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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
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ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
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โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
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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
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(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
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 ฉบับที่ ๓๘

วันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

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

   
 
        รามฯ 2 จัดกิจกรรม “เดิน-ปั่น เพื่อพ่อ”

รักษาราชการแทนอธิการบดีอวยพรปีใหม่

เผยปลื้มใจเห็นความรักความสามัคคีของชาวรามฯ

	 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

อวยพรปีใหม่ประชากรชาวรามคำาแหง	 ปลื้มใจที่ได้เห็น 

ชาวรามคำาแหงมีความรักความสามัคคีช่วยนำาพามหาวิทยาลัย

ให้ก้าวหน้า	ฝากนักศึกษามีวินัย	มุ่งมั่นตั้งใจเรียนให้จบ 

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคม

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี	ม.ร.	กล่าวในโอกาสวันข้ึนปีใหม่	

ปี	 2559	 ว่าในนามของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ขอบารมีองค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

ปกป้องคุ้มครองประชาคมชาวรามคำาแหง	ทั้งคณาจารย์	ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที	่

ศิษย์เก่าและนักศึกษา	 ให้มีแต่ความสุขความเจริญ	 คิดหวังส่ิงใดขอให้สมดังปรารถนา 

และมีแต่ความเจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป

 “ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ชาวรามคำาแหงต่างเห็นว่ามหาวิทยาลัย 

ของเรามีนิมิตหมายที่ดีในการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ 

      
นายกสภามหาวิทยาลัย 
อวยพรปีใหม่ 2559

 กองงานวิทยาเขตบางนา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	“รามฯ	2 

ร่วมใจเดิน-ป่ัน	เพ่ือพ่อ”	โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานถวายราชสักการะ	 และถวายพระพรชัยมงคล

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พร้อมนำา 

ผู้เข้าร่วมงานป่ันจักรยานและเดิน	 บริเวณโดยรอบวิทยาเขตบางนา 

เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2558	

 บรรยากาศภายในงานมคีณะผูบ้รหิาร	บคุลากร	นกัศกึษา

กลุม่กจิกรรมต่างๆ	 เช่น	พรรคพลงัราม	กลุม่นกัศกึษารามฯรกัษ์ป่า	และประชาชนย่านรามคำาแหง	2 

ย่านทุ่งเศรษฐี	 รวมทั้ง	 ผู้ประกอบการหอพักย่านวิทยาเขตบางนา	 และกลุ่ม	 RAM 2	 BIKE	

ต่างพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก	 

โดยกิจกรรมครั้งนี้	อธิการบดี ม.ร.	นำาปั่นจักรยานออกจุดสตาร์ท	เวลา	09.19	น.	เป็นกิจกรรม

ปั่นจักรยาน	บริเวณถนนรอบวิทยาเขตบางนา	6	รอบ	ระยะทาง	10.19	กิโลเมตร	และกิจกรรม

การเดิน	บริเวณรอบสระนำ้า	3	รอบ	ระยะทาง	2.59	กิโลเมตร	

  โอกาสนี้	ผศ.พิทยา  สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต	กล่าวรายงานว่าเนื่องใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 5	 ธันวาคม	 2558	 

กองงานวิทยาเขตบางนา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ได้จัดกิจกรรม

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.เชิญวางพานพุ่ม 
วันพ่อขุนรามคำาแหง 17 ม.ค. นี้

(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อขุน- 

รามคำาแหงมหาราช	17		มกราคม		2559  เชิญชวนผู้แทนหน่วยงาน 

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ	 เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย	

	 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	 เมื่อวันที่	 5	 ตุลาคม	 2553 

กำาหนดใหว้ันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 (17	มกราคมของทุกปี)	และ 

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 (11	 กรกฎาคมของทุกปี)	 เป็นวันรัฐพิธี 

โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ	 เพ่ือเทิดทูนและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของมหาราชทั้งสองพระองค์	นั้น

	 โอกาสนี้	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

ในวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 วันที่	 17	 มกราคม	 2559	 เพื่อน้อม 

รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช	 ผู้ทรงพระคุณ 

อันย่ิงใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย	 	 อีกท้ังยังได้อัญเชิญพระนาม 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราชเป็นช่ือของมหาวิทยาลัย	 โดยจะมีพิธีบวงสรวง 

ถวายราชสักการะ	และพิธีทางศาสนา	ตั้งแต่เวลา	 07.00	น.	ณ	บริเวณ 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราชภายในบริเวณ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 (หัวหมาก)	 รวมทั้งมีพิธีวางพานพุ่มถวาย 

ราชสักการะ	ตั้งแต่เวลา	08.00	น.	เป็นต้นไป		ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญชวน 
(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	คาดหวังปีใหม่	 2559 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	

เป็นกำาลังสำาคัญในการรับใช้สังคม-บ้านเมือง	 รวมทั้งสร้าง

ความสงบสุขให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 นายวิรัช   ชินวินิจกุล 	นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

กล่าวว่าในรอบปี	 2558	 ที่ผ่านมาสถานการณ์สังคมโลก 

มีความวุ่นวาย	 ท้ังการก่อการร้าย	 ภัยพิบัติ	และปัญหาด้านสังคม 

การเมือง	และเศรษฐกิจ	โดยส่งผลให้ประชากรโลกต้องระมัดระวังในทุกๆด้าน 

และสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลกระทบกับประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่าง 

การปฏิรูปประเทศ	

	 “ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้เข้าไปมี

ส่วนในการปฏิรูปประเทศไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 สมาชิก

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	รวมทั้งได้รับโอกาสดำารงตำาแหน่งข้าราชการ

ระดับสูง	เป็นปลัดกระทรวง	จำานวน	6	กระทรวง	



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

สถาบันการศึกษา	 ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมวาง 

พานพุ่มถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามคำาแหง 

มหาราชด้วย

	 สำาหรับความเป็นมาของ	 “วันพ่อขุนรามคำาแหง 

มหาราช”	 เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 

ท่ีโคกปราสาทร้าง	 จังหวัดสุโขทัย	 เม่ือวันท่ี	 17	 มกราคม	 

2376	 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันท่ี	 17	 มกราคมของทุกปี 

เป็นวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 วันสำาคัญทางประวัติศาสตร์	

ตั้งแต่วันที่	17	มกราคม	2533	เป็นต้นมา

ม.ร. เชิญวางพานพุ่มฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

“รามฯ	2	ร่วมใจเดิน-ป่ัน	เพ่ือพ่อ”	โดยเชิญชวนข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ี	 นักศึกษา	 หน่วยงานทุกภาคส่วน	 ตลอดจน 

ประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง	 มารวมพลังความรัก 

ความสามัคคี	 น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี	 แสดงความกตัญญูกตเวที

เพ่ือถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 อีกท้ัง	 ยังเป็นการส่งเสริม

ให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกาย

เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	

 ด้าน	 รศ.ปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ม.ร.กล่าวถวายพระพรชัยมงคล	ความว่า	 ข้าพระพุทธเจ้า 

รองศาสตราจารย์ปรีชา	 พหลเทพ	 รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	พร้อมด้วยข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	ผู้แทนหน่วยงานและประชาชน

ที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่	ณ	ที่นี้					มารวมใจกันเข้าร่วม 

กิจกรรม	“รามฯ	2	ร่วมใจเดิน-ปั่น	เพื่อพ่อ”	เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 88	 พรรษา	

ในปีพุทธศักราช	2558

	 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย	 ต่างปลาบปลื้ม

ปิติเป็นล้นพ้นท่ีได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี 

แสดงความกตัญญู	น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	 ท่ีได้ทรงอุทิศเวลา	 กำาลังพระวรกาย 

กำาลังพระปัญญา	และกำาลังพระราชทรัพย์	ปฏิบัติบำาเพ็ญ

พระราชกรณียกิจนานัปการ	 ดังเห็นได้จากโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 จำานวนมากกว่า	 4,000	 โครงการ 

ซึ่งพระปรีชาสามารถและพระเมตตาของพระองค์	

รามฯ 2 จัดกิจกรรม “เดิน-ปั่น เพื่อพ่อ” (ต่อจากหน้า 1)

ทำาให้เราได้เห็นความรักความสามัคคีของชาวรามคำาแหง 

ความรักความสามัคคีของคนในองค์กรจะทำาให้

องค์กรมีความเจริญงอกงาม ขอให้ทุกคนทำาหน้าที่

ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยกันเป็นแรงขับเคลื่อน

ให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไปได้อย่างต่อเน่ือง 

 แม้บางคร้ังอาจจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 

แต่ถ้าหากเรามองเป้าหมายเดียวกัน คือ การทำางาน 

พัฒนามหาวิทยาลัย ความเห็นต่างอาจเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่นำาไปสู่การพัฒนางานได้เช่นกัน อีกทั้ง ในปี 2559 

มหาวิทยาลัยและประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างเต็มตัว ขอให้บุคลากรช่วยกันทุ่มเททำางานให้กับ

มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ให้มีความพร้อมและปรับตัว 

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญนี้ด้วย”

 รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร.	กล่าวด้วยว่า	

สำาหรับนักศึกษา	 ขอให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	

เพราะชีวิตจะประสบความสำาเร็จได้ถ้าการศึกษา

เป็นไปดั่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้	 ในช่วงวัยเรียน 

เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ		การจะเลือกเส้นทางใดก็ตาม

ขอให้ปรึกษาหารือพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 หรืออาจารย์ 

ท่ีปรึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดตารางให้เข้าพบอาจารย์

แต่ละคณะเอาไว้	

 “การเรียนในรามคำาแหง นักศึกษามีอิสระ

ในการตัดสินใจ ไม่มีใครมาบังคับ ขอให้นักศึกษามีวินัย 

รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ        (ต่อจากหน้า 1)

ถือเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่ารามคำาแหงสามารถผลิตบัณฑิต

ที่มีความรู้	 มีคุณธรรมออกไปรับใช้สังคม	 บ้านเมือง	

และเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศชาติเสมอมา	ขอให ้

ชาวรามคำาแหงทุกคนจงภาคภูมิใจท่ีสามารถทำาหน้าท่ี

จัดการศึกษาได้อย่างดียิ่ง	 และขอให้ช่วยกันดูแล

มหาวิทยาลัยและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป”	

 นายกสภามหาวิทยาลัย	ยังกล่าวอวยพรปีใหม่	

2559	ว่า	“ในนามของสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย 

ช่วยดลบันดาลประทานพรให้ชาวรามคำาแหงทุกคน 

ประสบความสุขความเจริญ		มีสุขภาพพลานามัยที ่

สมบูรณ์แข็งแรง	สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	ได้อย่าง

ราบรื่น	และประสบความสำาเร็จยิ่งๆ	ขึ้นไป”

นายกสภาฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

ไม่เพียงประจักษ์แจ้งในหมู่ปวงชนชาวไทยเท่านั้น	

นานาประเทศต่างตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ 

และพระวิ ริ ยอุ ตสาหะที่ พระองค์ทรงทุ่ ม เท 

เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ 

และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา			

	 ในศุภวาระอันเป็นมิ่งมงคลนี้	ข้าพระพุทธเจ้า

ทั้งหลาย	 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต	

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม	 ถวายพระพรชัยมงคล 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่ง-

ศักดิ์สิทธิ์ในสากล	 ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ

แห่งพระสยามเทวาธิราช	และสมเด็จพระบูรพมหา-

กษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์	โปรดอภิบาลบันดาลดล 

ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	ทรงพระเจริญด้วย

จตุรพิธพรชัย	 มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	

ปราศจากโรคาพยาธิ	 และอุปัทวันตรายใดๆทรงพระ-

เกษมสำาราญ	พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน	พระบารมี

แผ่ไพศาล	ทรงสถิตเป็นร่มโพธ์ิทองของปวงชนชาวไทย

ตราบกาลนิรันดร	

 	 ท้ังน้ี	 ภายหลังผู้เข้าร่วมงานเข้าสู่เส้นชัยเป็นท่ี 

เรียบร้อยแล้ว	รศ.ปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. 

