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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 ๒๕

วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม 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

ลูกพ่อขุนฯ สร้างชื่อในสนาม

วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

   
 
 
อธิการบดีฝากนักศึกษาในพิธี ไหว้ครู ปี 58

“ตั้งใจเรียนให้สำาเร็จ มีสติและรู้จักคบเพื่อน”

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 รามฯ สงขลารับนศ.ป.ตรี
สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ

 นายชัยวัฒน์ บุญเพ็ง นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง คว้ารางวัลชนะเลิศ 

การนำาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขานิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของพืช 

ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี  9  (BCT9) 

 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ์

นักพฤกษศาสตร์จากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2558 คร้ังท่ี 9 

(BCT9) โดยมีภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ 

 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง เป็นประธานในพิธีไหว้คร ู

ประจำาปีการศกึษา 2558 โดยมคีณะผูบ้รหิาร 

และคณาจารย์ ร่วมในพธิ ีและนกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ร่วมแสดงความ-

กตญัญกูตเวทต่ีอครอูาจารย์ จำานวนกว่า 

3,000 คน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 

ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้ความสำาคัญ

กับศิลปวัฒนธรรมไทย ในการรักษาและสืบสานมาอย่างต่อเนื่อง เพราะถือว่าศิลปวัฒนธรรม

เป็นรากแก้วของสงัคมไทย  ทีจ่ะทำาให้ประเทศชาตยิงัคงเข้มแขง็อยูไ่ด้ในปัจจบัุน

รามคำาแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 123 แห่ง ย่านหัวหมากและบางนา
 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หอพักคุณภาพบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ท่ีผ่านการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว 

ครั้งที่ 7 จำานวน 123 แห่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน

มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่หอพักที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 ภายในงานมี ผศ.ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน ม.รามคำาแหง พ.ต.ท.สุทัศน์ 

ชัยมงคล รองผู้กำากับการฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำารวจ 

นครบาลหัวหมาก คุณศุภพิชญาณ์ ชัยภัทรกุล หัวหน้าฝ่ายส่ิงแวดล้อม 

สำานักงานเขตบางกะปิ ร.ต.ท.นันท์ฐพนธ์ เฉลิมวงศ์ และดาบตำารวจ

ชรินทร์ จารีตพิทยา จากสน.หัวหมาก และคณะกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมหอพัก เข้าร่วมงาน (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
ม.ร.อบรมภาษาญี่ปุ่น
แก่นักศึกษา (ฟรี)

 สถาบันภาษาจัดโครงการอบรม

ภาษาญีปุ่่น (ฟร)ี 10 ระดบั สำาหรบันกัศกึษา ม.ร. 

(ระดับปริญาตรีชั้นปีท่ี 1 - 2 ) โดยเริ่ม

การอบรมตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 

(เรียนทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  

เวลา 18.00 - 20.00 น.) 

 ผู้สนใจสมัครด่วน (รบัจำานวน 30 คน)  

ที่สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย ชั้น 4   

โทร. 0-2310-8903, 0-2310-8904

 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาต่อ 

ช้ันปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา- 

วิชาการจัดการ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

รุ่นท่ี 2/1 โดยศึกษาแบบ Block Course เรียนวันเสาร์- 

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอด

หลักสูตร 168,000 บาท (แบ่งชำาระ 10 งวด)  
(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

รามคำาแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 123 แห่ง ย่านหัวหมากและบางนา                                              (ต่อจากหน้า 1)

รามฯ สงขลารับฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี ผศ.ลีนา ล่ิมอภิชาต ประธานคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน ม.รามคำาแหง กล่าวรายงานว่าคณะกรรมการ

โครงการช้ีนำาป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม คณะกรรมการ

ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ร่วมกับ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

สำานักงานเขตบางกะปิ สำานักงานเขตประเวศ สถานีตำารวจ- 

นครบาลหัวหมาก และสถานีตำารวจนครบาลอุดมสุข 

ร่วมกันจัดโครงการ “หอพักติดดาว” มาอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักมีการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานหอพัก และเป็นการขยายเครือข่าย 

ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการหอพักกับ ม.ร. 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและผู้พักอาศัยน้ัน

 การจัดโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 7 ได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆดังกล่าว มีผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ท้ังบริเวณหัวหมากและวิทยาเขตบางนา สมัครเข้าร่วม

โครงการฯ จำานวน 137  แห่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

ที่กำาหนด จำานวน 123 แห่ง เป็นหอพักที่ได้รับการ

ประเมินในระดับดีเย่ียม (5 ดาว) 22 แห่ง ระดับดีมาก 

(4 ดาว) 46 แห่ง และระดับดี (3 ดาว) 55 แห่ง รวมท้ัง 

ยังมีหอพักที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นหอพักในเครือข่าย

ที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพของหอพักอีก  

14 แห่งด้วย

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการ 

หอพักที่ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานหอพัก และช่วยดูแลลูกศิษย์ที่พักอาศัย

ในหอพักแต่ละแห่ง เพราะหอพักเป็นเสมือนบ้าน

หลังท่ีสองของนักศึกษา และขณะน้ี  พ.ร.บ. หอพักฉบับใหม่ 

ได้ประกาศใช้เมื่อ 20 สิงหาคม 2558  ผู้ประกอบการ

ควรศึกษาให้ดีว่า มีเรื่องใดบ้างที่เป็นสิทธิประโยชน์

ของผู้ประกอบการ หากท่านใดศึกษา พ.ร.บ. แล้วมี 

ข้อสงสัยในส่วนใดขอให้แจ้งกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทั้งเรื่องการติดต่อกับ กทม.หรือสำานักงานเขต หรือ 

ในกรณีท่ีมีลูกศิษย์รามฯเข้าพักในหอพัก แล้วต้องการ

ข้อมูลในส่วนใด มหาวิทยาลัยพร้อมให้คำาปรึกษา

และร่วมแก้ไขปัญหานั้นๆด้วย 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าส่ิงท่ีน่ายินดีจากโครงการ

หอพักติดดาวท่ีดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ทำาให้เห็นว่า

หอพักมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

หอพักหลายแห่งได้นำาคำาแนะนำาจากคณะกรรมการ

ตรวจเยี่ยมไปดำาเนินการ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม 

ความปลอดภัย และการดูแลผู้พักอาศัย ทำาให้หอพัก

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานการให้-

บริการที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

รวมทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และเอื้อต่อบรรยากาศการศึกษาเรียนหนังสือ

 “ขอขอบคุณสำ�นักง�นเขตบ�งกะปิ  สำ�นักง�น-

เขตประเวศ สน.หัวหม�ก สน.อุดมสุข และคณะกรรมก�ร

ภ�คประช�ชนทุกท่�นท่ีร่วมกันจัดโครงก�รฯคร้ังนี ้

และขอขอบคุณผู้ประกอบก�รหอพักทุกท่�นที่มี

เจตน�รมณ์ท่ีดีในก�รพัฒน�หอพักให้มีคุณภ�พ

ม�ตรฐ�น และได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นในระดับ

ที่ดีขึ้นในแต่ละปีด้วย ”

 สำาหรับรายชื่อหอพักที่ได้รับการประเมิน 

ในระดับดีเย่ียม (5 ดาว) 22 แห่ง ได้แก่ หอพักสตรีจริยา 

หอพักสตรีดวงแก้ว หอพักชายดวงแก้ว หอพักสตรีนิรมล 

หอพักสตรีบ้านวดีพิมพ์พร หอพักสตรีประกายดาว 

หอพักสตรี ยี อี แมนชั่น หอพักสตรีเย็นประเสริฐ 

หอพักสตรีรามเสรี หอพักสตรีรุ่งอรุณแมนชั่น 

หอพักสตรีโลตัส เฮ้าส์ หอพักสตรีสิริอรุณ หอพัก

ชายสวรรยา หอพักสตรีเอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่ หอพัก

สตรีเอ็ม เอ็น อาร์ แมนช่ัน หอพักสตรีเอส จี อพาร์ทเม้นท์ 

หอพักชายบ้านนพดล หอพักชายนัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ 

หอพักสตรีนัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ หอพักสตรีป้ามาลี 

