
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๒๓

วันที่ ๒๑ - ๒๗ 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

M.B.A. 3 โครงการฯ จัดพิธีไหว้ครู ปี 58

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
ม.ร.เสวนา พ.ร.บ.หอพักฉบับใหม่

ให้ผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

คณาจารย์ ม.ร.ประชุมรับทราบทิศทางและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

จัดเสวนา	 “การบริหารจัดการหอพัก 

ตามพระราชบัญญัติหอพัก	 

พ.ศ.	2558”	เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

หอพักมีความรู้ ความ เข้ า ใจ 

ในสาระสำาคัญของ	พ.ร.บ.	 และ

สามารถบริหารจัดการหอพัก

ให้สอดคล้องกับ	 พ.ร.บ.หอพัก

ฉบับใหม่	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

เป็นประธาน	เมื่อวันที่	9	กันยายน	2558	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย	

 การจัดงานคร้ังน้ีมีนางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช	 ผู้แทนจากสำานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 

นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผู้อำานวยการเขตบางกะปิ	

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม	ร่วมกับโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการ

บริหารจัดการกอล์ฟ	 (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)	 และ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการ	(M.B.A.	ONEDAY 

PROGRAM)	จัดพิธีไหว้ครู	ประจำาปี	2558	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

เป็นประธาน	 และมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 ตลอดจนนักศึกษา

ร่วมพิธีอย่างคับค่ัง	 เม่ือวันท่ี	30	สิงหาคม	2558	ณ	อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 
 

คณะนิติศาสตร์รับนศ.ภาคพิเศษ รุ่นที่ 32

 
	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี	หลักสูตรนิติศาสตร-

บัณฑิตภาคพิเศษ	 รุ่นที่	 32	ประจำาภาคเรียนที่	 2 

ปีการศึกษา	 2558	 บรรยายวันจันทร์-วันศุกร	์

เวลา	17.00	-	21.00	น.	จำาหน่ายใบสมัคร	ตั้งแต่

บัดนี้	-	30	กันยายน	2558 (เว้นวันหยุดราชการ) 

และรับสมัครวันที่	 12	 -	 21	 ตุลาคม	 2558	 เวลา	

09.00	-	16.30	น.	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สถานท่ี- 

รับสมัคร	 คณะนิติศาสตร์	 อาคาร	 1	 ห้อง	 1102	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(หัวหมาก)	สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมท่ีโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ	(จันทร์-ศุกร์)	โทร.	0-2310-8184,	8194

   
 รามคำาแหงเปิดรับปริญญาโท 

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เปิดรับสมัครผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขาวิชา	เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาสหวิทยาการ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ภาค	2	ปีการศึกษา	2558 

จัดการศึกษาแบบ	 Block	 Course	 หลักสูตร	 

39	หน่วยกิต		แผน	ข	ไม่ทำาวิทยานิพนธ์		เรียนวันศุกร์ 

เวลา	17.00	-	21.00	น.	เรียนวันเสาร์	-	และ 

วันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	17.00	น.		ค่าลงทะเบียน 

การศึกษาตลอดหลักสูตร	พร้อมศึกษาดูงาน 
(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 จัดประชุมคณาจารย์เพื่อรับทราบทิศทาง 

การบริหารงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากคณาจารย์	 โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	 	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานชี้แจง	 เมื่อวันที่	 8	 กันยายน	 2558	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	

กล่าวรายงานว่าการจัดประชุมคณาจารย์ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปีการศึกษา	

และการบริหารงานด้านวิชาการและวิจัยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ 

เป็นอย่างดี	 ทำาให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงดำารงไว้ซึ่งมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	

เนื่องจากความจำาเป็นต้องมีการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย	

และภาระงานอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์เกิดการเปลี่ยนแปลง

จากปัจจัยภายในและภายนอก	 อาจก่อให้เกิดปัญหา	 อุปสรรค	 ซึ่งส่งผลต่อการ

ดำาเนินงานและส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

จึงจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

M.B.A. 3 โครงการฯ จัดพิธีใหว้ครู  ปี 58                                                     (ต่อจากหน้า 1)ม.ร.เสวนาฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)

นายณรงค์ จนัทร์บรูณะพินิจ	 กองคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์	 และนายสนิท หอมจันทร์	 ผู้จัดการท่ัวไป	

ฝ่ายอพาร์ทเมนท์	บริษัท	 นัมเบอร์วัน	จำากัด	 เป็นวิทยากร 

พร้อมตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้เข้า

ร่วมงาน	 โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล	 พิธีกรรายการ 

สถานีประชาชน	จากไทยพีบีเอส	เป็นผู้ดำาเนินรายการ

	 โอกาสนี้	 ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต	 รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า 

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและคณะกรรมการ

ภาคประชาชน	ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพหอพัก 

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า	 “โครงการ

หอพักติดดาว”	มาอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการ 

ได้มีการพัฒนาคุณภาพหอพักให้นักศึกษาที่พักอาศัย 

ได้มีความสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

ซ่ึงขณะนี้ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหอพัก	

พ.ศ.	2558	แทนพระราชบัญญัติหอพักฉบับเดิมที่ใช ้

มาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2507	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ-

สังคมปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	 คณะกรรมการ

ภาคประชาชน	 จึงจัดโครงการเสวนา	 “การบริหาร

จัดการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	2558” 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการหอพักและผู้เก่ียวข้องมีความรู้

ความเข้าใจในสาระสำาคัญของ	 พ.ร.บ.	 และสามารถ

บริหารจัดการหอพักให้สอดคล้องกับ	 พ.ร.บ.	 หอพัก

ฉบับใหม่	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการหอพักและ 

ผู้ดำา เนินการธุรกิจห้องเช่าทุกประเภทที่ มีการ 

รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าพักอาศัย	

 ท้ังน้ี	 ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย	 ผู้ประกอบการ-

หอพัก	 อพาร์ทเม้นท์	 แมนชั่น	 หรือธุรกิจห้องเช่า 

ในพ้ืนท่ี	 กทม.และปริมณฑล	 ผู้แทนสถาบันการศึกษา

ที่มีการดำาเนินการในเรื่องเครือข่ายหอพัก	 ผู้แทน

สำานักงานเขตต่างๆ	 เช่น	 เขตบางกะปิ	 เขตประเวศ	

เขตลาดพร้าว	 เขตวังทองหลาง	 และเขตสวนหลวง	 

รวมท้ัง	ผู้แทนจากสถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก	อุดมสุข 

และวังทองหลาง	และนักศึกษา	ม.ร.ท่ีพักอาศัยในหอพัก 

เข้าร่วมฟังการเสวนา

	 ด้าน	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่า	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบันที่ไม่มีหอพัก

เป็นของตนเอง	 นักศึกษาส่วนใหญ่จึงต้องพักอาศัย

อยู่ ในหอพักท่ีตั้งอยู่ โดยรอบมหาวิทยาลัยท้ังท่ี

รามฯ1	และรามฯ2	จึงเป็นที่มาของการจัดการเสวนา

ครั้งนี้	เพื่อร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	 และผู้ประกอบการหอพัก 

ในการพัฒนาคุณภาพหอพัก	 ซ่ึงรามคำาแหงได้ดำาเนิน	

การมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	6	และได้รับความร่วมมือ 

อย่างดีจากหน่วยงานต่างๆและผู้ประกอบการหอพัก	

 ทั้งนี้	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติหอพัก	

พ.ศ.	2558	แทนพระราชบัญญัติหอพักฉบับเดิมที่ใช ้

มาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2507	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม	 2558	 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ

จัดระเบียบของหอพักและธุรกิจหอพักทุกประเภท	

ฉะน้ัน	ในฐานะท่ีเป็น	สนช.ได้รับทราบถึงการพิจารณา 

พ.ร.บ.น้ี	จึงอยากเห็นหอพักได้มีการพัฒนาตามระเบียบ 

ท่ีกำาหนดไว้	รามคำาแหงก็ได้ช่วยพัฒนาหอพักอีกทางหน่ึง 

 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 กล่าวว่าพิธีไหว้ครูถือเป็นวันสำาคัญที่ต้องระลึกถึงพระคุณ

ของบูรพคณาจารย์ที่เคยสั่งสอนมา	 รวมทั้งผู้มีบุญคุณทางด้านการศึกษาทุกท่าน	 การที่ลูกศิษย์ได้มาแสดง 

ถึงความกตัญญูกตเวทีถือเป็นเคร่ืองหมายของคนดีท่ีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง	และขอบคุณท่ีต้ังใจนำาพานดอกไม้ 

ธูปเทียนท่ีสวยงามมากราบไหว้ครูอาจารย์	 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ท่ีไม่มีวันเส่ือมคลาย	

ดังนั้นขอให้ช่วยกันดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามเช่นนี้สืบต่อไป	

 “นักศึกษามาจากต่างที่ถิ่น มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน รวมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิก็แตกต่างกันด้วย แต่สิ่งที่

เหมือนกันก็คือ เมื่อนักศึกษาเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามคำาแหงแล้ว ทุกคนเป็นลูกพ่อขุนฯเหมือนกัน ขอให้

รักใคร่ สามัคคี และช่วยเหลือดูแลกัน รวมท้ังเคารพและให้เกียรติกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต”  

 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่าขอให้กำาลังใจนักศึกษาทุกคนที่เสียสละเวลา	 ตั้งใจมาเรียนหนังสือ	

หาความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่จะดูแลลูกศิษย์

อย่างดีเหมือนเป็นลูกหลาน	 เพื่อให้ได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการ	 และประสบการณ์ชีวิต	 นำากลับไปประยุกต์

ใช้กับอาชีพการงาน	 และสำาเร็จออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 สามารถแข่งขันกับผู้อื่นในตลาดแรงงานได้	

ทั้งนี้	 นักศึกษาก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือ	 เพราะหนังสือเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ	 ที่มีคุณค่า	 และเป็น

กุญแจไปสู่ความสำาเร็จ	ตลอดจนต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม	 เรียนรู้ท้ังเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศด้วย	

เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน	และหาแนวทางในการดำารงตนให้เจริญก้าวหน้า	

รวมทั้งต้องไม่ลืมที่จะทำาประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมด้วย	

 “การพบกันระหว่างท่ีศึกษาเล่าเรียนน้ัน สามารถทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนมากมาย ขอให้นักศึกษา

ตั้งใจเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจและทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพราะทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า 

นักศึกษาจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร ท้ังน้ีขอฝากให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 

และระหว่างเพ่ือนๆ ในช้ันเรียน รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง อีกท้ังต้องเป็นผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต 

มีความรู้คู่คุณธรรม และขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้คงอยู่ต่อไป”

ด้วยการจัดโครงการหอพักติดดาว	มอบรางวัลให้กับ 

หอพักที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	 พร้อมทั้งฝาก 

ผู้ประกอบการหอพักที่มีนักศึกษารามฯพักอาศัยอยู่

ให้ช่วยเป็นผู้ปกครองและให้หอพักเสมือนเป็นบ้าน

หลังที่สองของพวกเขา

 “ขอให้กำาลังใจแก่ผู้ประกอบการได้ดำาเนินการ

ธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง

จากผู้พักอาศัย เรื่องการติดกล้อง CCTV หรือการ

ลงทะเบียนประวัติผู้พักอาศัย ก็เป็นเรื่องสำาคัญที ่

ผู้ประกอบการควรใส่ใจและป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าด้วย 

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้แทนจากทุกหน่วยงาน  

ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการหอพัก 

ที่อยู่ในพื้นที่ กทม.และผู้สนใจ ขอบคุณสำาหรับ

ความร่วมมือที่จะช่วยกันดูแลลูกหลานนักศึกษา 

ให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตในวัยเรียนหนังสืออย่างมี  

ความสุขและปลอดภัย” อธิการบดีกล่าวในที่สุด



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 รางวัลวรรณกรรมที่มีคนรู ้จัก

และเฝ้าติดตามกันมาทุกปีคือ

 รางวลัซไีรต์ หรือ	รางวลัวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ซึ่ง

 ในปีพทุธศกัราช	๒๕๕๘	นี	้ถงึรอบ 

ของวรรณกรรมประเภทนวนยิาย	 หลงัจาก

ท่ีปีก่อนๆ	 เป็นวรรณกรรมประเภท	

เรื่องสั้นและ	ประเภทกวีนิพนธ์

 คงจำากันได้ว่ารางวลันีจ้ะประกาศผล 

กันราวเดือนสิงหาคมหรือกันยายน	

และรับพระราชทานรางวัลกันใน

เดือนตุลาคม

 สำาหรับปีน้ีมีนวนิยายที่เข้าประกวด

จำานวน	๕๙	เล่ม	และกรรมการได้คดัเลอืก

และเปิดเผยรายชื่อรวม	๑๘	เล่ม	

	 มีเพียงนักเขียน	 ๒	 คนที่ผลงาน 

ได้เข้ารอบ	๒	เล่ม	คือ

 “ปราปต์”	จากผลงาน	“กาหลมหรทกึ”	