กล่าวด้วยว่า	“ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ท่ีได้มารวมพลังแสดงความจงรักภักดี และความสามัคคี

ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน ขออวยพรให้ทุกท่าน

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุข

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559นี้ด้วย”

มีความมุ่งมั่น และวางแผนชีวิตให้ดีก็จะสำาเร็จได ้

ในเร็ววัน  เหมือนเช่นบัณฑิตรามฯ จำานวนมากท่ีเรียนจบ 

ไปแล้วประสบความสำ า เ ร็จในหน้า ท่ีการงาน  

เพราะพวกเขามีความมุ่งมั่นตั้งแต่ช่วงที่เรียนรามฯ 

ติดตัวไปจนเข้าสู่การทำางาน เป็นคุณสมบัติโดดเด่น

ท่ีนายจ้างต่างก็ยอมรับให้บัณฑิตรามฯ เข้าทำางานในองค์กร”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง”	 ขอแสดงความยนิด ี

ต่อ	“อาจารย์วฒุฯิ”	หรอื	ผูช่้วยศาสตราจารย์

วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 ท่านอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สมัยที่	๒

 ท่านอาจารย์วุฒิศกัด์ิ		เคยรักษาการ

อธิการบดีแทน	 รองศาสตราจารย์คิม 

ไชยแสนสขุ	 เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์	๒๕๕๔ 

และ	

 ดำารงตำาแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามคำาแหงสมัยแรก	 เมื่อเดือนตุลาคม	

๒๕๕๔

	 เมื่อครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	

ท่านเป็นผู้สมัครเพียงรายเดียวที่เข้ารับ 

การสรรหาเป็นอธกิารบดมีหาวทิยาลัย-

รามคำาแหง	และผลการสรรหาปรากฏว่า

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ	์ ได้รบั 

คะแนนหยั่งเสียงให้เป็นอธิการบดีจาก 

ผูม้ีสิทธิลงคะแนนทั้ง	๓	สายคือ	

 สายคณาจารย์	 ๗๗๖	 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ	๙๐.๕๕

	 สายข้าราชการและเจ ้าหน้าที่	

๒,๗๙๒	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	๙๒.๘๒ 

 สายนักศึกษา ๑๑,๔๗๙ คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔

 รวมคะแนน	๓	สายได้ร้อยละ	๒๗๖.๘๑ 

จากคะแนนเต็ม	๓๐๐	

 ผลคะแนนครั้งนี้นับว่า

 ท่านกลบัมาเป็นอธกิารบดอีกีสมยัหนึง่

อย่างสง่างาม

นักศึกษาพิการ ม.รามฯ สร้างชื่อ
“กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่สิงคโปร์”

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

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพิการ 

ทั้ง 14 คน ที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “อาเซียน

พาราเกมส์ 2015” ครั้งที่ 8 จำานวน  

6 ชนิดกีฬา และสามารถคว้าเหรียญรางวัล

มาได้ถึง  12 เหรียญ เมื่อวันที่ 3 - 9 

ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์

 โอกาสนี	้อาจารย์สมหมาย  สรุะชยั		รองอธกิารบดฝ่ีายกิจการนักศึกษา	กล่าวว่ามหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

ภมูใิจกบัความสำาเรจ็ของนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ	 ท่ีตัง้ใจทำาหน้าทีใ่นฐานะผู้แทนของมหาวทิยาลยัและประเทศไทย 

อย่างดียิ่ง	 ทั้งอดทนฝึกซ้อม	 และแข่งขันด้วยมิตรภาพ	 มนีำ้าใจนักกีฬา	 จนประสบความสำาเร็จสร้างชื่อเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้	โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้เกือบทุกประเภทกีฬาที่ลงแข่งขัน	ซึ่งทุกคน 

มุ่งมั่นแข่งขันอย่างเต็มที่	 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ	 มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจกับการทำาหน้าท่ีของนักกีฬา

พิการทุกคน	 และพร้อมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและด้านกีฬาอย่างเต็มที่	 เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อม 

เข้าสู่การแข่งขันในปีต่อๆไป

	 ด้าน	นางสาวพิชญา  สระทองทา	ตัวแทนนักศึกษาพิการ	กล่าวว่าดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทน

ทีมชาติไทย	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์	2015	ในครั้งนี้	ซึ่งทุกคนได้รับการฝึกซ้อมเป็นอย่างหนัก

ตลอดระยะเวลา	4	เดือนที่ผ่านมา	และเมื่อผลการแข่งขันออกมาตรงตามเป้าหมายที่คาดไว้ก็ภูมิใจมาก

 “ดีใจท่ีสามารถเพ่ิมเหรียญทอง อีก 1 เหรียญให้กับประเทศไทยได้สำาเร็จ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และจะตั้งใจเรียนหนังสือ รวมทั้ง 

ฝึกซ้อมกีฬา ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อนำาชื่อเสียง

และเหรียญรางวัลกลับมาให้มหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป”

 สำาหรับ	 ผลการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์	 2015	 ที่นักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

สามารถคว้ามาได้	4	เหรียญทอง	8	เหรียญเงิน	และ	2	เหรียญทองแดง	ใน	5	ชนิดกีฬา	ได้แก่	1) กีฬาโกลบอล 

ประเภททีมชาย	โดย	นายนพดล  ภูศรีโสม	นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	นายศิวรินทร์  พรพิรุณ		นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์	และนายบัญชา ฝั้นคำาอ้าย	นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	คว้ามาได้ 4 เหรียญทอง  

กีฬาโกลบอล ทีมหญิง	โดย	นางสาวพิชญา  สระทองทา	นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 

 2) กรีฑา	ประเภท	100	 เมตร,	 200	 เมตร	และ	400	 เมตร	 โดย	นางสาวภัคจิรา  กำากัน	นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์	คว้ามาได้ 3 เหรียญเงิน 3) ฟุตซอล	ประเภททีมชาย	โดย	นายกิตติกร  บัวดี	นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์	นายสุริยะ  ยิ่งชูรส	นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	นายสินธ์ประเสริญ  เสริมผล นักศึกษา

คณะสือ่สารมวลชน	และนายปัญญาวฒุ ิ คพุนัธ์ นกัศกึษาคณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์	คว้ามาได้ 4 เหรยีญเงนิ 

4) ยกนำ้าหนัก รุ่นนำ้าหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม	โดย	นางสาวพิกุล  เจริญยิ่ง	นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	คว้ามาได้ 

1 เหรียญเงิน 5) ว่ายนำ้า ทีมผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร และกรรเชียง 100 เมตร ชาย คลาส 8 โดย	นายไพบูลย์  

วงศ์นนทภูมิ	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	 คว้ามาได้ 2 เหรียญทองแดง และ 6) โบว์ลิ่ง ทีมเดี่ยวและทีมคู่  

โดย	นายวรีพล  แสงวงั	นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์	และนายวรีศกัดิ ์ตัง้พลูพนัธ์		นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์	

ไม่ได้รับเหรียญรางวัล



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ได้มีการประชุม 

ครั้งที่	13/2558	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2558				โดยมี	นายวิรัช 

ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน	 มีผล

การประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้

 1. ผลการสรรหาอธิการบดี ม.ร.

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบผลการสรรหาอธิการบด ี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 ตามทีค่ณะกรรมการอำานวยการ 

สรรหาอธกิารบดเีสนอ	ซึง่ผูไ้ด้รบัการสรรหาจากประชากร 

ทัง้	3	สาย	คอื	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 

ซึ่งได้รับคะแนน	ดังนี้

 สายคณาจารย ์

	 ได้	776	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	90.55

 สายข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั และลกูจ้าง 

 ได้	2,792	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	92.82

 สายนักศึกษา 

 ได้	11,479	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	93.44

 2.  แต่งตั้งรองคณบดี

	 	 -	 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้รองคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	ดังนี้

	 	 	 	 1.	 อาจารย์	ดร.นันท์นภัสร		อินยิ้ม	

	 	 	 	 	 	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

	 	 	 	 2.	 ผูช่้วยศาสตราจารย์พนารตัน์	ขำาวงฆ้อง	

	 	 	 	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

	 	 	 	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง		คำาอ่อน	

	 	 	 	 	 	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 3. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่งตั้ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.พนัธ์เทพ	วทิติอนนัต์	ดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ	คณะนิติศาสตร์

	 	 -	 ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติแต ่ งตั้ ง	 

รองศาสตราจารย์เอมอร	 ดสิปัญญา	 ดำารงตำาแหน่งหวัหน้า

ภาควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์

 4. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไข

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์	

ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจำาหลักสูตร)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน	ฉบับปี	พ.ศ.2555	 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจำาหลักสูตร)

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

แก้ไขหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ	 สาขาวชิา 

บริหารสาธารณสุข	ฉบับปี	พ.ศ.2554	(ปรับปรุงอาจารย์

ประจำาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)	

 5. ปิดหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร 

ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ในภาค	1 

	ปีการศึกษา	2558	ภูมิภาค	(ครั้งที่	2)	ดังนี้

	 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ	(บริหารธุรกจิ)	ภาคภาษาองักฤษ		(แบบ	1)

	 นางปรีชญา	ชุมศรี		รหัสประจำาตัว	5129144501	

(สงขลา)	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ในภาค	1 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

	ปีการศึกษา	2558		(ครั้งที่	8)	ดังนี้

	 โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต		(แบบ	2)

 นางสาวนิลาวัลย์	สว่างรัตน์	รหัสประจำาตัว	

5419110015	ตั้งแต่วันที่	18	พฤศจิกายน	2558

	 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการเมือง

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

	 นายนรินัดร์	 ไชยรตัน์	 รหสัประจำาตวั	 5419860002 

ตั้งแต่วันที่	20	พฤศจิกายน	2558

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ในภาค	1 

	ปีการศึกษา	2558	(ครั้งที่	9)	ดังนี้

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ		สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (รัฐประศาสนศาสตร์)	 

แบบ	2	(เทียบโอน)

	 1.	พันตำารวจโทธราดล	เหมพัฒน์	รหัสประจำาตัว	

5619832004	ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2558

	 2.	นางกฤตภคั	หชัลฬีหา	รหสัประจำาตวั	5619832007	

ตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2558

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ในภาค	1	 

ปีการศึกษา	2558	(ครั้งที่	10)	ดังนี้

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ		สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

	 ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ	(รัฐประศาสนศาสตร์)	แบบ	2	

(เทียบโอน)

 นายประกาย	นำา้ใจทหาร	รหสัประจำาตวั	5619832009 

ตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2558

	 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการเมือง

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2	

 พลตำารวจโทสัณฐาน	 ชยนนท์	 รหัสประจำาตัว	

5519860026	ตั้งแต่วันที่	3	ธันวาคม	2558

  -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ในภาค	1	 

ปีการศึกษา	2558	(ครั้งที่	11)	ดังนี้

	 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	(รฐัศาสตร์)	ภาคภาษาองักฤษ	(แบบ	1)	 

	 1.	นางสาวณัฐฐาวีรนุช	 ทองมี	 รหัสประจำาตัว	 

5619800201	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต		(แบบ	2)	

	 2.	นายอำานาจ	เขมะบุลกุล	รหัสประจำาตัว	53191 

10015	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

 3.	 นางสาวดวงใจ	คงคาหลวง	รหัสประจำาตัว	53191 

10016	ตั้งแต่วันที่	9	ธันวาคม	2558

	 4.	นายอริญชย์	ณ		ระนอง	รหัสประจำาตัว	5419	1 

10003	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

 5.	 นางสาวสทุธาทิพย์	 กำาธรพิพัฒนกุล	 รหัสประจำาตัว 

	5419110021	ตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2558

	 6.	 นายอินทกะ	 	 พิริยะกุล	 รหัสประจำาตัว	 5519	

110008	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

 โครงการหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	(การพฒันาทรพัยากรมนษุย์)	แบบ	2

 7.	 นายช่วย	 นาคบรรพ์	 รหสัประจำาตวั	 5519480004	 

ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ		สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์

	 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	(รฐัประศาสนศาสตร์)	แบบ	2

	 8.	นางสาวกณกินนัต์		แสงมหาชยั		รหสัประจำาตวั 

5319830078	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 9.	นางวีณา		พึงวิวัฒน์นิกุล	รหัสประจำาตัว	5619	

832008	ตั้งแต่วันที่	8	ธันวาคม	2558

	 10.	นางสาวสุวรรณา		เทียนทอง	รหัสประจำาตัว	

5619832011	ตั้งแต่วันที่	8	ธันวาคม	2558

	 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการเมือง

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การเมือง)	แบบ	2

 11.	นางสาวภญิญาพชัญ์	 รตัน์พรษิฐ์	 รหสัประจำาตวั 

5119860126	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 12.	นางสาวกรรณิกา	 	 แช่ทอง	 รหัสประจำาตัว	

5119860165	ตั้งแต่วันที่	8	ธันวาคม	2558

	 13.	นายวิริยะ	 	ลิขิตวงศ์	 รหัสประจำาตัว	511986 

0178		ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 14.	ร้อยตรีอนุรักษ์		เก่งเรียน	รหัสประจำาตัว	5119 

860235	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 15.	นางสาวธนิดา		เผ่าเหลืองทอง	รหัสประจำาตัว 

5119860262	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 16.	พันเอกนพดล		ศรีสิงห์	รหัสประจำาตัว	5119	

860320	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 17.	นายณัฐพัชร์		อำาพันยุทธ์	รหัสประจำาตัว	5119 

860414	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 18.	นายนนทพัทร์		ศิริโรจน์	รหัสประจำาตัว	5119	

860438	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 19.	นางเสาวนย์ี		อาภามงคล		รหสัประจำาตวั	5119	 

860465	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 20.นางรฐักมล		ค้อสวุรรณด	ีรหสัประจำาตวั	5119 

860478	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 21.	นายกติตพินัธ์	 ใจด	ีรหสัประจำาตวั	5119860562	

ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 22.	นายชติชนก	สมประเสรฐิ	รหสัประจำาตวั	5119 

860599	ตั้งแต่วันที่	11	ธันวาคม	2558

	 23.	นายภูดิท	 มิตรภักดี	 รหัสประจำาตัว	 5219	

860080	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 24.	นายเจษฎา	 	 ทัพวัฒน์	 รหัสประจำาตัว	 5319	

860132	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 25.	นางสาวเบญญาภา		วงษ์แหวน		รหสัประจำาตวั 

5419860021	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 26.	นายบญุเกยีรต	ิ 	การะเวกพนัธุ	์รหสัประจำาตวั	

5519860007	ตั้งแต่วันที่	11	ธันวาคม	2558

	 27.	นายสนั่น		เล่าประวัติชัย	รหัสประจำาตัว	5519	 

860015	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 28.	นางสาวรณนัธร		พลชาต	ิรหสัประจำาตวั	5519 

	860030	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 29.	นายพรชัย		ปานอ่อน	รหัสประจำาตัว	5519	

860051	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2558

	 30.	นายณฐัณภรณ์	 เอกนราจนิดาวฒัน์	 รหสัประจำาตวั 

5619860029	ตั้งแต่วันที่	8	ธันวาคม	2558



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

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

ตอน AEC กรุงศรีฯ โมเดล

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ตัง้แต่ปลายปีท่ีแล้ว	หนึง่ในหลาย	ๆ	เรือ่งทีเ่ราจะได้ยินได้ฟัง	ได้อ่านบ่อยมาก 