หอพักสตรีศรีโรจน์ เพลส และ หอพักหญิงอารี

 ระดับดีมาก (4 ดาว) 46 แห่ง ได้แก่ หอพักชาย 

เจ เจ แลนด์ เดเวล ลอปเม้นท์ หอพักสตรีชลสิริ 

หอพักสตรีดาริณี หอพักสตรีดารีญา หอพักสตรีดีน 

หอพักสตรีทิพย์สุดา หอพักชายเทียมทิพย์ หอพักสตรีนาวา 

หอพักสตรีบัวอพาร์ทเม้นท์ หอพักสตรีเบสต้า หอพัก 

สตรีปราณี หอพักสตรีปราณีสิริรัตน์ หอพักสตรี 

พูนทรัพย์สิน หอพักสตรีพูนพัฒน์เสรี หอพักสตรีไพลิน 

หอพักสตรีมลิวัลย์ หอพักสตรียาดา หอพักสตรี 

เย็นประเสริฐ ตึก 2 หอพักสตรีเลดี้ดอร์ม หอพัก 

สตรีศุกร์ศิริ หอพักสตรีสีฟ้า หอพักสตรีสุโขทัย 

หอพักสตรีสุวคนธ์ หอพักสตรีอาลาว่ี หอพักสตรีอินอาม 

หอพักสตรีอ๊ิกรอม วาฟาอ์ หอพักสตรีเอ บี ซี หอพัก

สตรีเอ็ม เอ็น อาร์ 3 หอพักสตรี S.N.P. แมนชั่น 1 

หอพักสตรี S.N.P. แมนช่ัน 2 หอพักสตรี S.N.P. แมนช่ัน 3 

หอพักสตรี S.N.P. แมนชั่น 4 หอพักสตรีกิจชัย 

หอพักสตรีกุลรวี หอพักสตรีเจริญสุข หอพักสตรีตะวันนา 

หอพักสตรีบุ๊คมาร์ค หอพักชายประเสริฐศรี หอพัก

สตรีรุ่งโรจน์ หอพักสตรีแววมณี หอพักสตรีสิวลี 

หอพักสตรีสุภาภรณ์ หอพักสตรีห้องเส้ือสุมาลี หอพัก

สตรีอรยา หอพักสตรีเอเธนส์ 1  และหอพักสตรีนาวาสาลี

 ระดับด ี (3 ดาว) 55 แห่ง ได้แก่ หอพักสตรี

กนกพร1 หอพักสตรีกนกพร2 หอพักสตรีกาญจนา

หอพักสตรีกุลธิดา หอพักสตรีกุลวดี หอพักสตรี

เกียรติไพศาล หอพักชายขจี หอพักสตรีขวัญราม 

หอพกัสตรคีุม้แก้ว 1 หอพกัชายจนิตนา 1 หอพกัสตรี

แจนอพาร์ทเม้นท์ หอพกัสตรซีารน่ีา หอพกัสตรดีารกิา 

หอพกัสตรเีดชา หอพกัสตรทีวสีขุ หอพกัสตรเีน้ือทอง 

หอพกัชายบญุอนรุกัษ์ หอพกัสตรพีงษ์พรรณ หอพกัสตรี 

พิชาญา หอพักสตรีพิชาญา 2 หอพักสตรีเพ็ญพร 

หอพกัชายเพช็รฤทธิ ์ หอพกัชายเพชรวรรณ หอพกัสตรี 

ภัทรพลอย หอพักสตรีรวงผึ้ง หอพักสตรีราม 33 

หอพกัชายรามนเิวศน์ หอพกัชายรมินำา้ หอพกัสตรรีมินำา้ 

หอพกัชายรืน่จติร หอพกัสตรเีรศริา หอพกัสตรลีดัดา 

หอพกัสตรลีดัดาวทิย์ หอพกัสตรวีนดิา หอพกัสตรศีริมิติร 2 

หอพกัสตรสียาม หอพกัสตรสีนัตสิขุ หอพกัสตรสีริริตัน์ 

หอพกัสตรสีฤุทยั หอพกัสตรเีสาวลกัษณ์ หอพกัสตรี 

แสงเทียน หอพักชายสมคิด หอพักสตรีอมรรัตน์  

หอพักสตรอีาซูร อูซาม๊ะ หอพักสตรอุีดมสุข หอพักสตร ี

เอ เอส 2 หอพกัชายแฮนซัม่ หอพกัสตร ี22 หอพกัชายพลอย 

หอพกัชายศรณัย์ หอพกัชายสมเกยีรต ิ หอพกัสตร ี ปัน ปัน 

หอพักสตรีมลฤทัย  และหอพักสตรีวัลยา

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต ่

บัดน้ี - 31 ตุลาคม 2558

  ผู้สนใจสมัครขอรับใบสมัครและสมัครได้ท่ี 

สำานักงานโครงการพิ เศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา (ทุกวัน) 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.skbba.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2310-8213, 

083-627-2439, 081-831-1399, 074-251-333 และ 

074-251-888



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ฉบบัทีแ่ล้ว “ข่าวรามคำาแหง” ได้พดูถงึ 

พระราชนิพนธ์อันแสดงถึงพระปรีชาด้าน

จนีวทิยา ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 ฉบับนี้ “ข่าวรามคำาหง” ขอพูดถึง

พระราชนิพนธ์แปลบทละครพูดเรื่อง

 ร้านนำ้าชา บทละครพูด ๓ องก์

 ทรงแปลเรือ่งนีจ้ากเรือ่ง ฉาก่วน ของ 

 เหลาเส่อ นักเขียนเรืองนามของจีน

 สาระของเร่ืองนีส้ะท้อนผ่านตัวละครต่างๆ 

และบรรยากาศในร้านนำ้าชาเก่าแก่ที่ชื่อ  

“ยู่ไท่” ในเมืองปักกิ่ง

 ตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึง

ช่วงแรกๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งได้

ชื่อว่าเป็นช่วงที่สังคมจีนวุ่นวายมาก ไม่มี

ความสุขสงบ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง 

ประชาชนยากลำาบาก

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำาพระราชนพินธ์

แปลวรรณกรรมจีนเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่า

 ร้านนำา้ชาร้านน้ี  น่าจะเหมอืนคนไทย 

ที่เราเรียกว่า สภากาแฟ แต่ที่นี่เป็นนำ้าชา

 เป็นร้านที่นั่งคุยสารพัดเรื่องแต่

วิพากษ์วิจารณ์การเมืองไม่ได้ เพราะเป็น

เรื่องต้องห้าม

 แต่เขาก็คุยกันว่าจะพัฒนาประเทศ

กันอย่างไร  จะช่วยชาติได้อย่างไร

 นีค่อืสิง่ทีน่่าสนใจ และน่าจะหาหนงัสอื

เล่มนี้มาอ่าน 

 ร้านนำ้าชา  บทละครพูด ๓ องก์

ม.ร.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมด้วย

รองศาสตราจารย์สวุไิล เรยีงวฒันสขุ รองอธกิารบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหาร ม.ร. 

ร่วมต้อนรบัผูช่้วยศาสตราจารย์ปราน ี พรรณวเิชยีร 

ประธานกรรมการผู ้ตรวจประเมินคุณภาพ- 

การศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2557 ระดบัสถาบนั 

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง และคณะกรรมการฯ 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯที่ให้ความกรุณากับมหาวิทยาลัยในอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียม- 

ความพร้อมกับการตรวจประเมิน และน้อมรับคำาแนะนำาต่างๆจากคณะกรรมการฯ        ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 

ได้รบัคำาวพิากษ์วจิารณ์จากการประกนัคณุภาพการศกึษามาพอสมควร ซึง่ครัง้นี ้ คณะกรรมการฯกย็งัสามารถ

ดำาเนนิการได้ตามอำานาจหน้าที ่ และรามคำาแหงกน้็อมรบัทีจ่ะรบัฟังและนำาไปพฒันาคณุภาพการศกึษาให้ดยีิง่ขึน้  

 อธกิารบด ี กล่าวต่อไปว่า ม.รามคำาแหงจะยนืหยดัความเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิาเอาไว้ ประเดน็แรก 

คอืการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆเพือ่รองรบัการขยายตวัของการศกึษา ประเดน็ที ่2 คณุภาพทางวชิาการ ให้บณัฑติ 

มีความรูค้วามสามารถเชงิวชิาการ พร้อมเสรมิให้นกัศกึษาเป็นผูม้จีติสาธารณะมากขึน้ ประเดน็ที ่3 ขยายโอกาส

การศึกษาระบบออนไลน์ และสร้างศูนย์การเรียนรู้ในรามคำาแหง 

 “แม้ว่�ขณะนี้ก�รแข่งขันท�งก�รศึกษ�มีม�กขึ้น แต่ร�มคำ�แหงยังมีจุดแข็ง คือ นักศึกษ�ส่วนใหญ่

เป็นผู้ทำ�ง�นและเรียนไปพร้อมกัน หรือเป็นวัยกล�งคน ซึ่งระบบของร�มฯส�ม�รถอำ�นวยคว�มสะดวก

ให้กบันกัศกึษ�ในกลุม่ทีท่ำ�ง�นแล้วได้จำ�นวนม�ก ทำ�ให้บคุคลเหล่�น้ันได้มีโอก�สเรยีนหนังสือต่อและส�ม�รถ 

นำ�ไปพัฒน�หน้�ที่ก�รง�นของเข�ได้ 

 นอกจ�กน้ี มห�วิทย�ลัยยังได้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษ�ท้ังส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค ด้วยก�ร 

จัดตั้งชมรมและจัดสรรงบประม�ณต�มกิจกรรมในแต่ละส�ข�วิทยบริก�รฯ และให้นักศึกษ�ส่วนกล�ง 

ลงไปเช่ือมโยงกับนักศึกษ�ในพื้นที่ โดยเน้นกิจกรรมจิตส�ธ�รณะที่สอดคล้องกับพื้นที่ในแต่ละจังหวัด    

อีกทั้ง ยังได้มอบหม�ยให้แต่ละคณะได้ฟื้นฟูระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ขึ้นม� เพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มอบอุ่นใจ

และมีกำ�ลังใจตั้งแต่เข้�ม�เรียนจนจบก�รศึกษ�ได้สำ�เร็จด้วย” 

 ด้าน ผศ.ปราน ี พรรณวเิชยีร ประธานกรรมการฯ กล่าวว่าการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาครัง้นี ้

คณะผู้ประเมินฯมาด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่การประกันคุณภาพการศึกษาเจาะลึก 

ในเรื่องหลักสูตร จริงๆแล้วการเลือกเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาน้ัน สกอ.เปิดโอกาสให ้

มหาวิทยาลัยสามารถเลือกดำาเนินการทำาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองโดย 

วิธีการใดๆก็ได้ เช่น มหาวิทยาลัยสามารถกำาหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเอง 

หรืออาจใช้หลักการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามหลักเกณฑ์ของ TQA หรือใช้ตามเกณฑ์ที่ สกอ.

ได้กำาหนดวิธีการประเมิน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความสะดวกในการดำาเนินการ และ

เลือกรูปแบบตามอัธยาศัยที่ตนเองถนัด เป็นต้น  

 ประธานกรรมการฯ กล่าวต่อไปว่าแม้ว่าผลการประเมนิระดบัหลกัสตูรอาจไม่เป็นไปตามทีต่ัง้เป้าหมายเอาไว้ 

เพราะการดำาเนนิการยงัไม่เป็นไปตามกตกิา เช่น ในหลกัสตูรปรญิญาโทและปรญิญาเอก อาจารย์ประจำาหลกัสตูร

มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและไม่ทำางานวิจัย ซึ่งถ้าอาจารย์ประจำาหลักสูตรไม่ทำางานวิจัย อาจารย์จะสามารถ

ดูแลงานวิจัยของนักศึกษาได้อย่างไร จึงอยากให้มหาวิทยาลัยทบทวนเกณฑ์การประเมินหลักสูตรว่าส่วนใด

มีปัญหาให้รีบปรับแก้ไข 

 ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินมี 13 องค์ประกอบ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส่วนหลักสูตร

ที่มี มคอ.1 ถ้าหลักสูตร/คณะใดได้คะแนนเกิน 3 สกอ.ให้ทำา TQR สกอ.จะลงทะเบียนรับรองคุณภาพการ

จดัการศกึษาให้ทนัท ี ส่วนเกณฑ์การประเมนิเรือ่งหลกัสตูร อาจารย์อย่ากงัวล แต่ขอให้ช่วยกนัทำาความเข้าใจ

ให้มากขึ้น เชื่อว่าในปีต่อๆไปจะมีการปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่อง TQR

 “คณะผู้ตรวจฯ ได้มีโอกาสไปเย่ียมสาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น และได้พูดคุยกับนักศึกษา 

ซึ่งนักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันท่ีมีการจัดสอบในสาขาวิทยบริการฯ และเจ้าหน้าที่มีความใส่ใจ

นักศึกษา ขอชื่นชม ม.รามคำาแหงที่สามารถจัดสอบได้อย่างมีมาตรฐาน ใครก็ตามที่เข้ามาเรียนแล้วจะต้อง

สอบผ่านให้ได้ตามหลักสูตรจึงจะสำาเร็จการศึกษาได้ ทำาให้นายจ้างและผู้ใช้บัณฑิตมีความมั่นใจกับบัณฑิต

ที่จบจากรามคำาแหง” (อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ได้มีการประชุม

ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 โดยมี  

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1.	 แต่งตั้งรองคณบดี

  1.1 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่ งตั้ ง 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 1. อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา  ศรีรัตนสมบญุ

  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  1.2  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

รองคณบดีคณะสื่อสารมวลชนฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 2. อาจารย์ ดร.พัน นิลพันธุ์  ฉัตรไชยยันต์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 3. อาจารย์ชุติมา  ผิวเรืองนนท์