กับ	“นิราศมหรรณพ”

 “วิภาส ศรีทอง” คนนี้เคยได ้

“ซีไรต์”	 มาแล้ว	 ปีนี้มี	 “หมาหัวคน”	 

กับ	“หลงลบลืมสูญ”	

	 นอกจากสองคนนี้แล้วก็ยังมี	

	 “จุติ”	ของ	อุทิศ เหมะมูล	“ดังนั้น 

จงึสิน้สลาย”	ของ	นธิ ินธิวิรีกลุ “เนรเทศ”	

ของ	ภู กระดาษ	“พลิ้วไปในพรายเวลา” 

	ของ	ผาด พาสิกรณ์ ฯลฯ

	 ใครรักใครชอบใคร	เก็งกันไว้

 อีกไม่นานก็รู้

ม.รามฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรม “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.บญุชาล  ทองประยรู 

รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง	พร้อมด้วย	นางผุสดี  ตามไท 

รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	เป็นประธาน 

เปิดกิจกรรม	“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” 

ตามโครงการจัดตัง้อาสาสมคัรกรงุเทพมหานคร

เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา	

โดยมี	นายสุธรรม  บุญมาเลิศ		อีหมานประจำามัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์	(หัวหมากน้อย)	และนายเอกชัย  ภักดีผล 

ประธานชมุชนวงัโสม	เขตบางกะปิ	ร่วมต้อนรบั	และม	ีนายบรรจง  เหลอืงรตันมาศ	ผูอ้ำานวยการเขตบางกะปิ 

พ.ต.อ.ศรายุทธ  จุณณวัตต	์ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก	นายขจิต  ชัชวานิตย์ รองผู้อำานวยการ 

สำานกัอนามัยกรงุเทพฯ	และคณะผูบ้ริหาร	ม.ร.	ตลอดจนนกัศกึษาจติสาธารณะ	ประชาชนในชมุชน	และนกัเรยีน 

ร่วมในงาน	 เมื่อวันที่	 5	กันยายน	2558	ณ	มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์	 (หัวหมากน้อย)	ชุมชนวังโสม	 เขตบางกะปิ	 

 นายสุธรรม  บญุมาเลศิ 	อหีมานประจำามสัยดิดารุล้อบิาดะห์	(หวัหมากน้อย)	กล่าวว่ามสัยดิดารุล้อบิาดะห์ 

รับผิดชอบดูแลชุมชนโดยรอบ	จำานวน	4	ชุมชน	ซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำางานด้านต่างๆ  

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์	สร้างสรรค์สิ่งดีๆ	ให้กับเยาวชน	และประชาชนในชุมชน		ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	 กรุงเทพมหานคร	สำานักงานเขตบางกะปิ	 สำานักงาน	ป.ป.ส.	 สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก	 

และหน่วยงานอืน่ๆ	ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ร่วมกันจดักิจกรรมครัง้นีใ้ห้กบัชมุชนวงัโสม	ถอืเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดี	

 นางสาวสนุสิา  เตอืนอดุมศลี  ผูแ้ทนนกัศกึษาจติสาธารณะ	ม.ร.	กล่าวรายงานว่าปัญหาของชมุชนเมอืง

มคีวามซบัซ้อมยากทีจ่ะแก้ปัญหาทกุเรือ่งให้หมดไป	พวกเราในฐานะส่วนหนึง่ของสังคมได้มโีอกาสเข้าศกึษา 

และทำากจิกรรมในชมุชนเมอืง	โดยการสนบัสนนุของ	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบด ี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 ภายใต้โครงการอาสาสมคัรกรงุเทพมหานคร	 ป้องกนัภยัและยาเสพตดิในสถานศกึษา	

ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมรับรู้ปัญหาของชุมชนเมือง	ได้ร่วมคิดและทำากิจกรรมกับชุมชน	ทั้งนี้จากการสำารวจพื้นที่

ด้านชีวิตความเป็นอยู่	 โดยการสัมภาษณ์และสังเกตพบว่าชุมชนเมืองไม่ได้ขาดแคลนและไม่มีปัญหาในเรื่อง

การพัฒนาพ้ืนที่	 โดยเฉพาะชุมชนวังโสมซึ่งมีศูนย์เยาวชนขนาดใหญ่และศูนย์อบรมอาชีพ	แต่สิ่งท่ีพบคือ

เรื่องสุขอนามัย	โรคภัยที่เกิดกับผู้สูงอายุในชุมชน

       
 “จากปัญหาที่พบ จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปให้ความรู ้

ในเรื่องการดูแล การปฏิบัติตน ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดกับ 

ผู้สูงอายุน่าจะมีความจำาเป็น เพราะจะเป็นประโยชน์กับชุมชน  

ดังนั้นจึงได้ทำากิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ เพ่ือให ้

ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รูจ้กับทบาทหน้าที ่ ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 

ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ให้เป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่

ปลอดจากสิ่งเสพติด เสริมสร้างให้ชาวชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ

มีการทำากิจกรรมร่วมกันโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดด้วย”

	 สำาหรับกิจกรรมภายในงาน	ประกอบด้วย	การทำาซุ้มแลกเปลี่ยนวัสดุรีไซเคิลกับเครื่องอุปโภคบริโภค	

และจดัทำาคูม่อืดแูลผูป่้วย	 การปฏบิตัตินเพือ่ลดความเส่ียงจากโรคท่ีเกดิกบัผู้สูงอายุ	 มอบให้กบัชุมชนวงัโสม	

กจิกรรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะและการบรหิารจดัการขยะรไีซเคิล	การให้ความรู้เกีย่วกบัส่ิงเสพตดิ	

การดูแลผู้ป่วย	และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ		บริการด้านการจำาหน่าย

สินค้าราคาประหยัด	และการฝึกอาชีพอิสระ	 จากสำานักงานเขตบางกะปิ	บริการตรวจสุขภาพสายตาและ 

ตัดแว่นฟรี	จากคณะทัศนมาตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยร่วมกัน 

ทำาความสะอาด	และการจัดการขยะตกค้าง	 (อ่านต่อหน้า 8)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

ม.ร.อบการใช้ภาษามือแก่บุคลากร

      

ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ จัดปัจฉิมนิเทศ 

	 สาขาวชิาภาษาจีน	 ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก	 คณะมนษุยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะไทย-จีน	 จัดการบรรยายพิเศษ	

“ศิลปะจีนกับศิลปะตะวันตก”	 ในโอกาสจัดการแข่งขันการเขียนตัวอักษรจีนและ

วาดภาพด้วยพูกั่นจนี	ระดบัอดุมศกึษา	ครัง้ที	่1โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ 

เชษฐสมุน	คณบดีคณะมนษุยศาสตร์	พร้อมด้วย	อาจารย์มงคล ไชยวงศ์ อดตีผูอ้ำานวยการ

วิทยาลัยเพาะช่าง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 เป็นประธาน

เปิดงาน	 และมคีณาจารย์	 เจ้าหน้าที	่ นักศกึษา	 ร่วมในงานเมือ่วนัที	่ 28	 สงิหาคม	 2558	 

ณ	ห้องประมวล	กุลมาตย์	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี	้ 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ  เชษฐสมุน	คณบดคีณะมนษุยศาสตร์ 

กล่าวว่าการปลูกฝังด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน	และศิลปวัฒนธรรมสากล	ถือเป็น

พันธกิจหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์	 ที่จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับสังคม	 ภาษาและวัฒนธรรม	 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	

และสามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างดียิ่งขึ้น

 “ขอต้อนรบัทกุท่านและขอบคณุองค์กรต่างๆ และผูเ้กีย่วข้องทีใ่ห้การสนบัสนนุ 

และร่วมมือในการจัดโครงการในครั้งนี้ให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอให้นักศึกษา

ตักตวงความรู้จากการฟังการบรรยาย และนำากลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

กับการดำารงชีวิต การเรียน และการทำางานต่อไป”  

	 ด้าน อาจารย์มงคล  ไชยวงศ์	อดตีผูอ้ำานวยการวทิยาลยัเพาะช่าง	มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย

กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีความผูกพันเสมือนเป็นพี่น้องตลอดมา 

และปีนี้ยังเป็นปีที่ฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 ถือเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนาน	 ทั้งด้าน

ประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	และด้านอื่นๆ	ทั้งน้ี	การวาดภาพด้วยพู่กันจีน	 

เป็นศิลปะชั้นสูงของชาวจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสะท้อนให้เห็นถึง

อารยธรรมสมยัต่างๆ	 ผ่านความหนกัเบาของสทีีป่ลายพูก่นั	 และนอกจากความประณตี 

งดงามของลายเส้นจากปลายพู่กันแล้ว	 อักษรและภาพวาดยังสะท้อนถึงตัวตน 

ของผูเ้ขยีนได้เป็นอย่างดว่ีาความหมายของภาพวาดนัน้สือ่ถงึอะไร	ซึง่สามารถทำาให้ 

ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ร่วมได้ด้วย	 และขอขอบคุณท่านที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกัน 

จัดกิจกรรมครัง้นี	้และขอให้ประสานความสัมพันธ์เช่นนี้ต่อไป	

 จากนั้น	 เป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันการเขียนตัวอักษรจีน 

รางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	นายจกัรกฤษณ์  เกษกาญจนานุช	จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้รับทุนการศึกษา	5,000.-	บาท	รองชนะเลิศ อันดับ 1	ได้แก่	นางสาวชลิกา  ลาสอน 

จากมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 ได้รบัทนุการศกึษา	 4,000.-	 บาท	 และรางวลัรองชนะเลิศ 

อันดับ 2	 ได้แก่	นางสาวเสาวรส ศรีสมบูรณ์กมล	 จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

ได้รับทุนการศึกษา	 3,000.-	 บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ	 เกียรติบัตร	 และของที่ระลึก 

ทุกรางวลั	และการแข่งขันการวาดภาพด้วยพูก่นัจนี รางวลัชนะเลศิ	 ได้แก่	นายวศ ุแซ่บ่าง 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ได้รับทุนการศึกษา	5,000.-	บาท	รองชนะเลิศ อันดับ 1 

ได้แก่	นางสาวจงิหวง  แซ่เหย่า	จากมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	ได้รบัทนุการศกึษา	4,000.-	บาท 

และรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2	ได้แก่	นายรณชยั  ผลาผล	จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ได้รบัทนุการศกึษา	3,000.-	บาท	พร้อมโล่เกยีรติยศ	เกยีรติบตัร	และของทีร่ะลกึทกุรางวลั

    

      

 ฝ่ายหลกัสตูรโครงการพเิศษ		มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	จดัพธิปัีจฉมินเิทศ 

มทุติาจติ	 และบรรยายพเิศษ	ประจำาปี	 2558	 โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นประธาน	 และมี

รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ ทองประยรู รองอธกิารบดีฝ่ายหลกัสตูรโครงการพิเศษ 

คณาจารย์	 เจ้าหน้าที	่ ร่วมในงาน	เมือ่วนัที	่30	สงิหาคม	2558	ณ	ห้องประชมุ	322	

ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

	 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับว่าท่ีมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ	 ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาและนำาความรู้ความสามารถ 

ที่ได้รับจากการเรียนไปพัฒนาตนเอง	ครอบครัว	สังคมและประเทศชาต ิ

ให้เจริญก้าวหน้า	 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกความรัก	 ความผูกพันกับสถาบัน-

การศึกษา	 การปัจฉิมนิเทศเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จัดให้กับนักศึกษาที่จะ

สำาเร็จการศึกษา	เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต	มหาบัณฑิต	ที่จะออกไป

ปฏิบัติหน้าที่รับใช้บ้านเมืองด้วยความรู้คู่คุณธรรม		

 “มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน

ไม่จำากัดเพศ อายุ ฐานะ และผู้ที่มีงานทำาก็สามารถมาเรียนได้ ซึ่งสถาบัน- 

การศกึษาแห่งนีไ้ด้ช่วยเหลอืคนจำานวนมากให้มทีียื่นอยู่ในสังคมอย่างมศีกัดิศ์รี 

มีความรู้ความสามารถ ออกไปทำางานเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว ทำาประโยชน์

เพื่อสังคมส่วนรวม และขอฝากว่าที่มหาบัณฑิตว่าขอให้ช่วยกันดูแลรักษา 

มหาวทิยาลัยรามคำาแหงแห่งนีไ้ว้ให้ลกูหลานได้มสีถานทีเ่รยีนหนงัสอืในอนาคตต่อไป”

 อธกิารบดี	 กล่าวต่อไปว่าขอเป็นกำาลงัใจให้ลกูศษิย์ทกุคนตัง้ใจอ่านหนงัสอื 

อย่าท้อแท้	และซือ่สตัย์สจุรติต่อการสอบ	เมือ่มาเรยีนแล้วขอให้สำาเรจ็การศกึษา 

ให้ได้ที่สำาคัญขอให้ตระหนักเสมอว่าใบปริญญาบัตรเป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่ง 