ก็คือเรื่องการรวมตัวของสมาชิกอาเซียนเป็น		AEC		ที่กำาลังจะเริ่มกันจริงจัง 

ในปีหน้า	(พ.ศ.2559)	นีเ่อง	ไม่ต้องดทูีไ่หนไกลหรอกครบั	หนงัสอืข่าวรามคำาแหง

ที่ท่านอ่านอยู่นี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับ	AEC	ลงให้อ่านอยู่เกือบทุกฉบับ

	 ก่อนไปต่อ	ผมขอยมืเนือ้เพลง	“ยกมอืขึน้”	ของโจอีบ้อย	มาร้องสกัหน่อย 

(นึกภาพการแร็พของพี่โจ้ตามไปด้วยนะครับ)

	 อยากสวยอยากใสอยากเด่น	แต่ดันเรียนไม่เก่ง	ก็ขอให้ยกมือขึ้น

	 อยากรวยอยากเท่อยากหล่อ	แต่ยังขอเงินพ่อ	ก็ขอให้ยกมือขึ้น

	 ใครรู้ว่า	AEC	คืออะไร	แล้วเขาทำาไปทำาไม	ก็ขอให้ยกมือขึ้น

	 อ้าว	ก็สองวรรคแรกยังมีคนยกมือขึ้นตามอยู่ดี	ทำาไมพอถึงวรรคที่สาม

ถึงได้หดมือลงไปหมด	ไม่มีใครยกเลยล่ะครับ		

 ทีจ่รงิถ้าจะถามกนัจรงิ	ๆ	กต้็องมคีนตอบได้อยูบ้่างแหละครบัว่า		AEC	คอือะไร 

และจะทำาไปทำาไม	 แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าข้อมูลเรื่องนี้เยอะเหลือเกิน	

จนขีเ้กยีจอ่าน	เพราะบางคนถอืคตว่ิา		“ยาวไปไม่อ่านกม็”ี		แม้แต่คำาเรยีกภาษาไทย

ของ	AEC	คืออะไรก็ยังไม่รู้

	 AEC	มาจากคำาเต็มว่า	ASEAN	Economic	Community	แปลเป็นไทยว่า 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”		ซึ่งตามข้อตกลงจากการประชุมร่วมกันนั้น 

ประชาชาติอาเซียน	 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก	 10	 ประเทศคือ	 อินโดนีเซีย		

มาเลเซีย	 	ฟิลิปปินส์	 	สิงคโปร์	บรูไน	 	กัมพูชา	ลาว	 	 เมียนมา	 เวียดนาม	และ

แน่นอนว่าต้องมีประเทศไทยของเราด้วย		จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(AEC)	ภายใน	พ.ศ.	2558		โดยกำาหนดเป้าหมายให้มีตลาดและ 

ฐานการผลิตเดียวกัน	 (Single	Market	 and	 Production	 Base)	 และมีการ	 

เคลื่อนย้ายสินค้า		บริการ	การลงทุน		แรงงานฝีมือ	และการเคลื่อนย้ายเงินทุน

ที่เสรีมากขึ้น

	 เรื่อง		AEC	ที่จะเขียนต่อไปนี้	ผมจะเน้นแต่เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน

เสรีระหว่างประเทศสมาชิกนะครับ	 เพราะความเข้าใจของคนจำานวนไม่น้อย

ก็คือจะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทำางาน 

ในประเทศอื่น	ๆ	ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี		ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ 

ต่อการประกอบอาชพีและการมงีานทำาของคนไทยได้	แต่ถ้าอ่านให้ด	ีๆ	จะเหน็ว่า

เขาเน้นที่การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเป็นหลัก	ไม่ใช่แรงงานทั่วไป

	 ที่จริงจะมีหรือไม่มี	 AEC	 เราก็คงเห็นอยู่ว่ามีแรงงานอาเซียนเต็มบ้าน

เต็มเมืองอยู่แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นคนรับใช้ตามบ้าน	 เด็กเสิร์ฟ	 พ่อครัว	 แม่ครัว	

แรงงานตามโรงงานต่าง	ๆ	หรือแม้แต่แคดดี้สาว	ๆ	ตามสนามกอล์ฟ	ก็ยังม ี

คนจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเข้ามาทำางานมากขึ้นเรื่อย	ๆ	จนบางทีผมก ็

สงสัยเหมือนกันว่า	 แรงงานไทยหายไปไหนหมด	 เขาไปทำาอะไรกัน	 เพราะ

แม้แต่หาคนไทยมาทำางานเป็นคนรับใช้ตามบ้านก็หายากหาเย็นเหลือเกิน

	 เขยีนมาจะจบอยูแ่ล้ว	เพิง่นกึได้ว่าผมเขยีนถงึ	AEC	ทีเ่ป็น	“กรงุศรฯี	โมเดล”	

นี่นา	ที่เขียนอย่างนี้เพราะตั้งใจจะบอกว่าการที่คนในประเทศอาเซียนเข้ามาอยู่

ในบ้านเมืองเราเต็มไปหมดนั้น	 ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะครับ	 ที่จริงมีมาตั้งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว	หลักฐานเรื่องนี้อยู่ในหนังสือ	“ประวัติศาสตร์

ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม”		เขียนโดย	นิโกลาส์			แชร	แวส 

(เขียนตามแบบของคุณสันต์	ท.	โกมลบุตรซึ่งเป็นผู้แปล)	ซึ่งเข้ามากรุง-

ศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ในปี	พ.ศ.		2231

	 ส่วนสำาคัญของหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในบทที่	14		ชื่อบท	“ว่าด้วย 

คนต่างด้าวที่กลายมาเป็นคนชาวสยาม”		บทนี้เขียนไว้ว่าสยามมีประชากร 

เป็นจำานวนมากก็จริง	 แต่เป็นคนต่างด้าวเสียกว่า	 1	 ใน	 3	 ที่มีมากก็คือ 

   ก๋านบอกถดิทาง			หมายถงึการบอกทศิทางของชาวลาว 

จะดูจากทิศเหนือเป็นหลัก		โดยยึดเอาทางไหลของ	 	แหม่นำ้าของ 

คอืแม่นำา้โขงซึง่ไหลจากเหนือลงใต้		นยิมบอกเฉพาะทศิหลกั		4		ทศิคอื	

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

ถิดเหนือ ทิศเหนือ

ถิดใต้ ทิศใต้

ถิดต๋าเว็นออก ทิศตะวันออก

ถิดต๋าเว็นตก ทิศตะวันตก

								นอกจากนี้แล้วยังใช้คำาเหล่านี้ในการบอกทิศทาง

กำ้าซ่าย ด้านซ้าย

กำ้าขวา ด้านขวา

ทางหน้า ด้านหน้า

ทางหลัง ด้านหลัง

ทางเทิง ข้างบน

ทางหลุ่ม ข้างล่าง

ก่งไป๋,	ซื่อไป๋ ตรงไป

ถอยหลัง	ลบคืน ถอยหลัง

เลี่ยวคืน กลับรถ

ก๋งข๋าม ตรงข้าม

แป๊ะกั๊บ ติดกับ

ข่าง ข้าง

อยู่หว่างก๋าง อยู่ระหว่างกลาง

 ในเรื่องภูมิศาสตร์มีการใช้คำา		 		ถิดต๋าเว็น 

ออกเสี่ยงเหนือ	หมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	    

ถดิต๋าเวน็ออกเสีย่งใต้			หมายถงึทศิตะวนัออกเฉยีงใต้				และ			   

ถิดต๋าเวน็ตกเสีย่งเหนอื			หมายถงึทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื		

ถิดต๋าเว็นตกเสี่ยงใต้	หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้

	 ชาวลาวส่วนใหญ่ก็นิยมใช้สถานที่เป็นจุดเด่นในการบอกทิศทาง		 เช่น		

สะพาน				อาคารสถานที่ทำาการ			วัด			โรงเรียน				โรงพยาบาล		ว่าสถานที่จะไป 

อยู่ใกล้กับสถานที่ใดจะได้ไปถึงที่หมายได้

คนลาวและมอญซึง่	 “คนสยามจบัเป็นเชลยศกึและกวาดต้อนเข้ามาในราชอาณาจกัร”		

แต่เนื่องจากจำานวนคนเหล่านี้มีมากทำาให้กลัวว่าอาจรวมกำาลังกันกระด้างกระเดื่องได้ 

จึงได้จัดแยกย้ายให้กระจายไปอยู่ในที่ต่าง	ๆ 		แต่แชรแวสก็ได้สรุปว่า	“จนกระทั่ง

ทุกวันนี้มีปะปนเข้ากับคนสยาม	จนยากที่จะพิจารณาเห็นความแตกต่างได้”

	 นอกจากคนลาวและมอญแล้ว	 ก็ยังมีคนจากอินโดจีน	 ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า	

ชาวตังเกี๋ย	 ชาวโคแช็งชีน	 กับชาวเขมร	 เข้ามาตั้งนิคมอยู่และ	 “พระเจ้าแผ่นดิน

ทรงแต่งตั้งให้หัวหน้าราษฎรแต่ละสังกัดชาติ	 ปกครองกันเองตามประเพณีนิยม

ของแต่ละประเทศ”	อีกด้วย	

	 ขอแถมท้ายอีกนิดว่าในหนังสือยังบอกด้วยว่า	 “พวกมลายูมีอยู่มากมาย 

เหลอืคณานับ”	 เหน็ไหมล่ะครบัว่าคน	AEC	 เตม็บ้านเมอืงเรามาตัง้แต่สมยัอยธุยาแล้ว 

ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

	 ประสบการณ์เรยีนรูจ้ากโลกภายนอก	 จากโลก 

ที่เราเป็นอยู่	ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางชีวิต

และเป็นการสร้างกระบวนทัศน์	 (New	 Paradigm)	

ให้กับมนุษย์ทุกคน	 รวมทั้งผู้เขียนด้วย	 ยิ่งมนุษย์ 

ได้มีโอกาสเดินทางไปในสถานที่ที่แตกต่างจาก 

ส่ิงที่ตนเองใช้ชีวิตอยู่นั้น	 ถือว่าเป็นประสบการณ์

ทางการเรียนรู้และประสบการณ์ทางการศึกษาอีก

แบบหนึ่งที่จะนำามาถ่ายทอดและส่งผ่านไปยังผู้เรียน 

ให้เกิดมิตินิทัศน์ในการสร้างแรงบันดาลใจที่อยากจะ 

ไปเพิม่พนูความรู้ยิง่ๆขึน้	 แต่ทัง้นีม้นษุย์จะมลีกัษณะหนึง่

คอื	“ได้ดแูต่ไม่ได้เหน็	ได้ยนิแต่ไม่ได้ฟัง	(see	not	unseen, 

hear	 not	 unheard)	 นอกจากนี้ยังมีอีกลักษณะหนึ่ง	

คือ	 เวลาที่ออกเดินทางไปในสถานที่แตกต่างไม่ค่อย

จะเกบ็มาถ่ายทอดต่อ	หรอืเล่าต่อ	 เพราะเกรงใจ	จงึทำาให้

ประวตัศิาสตร์บอกเล่า	 (Oral	 History)	 หายไป	 กล่าวตาม 

ความเป็นจรงิแล้ว	 สิง่นีถ้อืว่าจะเกดิการเรยีนรูแ้ลกเปลีย่น 

แบ่งปันความรู้ซึง่กนัและกนัต่างหาก	(Knowledge	Sharing)

	 ผู้เขียนมโีอกาสเดนิทางพานกัศกึษาปรญิญาโท	

สาขาบริหารการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์ไปเพิ่มพูน

ความรู้ทางการบริหารสถานศึกษาในโลกหลังยุคใหม ่

ที่ประเทศญี่ปุ่น	ช่วงวันที่	1	ถึง	5	พฤศจิกายน	2558	 

ทีผ่่านมา	 การไปคร้ังนีถ้อืว่าเป็นการสร้าง	 “ภมูคิุม้กนั” 

และเกบ็เกีย่วทกัษะลลีาชวีติ	 (Social	 skill)	ของนักศกึษา

ด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของผู้ที่จะก้าวไปสู่

อาชีพผู้บริหารสถานศกึษาทีช่าญฉลาดและปราดเปรือ่ง

ในอนาคต

	 ถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์

ไทยกับญี่ปุ่นและจะเห็นว่าไทยมีความสัมพันธ์ตัง้แต่

สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	(417	ปี	33	พระองค ์ 

5	 ราชวงศ์)	 ที่ในสมัยนั้นมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำางาน

ในประเทศไทยจนได้บรรดาศักดิ์เป็น	 “ออกญา”	 ชื่อ

ยามาดา	 นางามาสา	 คิดว่าท่านผู้อ่านคงคุ้นชินกับ

ประวัติศาสตร์พอสมควร

 วกกลับมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางการศึกษา 

ของทัง้สองประเทศบ้าง	 โดยในรชัสมยัของพระบาท-

สมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลท่ี	5)	ประเทศไทย

ได้พัฒนาการศึกษาของรัฐชาติ	 โดยมีโครงการศึกษา

ฉบับแรก	พ.ศ.	 2441	 (เทียบเท่า	 พ.ร.บ.	 การศึกษา

แห่งชาติในปัจจุบัน)	ที่ประเทศไทยได้ลอกเลียนแบบ 

มาจากประเทศอังกฤษ	 จนเกิดสภาวะคนล้นงาน 

(Unemployment)	เพราะทกุคนต้องการเข้ารบัราชการ	

จนพระองค์ต้องมพีระบรมราชโองการให้หลวงไพศาลศลิป์ 

ไปศึกษาระบบการศึกษาของประเทศที่ใกล้เคียง 

ในเรือ่งการจดัการศกึษาทางด้านอาชพี	 (Vocational/Career 

Education)	ซึง่เป็นการแก้ปัญหาทางการศกึษาในสมยัน้ัน 

และประเทศไทยก็ได้เอามาเป็นแบบอย่างในการ

จดัการศกึษาของประเทศญีปุ่่นมาเป็นแบบอย่าง	 แต่ถ้า 

ศกึษาประวตัศิาสตร์ของญีปุ่่นจะเหน็ว่าญีปุ่่นได้นำาเอา 

การบรหิารจดัการการศกึษาของสมาพันธรัฐเยอรมนั 

มาเป็นแนวทางการจดัการศกึษา	คอื	การอาชวีศกึษา 

(Berufschule/Fachhochule)