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี  นิตย์เสมอ

  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 2.		แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุ มัติแต ่งตั้ ง  

ผูช่้วยศาสตราจารย์   ดร.บญุชาล   ทองประยรู   รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวิชาการและวิจัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์  ตัง้แต่วนัที่  

1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 3.	 แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการ

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุ มัติแต ่งตั้ ง

อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ ดำารงตำาแหน่ง     

รองผูอ้ำานวยการฝ่ายบริหาร  สถาบนัการศึกษานานาชาติ

 4.	 แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุ มัติแต ่งตั้ ง 

คณะกรรมการอำานวยการคณะธุรกิจการบริการ 

ประกอบด้วย

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ

2. คณบดีคณะธุรกิจการบริการ รองประธานกรรมการ

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ

4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ ยมจินดา กรรมการ

6. ผู้อำานวยการสำานักบริการทางวิชาการ

 และทดสอบประเมินผล กรรมการ

7. นายธีระ ทองประกอบ กรรมการ

8. อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์  มังคะลี กรรมการ

9. นายวีรชัน  พันธุ์นรา กรรมการและเลขานุการ

 5.	 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ชนสิรา ศลิานกุจิ ดำารงตำาแหน่งหวัหน้า  

ภาควชิาบริหารการศกึษาและอุดมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุมั ติแต ่ง ต้ัง

อาจารย์โชติมา เวสารัชชานนท์ ดำารงตำาแหน่งหัวหน้า

ภาควชิาการศกึษาต่อเนือ่งและอาชวีศกึษา คณะศกึษาศาสตร์

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุมั ติแต ่ง ต้ัง

อาจารย์ ดร.อิทธิพล เตชะเกรียงไกร ดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

	 6.		ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่งตั้ง

อาจารย์ ดร.พดั ลวางกรู ดำารงตำาแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สาขาวชิารัฐศาสตร์  คณะรฐัศาสตร์  ต้ังแต่วนัท่ี 29 มกราคม 2558

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุมั ติแต ่ง ต้ัง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศร ี บวัสวรรค์ ดำารงตำาแหน่ง

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557

 7.		ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดี

  - ใ ห ้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห  ้

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ ิ อนิทโกสมุ ลาออกจากตำาแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร ์

ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2558

  - ใ ห ้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห  ้

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน กำาป่ันทอง ลาออกจากตำาแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

  - ใ ห ้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห  ้

ผูช่้วยศาสตราจารย์เดมย์ี ระเบยีบโลก ลาออกจากตำาแหน่ง

รองคณบดฝ่ีายสวสัดกิาร คณะมนษุยศาสตร์ ต้ังแต่วนัที่ 

1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 8.		ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

กองการเจ้าหน้าที่ โดยยกระดับหน่วยตำาแหน่งวิชาการ 

ในงานบริหารงานบุคคลเป็นงานตำาแหน่งทางวิชาการ 

และให้การบริหารงานของงานตำาแหน่งทางวิชาการข้ึน

ตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะ 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ

 9.		ปรับปรุงหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 

(ปรบัปรงุอาจารย์ประจำาหลกัสตูรและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบ

หลักสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบ

และกฎหมายวศิวกรรม ฉบบัปี พ.ศ. 2555 (ปรบัปรงุอาจารย์

ประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 

(ปรับปรุงอาจารย์ประจำาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจำาหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 

(ปรบัปรงุอาจารย์ประจำาหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ

หลักสูตร)  

 10.	ปิดหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ เพือ่การ- 

สื่อสารของคณะมนุษยศาสตร์

 11.	ร่างระเบียบ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนยีม 

การศกึษาระดับปรญิญาตร ี สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติ

ต่างประเทศ พ.ศ.............

 12.	งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ

กิจกรรมนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2558 จำานวน 

7,500,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 13.	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

โครงการปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร์) แบบ 2 

(เทียบโอน)

 นายพินิจ บุญเลิศ  รหัสประจำาตัว 5619832010 

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

โครงการปรัชญาดษุฎีบัณฑติ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร์) แบบ 2 

(เทียบโอน)

 นายชศูกัด์ิ  จึงพานิช  รหัสประจำาตัว 5619832003 

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง)  แบบ 2  

 นายชัยวัฒน์  โยธี  รหัสประจำาตัว  5419860030 

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน ไร้คุณธรรม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 แม้จะตัง้ชือ่ตอนนีย้งักบันยิายกำาลงัภายใน  แต่จรงิ ๆ แล้วกย็งัเป็นความรู ้

ทางเศรษฐศาสตร์ตามชือ่คอลมัน์เหมอืนเดมิเพราะเร่ืองของการ “ไร้คณุธรรม” 

นั้นเป็นหัวข้อสำาคัญอยู่ในตำาราเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพียงแต่ยังไม่ใช่ศัพท์

บัญญัติที่กำาหนดอย่างเป็นทางการ คำานี้เราจึงอาจไม่เคยได้ยินบ่อยนัก

 ที่จริงตั้งแต่ผมได้อ่านหรือฟังคำาให้สัมภาษณ์ของนักเศรษฐศาสตร์

หรอืนกัธรุกจิในเรือ่งภาวะการไร้คณุธรรมมา ไม่พบว่าใครใช้คำาภาษาไทยคำานีเ้ลย 

มแีต่ใช้ภาษาองักฤษตลอด โดยช่วงทีไ่ด้อ่านได้ฟังเรือ่ง moral hazard บ่อยทีส่ดุ 

ก็คือในปี 2540 เพราะว่ากันว่าสาเหตุหนึ่งของวิกฤตต้มยำากุ้งที่เกิดขึ้นในปีนั้น

ก็คือ moral hazard นั่นเอง

 ก่อนจะไปอธิบายว่า การไร้คุณธรรมหรือ moral hazard คืออะไร 

และเกี่ยวกับวิกฤตต้มยำากุ้งอย่างไร (ปล่อยให้งงเล่นก่อน) อยากให้ท่านผู้อ่าน 

ลองคิดดูว่าเรื่องที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้เราเคยทำาหรือคิดจะทำาไหม และถ้าเรา

ทำาจะถูกตราหน้าว่าไร้คุณธรรมหรือไม่

 กรณแีรกสมมตว่ิาเราทำาประกนัสขุภาพมา จะทำากับบรษัิทอะไรก็แล้วแต่ 

หรือจะเป็นตามโครงการประกันสังคมก็ได้ ก่อนทำาประกันนั้นเรามักไม่ค่อย

อยากไปหาหมอเท่าไหร่ ถ้าไม่เจ็บป่วยมากจริง ๆ ก็มักจะไม่ไป เพราะการไป

หาหมอแต่ละทต้ีองเสยีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหาหมอแล้วเบกิได้เตม็ทีจ่ากบรษิทัประกนั 

โอกาสที่จะตัดสินใจไปหาหมอย่อมมากข้ึนแน่ เพราะเราจ่ายเบี้ยประกันไป

แล้วนี่ครับ ถ้าไม่เบิกเสียเลยก็ขาดทุนน่ะซี

 เน่ืองจากหลักการคำานวณค่าเบี้ยประกันของบริษัทประกันต่าง ๆ  นั้น 

เขาใช้ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่คาดว่าผู้ทำาประกันจะมาเบิกจากบริษัท แต่เมื่อ 

พฤติกรรมของเราเปลี่ยนหลังจากทำาประกันคือหาหมอบ่อยขึ้นและย่อม

หมายถึงทำาเรื่องขอเบิกมากข้ึนด้วย บริษัทเหล่านี้ก็จะได้กำาไรจากเราลดลง 

และมีแนวโน้มจะขึ้นค่าเบี้ยประกันต่อไปเพื่อรักษาระดับกำาไรที่ต้องการเอาไว้

 กรณีที่ 2 ถ้าเรามีหลักประกันว่าจะได้ขึ้นเงินเดือน 2 ขั้นแน่ ๆ (ปัจจุบัน

อาจเปลีย่นเป็นขึน้เงนิเดอืนกีเ่ปอร์เซน็ต์แทน) ถ้าอย่างนัน้จะขยนัทำางานไปทำาไม 

ทำาเช้าชามเย็นชามก็ได้เพราะได้ขึ้นเงินเดือนแน่ ๆ  จะขยันหรือไม่ขยันก็เท่ากัน 

อำานาจฝ่ายตำ่าจึงชักนำาให้เราขี้เกียจ

 การทีเ่ราไปหาหมอบ่อยกว่าเดมิในกรณทีี ่ 1 และการทีเ่ราทำางานเช้าชาม 

เย็นชามในกรณีที่ 2 ก็คือสิ่งที่ตำาราเศรษฐศาสตร์เรียกว่า moral hazard ซึ่ง

หมายถึง “การที่พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายหลังจาก 

ที่ได้รับหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยง จนทำาให้เป็นภาระของอีกฝ่ายหนึ่ง”  

 ทีใ่ช้คำาว่า “อกีฝ่ายหนึง่” นัน้กเ็ป็นเพราะพฤตกิรรมไร้คณุธรรมจะเกดิได้

เมื่อมีบุคคล 2 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมีข้อมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่ง

ไม่เท่าเทยีมกนั  เช่นบรษิทัประกนัมข้ีอมลูเกีย่วกบัลกูค้าผูท้ำาประกนัน้อยเกนิไป 

หรือนายจ้างเข้าใจผิดว่าลูกจ้างจะขยันเท่ากันทุกคน และเชื่อว่าการประกัน

ว่าจะขึ้นเงินเดือนให้มาก ๆ จะทำาให้ลูกจ้างขยันทำางานมากขึ้น การที่ 2 ฝ่าย 

มีข้อมูลไม่เท่าเทียมกันนี้ถ้าไปอ่านตำาราเศรษฐศาสตร์จะใช้คำาว่า “สารสนเทศ

ไม่สมมาตร” (asymmetric information) เขยีนถงึตรงนีก้ก็ลุม้ใจอยูเ่หมอืนกนัว่า

ยิง่ใช้ศพัท์เศรษฐศาสตร์มากเท่าไหร่กจ็ะย่ิงทำาให้คนไม่อยากเรยีนวชิานีม้ากข้ึน

หรือเปล่าก็ไม่รู้

 ประเด็นการไร้คุณธรรมที่เกิดผลกระทบรุนแรงกว่ากรณีตัวอย่างทั้ง 2 

ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงวิกฤตต้มยำากุ้งในปี 2540 ซึ่งกรณีนี้ผมคงต้อง 

ขยายความอีกเล็กน้อยเนื่องจากสาเหตุของการเกิด moral hazard นั้นฝ่ายหนึ่ง

 เมื่อท่านได้สั่งอาหารสไตล์มลายูมาทานไปแล้วในครั้งที่แล้ว ในครั้งนี ้

จะพูดเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มในภาษามลายูว ่ามีความเหมือนหรือแตกต่าง

ประเทศไทยบ้านเรามากน้อยแค่ไหนครบั อนัดบัแรกเรามาเรยีนรูช้ือ่ของเครือ่งดืม่

ในภาษามลายูว่ามีอะไรบ้าง 

ภาษามลายู คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Minuman panas มีนูมัน ปานัส เครื่องดื่มร้อน

Minuman keras มีนูมัน เกอรัส เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล์

Air kelapa/Air sirap อายิร เกอลาปา/อายิร  ซีรัพ นำ้ามะพร้าว/นำ้าหวาน

Teh tarik, Kopi เตฮ์ ตาริก/โกปี ชาชัก/กาแฟ

Anda  mahu  minum  apa? อันดา มาฮู มีนูม อาปา? คุณต้องการดื่มอะไร

Bagi  saya  secawan  kopi. บากี ซายา เซอจาวัน โกปี สำาหรบัผมกาแฟหนึง่แก้ว

Kurang manis /Tak nak gula กูรัง มานิส/ ตะก์ นะก์ กูลา หวานน้อย/ไม่เอานำ้าตาล

Dua sudu gula sahaja ดูวา ซูดู กูลา ซาฮายา นำ้าตาลสองช้อนเท่านั้น

Secawan air sirap 

harga berapa?

