกัน	 เฝ้าระมัดระวังสิ่งต่างๆที่จะบอกเหต ุ

ความไม่ปกต	ิ และแจ้งข้อมลูข่าวสารพร้อมทัง้ประสานงาน 

ให้ผูเ้กีย่วข้องได้ทราบอย่างทนัท่วงท	ี	และขอฝากเรือ่ง 

นโยบายสถานศกึษาปลอดเหล้า	 ซึง่มหาวทิยาลยัเข้มงวด 

เรื่องการดื่มของมึนเมาในสถานศึกษาอย ่างยิ่ง	 

หากนักศึกษาวิชาทหารพบเห็นคนที่ดื่ม	หรือน�าของ

มึนเมาเข้ามาในสถานศึกษา	 ขอให้ช่วยบอกกล่าว  

ตักเตือนด้วย	 และขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต 

ทีม่คีณุภาพ	 มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม	 ออกไปรบัใช้บ้านเมอืง 

ช่วยกันพัฒนาสังคม	 บ้านเมือง	 และประเทศชาต ิ

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”	

ที่คณะทัศนมาตรศาสตร์	 ม.ร.	 เป็นระยะเวลา	 1	 ปี	 

ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากท่ีประชุม	 The	 5th	 ASEAN	 Optometric 

Conference	 เมื่อวันที่	 13	 -	14	พฤศจิกายน	2557	

ประเทศสิงคโปร์	 ได้มีมติจัดต้ังกองทุนให้ความช่วยเหลือ

แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ยังไม่มีระบบการศึกษา

หรือการฝึกปฏิบัติการทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์	

เพ่ือผลิตบุคลากรด้านทัศนมาตรศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

 ขณะเดียวกัน	 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าประเทศไทย

มีระบบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติด้านทัศนมาตรศาสตร์

ที่ก้าวหน้ากว่าทุกประเทศในอาเซียน	 จึงมีมติให้

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการพัฒนาทางด้าน

วิชาการทัศนมาตรศาสตร์ของอาเซียน	โดยเน้นให ้

เป็นศูนย์การฝึก	 การให้ค�าปรึกษา	 และการศึกษา

ทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 

แก่ประเทศในแถบอินโดจีน	โดยบุคลากรที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม	 จะได้รับการอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายจากกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากเงินบริจาค 

ของประเทศสมาชิก	 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให ้

สมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศสิงคโปร์	 (Singapore 

Optometric	Association)	เป็นผู้บริหารงานของกองทุน	

	 ทั้งนี้		คณะทัศนมาตรศาสตร์	ม.ร.ได้รับความ

ไว้วางใจจากสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศ

สิงคโปร์	ส่งนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย-

ประชาชนลาว	เข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	4	คน	ได้แก่	 

1) น.ส.สินใจ อินแปลงมณี  2) น.ส.นวลจันทร์  จันทรังศรี  

3) นายสมหวัง    ศรีประเสริฐ   และ  4) นายธงชัย สุวรรณาราช 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม	2558	-	มิถุนายน	2559

 “ในนามของคณะทัศนมาตรศาสตร์ และ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีความภูมิใจท่ีนานาประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนให้ความไว้วางใจสนับสนุน 

ให้นักศึกษาจาก สปป.ลาว เข้ามาฝึกอบรมที่คณะ-

ทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำาแหง ซึ่งรามคำาแหง  

มีความพร้อมทั้งครูอาจารย์ และอุปกรณ์เครื่องมือ 

ในการเรียนที่ทันสมัย ฉะนั้น เมื่อได้รับมอบหมาย 

จากสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศสิงคโปร์แล้ว 

รามคำาแหงจะมุ่งพัฒนาบุคลากรจาก สปป.ลาว ให้เป็น

ผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำาวิชา

ทัศนมาตรศาสตร์กลับไปพัฒนาประเทศของตนเอง

และประเทศอาเซียนได้ต่อไป”  

 อธกิารบด ี กล่าวต่อไปว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยให้

สะดวกสบาย	 เป็นสถานศกึษาท่ีมบีรรยากาศของการ

เรยีนหนงัสอื	และได้ขยายห้องอ่านหนงัสอืใหม่เพิม่ขึน้

ทั้งบริเวณด้านหน้า	อาคารเวียงผา	และบริเวณชั้น	2	

อาคารนพมาศ	 รวมท้ังยงัได้จดัสร้างห้องสมดุแห่งใหม่ 

ทีท่นัสมยั	 มสีิง่อ�านวยความสะดวกทีค่รบครนั	 เพือ่ให้ 

นกัศกึษาทกุคนทีเ่ข้ามาศกึษาหาความรูท้ีร่ามค�าแหง

ได้รับทั้งความรู้	 และความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	

ท้ังนีข้อให้ทุกคนช่วยกนัดูแลสถาบันการศกึษาแห่งนี้

และช่วยกันรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วย

 “ขอให้พวกเราคดิไตร่ตรองอย่างมสีตสิมัปชญัญะ 

ไม่เห็นผิดเป็นชอบ		และขอให้นักศึกษาวิชาทหาร

ทกุคนช่วยกนัท�าประโยชน์ต่างๆ	ให้กบัตนเอง		ครอบครวั 

ชมุชน	หน่วยงานและประเทศชาต	ิ	ให้มคีวามเจรญิงอกงาม 

และวันนี้เป็นวันส�าคัญของนักศึกษาวิชาทหารที่ได้

ประดับเลขหมายชั้นปีที่สูงขึ้น	สิ่งนี้นอกเหนือจาก 

เป็นตัวบ่งบอกถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจ 

ที่ได้รับแล้ว		ยังแสดงถึงการที่นักศึกษาวิชาทหาร 

จะต้องมีความรับผิดชอบสูงข้ึนตามมาด้วย	 ขอให้ 

ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทั้งด้านกิริยามารยาท 

สมัมาคารวะ	 สิง่เหล่านีเ้ป็นสญัลักษณ์ท่ีสะท้อนได้ว่า

นกัศกึษาเป็นผูท่ี้ได้รบัการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี		

และขอให้ช่วยกนัท�าหน้าทีข่องการเป็นลกูพ่อขนุฯทีด่	ี

เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่มีความรับผิดชอบ	 และท�า

ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

	 ด้าน	พลตรีสมพงษ์  ไทรงาม	รองผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 กล่าวว่าขอชื่นชม

และยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารที่สามารถสอบผ่าน

การฝึกวิชาทหาร	 และได้รับการเลื่อนชั้นปีในครั้งนี้	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาวิชาทหารมีความตั้งใจ

ศกึษาหาความรู	้ มคีวามมานะ	 พยายาม	 ประพฤติตน

อยู่ในระเบียบวินัย	 และตระหนักถึงภาระหน้าท่ี 

ที่จะเป็นก�าลังพลส�ารองของประเทศชาติ	 ตั้งใจและ

ระลึกเสมอว่าประเทศชาติเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่ต้อง

รักษาไว้ยิ่งชีวิต	

 “ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนยึดถือสิ่งที่ 

ได้ปฏญิาณไว้และนำาไปสูก่ารปฏบัิติ และจงแสดงออก

ในเรื่องการแต่งเครื่องแบบ การแสดงการเคารพ 

และการแสดงออกซึ่งความมีวินัยของทหาร ทั้งนี ้

ในนามของหน่วยบัญชาการรกัษาดนิแดน ขอขอบคณุ

อธิการบดี คณาจารย์ และผู้กำากับนักศึกษาวิชาทหาร 

ทีไ่ด้กำากบัดแูล ปกครอง บงัคบับญัชานกัศกึษาวชิาทหาร 

ให้เป็นผู ้ ท่ีมีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ของเยาวชน อีกทั้งยังให้ความสนใจส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเป็นอย่างดี

ตลอดมา”  

ครั้งที่	 1	 เรื่อง	 “Tomodachi”	 โดยสมาคมครูภาษาและ 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย	 แนะน�าการใช้ชีวิต 

ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาญ่ีปุ่นและนักศึกษารามค�าแหง 

และการน�าเสนอประสบการณ์อาสาสมัครช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล	 รวมทั้งการ

แสดงดนตรี-เพลงญี่ปุ่น	และการแสดงร�ามวยไทยด้วย

	 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในฐานะ

ประชาคมโลก	ตามวัน	เวลา	และสถานท่ีดังกล่าว	สอบถาม

รายละเอียดได้ที่	 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก	

คณะมนุษยศาสตร์	โทร.	0-2310-8278

ม.รามคำาแหง ‘แลกเปลี่ยนฯ            (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ดารา	 ศษิย์เก่า	 และนกัศกึษา	 ร่วมเดนิแฟชัน่โชว์อนรัุกษ์ผ้าไทย	 ในงาน	 “รามค�าแหง 

รวมใจแต่งผ้าไทยเทดิไท้มหาราชนิ”ี	 ครัง้ที	่ 11	 ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	83	พรรษา	12	สิงหาคม	2558

 ดร.เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา	 ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 กล่าวว่า 

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน	 “รามค�าแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี”	 หลายคร้ัง	 

ภูมิใจที่ชาวรามฯ	 ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ผ้าไทย	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม 

ที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปีและได้เห็นบรรยากาศที่คนไทยสวมใส่เสื้อผ้าไทยแล้วเชื่อว่า

ผ้าไทยจะไม่สูญหายไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอน	

 ‘แพนเค้ก’ เขมนิจ จามิกรณ์  ดารานักแสดงช่อง	7	นักศึกษา

ปริญญาเอก	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 กล่าวว่าได้มีโอกาส 

เข้าร่วมงานเป็นปีที่	4	แล้ว	เป็นกิจกรรมที่ชาวรามฯ	ได้มาแสดงออก

ถึงความเป็นไทย	 ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของคนไทย	 รู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได ้

เข้าร่วมงาน	ซึ่งในแต่ละปีก็เตรียมตัวออกแบบชุดให้สวยขึ้น	เพราะตนเป็นคนหนึ่งที่รักการ

ใส่ผ้าไทยจะน�าผ้าไทยมาออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย	 ผ้าไทยไม่ได้เชย	 ฝีมือคนไทยก็งดงาม 

	เราต้องช่วยส่งเสริมให้เยาวชน	คนรุ่นใหม่หันมาใส่ผ้าไทยกันให้มากขึ้น		

 ‘ปยุ’ นสิา ธนอรรถวฒุ ินกัตะกร้อหญงิทมีชาตไิทย	 นกัศกึษาปรญิญาโท	 คณะศกึษาศาสตร์	 

กล่าวว่าปยุได้มโีอกาสเข้าร่วมงานครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก	 รูส้กึต่ืนเต้นยิง่กว่าตอนแข่งขนัตะกร้ออกี 

เพราะได้สวมผ้าไทยเป็นครัง้แรกในชวีติ	 รูส้กึว่าผ้าไทยใส่แล้วไม่ได้โบราณ	 คนทกุวยัสวมใส่ได้ 

ประยกุต์ให้เข้ากบัยคุสมยักจ็ะเหมาะกบัวยัของเรา	 จากนีเ้วลาปยุจะไปแข่งขนัทีป่ระเทศไหน 

ก็จะใส่ชุดผ้าไทยให้มากขึ้น	เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นเอกลักษณ์ที่งดงามของคนไทย	

 ‘ว่าน’ มัสยา ดวงศรี	 นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย	 นักศึกษา

ปริญญาโท	 คณะศึกษาศาสตร์	 กล่าวว่าว่านใส่ชุดผ้าไทยเป็นครัง้แรก	

ตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมงานที่มีบรรยากาศของความเป็นไทยแบบนี้	 

และภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย	ได้ใส่ชุดผ้าไทย	ที่ใส่แล้วสง่างาม	ท�าให้เปลี่ยนความคิดไปเลย	

เพราะผ้าไทยในยุคนี้สวยงามทันสมัย	 คนรุ่นใหม่ก็น�ามาออกแบบให้เข้ากับวัย	 เหมาะกับ

โอกาสมากขึ้น	 อยากชวนเพื่อนๆ	มาสวมใส่ผ้าไทย	 และช่วยกันสืบสานผ้าไทยของคนไทย 

ไว้ให้ยาวนาน		

 ‘มิกค์ ทองระย้า’	 ดารานักแสดงช่อง	 7	นักศึกษาปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์	สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ท�าให้เด็ก	เยาวชน

ได้เห็นการใส่ผ้าไทยเต็มชุดในแต่ละยุคสมัย	 เชื่อว่าเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่	 ระลึกถึง

ความเป็นไทยและช่วยกันเผยแพร่การอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการใส่ผ้าไทยกันเป็นชีวิต

ประจ�าวัน	ทุกครั้งที่มิกค์ใส่ชุดผ้าไทยแล้วเผยแพร่ลงโซเชียล	ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วย

สื่อสารให้เยาวชนได้เห็นเป็นแบบอย่างถึงความงดงาม	และความสง่างามของผ้าไทย	

 ‘โบว์’ เมลดา สศุร	ี ดารานกัแสดงช่อง	 7	 นกัศึกษาปริญญาตรี 

คณะสื่อสารมวลชน	 กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ	 ม.ร.	 