 ในปัจจุบัน	 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนนักเรียนไทย

ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น	 ในสาขาต่างๆ	 มากยิ่งขึ้น 

เช่นทนุ	Monbukgakusho	Scholarship	ทนุ	JICA	(Japan 

International	 Cooperaation	 Agency)	 เป็นโครงการ

ฝึกอบรมผู้นำาเยาวชน	ซึง่ทนุการศกึษาเหล่านีส้ามารถ

หาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีสถานทูตญี่ปุ่นหรือเข้าไปหา

ข้อมลูใน	www.google.com	แล้วพมิพ์คำาว่าทนุรฐับาลญีปุ่่น

ก็จะได้ข้อมูลทันที

 

	 ญี่ปุ่นมีพัฒนาการศึกษาท่ียาวนานโดยเฉพาะ

ในสมยัเมจ	ิ (Meiji	 Period)	 ซึง่ตรงกบัสมยัรชักาลที	่ 5 

ของประเทศไทยและเช่นเดยีวกนัทีร่ฐับาลของประเทศน้ี 

ได้มีการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างเป็นสากล	 มีระบบ 

โรงเรียน	 (Schooling	 System)	 ที่ชัดเจน	 ถือว่าเป็น

ยุคสมัยใหม่	(Modernization)	ของญี่ปุ่นทั้งหมดด้วย	

การศึกษาของญี่ปุ่นเหมือนกับประเทศอื่นๆ	กล่าวคือ 

มีระดับอนุบาลศึกษา	 ระดับประถมศึกษา	 ระดับ

มัธยมศึกษา	 และระดับอุดมศึกษา	 การศึกษาผู้ใหญ่

การอาชวีศกึษา	 และการศกึษาตลอดชวีติ	 (Life-Long 

Education)

 ระดับอนุบาลใช้เวลา	3	ปี	รับเด็กอายุ	3-5	ขวบ	

ส่วนมากเป็นเอกชน	 เพื่อรองรับความสะดวกสบาย

ของผู้ปกครอง

 ระดับประถมศึกษา	จะใช้เวลาเรียน	6	ปี	ถือว่า

เป็นการศกึษาภาคบงัคบัของเดก็ทัง้ประเทศ	 (Compulsory 

Education)	เด็กสามารถแต่งชุดได้ตามสบายและ 

เด็กประถมศึกษาของรัฐบาลจะเรียน	 2	 ชั่วโมง	 และ

หยุดพัก	15	นาที	เพื่่อให้เด็กเปลี่ยนอิริยาบถ	ถือว่าเป็น 

การผ่อนคลายก่อนที่จะเรียนในวิชาถัดไป

 ระดับมัธยมศึกษา	(Secondary	Education)	

จะแบ่งออกเป็น	2	ระดับชั้น	คือ	ระดับมัธยมศึกษา-

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย	ซึ่งแต่ละระดับ

ใช้เวลาเรียน	 3	ปี	 จากนั้นจะมีการสอบเข้าเรียนต่อ 

มหาวทิยาลยั	 ซึง่ทำาให้นกัเรยีนในระดบันีเ้กดิสภาวะเครยีด

เพราะมีการแข่งขันสูง

 ระดบัอดุมศกึษา	 จะใช้ระยะเวลาเรยีนแตกต่าง

ในศาสตร์แต่ละสาขา	 เช่นเดยีวกบัการศกึษาไทย	แต่เป็น 

การฝึกปฏิบัติมากกว่า	(Theory	to	Action)

 ส่วนการอาชีวศึกษา	 ในประเทศญี่ปุ่นจะม ี

โปรแกรมทีเ่รยีกว่า	 Dual	 System	 คอืการเรนีรู้คู่ขนาน 

กบัการทำางานหรอืบางครัง้เรยีกว่า	 Sandwich	 Program	

ซึง่จะเรยีนและทำางานในเวลาเดยีวกนั	ซึง่เอาแบบอย่าง 

มาจากสมาพันธรัฐเยอรมันเช่นกัน	 บางท้องที่จะม ี

โปรแกรมการเรียนแบบ	 Vocational	 Education 

Training	 (VET)	 ซึง่ญีปุ่่นสามารถดำาเนนิงานทางการศกึษา

ได้อย่างยอดเยี่ยม

 1.	การเรยีนในระดับประถมศกึษา	 ครจูะมกีาร 

ออกแบบการเรียนรู้ที่ดี

	 2.	 วิชาพลศึกษาในทุกๆโรงเรียน	 ครูผู้สอน

จะฝึกให้ผู้เรียนได้มีการวางแผนในการเล่นหรือ 

การแข่งขัน

	 3.	 รัฐบาลญี่ป ุ่นจะมีการประชุมครูทุกป	ี 

เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

	 4.	 การสอบแข่งขนัเพือ่เรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั

ถอืว่าเป็นเรือ่งเครยีดสำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา-

ตอนปลายของญี่ปุ่น

	 5.	มหาวิทยาลัยต่างๆ	จะมีโรงเรียนเครือข่าย	

(Affiliation)		เพือ่จะเป็นการช่วยให้นกัเรยีนได้มทีีเ่รยีนต่อ

	 6.	 รัฐบาลส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการ

ศึกษาดูงานในต่างประเทศมากขึ้นและเป็นระยะๆ

 จะเห็นว่าในโลกหลังยุคใหม่	รัฐบาลญ่ีปุ่น 

ได้สร้างมิติการพัฒนาประเทศโดยยึดถือความศักดิ์สิทธ์ิ

ทางการศึกษามาประกอบการดำาเนินงานและเป็นฐานคติ 

และสิ่งที่ประเทศนี้มีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

เห็นจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัย	 และ 

ที่สำาคัญการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ	 (Public 

Spirituality)	 พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน 

หากกลับหันมาสังคมไทย	 ถ้าคนไทยถูกปลูกฝังให้ม ี

ระเบียบวินัยให้มากกว่าที่เป็นอยู่	 ผู้เขียนเชื่อว่า  

รัฐชาติไทยคงจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและไม่แพ้

ชาติใดในโลกนี้อย่างแน่นอน	ขอรับ!!!!	

ญี่ปุ่น : Excursion ที่ตราตรึง
รศ.พ.ต.ท.ดร. ศิริพงษ์  เศาภายน ผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ญี่ปุ่น : วันเวลาที่ยาวนานผันผ่านความสัมพันธ์ ไทย

ระบบการศึกษาญี่ปุ่นพอสังเขป

ข้อสังเกตบางประการของการศึกษาญี่ปุ่น



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

   

ห้องสอบซ้ำ�ซ้อน : อะไร ที่ไหน ทำ�ไม

	 นักศึกษาของรามคำาแหงบางคนอาจจะเคย

ได้ยินชื่อห้องสอบซำ้าซ้อนมาแล้ว	 บางคนอาจจะเคย

เข้าสอบที่ตึกสอบแห่งนี้	และหลายคนอาจไม่เคย 

ได้ยินชือ่ห้องสอบซำา้ซ้อนมาก่อน	อนัทีจ่ริง	ห้องสอบซำา้ซ้อน 

ไม่ได้แตกต่างไปจากห้องสอบอื่นๆ	ของมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องของกฎกติกาโดยทั่วๆ	ไป		เพียงแต่ว่าไม่ใช ่

นกัศึกษาทกุคนจะมสีทิธิเ์ข้าสอบ	ณ	ห้องสอบแห่งนีไ้ด้  

มีเพียงนักศึกษากลุ่มเดียวเท่านั้น	 ซึ่งก็คือนักศึกษา

ทีข่อจบการศกึษาในภาคนัน้ๆ	และจำาเป็นต้องเข้าสอบ

ตั้งแต่สองกระบวนวิชาขึ้นไป	 โดยเป็นกระบวนวิชา

ที่มีการจัดสอบวันและเวลาเดียวกัน	 นี่เป็นสาเหตุที่

ทำาให้มหาวิทยาลัยต้องจัดที่นั่งสอบให้กับนักศึกษา

กลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ

	 ห้องสอบซำา้ซ้อนมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน 

พอ	ๆ 	กบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	นับตัง้แต่การก่อตัง้เลย 

ก็ว่าได้	อาจารย์เก่าแก่หลาย	ๆ	ท่านของคณะมนษุยศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ	และเจ้าหน้าที่หลายท่าน	ได้เข้ามา 

ช่วยคมุสอบ	ณ	ห้องสอบนีม้าโดยตลอด		แรกเริม่เดมิที	

ห้องสอบซำ้าซ้อนใช้สถานที่อยู่ที่ตึกเก่า	 ติดกับรั้ว

โรงเรียนสาธิตประถม	ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นที่ตั้ง

ของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 (ฝ่ายประถม)  

จากนัน้เปลีย่นมาใช้สถานทีจ่ดัสอบร่วมกับการจดัสอบ

นักศกึษาทพุพลภาพ	ณ	ห้องสโมสร	หอประชมุพ่อขนุรามฯ 

(ห้องกระจกตดิกบัโครงการทำานบุำารงุศิลปวฒันธรรม

ของมหาวิทยาลัย)		และย้ายมาใช้สถานที่ปัจจุบัน	คือ 

ทีใ่ต้ตกึเวยีงคำา	 ห้องตดิกบัสถานทีส่อบพระภกิษ-ุสามเณร	

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2557	เป็นต้นมา

 ถึงตอนนี้	 นักศึกษาคงพอจะเดาออกแล้วว่า 

เพราะเหตใุดห้องสอบแห่งนีจ้งึมชีือ่ว่าห้องสอบซำา้ซ้อน 

ที่มาของชื่อห้องสอบซำ้าซ้อน		มาจากการจัดสอบ

ในกระบวนวิชาที่มีตารางสอบวันและเวลาเดียวกัน	 

ซึ่งตามปกติแล้วนักศึกษาจะต้องเลือกเข้าสอบได้

เพียงกระบวนวิชาเดียวเท่านั้น	 แต่เนื่องจากเป็นการ

สอบในภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นเรื่องขอจบ 

การศกึษาไว้	ทำาให้นกัศกึษามคีวามจำาเป็นต้องเข้าสอบ

ในทกุกระบวนวชิาทีม่หาวทิยาลยัจดัสอบ	การเข้าสอบ 

ณ	 ห้องสอบซำ้าซ้อน	 จึงหมายถึง	 การสอบตั้งแต่

สองกระบวนวิชาขึ้นไป	 นั่นเอง	 โดยในบางกรณ	ี 

นกัศกึษาหนึง่คนอาจเข้าสอบได้มากถงึสีก่ระบวนวชิา 

เลยทีเดียว	

	 สำาหรบัเวลาในการจดัสอบ	 จะเริม่ทำาการสอบ 

ตามเวลาปกตเิช่นเดยีวกบัตกึสอบอืน่	ๆ	คอืในคาบเช้า 

เริ่มต้นสอบเวลา		09.30	น.	และคาบบ่ายเริ่มสอบ

เวลา	14.00	น.	กรรมการจะแจกข้อสอบกระบวนวิชา 

ทีห่น่ึงให้นกัศกึษาก่อน	 หลงัจากผ่านไปแล้วหนึง่ชัว่โมง 

นักศึกษาจะได้รบัข้อสอบกระบวนวชิาทีส่อง	 (รวมทัง้ 

ข้อสอบกระบวนวชิาทีส่ามและกระบวนวชิาทีส่ี	่ ถ้ามี) 

โดยนักศึกษาจะได้รับเวลาในการทำาข้อสอบเพ่ิม 

อีกหน่ึงชั่วโมง	 นับจากเวลาที่ระบุไว้ในข้อสอบ

กระบวนวชิาทีส่องเป็นหลกั	 ตวัอย่างเช่น	 หากข้อสอบ

ในกระบวนวิชาที่สองระบุเวลาการทำาข้อสอบไว้ว่า 

09.30-12.00	น.		นักศึกษาก็จะสามารถส่งข้อสอบ

กระบวนวิชาที่สอง	 (รวมถึงกระบวนวิชาที่สามและ 

กระบวนวชิาทีส่ี	่ถ้าม)ี	ได้จนถงึเวลา	13.00	น.	สำาหรบั 

ข้อสอบกระบวนวชิาแรก	 นกัศกึษาจะต้องส่งตามเวลา

ที่ระบุไว้บนหัวข้อสอบเท่านั้น

 นักศึกษาที่เข้าสอบซำ้าซ้อนเป็นครั้งแรก	 ส่วนใหญ่ 

มกัไม่เข้าใจกฎกตกิาในการเข้าสอบทีห้่องสอบซำ้าซ้อน	

ทำาให้มีบางคนพลาดโอกาสเข้าสอบ	 ณ	 ห้องสอบซำา้ซ้อน  

ซึง่ในบทความนีจ้ะขอสรปุประเดน็หลกั	 ๆ	 เพือ่ใช้เป็น

แนวปฏิบตัสิำาหรบัเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสอบ	ดังน้ี

	 1.	 นักศึกษาควรตรวจสอบรายช่ือว่ามีสิทธิ์ 

เข้าสอบห้องสอบซำา้ซ้อนหรอืไม่		หลงัจากทีน่กัศกึษา

ย่ืนเรือ่งขอสอบซำา้ซ้อนทีค่ณะฯ	ของตนแล้ว	กส็ามารถ

ตรวจสอบรายชือ่ได้ก่อนวนัทีจ่ะเข้าสอบ	หรอืในวนัที ่

จะเข้าสอบ	 โดยกรรมการจะติดรายชื่อท้ังหมดไว ้

หน้าห้องสอบ		ในกรณีที่นักศึกษายื่นคำาร้องขอสอบ

ซำา้ซ้อนล่าช้า	 หรอืเป็นการยืน่เรือ่งเพิม่เตมิ	 อาจทำาให้ 

รายชือ่ของนกัศกึษาไม่ปรากฏบนลสิต์รายชือ่ของสวป.	 