ที่แสดงวุฒิการศึกษาเท่านั้น		เมื่อสำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปแล้ว

ขอให้คงความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 มีความซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ปฏิบัติ	 ขยัน 

และอดทน	มุ่งมั่นทำาหน้าที่ต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จ	รวมทั้งรู้เท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน	 สามารถนำาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาสังคม 

ประเทศชาติ	 ทำาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์และหากมีโอกาส 

กข็อให้เชญิชวนคนมาเรยีนหนงัสอืให้พวกเขาได้มคีวามรู้และมโีอกาสได้ยืนอยู่ 

ในสังคมได้ต่อไป	 และที่สำาคัญขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้คงอยู่ต่อไป

	 ‘ขอให้นักศึกษาทุกท่าน	 จดจำาคำาสั่งสอนของครูอาจารย์ในวันนี้ไว้	 เพื่อ 

เป็นส่ิงคอยยำ้าเตือนให้นักศึกษาในวันที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้ว	 ได้ประพฤต ิ

ปฏบิตัตินเป็นผูท้ีม่เีหตมุผีลในการดำารงชวีติ	 และรบัใช้สงัคม	 บ้านเมอืงรวมทัง้ 

ผูท้ีอ่ยูร่อบตวัเราอย่างดทีีส่ดุ	 ด้วยความไม่ประมาท	 และจงอย่าใช้ความรูท้ีไ่ด้เรยีน 

มารงัแกผูอ้ืน่	 อกีทัง้ขอให้นกัศกึษาหมัน่กลบัมาเยีย่มเยอืน	 มาดแูลมหาวทิยาลยั 

แห่งนีบ้้างเมือ่มโีอกาส	 และในอนาคตอนัใกล้นีป้ระเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

จึงหวังอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกท่านจะสามารถปรับเข้าสู่สภาพการแข่งขัน 

ทีสู่งข้ึนได้	 และสามารถแสวงหาผลประโยชน์ในด้านธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

แต่สิ่งที่สำาคัญคือ	ต้องไม่ลืมนึกถึงชื่อเสียงเกียรติคุณของตนเอง	ประเทศชาติ	

และมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	ให้คดิแยกแยะให้ได้ว่าสิง่ใดควรทำา	สิง่ใดไม่ควรทำา	

แล้วจะประสบความสำาเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจทุกประการ’	

คณะมนุษยศาสตร์ จัดบรรยาย 

“การเปรียบเทียบศิลปะจีนฯ”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

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

ตอน ทำ�ให้เพื่อนบ้�นเป็นขอท�น

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ชื่อของตอนนี้ผมแปลมาจากนโยบายเศรษฐกิจที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	

“beggar	 thy	 neighbour”	 ซึ่งหมายถึงนโยบายกีดกันทางการค้าแบบใดแบบหนึ่ง	 

ท้ังประเภททีเ่ป็นเพือ่ส่งเสรมิการส่งออกให้มากขึน้	 และเพือ่จำากดัการนำาเข้า	 การทำาเช่นนี ้

ทำาให้ประเทศทีค้่าขายด้วยหรอืกค็อื	 “เพือ่นบ้าน”	 หรอื	 neighbour	 เสยีเปรียบหรือจนลง 

แต่คงไม่ถงึกบัทำาให้เป็นขอทานหรอื	beggar	หรอกครบั		เป็นแค่อปุมาอปุมยัเท่านัน้

 ก่อนจะไปขยายความหมายของข้อความนี	้ ผมขอเคลียร์ชือ่เร่ืองนีก่้อนว่าบางตำารา 

เขาแปลว่านโยบายทำาให้เพือ่นบ้านจนลงเท่านัน้	 ซึง่กค็งจะถกูต้อง	 แต่บางตำารา 

ไปแปลว่านโยบายขอทานเพือ่นบ้านซึง่ผดินะครบั		ฝ่ายทีจ่ะเป็นขอทานน่ะเพือ่นบ้านต่างหาก

 ที่มาของนโยบายแบบนี้มาจากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นแรก	 ๆ	 

ที่เรียกกันว่าสำานักคลาสสิค	นักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบ

พาณิชย์นิยมที่มุ่งแต่จะได้เปรียบดุลการค้าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการกำาหนดมาตรการ

กีดกันการค้าต่าง	ๆ	นานา	นับตั้งแต่การตั้งกำาแพงภาษีขาเข้า	การกำาหนดโควต้า

สนิค้าเข้าไปจนถึงการห้ามนำาเข้า	และการอดุหนนุผู้ผลติในประเทศเพือ่ให้ได้เปรยีบ

คู่แข่งจากต่างประเทศเป็นต้น	สาเหตุที่ไม่เห็นด้วยเพราะมาตรการเหล่านี้จะทำาให้

ฝ่ายที่ถูกกีดกันตอบโต้ด้วยมาตรการแบบเดียวกัน	 และนำาไปสู่สงคราม	 แต่เป็น

สงครามการค้าหรือ	trade	war	นะครับไม่ใช่ถึงกับสู้รบกันจริง	ๆ	

 อย่างไรก็ตามสงครามก็คือสงคราม	 ดังนั้นแม้จะเป็นแค่สงครามการค้า 

แต่กก่็อให้เกดิผลเสยีอย่างกว้างขวางแก่ประเทศทีเ่ข้าร่วมในสงครามนัน้	 ทีเ่หน็ชัด	 ๆ	

ก็คือการส่งออกลดลงไปมาก	 สินค้าเข้าที่จำาเป็นก็นำาเข้าไม่ได้หรือนำาเข้ามาได้น้อย	

เกิดความขาดแคลน	ผู้บริโภคก็ต้องใช้ของที่ราคาแพงขึ้น	รัฐบาลก็เก็บภาษีศุลกากร

ได้น้อยเพราะทั้งการส่งออกและนำาเข้าต่างก็ลดลงไปด้วยกัน

	 คำานีถ้กูนำามาใช้อีกคร้ังในช่วงเกิดเศรษฐกิจตกตำา่ครัง้ใหญ่	(ช่วงปี	2473-2483) 

โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลอังกฤษจำาเป็นต้องลดค่าเงินปอนด์ลงมาก	 เพราะหวังว่าจะทำาให ้

สามารถส่งออกได้มากขึ้นและนำาเข้าลดลงเนื่องจากตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้น	

การที่เงินปอนด์อ่อนค่าลง	 (depreciate)	 จะทำาให้สินค้าออกของอังกฤษเมื่อตีค่า

เป็นเงนิสกุลอ่ืนเช่นดอลลาร์แล้วจะราคาถกูลง	 (ราคาคดิเป็นเงนิปอนด์คงเดมิ)	 ขณะที่

สนิค้านำาเข้าซึง่ราคาเป็นดอลลาร์ไม่เปลีย่นแปลงน้ัน		จะราคาแพงขึน้เมือ่ตีค่าเป็นเงนิปอนด์		

 ทนัททีีน่โยบายนีถ้กูนำามาใช้		นกัเศรษฐศาสตร์และฝ่ายค้านก็โจมตีทนัทว่ีามนัเป็น 

“นโยบายทำาให้เพื่อนบ้านเป็นขอทาน”	 นี่นา	 นโยบายแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกและ 

จะทำาให้ประเทศอื่นตอบโต้ด้วยการลดค่าของเงินบ้าง	 เมื่อทุกประเทศลดค่าเงิน

ลงเท่า	ๆ	กัน	ก็จะทำาให้ค่าเงินโดยเปรียบเทียบคงเดิมนั่นเอง	ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง	ๆ	

เพราะประเทศอื่น	ๆ	ต่างก็ทยอยลดค่าเงินของตัวเองลงโดยถ้วนหน้า

 ทีผ่มนำาเอาเรือ่งนีม้าเขยีนเพราะเมือ่ต้นเดอืนสงิหาคมน้ีเองท่ีจีนลดค่าเงนิหยวนติด	ๆ 	กัน 

ถงึ	 3	 ครัง้	 ผมกเ็ลยเกดิวติกจรติขึน้มา	 เพราะว่าถ้านโยบายแบบนีถ้กูขนานนามว่าเป็น 

นโยบายทำาให้เพ่ือนบ้านเป็นขอทาน	แล้วคดิดสูคิรบัว่าใครทีเ่ป็น	“เพื่อนบ้าน”	กับจีน	

	 	 	 	 	 แต่เมื่อเขียนมาจนใกล้จะจบนี่ผมก็เลิกวิตกไปแล้วละครับ	 เพราะเดี๋ยวนี้ตลาด

เงินตราระหว่างประเทศปรับตัวได้ค่อนข้างดี	 ค่าเงินของประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค

อ่อนค่าลงโดยถ้วนหน้า	 รวมท้ังของประเทศไทยเราด้วย	 ซึ่งในกรณีของเรานั้น

ไม่ต้องประกาศลดค่าเงินแต่อย่างใดเพราะเราปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวมาต้ังแต่ 

เกดิวกิฤตปี		2540	แล้ว	การทีเ่งนิบาทอ่อนค่าลงตามเงนิหยวนจงึช่วยชะลอผลกระทบ

ที่จะถูกจีนแย่งตลาดส่งออกเพราะเงินหยวนอ่อนค่าไปได้	 แต่คนที่อยากให้เงินบาท

แข็งค่ามาก	ๆ	นั้นก็คงต้องทำาใจหน่อยละครับ

     

	 ภาคใต้และภาคกลางของ	สปป.ลาว		แม่นำ้าโขง			ทั้งคนไทยและคนลาว 

ส่วนใหญ่หรือเกือบจะทุกคนได้ยินชื่อนี้มานานแล้วจึงผูกพันกับชื่อของ

แม่นำ้าสายนี้ที่เปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและลาว

เป็นอย่างดี		แต่ทางภาคใต้แม่นำ้าโขงในเขตแขวงจำาปาสัก		แม่นำ้าโขงส่วนนี้

เป็นของลาวไม่ได้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนเหมือนทางภาคเหนือ			แต่ก็มีบางช่วง

ของภาคเหนอื		แม่นำา้โขงช่วงจากอำาเภอเชยีงคาน		จงัหวดัเลย		นำา้โขงจากปากเบง 

ที่เมืองบอเตน		เข้าไปเมืองปากลาย		ขึ้นไปถึงบ้านห้วยทราย		นำ้าโขงก็จะเข้าไป 

ประเทศเมียนมา		ที่เมือง		Mong		Hsat		ช่วงนี้นำ้าโขงก็เป็นของลาวทั้งสาย	 

ความยิ่งใหญ่ของแม่นำ้าสายนี้		ต้นกำาเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย		ไหลผ่านตั้งแต่

ประเทศจนีไล่เรยีงมาจนถงึลาว		เมยีนมา		ไทย		กมัพชูา		และเวยีดนาม		มคีวามยาว

ทัง้หมด		ประมาณ		4,023	กโิลเมตร	เป็นแม่นำา้ทีย่าวเป็นลำาดบัที	่6		ของทวปีเอเซยี		

ส่วนทีผ่่านประเทศลาวมปีระมาณ		1,860	กโิลเมตร		การล่องแม่นำา้โขงท่องลาวใต้	 

ดนิแดนแห่งอารยธรรมขอม	 (เขมร)	 และโบราณสถานของฮนิด	ู เขามเีรอืไม้สกั 

สุดคลาสสิค	“เดอะวัดพูคุย”		ที่เป็นที่พักและพาหนะในการล่องแม่นำ้าเที่ยวชม 

สถานทีต่่างๆ		ในเรอืไม้เก่าแก่ลำานีจ้ะมห้ีองอาหาร		บาร์		เครือ่งกนิด่ืม		ห้องโถง 

นัง่พกัผ่อน		มห้ีองนำา้ทีส่ะอาด		มห้ีองพักปรบัอากาศ		มเีครือ่งทำานำา้อุ่น		ทำาให้

มีความรู้สึกไม่แตกต่างจากการพักอยู่ในโรงแรมติดดาวทั้งหลาย		จะขาดแต ่

นักท่องเที่ยวที่ติดโลกออนไลน์	 	 เพราะไม่มี	 wifi	 	 บริการอินเทอร์เน็ต	 	 และ 

เครือ่งมอืส่ือสารไร้สายท้ังหลาย		จงึเหมาะอย่างยิง่ทีจ่ะไปปลกีวเิวกล่องนำา้โขง 

สัมผัสความงดงามของธรรมชาติทางภาคใต้ของลาว					ส่วนสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่สำาคัญอื่นจะขอแนะนำาคือ	 	 พิพิทะพันหวัดพู	 หมายถึง 

พิพิธภณัฑ์วดัพู		 		ผาสาดหนิหวดัพ	ู	หมายถงึ	ปราสาทหนิวดัพ ู

แหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์		ที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อ	พ.ศ.	2545 