โบว์เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบใส่ผ้าไทย	 เวลาไปวัด	 หรือไปเที่ยวก็ใส่ผ้าไทยตลอด	 ถ้าคนไทย 

ใส่ชุดผ้าไทยกันในชีวิตประจ�าวัน	 ไปเจอเพื่อน	 เจอญาติ	 ออกไปนอกบ้านกันมากขึ้นแล้ว	 

เมื่อคนอ่ืนๆ	 ได้เห็นจนชินตา	 เห็นความสวยงามของผ้าไทย	 ก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจ 

หันมาใส่ผ้าไทยและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป	อยากชวน

น้องๆ	มาใส่ผ้าไทย	ผ้าไทยมีความงดงามในตัวเอง	ใส่ง่าย	ไม่ยุ่งยาก	โดยเฉพาะผู้หญิงใส่แล้ว

จะมีสไตล์ที่โดดเด่นเป็นตัวเองค่ะ						

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ได้บอกไว้เม่ือ

ฉบับที่แล้วว่า	คณะกรรมการวรรณคดี

แห่งชาติได้ประกาศยกย่องให้

 “รามเกยีรติ”์	ฉบบัพระราชนพินธ์

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช		เป็นวรรณคดีแห่งชาติ

	 ฉบับนี้น่าจะได้พูดถึงวรรณคดี

เรื่องนี้ต่อไปอีกสักเล็กน้อย

 “รามเกียรติ์”	 แม้จะมีที่มาจาก 

รามายณะ	มหากาพย์ยิ่งใหญ่ของโลก

		 แต่รามเกยีรต์ิของไทยได้ปรับปรุง

รายละเอยีดและเนือ้หาให้เข้ากบัชาตไิทย 

ผสมผสานชีวิตความเป็นอยู่	 ค่านิยม	

จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	

	 คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นั้น	

รามเกียรติ์มีการใช้ภาษาเรียบง่าย

 ได้อรรถรสของร้อยกรอง

	 เ นื้ อ ห า แ ส ด ง ถึ ง คุ ณ ธ ร ร ม	 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินชีวิต

และ

	 ยังมีข้อคิดอีกมากทั้งเร่ืองการ

รักษาค�าสัตย์ของพระราม

	 ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ของ

หนุมาน

	 ที่ ส� า คัญ คือวรรณคดี เ ร่ื อ ง น้ี 

ให้คติธรรมที่ชัดเจนคือ

 ธรรมะย่อมชนะอธรรม

 สมแล้วที่วรรณคดีเรื่องน้ีได้รับ

การยกย่องให้เป็นวรรณคดีแห่งชาติ

ศิษย์เก่า-นักศึกษารามฯร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

   

   

ม.ร.อบการใช้ภาษามือแก่บุคลากร

 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

จัดงานปัจฉิมนิเทศและสัมมนาวิชาการ	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการท�างานส�าหรบันกัศกึษาปัจจบุนัทีใ่กล้

จบการศึกษา	 ศิษย์เก่าและบุคลากรท่ัวไป	 เน้นเสริม

ความรู้	 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ	 และ

สร้างความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั	 โดยมรีองศาสตราจารย์

เรงิรกั จำาปาเงนิ คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ	 เป็นประธาน 

และมนีกัศกึษาเข้าร่วม	จ�านวน	138	คน	เมือ่วนัที	่13	สงิหาคม 

ที่ผ่านมา	ณ	ห้องอติชาตการ	ชั้น	3	คณะบริหารธุรกิจ

 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ	 กล่าวแสดงความยนิดี

ต่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทั้งที่จบการศึกษาและ

ที่ก�าลังจะจบการศึกษาพร้อมให้ค�าแนะน�าส�าหรับ 

การพัฒนาในเบื้องต้น

		 อาจารย์ขอเป็นก�าลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคนได้จบ

การศึกษาอย่างสง่าผ่าเผย	 อาจารย์มั่นใจว่าความรู ้

ความสามารถที่ลูกศิษย์ทุกคนได้รับจากสถาบันแห่งนี้

ไม่น้อยหน้าสถาบันใดๆ	ขอให้มีความมั่นใจในตนเอง 

และคดิเสมอว่าจะจบจากทีไ่หนกไ็ม่ส�าคญั	 ซึง่นกัศกึษา

สามารถดูตัวอย่างของรุ่นพี่ที่จบออกไปได้จากคณะใด 

ก็ตามสามารถท�างานได้เป็นอย่างดีและมีความเจริญ

ก้าวหน้าในอาชพีการงานทกุสาขา	 เพราะฉะนัน้นกัศกึษา

ทุกคนต้องมีความมั่นใจในตนเอง	

	 ส่ิงที่อาจารย์ต้องแนะน�าให้นักศึกษาเมื่อไป

สมัครงาน	 เรื่องการแต่งกาย	 บุคลิกภาพเป็นสิ่งส�าคัญ

และรู ้จักกาลเทศะเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู ้ประกอบการ 

จะมองเห็นเป็นอันดับแรก	 และอีกหนึ่งสิ่งท่ีส�าคัญ

คือเรื่องของภาษาเนื่องจากอีกไม่กี่ เดือนข้างหน้า 

จะเข้าสูร่ะบบ	AEC	อย่างสมบรูณ์	ยงัไม่สายทีจ่ะเรยีนรู้ 

นักศึกษาจะต้องมีความกล้าที่จะส่ือสารเพราะการ 

สื่อสารบ่อยๆจะท�าให้เรามีความเชี่ยวชาญมากขึ้น

 “อาจารย์ขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนมีชีวิต 

ท่ีสดใส สวยงาม มีอนาคตท่ีดี ได้ในสิ่งท่ีถูกท่ีควร 

และขอให้บารมีพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชปกป้อง

คุ้มครองลูกศิษย์ทุกคนตลอดไป”

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	 สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร		

ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2555	 	 	 	

 5. อนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ ม.ร.

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายละเอียด 

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559		ตามรายละเอียดดังนี้

	 	 - หน่วยงานปกติ  อนมุติังบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 

	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

   

คณะนิติศาสตร์จัดอบรม
 “กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน”

 คณะนิติศาสตร์	 จัดโครงการพัฒนาความรู ้

ด้านกฎหมายเรื่อง	 “กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” 

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบด ี

คณะนิติศาสตร์เป็นประธาน	และ	รองศาสตราจารย์ 

สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เรืองยศ แสนภักดี  

อาจารย์คณะนิติศาสตร์	ม.ร.	 เป็นวิทยากรบรรยายให้แก ่

ผูอ้�านวยการ	 รองผูอ้�านวยการ	หวัหน้าระดบั	 คณะครอูาจารย์ 

จากโรงเรียนสายสามัญศึกษา	 จ�านวน	 44	 โรงเรียน	

เมื่อวันที่	 4	 สิงหาคม	 2558	 ณ	 ห้อง	 1405	 ชั้น	 4	 

คณะนิติศาสตร์		

 โอกาสน้ี	ผศ.ดร.ธีรนิติ ์ เทพสเุมธานนท์	 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 คณะนิติศาสตร์	 กล่าวรายงานว่า	

กฎหมายเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย	์

เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุม	 ป้องปราม	

และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ซึ่งจะเกี่ยวพันกับ 

ชวีติของมนุษย์ต้ังแต่เกดิจนกระทัง่ตายอย่างหลกีเลีย่ง-

ไม่ได้	 ประกอบกับระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานในปัจจุบนั 

ได้มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้วิชากฎหมายเป็นส่วนส�าคัญ

อย่างยิง่ของการเรยีนการสอน	 โดยในหมวดวชิากลุม่สาระ

การเรยีนรูส้งัคมศกึษา	 ศาสนา	 และวฒันธรรม	 ได้ก�าหนด

หลักสูตรให้นักเรียนสายสามัญศึกษาต้องเรียนวิชา

กฎหมายด้านต่างๆ		แบบเจาะลกึมากขึน้แทบทกุระดบัชัน้

					 โครงการนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย

ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	

ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	 เพื่อน�าไปใช้

บูรณาการกับการเรียนการสอน	 ประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน	 และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพให้กับนักเรียน	นักศึกษา	ต่อไป

	 จากน้ัน	คณบดคีณะนิติศาสตร์	กล่าวว่าคณาจารย์

และบคุลากรด้านการศกึษา	 เป็นปชูนยีบคุคลของสงัคม	

เป็นครผููเ้ตมิเตม็	 มบีทบาทต่อสงัคมในการอบรมสัง่สอน 

นักเรียน	 นักศึกษา	 รวมถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้า	โดยต้องอาศยัคณาจารย์เป็นผูส้ร้างและน�าทาง	

 “คณะนิติศาสตร์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า โครงการ

ในวันนี้จะเกิดประโยชน์ ในการที่จะขยายความรู ้

ด้านกฎหมายให้คณาจารย์ และนำาความรู้ที่ได้รับจาก

โครงการไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง

และผู้อื่น ทั้งในการดำารงชีวิต และเผยแพร่ให้เข้ากับ 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีน เกดิประโยชน์

กับนักเรียน นักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” 

	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 ภายหลังการอบรมมีพิธีมอบเกียรติบัตร 

ให้แก่ผูเ้ข้าอบรม	 โดย	รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	ม.ร.	

คณะบริหารธุรกิจจัดปัจฉิมนิเทศ’58
   

	 	 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการประชุม	

ครัง้ที	่8/2558	เมือ่วันที	่18	สงิหาคม	2558	โดยม	ีนายวิรชั 

ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน	 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ		ดังนี้

         1. ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่งตั้ ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ใจ		รื่นเริง		ด�ารงต�าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานติศิาสตร์	 คณะนติศิาสตร์

ตั้งแต่วันที่	22	พฤศจิกายน		พ.ศ.	2555

         2.  แต่งตั้งกรรมการฯ

															-	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่งตั้ ง

กรรมการอ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ		ดังนี้

1.		อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 ประธานกรรมการ

2.	 ผูอ้�านวยการสถาบนัการศกึษานานาชาต	ิ รองประธานกรรมการ

3.		รองศาสตราจารย์รังสรรค์		แสงสุข	 กรรมการ

4.		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 กรรมการ

5.		รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 กรรมการ

6.		รองอธกิารบดฝ่ีายทะเบยีนและประเมนิผล	 กรรมการ

7.		รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 กรรมการ

8.		นายธีระ		ทองประกอบ	 	 กรรมการ

	 ตั้งแต่วันที่		1		สิงหาคม		พ.ศ.	2558			ถึงวันที่	31	

กรกฎาคม	พ.ศ.	2559		

         3.  ปรับปรุงหลักสูตร

															-	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	ฉบับปี	พ.ศ.	2555	(ปรับปรุง 

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร		และอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	 สาขาวชิาวศิวกรรม-

อตุสาหกรรม	ฉบบัปี	พ.ศ.	2555	(ปรบัปรงุอาจารย์ประจ�า-

หลักสูตร	และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 4.  ปิดหลักสูตร 

	 	-	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิตของคณะสื่อสารมวลชน		จ�านวน	

3	หลักสูตร	คือ	สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ	สาขา

วิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม	 และสาขาวิชาวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	 สาขาวชิาการสอนสงัคมศกึษา	

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสุขศึกษา	หลักสูตร

ปรับปรุง	พ.ศ.	2555

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ		สาขาวชิาจติวทิยา		คณะศกึษาศาสตร์

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 8)

   



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน ภาษีทางอ้อม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ก่อนจะอธิบายว่าภาษีทางอ้อมคืออะไร	ผมขอชี้แจงให้คนที่มักเข้าใจผิดว่าม ี

“คนที่ไม่เสียภาษี”	 มาเบียดบังผลตอบแทนที่ผู้เสียภาษีควรได้รับ	 (จากรัฐบาล)	 ไป 

เช่น	 สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล	 ค่ารถไฟฟรี	 รถเมล์ฟรี	 เป็นต้น	 ถ้าคิดแบบนี ้

คดิผดินะครบั	 เพราะทีจ่ริงแล้วทกุคนเสียภาษีทัง้นัน้	 ไม่ทางตรงกท็างอ้อม	 คนทีค่ดิ