ในกรณนีี	้นกัศกึษาควรนำาเอกสารทีท่างคณะฯ	ออกให้ 

พร้อมใบเสร็จรับเงินและตารางสอบไล่รายบุคคล	

ไปแสดงต่อกรรมการคุมสอบ	ณ	ห้องสอบซำ้าซ้อน 

เพือ่ขอเพิม่ชือ่แทรกสอบ	ทัง้นี	้หากเป็นไปได้	นกัศกึษา 

ควรไปสอบถามด้วยตนเองแต่เนิน่	ๆ 	เพือ่ให้กรรมการ

สามารถจดัเตรียมข้อสอบสำาหรับนกัศกึษาได้ทันเวลา	

ซึ่งในกรณีหลัง	เคยมีนักศึกษาบางรายชะล่าใจ	คิดว่า 

รายชื่อของตนเองอยู่ที่ห้องสอบแล้ว	 แต่เนื่องจาก

เป็นการยื่นคำาร้องล่าช้า	 จึงทำาให้คณะฯ	 ยังไม่จัดส่ง

รายชือ่ให้ห้องสอบซำา้ซ้อน	 และเมือ่นกัศกึษาเดนิทาง

มาสอบในวนัเวลาดงักล่าว	 กรรมการจงึไม่พบรายชือ่ 

ของนักศึกษา	นอกจากน้ัน	นักศึกษายงัขาดความรอบคอบ 

ไม่นำาเอกสารหลักฐานในการย่ืนขอสอบซำ้าซ้อน 

มาแสดงประกอบ	 ทำาให้ต้องนัง่รอข้อสอบเป็นเวลานาน 

และในบางกรณีไม่สามารถเข้าสอบได้

	 2.	นักศึกษาควรปฏิบัติตนและเคารพกฎกติกา 

ในการสอบ	 เช่นเดยีวกบัเมือ่เข้าสอบในห้องสอบปกต ิ

นบัตัง้แต่การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย	การเข้าสอบ 

ตรงเวลา	การเคารพและให้เกยีรตสิถานทีส่อบรวมทัง้ 

กรรมการคุมสอบ	 หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือ 

คำาถามใด	ๆ	ก็ควรยกมือเพื่อให้กรรมการมองเห็น

  ผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์

และนั่งรออยู่ที่เก้าอี้นั่งสอบของตนเอง	 ไม่ควรตะโกน

เสียงดังหรือถือวิสาสะเดินเข้าไปถามกรรมการเอง	

เนื่องจากถือเป็นการผิดระเบียบของห้องสอบ

	 3.	 นักศึกษาควรแบ่งเวลาในการทำาข้อสอบ

อย่างรอบคอบ	 เนื่องจากนักศึกษามีเวลาในการทำา

ข้อสอบจำากัด	 และต้องทำาข้อสอบมากกว่าหนึ่ง 

กระบวนวิชา	 ทั้งนี้	 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะทำา 

ข้อสอบในกระบวนวชิาใดก่อนหรอืหลงั	 หากนกัศกึษา

สอบผ่านในกระบวนวิชาใดๆ	 แล้ว	 จะไม่สามารถ

เข้าสอบ	ณ	ห้องสอบซำ้าซ้อนได้	 ต้องไปเข้าสอบที่

ตึกสอบตามปกติ	(ตามที่ระบุไว้ในตารางสอบไล ่

รายบุคคล)	เท่านั้น	

 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	 ข้อมลูดงักล่าวจะเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาและผู้สนใจไม่มากก็น้อย	 ช่วยคลาย

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าสอบที่ห้องสอบซำ้าซ้อน

ไปได้บ้าง	 หากนักศึกษายังมีคำาถามในประเด็นใด 

ก็สามารถซักถามกรรมการที่ห ้องสอบซำ้าซ้อน 

ได้โดยตรง	ซึง่กรรมการทกุท่านพร้อมท่ีจะตอบคำาถาม

และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอยู่แล้ว

   

 ชมรมครสิต์ศาสนา	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

จัดงานวันคริสต์มาส	 รามคำาแหง	 2015	 “วันแห่ง

ความรัก”	โดยมีกิจกรรมและซุ้มการละเล่นและ

ของขวัญต่างๆมากมายสำาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

เมือ่วนัที	่17	ธนัวาคม	2558	ณ	ลานหน้าพระบรมรปู 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

	 ชมรมขับร้องประสานเสียง	RU	CHORUS	

จัด	Work	Shop	การแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ	

:	Make	Up	Arts	And	Performance	Class	เมือ่วนัที่ 

17	 ธันวาคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุม	 207	 อาคาร

กจิกรรมนกัศกึษาโดยมนีายกติตคิณุ	(โอ๊ค)		กลิน่ขจร 

นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์	 ม.รามคำาแหง	 และเป็น

Make-up	artist	จาก	Kryolan	Thailand	เป็นวทิยากร 

ซึ่งมีประสบการณ์และผลงานการแต่งหน้าด้าน

โฆษณาและภาพยนตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

แสงสีฟ้า ลำาแสงอันตรายจากหน้าจอสมาร์ทโฟน ทำาลายสายตา
	 แสงสีฟ้า	คืออะไร	อันตรายอย่างไรเป็นสิ่งที่ควร

รู้อย่างยิ่ง	 เพราะในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือจอสัมผัส

หรือสมาร์ทโฟน	(Smartphone)	และคอมพิวเตอร์พกพา 

(Laptop)	 หรือแท็บเล็ต	 (Tablet)	 กลายเป็นปัจจัยที่ห้า	

สำาหรับทุกคน	 แต่ละคนอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์พกพา 

เหล่านี	้ ตดิตวัคนละ	 1	 ชิน้เป็นอย่างน้อย	 ไว้สำาหรบัพดูคยุ 

ตดิต่อสือ่สารกนั	 หรอืไม่กเ็ล่นเกม	 อ่านข่าว	 ส่งจดหมาย- 

อิเล็กทรอนิกส์	 ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสาร	 หรือ

ไม่ว่าจะทำางาน	 หรือซื้อขายสินค้า	 ก็ทำาได้บนอุปกรณ์

เหล่านี้	ได้อย่างง่ายดาย

 ท้ังนี	้ ประเทศไทยยงัตดิอันดบัผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอื 

หรืออุปกรณ์พกพา	 เยอะที่สุดในโลกอีกด้วย	 แซงหน้า	

สหรัฐอเมริกา	และญี่ปุ่นไปแล้ว	สังเกตได้ว่าไม่ว่าเราจะ 

เดนิไปไหน	 ขึน้รถ	 ลงเรอื	 กจ็ะเหน็แต่คนก้มหน้าเล่นมอืถือ

กนัทัง้น้ัน	แทบจะทกุที	่ทกุเวลากนัเลยทเีดยีว

แสงสฟ้ีา	คืออะไร?

รูปที่ 1 แสดงผลกระทบของลำาแสงสีฟ้า 

(ขอบคุณภาพจากเวป http://specphone.com)

 แสงสฟ้ีา	คอื	แสงทีผ่สมอยูใ่นช่วงแสงสขีาว	ทีม่นษุย์

มองเห็น	โดยแสงขาวแบ่งได้	7	สี	คือ	ม่วง	คราม	นำ้าเงิน	

เขียว	เหลือง	แสด	และ	แดง	แสงสีฟ้าจะผสมอยู่ในช่วง

นำ้าเงินกับคราม	 แสงสีฟ้าคือคลื่นแสงพลังงานสูง	 ที่มี

ความยาวคลื่น	400-500	นาโนเมตร

	 	 	 	 	 โดยแสงสีฟ้านั้น	จะมีอยู่รอบตัว	พบได้ในแสงแดด	

หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์	แต่ที่พบมากที่สุด	คือ	หน้าจอ

คอมพิวเตอร์,	 มือถือสมาร์ทโฟน	 และ	 แท็บเล็ต	 ที่นิยม

ใช้กันตลอดเวลามากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ	ทำาให้เป็น

อันตรายต่อดวงตาของเราอย่างที่เราคาดไม่ถึง

 การจ้อง	หรอืการใช้มอืถอืสมาร์ทโฟน	และแทบ็เล็ต 

อย่างต่อเนือ่ง	 เป็นเวลานาน	 จะเกิดผลกระทบกับเราเช่น 

ปวดตา	ตาแห้ง	พร่ามัว	นำ้าตาไหล	และผลเสียที่สุด	คือ 

เวลาก่อนนอน	 ที่คนมักจะเล่นไลน์	 แชตคุยกับเพื่อน 

หรือเล่นเกม	เป็นเวลาท่ีจะเกิดอันตรายจากแสงสีฟ้า 

มากทีส่ดุนัน่เอง	 และ	 เสีย่งต่อการเป็นโรค	 “คอมพวิเตอร์

วิชั่นซินโดรม”	 (computer	 vision	 syndrome)	 หรือ  

“โรคซีวีเอส”	ได้

รูปที่ 2 ผู้ใช้สมาร์ทโฟนตอนในที่มีแสงน้อย เช่น 

ในห้องนอน จะเห็นว่าลำาแสงสีฟ้าตกกระทบ

กับจอประสาทตาอย่างชัดเจน

	 	 	 	 	 จากงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าแสงสีฟ้า	 (Blue	

Light)	 จะทำาให้เซลล์ตายได้	 เนือ่งจากแสงสีฟ้ามีพลังงาน

มากพอที่จะไปกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระภายใน

ลูกตา	 แล้วสารอนุมูลอิสระจะทำาให้เซลล์จอประสาท

ตาตายได้	 อาจส่งผลทำาให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม	

คือจะมีอาการมองภาพตรงกลางไม่ชัดเกิดการมองภาพ

บิดเบี้ยวไป	 เหมือนมีจุดดำาบังตรงกลางภาพ	 และโรคนี้	

ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	 “แสงสีฟ้า”	 ยังถือเป็น

เรื่องเล็ก	 แต่มีอีกประเด็นที่กำาลังเป็นมหันตภัยเงียบ	 คือ	

“ตาขี้เกียจ”	(Amblyopia)

รูปที่ 3 ลักษณะรอยโรค 

ตาขี้เกียจ (Amblyopia)

     

     “ตาขี้เกียจ”	 คือ	 ภาวะที่ตานั้นไม่ได้ใช้งานนานๆ 

มันจะหยุดการทำางานแค่นั้น	 เช่น	 ถ้ามีตาข้างหนึ่งด ี 

อีกข้างมีสายตาสั้นมากๆ	ร่างกายจะใช้ตาข้างที่ดี	แล้วไม่

ใช้ตาข้างสายตาสั้นมากๆ	 นั่นหมายความว่า	 ตาข้างนั้น 

อาจจะมองเหน็แค่นบันิว้ได้	 ทีส่ำาคญัคอืไม่ว่าจะใช้การเลสกิ	

หรือแว่นสายตา	กช่็วยไม่ได้	ยกเว้นแต่แก้ไขก่อนอาย	ุ8	ขวบ	

 สายตาขี้เกียจ	 มักเจอข้างเดียวมากกว่า	 2	 ข้าง	 

ก็เคยมีเด็กที่เป็นทั้งสองข้าง	 น่าสงสารมาก	 เพราะเจอ

เมื่อตอนอายุ	 12	 ขวบไปแล้ว	 และเขาต้องเป็นอย่างนั้น

ไปตลอดชีวิต

	 ซึง่แนะนำาว่า	ควรจะป้องกนัไว้	ต้ังแต่เนิน่ๆ	ต้ังแต่ 

ยงัเดก็ๆ	 เลยดกีว่า	ผูป้กครองท่านใดทีเ่ลีย้งลกูด้วยมอืถอื	

หรอืแทบ็เลต็	 ควรจะดแูลบตุรหลานของท่าน	 ให้ห่างจาก 

อุปกรณ์พกพาพวกนี้	ไว้ก่อนดีกว่า

ทำาอย่างไรให้ห่างไกล จาก แสงสีฟ้า
รูปที่ 4 สุภาพสตรีนิยมใช้

หน้าจอสมาร์ทโฟน

แทนกระจก สำาหรบัเสรมิสวย

เป็นการใช้สายตา

จ้องหน้าจอมากโดยไม่รู้ตัว

	 *	 หมั่นตรวจเช็คดวงตาปีละหน	ป้องกันอาการ

เสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สายตา	 และ

ควรใส่ใจตรวจสอบดวงตาว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ 

เช่น	 ตาแห้งง่าย	 ไม่ควรใช้งานสายตาเป็นเวลานานตดิต่อกนั 

หากจำาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์	สมาร์ทโฟน	หรือทำางาน

กับแสงจ้าเป็นเวลานาน	ก็ควรพักสายตาทุก	30-45	นาที

 * การติดฟิล์มกันรอยท่ีมีคณุภาพด	ี และมีประสทิธิภาพ 

ในการถนอมสายตา	ช่วยกรองแสงสีฟ้าออกจากหน้าจอได้

	 *	 การบำารุงสายตาด้วยอาหารที่มีประโยชน  ์

อย่าง	ผักและผลไม้ที่มีวิตามินเอ	ซี	อี	เบต้าแคโรทีน	และ

ไบโอฟลาโวนอยด์	 เช่น	 ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่	 แครอท,	 

ผักบุ้ง,	ตำาลึง,	ผักคะน้า,	มะละกอ,	มะม่วงสุก	ก็สามารถ

ช่วยบำารุงและถนอมสายตาได้

เอกสารอ้างอิง
	 1.	 	Mahosot.	“แสงสฟ้ีา	อนัตรายจากมอืถอื	ทำาลาย 

สายตา”	(ออนไลน์:	http://mahosot.com/แสงสฟ้ีา-อนัตราย.html). 