	หวัดอูบมูง	 (วัดอุโมงค์	 )	หมายถึง	วัดมีลักษณะภายในสถูปกลวง

เป็นอุโมงค์

 มหานที		สี่พันดอน		หรือ	มหานทีสีทันดอน		เป็นจุดที่อยู่ใต้สุดของ	

สปป.ลาว		ก่อนท่ีแม่นำ้าโขงจะไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา			คำาว่า		 		ด๋อน 

ในภาษาลาวหมายถึงเกาะแก่งต่างๆในแม่นำ้าโขงช่วงนี้จะมีเกาะแก่งมากมาย		

ประมาณ		4,000	เกาะ		จึงเป็นที่มาของชื่อ	 	สี่พันดอน

 	 ตะหลาดดาวเฮอืง	 เป็นอาณาจกัรธรุกจิครบวงจร 

มีร้านขายสนิค้าปลอดภาษ	ี	ธุรกจิกาแฟ		มขีองสดและอาหารพืน้เมอืงต่างๆ	มาวางขาย 

มากมาย		มีขนมปังตำารบัฝรัง่เศสขนานแท้คอื		 	บาเกต็	ขนมปังผ่ากลางใส่ผกั 

หมยูอหัน่เป็นช้ินเลก็ใส่ซอสมะเขอืเทศ	 	นำา้ตกคอนพะเพง็	 

ดอนโขน		มทีางรถไฟสายเก่า		มสีะพานเชือ่มระหว่างดอนคอนและดอนแดดสมยัฝรัง่เศส

ยึดครองได้สร้างไว้		และทิ้งซากหัวรถจักรไว้เป็นอนุสรณ์	

นำา้ตกตาดหลีผ่	ี	หมายถงึนำา้ตกเกดิจากกระแสนำา้จากแม่นำา้โขงไหลผ่านหมูเ่กาะต่างๆ

จำานวนมากจนมีชื่อว่าสี่พันดอน		หรือสีทันดอน		คือแผ่นดินที่อยู่ระหว่างนำ้า	

ทางเขตชายแดนทางใต้สุดมีแก่งใหญ่เป็นแก่งที่งดงามกว้างใหญ่อันดับหนึ่ง		

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 	มีนำ้าตกตาด	ยาวติดต่อกันหลายกิโลเมตร		ระดับ

นำ้าตกสูง		200	-	300		เมตร		เสียงดังของนำ้าตกดังก้องไปไกลมาก		นับเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของลาวอีกแห่งหนึ่ง



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

กิจกรรมรามฯ - สุรินทร์
นายราเชฐร์  บรรดาศักดิ์ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกี ยรติจั งหวัดสุรินทร ์จัดกิจกรรม

วางพานพุ ่มและลงนามถวายพระพรเพื่อถวาย 

ราชสดุดีเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ	ณ	ห้องโถง 

ชั้น	1	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	3	ชั้น		เมื่อวันที่	 

9	สงิหาคม	2558	โดยม	ีอาจารย์วริยิะ  เกตมุาโร	รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสรุนิทร์	โดยอาจารย์วริยิะ  เกตมุาโร 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัสรุนิทร์จดักจิกรรม

โครงการอบรมการประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดนำา้อดัลม

ครั้งที่	10	ระหว่างวันที่	13	-	14	สิงหาคม	2558	

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ในโครงการ

สุรินทร์	 สร้างสุข	 สร้างรอยยิ้มและบ้านธารนำ้าใจ 

ที่จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น	 เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2558 

ณ	 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์	 ตำาบลหมื่นศรี	 

อำาเภอสำาโรงทาบ		จังหวัดสุรินทร์

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา	 เนื่องในวันรพ ี

ประจำาปี	 2558	 เพือ่เทดิพระเกยีรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารพพีฒันศกัดิ	์ กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์

“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”	ณ	ศาลจังหวัดสุรินทร์	

เม่ือวนัที	่7	สงิหาคม	2558	โดยมนีายพงษ์เทพ รุง่โรจน์  

ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสรุนิทร์		เป็นประธานในพธิี

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการฯ 

จงัหวดัสรุนิทร์ร่วมพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 สมเด็จ- 

พระบรมโอรสาธริาช	ฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	ณ	ศาลากลาง 

จังหวัดสุรินทร์	 เมื่อวันที่	 28	 กรกฎาคม	 2558	 โดยม ี

นายนรินัดร์ กลัยาณมติร	 ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ 

เป็นประธานในพิธี

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการฯ

จงัหวัดสรุนิทร์ร่วมพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะ

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ	 ณ	 ศาลากลาง

จังหวัดสุรินทร์	 เม่ือวันที่	 12	สิงหาคม	2558	 โดยม ี

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร ์

เป็นประธานในพิธี

➺

➺

➺
➺

➺
➺

 สาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ เกี่ยวกับ 

การปกครองและการบริหารรัฐกิจ	 ซ่ึงต้องอาศยัทัง้ศาสตร์

และศลิป์ในการปฏบิตังิาน	 ดงันัน้การทีน่กัศกึษาได้มโีอกาส

ไปฝึกปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการเรียนจะทำาให้ได้รับ

ทักษะวิชาชีพ	 และมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ

เหนือกว่าผู้ที่ขาดประสบการณ์ดังกล่าว

	 วิชา	RAM	3000	สหกิจศึกษา	จำานวน	9	หน่วยกิต	

เป็นวิชาที่จัดให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานเสมือนกับเป็น

พนกังานจรงิในองค์กรผูใ้ช้บณัฑติทัง้ภาครฐัและเอกชน

อย่างมีระบบ	 มีอาจารย์นิเทศก์คอยให้คำาปรึกษา	 และมี

พนักงานพ่ีเลี้ยงจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ทำาหน้าที่

สอนงาน	 ดังนั้นนักศึกษานอกจากจะได้รับความรู ้

ที่นอกเหนือจากที่เรียนในชั้นเรียนแล้ว	นักศึกษาจะเกิด- 

ทักษะในการคิด	 วิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	

การทำางานเป็นทีม	 การเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี	 ทักษะ 

ในการสือ่สาร	 และเรยีนรูว้ฒันธรรมองค์กรทีต่นไปฝึกงาน 

คุณธรรม	 จริยธรรมในวิชาชีพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยัง

เป็นช่องทางให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตพิจารณารับนักศึกษา 

ทีผ่่านประสบการณ์การทำางานในองค์กรนัน้ๆ	 เข้าทำางาน

ก่อนนักศึกษาอื่น

 นายบุญสวรรค์  ทับทอง		ฝึกงานที่ศาลปกครอง 

ในตำาแหน่งธุรการศาล	ปัจจุบันรับราชการอยู่สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ	

 นายวุฒิชัย  ผ่องท้วม 	ฝึกงานทีส่ำานักงานเลขาธกิาร- 

สภาผูแ้ทนราษฎร	ด้านงานธรุการ	ปัจจบุนัรบัราชการทหาร	

ณ	กรมยุทธบริการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย

	 สำาหรับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่นักศึกษาสามารถ 

ไปฝึกงาน	วิชา	RAM	3000	สหกิจศึกษา	มีทั้งหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน	 อาทิ	 สำานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 สำานกังานตำารวจแห่งชาต ิ

สำานกังานเลขาธกิารรฐัสภา	กรมการพฒันาชมุชน	องค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้ในกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

องค์กรภาคเอกชนต่างๆ	เป็นต้น

	 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่สนใจฝึกงานในวิชา	

RAM	3000	สหกจิศึกษา	สามารถศึกษารายละเอยีดเกีย่วกบั 

องค์กรผูใ้ช้บณัฑติ	 ตำาแหน่งงาน	 และลกัษณะงานทีต้่อง 

ปฏบิตัไิด้ที	่ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันอาชพี	กองกจิการ- 

นกัศกึษา	อาคารกจิกรรมนักศกึษา	ชัน้	1	โทร.0-2310-8503	

หรือ	 www.ram	 3000.	 ru.ac.th	  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

RAM 3000 สหกิจศึกษา 
กับสาขาวิชารัฐศาสตร์

นายบุญสวรรค์  ทับทอง นายวุฒิชัย  ผ่องท้วม



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

    

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เป็นประธาน

เปิดการประชุมวชิาการเร่ือง	 “ลกัษณะและแนวโน้ม 

การจดัหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป”	 โดยม	ีผศ.ดร.วรีะพนัธ์ 

รังสีวิจิตรประภา รักษาการแทนผู้อำานวยการ

ศูนย์การศึกษาทั่วไป	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-

เป็นวิทยากร	 เม่ือวันที่	 18	 สิงหาคม	 2558	 

ณ	ห้องประชุมช้ัน	3	คณะนิติศาสตร์

รศ.อนุกูล  พลศิริ คณะศึกษาศาสตร์

อาหารฟังก์ชั่น
    

 นักศึกษา	 และบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดเชียงราย	 ร่วมกันปลูกต้นไม้	 เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ	 12	 สิงหาคม	 ณ	 บริเวณ 

รอบสระนำ้าสาขาฯ	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2558

    

 สำานักกฬีา	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 จดัโครงการ 

ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	 ประจำาปี	 2558	 โดย 

จัดให้ผูม้คีวามรูด้้านการนวดเพ่ือสขุภาพ	 ให้บรกิาร

ด้านสขุภาพแก่ผูส้งูอายดุ้วยการนวด	ณ	สถานสงเคราะห์

คนชราเฉลิมราชกุมารี	(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)	

อำาเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 เมื่อวันที่	 27	

สิงหาคม	2558

    
 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพ่ือความเป็นเลิศ	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที	่ 

นำานักศึกษาปรญิญาตร	ีรุน่ที	่3		และรุน่ที	่3/1	จำานวน	80	คน	ไปศกึษาดงูาน	ณ	ตันแลนด์	อชิิตันกรีน	แฟคทอร่ี 

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ	3	จังหวัดอยุธยา	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2558

 การศึกษาดูงานในคร้ังนี้	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 เพื่อให้นักศึกษา 

ได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 และประสบการณ์จากการศึกษาระบบการทำางานจริง	 รวมทั้งสามารถนำาความรู้

ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน	 การทำางาน	 และชีวิตประจำาวัน	 ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนักศึกษา	และคณาจารย์ด้วย

    

	 การกินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้งปริมาณและคุณภาพ 

ตามความต้องการ		เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาสมดลุของร่างกาย		ช่วยป้องกนัการเกดิโรคและเสรมิภมูต้ิานทาน

 ปัจจัยที่มีผลให้เกิดปัญหาในเรื่องการปรับสมดุลทางโภชนาการ	ตั้งแต่อดีตและอาจจะถึงปัจจุบัน	

คือวัฒนธรรม	 ศาสนา	 ประเพณี	 และภูมิศาสตร์	 ที่ตั้งของประเทศในยุคปัจจุบันหรือโลกยุคเทคโนโลยี

ข่าวสาร	 โครงสร้างประชากร	 ความก้าวหน้าของการสื่อสารโทรคมนาคม	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	

ความก้าวหน้าทางการแพทย์	 การล่มสลายของพรมแดนทางการค้า	 โลกก้าวสู่ยุคการค้าเสรี	 ส่งผลให ้

โลกมีวัฒนธรรมเดียว	 คือวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์	 ผลิตภัณฑ์อาหารมีมากมายตามแต่จะมีผู้วิจัย	 คิดค้น	

สร้างสรรค์	และนำาเสนอเพื่อการค้า

	 ความก้าวหน้าทางโภชนาการมีการผลิตอาหารและนำาเสนอในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 

อาหารฟังก์ชั่น	 อาหารวิต้า	 โภชนโอสถ	 อาหารแมคโคร/ไมโครไบโอติค	 ฯลฯ	 ผู้บริโภคต้องรับรู้ว่า 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความได้เปรียบในการนำาเสนอข้อมูลมากกว่านักวิชาการ	จึงต้องพิจารณา 

ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาใช้

 ดร.ชนิดา ปโชติการ	ได้ให้ความหมายของอาหารฟังก์ชั่นว่า	หมายถึงอาหารหรือส่วนประกอบของ

อาหารที่ถูกแปรรูปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ	 นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการ	 และสารอาหาร 

จากอาหารหลัก	5	หมู่	ที่ได้รับตามปกติจากอาหารนั้นๆ

 ดร.วนิยั ดะห์ลนั	ระบวุ่า	อาหารฟังก์ชัน่	(Functional	Foods)	เริม่เป็นทีรู่จ้กัและก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ 

ในญีปุ่น่	ตัง้แต่ปี	ค.ศ.1986	รฐับาลญีปุ่น่เริม่โครงการอาหารฟังก์ชัน่	และปี	ค.ศ.1991	กระทรวงสาธารณสขุ

และสวสัดกิารญีปุ่น่	 ได้รบัรองระบบว่าด้วยอาหารฟังก์ชัน่	 และปี	 ค.ศ.1993	 เริม่วางจำาหน่ายอาหารฟังก์ชัน่