ผิดที่ว่านี้เพราะเขาคิดถึงแต่ภาษีทางตรงอย่างเดียว

 ภาษปีระเภทไหนเป็นภาษทีางตรง	 ประเภทไหนเป็นภาษีทางอ้อมนัน้แบ่งกันง่ายๆ 

ว่าถ้าเป็นภาษีที่ไม่สามารถผลักภาระได้ก็จะเป็นภาษีทางตรง	 แต่ถ้าผลักภาระไปให้

คนอื่นได้	(แม้จะเพียงบางส่วน)	ก็จัดเป็นภาษีทางอ้อม

	 ภาษทีางตรงท่ีส�าคญักภ็าษีเงินได้ทีผู้่มรีายได้จะต้องจ่ายให้แก่รฐั	แต่เนือ่งจาก

มีการหักลดหย่อน	 หักโน่นหักนี่ได้ไม่น้อย	 จึงท�าให้หลายคนที่ท�างานมีเงินเดือน

ประจ�าแต่พอคดิภาษแีล้วไม่ต้องเสยีแต่อย่างใด	 เช่นคนจบปริญญาตรีรับราชการปีแรกๆ	

รายได้ยังไม่ถึงขั้นต้องเสียภาษีแน่	ๆ		แต่ถ้าถามว่าคนที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เหล่านี้

ต้องเสียภาษีหรือเปล่า	ค�าตอบก็คือต้องเสียครับ	แต่เป็นภาษีทางอ้อม

	 ก่อนจะไปถึงภาษีทางอ้อมผมขอเขียนถึงภาษีทางตรงให้หมดเสียก่อน	 

คอืนอกจากภาษเีงนิได้แล้ว	 กมี็พวกภาษทีีด่นิ	 ภาษมีรดก	 นีแ่หละครับทีเ่ป็นภาษีทางตรง 

เพราะผลักภาระไปให้คนอื่นไม่ได้	 ในทางทฤษฎีนั้นจะบอกว่ารัฐบาลควรเก็บภาษี

ทางตรงให้มาก	ๆ	เพราะจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าในสังคมได้ดี	เนื่องจากใครม ี

รายได้มาก	 ทรพัย์สนิมากกต้็องจ่ายมาก	 และยิง่ถ้าจดัเกบ็แบบทีเ่ขาเรยีกว่าอตัราก้าวหน้า 

(progressive	 rate)	 ด้วยแล้ว	 ก็จะยิ่งยุติธรรมมาก	 เพราะอัตราภาษีจะสูงขึ้นไปตาม

ระดับรายได้หรือทรัพย์สิน	ไม่ตายตัว

	 ส่วนภาษีทางอ้อมซึ่งผมบอกไปแล้วว่าคือภาษีที่ผลักภาระได้นั้น	ก็คือภาษ ี

ที่เราต้องจ่ายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี่เอง	 โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต	 กับภาษีมูลค่าเพิ่ม		

ภาษี	2	ประเภทนี้ต่างกันตรงที่ภาษีสรรพสามิตนั้นเก็บจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย	แต่ภาษี

มูลค่าเพิ่มนั้นเก็บจากผู้ซื้อ	โดยที่ภาษีสรรพสามิตที่ส�าคัญเช่น	เหล้า	 เบียร์	บุหรี่	 ไพ่	

ซึ่งเป็นแหล่งอบายมุขทั้งนั้นเลย	 เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลุ่มหลงอบายมุขก็ไม่ต้องเสีย		

โดยทั่วไปภาษีเหล่านี้เก็บมาจากต้นทางคือผู้ผลิตแล้ว	เห็นได้จากอากรแสตมป์ที่ติด

เอาไว้	แต่เขาผลักภาระให้ผู้ซื้อง่าย	ๆ	ก็คือบวกภาษีเข้าไปในราคาไงครับ		

	 จะว่าภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เก็บจากแหล่งอบายมุขทั้งหมดก็ไม่ได้	 

เพราะน�้ามันที่เราใช้เติมรถยนต์ก็เสียภาษีสรรพสามิตเหมือนกัน	 และก็ยังมีสินค้า

ฟุม่เฟือยอกีบางอย่างทีต้่องเสียภาษีสรรพสามิตเช่นน�า้หอมเป็นต้น	 เขยีนมาถงึตรงนี ้

จะเหน็ได้ว่าถ้าคนเราไม่ลุ่มหลงอบายมุข	 ไม่ใช้รถยนต์	 ไม่ซือ้สนิค้าฟุม่เฟือยกไ็ม่เหน็ 

จะต้องเสยีภาษทีางอ้อมเลย	 แต่ไม่ใช่หรอกครับเพราะผมยงัไม่ได้พดูถงึภาษมีลูค่าเพิม่	

(VAT)	เลย

 ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นภาษีที่เก็บจากผู้ซื้อ	 เม่ือเราไปซื้อสินค้าอะไรก็ตาม	 

(มข้ีอยกเว้นสนิค้าบางอย่างเช่นผลผลติการเกษตร)	 กจ็ะต้องเสียภาษีมลูค่าเพิม่	 7%	ทัง้นัน้ 

ภาษีนี้เราเพิ่งเริ่มเก็บเมื่อปี	 2535	 นี้เอง	 โดยเปลี่ยนมาจากการเก็บภาษีการขายซึ่ง

หลบเลี่ยงง่าย	มาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจัดเก็บได้มีประสิทธิภาพกว่า	(แปลว่ารั่วไหล

น้อยกว่า	หลบเลี่ยงได้ยากกว่า)

	 	 	 	 	 ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเก็บจากผู้ซื้อโดยตรง	 ซึ่งตอนจัดเก็บใหม่	 ๆ	 เคยมีปัญหาว่า

ราคาที่ติดไว้ยังไม่รวมภาษี	มาคิดภาษีที่แคชเชียร์ท�าให้เกิดปัญหาถกเถียงกันวุ่นวาย

เพราะคนซื้อเตรียมสตางค์มาไม่พอ	 ตอนหลังก็เลยติดราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ไว้เรียบร้อยแล้ว	ท�าให้ดูเหมือนกับว่าเก็บมาจากผู้ขาย

 ต่อไปนีจ้ะขอเสนอสถานทีท่่องเทีย่วใน	สปป.ลาว		ลาวมพีืน้ที	่	236,800		ตารางกโิลเมตร  

ขณะที่ไทยมีเนื้อที่		514,000		ตารางกิโลเมตร			ผู้เขียนจึงขอแบ่งประเทศ	สปป.ลาว	

เป็น		3			ภาค			คือภาคเหนอื			ภาคกลางและภาคใต้			เมอืงทางภาคเหนอืมสีถานทีท่่องเทีย่ว

ที่ส�าคัญขอเสนอเพียงสามจังหวัดดังน้ี		นครหลวงเวียงจันทน์		มีสถานที่น่าเที่ยว 

จากหนองคายไปเวียงจันทน์ระยะทางประมาณ		24	กิโลเมตร

คำาศัพท์ คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

พิพิดทะพัน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

หอค�า

สถานที่ท�างานของประธาน

ประเทศและเป็นที่รับผู้น�า

จากต่างประเทศ

ทาดหลวง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์

อานุสาวะลี อนุสาวรีย์ประตูชัย						

หอพะแก้ว วัดพระแก้ว

หอไต หอไตร	(วัดสีสะเกด	)

หวัดองตื้อ วัดองค์ตื้อ

ทาดด�า เจดีย์ธาตุด�า

หวัดอินแป๋ง วัดอินแปลง

หวัดสีเมือง วัดศรีเมือง

หวัดด่านสูง วัดด่านสูง

เมืองเวียงค�า เมืองโบราณเวียงค�า

เขื่อนน�้างึม เขื่อนน�้างึม

ถ�้าวัดวังช้าง ถ�้าวัดวังซ้าง

น�้าตกตาดซอน น�้าตกตาดซอน

สวนสัดลาว สวนสัตว์ลาว	ที่เมืองทุละคม

อุดทะยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติภูเขาควาย

ถ่าหง่อน
โครงการฟื้นฟู	และพัฒนาทุ่งราบ

ท่าง่อนที่ประสบผลส�าเร็จ

เมืองวังเวียง เมืองวังเวียง

บ้านถ่าเฮือ บ้านท่าเรือ		ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน

วังเวียง
เมอืงวงัเวยีง		(ขึน้หน้าผาชมทวิทศัน์)    

มีถ�้าหินย้อย

	 	 	 	 	 ถึงตอนจบนี้อาจมีคนสงสัยว่าที่บอกว่าภาษีทางอ้อมผลักภาระได้นั้น	 ในเมื่อภาษี

มูลค่าเพิ่มเก็บจากผู้ซื้อจะผลักภาระไปให้คนขายได้อย่างไร	 ค�าตอบในทางทฤษฎีก็คือ 

การที่ผู ้ขายกลัวว่าราคาเมื่อบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะแพงไปท�าให้คนไม่ซื้อ 

หรอืซือ้น้อย	 เขากเ็ลยยอมลดก�าไรของตวัเองลงบ้างบางส่วน	 เพือ่ให้ราคาทีเ่ขาตัง้ไว้นัน้ 

พอบวกภาษีแล้วยังไม่แพงจนคนรับไม่ได้	 น่ีแหละครับการผลักภาระโดยไม่รู้ตัว 

ของผู้ซื้อทั้งหลาย



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

มารู้จักกับโรคโนโมโฟเบีย (Nomophobia) กันเถอะ!
นายประหยัด  เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

 “โรคโนโมโฟเบยี”		เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า	โรคตดิ- 

โทรศพัท์มอืถอื	 หรอืโรคขาดมอืถอืไม่ได้	 เป็นกลุม่อาการ 

ทีเ่กดิจากความหวาดกลัวจากการขาดโทรศัพท์มือถอื

เพือ่ตดิต่อสือ่สาร	 รวมไปถงึภาวะความเครยีด	 เมือ่อยู่ 

ในจุดอับสัญญาณ	หรือ	 เเบตเตอรี่หมด	 จนขาด- 

การตดิต่อสือ่สาร		“YouGov”		ซึง่เป็นองค์การวจิยัของ 

สหราชอาณาจกัร	บญัญตัศิพัท์ทีใ่ช้เรยีกอาการของโรคฯ 

ขึ้นเมื่อปี	 2008	 จากการน�าค�าว่า	 no-mobile-phone	

มารวมกบัค�าว่า	 phobia	 (โรคกลวัในทางจติเวช	 จดัอยู่

ในกลุม่วติกกงัวล	 เป็นความกลวัทีม่ากกว่าความกลวัทัว่ไป) 

กลายเป็นค�าว่า	 “โนโมโฟเบีย”	 (Nomophobia) 

 ข้อมูลจากการส�ารวจพฤติกรรมของผู ้ใช ้ 

โทรศัพท์มือถือในอังกฤษกว่า	 1	 พันคน	 เมื่อเดือน 

กุมภาพันธ์	ปี	2012	พบว่า	“ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะพก 

โทรศพัท์มอืถอืตดิตวัไว้ถงึ	 2	 เครือ่ง”	 มากไปกว่านัน้ 

“2	ใน	3	ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

ผู้หญิงจะรู้สึกกังวลอย่างมาก	 หากลืม	 หรือไม่ได้ใช้

โทรศัพท์มือถือ	 ถึงขนาดท่ีท�าให้เกิดความกลัวการ

ไม่ได้ใช้มือถือเลยทีเดียว”	

       

       	 	ผลจากการศึกษาของ	Helsinki	 Institute	 for	

Information	 Technology	 ประเทศฟินแลนด์	 พบว่า	

โดยเฉลี่ยผู้ใช้จะเช็คโทรศัพท์มือถือวันละ	 34	 ครั้ง	

โดยมกัจะเชค็อเีมล์	เฟซบุก๊	ทวติเตอร์	หรอื	App	ต่างๆ 

โดยจะใช้เวลาเช็คแต่ละครั้งไม่เกิน	30	วินาที	ส�าหรับ

สาเหตทุีเ่ชค็นัน้ไม่ใช่เพราะมเีรือ่งด่วน	 แต่ว่าเป็นสิง่ที่

ท�าประจ�าจนเป็นนิสัยแล้ว	หรือห้ามใจไม่ไหว	ดังนั้น

หากวางมือถือผิดที่จะใช้เวลาเพียงไม่นานก็ทราบว่า

มือถือหาย

	 	 	 	 	 นักวิจัยวิเคราะห์ว่า	 กลุ่มคนอายุน้อยมีโอกาส

เป็นโรคนีม้ากกว่า	 เพราะช่วงวยัรุน่จะตดิเพือ่น	ตดิเกม 

มากกว่า	และเมือ่เอาแต่ตดิโทรศพัท์	ตดิโซเชยีล	ท�าให้

ละเลยที่จะท�าสิ่งต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 บางครั้ง

ก็เล่นจนไม่ได้รับประทานอาหาร	 อดหลับอดนอน	

หรือไม่สนใจคนรอบข้าง	 อาจท�าให้สุขภาพเสียได	้

หรือเกิดนิสัยที่ไม่ดีติดตัว	 และที่ส�าคัญที่สุดคงจะ

เป็นเรื่องของเวลา	 ยิ่งเราหมกตัวอยู่กับโทรศัพท์

มากเท่าไหร่	 ท�าให้เรามีเวลาดูแลตัวเองน้อยลงมาก

เท่านัน้	รวมถงึการออกก�าลงักายท�าให้เราอ้วนไม่รูต้วั

 1.)	ตืน่นอนขึน้มาสิง่แรกทีห่าคอืโทรศพัท์มอืถอื

	 2.)	เมื่อคุณอาบน�้าต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วย

อาจจะไปฟังเพลงหรือกดเล่น

	 3.)	เมื่ออาบน�้าเสร็จระหว่างการท�าการแต่งตัว

หรือท�าธุรกิจส่วนตัว	 มักจะวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆ	