ค้นเมื่อวันที่	11	ธันวาคม	58.

 2.	Specphone		“ผลกระทบของแสงสฟ้ีาจากหน้าจอ 

โทรศพัท์มอืถอื”	 (ออนไลน์:	 http://specphone.com/	 อนัตราย

จากแสงสีฟ้า.html).	ค้นเมื่อวันที่	11	ธันวาคม	58.

ประหยัด  เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

 นวนิยายในโครงการ

วรรณกรรมเพื่ออาเซียน

เล่มท่ีสองน้ี	 เป็นการรวมเล่ม 

นวนิยายท่ีเคยลงพิมพ์เป็นตอนๆ 

ในสกุลไทยในระหว่างเดือน 

กรกฎาคม	2554	จนถึงเดือน

มกราคม	2555	 ในความยาว

ตอน	25	ตอน

 คุณหญิงลักษณาจันทร	เลาหพันธ์ุ	นายกสมาคม

อาเซียน-ประเทศไทย	 ได้ให้คำาตอบถึงการศึกษา

ประเทศเพ่ือนบ้านผ่านวรรณกรรม	 จะดีกว่าการศึกษา

ประวัติศาสตร์อย่างไร	ซึ่งประวัติศาสตร์ก็น่าจะ 

ให้ข้อเท็จจริงได้มากกว่าว่า	 “อยากจะเรียนว่า	 

เราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเขียนประวัติศาสตร์	

จึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมจึงเป็นนวนิยาย	 เรารู้อยู่แล้วว่า 

ประวัติศาสตร์มีปัญหาค่อนข้างเยอะ	ก็รอให้ผู้ที ่

เช่ียวชาญมาจัดการในเร่ืองน้ันด้วยตนเอง	 แต่อย่างน้อย

เราสามารถสร้างความรู้สึกร่วมในคนไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้านได้	 ผ่านข้อมูลเชิงบวกของ

แต่ละประเทศ	 ซึ่งคุณประภัสสรเข้าไปสัมผัสมา

และนำาเสนอ	 ตัวอย่างเรื่องรักในม่านฝน	 ที่เป็น

เรื่องราวของเวียดนาม	 อ่านแล้วก็เกิดความรู้สึก 

ท่ีดีต่อคนเวียดนาม	 ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุด	นวนิยาย

สามารถเปลี่ยนแนวคิดของผู้อ่านได้	 สอนให้เรา

คิดกับประเทศเพื่อนบ้านในเชิงบวก	รากเหง้าของ

วรรณกรรมเป็นส่ือท่ีชัดเจนและง่าย	 ท่ีจะช่วยสร้าง 

มูลค่าและเป็นสะพานสร้างสัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างกัน”

 รักในม่านฝน	 พระเอกชาวเวียดนามชื่อ

บ๋าว	 อาน	 เป็นไกด์นำาเรนสาวไทยท่องเที่ยวตาม 

สถานท่ีสำาคัญของเมืองฮานอย	อย่างเช่น	สระคืนดาบ 

หมู่บ้านด่ังเดิมวิถีเก่า	 ร้านอาหารอร่อยตามท่ีต่างๆ	 ฯลฯ	 

ท้ังสองเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมท้ังสองชาติ

ให้กันในรูปคำาบอกเล่า	 คำาสนทนาและการ 

ท่องเที่ยวเมืองฮานอย	 สะกิดให้ทั้งสองนึกถึงบาง

เหตุการณ์ในชีวิตของตน	โดยเฉพาะบ๋าว	อานที่ได้

ทบทวนเรื่องราวในครอบครัวของตน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งที่ต้องนึกถึงลุงดินห์

	 	 	 	 	 “คนแต่ละคนคงไม่มีใครเหมือนกันหรอก”	

ดวงตาของบ๋าว	 อาน	 หม่นลง	 “และคนแต่ละคน

ก็คงจะมีเรื่องราวของตัวเองซึ่งคนอื่นไม่มีวันที่จะ

เข้าใจได้”

	 “คนเราต้องเลือกวิธีการต่อสู้ท่ีทำาให้ตัวเอง

เป็นต่อแม้ว่ามันอาจจะไม่อยู่ในตำาราต่อสู้เล่ม

ไหนก็ตาม..”

	 “เหล็กต้องผ่านความร้อน	 ...	 คนต้องผ่าน

ความทุกข์..”

รักในม่านฝน

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ       คณะนิติศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)
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กองบรรณาธิการ

ถาม		 เทอมที่ผ่านมาได้เกรด	D	 ค่ะ	 แล้วอยากได้

เกียรตินิยม	 แต่ถ้ารีเกรดจะไม่ได้เกียรตินิยมใช่ไหม	

ถ้าจะลงรหัสใหม่เลยต้องไปยื่นเรื่องอะไรหรือเปล่า

ตอบ		ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

วา่ด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร	ี(ฉบับท่ี	3)		พ.ศ.2555	

	 ข้อ	 16.5.3	 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับ 

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบ 

ตำา่กว่าอกัษรระดบัคะแนน	 C	 ทัง้นี	้ ให้นบัวชิาทีส่อบ

ได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว	 	และ

ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหงว่าด้วยการศกึษา

ชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2555

	 ข้อ	20.3	ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยม

ต้องไม่เคยลงทะเบยีนเรยีนวชิาใด	และสอบได้วชิานัน้

มากกว่า		1	ครั้ง	หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้

กระบวนวชิาตามหลกัสตูรใหม่ทีใ่ช้แทนกระบวนวชิา

ตามหลักสูตรเก่า	ซึ่งเคยสอบได้แล้ว

	 ดังนั้น	 ถ้านักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน	 และ

สอบในวชิาเดมิ	นกัศกึษาลงทะเบยีนสอบในวชิาใหม่ 

และเข้าหลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อให้ได้รับเกียรตินิยม 

นักศึกษาก็มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ถาม		 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ต้องมีผลการเรียนเกรด	 C	 เท่านั้นหรือครับ	 แต่ผม 

เคยสมัครเป็นนักศึกษาในรหัส	47	ซึ่งตอนนั้นเกรด 

ทีไ่ด้เป็น	P	ครบั	และในขณะนีผ้มสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่

แล้วผมจะใช้สิทธิ์เทียบโอนแบบไหนครับ	

ตอบ		ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตร	ี (ฉบับท่ี4)	 พ.ศ.2555 

ข้อ	 4	 สำาหรบัผูเ้คยเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัทีส่มคัร

กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่	และขอใช้สิทธิ์เทียบโอน 

ตามวรรคแรกหรอืตามข้อ	9	หรอืข้อ	14	มหาวทิยาลยั

ให้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตสะสมในรายกระบวน

วิชาที่โอนได้	 โดยมหาวิทยาลัยจะปรับอักษรระดับ

คะแนน	G		จะถูกปรับเป็นอักษรระดับ	A		และอักษร 

ระดบัคะแนน		P		จะถกูปรบัเป็นอกัษรระดบัคะแนน	C+	

		 และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหงว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.2551	ข้อ	10	(วรรค	2) 

สำาหรับผู้เคยเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร 

กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่และขอใช้สิทธิ์เทียบโอน 

ตามวรรคแรกหรอืตามข้อ	9	หรอืข้อ	14	มหาวทิยาลยั

ให้สทิธิเ์ทยีบโอนหน่วยกติสะสมเดมิในกระบวนวชิา

ท่ีโอนได้โดยคงอักษรระดับคะแนนตามผลสอบไล่

ที่นักศึกษาสอบได้ก่อนการขอใช้สิทธิ์เทียบโอน

		 ดั งนั้ น เมื่ อนักศึ กษา เคย เป ็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 และมีผลสอบได้เกรด	 P 

หรือ	 G	 เมื่อนักศึกษาใหม่และใช้สิทธิ์เทียบโอน 

โดยวิชาที่เทียบโอนได้เป็นเกรด	 P	 วิชานั้นจะถูก 

เปล่ียนเป็น	C+	ส่วนวชิาท่ีนกัศกึษาสอบได้เอง	ต้ังแต่	

A,	B+,	B,	C+,	C,	D+	และ	D	นักศึกษาสามารถนำา

กลับมาเทียบโอนได้ทุกวิชาเพราะถือว่าเป็นผลสอบ

ทีผ่่านแล้วซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลยัข้างต้น	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

     

	 ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยรามคำาแหง		

พ.ศ.	2514	มจีดุมุง่หมายให้มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนั

การศึกษาแบบตลาดวิชา	 	 เปิดโอกาสและให้ความ

เสมอภาคทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทย		ในปัจจบุนั

การจัดการเรียนเป็น	2	ระบบ	คือ	สอนในชั้นเรียน

และจัดสอนทางไกล	

 สอนในชั้นเรียน 	มหาวิทยาลัยได้พัฒนา

ห้องเรยีนมาโดยตลอด		ปัจจบุนัได้นำาเทคโนโลยกีารสอน

ที่ทันสมัยมาใช้		คณะใดที่มีการสอนภาคปฏิบัต ิ

ก็จะมีห้องสอนฝึกปฏิบัติพร้อมด้วยเครื่องมือ 

ทีท่ันสมัย			มีการจัดพิมพ์และจำาหน่ายตำาราของ 

มหาวิทยาลัยทุกกระบวนวิชา		พร้อมทั้งมีบริการ	

e-Books	 ของกระบวนวิชาต่างๆทางอินเทอร์เน็ต

ให้นักศึกษาได้อ่านฟรี

 การสอนทางไกล		ครั้งแรกมหาวิทยาลัย

บรรยายผ่านส่ือวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์		ต่อมา

ในปีพ.ศ.	 2539	 ได้เริม่จดัการเรยีนการสอนทางไกล

ไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ		

โดยใช้	Video-Conference	System		แบบสือ่สาร	2	ทาง 

เพื่อความสะดวก	 รวดเร็ว	 และประหยัดค่าใช้จ่าย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัย	

ได้แก่	การเรียนการสอนแบบ	e-Learning	การสอบ

ด้วยระบบ	 e-Testing	 การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน

ด้านบรหิารและบรกิาร		จนมหาวทิยาลยัได้ก้าวสูก่ารเป็น	 

e-University	ในระบบมาตรฐานสากล		นอกจาก 

การสอนในชัน้เรียนแล้ว	 มหาวทิยาลยัได้จดัอาจารย์ 

ไปบรรยายสรปุ	ณ	สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
วิมล  ชีวะธรรม

ในจงัหวดัต่างๆ	เป็นประจำาทกุวนัเสาร์และวนัอาทติย์ 

เพื่อให้นักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้พบและขอคำาปรึกษา 

จากอาจารย์		นอกจากนี้ยังมีข่าวรามคำาแหงและ 

เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั	(www.ru.ac.th)		เป็นสือ่กลาง 

เพือ่ให้นกัศกึษาได้ทราบความเคลือ่นไหวด้านการเรยีน 

การสอน	การสอบและกิจกรรมต่าง	ๆ	

	 มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคจำานวน	23	จังหวัด	

และเปิดศูนย์สอบจำานวน	38	แห่ง	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการด้านการศึกษาของท้องถิ่น	นอกจาก

นี้ยังขอความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ

ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ		32		ประเทศ	

และจดัให้มศีนูย์สอบ		41		แห่ง	เปิดโอกาสให้คนไทย

ในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทย 

ในประเทศไทย	 	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับหลายประเทศ	 จึงเน้นให้ 

นักศึกษาทุกคนต้องมีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ

และภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียน

	 มหาวิทยาลัยได ้พัฒนาระบบการเรียน 

การสอนมาโดยตลอดทัง้ด้านวชิาการและพฒันาสงัคม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต	ิ	มกีารนำาเทคโนโลยใีหม่	 	ๆมาปรบัปรงุ

และประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย	 เพื่อให้เข้ากับ

สถานการณ์ของประเทศอาเซียน	 และสังคมโลก	

และเพื่อให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง,	 คณะกรรมการดำาเนนิการ 

 จดัทำาหนงัสอืทีร่ะลกึ.	 (2556).	 เครอืข่ายการจดั 

 การศึกษา:มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.	ใน		42	ปี 

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง.	กรงุเทพฯ:	มหาวทิยาลยั 

 รามคำาแหง,	คณะกรรมการดำาเนนิการจดัทำา 

	 หนังสือท่ีระลึก.

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง,	 คณะกรรมการดำาเนนิการ 

	 จัดทำาหนังสือที่ระลึก.	(2545).	มหาวิทยาลัย 

 รามคำาแหง	ก้าวไกล...สู่มิติใหม่.	ใน	31	ปี	 

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง.	 กรงุเทพฯ:	 มหาวทิยาลยั 

 รามคำาแหง,	คณะกรรมการดำาเนนิการจดัทำา 

	 หนังสือที่ระลึก.	 	