เซอจาวัน อายิร ซีรับ ฮัรกา 

เบอราปา?

นำ้าหวานหน่ึงแก้วราคา

เท่าไหร่

Jus buah-buahan tanpa gula ยุซ บัวะ-บัวะฮัน ตันปา กูลา นำ้าผลไม้ปราศจากนำ้าตาล

Air kosong/Air suam อายิร โกซง/ อายิร ซูวัม นำ้าเปล่า/นำ้าอุ่น

ABC ada tak ? เอ บี ซี อาดา ตะก์ มีนำ้าแข็งใสไหม?

 เครื่องดื่มท่ีพบเจอในมาเลเซียนั้นมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น

นำ้าผลไม้ นำ้าหวาน หรือ กาแฟ และอื่นๆ เป็นต้น สำาหรับเครื่องดื่มประเภท 

ท่ีผสมแอลกอฮอล์นั้น ร้านที่ขายเครื่องดื่มประเภทดังกล่าวจำาเป็นต้องได้รับ

ใบอนญุาตจากทางรฐับาลท้องถิน่ก่อน จะไม่มขีายในร้านทัว่ๆไป และสถานที่

ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์นัน้ จะถกูจดัเป็นโซนเฉพาะและมเีวลาทีแ่น่นอน แต่ทีแ่น่ๆ 

การดื่มนำ้าเปล่าถือเป็นเครื่องดื่มที่มีราคาถูกที่ปลอดภัยกว่าเครื่องดื่มประเภท

อื่นครับ แล้วพบกันใหม่

ต้องมีหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงก่อน แล้วจึงมีผลให้พฤติกรรม (ของผู้ที ่

ได้รบัหลกัประกนัคุม้ครอง)  เปล่ียนไป  ท่านผูอ่้านจงึอาจงงอยู่ว่าอะไรคือหลักประกัน-

ความเสี่ยงในกรณีนี้

 ฝ ่ายท่ีได้รับหลักประกันคุ ้มครองความเสี่ยงในกรณีวิกฤตต้มยำากุ ้ง 

คือสถาบันการเงินซึ่งในยุคนั้นได้รับการอุ้มชูแบบว่าไม่ยอมให้ล้ม โดยมีกองทุน

ฟื้นฟูฯ เป็นเครื่องมือคอยอุดหนุนสถาบันการเงินที่มีปัญหาเช่นให้เข้าไปซื้อหุ้น

เพิม่ทนุและให้สนิเชือ่เพือ่ประคบัประคองสถาบนัการเงนิทีม่ปัีญหาคงอยูต่่อไปได้ 

เมือ่มหีลกัประกนัเช่นนีส้ถาบนัการเงนิจำานวนมาก (กว่า 50 แห่ง) จงึปล่อยสนิเชือ่

โดยไม่มกีารตรวจตราอย่างรอบคอบ และนำาเงนิไปลงทนุในโครงการทีม่คีวามเสีย่งสงู 

ปัญหาเกดิขึน้เมือ่โครงการลงทนุได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจนเกิดหน้ีเสยี 

เป็นจำานวนมากในขณะทีก่องทุนฟ้ืนฟูฯ ไม่สามารถดูแลได้อีกต่อไป หลังจากนัน้ 

ก็อย่างท่ีรู้ ๆ  กันคือสถาบันการเงินถูกสั่งปิดเป็นจำานวนมากส่งผลสั่นสะเทือน

วงการเศรษฐกิจการเงินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ผลการประกวดร้อยกรอง ในพิธีไหว้ครู
ปี 2558 หัวข้อ “กตัญญุตาบูชาครู”

  ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นประธานในพธิไีหว้คร ู ประจำาปีการศกึษา 2558 และมอบรางวลัให้แก่นกัศกึษา 

ผูช้นะการประกวดบทร้อยกรอง หวัข้อ “กญัญตุาบชูาคร”ู  เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2558 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

  สำาหรบั ผลงานการประกวดบทร้อยกรอง หวัข้อ “กญัญตุาบชูาคร”ู  มดีงันี้

 คอืโคมฉายพรายแสงทกุแหล่งหล้า   เป็นเปลวกล้าส่องสว่างหนทางฝัน

ดั่งดวงดาวพราวพร่างกลางชีวัน   ดุจดวงจันทร์สกาวใสในนภา

ทอแสงแห่งความรักประจักษ์แล้ว   โอ้ดวงแก้วแห่งศิษย์คิดห่วงหา

ครูขีดวาดประสาทประสิทธิ์พิทยา  มอบวิชาคณานับประดับกาย

ความทรงจำารำาลึกเรานึกย้อน   ผูพ้รำา่สอนก่อนหน้าพร่าเลอืนหาย

ความทรงจำาแต่ละชุดค่อยผุดพราย  เผยหมุดหมายคือตัวเราผู้เข้าใจ

ว่าครูหลอมหล่อศิษย์...จิตวิญญาณ  นี่คืองานที่แท้จริงค่ายิ่งใหญ่

ร้อยความดีเป็นสัญญาแทนมาลัย   น้อมดวงใจกตัญญุตา..บูชาครู

 

  จากกล้าน้อยค่อยเริม่แกร่งต้านแรงไหว ต้องเปลี่ยนดินถิ่นผื่นใหม่ใจผวา

หวังแสงอ่อนซ่อนแรงรักผลักกายา  หวังความรู้ชูค่าอัตตาตน

กล้าโชคดีมคีรคูอยสรรค์สร้าง   มอบแนวทางทัง้ศลิป์ศาสตร์มขิดัสน

ให้แข็งแกร่งเป็นแรงหวังพลังชน   ที่เปี่ยมล้นด้วยความดีมีวิชา

กล้าหยั่งรากแข็งแกร่งทั่วพื้นที่   เพราะครูดีมีแต่ให้ไม่ถือสา

นำาความรู้ที่พากเพียรรำ่าเรียนมา   เลี้ยงต้นกล้าแผ่ใหญ่จนได้ดี

แม้นไร้แสงแห่งตะวันจันทร์อับฟ้า  ก็มิลืมคุณครูบาประเสริฐศรี

กล้าน้อยน้อมกราบบูชาผู้ปราณี   ตราบชีวีขอเทิดครูผู้เลิศคุณ

 

 ครูคือใครใครคือครูผู้สอนสั่ง ครูคือใครฝากฝังให้อ่านเขียน

ครูคือใครแนะแนวทางให้เจ้าเพียร ครูคือใครให้พรำ่าเรียนรู้วิชา

คือพลังแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  คือนักปราชญ์คำ้าจุนให้ศึกษา

คือพ่อแม่ที่สองรองลงมา  คือธาราโอบอ้อมล้อมกายใจ

แม้นเหน็ดเหนื่อยเพียงใดมิเคยบ่น  เฝ้าอดทนชี้ทางอันสดใส

เรือจ้างน้อยคอยส่งสู่ฝั่งไกล  ผ่านธารไหลขึ้นสู่พื้นพสุธา

จักพนมสองมือก้มลงกราบ  ศิโรราบพระคุณเหนือเกศา

คาราวะตอบแทนกตัญญุตา  ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู

รางวัลชนะเลิศ 

นายภูวนาท  เรืองฤทธิ์ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1 

นายวรพล  แก้วเกลื่อน  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวศศินา  ปานนพภา

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

 งานแนะแนว จัดหางานและทนุการศกึษา กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง การฝึกทักษะเพ่ือการพัฒนา

บุคลิกภาพ เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยม ี อาจารย์สมหมาย สรุะชยั 

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา เป็นประธาน และมนีกัศกึษาและผูส้ำาเรจ็การศกึษา

เข้าร่วมการอบรมจำานวน 200 คน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 3 ห้อง 0322

 โอกาสนี้ นางนฤมล มนาปี ผู้อำานวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวว่า 

การจัดโครงการฯ นี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับหลักการในการพัฒนาและ 

เสรมิสร้างบคุลกิภาพ และสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตนเอง ให้เหมาะสมด้วยความมัน่ใจ  

มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม สามารถปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องของตัวเองได้ถูกวิธี พัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้ดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ

 ด้าน อาจารย์สมหมาย กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นสถาบนัอดุมศกึษา 

ที่เสริมสร้างให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ทั้งวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์ต่างๆ

ที่จำาเป็นของชีวิต รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นบัณฑิตที่มีบุคลิกลักษณะนิสัย 

ให้เป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเห็นความสำาคัญ

ในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมเพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบกับ 

ในช่วงทีผ่่านมาองค์กรต่างๆเริม่มกีารแข่งขนัเพิม่มากขึน้ ทรพัยากรบคุคลถกูหยบิยก

ขึน้มาเป็นวาระเร่งด่วนทีจ่ะต้องดำาเนนิการ ตัง้แต่กระบวนการสรรหาและการคดัสรร

บคุลากรเข้าร่วมงาน รวมถงึการสร้างโอกาสการเรยีนรูแ้ละพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง

และเป็นระบบ บัณฑิตใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

ซึ่งบุคลิกภาพของบัณฑิตที่องค์กรผู้ใช้แรงงานต้องการคือ จะต้องเป็นบัณฑิตที่ม ี

ความโดดเด่นและเทยีบชัน้สากลโดยเร็ว พร้อมทัง้มีบคุลิกภาพและทศันคติทีดี่ มีทกัษะ

ในการพูด กิริยามารยาทเรียบร้อย กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมและมีความ 

เชื่อมั่นในตนเอง

 ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งจำาเป็นของทุกคนที่ต้องเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเริ่มเข้าสู่การทำางาน บัณฑิตจะต้องมี

การวางตัวให้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับฐานะตำาแหน่งหน้าที่การงานของตน 

เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของบัณฑิตแล้วยังเป็นการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานอีกด้วย 

กองกิจฯ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

 สมาคมผู้ปกครองและครู  สธ.ม.ร. สมาคมศิษย์เก่า สธ.ม.ร. และโรงเรียน 

สาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหงร่วมเป็นเจ้าภาพจดังาน “เทศน์มหาชาติ สามคัคมีหากศุล” 

เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เพื่อหารายได้

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 “เทศน์มหาชาติ สามัคคีมหากุศล”



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

M.B.A. สมุทรสาคร  “สานสัมพันธ์น้องใหม่”

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธานกรรมการบริหารโครงการ

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นประธานเปิดกจิกรรม “สานสมัพนัธ์

รับขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 7” จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 6 โครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับ 

พร้อมทั้งสักการะพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 

12 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) จากนั้นได้เดินทาง 

สู่โรงแรม Garden Seaview พัทยา จังหวัดชลบุรี

 คำ่าคืนเดียวกันนี้คณะนักศึกษารุ่นท่ี 6 จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสืบสาน

ประเพณีไทยรับขวัญน้องใหม่ ด้วยบรรยากาศอบอุ่นระหว่างพี่น้องคนด ี

ศรีรามคำาแหง นำาโดยขบวนแห่เครื่องทำาพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยคณะ-

นักศึกษารุ่นพ่ีตามขบวนเข้าสู่พิธี ร่วมขับร้องเพลงรับขวัญน้องใหม่ จากนั้น

เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคล ตามแบบอย่างประเพณีไทย

 โอกาสนี ้ รองศาสตราจารย์สมพล ทุง่หว้า กล่าวว่ายนิดต้ีอนรบันกัศกึษาใหม่ทกุคน 

เข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยัรามคำาแหง โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ จงัหวดัสมทุรสาคร 

เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษามาให้ความรู้ 

ด้านการบรหิารธรุกจิ ให้กบัประชาชนในจงัหวดัสมทุรสาครและจงัหวดัใกล้เคยีง 

โดยใช้มาตรฐานการศกึษาเดยีวกบัส่วนกลางท่ีมหาวทิยาลัยรามคำาแหง หวัหมาก 

และได้มีนโยบายการบริหารงานตามแนวคิดของ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ที่ว่า “มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ดูแลลูกศิษย์

เหมือนลูกหล�น ทั้งด้�นก�รเรียนและก�รใช้ชีวิตในรั้วร�มคำ�แหงให้มีคว�มอบอุ่น  

ปลอดภัย และมีคว�มสุข ตลอดจนครูบ�อ�จ�รย์ทุกคนต้ังใจจะสอนนักศึกษ�

อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ ให้ได้รับคว�มรู้ ทักษะ และประสบก�รณ์ที่จำ�เป็น

สำ�หรับก�รประกอบอ�ชีพในปัจจุบันและอน�คตต่อไป”

 ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ที่เสียสละเวลา  

คอยให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ เป็นอย่างดี และร่วมกันทำาให้กิจกรรม 

ในครั้งนี้ให้ประสบความสำาเร็จ ขอรับขวัญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน และขอให ้

ภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นลูกพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช และขอให้นักศึกษา

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องทั้งการดำาเนินชีวิต การทำางาน  

และการเรยีน รวมทัง้เคารพครอูาจารย์ รุน่พี ่ และรูร้กัสามคัครีะหว่างเพือ่นร่วมชัน้ 

คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

มหาวทิยาลยัจะคอยเป็นเปลวเทยีนทีใ่ห้แสงสว่างนำาทางทกุท่านไปสูค่วามสำาเรจ็

เป็นมหาบัณฑิตดังที่ได้ตั้งใจ อีกทั้งขอให้สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งมี

มาตั้งแต่อดีตให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยต่อไป

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง  

จัดเสวนา “การบริหารจัดการหอพัก 

ตามพระราชบญัญตัหิอพกั พ.ศ. 2558” 

เร่งให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่ 

กทม.-ปริมณฑล ช่วยดูแลนักศึกษา

ที่พักอาศัยอยู่ปลอดภัยเหมือนบ้าน- 

หลงัทีส่อง ฝากเจ้าของกจิการจดทะเบยีน 

และนำาข้อเสนอแนะไปพฒันาหอพกัให้

ถกูต้องตาม พ.ร.บ.ใหม่ เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2558 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสโุขทยั ม.ร.

 นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช จากสำานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

กล่าวว่าหลงัจาก พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ.2558 ประกาศใช้เมือ่ 20 สงิหาคม 2558 กรงุเทพมหานคร 

รับการถ่ายโอนมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สท.) 

มหีอพกัทีจ่ดทะเบยีนแล้ว 426 แห่ง เป็นหอพกัชาย 126 แห่งและหอพกัหญงิ 300 แห่ง  

ซึง่ในเขตบางกะปิ มีหอพกัมากทีส่ดุ คอื 160 แห่ง และรบัการต่อใบอนญุาตมากทีส่ดุด้วย 

ทัง้นี ้การถ่ายโอนงานด้านหอพักจากกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯมาทีก่รงุเทพมหานคร  

มีหน่วยงานหลกัดแูล คอื สำานกัพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร ในส่วนของการจดทะเบียน  

การยกเลกิ การต่อใบอนุญาต การขอ/การยกเลิกผูจ้ดัการหอพัก เป็นหน้าทีท่ีน่ายทะเบยีนอนญุาต 

 คือ ผู้อำานวยการเขต ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 นายบรรจง เหลอืงรตันมาศ ผูอ้ำานวยการเขตบางกะปิ กล่าวว่ากรุงเทพมหานคร 

มหีอพกั 957 แห่ง อยูใ่นเขตบางกะปิประมาณ 40% เขตบางกะปิมอบหมายให้เจ้าหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้องศึกษา พ.ร.บ.หอพักฉบับใหม่  และวางแผนให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม ของสำานักงานเขตเป็นผู้ดูแล ซึ่งเขตบางกะปิมีความพร้อมในการ 

ทำาหน้าที่ดูแลเรื่องหอพัก และรับต่อใบอนุญาตของหอพักเมื่อหมดอายุในแต่ละป ี

ก่อนที่จะได้รับมอบหมายงาน สำานักงานเขตมีความเก่ียวพันกับหอพักน้อยมาก 

พอได้โอนภารกจิมาจงึศึกษา พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ ทำาให้เห็นถงึข้อดใีนหลายแง่มมุของการ 

จดทะเบียนหอพัก ทั้งเรื่องความปลอดภัยของผู้พัก และความอุ่นใจของผู้ปกครอง  

ถ้าหอพักมีมาตรฐานแล้ว เชื่อว่าใครๆก็อยากส่งให้ลูกมาพักอาศัยนั้นๆอย่างแน่นอน 

 นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่ เปลี่ยนแปลง- 

จากเดิมไม่มาก มีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการได้ประโยชน์มากขึ้น เช่น การยกเว้นภาษี

ในบางส่วน และได้รับการคุ้มครองสิทธิ์มากขึ้น ผู้ประกอบการอาจมีความกังวล 

ในเรือ่งของการลงทนุ แต่ทีส่ดุแล้วผลประโยชน์ย่อมเกดิกับผูป้ระกอบการมากกว่าแน่นอน     

ทกุหอพกัต้องจดทะเบยีนขอใบอนญุาตให้ถกูต้อง กฎหมายฉบบัใหม่บงัคบัว่าในหอพกัหญงิ  

ผู้จัดการหอพักและคนดูแลต้องเป็นหญิง เพื่อไม่เกิดเหตุละเมิด คนที่ทำาหอพักต้อง

ดูแลหอพักให้ดีกว่าเดิม ทำาให้เป็นหอพักมาตรฐาน ท้ังนี้ ในกฎหมายฉบับใหม่  

ผู้ประกอบการต้องติดต่อกับเขตในท้องที่ ภายในเดือนธันวาคม สำาหรับหอพักที่มี

นักเรียน นักศึกษา ที่การศึกษาสูงไม่เกินระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปีพักอาศัยอยู่ 

ต้องดำาเนนิการจดทะเบยีนหอพกัทนัท ีถ้าไม่จดทะเบยีนมบีทลงโทษ คอื จำาคกุ 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท 

 นายสนทิ หอมจนัทร์ ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายอพาร์ทเมนท์ บริษทั นมัเบอร์วนั จำากดั 

กล่าวว่าในมุมมองของผู้ประกอบการ อยากให้ส่วนราชการสนับสนุนผู้ประกอบการ

ให้ดูแลธุรกิจให้มั่นคงอยู่ได้ หลายคนมองว่ากฎหมายบังคับให้ผู้พักอายุไม่เกิน 25 ปี 

เป็นเรือ่งทีด่แีล้ว แต่บางคนอาจจะมองว่า อาย ุ 20 ปีกบ็รรลนุติภิาวะแล้ว ทำาไมถงึถกูบงัคบั 

สมยัทีผ่มเรยีนรามฯ ไม่เคยมใีครมาชีแ้นวทางให้เลอืกหอพักทีม่มีาตรฐาน เปลีย่นหอพกั-

เป็นประจำา นกัศึกษาสมยันีโ้ชคดทีีม่หีน่วยงานภาครฐัเข้ามาช่วยดแูลบรหิารจดัการหอพัก

ให้ได้มาตรฐานและทำาให้การเป็นอยู่ระหว่างเรียนมีความปลอดภัย 

 “ขอขอบคุณมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงที่ช่วยชี้ช่องท�งและช่วยผู้ประกอบก�ร 

ให้รู้ถึงก�รพัฒน�หอพักที่ถูกต้องต�มเกณฑ์ จนขณะนี้หอพักที่อยู่โดยรอบมห�วิทย�ลัย 

ล้วนเป็นหอพักเครือข่�ยที่เข้�ร่วมโครงก�รหอพักติดด�วกับมห�วิทย�ลัยจำ�นวน 

ร้อยกว่�แห่ง ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รพัฒน�คุณภ�พหอพักและมีนักศึกษ�ม�พักอ�ศัย

อย่�งต่อเนื่องด้วย” 

 
ม.ร.ให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก
ย้ำาปลอดภัย - ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ใหม่

นางรุ่งกานดา  พงศ์ธรกุลพานิช นายบรรจง  เหลืองรัตนมาศ นายณรงค์  จันทร์บูรณะพินิจ นายสนิท  หอมจันทร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ตุลาคม 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร)์
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

10.30 - 11.00 น. รายการมามองพุทธมุมมองพระ รายการเปิดโลกอาเซียน รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการมามองพุทธมุมมองพระ

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการThe Idea รายการอาหารเป็นยา รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. ACC 2134 LAW 2011 LAW 2010 MCS 2603  MCS 2162 LAW 2002

18.00 - 19.00 น. ENG 2001 LAW 4002 MCS 3380 MCS 3206  MCS 3281 LAW 4003

19.00 - 20.00 น. FIN 2101 MCS 1400  MCS 1450 MCS 4151 MCS 4170 LAW 4007

20.00 - 21.00 น. MGT 4004 MCS 2170 MGT 2202 MGT 2201 HPR 1001

21.00 - 22.00 น. POL 2102 MGT 3404 MGT 3102 MGT 3301 MCS 3100  MCS 3151

22.00 - 23.00 น. POL 3313 PSY 1001 MGT 3405 POL 2200 PHI 1003

23.00 - 24.00 น. STA 2016 STA 1003 POL 2103 POL 2300 POL 4100

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

      

