
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๓๙

วันที่ ๑๑ - ๑๗ 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

   
 
             ม. รามคำาแหงสร้างความสัมพันธ์ผู้ประกอบการหอพัก

(อ่านต่อหน้า 9)

อธิการบดีฝากนักกีฬา “ใช้สติ-น้ำาใจนักกีฬา”

เข้าชิงชัยกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”

 กองกิจการนักศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 43 “กันเกราเกมส์” รอบมหกรรม 

ระหว่างวันท่ี 9 - 18 มกราคม 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงเป็นประธานและมี อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร และนักกีฬาลูกพ่อขุนฯ ร่วมงานกว่า 

200 คน เม่ือวันท่ี  4  มกราคม  2559  ณ ห้องสโมสร อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กล่าวว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นับว่าเป็นมหกรรมกีฬา 

ของนิสิตนักศึกษา เป็นการแข่งขันกันระหว่างสถาบันเพ่ือชิงความ 

เป็นเลิศด้านกีฬาซึ่งอยู่บนปรัชญาพื้นฐานการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

ภายใต้กฎกติกาการแข่งขันและมีจุดหมายเพื่อพัฒนากีฬา 

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

   
ม.รามคำาแหง รับ ป.โท

การจัดการโลจิสติกส์ฯ

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดรับสมัคร 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

เข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท โครงการบรหิาร- 

ธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์

และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain 

Management) ประจำาปีการศึกษา 2558-2559 

โดยเปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 (วิทยาเขตบางนา) 

หลกัสตูร 2 ปี 39 หน่วยกติ (แผน ก ทำาวทิยานพินธ์ 

และแผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์) ศึกษาระบบ 

Block Course System 

 หน่วยกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการ

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 เร่ือง “หน่ึงวัน 

พันเทคนิค พิชิตต๋ัวทนาย” เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ 

วิชาว่าความ เทคนิคการเรียน การเตรียมตัวสอบ  

และวิธีการเขียนตอบข้อสอบ โดยนายปรเมศวร์  

อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำานักงานคดีอาญา 

ในวันท่ี 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้องประชุม 1303 คณะนิติศาสตร์

   

(อ่านต่อหน้า 9)

พรรคพลังรามและพรรคสานแสงทอง

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ม.ร.และอ.ศ.ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

 2 พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. 

เ ชิญชวนนักศึกษานำ า บัตรประจำ า ตัวนักศึกษามาใ ช้สิทธิ  

ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนดการเลือกตั้งสมาชิก 

สภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

ประจำาปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา 08.30-16.00 น. ณ หน่วยลงคะแนน ม.ร. หัวหมาก วิทยาเขตบางนา 

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทุกแห่ง  

คณะนิติฯ จัดงาน “หนึ่งวัน

พันเทคนิค พิชิตตั๋วทนาย”

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดำ า เ นิ น - 

โครงการช้ีนำา ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ของสังคม ร่วมกับคณะกรรมการ

ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการ “สร้างความสัมพันธ์

กับผู้ประกอบการหอพัก” โดยม ี

รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ประกอบการหอพักร่วมงาน 

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในฐานะ 

ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน กล่าวว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และคณะกรรมการ



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

ภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ- 

มาตรฐานการจัดการและการให้บริการของหอพัก

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง หรือโครงการ 

“หอพักติดดาว” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 

จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพัก 

มีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานหอพัก

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานและ

เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง มหาวิทยาลัย

มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก

อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำาเป็นต้องสร้างความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

คุณภาพหอพักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ผู้ประกอบการหอพัก จึงเห็นควรจัดโครงการสร้าง

ความสัมพันธ์กับหอพักเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างผู้ประกอบการหอพักกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการและการให้บริการของหอพักบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยมีการบรรยายเรื่อง 

“การกำากับดูแลหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการหอพักได้ทราบถึงการดำาเนินงาน

กิจการหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 ภายใต้

การกำากับดูแลของกรุงเทพมหานครด้วย  

 รศ.ปรีชา  พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เป็นสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา 

ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ 

ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงมีนักศึกษาจำานวนมากและส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด จึงมีความจำาเป็น

ต้องพักอาศัยอยู่ตามหอพักต่างๆ แต่มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงไม่มีหอพักนักศึกษาเป็นของตนเอง 

นักศึกษาจึงจำาเป็นต้องพักอาศัยในหอพักของเอกชน

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย หอพักเหล่าน้ีจึงเปรียบเสมือน

บ้านหลังที่สองของนักศึกษาและเป็นปัจจัยที่มี

ความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน 

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำาคัญของหอพักท่ีอยู่บริเวณ 

โดยรอบจึงร่วมมือกับคณะกรรมการภาคประชาชนฯ 

จัดโครงการหอพักติดดาวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นแรงจูงใจ

ให้ผู้ประกอบหอพักมีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานหอพักให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน โดยได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการหอพัก 

 ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

หอพัก พ.ศ. 2558 แทนกฎหมายว่าด้วยหอพักฉบับเดิม 

ที่มีการบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 โดยกำาหนด 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กำากับดูแลหอพัก 

ท้ังนี้หอพักในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดจึง

อยู่ในความรับผิดชอบของสำานักงานเขตต่างๆ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงได้จัดโครงการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหอพักขึ้นในวันนี้

โดยการจัดบรรยายเรื่อง “การกำากับดูแลหอพักของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” จากผู้อำานวยการเขตบางกะปิ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักได้ซักถามปัญหา 

ข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก

ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จากหน่วยงาน 

ที่กำากับดูแล 

 “หอพัก” ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญยิ่งที่จะช่วยดูแล 

นักศึกษ�ผู้เป็นเย�วชนของช�ติ ให้ได้อยู่อ�ศัยระหว่�ง

ศึกษ�เล่�เรียนอย่�งปลอดภัยและยังเป็นสถ�นท่ี 

ท่ีเอ้ือต่อก�รศึกษ�เล่�เรียน อบอุ่นเหมือนบ้�นหลังท่ีสอง 

รวมทั้งห่�งไกลจ�กสิ่งเสพติดและอบ�ยมุข ส่งเสริม

ม.รามคำาแหงสร้างความสัมพันธ์ฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 “นกักฬีาจะประสบความสำาเรจ็หรอืได้รบัชยัชนะในการแข่งขนันัน้ ต้องฝึกซ้อม

อย่างหนกัและต่อเนือ่ง  ดงันัน้การเตรยีมทมีฝึกซ้อมก่อนการแข่งขนัจงึเป็นสิง่จำาเป็น

สำาหรบันกักฬีาทกุประเภท เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในการตดัสนิใจและการใช้ไหวพรบิ

ในการแข่งขันอย่างมปีระสิทธภิาพในทุกสภาพการแข่งขัน รวมทัง้ปลกูฝังความมี

นำ้าใจนักกีฬา ด้วย”

 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อไปว่าการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 43 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  9  - 18  มกราคม  2559  โดยปีนี้เจ้าภาพคือ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในชื่อ “กันเกราเกมส์” ภายใต้แนวคิดหลัก 9 ประการ 

ได้แก่ Relationship Inspiration Spirit Ethics Society Healthiness Intension Neighborliness and Excellence 

ภายใต้คำาขวญัทีว่่า “สายนำา้ แสงตะวนัเชือ่มสมัพนัธ์ สามคัค”ี และมปีลาบกึ ชือ่ว่า “บกึบนึ” และ “บวับาน” 

เป็นสตัว์นำาโชค โดยจดัการแข่งขนั 31 ชนดิกฬีา มนีกักฬีาจาก 126 สถาบันการศกึษาทัว่ประเทศส่งทมีแข่งขนั

เป็นจำานวนกว่า 15,000 คน ซึง่มหาวทิยาลยัรามคำาแหงพร้อมส่งนกักฬีาลกูพ่อขนุฯ ลงชงิชยั จำานวน 196 คน 

ใน 15 ชนดิกฬีา ได้แก่ กรฑีา บาสเกตบอลทมีชาย เซปักตะกร้อ ทีมคูช่าย/ทีมคูห่ญงิ ดาบสากล เทควนัโด 

เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน ยูโด วอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย เปตอง เรือพาย ฮอกกี้ ทีม 11 คน 

ชาย/หญิง หมากกระดาน และมวยไทยสมัครเล่น

 ในปีที่ผ่านๆมานักกีฬารามคำาแหงสามารถสร้างผลงาน 

การแข่งขนัอยูใ่นลำาดบัต้นๆและเชือ่มัน่ว่าในปีนีน้กักฬีารามฯ 

จะสามารถคว้าเหรยีญรางวลัได้หลายชนดิกฬีา เพราะนกักฬีา

ส่วนใหญ่เคยสร้างผลงานให้มหาวิทยาลัยมาหลายรายการ  

มีฝีมือ เป็นแชมป์มาหลายสมัย และเป็นนักกีฬาทีมชาต ิ

อยู่หลายคน ที่สำาคัญทีมนักกีฬามีกำาลังใจอย่างล้นหลาม

ด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อม ทั้งโค้ช สถานที่ฝึกซ้อม อุปกรณ์การฝึกซ้อม 

ตลอดจนแรงเชียร์จากเพ่ือนๆ ชาวรามคำาแหง ท่ีเป็นกำาลังใจให้กับนักกีฬาทำาให้นักกีฬามีแรงสู้ ฟิตซ้อม 

และตั้งใจที่จะไปสร้างชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และประกาศให้เพื่อนต่างสถาบันได้รู้ว่ารามคำาแหง

นอกจากจะเข้มแข็งทางวิชาการแล้ว เรายังมีความแข็งแกร่งด้านกีฬาที่โดดเด่น เข้มแข็งและไม่แพ้ใครด้วย

 สำาหรับสัญลักษณ์ประจำาการแข่งขัน (โลโก้) เป็นการนำาภาพเขียนสีผาแต้ม สายนำ้ามูล แสงตะวัน  

คบเพลิงและเลข 43 มาผสมผสานกัน ซึ่งแสดงถึงแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ

ของจังหวดั และสสีนัออกมาให้สือ่ถงึการแข่งขันกีฬาทีเ่ตม็ไปด้วยสสีนัและความสนกุสนาน โดย ภาพเขยีนผาแต้ม 

หมายถงึภาพลกัษณะของผูห้ญงิและผูช้ายทีก่ำาลงัมคีวามสขุและสนกุสนานกบัการแข่งกฬีา คบเพลงิกนัเกราเกมส์ 

หมายถงึคบเพลงิแห่งสสีนัและความสนกุสนาน  แสงตะวนั หมายถึงดินแดนท่ีตะวนัข้ึนก่อนใครในสยาม สายนำา้มลู 

หมายถงึเส้นโค้งอ่อนพริว้ไหวสวยงามดัง่สายนำา้มลู สายนำา้คูจ่งัหวดั และเลข 43 หมายถึงการแข่งขนักฬีา 

มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่43 ส่วนสตัว์นำาโชค (มาสคอต) คอืปลาบึก ชือ่ว่า “บึกบึน” และ “บัวบาน”  

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ กล่าวว่าขอให้ตัง้ใจแข่งขนักนัอย่างเตม็ที ่ เตม็กำาลงัความสามารถ  

มีสติ ไม่ประมาท รู้แพ้รู้ชนะ และมีนำ้าใจเป็นนักกีฬา หากกีฬาประเภทใดที่ต้องมีการปะทะกันก็ขอให้รู้จัก 

อดทนอดกลัน้ เอาชนะใจตนเองและชนะใจคนดใูห้ได้ รวมทัง้ให้รกัษาชือ่เสยีงและเกยีรตยิศของมหาวทิยาลยัไว้เสมอ 

เชือ่มัน่ว่าทพันกักฬีาของมหาวทิยาลยัรามคำาแหงทีผ่่านรอบคดัเลือกในปีนี ้ เป็นผูท่ี้มคีวามรูค้วามสามารถมาก 

ทำาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาหลายประเภทได้ และสามารถขึ้นไปอยู่ในสถาบันที่ได้

รับเหรยีญรางวลัในระดบัต้นๆ ขอให้ทุกคนตัง้ใจแข่งขันกนัอย่างเตม็ที ่ ดแูลซึง่กนัและกนัในทกุเรือ่ง รวมทัง้

ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นสิ่งสำาคัญมากกว่าเหรียญรางวัลใดๆ

ให้นักศึกษ�สำ�เร็จก�รศึกษ�ออกไปเป็นบุคล�กรที่ดี

ของสังคมในอน�คต และขอขอบคุณคณะกรรมก�ร

ดำ�เนินง�นโครงก�รฯ ที่จัดโครงก�รในครั้งนี้ และ

ขอบคุณวิทย�กรจ�กหน่วยง�นภ�ยนอกท่ีม�ให้คว�มรู้ 

เก่ียวกับก�รประกอบกิจก�รหอพักต�ม พ.ร.บ. หอพัก- 

ฉบับใหม่ ตลอดจนผู้ประกอบก�รหอพักที่เข้�ร่วม

โครงก�รทุกท่�น ขอให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจใน 

พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และเกิดคว�มร่วมมือที่ดีที่จะช่วย

ดูแลนักศึกษ�เหมือนลูกหล�นในบ้�นหลังที่สอง 

ต่อไป  

 อธกิารบดฝีากนักกฬีา “ใช้สติ-นำา้ใจนักกฬีา” เข้าชิงชัยกฬีาปัญญาชน ครัง้ที ่43 “กนัเกราเกมส์”      (ต่อจากหน้า 1)

รศ.ปรีชา  พหลเทพ

รศ.ปรีชา  พหลเทพ



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๘ นีม้กิีจกรรม 

“ปั่นจักรยาน” ที่นับได้ว่าเป็นมหกรรม

ระดับโลกถึง ๒ ครั้ง คือ 

 ค รั้ ง แ ร ก เ มื่ อ เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม 

เป ็นการ เฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เรียกว่า 

ป่ันเพือ่แม่ หรอืไบค์ฟอร์มมั 

 อีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคม 

เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว เรียกว่า ปั่นเพื่อพ่อ หรือ

ไบค์ฟอร์แดด

 ท้ังสองครั้งนี้ สมเด็จพระบรม

โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงนำา 

ปั ่นจักรยานเพื่อแสดงออกถึงความ

จงรกัภักดแีด่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

   ดังพระราชปณิธานในสมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

ที่ว่า

 “ป่ันเพือ่พ่อ” เพือ่ถวายความจงรกัภกัด ี

ความรักและความสำานึกในพระ-

มหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าฯ 

 “ป่ันเพือ่พ่อ” เพือ่รวมพลงัความรกั

และสามัคคีของคนไทยทั้งชาติด้วย

ร่างกายและจิตใจที่มุ่งม่ันเข้มแข็งและ

แข็งแรงฯ 

 “ป่ันเพือ่พ่อ” ด้วยใจทีส่ะอาดและ 

โปร่งใสอย่างจรงิใจ จะได้กศุลทีเ่ตม็รปูแบบ 

ตลอดจนถอืเป็นการแสดงความกตัญญู

ของลูกที่พึงมีต่อพ่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ก้าวสู่ทศวรรษแห่งการสถาปนา
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

จัดงาน “ราตรีครีม-ทอง” ในโอกาสเฉลิมฉลอง 

ก้าวเข้าสูท่ศวรรษแห่งการสถาปนาคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธาน และม ีรองศาสตราจารย์

รงัสรรค์  แสงสขุ อดตีอธกิารบด ีม.ร. ผูก่้อตัง้คณะ-

ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์ เกตแุก่นจนัทร์ 

คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์ และดร.จรญู  ไชยศร 

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุโขทัย

   ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและประสบ

ความสำาเร็จจากหลากหลายอาชีพ ร่วมในงาน อาทิ อาจารย์โฉมฉาย  อรุณฉาน  ป๋อง ณ ปะเหลี่ยน หนวด-

สะตอ  อาร์สยาม  หลวงไก่  อาร์สยาม  นชุ  ลาวลัย์  อาร์สยาม และลงุเข้ม  ซานต้า ดเีจลกูทุง่คลืน่ FM. 95 MHz.

  โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  กล่าวถึงความเป็นมา 

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงตระหนักในพันธกิจทางด้านศิลปวัฒนธรรม จึงได ้

จดัตัง้คณะศิลปกรรมศาสตร์เมือ่ปี 2550 เพือ่มุง่ผลติบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

ตอบสนองความต้องการด้านกำาลงัคนและตลาดแรงงาน ส่งเสรมิความเสมอภาคทางการศกึษาศลิปะให้ประชาชน 

ทุกระดับชั้นได้มีโอกาสเล่าเรียนในสาขาวิชานี้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ 

ที่สมบูรณ์แบบในมหาวิทยาลัยตลาดวิชา และตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีนโยบายให้บริการด้านการศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  

รวมท้ังสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีเวทีเพื่อฝึกฝนฝีมือและแสดงความสามารถด้านศิลปะการแสดง ดนตรี 

และนาฏศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯ เป็นต้นมาได้เดินทางไปเผยแพร ่

ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี

  

 

 รองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่กำาลังก้าวสู่ปีที่ 10 โดยตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และ 

โขนรามคำาแหง สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย บ้านเมืองและประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็น

คณะทีช่่วยอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย และเผยแพร่ไปสูน่านาประเทศด้วย โอกาสนีข้อให้คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

เจริญรุ่งเรือง สามารถขยายสาขาวิชา และเปิดการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาคต่อไป 

 ด้าน รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. ผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีหน้าที่หลัก 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และ

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนและให้ความรู ้

ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา รวมท้ังทำานุบำารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมออกไปสู่สังคมทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏกรรมไทย สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขา

วิชาดนตรีสมัยนิยม อีกทั้งยังมีโขนรามคำาแหง และในอนาคตตั้งใจจะเปิดการเรียนการสอนด้านละครนอก

และละครในเพิ่มขึ้นด้วย

 “ภูมิใจที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ แม้จะมีบุคลากรและนักศึกษาจำานวนไม่มาก แต่ก็สามารถมีส่วนช่วย 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหงในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาได้ด ี และการตดิตามผลงานของศิษย์เก่ายงัพบว่า  

มลีกูศษิย์ประสบความสำาเรจ็ในวงการต่างๆ มากมาย ซึง่เป็นเพราะระบบการเรยีนของรามคำาแหง เป็นระบบ

ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้นทกุๆด้าน และหากหน่วยงานต่างๆ มส่ิีงใดให้ชาวศลิปกรรมศาสตร์ช่วยเหลือโดยเฉพาะ 

ด้านศิลปกรรม ทางคณะยินดีอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอให้ทำา

อย่างเต็มที่ด้วยความรักและความสามัคคีเพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเจริญก้าวหน้าต่อไป”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง

ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการแปลชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร... 
 เสียงไซเรนดังหวีดหวิวอยู ่รอบโสตประสาท 

ในวินาทีแรกที่ฉันรู้สึกตัวอย่างสะลึมสะลือ เปลือกตา

ทั้งสองข้างหนักอ้ึงขณะกำาลังพยายามจะลืมตาขึ้นมอง

สภาพรอบตัว แต่ยังไม่ทันสำาเร็จก็รู้สึกกระอักกระอ่วน

เหมือนมีก้อนอะไรจุกแน่นอยู่ตรงยอดอกเรื่อยมาถึง

คอหอย  และแล้ว.. “โอ้ก.. โอ้ก...” รูส้กึมขีองเหลวข้นๆอุน่ๆ

ทะลักออกจากปากหลายคำาอย่างสุดจะกลั้นพร้อมๆกับ 

เสียงร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นของผู้ชายอย่างน้อย 2 คน 

ใกล้ตัวว่า “ฟื้นแล้ว..ฟื้นแล้ว” และ “อ้วกเลือดอีกแล้ว..

เยอะเลยคราวนี้ !” พร้อมกับมีมือหลายมือช่วยกันใช้ผ้า 

หรือกระดาษเช็ดบริเวณคางและลำาคอฉัน บางมือก็เขย่า 

ตัวฉันพร้อมกับเสียงตะโกนถามเซ็งแซ่แข่งกับไซเรน 

“ป้า..ป้าได้ยนิผมพดูไหม..ป้าบอกเบอร์โทรศพัท์ญาตมิาเรว็..”  

 ท่ามกลางความมนึงงฉนัได้ยินเสียงตวัเองถามขึน้ 

อย่างอ่อนระโหยว่า “ทำาไมหรือ..พวกคุณเป็นใครหรือ..” 

แล้วก็ได้ยินเสียงหนึ่งแหวกเสียงไซเรนข้ึนมาอย่าง

ชัดเจนใกล้หูว่า.. “ป้าถูกรถชน สลบคาที่เป็นชั่วโมงแล้ว 

เราเป็นรถมลูนธิ.ิ..ป้าบอกเบอร์ญาตมิาเร็ว”  จำาได้ว่าฉันบอก 

หมายเลขโทรศัพท์บ้านน้องชายออกไปได้ทันทีโดย 

ไม่ต้องยำ้าทวนเหมือนเช่นทุกครั้งในอดีต  แล้วจากนั้น

สติสัมปชัญญะของฉันก็ดับวูบลงไปอีกหน

 ฉันฟื ้นคืนสติอย่างถาวรอีกคร้ังเกือบตีหนึ่ง 

ของวันใหม่ในตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง

ที่น้องสะใภ้ทำางานอยู่โดยได้ช่วยดำาเนินการย้ายตัวฉัน

มาจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งแรกที่รับตัวฉันไว้

จากหน่วยกู้ภัยในตอนหัวคำ่า  

 จำาได้ว่าสิ่งแรกท่ีฉันถามหาจากบรรดาญาติๆ 

ที่รายล้อมอยู่รอบเตียงด้วยความเป็นห่วงคือ “กระเป๋า

หนงัสอืฉนัล่ะ..มใีครเหน็ไหม”  เล่นเอาทกุคนคลายสหีน้า 

จากความวิตกกังวลกลายเป็นหัวเราะกันครืนใหญ่ 

อย่างโล่งอก  น้องชายถึงกับพูดเหน็บแนมว่า “อ้อ..ยังมี

แก่ใจห่วงเรื่องเรียนอีกนะ อย่างนี้สบายใจได้..ตายยาก!”  