และเปิดเพลงฟังด้วย

	 4.)	ขณะท�างานต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้

ตัวเสมอ

	 5.)	ตลอดท้ังวันโทรศัพท์มือถือไม่เคยท่ีจะ

ห่างตัวเลย

	 6.)	เมื่อขึ้นรถต้องเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมา

ถือไว้หรือเอาออกมาวางให้เห็นหรือกดเล่น

	 7.)	มักเอาโทรศัพท์มากดเล่น	 เมื่อว่างจะดู

รูปภาพ	ถ่ายรูป	ฟังเพลง	เล่นเกม

	 8.)	เวลานอนต้องเอาโทรศพัท์มอืถอืไว้ใกล้ตวั

ก่อนนอน	หรือเล่นโทรศัพท์มือถือจนนอนหลับไป

	 9.)	ตลอดทัง้วนัเวลาไปไหนต้องหยบิโทรศพัท์-

มือถือติดตัวไปด้วยเสมอ

 10.)		เวลาท�างานหรอืแม้แต่พกัผ่อน	 อ่านหนงัสอื 

คุณต้องเอาโทรศัพท์มือถือมาไว ้ฟ ังเพลงหรือ 

วางไว้ข้างๆ	เสมอ

	 11.)	ชอบมองโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ

	 12.)	มักจะชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลา	

หรือไม่ก็มีแบตเตอร่ีส�ารองติดตัวตลอดเวลาเดิน

ทางไปไหน

	 13.)	คดิว่าโทรศพัท์มอืถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ

ในชีวิตที่ขาดไม่ได้

 ช่วงต้นปี	 2556	 ส�านักงานส่งเสริมสังคม

เเห่งการเรียนรู้	 เเละคุณภาพเยาวชน	(สสค.)	ออกมา

เปิดเผยผลส�ารวจหัวข้อว่า	“1 วันในชีวิตเด็กไทย” 

ในกลุ่มตัวอย่างประมาณ	 3,000	 คนทั้งในกรุงเทพฯ	

เเละต่างจังหวัด	 พบข้อมูลที่น่าสนใจ	 คือ	 วงจรชีวิต

ของเด็กไทยใน	 1	 วัน	 สิ่งเเรกที่เด็กท�าหลังตื่นนอน 

คอืการเชค็โทรศพัท์มอืถอื	 มมีากถงึ	 51%	 และสิง่สดุท้าย

ที่เด็กท�าก่อนนอนคือ	 ใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเฟซบุ๊ก 

เเละไลน์	มีถึง	35%

    	 การรักษาแบบ	 Cognitive	 Behavior	 Therapy	

(CBT)	ซึ่งเป็นการรักษาท่ีนิยมใช้ในกลุ่มผู้มีอาการ

ซึมเศร้า	 วิตกกังวล	 และอาการกลัวในระดับต่างๆ	

โดยท�าการปรับเปลีย่นความคดิ	 เปลีย่นแปลงความเช่ือ 

เฉพาะบุคคล	กรอบความคิดเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นปัญหา 

ในปัจจบัุน	 เเละสามารถล�าดับความส�าคญัของปัญหา

เพื่อเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้

 คนทีร่บัการรกัษาจนหายด	ี จะรูส้กึเป็นอสิระมากขึน้ 

เมื่อไม่มีโทรศัพท์มือถือให้ต้องมาคอยเป็นกังวล	

ส�าหรับผูท้ีเ่ร่ิมมอีาการตดิโทรศพัท์มอืถอืในระยะแรก 

อาจลองรักษาด้วยตัวเองง่ายๆ	 จากการลองใช้ชีวิต 

โดยปราศจากมอืถือสกัช่วงหนึง่	 อาจเป็นช่วงวนัหยดุ 

หรือช่วงสุดสัปดาห์ที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องงาน	 

อาจออกก�าลังกาย	 นัง่สมาธิ	 หรอืฝึกหายใจด้วยโยคะ	

ปิดโทรศัพท์มือถือเมื่อเข้านอน	 หมั่นส�ารองข้อมูล

ในโทรศัพท์มือถือไว้เสมอเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นกังวล 

แต่หากท�าเ เล ้วรู ้สึกว ่าไม ่สามารถอยู ่ห ่างจาก

โทรศัพท์มือถือได้	 ควรรีบปรึกษาจิตเเพทย์ทันท ี

เพ่ือเข้ารบัการรกัษาอย่างถกูต้องต่อไป	 ยงัมวีธิกีารป้องกนั

ตวัเองทีง่่ายอีกวธีิ	 เมือ่เตรียมจะหยบิโทรศัพท์ขึน้มาเล่น 

ทางแก้ไข	คือ	เดินไปคุยกับใครสักคนที่อยู่ใกล้	แค่นี้ 

กจ็ะพบว่าไม่ได้อยูค่นเดยีว	 ท�าให้เกดิการมปีฏสิมัพนัธ์

กับบุคคลรอบข้าง	 ปรับเปลี่ยนจากสังคมก้มหน้า	 

มาสู่สังคมจริง

 สรุปว่ากลุ่มอาการติดโทรศัพท์มือถือ	 หรือ

อาการขาดมือถือไม่ได้	สร้างปัญหาให้กับพฤติกรรม

การด�ารงชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	 และยังส่งผล 

ต่อวัฒนธรรมทางสังคม	 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก 

ครอบครัว	 การท�างานร่วมกัน	 ปัจจุบันจ�าเป็นต้อง

ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี	

จ�าเป็นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีฯ

	 1.	 Yuwadee.	 (2557).	 “ระวัง	 13	 อาการโรค
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 รูปที่ 1 แสดงถึงอาการติดโทรศัพท์มือถือจนทำาให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างคู่รัก เกิดการหมางเมินระหว่างกัน 
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	 ในการส่งเสริมให้ประชาชน

ชาวไทยได้ตระหนักและเรียนรู้เกี่ยว

กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

มากขึ้นของสมาคมอาเซียนแห่ง

ประเทศไทย	 จึงมอบหมายให ้

คุณประภัสสร	 เสวิกุล	 นักเขียนผู้ซึ่ง

เป็นอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาสถาน

เอกอัครราชทูตไทยสาธารณรัฐชิล	ี

ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

สาขาวรรณศิลป์	 ประจ�าปี	 2554	 ได้

ออกเดินทางไปเยี่ยมเยือนประเทศ

สมาชิกในกลุ่มอาเซียนเพื่อรวบรวม

ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

นวนิยายที่จะส่งเสริมมิตรภาพ	 ความรู้	 ความเข้าใจของ

ชาวไทยต่อประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียน	 เพราะ

คิดว่าน่าจะท�าให้จ�านวนมากเข้าใจอาเซียนผ่านงาน

วรรณกรรมทีม่กีารถ่ายทอดเนือ้หาสาระ	 มากกว่าการอ่าน

งานวิชาการหรือบทความ	 อันน�ามาสู่	 “วรรณกรรม 

เพื่ออาเซียน”

	 นวนิยายบางทีก็เหมือนกับชีวิตจริงเช่นกันว่า	

เพราะว่าเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าว่าอนาคตจะเป็นเช่นใด 

ความฝันกับความจริงมันอาจจะแตกต่างกันหรือไม่ก็ตาม 

ความฝันก็มักจะงดงามกว่าความเป็นจริงเสมอ	 และ

ความฝันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เยียวยาความผิดหวังจาก

ความจริงได้ในบางครั้ง

	 นวนิยายชื่อเรื่องโรแมนติกชวนอ่านเล่มแรกชื่อ	

“จะฝันถึงเธอ ทุกคืนที่มีแสงดาว”	 เป็นเรื่องราวของ

ความผูกพันระหว่างชานนท์กับวิชยา	โดยที่ชานนท์

เป็นเด็กชายชาวสยามที่อพยพตามพ่อซึ่งเป็นครูฆ้องวง

ในวงพิณพาทย์ของสมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ ์

คราวที่ทรงลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่ที่บันดุง	 เมื่อมาอยู่ที่ 

พระต�าหนักประเสบันนั้น	 ชานนท์ได้รู้จักกับเพื่อน 

วยัเดยีวกนัชาวอนิโดนเีซียหลายคน	หนึง่ในนัน้คอื	 วชิยา 

เป็นเดก็หญงิร่างเลก็อายุในราวแปดเก้าปี	 รูปร่างผอมบาง 

ผิวคล�้า	 ใบหน้าคมคาย	 วิชยาเป็นเด็กหญิงที่มีน�้าใจ	

คอยช่วยปลอบใจและให้ก�าลังใจชานนท์ในยามที่เขา

มีปัญหากับพ่อเรื่องท่ีพ่อต้องการให้เขาฝึกเล่นฆ้องวง	

และในเมือ่พ่อบงัคบัให้ชานนท์เล่นฆ้องวงไม่ได้	 นายยวง

พ่อของชานนท์จึงให้ลูกชายเดินทางกลับมาที่สยามเพื่อ

เรียนต่อและอยู่กับนายชื่นน้องชายของภรรยาผู้ล่วงลับ

ของนายยวง	 ชานนท์และวิชยาจึงต้องห่างไกลกันและ

สัญญากันว่า

	 “งั้นฉันจะเฝ้าดูพระอาทิตย์กับพระจันทร์ทุกวัน

ทุกคืน	 จนกว่าเราจะพบกันใหม่”	 วิชยาใช้ปลายนิ้วเช็ด

น�้าตาที่รื้นอยู่ปลายตา	

	 “ดวงดาวด้วยก็ได้	 “ชานนท์บอกเบาๆ”	 และเรา

อาจจะฝันถงึกนัทกุคนืทีม่องดูแสงดาว”

 “ฉนัจะฝันถงึเธอ...”	 วชิยาให้ค�ามัน่	

“จะฝันถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาว”

 เม่ือมาอยู่ที่สยาม	ชานนท ์

ก็ได้รู้จักเพ่ือนใหม่อีกคนหนึ่ง	 คือ 

ดาริน	 ผู้เป็นหลานของเพื่อนนายชื่น

น้าของเขา	 แต่ทั้งดารินและชานนท์

ก็สนิทกันได้อยู่ไม่นาน	 เพราะดาริน 

ต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษ	 

ซึ่งก่อนไปดารินได้พูดกับชานนท์ว่า

 “ฉันเชื่อว่าการที่คนเราจะพบ

กับใครสักคน นั่นหมายความว่า 

มันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างท่ีทำาให้เป็นเช่นนั้น และ 

ก็คงไม่ใช่แค่พบกันเพื่อผ่านเลยไปเฉยๆแต่จะต้อง 

มอีะไรทีร่ออยูข้่างหน้า ให้เราได้ทำาบางสิง่บางอย่างร่วมกนั 

หรือเพื่อกันและกัน”