ชนิดแรกพร้อมระบุถึงประโยชน์ทางสุขภาพ

 อาหารฟังก์ชั่น	 หมายถึงอาหารหรือสารอาหารชนิดใดๆที่ให้ผลต่อสุขภาพทางกายหรือทางใจ	 

เป็นผลทีถ่อืว่าเป็นมลูค่าเพิม่จากคณุค่าทางโภชนาการของอาหารหรอืสารอาหารนัน้ๆ	ส่วนในประเทศญีปุ่น่

มีคำาจำากัดความเพิ่มเติม	ว่า

	 1.		เป็นอาหารหรือสารอาหารที่ได้มาจากอาหารธรรมชาติและไม่อยู่ในรูปแคปซูล	เม็ดหรือผง

	 2.		รับประทานร่วมในมื้ออาหารปกติได้	ไม่ใช่ใช้รับประทานแบบยา

	 3.	 ให้ผลต่อระบบในร่างกาย	เช่น	เสรมิภมูต้ิานทานโรค	ป้องกนัโรคบางชนดิ	ฟ้ืนฟอูาการของร่างกาย 

จากโรคบางชนิด	ควบคุมสภาวะทางกายและจิตใจ	และชะลอกระบวนการแก่

	 ในอังกฤษนิยามอาหารฟังก์ชั่นว่า	 หมายถึงอาหารท่ีมีการเติมสารบางตัวเข้าไปเพื่อให้อาหารนั้น 

มคีณุสมบตัทิางด้านการแพทย์และสรรีวทิยาบางอย่าง	ซึง่เป็นคณุสมบตันิอกเหนอืคณุสมบตัทิางโภชนาการ

ที่มีอยู่เดิม	ดังนั้นผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่เสริมเกลือแร่	หรือนมผงเสริมแคลเซียมจึงเป็นอาหารฟังก์ชั่น

	 ตวัอย่างผลติภณัฑ์ประเภทอาหารฟังก์ชัน่	 ผลติภณัฑ์จากถัว่เหลอืงมสีารไอโซเฟลโวนส์	 ช่วยป้องกนั 

กระดูกพรุน	 ลดคอเลสเตอรอล	 ลดอาการไม่สบายในสตรีวัยทองท่ีมีฮอร์โมนเพศลดลง	 ผลิตภัณฑ์จาก

มะเขอืเทศ	 มสีารไลโคพนีป้องกนัมะเรง็ต่อมลกูหมาก	 ทำาหน้าทีล่ดอนมุลูอสิระ	 ใยอาหารช่วยลดความเสีย่ง

ของมะเร็งลำาไส้ใหญ่	ลดคอเลสเตอรอล	โคลีนช่วยการทำางานของสมอง		เปปไทด์และโปรตีนช่วยการ 

ดูดซึมเกลือแร่	ลดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก	ช่วยทำาให้กระปรี้กระเปร่า	ฯลฯ

	 ผู้บริโภคที่ฉลาดควรพิจารณาอย่างมีสติและปัญญาเพื่อไม่ให้สูญเสียเงินซื้อโดยไม่จำาเป็น	 กินครบ 

ห้าหมู่อย่างหลากหลายเป็นประจำา	 ออกกำาลังกาย	 ดูแลจิตใจ	 พักผ่อน	 ไม่เครียด	 ยึดหลักพอเพียง	 

และเดินสายกลางดีที่สุด

	 เรียบเรียงจาก	 ชนิดา	 ปโชติการ	 “อาหารฟังก์ชั่น”	 อาหารเพื่อสุขภาพ	 และวินัย	 ดะห์ลัน	 “อาหาร 

ฟังก์ชั่น”	ใน	กินเพื่อสุขภาพ	(2557)	พิมพ์ครั้งที่	15.	



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี	ประเภทเทียบโอน- 

หน่วยกิต		ประจำาภาค		2		ปีการศึกษา		2558		ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

	 	 1.1	 จำาหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย	(รามฯ	1)	ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง	 ตั้งแต่วันที่	 19	 ตุลาคม	 2558	 ถึงวันที่	 

23	พฤศจิการยน	2558	ราคาชุดละ	120.-	บาท	ท่ีอาคาร	สวป.ช้ัน	1	

	 	 1.2		สมัครด้วยตนเองทีม่หาวทิยาลยั					(รามฯ	1) 

ระหว่างวันที่	 	20-23	พฤศจิกายน	2558	(ไม่เว้นวันหยุด- 

ราชการ)	 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โดยดำาเนินการสมัครได้	2	กรณี		

ดังนี้

	 	 	 1.2.1	 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร		

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำามาสมัคร

													 	 1.2.2	 กรณีไม่เสียค่าใบสมัคร		ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านเว็บไซต ์

ของมหาวิทยาลัย	www.ru.ac.th		ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหง 

ออกมา	แล้วนำามาสมัคร

 2. ประเภทของนักศึกษาท่ีได้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 2.1	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ครบ		8		ปีการศึกษาแล้ว		แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา	 	ตามข้อ	14	วรรค	3 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551	 				

	 	 2.2	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา	 เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา 

การศึกษา		8		ปี		หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

และค้างชำาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา	 

2	 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน	 ตามข้อ	 8	 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา	 	 ค่าลงทะเบียนเรียน	 	 และค่าบำารุงการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรี		พ.ศ.	2543		หรือหมดสถานภาพจากการเป็น 

นักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว	 หรือ

หมดสถานภาพกรณีอื่น	ๆ

	 	 2.3	 เป็นผู้สมัครที่ เคยมีหน่วยกิตสะสม 

เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ.	2548		ข้อ	8	วรรค		2		และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

  2.4	 เป็นผูส้มคัรทีเ่คยเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั 

รามคำาแหงที่หมดสถานภาพนักศึกษา	ตามข้อ	 2.1	 และ	

2.2	แต่ได้สำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอืน่ในระดบัอนปุรญิญา 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 สามารถใช้วุฒิการศึกษาท่ีสำาเร็จ

การศกึษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนสมัครใหม่และใช้สิทธิ์ 

เทยีบโอนหน่วยกติ	 รวมกับผลการเรียนของมหาวทิยาลัย

รามคำาแหงได้		โดยให้เทยีบโอนกระบวนวชิาของสถาบนั 

การศกึษาอืน่ก่อน	 แล้วจงึนำาวชิาทีส่อบผ่านจากมหาวทิยาลัย

รามคำาแหงไปเทยีบโอนหน่วยกติเพิม่เพือ่ไม่ให้วชิาซำา้ซ้อนกนั

	 	 2.5	 เป็นผู้สมัครท่ีใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	 หรือเทียบเท่า	 หรือปริญญาตรี 

ข้ึนไปจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน

 3. การกำาหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 3.1	 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตตาม	

ข้อ	2.1	ข้อ	2.2	และข้อ	2.3	 	ประสงค์จะสมัครกลับเข้า 

มาเป็นนักศึกษาใหม่		จะต้องเป็นหน่วยกิตสะสมเดิมที ่

เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษา 

กำาหนดไว้	 	 และต้องชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต	 ๆ	 ละ		

50.-	บาท

  3.2	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา	 หรือปริญญาตรี 

ข้ึนไป	 จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงต้องชำาระค่าเทียบโอน

หน่วยกิต	ๆ	ละ	50.-	บาท

	 	 3.3	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	 หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอ่ืน	ต้องชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ 	ละ 

100.-	บาท

 4. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

การชำาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 4.1	 ให้ผู้สมัครนำาสำาเนาคุณวุฒิ	 หรือสำาเนา- 

ใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)	 แล้วแต่กรณี	 หรือ 

เอกสารอ่ืน	ๆ	 ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา	ไปขอดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิต		และชำาระ 

เงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจำานวนที่ได้สิทธ์ิ 

เทียบโอนท้ังหมด		ในวันเดียวกับท่ีย่ืนสมัครเข้าเป็นนักศึกษา	 

	 	 4.2	 ในกรณีผู้สมัครท่ีได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ไว้แล้วนั้น	 ไม่อาจดำาเนินการตามข้อ	 4.1	 ให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่ยื่นสมัคร	 มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้มา 

ดำาเนินการภายหลังได้		โดยเฉพาะผู้สมัครท่ียังรอผลสอบ 

ในภาคสุดท้าย		หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา 

(Transcript)	 ของภาคสุดท้ายเพ่ือนำามาเทียบโอนหน่วยกิต 

จะต้องรีบไปดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะ 

ท่ีสมัครทันทีท่ีได้รับใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)			

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา	 1	 ปี	 นับจากวันเสร็จสิ้น 

การสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร	 หากพ้นกำาหนด 

ไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ	300	บาท 

	 	 4.3	 ผู้สมัครท่ีไม่ได้ดำาเนินการให้ครบข้ันตอน

ตามข้อ		4.1		และข้อ		4.2		มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา 

ผู้น้ันสละสิทธ์ิการเทียบโอนหน่วยกิต		และมหาวิทยาลัย 

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

	 	 4.4	 ผู้สมัครที่ดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไว้แล้ว		แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหต ุ

จากกรณีใด	ๆ 		มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอน- 

หน่วยกิตให้

	 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่	ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร		สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ช้ัน	3)		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		

แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ	 	กรุงเทพฯ	10240		โทร.	

0-2310-8615,	0-2310-8623

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 

 ผศ. ดร. บุญชาล  ทองประยูร	รองอธิการบดี

ฝ่ายวชิาการและวจิยั	 ม.ร.	 กล่าวว่ายนิดแีละเป็นเกยีรต ิ

ทีไ่ด้จดัทำาโครงการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ	 ตามโครงการ

จัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร	 เฝ้าระวังภัยและ 

ยาเสพติดในสถานศกึษา	โดยมหาวทิยาลัยรามคำาแหง

ได้ร่วมกบัสถานตีำารวจนครบาลหวัหมาก	 ดำาเนนิการ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดมาอย่างต่อเนือ่ง	 เช่น	 โครงการหอพกัติดดาว 

โครงการเพือ่นข้างห้องเตือนภยั	ฯลฯ	อกีทัง้อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้มุ่งเน้นนโยบายเร่ือง

จิตสาธารณะอย่างยิ่ง	 ดังนั้น	 นักศึกษาจะมีบทบาท

ในการพฒันาชมุชน	 เพือ่ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

อกีทางหนึง่	 นอกจากนีย้งัเป็นการส่งเสรมิให้นกัศกึษา

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่		ปลอดภัย

จากสิ่ง เสพติดและช ่วยเสริมสร ้างให ้ชุมชนมี

สุขภาพอนามัยที่ดี	 ทั้งน้ี	 นักศึกษาที่ทำากิจกรรม	 

ก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำาประโยชน์แก่สังคม	 

ปลกูฝังจิตสาธารณะ	 และการเหน็ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วย

 “ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร สำานักอนามัย- 

กรุงเทพฯ สำานักงานเขตบางกะปิ สถานีตำารวจ- 

นครบาลหัวหมาก และชุมชนวังโสม ที่สนับสนุน

การจัดการโครงการนี้เป็นอย่างดี และขอบคุณ

หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนชาวชุมชนวังโสม และ

นักศึกษาทุกคนที่มีส ่วนร่วมในการดำาเนินการ 

จัดโครงการนี้ให้เป็นผลสำาเร็จสมความมุ่งหมาย” 

 ด้าน นางผสุด ี ตามไท		รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

กล่าวว่ากรุงเทพมหานครตระหนกัถงึปัญหายาเสพติด

ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามชีวิตของประชาชน	 และ

จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข	 ช่วยกันขจัดปัญหานี้ 

ให้หมดไปจากสังคมไทย	 และถงึแม้จะพยายามดำาเนนิการ

มาเป็นเวลานาน	ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้		

 กรุงเทพมหานครจึงจัดต้ังอาสาสมัครเพื่อ

เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	ที่ชุมชน	สถานศึกษาและ

สถานประกอบการต่างๆ	 เพื่อร่วมมือในการดูแล 

ซึง่กนัและกนั	 และกจิกรรมในวนันีก้เ็ป็นอีกกจิกรรมหนึง่ 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังสามัคคีจากทุกเครือข่าย

ช่วยกันเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให ้

ปัญหายาเสพติดเข้ามาในพ้ืนท่ีของตนเองและพลัง 

ที่ เข ้มแข็ งนี้ จะสามารถดูแลชีวิตของตนเอง	 

คนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 นักศึกษา

จิตสาธารณะที่ได้ลงพื้นที่ร ่วมทำากิจกรรมต่างๆ	 

ก็จะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่	 ช่วยดูแลสังคม	

ประเทศชาติ	ให้เจริญรุ่งเรือง	และก้าวหน้าต่อไป	

ม.รามฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานครฯ    (ต่อจากหน้า 3)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

 สำานักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	กันยายน 2558	จำานวน 17 วิชา	ดังนี้ 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58103	 CHI2101	 70/25	 การฟังและการพูดภาษาจีน1	 ผศ.ดร.นพธร		ปัจจยัคณุธรรม

	 	 (CN	223)

	 58149	 CHI	2002	 145/25	 ภาษาจีน	4	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

	 	 (CN	202)

	 58163	 CTL	5006	(H)	 73/25	 คู่มือการฝึกประสบการณ์	 ผศ.ขัณธ์	ชัย		อธิเกียรติ

	 	 (CTL	5056)	 	 วิชาชีพครู	1

	 58166	 EDF	6003	 121/25	 ปรัชญาการศึกษา	 รศ.ดร.พมิพ์พรรณ		เทพสเุมธานนท์ 

  (EF	603)

	 58161	 EDF	6003	(S)	 136/25	 ปรัชญาการศึกษา	 รศ.ดร.พมิพ์พรรณ		เทพสเุมธานนท์ 

  EF	603	(S)	 	 (แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา)

	 58113	 FOL	4203	(S)	 76/25	 นิทานพื้นบ้าน	 รศ.เสาวลกัษณ์		อนนัตศานต์ 

  FL	474	(S)

	 58090	 KOR	1001	 70/25	 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	1	 ผศ.บุญมา		พิพิธธนา

	 	 (KO	101)

	 58081	 LAW	4009	 51/25	 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 ผศ.ดร.ประภาศรี		บัวสวรรค์

	 	 (LA	409)	(LW	425)	 ทางปัญญา	1

	 58091	 MGT	3301	 76/25	 การจัดการพัสดุ	 รศ.วรรณวมิล		อมัรนิทร์นเุคราะห์

  (GM	302)

	 58105	 MTH	2206	 57/25	 ทฤษฎีเมตริกซ์และ	 รศ.ดร.สมพร		สตูนินัท์โอภาส	

	 	 (MA	226)	 	 พชีคณิตเชงิเส้น	1

	 58160	 MTH	2207	 48/25	 ทฤษฎสีมการเบือ้งต้น	 รศ.มานัส		บญุยัง

	 	 (MA	227)

	 58075	 PHI	4304	 43/25	 อภปิรัชญา	 ผศ.วธิาน		สชุวีคปุต์

	 	 (PY	434)

	 58104	 POL	4312	 30/25	 เทคโนโลยกีารบรหิาร	 รศ.ดร.วพิร		เกตแุก้ว

	 	 (PA	321)

	 58111	 PHY	1103	(L)	 50/25	 ปฏบิติัการฟิสกิส์	1	 รศ.ดำารงศกัดิ	์	มณพีงษ์สวสัดิ์

	 	 PH	113	(L)

	 58092	 STA	2003	 67/25	 หลกัสถติิ	 รศ.สทุธชิยั		โง้วศริิ

	 	 (ST	203)

	 58089	 THA	3102	 55/25	 การวเิคราะห์โครงสร้าง	 รศ.ดร.นิตยา		กาญจนะวรรณ

	 	 (LI	332)	 	 ภาษาไทย

	 58080	 THA	3205	 50/25	 วรรณกรรมการแสดง	 อ.ณัฐวรรณ		ชั่งใจ

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th	และสามารถซื้อตำาราด้วยตนเองได้ที่สำานักพิมพ์	 (RPB)	ชั้น	 3	 โทร.	 0-2310-8757-9 

ต่อ	1101,	1103	 	 	 	
ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

กองบรรณาธิการ

ถาม  เรียนการจัดการจากสถาบันอื่นต้องการ

ที่จะเทียบโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

สามารถเทียบโอนได้หรือไม่	

ตอบ	 ในการเทียบโอนมี	2	กรณีคือ

  กรณีแรก ถ้าเป็นการเทียบโอนที่ผู้สมัคร

เรียนจบการศึกษาแล้วซึ่งใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่

อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป	 การเทียบโอน

กรณีนี้	 แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ได้กำาหนดวชิาทีจ่ะเทยีบโอนให้โดยไม่ต้องตรวจสอบ

วชิาทีผู่ส้มคัรเรยีนตามวุฒกิารศึกษาทีใ่ช้สมัครเรยีน	

วิชาที่เทียบโอนให้ตัดออกไปจากหลักสูตรและ 

ลงเรียนวิชาที่เหลือเมื่อเรียนครบก็จบการศึกษา	 

ได้วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่สมัครเรียน

  กรณทีีส่อง	 ถ้าเป็นการเทยีบโอนทีผู่ส้มคัรเรยีน

ยังไม่จบการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป	ได้แบ่งเป็นสองกรณีคือ	

		 1.	กำาลังเรียนอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	

ถ้าสมัครเรียนม.รามคำาแหงไม่สามารถเทียบโอน

กระบวนวิชาที่เรียนในหลักสูตรอนุปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าได้

		 2.	กำาลงัเรยีนปรญิญาตร	ี ถ้าสมคัรในม.รามคำาแหง

สามารถโอนกระบวนวิชาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 

ท่ีกำาลังศึกษาอยู ่ได้แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ม.รามคำาแหงกำาหนด	คือ

		 	 -	 ต้องพ้นสถานภาพจากการเป็นนกัศึกษา 

จากสถาบนัเดมิคอืต้องลาออกหรอืไม่เป็นนกัศกึษา

สถาบันเดิมแล้ว

	 	 -	นำา	Transcript	และคำาอธบิายรายกระบวนวชิา 

มาให้ทางม.รามคำาแหงตรวจสอบในวนัสมคัรเรยีนว่า

จะมีกระบวนวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้หรือถ้า

ต้องการทราบก่อนวันสมัครให้นำาไปที่คณะที่จะ

สมัครเรียนเพื่อตรวจสอบก่อนก็ได้	

ถาม  ผมใกล้จะเรยีนครบหลกัสตูร	ขอรายละเอยีดว่า 

ผมต้องดำาเนนิการอย่างไร	ถ้าผมเรียนครบหลกัสตูรแล้ว	

ตอบ		 ข้อปฏิบัติสำาหรับนักศึกษาที่สอบผ่าน

รายวิชาครบตามหลักสูตรต้องดำาเนินการดังนี้

		 	 1.	กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนขอสำาเร็จ

การศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	 www.ru. 

ac.th	ที่	Link	นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตขอสำาเร็จ

การศึกษา	 โดยนักศึกษาต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้น

ก่อนแจ้งจบที่คณะ

  2.	 ตดิต่อฝ่ายทะเบยีนของคณะทีต่นเองเรยีน 

เพื่อแจ้งจบและขอใบรับรองคณะเพื่อให้เสนอชื่อ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นผู้สำาเร็จ

การศึกษา

  3.	ติดตามประกาศรายชื่อสภาอนุมัติได้ที ่

คณะและที่อาคาร	สวป.ฝ่ายหนังสือสำาคัญงานใบ- 

รับรองสภาฯชั้น	1	ช่อง	4	 (นักศึกษาตรวจดูความ

ถูกต้องของชื่อ-สกุล	 รหัสประจำาตัว	 สาขาวิชาเอก	

วิชาโท	ชื่อปริญญา	 เกียรตินิยม	 (ถ้ามี	ภาคการศึกษา

และปีการศกึษาทีจ่บ	 ครัง้ทีจ่บ	 และลำาดบัทีส่ภาอนมุตัิ

ควรจดบันทึกไว้หากไม่ถูกต้อง	นักศึกษาต้องแจ้ง 

เจ้าหน้าที่ที่คณะเพื่อขอแก้ไขทันที)

	 	 4.	ติดต่อชำาระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	

400	บาท	ค่าใบรับรองสภาฯ	20	บาท	และค่า	Tran-

script	70	บาท	ที่กองคลัง		สำานักงานอธิการบดีชั้น	1

  5.	 นำาใบเสรจ็ค่าขึน้ทะเบยีน	 ค่าใบรบัรองสภาฯ

และค่าใบรับรองผลการศึกษา	 Transcript	 ไปยื่น 

ขอหนังสือที่อาคารสำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล	(สวป.)	ชั้น	1



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

ANT2013

INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY 

(โบราณคดีเบื้องต้น)

ภาค 1/2558 

ANT4053

 GLOBAL CULTURE (วัฒนธรรมโลก)

	วันเวลาและสถานที่เรียน TH	11:30	(VKB	502)

	เอกสารประกอบการเรียน		เอกสารคำาสอน	ANT	2013 

โบราณคดีเบ้ืองต้น	และเอกสารประกอบการเรียน	ANT	2013	(S) 

โบราณคดีเบื้องต้น	โดย	อ.อัญชลา	โภชนสมบูรณ์	นักศึกษา 

สามารถถ่ายสำาเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์	

	แนวสังเขปวิชา การศึกษาสาระความเป็นมาของ

โบราณคดี	 วิธีการศึกษาทางโบราณคดี	 และประโยชน์

ที่ได้รับ	 เกณฑ์และการจัดยุคสมัย	 	ข้อมูลทางโบราณคดี

สมัยต่างๆในประเทศไทย	 ศึกษาความสัมพันธ์ของ 

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี	

โดยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม		

	หัวข้อหลัก

 -	ประวัติความเป็นมา

	 -	หลักฐานทางโบราณคดี

	 -	วิธีการศึกษาทางโบราณคดี

	 -	การแบ่งยุคสมัยทางโบราณคดี

	 -	แหล่งโบราณคดีที่สำาคัญในไทย

	 -	โบราณคดีต่างประเทศและมรดกโลก

	แนวทางการวัดผล

	 -	 คะแนนเต็ม	100	คะแนน	แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย	 

	 	 40	คะแนน	และอัตนัย	60	คะแนน

	 -	 สำาหรับผู้ท่ีเข้าเรียนประจำาสามารถสะสมคะแนนเก็บ 

บางส่วนจากรายงานกลุ่มเรื่อง	 มรดกโลก	 โบราณสถาน 

ในกรุงเทพฯ	และ	รายงานจากการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์	

ท่ีต้องส่งตามวันที่กำาหนดระหว่างภาคการศึกษาพร้อม

นำาเสนอในช้ันเรียน	 (จำากัดจำานวนกลุ่ม)	 โดยคะแนนรายงาน 

1	ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย	1	ข้อ

	 -	 การทำารายงานมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้

นักศึกษาค้นคว้า	 ฝึกคิดวิเคราะห์	 ฝึกการทำางานเป็นกลุ่ม 

และมีโอกาสนำาเสนอผลงาน	 ซึ่งการทำารายงานนี้ไม่มี

ผลต่อการสอบได้	(นักศึกษาท่ีไม่มีเวลาเข้าเรียน	ไม่จำาเป็น

ต้องทำา)	และไม่มีการทำารายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี	(หลังจาก

เกินกำาหนดเวลาส่ง	หรือ	เพ่ือใช้ในการสอบซ่อม)	

	ข้อแนะนำา

	 -	 ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้	 ควรอ่านความรู้ 

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องตามวารสารต่างๆและติดตามข่าวสาร

ทางโบราณคดี	 เช่น	 การค้นพบโบราณวัตถุสถานใหม่ท้ังในไทย

และต่างประเทศ	 หรือการตีความหลักฐานเดิมด้วยแนวคิดใหม่  

เพราะในชั้นเรียนจะมีการนำาเสนอข้อมูลใหม่ๆที่จะมี

การอภิปรายและนำามาใช้ในการประเมินผล

	 -	 การเรียนเน้นนำาเสนอหลักฐานทางโบราณคดีจากภาพถ่าย

 -  ตามหลักสูตรกำาหนดให้วิชานี้เปิดบรรยายใน

ภาค 1	 (ไม่เปิดในภาค	2	 เพราะต้องเปิดวิชาต่อเนื่อง	คือ	

ANT	3013	สำาหรับนักศึกษาเอกสังคมฯแผน	1)

	วันและเวลาสอบ

	 W	28	OCT.	2015	B	(14:00-16:30)

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

และการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง- 

ดังกล่าว	เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

การประชุมคร้ังน้ีเพ่ือให้คณาจารย์รับทราบแนวทางปฏิบัติ 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากคณาจารย์ในปีการศึกษา	 2558 

และต่อไปในอนาคต

	 ด้าน	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ในแต่ละปีการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง

การปฏิบัติงานอยู่ตลอด	 รวมถึงเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา	 ที่มหาวิทยาลัยกำาลังพิจารณา 

ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย	 เพราะเรื่องคุณภาพ- 

การศึกษาถึงแม้จะไม่มีการตรวจประเมิน	มหาวิทยาลัย

ก็ต้องดำาเนินการให้เป็นภาระงานประจำา	 เห็นได้จาก

ความสำาเร็จของบัณฑิตว่าทุกสนามสอบท่ีมีบัณฑิต

รามฯลงแข่งขันจะสามารถสอบผ่านได้ลำาดับต้นๆ

ของสนามสอบนั้น	ณ	วันนี้ในแวดวงการปกครอง	 

มีลูกศิษย์รามฯข้ึนแท่นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

เกือบทุกจังหวัด	และปลัดกระทรวง	อีก	4	กระทรวง	คือ 

กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	 กระทรวงแรงงาน	 และกระทรวง-