ฉันเองก็ถึงกับฉุกคิดได้จนอ้ึงไปเช่นกัน...ก็มิใช่เพราะ

เจ้ากระเป๋าผ้าร่มสะพายข้างใบเขือ่งทีบ่รรจหุนงัสอืเรยีน

อดัแน่นถงึ 5-6 กก. เมือ่เยน็วนันีด้อกร ึ ทีท่ำาให้ฉนัเกดิคดิ

มักง่ายขึ้นมาชั่ววูบไม่ยอมทนลำาบากแบกของหนัก 

เดินข้ามสะพานลอยเช่นที่เคยข้ามอยู่เป็นประจำาจนต้อง

ประสบเคราะห์ร้ายแบบนี้...ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่

อย่างเรว็และฉวดัเฉวยีนโดยวยัรุน่อาย ุ18 ซอกซอนมาทาง 

เลนขวาสุดของถนนที่มีรถติดไฟแดงอยู่แล้วเสียหลัก

เฉ่ียวชนเข้าอย่างจงัเอากบัฉนัทีย่นือยูบ่นเกาะกลางถนน

จนสลบคาที่ กรามหัก กระบอกตาและเบ้าตาแตก 

โหนกแก้มแตกละเอียด ยับเยินไปทั้งใบหน้าและมีแผล

ฟกชำ้าดำาเขียวถลอกปอกเปิกไปทั่วตัว  

 อบุตัเิหตคุรัง้นีเ้กดิขึน้เมือ่วนัที ่ 22  กมุภาพนัธ์ 2558 

เวลาประมาณเกือบ 18.00 น. เมื่อฉันเดินทางกลับจาก

เรียนปริญญาโทภาคพิเศษสาขาการแปลจีน-ไทยที่

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง โดยลงจากรถประจำาทางทอดแรก

เพื่อต่อรถสองแถวเข้าหมู่บ้าน อาการของฉันสาหัส

จนต้องผ่าตัดทำาศัลยกรรมใบหน้าและรักษาตัวในโรงพยาบาล

เกอืบครึง่เดอืนแพทย์จงึอนญุาตให้กลบัไปพักฟืน้ต่อทีบ้่าน 

โชคดีที่สมองฉันไม่ได้รับความกระทบกระเทือน แต่การ 

ทีฉ่นักรามหกัด้วยทำาให้ต้องถกูรดัฟันบนกบัฟันล่างตดิกนั

เพือ่ไม่ให้ขยบักรามนานถงึเดอืนเศษ  ฉันจึงกนิได้แต่อาหาร 

ทีเ่ป็นของเหลวโดยดดูเข้าทางซอกฟัน นำา้หนกัตัวจึงลดลง 

อย่างรวดเร็วจาก 52 กก.เหลอืเพยีง 44 กก. แทบไร้เร่ียวแรง 

แม้แต่จะเดิน จนฉันต้องขาดเรียนเป็นเดือน ซำ้าร้ายตรง

กบัช่วงใกล้สอบไล่ภาค 2/2557 พอด ีฉันจึงต้องขาดสอบ

ทกุวชิาในภาคเรยีนนัน้ด้วย แต่ฉนักซ็าบซึง้ใจเป็นอย่างมาก

ที่อาจารย์และเพื่อนฝูงหลายท่านได้อุตส่าห์ไปเยี่ยมฉัน

ถึงที่โรงพยาบาลและที่บ้าน

       ฉันชื่อไพพรรณ สดวกการ  

ปีนี้มีอายุ 61 ปี มีภูมิลำาเนาอยู่ที่

จังหวัดตรัง เป็นข้าราชการบำานาญ

ท่ีเกษยีณก่อนกำาหนดตัง้แต่ปี 2557 

  เดมิจบปรญิญาตรด้ีานเศรษฐศาสตร์ 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จากมหาวิทยาลัย-

เกษตรศาสตร์ ชีวติราชการทำางานในชนบทมาตลอดเกอืบ 

27 ปี  ฉันใช้เวลาหลังเกษียณในช่วงแรก 4-5 ปีท่องเที่ยว

ไปในโลกกว้างเพื่อพักผ่อนอย่างเต็มที่ชดเชยกับในอดีต

ที่ก้มหน้าก้มตาทำาแต่งานในชนบทที่ห่างไกลและเพื่อ 

เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาสานฝันในวัยเด็กที่เคยฝัน

อยากเป็นนักประพันธ์  

 แต่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้ต้องลงทุน

สูงจนฉันถลุงเงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตเสียเกือบหมด 

จงึต้องพกัการท่องเทีย่วไว้ชัว่คราวก่อน หนัมาจบังานอดเิรก

ที่ได้ทั้งเงินและความเพลิดเพลินนั่นคือการสอนพิเศษ

ภาษาจีนและภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียนชั้นประถม 

ที่บ้าน  เพียงไม่ถึงปีก็มีเด็กนักเรียนช้ันมัธยมปลายและ 

ผูใ้หญ่มาขอเรียนด้วย  ทำาให้ฉนัต้องพัฒนาความรู้ของตนเองเช่นกนั  

 บังเอิญทราบจากเพ่ือนว่าที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

มีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษระดับ

ปรญิญาตรมีานานแล้วคณุภาพการเรยีนการสอนกไ็ม่แพ้

มหาวิทยาลัยปิดช่ือดัง ท่ีสำาคัญคือไม่จำากัดอายุผู้เรียน

และไม่บงัคบัการเข้าช้ันเรยีน สามารถซือ้ตำาราไปอ่านเอง

ท่ีบ้านแล้วค่อยไปสอบเอาภาคละครัง้  ฉนัดีใจยิง่กว่าลงิได้แก้ว 

ด้วยมีโอกาสแล้วที่จะได้เลือกเรียนด้านภาษาที่ฉันรัก  

 ปี 2553 ฉันจึงสมัครเข้าเรียนวิชาเอกภาษาจีน 

วชิาโทภาษาอังกฤษ ระดบัปริญญาตรีทีค่ณะมนษุยศาสตร์ 

โดยวธิซีือ้ตำาราไปอ่านเองใช้เวลาเพยีง 2 ปีฉนักส็ำาเรจ็การศกึษา 

โดยได้ทุน 5 G เรียนฟรีเกือบทุกภาค  ต่อมาในปี 2556 

ฉันก็สมัครเรียนเอกภาษาอังกฤษ โทภาษาญี่ปุ่นอีก 

 ในช่วงใกล้สอบไล่ภาค 2/2556 (ราวปลายเดือน

กุมภาพันธ์ 2557) ฉันเดินทางจากบ้านในภาคใต้มาเพื่อ 

เตรยีมสอบกบ็งัเอญิตรงกบัช่วงทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง

กำาลงัเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกนกัศึกษาระดบัปรญิญาโท 

ภาคพเิศษสาขาการแปลจีน-ไทยรุ่นแรกพอด ี ฉันรีบสมคัร 

โดยไม่ลงัเลเพราะเป็นโอกาสสานฝันการเป็นนกัประพนัธ์ 

ของฉันได้เร็วขึ้นด้วยการเป็นนักแปล  แล้วฉันก็สอบได้  

ดังน้ัน เม่ือเปิดภาคการศึกษา 1/2557 ฉันจึงเป็นทั้ง

นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทควบคู่กัน 

2 สถานะ คราวนีฉ้นัต้องย้ายมาอาศยัในกรงุเทพฯอย่างถาวร 

เพราะการเรียนระดับปริญญาโทต้องเข ้าชั้นเรียน  

ฉนัจึงต้องทิง้งานสอนพิเศษทีบ้่านในภาคใต้ไปโดยปรยิาย  

กลายมาเป็นนักศึกษาอาวุโสที่ต้องเทียวแบกกระเป๋า

หนังสือมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงแทบทุกวัน  

 การเรียนควบกัน 2 ปริญญาน้ีทำาให้ฉันเหน่ือย 

จนสายตัวแทบขาด โดยเฉพาะปัญหาการเดินทาง แต่ฉัน 

ก็ยงัรกัพีเ่สยีดายน้อง ไม่ยอมละทิง้ทางใดทางหนึง่  กดัฟันสู ้

ด้วยการปรบัเปลีย่นแผนการเรยีนจากวชิาโทภาษาญีปุ่น่

ในระดับปริญญาตรีไปเป ็นวิชาโทภาษาไทยแทน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์เสริมกันกับการเรียนปริญญาโท 

แปลจีน-ไทยยิ่งขี้น  ปรากฏผลการเรียนทั้ง 2 ปริญญา

ผ่านไปด้วยดี กล่าวคือฉันสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี

วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทยได้ภายในเวลา

เพยีง 1 ปีคร่ึงเท่าน้ัน  ขณะเดียวกันก็ทำาคะแนนเฉล่ียสะสม

ของปริญญาโทสาขาแปลจีน-ไทย ในภาคแรกได้ถึง 3.6

 แต่อนิจจา...ราวกับโชคชะตาจะอิจฉาที่เห็นฉัน

มีความสุขกับการเรียนมากเกินไป จึงกลั่นแกล้งให้ฉัน

ต้องประสบเคราะห์กรรมถูกรถชนจนบาดเจ็บสาหัส 

จนต้องขาดเรียนและขาดสอบทั้ง 4 วิชาที่ลงทะเบียนไว้

ในภาค 2/2557

 โชคยังดีที่ฉันมีเวลาเรียนไม่ตำ่ากว ่าเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนดและท่านอาจารย ์ประจำาวิชา 

ทั้งหลายมีเมตตาให้โอกาสฉันทำารายงานและสอบแก้ I  

ได้ภายในภาค 1/2558 นี ้ ฉนัจงึต้องทำางานหนกัจนเลอืดตา 

แทบกระเด็นอีกครั้ง แต่ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างจาก

ครั้งก่อนที่เรียนควบกัน 2 ปริญญา  เพราะคราวนี้ฉัน 

มสีภาพไม่ต่างจากคนพิการ สขุภาพกอ่็อนแอมาก ทีส่ำาคญั 

คือมักมองเห็นภาพซ้อนเสมอ ซึ่งอาจเป็นผลสืบเน่ือง

มาจากการผ่าตัดกระบอกตาและเบ้าตาจนระดับตา 

ท้ังสองข้างสูงตำ่าไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมาก

ต่อการอ่านและเขียนจนฉันต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้

สายตาเพียงข้างเดียวแล้วหลับตาอีกข้างหนึ่งสลับกันไป  

 ไม่ว่างานที่ได้รับมอบหมายจะมากมายเพียงใด 

ฉันก็ไม่กล้าต่อรองใดๆ  ก็อาจารย์ท่านให้โอกาสขนาดนี้

แล้วยังจะเรียกร้องอะไรอีกเล่า  ถ้ามองไม่เห็นจริงๆ ฉันก ็

ควรเจยีมตวัเลกิเรยีนไปเสยีจงึจะถกู  แต่ถ้ายงัพอมองเหน็อยู่

เพียงแต่ลำาบากสักหน่อยก็ต้องลองสู้อีกสักตั้ง 

 คิดได้ดังนีฉ้นัจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับกองหนงัสือ

ตัง้แต่เช้า-สาย-บ่าย-คำา่-ดึก อดหลบัอดนอนนัง่อยู่ทีโ่ต๊ะทำางาน

ทั้งวัน ในภาคเรียนน้ีนอกจากวันอาทิตย์ที่ต้องไปเรียน

กบัวนัทีต้่องไปพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาลตามนดั และวนัที ่

ต้องน่ังแท็กซี่ตะลอนๆไปหาหนังสือทำารายงานตามห้องสมุด

และร้านหนังสือต่างๆแล้ว ฉันแทบไม่เคยลุกจากโต๊ะ 

ทำางานเลย แม้แต่เวลากนิและนอนกย็งัลมืเสมอ  ฉนัมคีวามสขุ 

และมกีำาลงัใจฮดึสูอ้ย่างประหลาด  

 กร็ามคำาแหงเขาให้โอกาสถึงขนาดนี้แล้ว ฉันก็ควร

ไขว่คว้าไว้ให้ถึงที่สุดมิใช่หรือ 

  

สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3 % หรือ 7 % กันแน่

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ท่านผู้อ่านท่ีเห็นชื่อของตอนนี้แล้วอาจจะไม่เข้าใจว่าผู้เขียนไปสับสน

เรื่องของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร ใคร ๆ ก็รู้กันทั้งนั้นว่าประเทศไทยเรา

จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวต (มาจาก VAT ซึ่งย่อมาจากValue Added Tax) 

ในอัตราร้อยละ 7 หรือ 7% มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

 ที่ผมสับสนจนต้องไปค้นคว้ามาเคลียร์ให้ตัวเองเสียก่อนก็คือเมื่อ 

ปลายปีที่แล้วมีประกาศออกมาว่าปี 2558 รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ในอัตราลดลงเป็นร้อยละ 6.3  และจะเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ  9 ในปี  2559 ตอน

ที่ได้ฟังประกาศน้ีจากข่าว หลายคน (รวมทั้งผมด้วย) ก็ดีใจกันใหญ่ว่าเราจะ 

ได้ซื้อของราคาถูกลงแน่ เพราะภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้นบวกเข้าไปในราคาสินค้า

ทำาให้ราคาแพงขึ้น ดังนั้นถ้าบวกภาษีน้อยลง เราก็คงจ่ายค่าสินค้าถูกลงด้วย 

แต่ที่จะรู้สึกกังวลก็คือในปี 2559 ภาษีจะแพงข้ึนเป็น 9% ซึ่งแปลว่าสินค้า 

จะต้องแพงขึ้นไปอีกมากพอดู 

 หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ไปสักพักก็มีผู้ออกมาอธิบายว่าที่จริงอัตราภาษี 

ก็อยูท่ี ่ 7% เท่าเดมินัน่แหละ ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด แต่คำาอธบิายนีค้นคงจะได้ฟัง

อยูใ่นวงแคบ เพราะในปีนีก้ม็ปีระกาศ (ความจรงิออกมาเป็นพระราชกฤษฎกีา) 