บรรณานุกรม

	 เนื้อหามีการแสดงภาพประเทศเวียดนาม 

ในช่วงกอบกู้เอกราชและชีวิตท่ีเผชิญกับความทุกข์ยาก 

ของชาวเ วียดนามในช่วง เวลาดังกล่ าวจนถึง 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบัน	

โดยบอกเล่าผ่านเรื่องราวคู่รักชาวเวียดนามซึ่ง

ชะตาชีวิตได้พลิกผันไปในวันฝนตก	 จนเกิดเป็น 

ความรู้สึกดีดีต่อกันจนกระทั่งจบเรื่องทั้งคู่จะยัง 

คงมิตรภาพที่ดีเอาไว้เช่นนี้ตลอดไป	 หรือจะให้มัน 

นานาสาระฯ                                     (ต่อจากหน้า 8) พัฒนามากไปกว่าน้ัน	 เพราะเน้ือหาก็มีประเด็นสามเส้า 

อีกแล้วเหมือนกับเล่มแรก	 เพราะว่าพระเอกต้องตัดสินใจ 

เลือกระหว่างนางเอกสาวน้อยจากเมืองไทยหรือ 

หญา	นิน	สาวน้อยผู้น่ารักคนรักของพระเอกท่ีฮานอย

	 สำาหรับคนท่ีเคยไปเวียดนามมาแล้วย่ิงอ่าน 

กจ็ะยิง่สนกุ	 แต่สำาหรบัคนทีย่งัไม่เคยกถ็อืว่าเป็นการ 

เตรยีมตวัไปเทีย่วได้ด	ี เพราะจะได้รบัรูแ้ละเข้าใจเรือ่งราว 

ความเป็นมาของสถานที่และประวัติศาสตร์	สำาหรับ

ผมอ่านแล้วก็ชุ่มชำา่หัวใจ
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ภาค 2/2558 

SPN 1001

ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 1

(Fundamental Spanish 1)

รองศาสตราจารย์สมร วิเศษมณี

	 	 ✤	เนือ้หาโดยสรปุ	 ศึกษาลักษณะและฝึกเขียน 

อนุเฉทตามแบบที่กำาหนดและแบบอิสระ	โดยม ี

องค์ประกอบการเขียนที่ถูกต้อง	ได้แก่	การย่อหน้า	

ประโยคแสดงความคิดหลัก	ประโยคขยายความ	

ประโยคสรปุ	การจดัเรยีงประโยค	และการใช้คำาเชือ่ม

ความคิด

  ✤	 ตำารา Effective Academic Writng 1: 

The Paragraph	โดย	Alice	Savage	และ	Patricia	Mayer,  

Oxford	University	Press	(ซือ้ได้จากร้านหนงัสอืทัว่ไป)

  ✤	ข้อแนะนำาในการเรียน

	 	 นักศึกษาควรเข้าเรียนในชั้นเรียนเป็นประจำา	

ส่วนนักศึกษาที่ทำางานแล้วควรติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ท่านใดท่านหนึ่ง	 (ตามวัน-เวลาที่อาจารย์แต่ละท่าน

กำาหนดเพื่อให้คำาปรึกษาทางวิชาการกับนักศึกษา)	

เพื่อซักถามข้อข้องใจหรือขอคำาแนะนำาในการเรียน

และการเขียนอนุเฉทตั้งแต่เปิดภาคเรียน

  ✤	การวัดผล

	 ข้อสอบจะมี	3	ข้อใหญ่	คะแนนเต็ม	100	คะแนน	

ดังต่อไปนี้

  Part I:  Editing a Paragraph	(10	คะแนน)

  Part II: Controlled Writing	(30	คะแนน)

	 	 (อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะกำาหนดภาพ/ข้อมูล

เพื่อให้นักศึกษาเขียนเป็นหนึ่งอนุเฉทที่สมบูรณ์

ตามคำาสั่ง)

  Part III: Free Writing	(2	เรื่องๆ	ละ	30	คะแนน) 

 	 (อาจารย์ผู ้ออกข้อสอบจะกำาหนดชื่อเรื่อง 

ในการเขียน	3	ประเภทๆ	ละ	2		เรื่อง	ให้นักศึกษา

เลอืกประเภทของการเขยีน	2	ประเภท	และเลอืกเขยีน	

1	 ชือ่เรือ่ง/ประเภทเป็นหนึง่อนเุฉททีส่มบรูณ์ตามคำาสัง่

ในแต่ละข้อ)

  ✤	การประเมินผล ตัดเกรด	A,	B+,	B,	C+,	C,	

D+,	D	หรือ	F	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	

  ✤	ข้อแนะนำาในการสอบ ในการเขียนแต่ละตอน 

/ข้อ	 นักศึกษาควรทำาข้อสอบด้วยปากกาเท่านั้นและ

ควรคำานงึถงึรปูแบบการเขยีนอนเุฉท	 การเขยีนให้ถกูต้อง

ตามหลกัการเขยีนในแต่ละแบบทีไ่ด้ศกึษาในกระบวนวชิานี้

  นอกจากนี	้นกัศกึษาควรตรวจสอบความถกูต้อง 

ของรปูประโยค	 การสะกดคำาศพัท์	 และการใช้เครือ่งหมาย

วรรคตอนฯลฯ	อนัเป็นสิง่สำาคญัในการเขยีนเช่นเดียวกบั

องค์ประกอบส่วนอื่นๆ	ในการเขียนแต่ละอนุเฉท	

     

ENG 2402 (EN206)

การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์เอมอร  ดิสปัญญา

	 	 ✤ ขอบเขตเน้ือหาวิชา		ศึกษาภาษาสเปนเบือ้งต้น 

ได้แก่	 ไวยากรณ์ภาษาสเปน	 การออกเสยีงภาษาสเปน	

บทสนทนาและคำาศัพท์ในชีวิตประจำาวัน	โดยศึกษา

ตามหัวข้อต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 -	 อกัขระภาษาสเปน	(los	alfabetos	españoles)

	 	 	 -			พยางค์และคำาภาษาสเปน		(las	sílabas	y 

las	palabras	del	español	)

	 	 	 -	 การแบ่งพยางค์และการเน้นเสียงหนัก

ที่พยางค์ในคำาภาษาสเปน	(	 la	división	una	palabra	

en	sílabas	y	la		acentuación	del	español)

	 	 	 -			คำานามภาษาสเปน	(el	Nombre)

	 	 	 -	 คำานำาหน้านามภาษาสเปน	(Los	Artículos)

	 	 	 -			คำาคุณศัพท์ภาษาสเปน	(El	Adjetivo)

	 	 	 -		 ประโยคพืน้ฐานภาษาสเปน	(la	Oración	

del	español)

	 	 	 -	 คำากริยา	Ser	และ	Estar

   -		 คำากรยิาและการกระจายกรยิาในปัจจบุนักาล

(los	 verbos	 y	 la	 conjungación	 en	 el	 Presente	 de	 

Indicativo)

	 	 	 -		 คำากริยาวิเศษณ์	(el	Adverbio)

							 	 -		 ประโยคชนิดต่างๆ

							 	 -		 คำาบุพบทและคำาสันธานภาษาสเปน	

(la	preposición	y	la	conjunción)

	 	 	 -	 คำากริยาและการกระจายกริยาแสดง

การกระทำากำาลังดำาเนินอยู่	(el	Gerundio)

	 	 	 -	 คำากริยาและการกระจายกริยาแสดง

การกระทำาในอนาคตกาล	(el	Futuro	Imperfecto)

	 	 	 -	 คำากริยาและการกระจายกริยาแสดง

การกระทำาทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี	(el	Pretérito	de	Imperfecto)

	 	 	 -			บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

	 	 	 -			คำาศัพท์และสำานวนในชีวิตประจำาวัน

	 	 ✤	สื่อการสอน 

	 	 1.		ตำาราภาษาสเปนระดับพื้นฐาน	1	(SN	101) 

โดย	สมร	 	 วิเศษมณี	 (เนื่องจากกำาลังจัดทำาตำาราใหม่

จึงไม่มจีำาหน่ายทีฝ่่ายตำาราของมหาวทิยาลยั	 แต่นกัศกึษา

สามารถยืมได้ที่สำานักหอสมุดกลาง	และหาอ่านได้ที่	

e-Book	จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	)

	 	 2.	 เอกสารประกอบการสอน	 กระบวนวิชา	

SPN1001	 โดย	รศ.	สมร	วิเศษมณี	 (ติดต่อที่อาจารย ์

ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยาย)

  ✤	ข้อแนะนำา นกัศกึษาควรมตีำาราและเอกสาร

ประกอบการสอนกระบวนวิชา	 SPN	 1001	 ตามที ่

ได้ระบไุว้	และควรทำาการศกึษาเนือ้หาสาระจากตำารา 

มาก่อนเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน	โดยหมั่น 

อ่านออกเสียงคำาและประโยคตามหลักการออกเสียง

คำาภาษาสเปนจะได้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชา 

อย่างต่อเนือ่ง	ทำาแบบฝึกหดัในแต่ละบทอย่างสมำา่เสมอ 

สำาหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายในชัน้เรยีนได้

ก็ให้ทำาตามข้อแนะนำาข้างต้นเช่นกัน	โดยสามารถ 

ติดตามการบรรยายสดหรือดูบันทึกการบรรยาย 

ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	 และควรหาเวลา 

ปรกึษาอาจารย์ผูส้อนเพือ่ขอคำาแนะนำาต่างๆเพิม่เตมิ

โดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยาย

หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์

  ✤	วิธีการสอน 

	 	 	 -	 บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท	 โดยใช ้

สื่อที่เป็นตำารา	 เอกสารประกอบเพิ่มเติม	 โปรแกรม 

Power	Point	และ	เว็บไซต์ภาษาสเปน

	 	 	 -			ฝึกการอ่านออกเสยีงอกัขระภาษาสเปน	

การแบ่งพยางค์	 การออกเสียงคำา	 วลี	 และประโยค 

ที่ถูกต้อง

	 	 	 -	 ฝ ึกทำาแบบฝึกหัดและเฉลยคำาตอบ	

พร้อมทัง้อธบิายข้อผดิ	(error)	และข้อผดิพลาด	(mistake)

	 	 	 -			ฝึกเขียนคำาและประโยค

	 	 	 -	 ฝึกการใช้ภาษาตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์

ภาษาสเปน

	 	 	 -	 ฝ ึกการสนทนาตั้ งแต ่การทักทาย	 

การแนะนำาตัว	 และสถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน

ตามตัวอย่าง

	 	 	 -	 แนะนำาวิถีชีวิตในสังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศสเปน		

	 	 	 -	 ฟังบทสนทนาที่เป็นเนื้อหาสาระเสริม

จากตำารา	เพือ่ฝึกการฟัง	การออกเสยีงและการสนทนา

	 	 	 -		 ฟังเพลงภาษาสเปนเพือ่ฝึกภาษา	 คำาศพัท์	

และเพื่อความเพลิดเพลิน

  ✤	การประเมินผล 	ข้อสอบปรนัย	120	ข้อ	

    
-	 สถานที่และวันเวลาบรรยาย

 บรรยายทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง	 วทิยาเขตบางนา  

	 อาคาร	BNB	802	วนัพุธ	เวลา	11.25	-	14.05	น.

-	 ข้อสอบ	120	ข้อ	คะแนนเต็ม	120	คะแนน

-	 วนั	-	เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวทิยาลยั

-	 นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้บรรยายเพื่อ 

	 ขอคำาแนะนำาได้ที่

	 อีเมล์	wsamorn@hotmail.com

	 โทรศัพท์	062-591-5251



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

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)

 จังหวัดอุทัยธานี เลือกสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี เป็นสถานที่จัดงาน 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 

เมือ่วนัที ่ 5 ธนัวาคม 2558 โดยม ี นายประภสัสร์ มาลากาญจน์ ผูว่้าราชการจงัหวดัอทุยัธาน ี เป็นประธาน 

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี 

พร้อมเหล่าข้าราชการทกุหมูเ่หล่าในจงัหวดัอทุยัธาน ี ร่วมทำาพธิถีวายราชสดดุเีฉลมิพระเกยีรตถิวายสตัย์ปฏญิาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร จากนั้นมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 

“พ่อตัวอย่าง จังหวัดอุทัยธานี” ประจำาปี 2558 จำานวน 1 ราย พิธีมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

แก่ผูส้ร้างสรรค์คณุประโยชน์ให้กบัจงัหวดัอทุยัธาน ี ประจำาปี 2558 จำานวน 71 ราย และพธีิมอบเสือ้พระราชทาน 

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” จำานวน 3,611 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 2  

(ห้องสุพรรณิการ์) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

   

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 

กองกจิการนกัศกึษา	 ขอเชญินกัศกึษาทำาประกนัภยั- 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล	โดยเสียค่าเบ้ียประกันใน

อัตรา 150 บาทต่อป	ี คุ้มครองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 

กรณีได ้รับอุบัติ เหตุ เบิกค ่ารักษาพยาบาลได  ้

ครั้งละไม่เกิน	 10,000	 บาท	 และกรณีเสียชีวิต 

หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได ้รับเงินชดเชย	

150,000		บาท

	 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจำานวน 150 บาท 

สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำาแหง 10241) 

ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 มกราคม 2559	โดยจะได้รับ

ความคุ้มครอง	 วันที่	 31	 มกราคม	 2559	 ถึงวันที่	 

31	มกราคม	2560	พร้อมหลักฐานดังนี้

	 1.		สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	หรือ 

สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการพร้อมรับรอง

สำาเนาถูกต้อง	1	ฉบับ

	 2.		สำาเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสุด	1	ฉบบั

 3.		 ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง	 

2	ซอง	(สำาหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงนิและบัตรประกนั)	