	 ในช ่วงที่ ดา รินไปเ รียนต ่อ ท่ี อังกฤษก็ เ กิด

สงครามโลกขึ้นผู้คนในพระนครต้องหนีระเบิดไปต่างจังหวัด

รวมทั้งชานนท์และเพื่อนบ้านที่ต้องหนีไปอยู่ราชบุร	ี

ท�าให้การติดต่อทางจดหมายระหว่างเพื่อนได้ขาดหายไป 

ชานนท์ไม ่ได ้ติดต ่อกับวิชยาหรือดารินอีกเลยจน

สงครามสงบในอีกหลายปีต่อมา

	 เมื่อชานนท์เรียนจบและได้ท�างานกับบริษัท 

แห่งหนึง่ทีจ่ะเปิดสาขาทีอ่นิโดนเีซยี	 จงึเป็นครัง้แรกทีเ่ขา

ได้กลับไปที่อินโดนีเซียอีกครั้ง	 ในคราวนี้อินโดนีเซียได้

รบัเอกราชจากฮอลนัดา	 และมีประธานาธบิดปีกครองประเทศ 

และชานนท์ก็ได ้พบกับวิชยาอีกครั้งหลังจากที่ เขา 

ได ้ รู ้ว ่า เธอแต่งงานกับซูกิ๊ดโน ่หนึ่งในผู ้ เ รียกร ้อง 

เอกราชของอินโดนีเซียและได้รับต�าแหน่งนายพล	 

ซ่ึงชานนท์ก็พบกับวิชยาในงานเลี้ยงที่ซูก๊ิดโน่จัดขึ้น 

ท่ีบ้านของเขา	 ชานนท์และวชิยาได้พดูคุยถึงเหตุการณ์ต่างๆ 

ท่ีผ่านมาระหว่างท่ีขาดการติดต่อกันไป	 รวมถึงการท่ี 

ชานนท์ได้แต่งงานกับดารินและได้หย่าขาดจากกัน 

ไม่นานหลังจากที่แต่งงานกัน	

	 หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น 

ในอินโดนีเซีย	ซูกิ๊ดโน่ถูกท�าร้ายจากฝ่ายตรงข้ามจนได้รับ 

ความกระทบกระเทือนอย่างรนุแรงจนไม่สามารถกลบัมาใช้ชวีติ

ได้เหมือนเดิิม	 แต่วิชยาก็ยังอยู่ดูแลสามีของเธอต่อไป	 

ชานนท์จึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ	 เพราะบริษัทได้รับ

ความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นกัน		

 แต่ต่อมาไม่นานชานนท์ก็กลบัมาทีจ่าร์กาต้าอกีครัง้ 

ซึ่งนวนิยายไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้	 แต่บทความนี ้

จะขอเล่าเพยีงเท่านี	้ เพือ่ให้ท่านผูอ่้านได้อ่านต่อเองจนจบ 

ขอใบ้อีกนิดก็คือ	 ตอนที่อ่านนวนิยายเล่มนี้จบแล้วรู้สึก

อย่างเดียวกับตอนที่ดูหนังเรื่อง	Casablanca	เลย

จะฝันถึงเธอ ทุกคืนที่มีแสงดาว

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ             คณะนิติศาสตร์

	 กองกิจการนักศึกษา	จัดโครงการปฐมนิเทศ

และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาพิการ	โดย

มีนักศึกษาพิการทุกชั้นปี	 อาสาสมัคร	 ผู้ปกครอง	

เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 120	 คน	 เมื่อวันที่	 29	

กรกฎาคม	2558	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคาร

หอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	โดยม	ี ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู	รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

	 โอกาสนี้	 นางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการ- 

กองกจิการนกัศกึษา	 กล่าวรายงานว่ามหาวทิยาลัย-

รามค�าแหงได้จัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	โดย

ค�านึงถึงหลักความเท่าเทียมกัน	ซึ่งสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์หลักของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	 คือ	 การสร้างโอกาสทางการศึกษา	

การพัฒนาจัดการเรียนรู้ของผู้พิการ	 พัฒนาองค์

ความรู้และส่งเสริมการมีงานท�าของผู้พิการ	

	 การปฐมนิ เทศและเตรียมความพร ้อม

ให้นักศึกษาพิการครั้งนี้มุ ่งส่งเสริมสนับสนุน

ให้นักศึกษาพิการเข้าถึงการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย	 เพ่ือให้นักศึกษาพิการที่สมัครเป็น

นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้-

บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

สามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมทางการศกึษา

ในมหาวทิยาลยัได้อย่างเหมาะสม		และเรยีนได้ตามศกัยภาพ	

									จากนั้น	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชา	 มีหน้าที่ขยายโอกาสทางการศึกษา	 โดย

ไม่จ�ากดัฐานะ	หรอืชนชัน้ในสงัคม	ท้ังนี	้นกัศกึษา-

พิการเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญ 

ด้วยเล็งเหน็ว่าข้อจ�ากดัด้านร่างกาย	ไม่เป็นอุปสรรค

ท่ีจะพัฒนาตัวเองในเรื่องการเรียน	 จึงได้มีการ 

เปิดรับนักศึกษาที่มีข้อจ�ากัดในด้านต่างๆ	 ให้ได ้

ศึกษาเล่าเรียนและส�าเร็จการศึกษา	 ได้ใช้ความรู ้

ความสามารถไปสร้างประโยชน์ให้สงัคมดงัตวัอย่าง

บัณฑิตพิการจากรามค�าแหงที่ส�าเร็จการศึกษา 

ไปอย่างภาคภูมิ	

 “มหาวิทยาลัยภูมิ ใจที่ ได ้ขยายโอกาส

ทางการศกึษาออกไปอย่างกว้างขวางทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ รวมถึงทุกคนท่ีต้องการการศกึษา 

ในทุกระดับความหลากหลายในสงัคม ขอขอบคณุ

กองกิจการนักศึกษาที่ใส่ใจให้บริการความสะดวก 

แก่นกัศกึษาพกิาร รวมถงึวทิยากร และผูช่้วยวทิยากร”

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม นศ. พิการ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

	 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนเป็นสาขาวิชาชีพซึ่ง 

ผู ้เรียนนอกจากจะต้องเป็นผู ้ที่มีความรู ้ทางด้าน

ทฤษฎแีล้ว	 สิง่ทีส่�าคญัยิง่ของสาขาวชิานีก้ค็อืทกัษะ

ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน													ซึ่งนักศึกษาจะต้องได้รับ 

จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในองค์กร 

ผู้ใช้บัณฑิต	 ที่ผ่านมานักศึกษาจะต้องเป็นผู้ติดต่อ

หรือหาสถานที่ฝึกงานเอง	 แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัย

บรรจวุชิา	 RAM	 3000	สหกจิศกึษา	 จ�านวน	 9	หน่วยกติ  

ไว้ในหมวดวชิาเลอืกเสรี

 วชิา	RAM	3000	สหกจิศกึษา		 เป็นความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา	โดยนักศึกษา

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนได้รับการคัดเลือกให้ไป

ฝึกงานเสมือนเป็นพนักงานขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต	

เช่น	การเป็นผู้ผลิตรายการ	ผู้สร้างสรรค์รายการ	 

ผูก้�ากบัรายการ	 ผู้ด�าเนนิรายการ	 นกัข่าว	 ผูป้ระกาศข่าว  

ผู้เขียนบทสารคดี	ผู้ดูแลเนื้อหาข่าวก่อนที่จะสื่อสาร

ผ่านรายการวิทยุ	โทรทัศน์	และสื่อออนไลน์	เป็นต้น													

ซึ่งกระบวนการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว	นักศึกษา

จะได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสือ่สารทีท่นัสมยั	 ซึง่ผูป้ระสานงานวชิา	 RAM	 3000 

จะเป็นผู้ประสานงานกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการ

รับนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน	 และมีอาจารย์นิเทศก์

จากคณะสือ่สารมวลชนเป็นผูน้เิทศก์งานและให้ค�าปรกึษา

ตลอดการฝึกงาน

 ส�าหรบัองค์กรผูใ้ช้บณัฑติทีร่่วมกบัมหาวทิยาลยัใน

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	 วิชา	 RAM	 3000	 มีทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 อาทิ	 สถานีวิทยุ	 และ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก	 ระบบเคเบิล	

ระบบดาวเทียม	และระบบดิจิตอล	เป็นต้น

 น.ส.อมุาพร หวานช่วย	 ฝึกงานเป็นผูป้ระกาศ

ข่าวกีฬาประจ�าวัน	ที่ทรูวิชั่นส์					โดยท�าหน้าที่เกาะติด 

ขอบสนามเพือ่หาข่าว	ตดัต่อและเขยีนข่าว	รวมไปถงึ

 ภาควิชาเทคโนโลยี	 คณะศึกษาศาสตร	์ 

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การถ่าย

ภาพ	Shade	&	Shadow	แสง	เงา	สื่ออารมณ์	”	โดย 

ผศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

เป็นประธานเปิดการอบรม	 และ	 อาจารย์กว ี นาคปน 

จาก	 บริษัท	 แคนนอน	 มาร์เก็ตติ้ง	 (ไทยแลนด์)	

จ�ากัด	 เป็นวิทยากร	ในงานนี้มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ

ถ่ายภาพใน	 Studio	 พร้อมประกวดภาพถ่าย	

รางวัลชนะเลิศ	คุณอิสร์ชญาณ์	 อยู่วิจิตร	 รางวัล-

รองชนะเลิศอันดับ	 1	 คุณนรินธน์	 นนทมาลย์	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	คุณศิริรัตน์	สระแก้ว	

และรางวัลชมเชย	คุณอธิวัฒน์	ไพบูลย์	ซึ่งในการ

จัดอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากระบวน

วิชา	 ECT6703	 เทคโนโลยีการฝึกอบรม	 โดย	

รศ.ศุภชัย	ตันศิริ	และ	ผศ.ดร.ศยามน	อินสะอาด	

เป็นวิทยากร	จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท	แผน	ข	

รุน่	 1	 วทิยาเขตบางนา	 ณ	 อาคารนครชมุ	 เมือ่วนัที่	 

8	สิงหาคม	2558	ที่ผ่านมา

ผลการประชุมสภาฯ                     (ต่อจากหน้า 4)

จ�าแนกตามหน่วยงาน	 จ�านวนเงิน	 2,580,988,090	บาท	

(สองพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพัน

เก้าสิบบาทถ้วน)

 หน่วยงานในกำากับ		อนุมัติงบประมาณรายจ่าย

จากรายได้	ประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	2559		มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง	จ�าแนกตามหน่วยงาน	จ�านวนเงนิ	334,949,846	บาท 

(สามร้อยสามสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อย

สี่สิบหกบาทถ้วน)

 6. ร่างข้อบังคับ

  -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ	 และ

ขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย	 (ฉบับที่	 2)	

พ.ศ.	................	

 

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน 

เปิดโครงการกฎหมายเพื่อประชาชน	 ครั้งที่	 4	

โดยมี	 รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์	เป็นวิทยากร	

	 การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ประชาชน 

มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายมากข้ึน	และ 

ท�าให้ประชาชนมีเกราะป้องกันทางด้านกฎหมาย 

เมื่อวันที่	 4	 สิงหาคม	 2558	 ณ	 องค์การบริหาร-

ส่วนต�าบลคลองหอยโข่ง	 อ�าเภอคลองหอยโข่ง	

จังหวัดสงขลา

RAM 3000 สหกิจศึกษา 

กับสาขาสื่อสารมวลชน

การถ่ายทอดสดกีฬาภายในประเทศ	 ได้รบัการจ้างงาน

ต่อทันทีหลังจบการศึกษา	ในต�าแหน่ง	producer

	 นักศึกษาที่สนใจฝึกงานด้านสื่อสารมวลชน	

ในวิชา	 RAM	 3000	 สหกิจศึกษา	 สามารถศึกษา 

รายละเอยีดเกีย่วกบัองค์กรผู้ใช้บัณฑิต	 ต�าแหน่งงาน 

และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษา 

และพฒันาอาชพี	 กองกจิการนักศกึษา	 อาคารกจิกรรม 

นักศกึษา	ชัน้	1	โทร	0-2310-8503	หรอื	www.ram	3000. 

ru.ac.th		ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไปจนถงึวนัที	่	30		กนัยายน		2558

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

(ฝ่ายประถม)		จัดโครงการวันแม่						“ร้อยใจภักดิ ์

รักแม่หลวง”	 เพื่อให้นักเรียนได้ถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถและแสดง

ความกตญัญูกตเวทต่ีอแม่	 พร้อมทัง้ได้จัดนทิรรศการตามรอยพระราชกรณยีกจิในการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทย 

คณุภาพชวีติ		อาชพี		และท�ากจิกรรมร่วมกบัแม่	เป็นการสานสมัพนัธ์ท่ีดขีองครอบครวั		โดยม	ีอาจารย์ยวุธดิา 

คำาปวน รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ	เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร

และกล่าวค�าถวายราชสดุดี	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2558

“ร้อยใจภักดิ ์ รักแม่หลวง”

นายราเชฐร์  บรรดาศักดิ์           ศูนย์สหกิจศึกษาฯ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ส�านักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	กรกฎาคม 2558	จ�านวน 15 วิชา	ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58112	 ECO	1101	 50/25	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 รศ.วรณี		จิเจริญ