ออกมาอีกแล้วว่าจะลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 6.3% ในปี 2559 และจะเพิ่ม

เป็น 9% ในปี 2560 พอมีประกาศนี้ออกมาก็มีคนออกมาดีใจกันอีกแล้วว่า

สินค้าจะราคาถูกลง แปลว่าที่มีคำาอธิบายออกมาเมื่อปีก่อนนั้นยังมีคนอีกมาก

ที่ไม่เคยทราบเลย

 ประเทศไทยเริ่มนำาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษีการค้าตั้งแต่ปี 2535 

เป็นต้นมาโดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ  9 แต่อัตราที่จัดเก็บจริงคือร้อยละ 10 

(กรุณาอย่าเพิ่งงง) เพราะกรมสรรพากรต้องบวกภาษีที่ต้องจัดสรรให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นในอัตรา 1  ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บเข้าไปด้วย

 เราเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอัตราน้ีมาได้ 4 - 5 ปีกเ็กิดวกิฤตเศรษฐกิจรนุแรงข้ึน

ในปี 2540 คอืวกิฤตทีเ่ราตัง้ชือ่ว่าวกิฤตต้มยำากุง้นัน่แหละครบั รฐับาลในสมยันัน้

เห็นว่าประชาชนกำาลังยำ่าแย่ จึงหาทางลดภาระให้ด้วยการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงช่ัวคราวเป็นร้อยละ 6.3 ซึ่งพอบวกภาษีที่จัดสรรให้ราชการส่วนท้องถิ่น 

ก็จะเป็นร้อยละ 7 ที่เราเสียกันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละครับ 

 แต่มาตรการลดอตัราภาษมีลูค่าเพ่ิมนีเ้ป็นแค่มาตรการชัว่คราวสำาหรบัปีเดียว  

เพราะฉะนั้นถ้าต้องการช่วยลดภาระให้บรรดาไพร่ฟ้าหน้าแห้งทั้งหลายต่อไป 

รัฐบาลก็จะต้องออกพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 6.3% ทุกป ี

และบอกด้วยว่าจะเพิ่มเป็น 9% ในปีถัดไป  ซึ่งก็เหมือนกับที่เราได้ฟังข่าว 

ในปีทีแ่ล้วและปีนีน้ัน่เอง  เพยีงแต่ก่อนหน้านัน้ไม่มใีครนำาเอาพระราชกฤษฎกีา

ลดอัตราภาษีนี้มาทำาข่าว เราก็เลยไม่รู้และไม่งงด้วย

     สรุปว่าเราก็ยังคงเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่เก็บจริงเท่ากับ 7% ต่อไป 

อีกอย่างน้อย 1 ปี (ไม่ใช่ลดเหลือ  6.3% นะครับ ไม่ต้องดีใจ) และถ้าปีต่อ

ไปรฐับาลจะกรณุาต่ออายใุห้จดัเกบ็ในอตัรานีต่้อไปก็คงจะด ีแต่ถ้าท่านไม่ต่ออายุ

มาตรการลดภาษใีห้ เรากจ็ะต้องกลบัเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัราเดมิก่อนปี 2540 

คอื 10% (แต่อตัราทีป่ระกาศซึง่ยงัไม่รวมทีก่รมสรรพากรต้องจดัสรรให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นคือ  9%)

     ก่อนจบตอนนีข้อระลกึถงึความหลงัเมือ่มกีารจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ใหม่ ๆ 

มาเล่าสู่กันฟังสักเล็กน้อย เพราะเมื่อเป็นของใหม่ก็ทำาให้เกิดความสับสน

พอสมควร โดยเฉพาะเมื่อป้ายราคาท่ีติดไว้ท่ีสินค้านั้นเป็นราคาที่ยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เร่ืองของเรื่องก็คือเวลา เราเลือกซื้อสินค้าก็จะคำานวณเงิน 

ในกระเป๋าไปด้วยว่าพอจ่ายหรอืเปล่า แต่ลมืคดิไปด้วยว่าต้องบวกภาษอีกี 10% 

 ยานพาหนะ ภาษาเวียดนาม คือ phương tiện giao thông (เฟือง เตี่ยน 

ซาว ธง – สำาเนียงภาษาเวียดนามเหนือ) และไม่แปลกอะไร หากท่านเดินทาง

ไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศเวียดนามแถบภาคกลาง และภาคใต้ สำาเนียงใน

การออกเสยีงจะเปลีย่นเป็น (เฟือง เตีย่น ยาว ธง) ทัง้สองต่างมคีวามหมายเดยีวกนัทัง้สิน้

 ยานพาหนะท่ีเราพบเห็นในประเทศเวียดนาม ไม่ค่อยแตกต่างจาก 

ยานพาหนะในประเทศไทยสักเท่าไรด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรม และชีวิต 

ความเป็นอยู่ รวมถึงการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทำาให้เรามองเห็นภาพ 

ยานพาหนะทีอ่ยูบ่นท้องถนน  หรอืบนไร่นาของชาวเวยีดนามได้โดยไม่ยากนกั

 ยานพาหนะที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำาวัน เช่น 

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

xe đạp (แซ ด่าบ) รถจักรยาน 2 ล้อ

xe xích lô (แซ ซิก โล) รถจักรยาน 3 ล้อ

xe máy (แซ มั้ย) รถจักรยานยนต์

xe ôtô (แซ โอโต) รถยนต์

xe buýt (แซ บวิ๊ต) รถโดยสารประจำาทาง

xe chở khách du lịch (แซ เจ๋อ ค้าก ซู ลิก) รถทัวร์

xe khách (แซ ค้าก) รถโดยสาร

xe lửa (แซ เหลือ) รถไฟ

xe tải mười bánh (แซ ต๋าย เหมื่อย บ๊าญ) รถสิบล้อ

máy cày (มั้ย ไก่) รถไถ

máy bay (มั้ย ไบ) เคร่ืองบิน

tàu (เต่า) เรือ

thuyền (เถวี่ยน) เรือพาย

thuyền thúng (เถวี่ยน ถุง) เรือกระด้ง

xe tàu điện (แซ เต่า เดี่ยน) รถไฟฟ้า

tàu điện ngầm (เต่า เดี่ยน เหงิ่ม) รถไฟฟ้าใต้ดิน

tàu điện trên cao (เต่า เดี่ยน เจน กาว) รถไฟฟ้าบนรางยกสูง

 พาหนะของชาวเวียดนามที่อาจ

แปลกไปสำาหรับคนไทย คือ รถสามล้อ 

xe xích lô (แซ ซิก โล) ที่มีรูปร่างคล้าย

รถซาเล้งย่อส่วน บริเวณด้านหน้าจะทำาเป็น 

ทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร ส่วนคนป่ันรถสามล้อจะนัง่ 

อยูใ่นระดบัทีส่งูกว่าทางด้านหลงั รถสามล้อนี ้

ในชีวิตประจำาวันของคนเวียดนามมักจะไม่ได้ใช้สัญจรไปมา หากแต่เป็น 

เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของประเทศ ทีช่าวต่างชาตเิมือ่ไปเยอืนประเทศเวยีดนาม

มักจะทดลองนั่ง  เพื่อซึบซับบรรยากาศ  มองเห็นทิวทัศน์โดยท่ัวไปอย่างช้า ๆ  

เหมาะกับคนท่ีต้องการใช้ชีวิตแบบ slow life เป็นอย่างยิ่ง

(ภาษีมูลค่าเพิ่มยุคแรก) พอไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์ก็อายเขาสิครับ เพราะมีเงิน 

ไม่พอ ซ่ึงทีจ่รงิถ้าซ้ือสินค้าบรโิภคเลก็ ๆ  น้อย ๆ  คงไม่มปัีญหานีห้รอก  ทีจ่ะมปัีญหา

ก็คือเวลาไปซ้ือสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่ึงราคาหลายหมืน่ ถ้าไม่บวกภาษเีข้าไปก่อนตอนคดิคำานวณว่าจะซือ้ดหีรอืเปล่า 

ก็อาจเจอปัญหาเงินไม่พอจ่ายได้



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

     “เด็กที่ม�จ�กครอบครัวที่รำ่�รวยหรือ

ที่อ�ศัยอยู่ในเมืองมักมีโอก�สเข้�ถึงก�ร

ศึกษ�หรือก�รรักษ�พย�บ�ลที่มีคุณภ�พ 

หรอืมโีอก�สอืน่ๆ ทีจ่ะพฒัน�ตนเองม�กกว่�

เดก็ทีม่�จ�กครอบครวัย�กจนหรอืท่ีอ�ศยั

อยู่ในชนบท พวกเร�ต้องก�รเห็นคว�ม

เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ เพร�ะเด็กทุกคน

ควรมีโอก�สเท่�เทียมกันในก�รพัฒน�เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภ�พ”

 “พวกเรายงัต้องการให้เดก็และเยาวชนมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็

และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรามากข้ึน เราอยากให้

ผู้ใหญ่รับฟังเสียงของเด็กอย่างแท้จริงและลงมือทำาสิ่งต่างๆ เพื่อเด็ก”

 “ผมหวังว่าข้อเสนอแนะของพวกเราในวันนี้จะไม่เป็นเพียงแค่กระดาษ

แผ่นหนึ่งเท่านั้น”

 ข้อความส่วนหนึ่งจากคำากล่าวในนามของตัวแทนเด็กและเยาวชนของ

ประเทศไทย โดย นายพงษ์นรินทร์ นนท์กำา่ ตวัแทนเดก็และเยาวชนไทย นกัศึกษา

คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง พร้อมยืน่ข้อเสนอแนะ เรยีกร้องให้รฐับาล

ดำาเนนิการต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ให้เกดิความเท่าเทียมและสงัคมทีเ่ป็นมิตรต่อเดก็ 

เนือ่งในโอกาสวนัสทิธเิดก็สากล และครบรอบ 25 ปีของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

ที่ต้องการส่งไปถึงรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเด็ก 

และเยาวชนทีต้่องการให้ผูใ้หญ่ให้ความสำาคญักบัเดก็และเยาวชนทัง้ในด้านโอกาส

ที่เท่าเทียม การได้รับความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว 

และต้องการให้พ่อแม่ผูป้กครองมีทกัษะในการเลีย้งลกู ตลอดไปถงึหยดุใช้ความรนุแรง

ในครอบครัว 

 นายพงษ์นรินทร์ ปัจจบัุน อาย ุ21 ปี กำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร์ 

ชัน้ปีที ่4  และเป็นรองประธานและผูบ้รหิารสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 

ล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี 2558 ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ป ี

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 

 นายพงษ์นรินทร์ เป็นชาว

จังหวัดเชียงราย  เป็นสมาชิกสภาเด็ก 

และเยาวชนแห่งประเทศไทย ด้านสิทธิ 

เดก็และสิทธิมนุษยชน การเมืองและ 

ประชาธปิไตย การลดความรนุแรง และ 

การใช้สันติวิธี ตั้งแต่ ปี 2556 เคยเป็น 

คณะทำางานเวทีสิทธิเด็กทั้งระดับภาค 

และระดับชาติ คณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก

และเยาวชน คณะอนกุรรมการเพือ่ดำาเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน 

ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม คณะกรรมการยกร่างข้อบงัคับสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 

รวมทัง้เป็นวทิยากรบรรยายและวทิยากรกระบวนการด้านสทิธเิดก็และสทิธมินษุยชน 

การเมอืงและประชาธปิไตย การลดความรนุแรง การใช้สนัตวิธิ ี และการมส่ีวนร่วม

ของภาคประชาสังคม และอื่นๆ 

 โดยภาพรวมของการทำางานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นเยาวชน

นกักจิกรรมทีเ่ข้าร่วมโครงการและอบรมในหลกัสตูรต่างๆมากมาย เช่น ผ่านการ 

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำาสภาเด็กและเยาวชน ผ่านการอบรมหลักสูตร

การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และ 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ผ่านการอบรม

ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน กิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 

ร่วมศกึษาดงูานสถานการณ์ด้านเดก็และเยาวชนบรเิวณชายแดน รวมท้ังร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต่างๆ เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนของประเทศ ยื่นข้อเสนอของ 