 ส่งมาท่ี:	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	 

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัย

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

การทำากจิกรรมในขณะทีอ่ยูใ่นรัว้มหาวทิยาลยั จะทำาให้ 

เขยีนจดหมายได้ไม่มนีำา้หนกัดพีอ  มผีลกบัการตอบรบั

เข้าเรยีนต่อเป็นอย่างมาก

 นอกเหนอืจากการพบกนัในวนันีแ้ล้ว ทราบว่า 

คณะได้จดัช่องทางการสือ่สารออนไลน์เพือ่ให้นกัศกึษา

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และอาจารย์ได้  ในโอกาส

ต่อไปหากนักศึกษาไม่มีเวลามาพบอาจารย์ อาจใช้

ช่องทางดังกล่าว ก็จะช่วยให้นักศึกษายังสามารถ 

ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้น   

 เมือ่คณะให้ความสำาคญักบัระบบอาจารย์ทีป่รกึษา 

จัดให้มีโอกาสได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดช่องทาง

ให้ติดต่อได้ง่ายอย่างนี้  ขอให้นักศึกษากระตือรือร้น

เข้าพบและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสมำ่าเสมอ  

เชื่อว่าคำาแนะนำาที่ดี ๆ  ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วย 

ให้นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาโดยเร็วได้อย่างแน่นอน  

และขอเป็นกำาลงัใจให้นกัศกึษาทกุคนประสบความสำาเรจ็ 

ในการเรียน”

คณะสื่อสารฯ                                     (ต่อจากหน้า 12)

เช่น	 เรียนรู้ในเรื่องการทำาสมาธิหรือสูงกว่าสมาธิไป

โดยมผีูบ้อกผูส้อนในทางทีถ่กูต้องไม่ใช่ตรกึเอาตามกาล	

	 ลูกศิษย์ครับ	 การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

นัน้ไม่ใช่เหน็แก่ได้ไม่ใช่เหน็แก่ทีจ่ะพงึใจเรา	ไม่เอาใจ

เขามาใส่ใจเราแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไร	ในขณะ-

เดียวกันนั้นการอยู่โดยเบียดเบียน	 การอยู่โดยละเว้น

ศีลห้าเสียทั้งหมดทุกเมื่อทุกยามก็น่าจะเป็นเรื่อง 

ทีอ่ยู่ยากในหมูผู่ค้น	เช่น	มุง่แต่จะทำาร้ายฆ่าฟัน	มุง่แต่จะ 

ฉกชงิวิง่ราว	มุง่แต่จะลกัเอาทรพัย์เอาสนิฉ้อเอาทรพัย์ 

เอาสินของคนอื่นเขา	 มุ่งแต่ในทางกามตัณหาโดย 

ไม่คำานงึถงึสิง่ทีถ่กูต้อง	มุง่ทีจ่ะกล่าวเทจ็มุง่แต่ตลบตะแลง 

มุ่งแต่จะเสพสิ่งมึนเมาทำาให้ร่างกายชำารุดทรุดโทรม	

ทำาให้สมองเสื่อมทำาให้เกิดเหตุวิวาทบาดหมางกัน 

ทำาให้จิตใจโน้มน้าวไปในทางที่จะประพฤติชั่ว	 

นี่อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศษิย์ครบั		ครคูดิว่าสิง่ทีค่รพูดูมานัน้เป็นคำาพดู

ที่ทุกคนทราบดีแล้ว	แต่ทำาได้หรือไม่	ต้องให้ลูกศิษย์

พิจารณาตนเอง

	 การพิจารณาตนเองนั้นต้องมองดูว่า	 เมื่อเรา

ทำาแล้วเราจะเกิดความสุขได้	 เมื่อเราทำาแล้วเราจะ

ไม่ทำาให้เกดิทกุข์แก่ผูอ้ืน่	 เมือ่เราทำาแล้วจะไม่เป็นโทษ

เป็นภยัแก่ผูอ้ืน่และตวัเราเองและสงัคม	 ถ้าเราคดิได้ดัง่นี ้

คิดถึงสังคมที่จะได้รับผลจากการกระทำาของเรา	

ในทางที่ไม่ดีก็จะทำาให้เรามองเห็นได้ว่าเราพึงจะ

กระทำาสิ่งใดงดเว้นสิ่งใด

	 ท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีผ่านมาท่ีแล้วมา	 สิ่งท่ีผ่านมา

เป็นประวัติศาสตร์เอาคืนกลับไม่ได้	 เมื่อเอาคืนกลับ

ไม่ได้แล้วเราจะต้องไปโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ไปทำาไม	

ทำาไมไม่อยู ่กับปัจจุบันและอนาคตที่เราสามารถ

สร้างได้ชี้ได้และสามารถทำาได้ดี	 สามารถแก้ไขได้

และในขณะเดียวกันอนาคตถ้าหากเราจะมองย้อนกลับไป 

ท่ีอดีต	 ย้อนไปย้อนมาก็จะส่งผลให้เราเห็นเพียงว่า 

ในอดตีนัน้มข้ีอบกพร่องอย่างไร	ทำาอะไรจงึเกดิความ-

บกพร่องมาจนถึงปัจจุบันและอาจจะไปถึงอดีต	 

สิ่งเหล่านี้ให้คิดทบทวนก็เท่านั้น	ในโอกาสขึ้นปีใหม ่

ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีมีชัย	สิ่งที่สำาคัญที่สุด

ขอให้อย่าประมาท	 ถ้าเราไม่เกดิกไ็ม่มตีาย	 ทกุข์กท็กุข์

พอสมควรแก่เหตุ	รู้จักปล่อยละวาง	คนล้มอย่าข้าม	

ควายล้มข้ามได้	 และคำาอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะ

มากมาย	 เอาไว้ใช้บำารงุจิตใจให้มคีวามสขุได้	 มองแต่สิง่ที ่

จะเป็นสิ่งที่ดีและมองเผื่อไว้ถ้าไม่ดีก็มีทางแก้ไข	 

ขอให้มีความสุขมาก	ๆ	ครับ	สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๘) วันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

   

    
 
 
 
 
 

ปีใหม่แล้ว

(อ่านต่อหน้า 11)

	 เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสำาคัญ	ๆ 

มักจะมีคำาอวยพร	มักจะมีคำาพูดเพราะ	ๆ 	ต่อกัน	 

ปีนีปี้ใหม่พึง่ผ่านไปครคูดิว่านกัศกึษาหรอืลกูศษิย์

ที่รักทั้งหลายตลอดทั้งผู้อ่านที่ได้ให้ความสนใจ	

ได้อ่านจากครูสู่ศิษย์ที่ครูได้ทำาได้เขียนถึงลูกศิษย์

ด้วยความรักและผูกพันมาโดยตลอดหลายปีมานี	้

วนันีอ้ยากจะพูดอะไรง่าย	 ๆ	 และอยากจะสือ่ไปถึง

ลกูศษิย์และผูป้กครองหรอืผูอ่้านทีเ่คารพรกัทกุท่าน

	 ในความคิดของผู้คนท้ังหลายท้ังปวงนั้น

ต่างกห็วงัทีจ่ะพ้นทกุข์กค็อื	 มคีวามสขุไม่ได้พ้นทกุข์

ไปเฉย	ๆ	แต่ต้องการมีความสุข	ความสุขที่ว่านั้น 

อาจจะเป็นความทะเยอทะยานหรือทะเยอทะยานอยาก  

ท่ีครเูติมคำาว่าอยาก	หมายความว่าอยากมอียากเป็น

อยากได้เกินกว่าที่ควรจะมีควรจะเป็น	เกินกว่ารูป

เกินกว่านามเกินกว่าความสามารถเกินกว่าที่เรา 

จะเอื้อมถึง	 คนที่ทะเยอทะยานอยากต่างกันกับ

ความทะเยอทะยานธรรมดา	 การทะเยอทะยาน

ธรรมดานัน้	หมายถงึ	ความอยากมอียากเป็นอยากได้

ให้เหมาะสมกบัสภาพของตน	ให้เหมาะถงึความสามารถ

ของตน	ให้เหมาะกับธรรมชาติให้เหมาะกับทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง	 คือหมายถึงพอสมควรหรืออีกคำาหนึ่ง

กค็อืพอเพยีง	ไม่อยากมจีนเกนิไปไม่อยากได้จนเกนิการ 

ไม่อยากได้ของของคนอื่นเขาโดยไม่ชอบ	 อย่างนี้

เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้ก็ทำาให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นทั้งปวง	

และอย่าว่าแต่อยากมอียากได้เลย	 มไีด้อยูแ่ล้วกย็งัเป็นทกุข์ 

ได้ก็คือมมีากเกินไปก็เป็นทุกข์มน้ีอยเกินไปก็เป็นทุกข์ 

ในขณะเดียวกันได้มามากก็เป็นทุกข์	 เสียไปมาก 

ก็เป็นทุกข์	 ดังนั้นสิ่งที่ครูมองเห็นทุกวันนี้ก็คือ 

ให้เกิดความพอด	ีพอดแีก่สภาพ	พอดแีก่ความเป็นอยู ่

พอดีแก่สิ่งท่ีเป็นไปและเป็นธรรมแก่ผู ้ อ่ืนเขา	 

เรามีมากผู้อื่นมีน้อยจะอยู่กันอย่างไร	 เรามีน้อย 

หรือไม่มีคนอื่นมีมากเราจะอยู่อย่างไร	 เราจะอยู่

อย่างไรได้อย่างสันติสุขเราจะอยู่อย่างไรได้อย่าง

ไม่เบยีดเบยีน	นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น	ลกูศษิย์ทีร่กัทัง้หลาย

สิง่ทีส่อนกนัมาโดยตลอดกค็อืทำาความดลีะเว้นความชัว่ 

และทำาจิตใจให้สะอาดสดใสอันนี้นั้นก็เป็นคำาสอน 

ทีมุ่ง่จากทางศาสนาว่า	การทีท่ำาความดลีะเว้นความชัว่นัน้ 

เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ทำาให้เห็นแนวทางที่จะ

พ้นทุกข์ได้	 และในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติจริง 

มีวิธีที่จะปฏิบัติก็คือ	ทำาให้จิตใจแจ่มใสชำาระจิตใจ 

ให้สะอาด	บางคนก็ทำาโดยการให้ทานบางคนก็ทำา 

โดยจิตอาสาโดยทั่วไป	 บางคนก็ฝึกปฏิบัติทางจิต	

 นายสำาราญ คำาแพ หัวหน้างานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา	กองกิจการนักศึกษา 

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ต้อนรับ 

คณะนักกีฬาคนพิการ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	“อาเซียนพาราเกมส์ 

2015” ครั้งที่ 8 ที่ประเทศสิงคโปร์	 เมื่อวันที่ 

10	ธันวาคม	2558	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	

 สวดมนต์ต้อนรับปีใหม่	กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จัดกิจกรรมสวด

มนต์ต้อนรับปีใหม่ครั้งที่	3	(สวดอิติปิโสฯ	108	จบ)	และมีการแสดงเทศนา	1	กัณฑ์	โดยพระอาจารย์ 

ไชยา	สิริธัมโม	จากวัดพระราม	๙	เม่ือวันท่ี	23	ธันวาคม	2558	ณ	ลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 รองศาสตราจารย์ปรชีา พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	 รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง	 เป็นประธานในงาน	“วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา	(Adviser	Day)”	ครั้งที่	 3	พร้อมกล่าวให้โอวาท

แก่นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	 จำานวนกว่า	 200	 คน 

เข้าร่วมงาน	เมือ่วนัที	่17	ธนัวาคม	2558	ณ	ห้องประมวล	กลุมาตย์		อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช

							 โอกาสนี้	 อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์	 คณบดีคณะสื่อสารมวลชน	 กล่าวว่ากิจกรรมวันพบอาจารย ์

ทีป่รกึษา	ครัง้ที	่3	จดัขึน้เพือ่ให้นกัศกึษาคณะสือ่สารมวลชนตัง้แต่รหสั	51-58	ได้รบัฟังโอวาทจากอธกิารบด	ี

ได้พบปะกบัอาจารย์ทีป่รกึษา	 เพือ่รบัคำาแนะนำา	รบัข้อมูล	ทัง้ในระบบการเรยีนการสอน	การลงทะเบยีนเรยีน 

รวมถึงเป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์กันระหว่างรุ่นพี่	รุ่นน้อง	

      จากน้ัน	 อธิการบด ี	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้ความสำาคัญกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

อย่างจริงจัง	 การจัดกิจกรรมวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่อาจารย์และนักศึกษาจะได ้

พบกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ	เพื่อให้คำาปรึกษาด้านการเรียน	

 “ด้วยรูปแบบการเรียนแบบตลาดวิชาท่ีไม่มีการบังคับเข้าชั้นเรียน	 นักศึกษาโดยเฉพาะชั้นปีที่	 1	 

ทีเ่รยีนวชิาพืน้ฐานสามารถอ่านหนงัสอืได้เองทีบ้่าน	ทำาให้ไม่ได้รบัคำาแนะนำาด้านการเรยีนจากอาจารย์ทีป่รกึษา	

กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ช่วยแนะนำาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 “การจัดให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ช่วยให้ได้รับคำาปรึกษาและ 

วางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ อาจารย์ที่ปรึกษานับว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งทั้งในขณะที่ศึกษาเล่าเรียน 

รวมท้ังในอนาคต เมือ่นักศกึษาสำาเร็จการศกึษา และต้องการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโททัง้ในและต่างประเทศ 

อาจารย์ทีป่รกึษามบีทบาทสำาคญัในการเขยีนจดหมายแนะนำา (Recommendation) เพือ่ใช้ประกอบใบสมคัรเรยีน 

ซึ่งหากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่รู้จักนักศึกษา ไม่มีข้อมูลการเรียน 

ต้อนรับนักกีฬา

   
  

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะสื่อสารฯ จัด Adviser Day วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3