อุตสาหกรรม	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558	เป็นต้นไป

	 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการทางด้าน

วิชาการ	ประการแรก การพัฒนาหลักสูตรท่ีครบกำาหนด 

5	ปี	ในปี	2560	ให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้น	 โดยสนับสนุนให้มีเงินวิจัยหลักสูตรๆ	 ละ	

50,000	บาท	ประเด็นท่ี 2 การพิจารณารับอาจารย์ใหม่ 

เข้มงวดและพิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับ

สาขาวิชา/คณะที่จะบรรจุเข้าเป็นอาจารย์	 ประเด็นที่ 3 

การส่งเสริมการวิจัย	 สนับสนุนให้เงินวิจัยแก่อาจารย์

ทุกคณะอย่างต่อเน่ือง	รวมถึงการวิจัยในต่างประเทศ	

ที่มีแนวโน้มมากขึ้น	ซึ่งทุกโครงการที่นำาเสนอมา 

มหาวิทยาลัยก็ดำาเนินการอนุมัติให้ตามความเหมาะสม	

เพื่อให้อาจารย์ได้ออกไปแสดงศักยภาพในสังคมท้ัง

ระดับประเทศและระดับสากล	 ประเด็นท่ี 4 ทุนการศึกษาต่อ 

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้แก่อาจารย์

อย่างเต็มรูปแบบ	 แต่จำานวนอาจารย์ท่ีขอทุนการศึกษา 

ยังมีจำานวนน้อยอยู่	ขอให้อาจารย์และทางคณะได้พิจารณา 

การรับทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่่างจริงจัง	 และ 

คณาจารย์ ม.ร. ประชุมรับทราบทิศทางและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย         (ต่อจากหน้า 1)

ประเด็นท่ี 5 การเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยได้พัฒนา 

ระบบการสอนให้ทันสมัย	 ส่งสัญญาณภาพและเสียง 

ระบบท่อที่ชัดเจนไปยังสาขาวิทยบริการฯ	 ฉะนั้น 

ฝากให้อาจารย์ช่วยชวนลูกศิษย์ให้กลับมาเรียนหนังสือ 

ในชั้นเรียน	ซึ่งในปีการศึกษานี้	นักศึกษาชั้นปีที่	1 

มาเรียนท่ีวิทยาเขตบางนาจำานวนมาก	บางวิชามาเข้าเรียน 

จำานวนกว่า	 3	 พันคน	 ส่ิงท่ีน่าภูมิใจกว่าน้ันคือ	 นักศึกษา 

ส่วนใหญ่ใส่ชุดนักศึกษามาเข้าเรียนหนังสือด้วยความต้ังใจ	 

 “ฝากอาจารย์ช่วยให้กำาลังใจลูกศิษย์ให้มา-

เรียนหนังสือในช้ันเรียน และบอกกล่าวให้พวกเขามี 

แรงบันดาลใจให้เรียนจนจบ อาจารย์เองถ้าไม่มีความจำาเป็น 

อย่าขาดการสอน โดยเฉพาะในวิชาที่มีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนจำานวนมาก หากมีความจำาเป็นจริงๆ 

ขอให้อาจารย์แจ้งล่วงหน้าหรือทางคณะจะจัดให้

อาจารย์ท่านอื่นเข้าสอนแทนในวิชานั้น”

	 นอกจากน้ี	 มหาวิทยาลัยกำาลังจะเปิดการเรียน- 

การสอนในคณะใหม่	 คือ	 คณะธุรกิจบริการ สาขา

วิชาการโรงแรม	 และสาขาวิชาการท่องเที่ยว	 ซึ่งได้

รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท้องถิ่นต่างๆ	เพราะ

การท่องเท่ียวเป็นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ	 ถ้ารามฯ	 ผลิตบุคลากร 

ที่ตรงกับอาชีพได้	ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศ	

 อีกทั้ง	 ยังจะมีการสร้างห้องสมุดและศูนย ์

การเรียนรู้แห่งใหม่	 เป็นศูนย์รวมของความเป็นรามคำาแหง 

มีเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่ทันสมัย	 และตัวอาคาร 

มีการออกแบบให้มีศิลปวัฒนธรรมสุโขทัยผสมผสานด้วย 

การปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ	 และสร้างซุ้มนักศึกษา 

ให้กับนักศึกษาใช้ เป็นพื้นที่อ่ านหนังสือและ 

ได้พบปะกัน	 สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน 

ในรามคำาแหง	 รวมถึงเร่ืองอาจารย์ท่ีปรึกษา	 อยากให้ 

อาจารย์ช่วยกันฟื้นระบบนี้ขึ้นมา	 เพื่อให้นักศึกษา

รู้สึกอบอุ่นใจว่าขณะที่พวกเขามาเรียนหนังสือ

อย่างน้อยก็มีอาจารย์เป็นท่ีพ่ึงในเร่ืองเรียน	 ขอให้อาจารย์

ช่วยกันเอาใจใส่นักศึกษา	 เพื่อให้นักศึกษากลับไป 

บอกต่อกับเพื่อนๆแล้วชวนกันมาเรียนหนังสือ	

สร้างบรรยากาศในมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์รวม

ของการเรียนรู้มากขึ้นด้วย

	แนวสังเขปวิชา	 ศึกษาการเกิดวัฒนธรรมชาต	ิ

กระบวนการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก	ปัญหาและผลกระทบ 

จากการกลายเป็นวัฒนธรรมโลก	

	เอกสารประกอบการเรียน	 ติดต่อขอบทความจาก

อาจารย์ในห้องเรียน	(หรือ	HOB	1204	TH	09:30-11:20)

	วันเวลาและสถานที่เรียน TU	15:30	SWB	503

	แนวทางการวัดผล

	 -	 ข้อสอบอัตนัย	4	ข้อ	(100	คะแนน)

	 -	 สำาหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำา	 สามารถสะสม

คะแนนเก็บบางส่วนจากรายงานเดี่ยวและกลุ่มที่ต้องส่ง

ตามวันที่กำาหนดระหว่างเทอมและนำาเสนอในชั้นเรียน	

โดยคะแนนรายงาน	1	ฉบับสามารถทดแทนคะแนน

การสอบอัตนัย	1	ข้อ

	 -	 การทำารายงานมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้

นักศึกษาค้นคว้า	 ฝึกคิดวิเคราะห์	 ฝึกการทำางานเป็นกลุ่ม 

และมีโอกาสนำาเสนอผลงาน	 ซึ่งการทำารายงานนี้ไม่มี

ผลต่อการสอบได้	(นักศึกษาท่ีไม่มีเวลาเข้าเรียน	ไม่จำาเป็น

ต้องทำา)	และไม่มีการทำารายงานเพ่ิมเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม	 

	ข้อแนะนำา	 นักศึกษาควรฝึกคิดวิเคราะห์ว่าความทันสมัย 

และการส่ือสารท่ีรวดเร็วและกว้างไกลเช่น	 อินเทอร์เน็ต		

ภาพยนตร์ต่างประเทศ	 มีผลต่อรูปแบบวัฒนธรรมโลก

อย่างไร	 ปัจจัยใดที่ทำาให้เกิดความแตกต่างของรูปแบบ

ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของโลก	

	วันและเวลาสอบ  F	13	NOV.	2015	B	(14:00-16:30)

อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ 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)

ณ	ประเทศเกาหลีใต้	128,660.-บาท	หรือศึกษาดูงาน

ณ	ประเทศญี่ปุ่น	155,660.-	บาท	(แบ่งชำาระ	6	งวด)	 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

	 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดน้ี 

สอบถามรายละเอียดได้ที่	โครงการสหวิทยาการฯ 

คณะรัฐศาสตร์	2	ชั้น	3	ห้อง	0304	โทร.	0-2310-8496, 

084-917-5336,	 084-917-5537	หรือที่	 www.islocal.

ru.ac.th,	facebook	/	islocal

รามคำาแหงเปิดรับฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.จัดสัมมนาฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

 สำ าหรับการสั มมนาอาจารย์ แนะแนว	 

คร้ังท่ี	11	น้ี	มี	ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

และการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “ครูสร้างสรรค์:นักเรียน 

ทันสื่อออนไลน์”	 โดย	 นายธาม เชื้อสถาปนศิริ 

นักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ	 ไทยพีบีเอส 

พร้อมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟัง 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์แนะแนว

	 ขอเชิญอาจารย์แนะแนวท่ีสนใจเข้าร่วม 

การสัมมนา	 โดยแจ้งความจำานงท่ี	 งานประชาสัมพันธ์	 ม.ร. 

โทร.	0-2310-8045-7

กองกิจการนศ.จัดอบรม 

พัฒนาความรู้-ประสบการณ์แก่นศ.พิการ

 

 กองกิจการนักศึกษา	 จัดโครงการ	 “พัฒนา 

ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

แก่นักศึกษาพิการ”	 โดยมีนักศึกษาพิการทุกชั้นป ี

และผู้เข้าฝึกอบรมจำานวน	 50	 คนเข้าร่วมการอบรม	

เมื่อวันที่	 13	 สิงหาคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 401	

อาคารศรีจุฬาลักษณ์

    	 โอกาสน้ี	นายสำาราญ คำาแพ	หัวหน้างานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษา	กล่าวว่าการจัดโครงการฯน้ี 

มุ่งพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ	

เพื่อให้นักศึกษาพิการได้มีความรู้ความเข้าใจและ 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง	 การพูด	 การอ่าน 

และการเขียน	 และใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา 

ความรู้ทางการศึกษาและประกอบอาชีพ	 ทั้งนี ้

กองกิจการนักศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัย	 โดยมีอาจารย์ภาคภาษาอังกฤษ

และภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์	เป็นผู้บรรยาย

และฝึกปฏิบัติ	

        นางนฤมล มนาปี	ผู้อำานวยการกองกิจการ-

นักศึกษา	กล่าวว่าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	มีความ-

พยายามอย่างย่ิงท่ีจะอำานวยความสะดวกและเพ่ิมเติม 

ประสบการณ์ให้นักศึกษาพิการรอบด้าน	 ท้ังสภาพแวดล้อม 

สิ่งอำานวยความสะดวก	ขณะนี้กำาลังเร่งปรับปรุง	

อาทิ	ลิฟต์เสียง	ป้ายทางเดิน	และมีโครงการเตรียม

สร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา	7	ช้ัน	ในแผนงบประมาณ

สะอาดน่าพกัอาศัย	 มีการเพิ่มระบบการรักษาความ 

ปลอดภัย	 และเอาใจใส่ดูแลผู้พักอาศัยมากขึ้น	 และ 

น่าภูมิใจที่โครงการ	“หอพักติดดาว”	ของรามคำาแหง 

ได้เป็นต้นแบบที่กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	นำาไป 

ปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพหอพักรอบสถานศึกษา 

ของแต่ละสถาบันอีกด้วย”	อธิการบดี	ม.ร.	กล่าวในตอนท้าย

ม.รามคำาแหงมอบฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

ได้โดยท่องจากดกิชันนารีท่องได้เป็นเล่ม	ๆ	ได้ทัง้หมด 

แต่เวลาจะพูดเวลาจะนำาไปเขียนจะทำาอย่างไรก็ยังสงสัย 

อยู่ว่าจะไปเรียบไปเรียงอย่างไรถ้าหากว่าไม่มีทักษะ

ในเร่ืองการเขียน	 หรือว่ามีทักษะในเร่ืองการเขียน

แต่กไ็ม่ทราบว่าจะวางรปูประโยคอย่างไร	 ไวยากรณ์อย่างไร 

กต้็องศกึษา		เมือ่พูดไปกย็ิง่ผสมปนเปกนัไปมากความ

	 ถ ้าหากกลับไปดูคำาจำากัดความของคำาว ่า

ความรู ้ ในพจนานุกรมที่อ ้างไว ้แต ่ตอนต้นนั้น	 

จะเห็นว่าความรู ้นั้นเป็นเรื่องที่สั่งสมมาจากการ

ศึกษาเล่าเรยีน	และในความรูอ้ะไรต่าง	ๆ	นัน้กม็บีอกไว้ 

เหมือนกันว่า	 อันความสามารถในเชิงปฏิบัติและ

ทักษะรวมอยู่ด้วย	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้กับ- 

ความชำานาญ	 หรือความรู้กับทักษะนั้นไม่น่าจะ

แยกออกจากกันได้ต้องอุปถัมภ์คำ้าจุนซึ่งกันและกัน	 

ถ้าหากว่าชาวนามีแต่ทักษะไถนาไปอย่างเดียวโดย

ไม่ได้สังเกต	 โดยไม่มีความรู้ทางด้านดินฟ้าอากาศ 

หรอืไม่มคีวามรูท้างด้านอืน่เข้าไปเสรมิอยูด้่วยจะเกดิทกัษะ 

ได้อย่างไร	 แต่ถ้าในขณะเดียวกันมีแต่ความรู้เรียน 

ไปจนจบมหาวิทยาลัยวิชาชาวนาโดยยังไม่เคยได้ทำานาเลย 

ไม่มีทักษะจะทำานาได้ประสิทธิผลได้อย่างไร	 ดังนั้น 

น่าจะเป็นเรือ่งน่าคดิกนัได้ว่า	 ความรูก้บัความชำานาญ

ควรจะต้องเอ้ือกันหรือเกื้อหนุนกัน	 มีบางคนเข้าใจ

ไปคนละเรื่องแต่เอามาเปรียบเทียบกัน	 อย่างเช่น	 

คำากล่าวว่า	 พรสวรรค์หรอืจะสูพ้รแสวงอย่างนีเ้ป็นต้น 

มีคำาอธิบายหรืออรรถาธิบายกันว่า	 พรสวรรค์นั้น

เป็นสิง่ท่ีเราได้มาตดิตวัได้มากบัตวัเรา	 มคีวามสามารถ

อยู่ในตัวของเราเก่งด้วยตัวของเรา	 แต่พรแสวงนั้น

เป็นเรือ่งการฝึกหัดฝึกฝนเป็นเรือ่งได้ยนิมากได้ฟังมาก 

ทักษะจึงเกิดความชำานาญหรือมีการกล่าวกันด้วยว่า 

พรสวรรค์กับพรแสวงนั้นพรแสวงต้องมีให้ถึง 

เก้าสบิเปอร์เซน็ต์พรสรรค์มแีค่สบิเปอร์เซน็ต์		นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น