	 58136	 FDT	4609	 195/25	 เทคโนโลยีของกระบวน	 อาจารย์	ดร.วิธู		ชูศรี

	 	 	 	 การหมักอาหาร

	 58121	 LAW	2013	 61/25	 ค�าอธิบายประมวลกฎหมาย	 อาจารย์อภิชัย		มานิตยกุล

	 	 	 	 แพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

	 58101	 LAW	3009	 47/25	 ค�าอธิบายกฎหมายแพ่งและ	 รศ.สุภาพ		สารีพิมพ์

	 	 (LA	309)	(LW	311)	 พาณิชย์ว่าด้วยมรดก

	 58117	 MER	2003	 32/25	 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น	 รศ.ดร.สุวิมล		ติรกานันท์

	 	 (MR	203)	 	 ทางการศึกษา

	 58125	 POL	3382	(S)		 56/25	 รายงานการวิจัยเรื่องปัญหา	 รศ.พงศ์สณัห์		ศรสีมทรพัย์ 

	 	 	 	 การบริหารงานของเทศบาลต�าบล	:	กรณีศึกษาเทศบาล

	 	 	 	 ต�าบลเสาธงหิน		อ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี

	 58150	 POL	4147	 92/25	 เหตุการณ์ปัจจบุนัในการเมอืงไทย	 ผศ.ดร.วิทยา		ชินบุตร

	 	 (PS	497)

	 58134	 POL	4164	 64/25	 ระบบรัฐสภาเปรียบเทียบ	 อาจารย์ปณุณดา		องิคลุานนท์

	 58102	 POL	6103	 180/25	 สังคมวิทยาการเมืองกับ	 รศ.สิทธิพันธ์		พุทธหุน

	 	 	 	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

	 58162	 POL	6202	 137/25	 นโยบายต่างประเทศไทย	 รศ.ดร.เบ็ญจมาส		จีนาพันธ์ุ

	 58124	 POL	6304	(S)	 140/25	 รายงานการวจิยัเรือ่งมาตรฐาน	 รศ.ดร.ปิยะนุช		เงินคล้าย

	 	 	 	 ของหน่วยงานภาครัฐ

	 58100	 SOC	2063	 27/25	 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น	 รศ.ดร.จงจติต์		โศภนคณาภรณ์

	 	 (SO	263)

	 58137	 SPN	4312	 109/25	 คอนกโิฆเต้	 ผศ.ดร.สว่างวนั		ไตรเจรญิววิฒัน์

 58115	 THS	6500	 286/25	 ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต์

	 	 (TS	650)	 	

	 58131	 TOM	2101	 79/25	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 รศ.ทิพวรรณ		พุ่มมณี

	 	 (TO	201)

	 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ	1101,	1103	 	 	 	 ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

ถาม	 อยากสอบถามว่าถ้าจะสมัครปริญญาตรี 

ใบที่สอง	 ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจ�าเป็นต้อง

เทียบโอนวันสมัครเลยหรือเปล่าคะ	 และสามารถ

ผ่อนค่าสมัคร	ค่าเทียบโอนได้หรือไม่

ตอบ นักศึกษาใช ้วุฒิปริญญาตรีสมัครเป ็น

นักศึกษาใหม่และใช้สิทธิ์เทียบโอนโดยไม่ช�าระ 

ค่าเทียบโอนทั้งหมดในวันสมัคร	นักศึกษาใหม ่

สามารถท�าได้	โดยช�าระค่าเทยีบโอนล่วงหน้าไว้ก่อน	

100	บาท	 ส่วนทีเ่หลอืให้ไปด�าเนนิการท�าเรือ่งเทยีบโอน

ต่อได้ทีค่ณะของนกัศกึษา	โดยมหีลกัเกณฑ์ดงันี	้คอื	

	 ถ้านักศึกษาไปท�าเรื่องเทียบโอนที่คณะต่อ

และช�าระค่าเทยีบโอนทัง้หมดภายใน	1	 ปีการศกึษา	

นับตั้งแต่วันสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 นักศึกษา 

ไม่ต้องช�าระค่าปรับเพิ่ม

	 ถ้านักศึกษาไปท�าเรื่องเทียบโอนที่คณะ

และช�าระค่าเทียบโอนทั้งหมดเกิน	 1	 ปีการศึกษา	

นับตั้งแต่วันสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 นักศึกษา 

ต้องช�าระค่าปรับเพิ่มอีกภาคละ	300	บาท

	 ส่วนค่าเทยีบโอนไม่มกีารผ่อนช�าระ	 ยกเว้น

อาจจะมกีารช�าระโดยบตัรเครดติ	 (จะมปีระกาศในช่วง

ของการรับสมัคร)	 และนักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์

การช�าระค่าเทยีบโอนทหีลงั	ตามทีก่ล่าวไว้ข้างต้นได้	 

ถาม ลงทะเบียนสอบซ่อมแต่มีวันเวลา	 2	 วิชา

ซ�้ากันต้องท�าอย่างไร	ขอสอบซ�้าซ้อนได้หรือไม่

ตอบ ถ้านักศึกษาได้มีการกากบาทในใบเสร็จ

ลงทะเบยีนของภาคการศกึษาทีล่งทะเบยีนสอบซ่อม 

ให้นกัศกึษาน�าใบเสรจ็ลงทะเบยีนดงักล่าว	 และใบเสรจ็- 

ลงทะเบียนสอบซ่อมไปติดต่อที่คณะของนักศึกษา	 

เพือ่ขอท�าเรือ่งสอบซ�า้ซ้อน	 วนัลงทะเบยีนสอบซ่อม 

หรือในช่วงของการลงทะเบียนสอบซ่อม

		 แต่ถ้าไม่มกีารกากบาทในใบเสรจ็ลงทะเบยีน

ของภาคการศึกษานั้นและนักศึกษาลงทะเบียน

สอบซ่อมท้ัง	 2	 วิชา	 ซ่ึงมีวันเวลาสอบตรงกัน	

นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง	ซึ่งควร

เข้าสอบวิชาที่มีความมั่นใจว่าจะสอบผ่านและ 

ได้เกรดที่สูงๆ

ถาม ดิฉันเป ็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	

ตอนนี้เก็บหน่วยกิตไปได้แล้ว	 100	 หน่วยกิตแล้ว	

เหลืออีก	44	หน่วยกิต	ขอถามดังนี้

	 1.	 ถ้าต้องการจะลาออกแล้วสมัครใหม่	

หน่วยกิตที่เก็บมาทั้งหมดจะอยู่เหมือนเดิมหรือไม่

		 2.	 ถ้าเรียนจบจากสถาบันอื่น	 แต่ต่างคณะ

สามารถน�าหน่วยกิตมาเทียบโอนตอนสมัครเลย

หรือไม่

ตอบ 1.ถ้าหลักสูตรท่ีสมัครเรียนกับหลักสูตร 

ที่เรียนอยู่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ทุกกระบวนวิชา

ทีส่อบผ่าน	 นักศึกษาสามารถเทยีบโอนได้ครบทกุวชิา 

ที่สอบผ่าน

		 2.	 เมือ่นกัศกึษาสมคัรเรยีนใหม่ให้นกัศกึษา

น�าวุฒิปริญญาตรีมาสมัครและใช้สิทธิ์เทียบโอน 

ท้ังวิชาท่ีสอบได้จากปริญญาตรี	 และวิชาท่ีสอบได้

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงรวมกันได้

ถาม ต้องการโอนหน่วยกติจาก	Pre-degree	ไปเป็น 

ปริญญาตรี	 คณะรัฐศาสตร์	 อยากทราบว่าเกรดต�่า 

ในการโอนต้อง	C	ขึ้นไปหรือโอนได้ทุกเกรด	

ตอบ นักศึกษาท่ีสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และได้

ใช้สิทธิ์การเทียบโอนจากวิชาที่สอบได้	 เมื่อเป็น 

นกัศกึษา	 Pre-degree	 วชิาทีส่อบผ่านในรหสั	 Pre-degree  

ทุกกระบวนวิชาที่มีในหลักสูตร	ที่นักศึกษาสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่ในสาขาท่ีระบุไว้ในใบเสร็จฯ 

สามารถโอนได้ทุกวิชาไม่ว่าจะได้เกรด	A,	B+,	B,	C+, 

C,D+	 หรือ	 D	 แต่ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกวิชา 

ทีเ่ทียบโอนได้	 จะโอนทุกวชิาท่ีมใีนหลักสตูรท่ีสมคัร 

เว้นทั้งหมด	หรือไม่โอนเป็นบางวิชาก็ได้

		 และในกรณีที่นักศึกษาใช้สิทธ์ิเทียบโอน

วิชาที่ได้เกรด	D+	หรือ	D	แล้วภายหลังการเทียบโอน 

นักศึกษาไม่พอใจ	นักศึกษาสามารถน�าวิชาที่ได้เกรด	

D+	หรอื		D	ไปลงทะเบียนเรยีนใหม่เพ่ือท�าการรเีกรด

ได้ด้วย	
กองบรรณาธิการ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

	 	อาจารย์ผู้สอน  

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อัญชลี	โตพึ่งพงศ์

 	วันเวลาและสถานที่เรียน 

  ศุกร์	09.30-11.20	น.		ห้อง	LAB	/	HOB	1	ช้ัน	3

 กระบวนวิชา	GER2101	(GN226)	เป็นวิชาเอกบังคับ 

เนื่องจากในการเรียนภาษาต่างประเทศ	 นักศึกษา

จ�าเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูดและการฟังภาษาเยอรมัน 

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ท่ีมีความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวัน 

ให้สามารถเจรจาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและ 

มีประสิทธิภาพ	ในกระบวนวิชานี้นักศึกษาจะได้

เรียนรู้จักค�าศัพท์ส�านวนท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ต่าง	ๆ 

พร้อมทั้งน�ามาประยุกต์ใช้	 เพื่อให้สามารถตั้งค�าถาม

และตอบค�าถามพ้ืนฐาน	รวมท้ังส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

 	คำาอธิบายกระบวนวิชา

	 	 ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมัน

โดยอาศัยสื่อประเภทต่าง	ๆ	

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

-	นักศึกษาฝึกฝนทักษะการฟังภาษาเยอรมันใน 

	 สถานการณ์ต่างๆ

-	นักศึกษาเข้าใจและสามารถตอบค�าถามเกี่ยวกับ 

	 สถานการณ์ที่ฟัง

-	นักศึกษาฝึกฝนทักษะการพูดภาษาเยอรมัน	 

 โดยแต่งเป็นประโยคง่ายๆ	และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

-	นักศึกษาสามารถตั้งค�าถามภาษาเยอรมันเพื่อเป็น 

	 หัวข้อสนทนาเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ	ในชีวิตประจ�าวัน

-	นักศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์และส�านวนที่จ�า เป็น 

	 ส�าหรับการสนทนาในหัวข้อต่างๆ

 	การวัดผล

  สอบปลายภาค	 100	 คะแนน	 (ทดสอบ

ทักษะการฟัง	50	คะแนน	และทักษะการพูด	50	คะแนน)

	 	 ก�าหนดสอบ	 คณะจัดสอบเอง	 (นักศึกษา

ติดตามประกาศของทางสาขาวิชาฯ	อีกครั้ง)

 	เนื้อหาวิชา            

  Organisatorisches, Einleitung und Pretest 

-แนะน�ากระบวนวิชา	เนื้อหาในรายวิชา	เงื่อนไขการ 

เกี่ยวข้องกับกระบวนวิชา

  Lektion 1: Wer bist du?

(เน้ือหา:	 การแนะน�าตัวเอง	 การท�าความรู้จักเพ่ือนใหม่ 

และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว)

  Lektion 2: Mein Studentenleben

(เน้ือหา:	กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ตารางเวลาการเรียนหรือการท�างาน)

  Lektion 3: Wo wohnen die Studenten? 

GER4203

การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน ภาษาเยอรมัน-ไทย 

(Translation of Children’s and Juvenile Literature: German-Thai)

ภาค 1/2558 

(เน้ือหา:	 รูปแบบท่ีอยู่อาศัยของนักศึกษา	 เช่น	 หอพัก-

นักศึกษา	อพาร์ตเมนต์เช่ารวม	หรืออาศัยอยู่บ้านพ่อแม่	

ตลอดจนถึงท�าเลที่ตั้ง	ขนาดห้องพัก	ราคา	ข้อดีและ

ข้อเสีย)

  Lektion 4: Geburtstagsparty  und  Einladung

(เน้ือหา:	 การเช้ือเชิญเพ่ือนไปร่วมงานวันเกิด	 การสอบถาม

สถานท่ีและเวลาจัดงาน	การกล่าวอวยพรเน่ืองในวันเกิด 

การให้และรับของขวัญในงานวันเกิด)

  Lektion 5: Einkaufen

(เน้ือหา:	การระบุความต้องการในการซ้ือของเป็นพิเศษ	

การถามราคา	 ขนาด	 สี	 รูปทรง	 การเลือกซื้อสินค้า	

การต่อรองราคา	การแลกสินค้าคืน)	

  Lektion 6: Wir gehen auswärts essen!