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการ The Idea รายการ The Idea

12.00 - 13.00 น. ACC 1101 APR 2101

13.00 - 14.00 น. ART 1003 ECO 1101

14.00 - 15.00 น. ECO 1003 ENG 1001

15.00 - 16.00 น. LIS 1003 LAW 1003

16.00 - 17.00 น. MTH 1003 MCS 1300  MCS 1350

17.00 - 18.00 น. POL 1101 MKT 2101

18.00 - 19.00 น. THA 1001 POL 3316

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ ลำาดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-8

   
หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103

ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ตุลาคม 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

กองบรรณาธิการ

ถาม ขอทราบรายละเอียดการทำาประกันอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล ทางไปรษณีย์ครับ

ตอบ  ผู ้ที่สมัครทำาประกันอุบัติ เหตุส ่วนบุคคล 

ทางไปรษณีย์ให้ปฏิบัติดังนี้

 1.  ส่งธนาณัติจำานวน 150 บาท จ่าหน้าซอง

ในนาม “หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา”

 2.  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 1 ฉบับ

 3.  สำาเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน  ภาคล่าสดุ 1 ฉบบั

 4.  ซองเปล่าตดิแสตมป์ 3 บาท จำานวน 2 ซอง 

 เขียนชื่อที่อยู่ถึงตัวเองให้ชัดเจน

 ส ่งงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษาช้ัน 2 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 

ถาม ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree ขอสอบถาม 

ข้อสงสัยดังนี้

  ผมลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะนิติศาสตร์ 

ถ ้าผมสอบผ ่านทุกวิชาตามหลักสูตรของคณะ-

นิติศาสตร์แล้ว เมื่อผมจบ ม.6 แล้วผมต้องสมัครเป็น

นกัศกึษาใหม่ และดำาเนนิการเทยีบโอนอย่างไร รวมทัง้ 

การขอจบการศึกษา

ตอบ  ประกาศมหาวทิยาลยัรามคำาแหง เรือ่งการขอจบ 

การศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวน

วิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 

(กรณีใช้สิทธิ์เทียบโอนและมีหน่วยกิตครบหลักสูตร

ในวันสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

 เนื่องจากมีผู ้เคยเข้าศึกษารายกระบวนวิชา

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) สมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่และประสงค์จะใช้สิทธิ์เทียบโอน

หน่วยกิตกับขอสำาเร็จการศึกษา เนื่องจากมีหน่วยกิต

สะสมครบหลักสูตรในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

  เพื่อให้การขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตของ

ผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียม

ศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ที่สมัครเข้าเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีหน่วยกิตสะสมครบ

หลกัสตูร ในวนัสมคัรจะขอสำาเรจ็การศกึษาได้ ให้ปฏบิติั 

ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหง ว่าด้วยปีการศกึษา 

ภาคการศึกษา และวันสำาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2550  

เช่นเดียวกันกับนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

ตั้งแต่ 2 รหัสขึ้นไป คือต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม 

โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือผู ้ที่คณบดี

มอบหมายที่นักศึกษาสังกัด ในภาคที่สมัครเข้าเป็น

นักศึกษาไม่ตำ่ากว่า 6 หน่วยกิต และต้องสอบได้อักษร

ระดับคะแนนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

ข้อ 16.7 คอื A, B+, B, C+, C, D+, D และข้อ 16.4.4 คอื

ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  

ถึงจะมีสิทธิ์ขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นได้ 

ENG 3602  (EN 352)

รศ.รมณี  กอวัฒนา

 ตำาราเรยีน บทประพนัธ์ร้อยกรองขององักฤษ 

และอเมริกา โดย รศ.จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง

 การศึกษาตำารา อ่านเนื้อหาและคำาอธิบาย 

ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. ศึกษาบทนำาเกี่ยวกับคำาประพันธ์ประเภท

ร้อยกรอง ในแง่ขององค์ประกอบ กลวธิต่ีางๆ ทีก่วนีำามาใช้ 

รวมทั้งข้อแนะนำาในการอ่านและวิเคราะห์บทร้อยกรอง  

เช่น การใช้คำาศัพท์ การสร้างภาพพจน์ เป็นต้น

 2. แนวความคิดและลักษณะของการเขียน

บทร้อยกรองในสมัยต่างๆ ทั้งอังกฤษและอเมริกัน 

เช่น lyric, carpe diem, blank verse เป็นต้น

 3. ศึกษาบทร้อยกรองที่กำาหนดให้เรียนใน

ภาคการศึกษานั้น โดยจะต้องทำาความเข้าใจในความ

คิดหลัก (main idea) รายละเอียดต่างๆ นำ้าเสียงและ

จังหวะ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์

 บทร้อยกรองสำาหรับภาคการศึกษานี้ มีดังนี้

 Elizabethan Poetry: The Passionate Shepherd  

to His Love, The Nymph’s Reply, On My First Son

 Sonnet: Shall I Compare Thee to a Summer’s Day, 

 Farewell to Love

 Metaphysical Poetry: The Triple Foole, 

Death, To the Virgin, Nurse’s Song

 Romantic Poetry: The Table Turned, On First 

Looking into Chapman’s Homer

 Victorian Poetry: The Man He Killed 

 Colonial Period: In Memory of My Dear 

Grandchild Elizabeth Bradstreet

 The 19th Century Poetry: To the Fringed 

Gentian, The Rhodera, The Rainy Day, When I 

Heard the Learn’d Astronomer, Much Madness Is 

Divinest Sense, I’m Nobody, Because I Could Not 

Stop for Death, War Is Kind

 The 20th Century Poetry:  The Lake Isle 

of Innisfree, School’s Out, Leisure, The Unknown Citizen, 

Euclid, A Decade, Richard Cory, Lament, A Fence,

Disillusionment of Ten O’Clock, Buddha, E.E.Cumming 

 การวัดผล ข้อสอบอตันยั เวลาสอบ 2.30 ชัว่โมง

นักศึกษาสามารถเขียนคำาตอบเป็นภาษาอังกฤษ

หรือภาษาไทยตามความถนัด

 แนวข้อสอบ การตอบคำาถามหรือแสดง 

ความคดิเห็นเกีย่วกบับทร้อยกรอง กว ี หรอืแนวความคดิ

สำาคญัๆ โดยอาศัยความรูท้ีไ่ด้ศึกษาจากกระบวนวชิาน้ี

 วนัและเวลาเรยีน วนัศกุร์ เวลา 13.30 - 15.20 น. 

ห้อง SBB 316
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ม.ร.ตรวจประเมินคุุณภาพฯ            (ต่อจากหน้า 3)

 สำาหรบัคณะผูต้รวจประเมนิคณุภาพการศกึษา  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ประกอบด้วย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร สำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานกรรมการฯ 

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

ราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ 

พลสารัมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ตรวจประเมินภายใน ม.ร.ประกอบด้วย 

รศ.วจิติพาณ ี เจรญิขวญั  คณะศกึษาศาสตร์ รศ.รตันา 

เฮงสวสัด์ิ คณะศกึษาศาสตร์ ผศ.ดร.รชัน ี ภูวพฒันะพนัธุ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ และผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำาภาค 2  

ปีการศกึษา 2558 ระหว่างวนัที ่20-23 พฤศจกิายน 2558 

เนื่องจากมีชาวต่างประเทศสนใจสมัครเข้าเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงทั้งหลักสูตร

ปริญญาตรี และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ซึ่ง

ผู้สมัครดังกล่าวจะต้องมาดำาเนินการตามขั้นตอน

การทดสอบภาษาไทยก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา 

ซึ่่งคณะมนุษยศาสตร์ได้แจ้งกำาหนดการทดสอบ

ภาษาไทยสำาหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

 1. ให้ผูส้มคัรเขียนคำาร้องขอทดสอบภาษาไทย

ทีฝ่่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบัตร อาคาร สวป. ช้ัน 3 

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558- 22 ตุลาคม 2558 

(เว้นวันหยุดราชการ)

 2. เข้ารบัการทดสอบภาษาไทยทีค่ณะมนษุยศาสตร์ 

ห้อง มษ. 2507 อาคาร 2 ชัน้ 5 ภาควชิาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.30  - 12.00 น. โทร. 0-2310-8278

 3.  ให้มาดำาเนินการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2558  (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ)

 **หากไม่ดำาเนนิการภายในกำาหนด จะถือว่า 

ไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค- 

การศึกษานี้**

 ***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ทีง่านรบัสมคัร ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบัตร  

อาคาร สวป. ชั้น 3  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623  

ในวันเวลาราชการ ***

การทดสอบภาษาไทย

ของผู้สมัครนักศึกษา ตปท.



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

พิธีไหว้ครู ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปวัฒนธรรมที่สำาคัญ 

เพราะเป็นพิธีการที่ลูกศิษย์ได้มาแสดงถึงความ

กตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี ครูรู้สึก

ปลื้มใจที่ลูกศิษย์จัดงานได้อย่างตั้งใจทำาอย่างประณีต 

ละเอียดอ่อนและทุ่มเททั้งกำาลังแรงกายใจ ทำาให้ครู

ทุกท่านประทับใจอย่างยิ่ง  

 “ดีใจที่ เห็นนักศึกษ�แต่งก�ยชุดนักศึกษ�  

ม�ร่วมพธิไีหว้ครเูป็นจำ�นวนม�กหล�ยพนัคน และม ี

นกัศกึษ�ทนุพระร�ชท�นสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสุด�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี ซึ่งเป็นช�วกัมพูช�ที่ได้รับทุน 

ม�เรยีนในคณะต่�งๆ ของมห�วทิย�ลยั รวมทัง้นกัศกึษ�

พกิ�รท�งร่�งก�ยและส�ยต�ร่วมในพธิเีป็นครัง้แรกด้วย 

ขอขอบคณุทีต่ัง้ใจม�ร่วมพธิใีนวนันีแ้ละสิง่นีจ้ะเป็น

กำ�ลงัใจให้ครทูัง้หล�ยได้ทุม่เทกบัก�รสอน และดแูล 

นักศึกษ�ให้ดีที่สุด”

 ผศ.วุฒศิกัดิ ์ กล่าวต่อไปว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ซึ่งเกิดจากองค์ความรู ้

ของสังคมมาบรูณาการตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั 

รามคำาแหง พ.ศ. 2514 โดยการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ในช่วงแรก รฐับาลได้สนบัสนนุเงนิงบประมาณ จำานวน 

5 ล้านบาท และใช้ศนูย์แสดงสนิค้าทีห่วัหมากเป็นสถานท่ี 

เปิดการเรียนการสอน ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัย

และนักศึกษาได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนภายนอก

อย่างมาก และเมื่อบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง สำาเร็จการศึกษา ในปี 2518 ได้รับ 