เด็กและเยาวชน ไปยังรัฐบาล เพื่อให้นำาข้อเสนอของเด็กและเยาวชน ไปกำาหนด

เป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการต่างๆ รวมทั้งนำาข้อเสนอจากเวท ี

สทิธเิดก็ระดบัชาต ิว่าด้วยอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก เข้าท่ีประชมุ “คณะกรรมการ

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อนำาไปขับเคลื่อนเป็นนโยบาย

สูก่ระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนรวบรวมและจดัทำาข้อเสนอแนะ สร้างความเข้าใจ 

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสิทธิการอยู่รอด  

ด้านสทิธกิารพฒันา ด้านสทิธกิารปกป้องและคุม้ครอง และด้านสทิธกิารมส่ีวนร่วม 

ทำาให้เด็กสามารถเข้าใจสิทธิต่างๆ ที่ตนมีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือตาม 

ข้อตกลงทีป่ระเทศไทยเป็นภาคเีครอืข่าย ทำาให้เดก็และเยาวชนสามารถคดิวเิคราะห์  

สังเคราะห์ข้อมูล ประเด็นปัญหาต่างๆตามบริบทพื้นที่ของตนได้อย่างตรงจุด 

 นายพงษ์นรินทร์เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านการเรียนและด้าน

คุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง เคยได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณที่สำาคัญ 

ได้แก่  ปี 2555 ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น มีคุณธรรม งานวันเด็กแห่งชาติ จากเทศบาล 

ตำาบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย และรางวัลนักเรียนดี มีคุณธรรม จากโรงเรียน

พานพเิศษพทิยา  ปี 2558 ได้รบัรางวลั “ผูน้ำาเดก็และเยาวชนท่ีมคีวามเสยีสละ อดทน 

ต่อการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2558 

จากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รางวัล “ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อเด็กและ

เยาวชน ด้านการส่งเสริม พัฒนา และปกป้องคุ้มครองเด็ก” ปี 2558 จากสภาเด็ก

และเยาวชนแห่งประเทศไทย และรางวลั “ผูม้ส่ีวนร่วมในการพฒันาเดก็และเยาวชน

อันเป็นท่ียอมรับ” จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

 “ถ้�พูดถึงแรงจูงใจที่ให้เข้�ม�ทำ�ง�นด้�นสิทธิมนุษยชนนี้ สิ่งสำ�คัญเลย 

คือด้วยคว�มเป็นคนชอบทำ�กิจกรรมอยู่แล้ว โดยเฉพ�ะด้�นสังคมก�รเมือง 

ประช�ธิปไตย สิทธิเสรีภ�พ ก�รลดคว�มรุนแรงและก�รใช้สันติวิธี เมื่อเร�มี

คว�มชอบมคีว�มสนใจอะไรเป็นพิเศษ เร�กจ็ะแสวงห�หนท�งและโอก�สในก�ร

ทำ�สิ่งท่ีรักนี้จนได้ และถ้�เร�ได้ลงมือทำ�อย่�งจริงๆจังๆกับสิ่งที่เร�รัก เร�ชอบ  

ผลที่ได้มันสวยง�มเสมอ” 

 สิง่สำาคญัอกีอย่างหนึง่ ท่ีเป็นแรงจงูใจและหันมาทำางานด้านน้ีอย่างจริงจงัคอื 

การเดนิไปเหน็ขอทานแม่ลูกคูห่นึง่ ทีต้่องมานัง่ตากแดดขอเงินประทงัชีวติไปวนัๆ 

อย่างไร้จุดหมาย เด็กคนนั่นแทบไม่มีโอกาสที่จะได้ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียน

เหมือนเด็กทั่วไป ทั้งๆที่ในวัยนั้นเขาควรจะได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอ่ืนๆ 

ทำาให้ผมนึกไปถึงเรื่องราวในชีวิตของตัวเองในอดีต ว่าอย่างน้อยเราก็ยังดี ที่ได้ม ี

รู้จักหนุ่มนิติศาสตร์จากจังหวัดเชียงราย ...เจ้าของรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น

ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำาปี 2558 

(อ่านต่อหน้า 8)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ยุคทองของสมาร์ทโฟนท่ีแข่งขันกันออกรุ่นใหม่ นวัตกรรมใหม่ ดึงดูดใจ 

ผู้บริโภคกันอย่างต่อเน่ือง โดยมีการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบรับความต้องการ

ของผู้ใช้งานท่ีนิยมใช้ชีวิตอยู่กับมือถือให้เป็นทุกส่ิงทุกอย่างเบ็ดเสร็จ (All in one) 

คือ แค่มีสมาร์ทโฟนเคร่ืองเดียวคุณก็สามารถน่ังทำางานจากท่ีไหนก็ได้อย่างสบาย 

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทราบถึงพิษภัยที่มาจากพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน 

ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย

 โรคติดสมาร์ทโฟนนั้น มีชื่อเรียกในภาษาการแพทย์ว่า “โนโมโฟเบีย”  

ถือเป็นโรคสมัยใหม่ ที่ YouGov ซึ่งเป็นองค์การวิจัยของสหราชอาณาจักร 

บัญญัติศัพท์คำานี้ออกมาเรียกใช้ โดยการนำาคำาว่า no-mobile-phone มารวมกับ 

คำาว่า phobia ซึ่งหมายถึง โรคกลัวในทางจิตเวช จัดอยู่ในกลุ่มวิตกกังวล  

เป็นความกลัวท่ีมากกว่าความกลัวท่ัวไป คนท่ีเป็นโรคโนโมโฟเบีย จะมีอาการเครียด 

คลื่นไส้ ตัวสั่น เป็นอาการเกิดจากความหวาดกลัวในการขาดสมาร์ทโฟน ไม่ม ี

สมาร์ทโฟนอยู่ติดกับตัว รวมไปถึงความเครียด เมื่ออยู่ในจุดอับสัญญาณ  

ความกังวลเมื่อเเบตเตอรี่หมด กลัวที่จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับใครได้

 อาการที่บ่งบอกถึงสัญญาณของโรคติดสมาร์ทโฟน เช่น หมกมุ่นอยู่กับ

การเช็คมือถือตลอดเวลา กังวลไปว่ามือถือจะหายคอยตรวจเช็คดูตลอด ต้องวางมือถือ 

ไว้ในจุดที่เอื้อมหยิบถึงได้ตลอดเวลา ใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากกว่าสนทนากับ 

คนรอบข้าง ก่อนทานอาหารต้องถ่ายรูปเพื่อโพสต์ลงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social Network) โพสต์รูปและความรู้สึกลงในสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลา  

วันละหลายครั้ง ทีนี้มาดูผลกระทบต่อส่วนต่างๆ ของร่างกายทางกายภาพ

 อาการปวดเมื่อย คอ บ่า ไหล่ ถือเป็นอาการลำาดับแรกๆ ที่เป็นผลมาจาก

การนั่งเกร็งในท่าเดิมๆ ยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่เราเพ่งดูหน้าจอนั้น ท่าทางร่างกาย

ของเราก็จะค่อยค้อมลง ตัวงอและงุ้ม ส่งผลให้ล้าไปทั้งคอและบ่า และอาจส่งผล

ไปถึงการปวดศีรษะ เพราะเลือดท่ีไปเล้ียงสมองน้ันต้องไหลผ่านกล้ามเน้ือส่วนบ่า 

ต้นคอ เมื่อเกิดอาการเกร็งจนกล้ามเนื้อบิด ทำาให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนัก 

เม่ือเป็นบ่อยคร้ังเข้าจะทำาให้รู้สึกปวดศีรษะได้ หากเกิดอาการน้ีกับเด็กหรือวัยรุ่น

จะส่งผลให้กระดูกหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนวันอันควรอีกด้วย

 นอกจากปวดเมื่อยแล้วจากการนั่งหลังงุ้มแล้ว ยังส่งผลต่อโรคระบบ 

ทางเดินหายใจ เมื่อนั่งหลังงุ้มจะทำาให้หายใจไม่สุดปอด หายใจสั้นและติดขัด  

ส่งผลต่อการขับของเสียหรือเชื้อโรคในทางเดินหายใจที่ถูกจำากัดลง

     

     การจ้องหน้าจอนานๆ ทำาให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาเกร็งตัว เมื่อมองแสงสี 

ของภาพจากจอที่ฉูดฉาด เคลื่อนที่เร็ว ทำาให้ประสาทตาล้า เกิดอาการตาแห้ง  

ประหยัด  เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

โรคยอดฮิตที่มากับการติดสมาร์ทโฟน

ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้บ่อยครั้งเข้าก็จะส่งผลให้ประสาทตาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

     

 การใช้มือถือจิ้มที่หน้าจอบ่อยๆ นานๆ อาจทำาให้เป็นอาการนิ้วล็อก นิ้วชา 

ปวดข้อมือ อาจะถึงข้ันเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ ลักษณะอาการน้ิวล็อกให้สังเกตจาก 

จะเริ่มกำามือไม่ค่อยลง มือและนิ้วแข็ง กำาแล้วเหยียดขึ้นไม่ได้ เมื่อตื่นนอนขึ้นมา

ยิ่งรู้สึกมือแข็งมาก รู้สึกปวดเมื่อยมือและนิ้ว ให้สงสัยได้เลยว่าคุณกำาลังเป็นโรค

นิ้วล็อก ควรพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไป

 การน่ังอยู่กับท่ีนานๆ ทำาให้ร่างกายไม่เกิดการเผาผลาญ อาหารถูกพอกพูน 

เป็นไขมันสะสมโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง ก้น และต้นขา เกิดการสะสมเซลลูไลท์ 

นอกจากจะทำาให้อ้วนข้ึนแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของกระเพาะอาหาร อาหารย่อยยาก 

ท้องอืด ลำาไส้อ่อนแรง เพราะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวของลำาไส้

     ผู้ที่มีอาการดังกล่าว ทางการแพทย์ต้องใช้

การรักษาแบบ Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

ซ่ึงเป็นการรักษาท่ีนิยมใช้ในกลุ่มผู้มีอาการ 

ซึมเศร้า วิตกกังวล และอาการกลัวในระดับต่างๆ 

ทำาโดยการปรับเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนแปลง

ความเชื่อเฉพาะตัวเเละกรอบความคิดเพ่ือให้ 

ผู้ป่วยเห็นปัญหาในปัจจุบันเเละสามารถลำาดับ 

ความสำาคัญของปัญหาเพ่ือเรียนรู้ท่ีจะหลีกเล่ียง

หรือแก้ไขได้ เมื่อรับการรักษาจนหายดีเเล้ว  

จะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อไม่มีสมาร์ทโฟนให้ต้องมาคอยเป็นกังวล

 หากรู้ตัวเองว่าพึ่งเริ่มติดสมาร์ทโฟน ลองรักษาด้วยตัวเองก่อน เริ่มจาก 

ลองใช้ชีวิตโดยลดการพ่ึงพาสมาร์ทโฟนไปทีละนิด ใช้เฉพาะเวลาท่ีจำาเป็นเท่าน้ัน 

หากรู้สึกเหงา ให้เดินไปคุยกับใครสักคนใกล้ๆ แถวนั้น คุยกับคนในบ้าน  

คุยกับเพื่อนร่วมงาน ในช่วงวันหยุดลองไม่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา เมื่อรู้สึกว่าง 

ให้หาอะไรทำาอย่างอ่ืนทดแทน อ่านหนังสือ ออกกำาลังกาย น่ังสมาธิ ปิดโทรศัพท์มือถือ-

เมื่อเข้านอน แต่หากทำาเเล้วรู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ห่างจากมือถือได้ ควรปรึกษา

จิตเเพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง

 เทคโนโลยีผูกพันและสำาคัญกับชีวิตของคนเราในยุคนี้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ต้องรู้จักฉลาดเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรา เลือกใช้ให้พอประมาณ เพื่อ

รักษาร่างกายของเราให้คงอยู่กับเราต่อไปนาน
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รูปที่ 1 ติดการใช้สมาร์ทโฟน 

แม้ในขณะขับขี่รถยนต์(ผิดกฎหมาย)