 ลองคิดกลับกันไปถึงเรื่องความชำานาญกับทักษะ

ครูว่าความรู้กับความชำานาญเป็นของคู่กัน	 และใน

ขณะเดียวกันพรสวรรค์และพรแสวงเป็นของคู่กัน	

มีแต่พรสวรรค์ไม่มพีรแสวงคือร้องเพลงเก่งแต่ไม่ฝึกหดั 

ต่อยมวยเก่งแต่ไม่ซ้อมมวย	 จะเหน็ได้ว่าท้ังพรสวรรค์

และพรแสวงเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกัน	 เพียงแต่ว่า

สิ่งใดจะใช้มากกว่ากันอันนั้นต้องไปลองหาความรู ้

กนัดวู่าทำาไมเขาถงึพดูกนัว่าพรสวรรค์มสีบิเปอร์เซน็ต์

พรแสวงมีเก้าสิบเปอเซ็นต์	 ถ้าหากกลับไปตรงที่ว่า

ทกัษะกบัความรูห้รอืความชำานาญกบัความรู	้ อันไหน

มเีปอร์เซน็ต์มากกว่ากนั	 ลกูศษิย์คดิได้ช่วยบอกครดู้วย 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

ปี	 2559	 ขณะนี้เริ่มมีการวางผังสถานที่	 เพื่อให้

นักศึกษาพิการได้รับความสะดวก	มีพ้ืนท่ีเอ้ือต่อการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย		และเรียนได้อย่างเต็มความสามารถ	

 “การอบรมฯ คร้ังน้ี มุ่งเน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้ 

การใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมกับมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

ท้ังน้ีเพ่ือให้นักศึกษามีความชำานาญในการใช้โน้ตบุ๊ค 

ในช่วงการสอบ อย่างไรก็ตาม หากมีส่ิงใดท่ีนักศึกษา

ต้องการให้เพ่ิมส่ิงอำานวยความสะดวกในด้านใด 

สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีกองกิจการนักศึกษา เพ่ือจะได้

จัดหาบริการให้แก่นักศึกษา” 

  



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๓) วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

    
 
 
 
 
 

ความชำานาญ

	 ลูกศษิย์ครบั	 ถ้าพดูถงึความชำานาญเราต้อง 

ไปพดูถงึความรูเ้สียก่อน	 แล้วจึงค่อยเอามาผสมผสาน

กบัความชำานาญ	เพราะมเิช่นนัน้แล้วเรากจ็ะเข้าใจ

สับสนไปว่าแยกกันไปโดยเด็ดขาด	ความจริงแล้ว 

ความรู้และความชำานาญนั้นเป็นของคู่กัน

	 ความรู้หมายถึงอะไร	ความรู้หมายถึงสิ่งที่

สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน	 การค้นคว้าหรือ

ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ

และทักษะ	 เช่น	 ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์	 สิ่งที ่

ได้รบัมาจากการได้ยนิได้ฟัง	 การคดิหรอืการปฏบิตั	ิ

เช่น	ความรูเ้รือ่งสขุภาพ	ความรูเ้รือ่งนทิานพืน้บ้าน 

ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่รับมาจากประสบการณ	์ 

(จากพจนานุกรม)	 ทีนี้มาดูคำาต่อไปที่ปรากฏใน

พจนานุกรม	คำาว่า	ทักษะ	ก็คือความชำานาญ

	 มีบางท่านบอกว่า	 ความรู้หรือจะสู้ความ-

ชำานาญได้	 บางท่านก็บอกว่าความชำานาญหรือ

จะสู้ความรู้ได้	 ครูพิจารณาดู	 ครูคิดว่าความรู้และ

ความชำานาญต้องไปด้วยกัน	ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

เช่น	 มีแต่ความรู้ไม่มีความชำานิชำานาญ	 หรือว่า 

มีแต่ความชำานิชำานาญแต่ไม่มีความรู้	 ก็อาจจะ 

มีความสัมฤทธิ์ในการกระทำาการแสดงออก	 

การพูดจาปราศรัยการขีดเขียนการทำาการทำางาน

ทำากิจใด	 ๆ	 ก็ตามก็อาจจะทำาได้	 แต่จะให้เป็นผล

สัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยมหรือเป็นผลที่ดีงามนั้นครูคิดว่า

ยังบกพร่องอยู่	

	 บางท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน	 ไม่ได้สะสม

ความรูใ้นทางวชิาการ	อาจจะพบกบัความสำาเรจ็ยาก 

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองว่าคนท่ียังไม่ได้

เรียนหนังสือ	 คนที่ไม่ได้เข้าระบบในการเรียน 

อาศัยความชำานิชำานาญอาศัยการสังเกตอาศัย 

การทดลองด้วยตนเอง	พูดง่าย	ๆ 	ก็คือว่าก่อนที่จะ 

มคีวามรูเ้ป็นระดบัความรูเ้ป็นเรือ่งเป็นราว	 ความรู-้ 

เป็นตำารา	 ความรู้เป็นเรื่องผลจากการฝึกฝนนั้น	

ใครเล่าที่สอนให้เกิดความรู้อันนั้นก็เกิดจากการ

สังเกต	 เกิดจากความชำานาญเกิดจากความได้ยิน

ได้ฟังนัน้นัน่เอง	 เอามาทดลองเอามาปฏบิตับ่ิอย	 ๆ 

เข้าก็เกิดทักษะหรือความชำานาญ	 เมื่อเกิดทักษะ 

หรือความชำานาญก็สามารถเอามาบรรยาย 

เอาออกมาพูดเอาออกมาเขียนเป็นความรู ้ได้	

เพราะฉะนั้นความรู้ความชำานาญจึงแยกจากกัน

ได้ยากอย่างยิง่	 ถ้าหากว่าลกูศษิย์มคีวามรูม้ากมาย 

ท่องกฎหมายได้ทกุบททกุมาตรา	ท่องศพัท์ภาษาอังกฤษ 

 อาจารย์ U Win Naing จาก	

San	 Hein	 Education	 Private	 High	

School		สาธารณรัฐแห่งสหภาพ- 

เมียนมา	 พร้อมด้วยคณาจารย์และ

นักเรียนจำานวน	 21	 คน	 เดินทาง 

มาเยือนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

เพือ่ศกึษาดงูาน	ณ	สถาบนัการศกึษา

นานาชาติ	 และโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั

รามคำาแหง	(ฝ่ายมธัยม)	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. บญุชาล ทองประยูร	รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	         

รองศาสตราจารย์รำาไพ สิริมนกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 อาจารย์ Thuza Nwe	 อาจารย์ประจำา

สาขาวชิาภาษาพม่า	 ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก	 คณะมนษุยศาสตร์	 รวมทัง้เจ้าหน้าทีง่านวเิทศสมัพนัธ์ 

ร่วมให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2558		ณ	ห้องประชุม	3	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการและบริหาร

 การมาเย่ียมชมครั้งนี้	 คณะผู้มาเยือนฯรับชมวีดิทัศน์แนะนำามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 พร้อมทั้ง 

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสถาบันการศึกษานานาชาติ	 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

(ฝ่ายมัธยม)	ทั้งยังได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ที่มีการจัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าทุกระดับและ

ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้มาดูงานที่ก่อเกิดประโยชน์ยิ่ง

(อ่านต่อหน้า 11)

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยี่ยมชม ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

 

 รามคำาแหงเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนา 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ท่ีดี	 ในวันท่ี	 6	 ตุลาคม	 2558	พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ 

“ครูสร้างสรรค์	:	นักเรียนทันสื่อออนไลน์”	โดย 

นักวิชาการสถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ	ไทยพีบีเอส 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 เปิดเผยว่าคณะกรรมการ 

ประชาสัมพันธ์	ม.ร.	จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ครั้งที่	 11 ในวันที่ 6 

ตุลาคม 2558	 เวลา	08.30-16.00	น.	ณ	ห้องศักดิ์	

ผาสุขนิรันต์	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย 

กับอาจารย์แนะแนวและเพ่ือให้อาจารย์แนะแนว 

มีความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน	รวมทั้ง 

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงในปัจจุบัน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

แนะแนวแก่นักเรียนต่อไป

	 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดการสัมมนา 

อาจารย์แนะแนวมาอย่างต่อเน่ือง	 คร้ังน้ีเป็นการสัมมนา 

ครั้งที่	11	แล้ว	ซึ่งการสัมมนาแต่ละครั้งที่ผ่านมา 

ได้รับความสนใจจากอาจารย์แนะแนว	ในเขต	กทม. 

และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	 

การสัมมนาครั้งนี้คาดว่าจะมีอาจารย์แนะแนวจาก

โรงเรียนมัธยมศึกษา	ทั้งใน	กทม.	และต่างจังหวัด	

เข้าร่วมการสัมมนาจำานวน	 300	 คน	 การสัมมนา 

ครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมสัมมนาด้วย	 

เพ่ือรองรับความสนใจของอาจารย์แนะแนวได้ท่ัวถึง 

ยิ่งขึ้น”

 

ม.ร.จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว ม.รามคำาแหงมอบรางวัล
หอพักติดดาว

 รามคำาแหงเตรียม	“ติดดาว”	ให้หอพักคุณภาพ 

จำานวน	 137	 แห่ง	 ในวันที่	 22	 กันยายน	 2558 

อธิการบดีปล้ืมโครงการหอพักติดดาวทำาให้  

ผู้ ประกอบการพัฒนาหอพัก ให้น่ าอยู่ และ 

ปลอดภัยย่ิงข้ึน	  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดเผยว่า 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ ร่ วมมือกับ 

ภาคส่วนต่างๆจัดโครงการ	“หอพักติดดาว”	เพื่อพัฒนา- 

คุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบ	ม.ร.	ให้สะอาด	ปลอดภัย 

และดูแลเอาใจใส่นักศึกษาท่ีพักอาศัย	 โดยดำาเนินการ 

มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	 7	 แล้ว	 และจากการตรวจเย่ียม 

ของคณะกรรมการฯ	 ที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก 

สำานักงานเขตบางกะปิ	 เขตประเวศ	 สน.หัวหมาก 

สน.อุดมสุข	 เพ่ือประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด 

ปรากฏว่ามีหอพักท่ีผ่านการรับรอง		ได้รับการ		“ติดดาว” 

จำานวน	137	แห่ง	เป็นหอพักระดับดีเยี่ยม	(5	ดาว)	

22	 แห่ง	 ระดับดีมาก	 (4	 ดาว)	 46	 แห่ง	 ระดับดี	 

(3	ดาว)	55	แห่ง	และหอพักเครือข่าย	14	แห่ง	

	 โดยกำาหนดประกาศผลและมอบรางวัล 

หอพักติดดาวคร้ังท่ี		7		แก่หอพักท่ีผ่านการประเมิน 

ในวันที่	 22	 กันยายน	 2558	 เวลา	 10.00	 น.	 

ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช	

	 “เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี	 ท่ีโครงการหอพักติดดาว 

ทำาให้หอพักมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน	 ผู้ประกอบการ 

ได้นำาคำาแนะนำาจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

ไปปรับปรุงแก้ไข		ทุกวันน้ีหอพักบริเวณโดยรอบ	ม.ร. 
(อ่านต่อหน้า 11)