พระมหากรณุาธิคณุอย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

เสดจ็ฯมาทรงเปิดอนสุาวรย์ีพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช

และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ ่นแรก 

ยังความปลื้มปิติยินดีแก่ชาวรามคำาแหงทุกคน  

และทำาให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้รับการยอมรับ

จากสังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงทุกคน 

ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัได้ช่วยกนัพฒันามหาวทิยาลยั

ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าในทกุๆ ด้าน วนัน้ีมหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง ได้เปิดการเรยีนการสอนทกุระดบั รวมทัง้

ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกยีรต ิ 23 จงัหวดัทัว่ประเทศ และต่างประเทศ

อีก 32 ประเทศ 41 ศูนย์สอบ ได้ผลิตบัณฑิตออกไป

รบัใช้สงัคมแล้วกว่า 8 แสนคน เป็นทีย่อมรบัของสงัคม

และนายจ้างว่าบัณฑิตรามคำาแหง มีคุณภาพ มีวินัย 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความรู้คู่คุณธรรม ทำางานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ดี เป็นสิ่งที่ชาวรามคำาแหงทุกคนภาคภูมิใจ

กับการทำาหน้าที่ด้านการศึกษาและยืนยันที่จะทำา

หน้าที่นี้ต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัย

แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสทางการศึกษา 

ให้กบัผูท้ีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีนอย่างแท้จรงิ ไม่จำากดัทัง้เพศ อายุ  

ฐานะ และผู้ที่ทำางานแล้วก็สามารถเรียนได้ รวมทั้ง

ยังมีตำารา เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัยต่างๆ 

อำานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา หากนักศึกษา

มีปัญหาในกระบวนวิชาต่างๆ ก็มีอาจารย์ที่มีความรู้ 

และมากประสบการณ์คอยให้คำาปรึกษาตลอดเวลา 

ทั้งนี้รามคำาแหงยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้มี

ชวีติทีด่ขีึน้ สามารถยนืเทยีมบ่าเทยีมไหล่ได้สมศกัดิศ์รี

ของความเป็นมนุษย์ สำาเร็จการศึกษา เป็นที่ยอมรับ

ของสงัคมไทยในทกุภาคส่วน จะเหน็ว่าทกุสนามสอบ 

ทีม่บีณัฑติรามฯลงแข่งขนัสามารถสอบผ่านได้ลำาดบัต้นๆ 

ของสนามสอบนั้น ณ วันนี้ในแวดวงการปกครอง 

มีลูกศิษย์รามฯขึ้นแท่นเป็นผู ้ว ่าราชการจังหวัด

เกือบทุกจังหวัด และปลัดกระทรวง อีก 5 กระทรวง 

คอื กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร กระทรวงแรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม 

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อธิการบดี กล่าวอีกด้วยว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามา 

เรยีนหนงัสอื ขอให้ตัง้ใจศกึษาหาความรู ้ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 

ลกูศษิย์บางคนต้องทำางานไปด้วยเรยีนไปด้วย กข็อให้ 

อดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้ได้ หากมีเวลาว่างขอให้ 

นกัศกึษาเข้ามาเรยีนหนงัสอื มาฟังบรรยายในห้องเรยีน

ท่ีมหาวิทยาลัย และอย่าละท้ิงการเรียนไปกลางคัน 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหงได้จดัระบบอาจารย์ทีป่รกึษา 

ข้ึนมาแล้ว หากมปัีญหาใดๆ ให้เข้ามาปรกึษาครอูาจารย์ 

อย่าทำาลายอนาคตของตนเอง ขอให้มุง่มัน่จนประสบ

ความสำาเร็จเป็นบัณฑิตอย่างที่ตั้งใจไว้ นอกจากนี ้

นักศกึษารามคำาแหงทกุคน ทกุระดับชัน้ ต้องเรยีนวชิา  

“ความรู้คู่คุณธรรม” ด้วย ถึงจะสำาเร็จการศึกษา

เป็นบัณฑิตได้ตามหลักสูตร เพราะบุคคลที่มีความรู ้

แล้วไม่มีคุณธรรม เมื่อออกไปสู่สังคมก็จะก่อให้เกิด 

ปัญหาต่างๆ มากมาย หากเรามทีัง้ความรูแ้ละคณุธรรม

ควบคู่กัน ก็จะสามารถพัฒนาท้ังตนเอง สังคมและ

ประเทศชาตใิห้เจรญิก้าวหน้า ตลอดจนอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่

ในสังคมได้อย่างสงบสุข

 “ตลอด 44 ปีท่ีร�มคำ�แหงดูแลลูกศษิย์ ได้พฒัน� 

ด้�นก�รศึกษ� เป็นคว�มภ�คภูมิใจของครูอ�จ�รย์ 

และเป็นท่ีชืน่ชมของบุคคลภ�ยนอก ทัง้ยงัเป็นสถ�บัน

ที่มีนักศึกษ�เข้�ม�เรียนจ�กทุกภูมิภ�คม�กที่สุด  

ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พร�ะร�มคำ�แหงเปิดโอก�สท�งก�รศกึษ�

ให้กับทุกคนที่อย�กเรียนหนังสือ โดยคงปณิธ�น 

เมือ่แรกก่อต้ังด้วยค่�หน่วยกติทีถ่กูทีสุ่ด เพียงหน่วยกติละ 

25 บ�ท ทำ�ให้มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหงแห่งนีเ้ป็นสมบตัิ

ของแผ่นดินอย่างแท้จริง”

 ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวด 

บทร้อยแก้วและร้อยกรอง ในหวัข้อ “กตญัญตุาบชูาคร”ู 

โดยผลการประกวดประเภทต่างๆ มีดังนี้ ประเภท

บทร้อยแก้ว : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายคชา  อุกา 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  

รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ นางสาววมิลรตัน์  คำาจนัทร์ 

นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย และ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภูวนาท  เรืองฤทธิ์ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

ส่วนประเภทบทร้อยกรอง : รางวัลชนะเลิศได้แก ่

นายภูวนาท  เรืองฤทธิ์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์

สาขาวิชาภาษาไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  

นายวรพล  แก้วเกลื่อน  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่  

นางสาวศศนิา ปานนพภา นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์  

สาขาวิชาภาษาไทย

 ผลการประกวดพานไหว้คร ู: ประเภทสวยงาม : 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  

รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 

และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ ชมรมสือ่สารมวลชน 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ : รางวัลชนะเลิศได้แก่ 

ชมรมรฐัศาสตร์ รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ ภาควชิา

คหกรรมศาสตร์  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

ชมรมดนตรีสากล (RU Band)

อธิการบดีฝากนักศึกษาในพิธีไหว้ครู ปี 58 “ตั้งใจเรียนให้สำาเร็จ มีสติและรู้จักคบเพื่อน”                         (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม 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. แสดงบทเพลงของอาเซียน  (ต่อจากหน้า 12)

ซึง่มกีารนำาเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาตต่ิางๆ 

มานำาเสนอในแบบสากล โดยใช้ กลอง คีย์บอร์ด

และกตีาร์มาร่วมผสมผสานทำานองด้วย ให้เกดิความ 

งดงามของสำาเนยีงและความหมายต่างๆ ของอาเซยีน 

ได้ดียิ่งขึ้น

 “ดนตรี เป็นสิ่งที่ส�ม�รถรับรู้ได้ด้วยหู สัมผัส

ได้ด้วยใจ แม้ไม่เข้�ใจในคว�มหม�ย แต่ก็รับรู้ได ้

ในคว�มรูส้กึของบทเพลง ท่วงทำ�นองและลลี�ต่�งๆ ได้  

ท้ังนีศ้ลิปวฒันธรรมเป็นเรือ่งท่ีส่ือส�รกนัได้ง่�ยท่ีสุด 

ไม่จำ�เป็นที่จะต้องรู้ภ�ษ�ก็ส�ม�รถเข้�ถึงได้ ทั้งยัง

ทำ�ให้รู้สึกเห็นอกเห็นใจกันเข้�ใจกันอีกด้วย”

 อาจารย์อัษฎาวุธ กล่าวอีกด้วยว่าดนตรีไทย 

ดำาเนินอยู่ในเส้นทางของความเป็นมิตร ความเคารพ

ซึ่งกันและกันในอาเซียนมาเนิ่นนานหลายร้อยปี 

จากรากฐานท่ีเป็นดนตรีไทย จนถึงการพัฒนาปรับ

ประยุกต์ดนตรีใหม่ๆ และไม่จำากัดเฉพาะอาเซียน 

ซึ่งหลายอย่างเป็นวิธีคิดแบบตะวันตก ดังนั้นการนำา

เสนอบทเพลงของประเทศกลุ ่มสมาชิกอาเซียน  

ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ทางด้านดนตรีระหว่างกันต่อไป

 การแสดงครัง้น้ี นอกจากจะได้รบัความเพลดิเพลนิ

และมคีวามสขุกับการรบัฟังบทเพลงต่างๆ ของประเทศ- 

อาเซยีน ประกอบด้วย เพลงจำาปาเมอืงลาว เพลงบรุงุกากาตอูา 

จากเกาะชวา เพลงดาจงุ ซมัปัน จากสงิคโปร์ เพลงรองเงง็ 

จากมาเลเซยี เพลงเขมรอมตกู จากกมัพชูา และเพลงชเวดากอง 

จากเมียนมา แล้วส่วนที่ลึกซึ้งกว่านั้นอาจสามารถ

ทำาให้ผูฟั้งเกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม มองเพือ่นบ้าน

ท่ีอยู่ใกล้ตัวเราในแง่มุมท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้หากได้ฟัง

อย่างสมำา่เสมอ และเรยีนรูใ้ห้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ กจ็ะเกดิความรู ้

ความเข้าใจและนำาไปสู่การปฏิบัติได้

ภายในงานมีการนำาเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคโปสเตอร์

และบรรยายอย่างเข้มข้นจากนักพฤกษศาสตร์ 

ชั้นแนวหน้าของประเทศ มากกว่า 200 คน และมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสิน

ผู้นำาเสนอผลงานดีเด่น 

     ขณะเดียวกัน นายชัยวัฒน์ บุญเพ็ง นักศึกษา

ปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ผู้เข้าร่วมนำาเสนอผลงาน 

ในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงานวิจัย

ภาคบรรยาย สาขานิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของพืช 

เร่ือง  “การใช้วัสดุชีวภาพตรวจวัด As, Cd, Hg และ Pb 

ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยการย้ายปลูกไลเคน” 

ถือเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงคนแรก 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานนี้

 ด้าน นายชัยวัฒน์ บุญเพ็ง เปิดเผยว่าหลังจาก

ท่ีจบการศึกษาช้ัน ม.ปลายจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว  

ก็มุ่งหน้ามาสมัครเป็นนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. เม่ือสำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 

วท.บ แล้วได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

ถึงปริญญาเอก จากสำานักงานคณะกรรมการการ- 

อุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการพัฒนากำาลังคนด้าน 

วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

ซึ่งคัดเลือกผู้ได้รับทุนปีละไม่เกิน 200 คน โดยเป็น 

การสอบแข่งขันระหว่างนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ซ่ึงผู้ได้รับทุนมีอิสระ