 รูปที่ 2 ติดการใช้สมาร์ทโฟน 

แม้ในเวลาทำางานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
รูปที่ 3 ภาพแสดงการเปรียบเทียบ

ผู้ใช้ที่ติดสมาร์ทโฟนอย่างหนัก

อาการปวดเมื่อย

อาการตาเสื่อม

อาการนิ้วล็อก

บทสรุปและคำาแนะนำา

เอกสารอ้างอิง

อาการอ้วนและโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

โอกาสได้เรียน แม้คุณภาพหรือโอกาสต่างๆจะไม่ดีนัก แต่กับเด็กคนนี้สิ เขาได้

อยู่แค่โลกแคบๆของเขาทุกวัน แทบไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อน ไม่ได้รู้จักเลย

ว่าโรงเรียนคืออะไร ครูคือใคร 

     ทำาให้ต้ังแต่นั้นมา ผมให้สัญญากับตัวเองว่าถ้ามีโอกาสทำางานด้านนี้    

จะใช้โอกาสนัน้อย่างเตม็ทีเ่พือ่ช่วยเหลอืเดก็ทกุคนทีข่าดโอกาสให้ได้รบัการศกึษา

อย่างเสมอภาค

 ผมได้เริม่ทำางานด้านสทิธมินษุยชนนีอ้ย่างเตม็ตวั ตัง้แต่ได้รบัความไว้วางใจ 

ผ่านกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งเข้ามาเป็นตั้งแต่เป็นสภาชิกสภาเด็กและ 

เยาวชนแห่งประเทศไทย สูผู่บ้รหิารฯ รองประธานฯ ไปจนถงึรกัษาการประธาน

สภาเดก็และเยาวชนแห่งชาตนิัน้ ผมรบัผดิชอบงานด้านการบรหิารกิจการทกุอย่าง 

ขององค์กร ซ่ึงมีเครือข่ายที่ต้องรับผิดชอบและดูแลอยู่ทุกจังหวัด ทุกอำาเภอ 

และทกุตำาบลในประเทศไทย ตามอำานาจหน้าทีร่ะบไุว้ในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ 

การพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 แต่นอกเหนอืจากงานด้านบรหิารแล้ว 

งานหลักอีกอย่างหนึ่งของผมจะเน้นหนักไปทำางานด้านสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน 

สังคมการเมือง ประชาธิปไตย กฎหมาย การลดความรุนแรง และการใช้สันติวิธี

เป็นหลัก 

 หน้าทีส่ำาคญั คอืการเป็นตวัแทนเดก็และเยาวชนของประเทศ ในการรวบรวม 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางต่างๆจากเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ

ในการนำาไปเสนอต่อภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง เพื่อนำาไป 

กำาหนดเป็นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน กรอบงบประมาณ และกฎหมายต่างๆ 

เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการปกป้องคุ้มครอง ส่งเสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชน 

และตอบสนองความต้องการตามเจตจำานงของของเด็กและเยาวชน เพื่อทำาให้

ปรากฏเป็นจริงและเป็นรูปธรรมมากที่สุด

 ประสบการณ์ท่ีทำาให้ผมเกิดความภาคภมูใิจในการทำางานด้านสทิธมินษุยชน 

คงเป็นวันที่ได้ทำาหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ  

นำาข้อเสนอซึง่รวบรวมจากเวทสีทิธเิดก็ทัง้ 4 ภมูภิาคทัว่ประเทศ ซึง่มาจากความ

ร่วมมอืของตวัแทนเดก็จากหลายกลุม่ เช่น กลุม่เดก็ชาตพินัธ์ุ เดก็ไร้สัญชาต ิ เดก็พกิาร 

เดก็ทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่ง เดก็ในกระบวนการยุติธรรม เดก็จากสามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

เป็นต้น ทุกคนต่างเข้ามานำาเสนอและรวบรวมประเด็นต่างๆ นำาเสนอต่อรัฐบาล  

เพือ่นำาไปกำาหนดเป็นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงานสูก่ระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 

ซึ่งในวันนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่สำาคัญๆตั้งแต่รัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  

ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ (UN) ผู้แทนองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

รวมทั้งตัวแทนจากเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มในประเทศและประเทศอาเซียน 

ต่างมาเป็นสกัขพียานในวนันัน้ ซึง่เป็นวนัสทิธเิดก็สากล และเป็นวนัครบรอบ 25 ปี

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ที่ประเทศไทยลงนามเป็นภาคีร่วม ทำาให้วันนี้ 

เป็นประสบการณ์ชวีติในการทำางานด้านนี ้ทีผ่มภมูใิจมากทีส่ดุ ทำาให้ได้รูจ้รงิๆแล้วว่า 

เสยีงของเดก็วนันี ้ ไม่ใช่ตวัประกอบหรอืเป็นไม้ประดบัอกีต่อไป แต่มคีวามสำาคญั

และความหมายแล้ว

 อุดมการณ์ในการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนของผม คือ “ก�รทำ�ให้คน 

ในสงัคมเค�รพต่อศกัดิศ์รคีว�มเป็นมนษุย์ของกนัและกนั    รวมท้ังมสิีทธเิสรีภ�พ 

ในก�รเเสดงคว�มคิด คว�มเห็น ทดลองคว�มรู้ คว�มเห็นได้อย่�งเสรี เพื่อให้เกิด

ท�งเลือกที่หล�กหล�ยนำ�เสนอสู่สังคมอย่�งเสมอภ�คและเท่�เทียม” 

 ส่วนความคาดหวังในการทำางานในอนาคต คือ การได้ใช้วิชาความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเฉพาะความรูด้้านกฎหมาย มาปกป้องคุม้ครอง 

ส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนกลไกต่างๆให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และตรงตามเจตนารมณ์ของคนในสังคม ด้วยความจริง ความดี 

และความงาม

รู้จักหนุ่มนิติศาสตร์จากจังหวัดเชียงราย ...ฯ (ต่อจากหน้า 6)

 สภามหาวทิยาลัยรามคำาแหง

ได้มีการประชุม คร้ังท่ี 14/2558 

เมื่อวันที่ 28 ธนัวาคม 2558 โดยม ี

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภา- 

มหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผล

การประชุมท่ีน่าสนใจ  ดังนี้

 1. ลาออกจากตำาแหน่ง

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  

ลาออกจากตำาแหน่งดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  2. อาจารย์ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

  3. อาจารย์ภูชิษย์  สว่างสุข  รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

 2. แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี ้

  1. อาจารย์ชัยวัฒน์  หมู่เจริญ  ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร

  2. อาจารย์อุดม  ศรีชนะ  ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

  3. อาจารย์นาที  เกิดอรุณ  ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

 3.  ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิต่งตัง้อาจารย์แพรวพรรณ  หลายปัญญา 

ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.อัมพร  วัจนะ   

ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวชิาศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 

         4.  ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

  -   ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญา-

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุง

อาจารย์ประจำาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

              -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุง

อาจารย์ประจำาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต  ฉบับปี    พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจำาหลักสูตร และอาจารย ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  - ให้ความเหน็ชอบและอนุมตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร-

มหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจำาหลักสูตร)    

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไขหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

 5.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมตัปิรญิญาดุษฎบีณัฑติในภาค 1 ปีการศกึษา 2558 (ครัง้ที ่12)  ดงันี้

 โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)

  1.  นายประสิทธิชัย  นรากรณ์    รหัสประจำาตัว 5519110015 ตั้งแต่

วันที่ 14 ธันวาคม 2558

  2.  นางสาวรินรำาไพ รุ่งเรืองจิตต์ รหัสประจำาตัว 5519110018  ตั้งแต่ 

วันที่ 14 ธันวาคม 2558

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

กองบรรณาธิการ

ถาม ถ้าผมลงทะเบียนเรียนและเมื่อมหาวิทยาลัย 

เปิดบรรยายได้มีการประกาศภาคบรรยาย ผมสามารถ

ดำาเนินการอย่างไรได้บ้างครับ

ตอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย 

การสมัครเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 2 ) พ.ย.2550 ประกาศ  

ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

 ข้อ 10 การบอกเลิกกระบวนวิชาและการ

ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน                                            

 10.1 การบอกเลิกกระบวนวชิาท่ีได้ลงทะเบียน

ซำ้าไว้ เพราะยังไม่ทราบผลการสอบของภาคก่อน 

ต่อมาทราบผลว่าสอบได้ จะบอกเลกิได้ก่อนการสอบ 

กระบวนวิชาที่ลงซำ้าไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ โดย 

มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน

 10.2 กรณมีหาวทิยาลัยประกาศงดการเรยีน 

การสอนกระบวนวชิาใด ผูเ้ข้าศกึษาทีไ่ด้ลงทะเบยีน

เรียนวิชานั้นไว้ มีสิทธิ์ขอค่าหน่วยกิตคืนหรือขอ 

สบัเปลีย่นไปลงทะเบยีนเรยีนวชิาอืน่แทน ซึง่อาจต้อง

ชำาระเงินเพิ่มหรือขอเงินคืน ถ้าหน่วยกิตไม่เท่ากัน                                                                                                

 ข้อ 11 การลงเทียบสอบซ่อม จะต้องเป็น 

กระบวนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดให้มีการสอบซ่อม  

ซ่ึงต้องเป็นกระบวนวิชาท่ีสอบตกหรือขาดสอบในภาค 

การศึกษาน้ันและจะไม่คืนเงินลงทะเบียนสอบซ่อม

ไม่ว่ากรณีใดๆ

 นักศึกษาไปติดต่อท่ี อาคาร KLB ช้ัน 1 ช่อง 11-13 

เพื่อติดต่อขอค่าลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวคืน 

หรือจะขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา โดยนำาวิชาอื่น 

ลงทะเบียนเรียนแทน แต่ทั้งนี้จำานวนหน่วยกิต

ต้องเท่ากันแต่ถ้าไม่เท่ากัน คือ ถ้าวิชาที่นำามาแทน 

หน่วยกิตมากกว่า นักศึกษาต้องชำาระเงินค่าหน่วยกิตเพ่ิม 

แต่ถ้าวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตน้อยกว่า นักศึกษา 

สามารถทำาเร่ืองขอเงินคืนค่าหน่วยกิตท่ีหน่วยกิตเกินได้ 

ถาม	ผมลงทะเบยีน ซำ้ากบัวชิาทีผ่่านแล้ว ไม่ทราบว่า 

ถ้าขาดสอบ เกรด D เหมือนเดิมหรือกลายเป็น F  

ตอบ	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่า

ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

 ข้อ 16.5.3 นกัศกึษามสีทิธิป์รบัอกัษรระดบั

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบตำา่กว่า 

อักษรระดับคะแนน C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้

อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

 ดังนั้น การที่นักศึกษาสอบได้เกรด D และ

นำาวิชาดังกล่าวมาลงทะเบียนใหม่ จึงเป็นการรีเกรด 

แต่นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบในวิชาดังกล่าว วิชานั้น 

จึงมีผลเป็นสอบตก คือได้เกรด F ซึ่งเกรด F ไม่มี

ผลอะไร ไม่มีการนำาไปคิดเกรดเฉลี่ย และไม่ทำาให้

เป็นการรีเกรด เพราะไม่มีการเข้าสอบ หรือถ้าเข้าสอบ 

และได้เกรด F ก็ถือว่าไม่เป็นการรีเกรดเช่นกัน

 ตามคำาถาม นักศึกษาได้เกรด D เหมือนเดิม

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558 จำานวน 14 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58214 CSO 2208 55/25  ภูมิศาสตร์โลกสำาหรับครู ผศ.สุวัฒนา  จิตวัฒนพงศ์

  (SO 255)  สังคมศึกษา

 58223 CTL 3004 48/25 การบริหารและการจัดการ ผศ.ทิพย์  หาสาสน์ศรี

    สำาหรับครู

 58222 EDA 3134 49/25 มนุษยสัมพันธ์ทางการบริหาร รศ.รััตนา  กาญจนพันธ์ุ

    การศึกษา

 58221 FRE 3505 (S)  66/25 การวจิารณ์วรรณกรรมฝร่ังเศส รศ.ดร.นงนภสั  ตาปสนันทน์

  FR 331 (S)  เบื้องต้น

 58224 HEC 3502 106/25 การแกะสลักผลไม้ อาจารย์ภูชิษย์  สว่างสุข

  (HC 398)

 58216 HED 4501 62/25 สุขภาพผู้สูงอายุ อาจารย์พนชักร  ภวภตูานนท์

     ณ มหาสารคาม

 58206  HIN 1001 80/25 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1 ผศ.ดร.สถิตย์  ไชยปัญญา

 58201 HIS 4501 48/25 ประวตัศิาสตร์องักฤษสมยัใหม่ รศ.เพ็ญศรี  ภูมิถาวร

  (HI 451)

 58217 HRD 2101 65/25 หลักการการพัฒนา ผศ.ดร.ดวงเดือน  จันทร์เจริญ

  (HU 301)  ทรัพยากรมนุษย์

 58215 MER 3204 92/25 การประเมินผลการเรียน รศ.สมจิตรา  เรืองศรี

    วิชาภาษาไทย

 58242 MGT 3303 62/25 ระบบสินค้าคงคลัง รศ.ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์

  (GM 409)

 58184 RAM 1000 (H) 29/25 ความรู้คู่คุณธรรม รศ.ดร.โฆษิต  อินทวงศ์

  RU 100 (H)

 58250 SBM 3506 81/25 กฎหมายด้านโลจิสติกส์ อาจารย์สอนชัย  สิราริยกุล

 58212 THA 4101 89/25 วิวัฒนาการของภาษาไทย อาจารย์ณัฐวรรณ  ชั่งใจ 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103    
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

 ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ 

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำาปี 2559 ตามกำาหนดวันเวลา 

และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 0-2310-8170

คณะนิติฯ                                      (ต่อจากหน้า 1)

ใน 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่1 เรยีนวนัเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น. 

และกลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น. 

คดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสตูร 

รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ 139,000 บาท 

หรือศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 169,000 บาท หรอื 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส 199,000 บาท

 ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แต่บดันี ้- 31 มกราคม 2559 

ที่สำานักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5  

ม.รามคำาแหงฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

ห้อง 502 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8235, 

086-336-7330-1, 086-336-7334, 086-374-1116 

หรือที่ www.mbalogistics.ru.ac.th



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

ภาค 2/2558 

	 ✤	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1 วันอังคาร  09:30 - 11:20 ห้อง SBB 304

Section 2 วันจันทร์  11:30 - 13:20 ห้อง VPB 302

 ✤	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

Section 2: อาจารย์ Rick Whisenand

 ✤	ตำาราที่ใช้   ENG 3201 (EN 309) การฟังเพื่อ

ความเข้าใจ 1  แต่งโดย รศ. จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

 ✤	คำาอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาวิธีและฝึกฟัง 

โดยการเน้นการจำาแนกเสียงของคำาที่มีการออกเสียง 

คล้ายกนัคำาทีม่กีารลงเสยีงเน้นหนกั พร้อมทัง้จบัทำานองเสยีง 

ตลอดจนฝึกฟังข้อความสัน้ๆ ได้แก่ บทสนทนา บทสมัภาษณ์ 

ข่าว บทโฆษณา ฝึกเขียนตามคำาบอก และเขียนบทสรุป

จากข้อความที่ได้ยิน 

 ✤	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก 

และทำานองเสียงซึ่งเป็นลักษณะสำาคัญของภาษาอังกฤษ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้น ๆ  เช่น 

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำาบอก

  5. เพื่อให้ผู ้ เรียนได้ฝ ึกเขียนบทสรุปจาก

ข้อความที่ได้ยิน

 ✤	แนวทางการเรียน การบรรยายและฝึกฟัง

จาก CD ซึ่งมีจำาหน่ายพร้อม script และตัวอย่างข้อสอบ 

2 ชดุ  พร้อมคำาเฉลยทีภ่าควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์

 ✤	เนื้อหาวิชา ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน  

ความสำาคญัของเสยีงท้ายคำาและเสยีงซึง่เกดิจาการลดพยางค์ 

ความสำาคญัในการเน้นพยางค์และทำานองเสยีง การเชือ่มเสยีง

ระหว่างคำา การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง คำาบอก- 

ลักษณะคน  สิ่งของ รูปร่าง ทิศทางและคำาแนะนำาต่างๆ  

บทสนทนาทางโทรศพัท์ Active Voice และ Passive Voice 

และการละคณุศพัท์ กรยิา สรรพนาม ทีคู่ส่นทนาเคยกล่าว

 ✤	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ  อัตนัยผสมปรนัย 

100 ข้อ ภาควิชาฯจัดสอบเอง เวลาและสถานที่สอบ 

จะประกาศให้ทราบในภายหลงัทาง website ของมหาวทิยาลยั

รามคำาแหงท่ี www.ru.ac.th  ประกาศทีภ่าควชิาภาษาองักฤษ 

และภาษาศาสตร์ และ Fanpage Facebook ของภาควชิาฯ : 

 F : Department of English and Linguistics, Ramkham-

haeng University 

 ✤	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ

แบ่งออกเป็น 6 part ดังนี้

ENG 3201 (EN 309)

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension I

อาจารย์  ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

	 ✤ เน้ือหาโดยสรุป ศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

และแนวคิดในบทประพันธ์ของนักเขียนรางวัลโนเบล 

เช่น R. Kipling, S. Quasimodo, C. Milosz, N. Mahfouz, 

Pearl S. Buck และ Samuel Becket

 ✤	ตำาราเรียน 

 1.  ENG4901 (EN395) วรรณกรรมของนกัเขยีน

รางวัลโนเบล (มีจำาหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ม.ร.)

 2. หนังสือนวนิยายเรื่อง The Good Earth โดย 

Pearl S. Buck

 3. หนังสือบทละครเรื่อง Waiting for Godot 

โดย Samuel Becket

 ✤	ข้อแนะนำาในการเรยีน นกัศกึษาควรฝึกการอ่าน 

เนื้อหาในตำารา  งานเขียนของนักประพันธ์ที่จะศึกษา

ตลอดท้ังเรื่อง ก่อนท่ีจะไปอ่านบทความวิจารณ์

วรรณกรรมต่างๆ ในห้องสมดุหรอืแหล่งค้นคว้าต่างๆ 

เพ่ือจะได้มคีวามรูเ้สรมิมากขึน้และสามารถร่วมอภิปราย 

ในห้องเรยีนได้ ส่วนนกัศกึษาทีท่ำางานแล้วและศกึษาวชิา

ด้วยตนเอง ควรเข้าพบอาจารย์ผู้สอน (ตามตาราง 

ให้คำาปรกึษา) เพ่ือซกัถามข้อข้องใจหรอืขอคำาแนะนำา 

เกี่ยวกับการเรียนตั้งแต่ตอนต้นของภาคเรียน

 ✤	 การวัดผล ข้อสอบกระบวนวิชานี้จะเป็น

อัตนัยจำานวน 5 ข้อ (100 คะแนน) ดังต่อไปนี้

Part I:  ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล (20 คะแนน)

Part II:  บทประพันธ์ร้อยกรอง  (20 คะแนน)

Part III: เรื่องสั้น  (20 คะแนน)

Part IV:  นวนิยาย  (20 คะแนน)

Part V:  บทละคร  (20 คะแนน)

 ✤		การประเมินผล

ตัดเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

 ✤	ข้อแนะนำาในการสอบ

  1. นักศึกษาอาจตอบคำาถามเป็นภาษา

อังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ และให้เขียนคำาตอบด้วย

ปากกาเท่านั้น

  2. การตอบคำาถามแบบคำาต่อคำา โดยไม่มี

การยกตัวอย่างหรือข้อความจากผลงานของนักประพันธ ์

ท่ีได้ศึกษามาประกอบคำาตอบของนักศึกษาหรือไม่มี 

การอธิบายขยายความเพ่ิมเติมอาจทำาให้นักศึกษา 

ได้คะแนนไม่มากนกั

Part 1 Write down the numbers, dates, times etc. 

you hear.  ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ 10 คะแนน 

ข้อสอบ part นี้ เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่าง ๆ 

วัน เดือน ปี เวลาและตัวเลขอื่น ๆ เช่น ถ้านกัศกึษา 

ได้ยนิว่า “January the seventh nineteen-eighty” นักศึกษา 

ต้องเขียน January 7, 1980 หรือถ้าได้ยินว่า “two-hundred 

thousand nine-hundred forty” นกัศกึษาต้องเขยีน 200,940 

หรือถ้าได้ยินว่า “sixty-three dollars forty-nine cents” 

นักศึกษาต้องเขียน $63.49 เป็นต้น

Part 2 Word Differentiation.  

 Each of the sentences-spoken twice-will  

contain one of the four words in    A to D.  Choose the 

word that you hear.  ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน 

นักศึกษาจะได้ยินเสียงอ่านประโยคครั้งละหนึ่งประโยค 

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำาใน part นี้คือ หาตัวเลือกที่ถูกต้อง 

จากบรรดาตัวเลอืกทีอ่อกเสยีงคล้าย ๆ กนัจากตัวเลอืก A 

ถึง D ว่าตัวเลือกใดเป็นคำาที่มีอยู่ในประโยคที่นักศึกษา

ได้ยิน

Part 3 Contractions.

 Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If you 

hear: “At last I’ve found a boy friend” -you can write 

either “I have” or just “have.”  In the case of “won’t” 

you write “will not.”  ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน 

นักศึกษาจะได้ยินประโยคครั้งละหนึ่งประโยค โดยที่

ประโยคทุกประโยคที่ได้ยินจะมีคำาที่มีการลดเสียงหรือ

การย่อให้สั้นลง สิ่งที่นักศึกษาต้องทำาคือเขียนรูปเต็ม 

ของคำาที่มีการลดเสียง เช่น ถ้าประโยคที่ได้ยินเป็น 

“He’ll go with you tomorrow morning.” คำาที่มีการ

ลดเสยีงคอืคำาว่า ’ll ให้นกัศกึษาเขยีนรปูเตม็คำาเสยีงทีล่ดนี ้

คือ will นั่นเอง ถ้าเสียงที่ลดคือ “We won’t ....” ให้

นกัศกึษาเขยีน will not ถ้าเป็น “I’m not ....”  ให้นกัศกึษา

เขยีน I am เป็นต้น

Part 4 Read the questions below, then listen to the 

dialogues and answer them. 

 ข้อสอบ part นี้เป็นการตอบคำาถามจากการฟัง

บทสนทนาสองบท 20 คะแนน 

 นกัศกึษามเีวลาอ่านคำาถามของแต่ละบทสนทนา

ก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อนและ 

นักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความ  

ไม่จำาเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

Part 5 Listening Comprehension

 Look at the questions below, then listen to each 

passage “-spoken twice-” and write short answers.  

ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน นักศึกษาจะมีเวลาอ่าน

คำาถามก่อนการฟังเร่ืองอ่านท่ียาวข้ึน ซึ่งจะคล้ายกับ 

ข้อสอบใน part 4 ต่างกนัทีข้่อสอบ part นีไ้ม่ใช่บทสนทนา

เท่านั้นเอง การตอบก็ตอบแบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความเช่น

เดียวกับการตอบคำาถามใน part 4

Part 6 Cloze Dictation 

 Fill in the blanks in the following passage,  

spoken twice, with the words that you hear.  ข้อสอบ 

part นี้มี 20 คะแนน ให้นักศึกษาฟังแล้วเติมคำาที่หายไป

ในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

ENG4901 (EN395)

วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 

รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๑- ๑๗ 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

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ 

“สานรกั สายสมัพนัธ์ จากครสููศ่ษิย์ 2558” โดยมี 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานกว่า 

200 คน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณ

ด้านหน้าอาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

  โอกาสนี้ ผศ. ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข คณบดี

คณะนติศิาสตร์ กล่าวว่ากจิกรรม “สานรกั สายสมัพนัธ์ 

จากครสููศ่ษิย์” ปีนีจ้ดัขึน้เป็นปีที ่2 เพือ่ให้นกัศกึษา

ได้รู้จักคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะนิติศาสตร์

มากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

กบัคณาจารย์ด้วย ตลอดระยะเวลาปี 2558 ทีผ่่านมา 

นักศึกษาต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสืออย่างหนัก 

มท้ัีงทุกข์และสขุปนกนัไป แต่วนันีเ้มือ่มาทำากจิกรรม

ร่วมกนัขอให้ทกุคนสนกุและมคีวามสขุอย่างเตม็ที่ 

ทำาความรู้จักกับอาจารย์และเพื่อนๆ ท่ีอยู่รอบตัว

ให้มากที่สุด

 “ก�รเป็นนักศึกษ�ด้�นกฎหม�ยที่ดี ต้องม ี

คว�มมมุ�นะ อดทน มจีดุมุง่หม�ยของชวีติทีช่ดัเจน 

และต้องรู้จักก�รแข่งขันกับตัวเองและเอ�ชนะ 

ตัวเองให้ได้ รวมทั้งต้องว�งแผนก�รเรียนและ

ก�รใช้ชวีติ แบ่งเวล�ร่วมกจิกรรมเพือ่ทำ�คว�มรูจ้กั

สังคมด้วย เพร�ะมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงเป็น

มห�วทิย�ลยัตล�ดวชิ� ก�รทีน่กัศกึษ�จะได้เจอเพือ่นๆ

และครูอ�จ�รย์มีโอก�สไม่ม�กนัก ดังนั้นก�รทำ� 

กิจกรรมร่วมกับท�งคณะนิติศ�สตร์ถือเป ็น

ประโยชน์อย่�งยิง่ และขอให้นกัศกึษ�ทกุคนก้�วสู ่

ปีใหม่ 2559 อย่�งมคีว�มสขุและประสบคว�มสำ�เรจ็

ดังที่ตั้งใจ”

   

   ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

ปีประหยัดนำ้าเราช่วยกันประหยัดหลายๆคนเข ้า 

กไ็ด้หลายขัน หลายๆ คนเข้าก็ได้หลายๆ ถังหลายๆ ตุ่ม 

นี่อย่างนี้เป็นต้น เป็นการสะสมไว้และเป็นการ 

เตรียมการที่จะสู้กับการขาดนำ้าในกาลข้างหน้านั้น 

เป็นเรื่องสำาคัญที่สุด พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ

คณะนิติศาสตร์จัดสานสัมพันธ์ครูสู่ศิษย์
   
อบรมการประกันคุณภาพฯ 

หน่วยงานสนับสนุน

 สำ านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

จดัอบรมเรือ่ง “การประกนัคุณภาพการศึกษา สำาหรับ

หน่วยงานสนบัสนนุ” โดยม ีรองศาสตราจารย์ปรชีา 

พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการ

แทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธาน

เปิดงาน และม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุไิล  เรยีงวฒันสขุ 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุน

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิาค จำานวน 129 คน เมื่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  

อาคารหอประชุมพ่อขุุนรามคำาแหงมหาราช

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล  เรียงวัฒนสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวว่าตามที ่

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดบัอดุมศกึษาปี 2557 ในด้านพนัธกจิหลกั 

4 ประการของการอุดมศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึึกษา 

พ.ศ. 2553 นั้น ในปีการศึกษา 2557 จะมีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร 

คณะและสถาบัน สำาหรับการประกันคุณภาพ

ของหน่วยงานสนับสนุนจะใช้ตัวบ่งชี้บางตัว

คล้ายกับตัวบ่งชี้ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังหน่วยงานสนับสนุนยังมีพันธกิจท่ีจะ

ต้องรายงานผลการดำาเนินงานบางส่วนให้กับ

หลกัสตูรและคณะด้วย เช่น สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 

เป็นต้น

 สำ านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

จงึได้จดัการอบรมขึน้เพือ่ให้บคุลากรในหน่วยงาน

สนับสนุนและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง มคีวามเข้าใจในตวับ่งชี้

และเกณฑ์การประเมนิ สามารถดำาเนนิงานได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดผ่านทาง 

VDO Conference ไปยังสาขาวิทยบริการฯ ด้วยเพื่อ

ให้บุคลากรทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง

 รองศาสตราจารย์ปรชีา พหลเทพ รกัษาราชการแทน 

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่าหน่วยงาน

ด้านสนับสนุน ถืือเป็นหน่วยงานที่ทำาให้การเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และทำาให้บัณฑิตที่จบจากรามคำาแหงมีคุณภาพมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้น หน่วยงานสนับสนุน

จึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การประกนัคณุภาพการศกึษาและตวับ่งชีต่้างๆ รวมทัง้ 

สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อผลการดำาเนินงาน

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำาหนด 

 “ขอให้ก�รอบรมครั้งนี้ประสบคว�มสำ�เร็จ 

ทำ�ให้ผู้อบรมได้รับคว�มรู้ คว�มเข้�ใจตรงต�มเป้�หม�ย

ท่ีต้องก�ร เพื่อช่วยกันทำ�ให้ผลผลิตคือบัณฑิตของ

ร�มคำ�แหง มีคุณภ�พที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

 

   

พรรคพลังรามฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

โดยเปิดรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับการเลือกต้ัง 

เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2558 นั้น 

 ปรากฏว่ามีพรรคนักศึกษาสนใจสมัครเข้ารับ 

การเลือกตั้งจำานวน 2 พรรค คือ พรรคพลังราม และ  

พรรคสานแสงทอง ซึ่งผลการจับสลากหมายเลขพรรค

ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

อ.ศ.ม.ร.  หมายเลข 1 พรรคพลังราม

   หมายเลข 2 พรรคสานแสงทอง

ส.ส.ระบุพรรค หมายเลข 1 พรรคพลังราม 

   หมายเลข 2 พรรคสานแสงทอง

ส.ส.ระบุบุคคล  หมายเลข 1-8 พรรคพลังราม  

   หมายเลข 9 - 16 พรรคสานแสงทอง

 มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ส.ม.ร. และอ.ศ.ม.ร. ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 

เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยนำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

มาใช้สิทธิด้วย



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๙) วันที่ ๑๑- ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

   

       
 
 
 
 
 

ขาดน้ำา

 ได้มกีารพดูการกล่าวกนัโดยทัว่ไปว่า โลกเรา 

กำาลังจะขาดแคลนนำ้าเพราะอุณหภูมิของโลก 

จะสูงขึน้ปีละหลายๆ ดกีรเีลยทเีดยีว การทีด่กีรสูีงขึน้ 

เป็นผลต่อนำ้าดังนั้นการที่จะไม่ให้ขาดนำ้าก็คือ 

จะต้องประหยัดในการใช้นำ้าหรือใช้นำ้าให้เป็น

 มีทั้งนักวิชาการทั้งนักเขียนนักจัดรายการ

อะไรต่างๆ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง

การที่จะขาดนำ้าซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน 

เพราะปัจจบุนันีน้ำา้ในโลกของเราใช้กนัอย่างสิน้เปลอืง 

ไม่มีข้อที่จะลดหย่อนผ่อนผันแก่กันได้เลย ใช้โดย

ต่างคนต่างใช้เพราะทกุคนคดิว่าจำาเป็นทัง้สิน้ทัง้ปวง 

การจะอาบนำ้าแต่ก่อนคนโบราณอาบนำ้าในคลอง

ก็ไม่มีความรู้สึกว่าได้ใช้นำ้าไปเท่าไร ต่อมาอาบนำ้า 

จากตุ่มกอ็าจจะบอกว่าอาบนำา้หรอืใช้นำา้อาบสามขนับ้าง 

ห้าขนับ้างบางคนกไ็ด้ฉายาว่ามหาห้าขนั คอืเอาขนั 

ตักนำ้าอาบไม่เกินห้าขัน

 บ้างก็มีคำาแนะนำาว่าเราเปิดนำ้าจากก็อก 

มือหนึ่งเปิดมือหนึ่งควรจะจับขันก็อกที่จะหมุน

เราได้นำ้าพอเพียงทีี่จะใช้แล้วเราก็ต้องปิดก็อก

ทันที ไม่ควรที่จะเปิดก็อกไว้แล้วก็ใช้นำ้าไปเรื่อยๆ 

บางทีก็เสนอภาพในอ่างล้างหน้าเปิดนำ้าล้าง

แปรงสีฟันในขณะท่ีสีฟันอยู่ก็ใช้นำ้าซึ่งเป็นการ

เปล่าประโยชน์ นี่อย่างนี้เป็นต้น

 นำ้าเป็นความสำาคัญของชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

ชีวิตขาดนำ้าไม่ได้ ถ้าชีวิตขาดนำ้าไม่กี่วันเราก็ตาย 

แต่ขาดอาหารนั้นอดอาหารนั้นอาจจะอดได้

มากกว่านำ้าหลายเท่า ดังนั้นนำ้าเป็นสาระสำาคัญ 

ของชีวิต ในตัวเรานำ้าที่เป็นเลือดเป็นนำ้าเหลือง 

เป็นส่วนทีเ่ป็นนำา้กม็มีากมาย ในขณะเดยีวกนันััน้ 

ถ้าหากว่าเราไม่คำานงึถงึความมากมายนัน้จะสญูสิน้ไป 

เลอืดถ้าเราเจาะออกมาร่างกายเราขาดเลอืดเรากต็าย 

นำ้าในโลกเมื่อขาดแคลนแห้งไปมากมายโลกก็จะ

แตกระแหง สรรพชีวิตต่างๆ ทั้งหลายจะเกิดขึ้น

ได้อย่างไรสิ่งที่นำามาเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นพืช

หรือสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่ต้องใช้นำ้าในการ

ดำารงชีวติหรือใช้นำ้าในการล้างทำาความสะอาด 

หรือใช้นำ้าในทางผสมผสานอย่างไรก็ตามแต่จะ

ทำาให้เราไม่สามารถดำารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

ดังนั้นปีนี้ครูอยากจะเชิญชวนทุกท่านทุกคน 

ทั้งลูกศิษย์และผู้ปกครองว่าเป็นปีที่เราประหยัดนำ้าเถิด 

 อวยพรปีใหม ่บุคลากรและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าอวยพรปีใหม่ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในเทศกาลปีใหม่ 

พุทธศักราช 2559 ในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

  โอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณและอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก 

อวยพรปีใหม่ให้ชาวรามคำาแหง ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง และเป่ียมด้วยพลังกายใจท่ีจะร่วมกัน

ทำางานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 ขอบคณุสือ่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงาน 

ประชาสมัพนัธ์ ม.ร. มอบของทีร่ะลกึแก่สือ่มวลชน 

ในโอกาสปีใหม่ 2559 เพือ่ขอบคณุสือ่มวลชนต่าง ๆ 

ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวสารของ

มหาวิทยาลัยแก่สาธารณชนอย่างดี ย่ิงตลอดปี 

ที่ผ่านมา

   
หนุ่มนิติศาสตร์ ม.รามคำาแหง 

คว้ารางวัลผลงานเด่นด้านสิทธิมนุษยชน

 “พงษ์นรนิทร์ นนท์กำา่” 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร ์

ม.รามคำาแหง  ได้รับรางวัล

บุคคลผู ้มีผลงานดี เด ่น 

ด้านการส่งเสริม ปกป้อง 

และคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ประจำาปี 2558 ประเภท 

เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี เนื่องในวันสิทธิ

มนุษยชนสากลจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาต ิ 

 นายพงษ์นรินทร ์ เป็นรองประธานสภาเด็ก 

และเยาวชนแห่งประเทศไทย ทำางานด้านสิทธิเด็ก 

และสิทธิมนุษยชน การเมืองและประชาธิปไตย 

การลดความรนุแรง และการใช้สนัตวิธิ ี ตัง้แต่ปี 2556 

เคยเป็นคณะทำางานเวทีสิทธิเด็กท้ังระดับภาค 

และระดับชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 

คุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนา 

บุคลากรด้านเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการ- 

เพ่ือดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ 

เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม คณะกรรมการยกร่าง 

ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

ร ว ม ทั้ ง เ ป ็ น วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย แ ล ะ วิ ท ย า ก ร 

กระบวนการด้านสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน 

การเมืองและประชาธิปไตย การลดความรุนแรง 

การใช้สนัตวิธีิ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม
(อ่านต่อหน้า 11)