(เน้ือหา:	บทสนทนาท่ัว	ๆ	ไปในร้านอาหาร	การส่ังอาหาร

และเครื่องดื่ม	 การสอบถามถึงอาหารที่แนะน�า	 

การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเฉพาะอย่าง	 เช่น	

อาหารมังสวิรัติ	 อาหารส�าหรับผู้สูงอายุ	 รวมทั้ง 

การช�าระเงินและให้ทิปแก่พนักงาน)

  Lektion 7: Beim Arzt

(เนื้อหา:	 การไปพบแพทย์	 การนัดหมายล่วงหน้า

ทางโทรศัพท์	 การเล่าถึงอาการของโรค	 และการ

วินิจฉัยโรค)	

  Lektion 8: Wir planen unseren Urlaub! 

(Verkehrsmittel)

(เนือ้หา:	การวางแผนการเดนิทางท่องเทีย่ว	การสอบถาม

ราคาค่าเดินทาง	 การเลือกใช้พาหนะในการเดินทาง

แบบต่าง	ๆ 	การสอบถามราคาทีพ่กั	ห้องว่าง	รปูแบบห้อง 

เช่นเตียงเดี่ยว	เตียงคู่	มีห้องน�้าในตัว	ฯลฯ	ตลอดจน	

สภาพอากาศ	และการให้บริการด้านอื่น	ๆ	ในที่พัก	)

  Lektion 9: Meine Reise

(การแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ที่น่าสนใจ

ในประเทศไทย	และประเทศอ่ืน	ๆ		การเล่าถึงประสบการณ์

การเดินทางท่องเที่ยวของตนเอง	 การสอบถามถึง

ประสบการณ์ท่องเที่ยวของผู้อื่น)

  Lektion 10: Auf der Bank 

(เน้ือหา:	 การเปิดบัญชีธนาคาร	 การให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับ 

การเปิดบัญชีประเภทต่าง	ๆ	การถอนเงิน	การฝากเงิน 

สอบถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยน	

และข้อมูลอื่น	ๆ)

  Lektion 11: Ruf mich mal an! 

(เนื้อหา:	การสนทนาทางโทรศัพท์	การสะกดชื่อ-	 

ทางโทรศัพท์	การต่อสายโทรศัพท์ไปยังบุคคลท่ีต้องการ 

การกล่าวค�าขอโทษในกรณีที่ต่อสายโทรศัพท์ผิด	

บทพูดของเครื่องรับโทรศัพท์อัตโนมัติ)

  Wiederholung  und  Vorbereitung  auf  die  Klausur 

-สรุปย่อและทบทวนเนื้อหาทั้งหมด

-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย

GER2101 (GN226)

การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 1

(German Listening and Speaking 1)

	 	อาจารย์ผู้สอน  

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อัญชลี	โตพึ่งพงศ์

	 	วันเวลาและสถานที่เรียน 

	 	 ศุกร์	13.30	-	15.20	น.

	 	 ห้อง	LAB	อาคารคณะมนษุยศาสตร์	ชัน้	3

 	คำาอธิบายกระบวนวิชา

 ฝึกฝนทกัษะการแปลตวับททีเ่ป็นงานวรรณกรรม

เด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน	โดยเน้นการใช้ภาษา 

ทีส่ละสลวย	 เหมาะสมกบับรบิท	(ควรเรยีนกระบวนวชิา 

GER	3201	มาก่อน)

 	จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

	 	 1.	นักศึกษาเรียนรู ้จักเทคนิคการแปล 

งานวรรณกรรมเดก็และเยาวชนภาษาเยอรมนั	ซึง่เป็น 

การแปลที่แตกต่างไปจากการแปลงานประเภทอื่น

	 	 2.	นักศึกษาพัฒนาทักษะในการแปลเพื่อ

ให้สามารถถ่ายทอดงานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน

ได้อย่างถกูต้อง	ใช้ภาษาท่ีสละสลวย	และเหมาะสมกบับริบท

	 	 3.	นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ

แปลในประเดน็ต่าง	ๆ	 อาท	ิ ชือ่เรือ่ง	 ชือ่เฉพาะ	ค�าศพัท์-

ข้ามวฒันธรรม	ความแตกต่างในภาษาพดูและภาษาเขยีน 

การใช้ค�าซ�้า

	 	 4.	นักศึกษาสามารถใช้พจนานุกรมภาษา

เยอรมัน-เยอรมัน	พจนานุกรมภาษาเยอรมัน-ไทย 

พจนานุกรมภาษาเยอรมัน-อังกฤษ	 และเลือกใช้

ความหมายจากพจนานุกรมได้ถูกต้องตรงกับบริบท		

	 	 5.	 นักศึกษาฝึกฝนและอภิปรายเกี่ยวกับ

การแปลบทอ่านส�าหรับเด็กประเภทต่าง	 ๆ	 โดยการ

เรียนการสอนเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 	การวัดผล	 สอบปลายภาค	 ตามวันเวลาที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด	การประเมินผลแบ่งเป็น	

	 รายงาน	 10		คะแนน

	 Portfolio	 10		คะแนน

	 สอบปลายภาค		 80		คะแนน

 	เนื้อหาวิชา

-	พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการแปล		

-	คุณสมบัติของนักแปลวรรณกรรมเด็กที่ดี

-	การใช้พจนานุกรมและข้อควรระวัง

-	แนะน�านักแปลวรรณกรรมเด็ก	หรือ

-	แนะน�าวรรณกรรมเด็กที่แปลจากภาษาเยอรมัน

-	ฝึกปฏบิตักิารแปล	จากตวับทต้นฉบบัภาษาเยอรมนั

-	การแก้ไขปัญหาในการแปล

-	วิพากษ์และปรับปรุงบทแปล

-	สรุปและอภิปรายเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมา

-	แนะน�าเทคนิคในการแปลและแนวข้อสอบ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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)ม.ร.เปิดห้องอ่านหนังสือฯ            (ต่อจากหน้า 1)

ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นผู้ใฝ่เรียน	 ใฝ่รู้ตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 ในการนี้	มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

มีส่วนร่วมในการต้ังช่ือห้องอ่านหนังสือ	จึงจัดประกวด 

ตั้งชื่อห้องอ่านหนังสือ	โดยมีเกณฑ์การประกวด	คือ 

ผู้ส่งต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ระดับปริญญาตรี	 ชื่อที่ตั้งนั้นต้องมีความหมาย 

เกี่ยวข้องกับสุโขทัย	ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจส่งรายชื่อ 

เข้าประกวดทั้งหมด	 152	 คน	 และเป็นที่น่ายินดี 

เป็นอย่างยิ่งที่ผู้ส่งชื่อเข้าประกวดทุกคนเป็นผู้ที่

สนใจใฝ่รู้	 พยายามศึกษาค้นคว้าประวัติสุโขทัย	 เพื่อ

ให้เป็นชื่อห้องอ่านหนังสือดังกล่าว	 และจากการ

ตัดสินของคณะกรรมการประกวดต้ังช่ือห้องอ่านหนังสือ 

ได้พิจารณาให้ช่ือ	 ‘ศรีอักษร’ ท่ีเสนอโดย	นายศราวุธ 

อุ่นแก้ว	 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 ให้เป็นชื่อห้อง-

อ่านหนังสือหลังใหม่นี้

 ด้าน	อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัย

เห็นความส�าคัญในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษา	

พยายามจัดต้ังห้องอ่านหนังสือให้มีจ�านวนเพียงพอ 

กับนักศึกษา	 ขอฝากให้นักศึกษาช่วยกันสร้างวัฒนธรรม

ที่ดีในการใช้ห้องอ่านหนังสือ	 คือ	 ให้เป็นสถานที่ 

อ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนของนักศึกษา

อย่างแท้จริง	 ช่วยกันรักษาความสะอาดให้สมเป็น	

GREEN	&	CLEAN	UNIVERSITY	และละเว้นจาก

การจองโต๊ะหนังสือ	 เพ่ือให้เพ่ือนนักศึกษาได้ใช้สิทธ์ิ

ในการอ่านหนังสืออย่างเท่าเทียมกัน	

 “อยากส่งเสริมให้นักศึกษาอ่านหนังสือกัน

มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นบทเรยีน  หนงัสอือ่านเล่นนอกเวลา 

หรอืหนงัสอืพมิพ์ จะเป็นประโยชน์กบันกัศกึษาโดยตรง 

แม้ในช่วงเวลาที่บ ้านเมืองมีเหตุการณ์ไม่สงบ  

เมือ่นกัศกึษาได้รบัข่าวสารใดๆมาแล้ว ขอให้ช่วยกนั 

เป็นหูเป็นตา เจอบุคคลหรือสิ่งใดที่ผิดสังเกตขอให ้

รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยด่วน อีกทั้ง  

ช ่วงเวลาคำ่าขอให้นักศึกษากลับบ้านก่อนเวลา  

22.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย

พื้นที่ได้อย่างสะดวก” 

 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่าล่าสุดมหาวิทยาลัย

ได้รณรงค์ให้	 ม.ร.เป็นสถานศึกษาปลอดเหล้า	 ขอความร่วมมือ 

จากนักศึกษา	บอกต่อให้เพ่ือนรับทราบ	 ช่วยกันเข้มงวด

และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัย

ได้ปรับภูมิทัศน์และซุ้มนักศึกษาใหม่	 เพื่อเพิ่มพื้นที่

ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมี

ความสุขและปลอดภัย	 ซึ่งในปีการศึกษา	 2558	 นี ้

อาจารย์ได้มีโอกาสไปสอนและได้เห็นภาพของ

นักศึกษาที่มาเข้าเรียนเป็นจ�านวนมาก	 รู้สึกปลื้มใจ 

ท่ีได้เห็นนักศึกษาเข้าห้องเรียน	 มาพบปะครูบาอาจารย์ 

ฝากนักศึกษาบอกต่อถึงเพ่ือนๆชวนกันเข้าห้องเรียน	

เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และ

เพื่อนๆในชั้นเรียนด้วย

	 ส�าหรับชื่อ	“ศรีอักษร” หมายถึง	อักษรไทย

ที่ใช้ทุกวันนี้เป็นตัวเขียนที่มีวิวัฒนาการยาวนาน

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 อันสื่บเนื่องมาจากลายสือไทย 

บคุลากร	อกีทัง้ยงัจ�าเป็นต้องมกีารพัฒนาระบบออนไลน์ 

พฒันาฐานระบบข้อมลูข่าวสาร	รวมถงึมกีารประสานงาน

ข้อมลูระหว่างหน่วยงานต่างๆ	เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีถ่กูต้อง

และสามารถตรวจสอบได้	 ที่ส�าคัญบุคลากรและ 

เจ้าหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์มุ่งปฏิบัติหน้าที่ให้ดี

ที่สุด	เพื่อประสิทธิภาพในการท�างาน”

  ในโอกาสนี้	อธิการบดี ม.ร. ได้มอบรางวัล

แก่ผู้เข้าประกวดโครงการ	“ฉลาดคิด”	ซึ่งส่งเสริม 

ให้บุคลากร	 สวป.	 เสนอแนวคิดและวิธีการท�างาน 

ที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้	 จ�านวน	 6	 รางวัล	 ได้แก่	

รางวัลที่ 1 โครงการ “พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

ทะเบยีนนกัศกึษา” ของฝ่ายกรรมวธิข้ีอมลู,		รางวลัที ่2 

โครงการ “บัตรออนไลน์” ของ	ฝ่ายทะเบียนประวัติ-

นักศึกษา	 และรางวัลที่ 3 โครงการ “พัฒนาการ 

จัดตารางสอนและตารางสอบและการเปลี่ยนแปลง

ห้องเรยีน”		ของฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน

 รางวัลชมเชย	 มี	 3	 รางวัล	 ได้แก่	 โครงการ 

“Group Printer เพือ่องค์กร และเพือ่บคุลากร”	ของ	

ฝ่ายกรรมวธีิข้อมูล,	 โครงการ “สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับผลการสอบ 

และการลงทะเบียนเรียนกรณีสอบซ่อม”	 ของฝ่าย

ประมวลและรบัรองผลการศกึษา	 สวป.	 และโครงการ 

“แก้ปัญหาระบบไมโครฟิลม์ด้วยเคร่ืองแปลงภาพ

จากฟิลม์”	ของฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล

มอบรางวัล “ฉลาดคิด”ฯ              (ต่อจากหน้า 12)

 ลูกศิษย์ครับ	ถ้าว่างจริง	ๆ	ว่างจากกิจการงาน 

หรอืท�ากจิการงานเสรจ็แล้ว	 เราอาจจะใช้เวลาเดินไป

ที่ใดที่หนึ่ง	เดินไปสังเกตเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ถ้าหากว่า