ในการเลือกเรียนที่สถาบันใดก็ได้ในประเทศไทย 

     คร้ังน้ัน นายชัยวัฒน์ ได้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อ 

ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง จนสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

และขณะนี้ก็กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ด้วย 

เรียกได้ว่า “เป็นผลผลิตจาก ม.ร.อย่างแท้จริง”  

ที่ได้ทำาผลงานโดดเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา  

ท้ังยังแสดงให้เห็นว่า “ลูกพ่อขุนฯ มีดีและเก่งไม่แพ้ใคร 

มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ขยันหมั่นเพียรและอดทน

อีกด้วย”

ลูกพ่อขุนฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)

พดูกนัง่ายๆ ว่าเราจะต้องฝังชีวติฝากอนาคตไว้กบังาน 

ต้องตัง้อกตัง้ใจทำา ถ้าหากทำาแล้วเปลีย่นงานๆ กจ็ะหา 

ความเจริญงอกงามได้ยาก  เมื่อเราคิดถึงขั้นนี้แล้ว

เราต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่า ถ้าเราไม่ได้งานนี้เราจะไป

ทำางานอย่างอื่นได้หรือไม่ ถ้าไปทำางานอย่างอื่นเราม ี

ความเหมาะสมแค่ไหนเพยีงไร เราจะต้องฝึกฝนอบรม 

อะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะไรต่างๆ อย่างนี้เป็นต้น 

พูดง่าย ๆ ว่าเราเขียนแผนเขียนผังเขียนโรดแมป

เขยีนแผนทีช่วีติของเรา และอธบิายเป็นหวัข้อๆ ต่างๆ 

ของเราไว้ ณ วันหนึ่งเราว่างๆ เราก็เอาขึ้นมาดู หรือ

เราทำาเป็นแผ่นใหญ่ไว้ติดกับที่นั่งดูหนังสือ หรือว่า 

ติดไว้ในสมุดโน้ตในสมุดบันทึกของเราก็ได้ และ

หมั่นสำารวจดูว่าแผนหรือโรดแมปหรือแผนที่ หรือ 

โครงการหรือการกะการของเราไว ้มีอะไรที่จะ

เปลีย่นแปลงบ้างหรอืไม่ ถ้ามอีะไรเปลีย่นแปลงเราก ็

ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเพราะอะไรจึงเปลี่ยนแปลง และ

เปลีย่นแปลงแล้วจะเกดิอะไรขึน้ นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น และ 

เช่น อ่านหนังสือเล่มใดจะจบเมื่อใด จบแล้วจะอ่าน

เล่มไหนอีก ปลูกต้นไม้ไว้เมื่อใด กี่วันจะต้องทำาอะไร

กับต้นไม้บ้าง

 ที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่จะว่าง่าย

ก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก แต่ถ้าหากลองทำาแล้วก็จะได้

ความคดิได้ประสบการณ์ในการคดิ มองอนาคตเราจะรูจ้กั 

การมองเส้นทางทีเ่ราจะเดนิในชวีติของเราในกาลภายหน้า 

เราจะกะระยะเวลาของอนาคตในแต่ละห้วงๆ 

ได้พอสมควรเลยทีเดียว  เราลองฝึกทำาดูนะครับ 

ได้ผลประการใดลองบอกครูบ้าง พบกันใหม่ครับ 

สวัสดีครับ

 คณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ให้บรกิารตรวจสขุภาพสายตา เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล- 

แด่สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ณ องค์การ- 

บริหารส่วนตำาบลบ้านแพน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

เมื่อวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม 2558 โดยได้ให้บริการ 

ตรวจสขุภาพสายตา วดัสายตา และประกอบแว่นสายตา 

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีปัญหาด้านสายตา 

ทีม่ีฐานะยากจน และให้ความรู้แก่ผู้นำาท้องถิ่นให้ม ี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพสายตา การไปให้บริการตรวจสุขภาพสายตาครั้งนี ้

มีประชาชนสนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพสายตา  และประกอบแว่นจำานวน 300 คน  

คณะทัศนมาตรฯ บริการตรวจสุขภาพสายตา 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๕) วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

    
 
 
 
 
 

เส้นทาง

 ถ้าเราจะไปทีใ่ดสกัแห่งหนึง่หรอืหลายแห่งกต็าม 

เรามกัจะนกึว่าจะไปทางไหนไปโดยยานพาหนะอะไร

ไปกบัใคร ไปเพ่ืออะไรจะกลับเมือ่ไหร่อะไรเหล่านี้

เป็นต้น

 ลกูศษิย์ครบั  เดีย๋วนีเ้ราจะคุน้กบัคำาว่า  โรดแมป 

หรือว่าปฏิทินชีวิตหรือว่าแผนที่ชีวิตหรือว่า

แผนการชีวิต และจะมีคำาอื่นๆ ที่มีความหมาย

ใกล้เคยีงกนั ไม่ไปเอาความหมายโดยตรงอย่างเดยีว 

เรากพ็อจะทำาความเข้าใจง่ายๆ ว่าคำาเหล่านี ้หมายถงึ 

การวางแผนในการดำาเนินชีวิตนั้นนั่นเอง หรือ

อกีทางหนึง่เป็นแนวทางในการกระทำาการอย่างใด

อย่างหนึ่งก็หมายความไปได้

 แผนทีช่วีติหรอืแผนการหรอืว่าความมุง่หมาย

ในการเดินทางนั้น เราจะต้องนึกไปถึงระยะทาง 

ระยะเวลาท่ีใช้ ยานพาหนะท่ีใช้และสิ่งต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง รวมความแล้วเราจะทำาอะไรกำาลังคิด

ทำาอะไรนั้นนั่นเอง

 เราเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู ้ที่ทำาอาชีพ

อะไรกต็าม ถ้าหากเราวางแผนหรอืว่าเรากะการไว้ว่า

เราจะทำาอย่างไร เช่น เราจะเรียนหนังสือเราจะ 

เรยีนกีปี่จบ มแีผนการอย่างไรบ้างเคยได้เอารายละเอยีด

ของการเรียนมาศึกษาดูบ้างหรือไม่ และที่สำาคัญ

มีข ้อผิดพลาดอะไรเราจะแก้ไขอย่างไรบ้าง   

และเมื่อจบแล้วเราคิดจะไปสมัครทำางานหรือจะ

ไปทำางานเป็นธุรกิจส่วนตัว หรือจะดำาเนินการ

อะไรต่างๆ ในการที่จะดำารงชีพได้ 

 การที่เราคิดไปต่างๆ เช่นนี้นั้นเราอาจจะ 

ลืมก็ได้ หรือเราอาจจะคิดบางประการสับสน

เมื่อเราผิดพลาดในบางขั้นตอน เราก็จะต้องไป

ตัง้ต้นคดิใหม่หรอืวางแผนใหม่กจ็ะทำาให้เราเสยีเวลา

ไปโดยใช่เหต ุครคูดิว่าวธิง่ีายๆ ลองคดิและลองทำาดู

 เราทำาโรดแมปสำาหรับตัวเราเอง ดูตัวอย่าง

ที่เขาทำาในหนังสือพิมพ์ ดูตัวอย่างท่ีเป็นข่าว

อะไรต่างๆ เขาจะมีโรดแมปหรือเขาจะมีแผนผัง

หรือเขาจะมีชาร์ต หรือเขาจะมีตารางในการที่จะ 

ทำาในการท่ีจะลงมอืทำา กำาหนดเวลาและบางอย่าง

ก็กำาหนดวิธีในรายละเอียดไว้ และถ้าให้ดีเราก ็

ทำารายละเอียดของเราไว้ อย่างเช่น ถ้าเราเรียน

หนังสือเมื่อจบแล้วเราคิดว่าเราจะไปทำางาน   

เราต้องดูด้วยว่าศาสตร์หรือวิชาหรือความรู  ้

ที่เราเรียนนั้นตรงกับความต้องการที่แท้จริง 

ของเราแค่ไหนเพียงใด เพราะถ้าเราไปทำางาน
(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “โพชฌังคปริตร” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพระครูสัญญาบัตร ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส

วดัในเขตบางกะปิและใกล้เคยีงจำานวน 9 รปู โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี 

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมในพิธีอย่าง

พร้อมเพรียง ณ  หอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เมื่อวันที่  22  กันยายน  2558 

     โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่า  

การจดัสวดพระปรติรมหากศุลเฉลมิพระเกยีรตถิวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัในกาลนี้ 

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดงานเจริญพระพุทธมนต์ “โพชฌังคปริตร” เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานุภาพของการสวดพระปริตรมหากุศลจะคุ้มครอง

อภบิาลรกัษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ให้ทรงเป็นศนูย์รวมแห่งจติใจของชาต ิ และประชาชนชาวไทย 

ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคพยาธิภยันตรายใดๆ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

ยิง่ยนืนาน ทรงสถติในไอศรูย์ราชสมบตั ิ ทรงเป็นร่มฉตัรมิง่ขวญัร่มเกล้าของพสกนกิรชาวไทยช่ัวกาลนาน 

และอำานาจของกุศลที่ชาวไทยร่วมกันบำาเพ็ญเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จะคุ้มครองประเทศไทย  ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน  

 จากนั้น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรม-

ฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จากนัน้ พระสงฆ์เจรญิพระพุทธมนต์ “โพชฌังคปรติร” (7 ตำานาน)

 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี อธิการบดี ม.ร. กล่าวขอบคุณในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในโอกาส 

ที่บุคลากรร่วมใจกันในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นมหากุศลครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน  

ชาวรามคำาแหงร่วมใจสวดมนต์ถวายในหลวง

 ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ร่วมกับ 

สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

สำ านักงานคณะกรรมการการ-

อดุมศกึษา สำานกังานพฒันาเศรษฐกจิ

จากฐานชีวภาพ และสหกรณ์กวาง

แห่งประเทศไทย จดัการแสดงพเิศษ “AECCo-Music: 

เสียงสะท้อนบนดินแดนอุษาคเนย์” โดย วงกอไผ่ 

วงดนตรีร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันท่ี 

3 กนัยายน 2558 ณ หอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช 

เพื่อนำาเสนอบทเพลงอาเซียนในสไตล์วงดนตรี

ร่วมสมัย นำาเข้าสู่การเผยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสะท้อนภาพ 

ความสัมพันธ์ที่มีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนแถบนี้ 

 โอกาสนี้ อาจารย์อัษฎาวุธ  สาคริก  กรรมการบริหาร มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ มือระนาด-ขิม 

วงกอไผ่ กล่าวว่าการแสดงในครั้งนี้ เป็นการนำาเสนอบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน

ทัง้ 10 ประเทศ โดยผ่านวธิกีารคดิ เรยีบเรยีงในลกัษณะของดนตรทีีเ่ป็นแบบฉบบัของวงกอไผ่ 

ม.ร. แสดงบทเพลงของอาเซียน 

(อ่านต่อหน้า 11)