เดินไปในที่ชุมชนที่มีการค้าขายกัน	 เราก็ดูการค้า

การขายดกูารแต่งตัวของคนทีไ่ป	ดยูานพาหนะทีว่ิง่ไป 

ว่ิงมาดูทุกสิ่งทุกอย่าง	 เมื่อเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง 

เราก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างคิดให้เป็นล�าดับ	 คิดเป็นขั้น

เป็นตอนถงึสิง่ทีม่าแล้วกก็�าลงัเป็นอยูแ่ละกจ็ะเป็นไป	

นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น	ถ้าหากว่าเราใช้เวลาไปโดยคดิเรือ่งนัน้ 

เรือ่งนีแ้ต่ไม่ทราบทีอ่ยูท่ีไ่ปทีม่า	ไม่ทราบว่าจะท�าอะไร

ไม่ทราบว่าจะจัดการอะไรอย่างไร	 ในที่สุดแล้วเราก็

จะเป็นคนที่อยู่ในกองทุกข์และอยู่ในส่วนที่เรียกว่า 

ไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์	 ใช้ชีวิตทิ้งไปเปล่า	 ๆ 

โดยไร้ค่าไม่ได้ท�าสิ่งที่ควรท�า	ไม่คิดในสิ่งที่ควรคิด	

	 บางคนเขาถึงกบักล่าวว่า	การหายใจท้ิงเปล่า	ๆ 

คือ	 นัง่นิง่หรอืนอนนิง่ไม่ท�าอะไรไม่คดิอะไร	 เขาบอกว่า

เกิดมาเสียข้าวสุก	 นั้นหมายความว่า	 รับประทาน

อาหารรับประทานข้าวเข้าไปก็ไม่ให้เกิดพลังงาน	 

ไม่ได้ก่อให้เกิดการเสริมสติปัญญา	ไม่ได้ก่อให้เกิด

การกระท�าหรือว่าก่อให้เกิดกิจกรรมใด	ๆ	ได้เลย

 ลกูศษิย์ครบั	ท�าอะไรกท็�าเถดิ	ท�าในส่ิงทีด่แียกแยะ

ให้ดว่ีาท�าไปแล้วดหีรอืไม่		ท�าในสิง่ทีด่แีก่ผูอ้ืน่	เกดิผลดี 

ต่อสังคม	 เกิดผลดีกับมลภาวะที่ก�าลังมีอยู่มากมาย	

ท�าอย่างไรจงึจะหมดไปสิน้ไป	หรอืทุเลาเบาบางลงไป	

เรามส่ีวนท้ังนัน้มส่ีวนท้ังสิน้ท้ังปวง	 ลองอย่าหยดุนิง่ 

อย่างน้อยก็คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรกับสังคมบ้าง	 

มีคณุค่าอย่างไรกบัครอบครัว	มคีณุค่าอย่างไรกบัเพือ่น 

ทกุสิง่ทกุอย่างอยูท่ีก่ารใช้ความคดิทัง้สิน้	 วนันีเ้อาไว้ 

เพียงเท่านีก่้อน	พบกนัใหม่ฉบับหน้าครบั	สวสัดีครบั

ท่ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงอุตสาหะประดิษฐ์ข้ึน 

จึงเป็นที่มาของค�าว่า	 ‘ศรีอักษร’	 ซึ่งมาจากค�าสองค�า 

รวมกัน	คือ	ค�าว่า	(ศรี+อักษร)	‘ศรี’ หมายถึง	สิริมงคล

และความเจริญรุ่งเรือง	 เม่ือน�ามาใช้น�าหน้าค�าจึงเป็น 

ค�ายกย่อง	‘อักษร’	หมายถึง	ตัวหนังสือ	วิชาหนังสือฯ

	 อักษรไทยไม่เพียงทรงคุณค่าในฐานะบันทึก 

ประวัติศาสตร์อันส�าคัญของชาติเท่าน้ัน	 แต่ได้สะท้อน 

ถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยท่ีได้สร้างวัฒนธรรม 

ทางภาษา	 อันแสดงถึงเอกลักษณ์และตัวตนของชาติไทย

อย่างเต็มภาคภูมิ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๑) วันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

   

   

 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เข้าพบ 

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ	 คณบด ี

คณะวิทยาศาสตร์	 รักษาราชการแทนคณบดี 

คณะวศิวกรรมศาสตร์	 เมือ่วนัที	่ 24	กรกฎาคม	2558 

หลังได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	

สาขาวิศวกรรมโยธา	 จากสภาวิศวกร	 เพ่ือแสดง-

ความขอบคุณที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	 และ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ได้ด�าเนินการต่างๆ	ให้กับ 

นกัศกึษาดงักล่าวจนกระทัง่ได้รบัใบประกอบวชิาชพี	

สามารถน�าไปปรับวุฒิการศึกษาในหน้าที่การงาน	

และประกอบวิชาชีพในฐานะวิศวกรควบคุม	 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา		อย่างสมศกัดิศ์รแีละภาคภมูใิจ

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว

(อ่านต่อหน้า 11)

   

   
   มอบรางวัล “ฉลาดคิด”

แก่บุคลากร สวป.

	 ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดโครงการ

อบรม	 เรื่อง	 “การส่งเสริมหน่วยงานให้มีส่วนร่วม

ในการปรับปรุง/พัฒนาองค์กร”	 เพื่อพัฒนาระบบ

การให้บรกิารด้านประชาสมัพนัธ์	 ให้เกดิความประทบัใจ

แก่ผู้มาขอรับบริการ	 พร้อมมอบรางวัล	 โครงการ	

“ฉลาดคิด”	 แก่บุคลากร	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วฒุิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เป็นประธาน	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์

สวุวรณ ี เดชวรชยั	 ผูอ้�านวยการ	 สวป.	 โดยมีข้าราชการ	

และเจ้าหน้าที่	 เข้าร่วมอบรมจ�านวน	 100	 คน	 

เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	

อาคาร	สวป.	

 ผอ.สวป.	 กล่าวว่าส�านักบริการทางวิชาการ

และทดสอบประเมินผลน�าระบบบริหารงาน

คุณภาพ	 ISO	 เข้ามาบริหารงานจนได้รับการรับรอง

จากหน่วยงานภายนอก	สวป.	ส่งเสริมให้บุคลากร 

ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

หน่วยงาน	 ประกอบกบับคุลากรทกุฝ่ายในองค์กรมีจติส�านกึ

ในเรือ่งคณุภาพ	จงึท�าให้งานของ	สวป.	มปีระสทิธผิล

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เป็น

อย่างดีสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของ	 สวป.	 

ที่ มุ ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 

การจัดอบรมครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการยกระดับ

คณุภาพและมาตรฐานในการบรกิารให้เป็นที่ยอมรับ

มากยิ่งขึ้น

 อธิการบดี	 กล่าวว่า	สวป.เป็นหน่วยงานที่ให้

บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา	 จ�าเป็นที่ต้องมีการ

ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอด	 เนื่องจาก

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด ้านเทคโนโลยี

มากมาย	 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาการสื่อสารหรือ 

เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้น	 เพื่อเป็นการ 

ขจัดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการท�างาน

ระหว่างหน่วยงาน

 “ปัญหาทีส่�าคญัอีกอย่างหน่ึงคอื	 ข้อมูลสารสนเทศ 

ที่แต่ละองค์กรจะมีข้อมูลที่แตกต่างกัน	 ถ้าไม่มีการ

สื่อสารระหว่างองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะท�าให้เกิด

การคลาดเคล่ือนของข้อมูลและก่อให้เกดิความเสียหาย

ต่อองค์กรได้	 ดังนั้นหน่วยงานจ�าเป็นต้องพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศ	 และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง

ทัง้ด้านข้อมลูการประชาสมัพนัธ์	 การให้บรกิารนกัศกึษา 

 ขอบคุณ... นายวิรัช  ชินวินิจกุล  

นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

และผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 มอบกระเช้าขอบคุณ	 

นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ 	กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ให้การ 

สนบัสนนุการจดักจิกรรม	 RU	 Road	 Show	

2015	 ในช่วงการรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ทีผ่่านมา	 โดยมกีรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท์  นายอินทร์จันทร์  บุราพันธ์  ศ.พิเศษปัญญา  สุทธิบดี   

นายสงวน  ตยีะไพบลูย์สนิ		และนายวรีะพล  จริประดษิฐกลุ	ร่วมขอบคณุด้วย ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั 

เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2558	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคารวิทยบริการและบริหาร

    
 
 
 
 
 

อย่านิ่ง

(อ่านต่อหน้า 11)

	 คนเราหรอืส่ิงมชีีวติอืน่	 ๆ	 ถ้าหากเราสังเกตให้ด ี

สิ่งมีชีวิตนั้นมีสิ่งที่สังเกตได้อยู ่อย่างหนึ่งคือ	 

การไม่อยูน่ิง่ไม่หยดุนิง่มกีารเคลือ่นไหว	 อย่างคนเรา

ก็เคลื่อนไหวร่างกาย	 สัตว์ก็เคลื่อนไหวร่างกาย	

อย่างน้อยการเคลื่อนไหวร่างกายนั้น	 อาจจะ

โดยเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง		อยู่เฉย	ๆ	

หรืออยู่นิ่งก็มีการเคลื่อนไหวมีการหายใจมีการ

พูดจา	มีการแสดงออกพูดง่ายๆ	ว่ามีพฤติกรรม

แสดงออก	 ให้คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นได้ทราบว่า 

ยังมีชีวิตอยู่นั้นนั่นเอง

	 เราเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้มีอาชีพ	 หรือ

เป็นผูท้ีจ่ะต้องท�ากจิการอย่างใด	ๆ	กต็าม	 ถ้าหากว่า

เราสังเกตให้ดีก็จะพบว่าบางคนนั้นมีผู้กล่าวว่า

ไม่หยุดนิ่งเลย	 ขยันท�ากินขยันท�ามาหาเลี้ยงชีพ

โดยชอบ	 ขยันไปนั่นไปนี่	 ขยันท�าโน้นท�านี้	 คือ 

ไม่ปล่อยให้เวลาว่างเลย	จะหยุดนิง่ก็ต่อเมือ่เวลานอน

หรือเวลาหลับหรือเวลาเหนื่อย

	 ครูเคยพดูเคยบอกไว้ว่า	 ทกุคนมเีวลาเท่ากนั 

24	ช่ัวโมง	ไม่มใีครมมีากไม่มใีครมน้ีอย	เพยีงแต่ว่า 

การบริหารเวลาการจัดการเวลาของเรา	 เราม ี

การบริหารจัดการเวลาหรือไม่	 สิ่งส�าคัญที่สุด 

เราต้องรูจ้กัการจดัการกบัเวลาทีเ่รามอียู	่ 24	 ชัว่โมง 

ท�ากิจกรรมอะไรก็ตามเป็นกิจกรรมท่ีใช้ความคิด 

สติปัญญา	 ใช้ก�าลังกายหรือใช้ทั้งสองอย่าง

ประกอบกันก็ดีทั้งสิ้นทั้งปวง	 คือไม่หยุดนิ่ง 

ใช้ร่างกายให้คุ้มกับที่เรามีชีวิตอยู่	 เพราะเรา 

ไม่ทราบว่าวันใดเราจะไม่มีชีวิต

	 ลูกศิษย์ครับ	 ครูอยากจะบอกว่าครูยิ่งอายุ

มากขึ้นเท่าไร	มีความรู้สึกเสียดายเวลาท่ีผ่าน 

เสียดายระยะทางที่เดินมา	 เสียดายงานการต่าง	ๆ	

กจิกรรมต่าง	ๆ	ว่าเราท�าน้อยไป		เราใช้เวลาไม่คุม้เลย 

เราปล่อยเวลาส่วนมากอยู่กับการหายใจท้ิงไปเปล่า	ๆ 

	 ครูอยากจะบอกว่า	เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละ

เวลานาทีนั้น	ประมาณค่ามิได้	ที่ว่าประมาณค่า- 

มิได้ก็เพราะว่าเราจะไปตีราคาว่าเวลามีราคา

เท่าใดก็คงจะยาก	 แต่การที่บอกว่าเวลามีคุณค่า

ประมาณมไิด้น่าจะถกูต้องมากกว่า	 เวลาทีผ่่านไป

แต่ละเวลานาทีนั้น	ต้องถามตนเองว่าเราได้ละทิ้ง

อะไรไว้บ้างเราได้ท�าอะไรบ้าง		เราท�าในสิง่ทีค่วรท�า 

เราคดิในสิง่ท่ีควรคดิหรอืไม่		ถ้าหากว่าเรายงัไม่ท�า

เราก็ลงมือเสียเดี๋ยวนี้	นั่นก็จะเป็นการถูกต้อง


