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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
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(อ่านต่อหน้า 9)

ม.ร. สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
19 มีนาคม - 7 เมษายน 2560

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ก�าหนดสอบไล่ภาค 2 ปีการศกึษา 2559 

ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 (เว้นวันที่ 26 มีนาคม 

และ 2 เมษายน 2560) รวมท�าการสอบ 18 วนัโดยสอบวนัละ 2 คาบเวลา 

คาบเช้า เวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่าย เวลา 14.00 -16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

รามฯ 2  อาคาร  BNB801- 803, BNB10, KTB, PBB   

 สถานที่สอบพิเศษ

สถานทีส่อบกรณพีเิศษ  ห้องสโมสรหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร  สอบซ�้าซ้อน  อาคารเวียงค�า 101  

(VKB 101) รามค�าแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นกัศกึษาทกุชัน้ปี และผูเ้ข้าศกึษารายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีม

ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทกุชัน้ปีสามารถตดิต่อขอรบัตารางสอบไล่

รายบคุคลด้วยตนเอง โดยน�าบตัรประจ�าตวันกัศกึษา หรอื ใบเสรจ็รบัเงนิ

ลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อรับได้ตามสถานที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 - 7 เมษายน 2560 ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง

ดังนี้ 

 1. งานบรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (ONE STOP SERVICE) 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามค�าแหง 1          

 2. กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 

รามค�าแหง 2

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่

รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดท�าให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมลูข่าวสารทางโทรศพัท์หมายเลข 0-2310-6000 

และ 0-2310-6100 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2560

   
 
 
ให้ทุนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

 
 มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีความประสงค์ให้ทุน- 

การศึกษา ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2559 

แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 

จ�านวน 20 ทุนๆ ละ 4,000 บาท 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ท่ีประสงค์ 

จะขอรบัทนุฯ ดรูายละเอยีดได้ทีบ่อร์ดทนุการศกึษา 

ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ โดยขอรับ 

ใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยทะเบียน

และประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา 

ชั้น 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ 

- 28 เมษายน 2560

   
 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา M.B.A.

สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 12

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงขยายเวลารบัสมคัร 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา- 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ 

หลักสตูรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ (M.B.A. 

For IT-Smart Program) รุน่ท่ี 12 สาขา

วชิาการตลาด หลักสตูร 39 หน่วยกติ แผน ข 

ไม่ท�าวทิยานพินธ์ คดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์ 

กลุ่ม 1 เรยีนวนัอาทติย์ เวลา 08.00 - 21.30 น. 

กลุ่ม 2 เรยีนวนัองัคาร-วนัพฤหสับด ีเวลา 18.00 - 

21.30 น. ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง (หวัหมาก) 

   
 
             
ม.ร. “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์” 
เผยแพร่ผลงานวิจัยนักศึกษาและอาจารย์

 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดักจิกรรม “เปิดบ้านวทิยาศาสตร์” ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

โดยมรีองศาสตราจารย์   ดร.ปัญญา     ศริโิรจน์        รกัษาราชการแทนคณบดคีณะวทิยาศาสตร์      เป็นประธาน 

เปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ การทดลอง กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

และสาธิตผลติภณัฑ์จากภาควชิาและสาขาวชิาต่างๆในคณะวทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่ 15 กมุภาพนัธ์ 2560     

ณ บรเิวณลานด้านหน้าอาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ (SCL) คณะวทิยาศาสตร์

รามคำาแหงเปิด‘ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคฯ’
 ม.ร.จบัมอื สกว. เปิดศนูย์วจัิยการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศระดับภมูภิาค 

และพลังงานทดแทน ลุยผลิตงานวิจัยต่อเนื่องให้เป็นศูนย์กลางเผยแพร ่

ข้อมูลด้านภูมิอากาศให้แก่นักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก 

หวังช่วยภาคเกษตรกรรม ภาคทรัพยากรน�้า หากเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคต 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศักด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดีมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 

ผู้อ�านวยการส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เป็นประธานเปิด 

“ศูนย์วิจัยการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศระดบัภมูภิาคและพลงังานทดแทน ม.ร.” 

โดยมคีณะผูบ้รหิาร ม.ร. และ สกว. มาร่วมงาน เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2560  

ณ ห้อง SCO 613 ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์ (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 9)
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ผลการเลือกตั้ง ส.ม.ร.

   
  
ผลการเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.

รามค�าแหงเปิด ‘ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคฯ’ (ต่อจากหน้า 1)

 ส�าหรับความเป็นมาของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ระดบัภมูภิาคและพลงังานทดแทน ม.ร. (RU-CORE) เป็นหน่วยงาน

ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระหว่างส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.)และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อ

วันที่ 20 มีนาคม 2557 

 เป้าหมายหลักของ RU-CORE  คือ ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และยังรับหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคของประเทศไทย และภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการบริการข้อมูล การวิจัยในสหวิทยาการ การฝึกอบรม และการพัฒนา

ขีดความสามารถของบุคลากรโดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 

ทุกภูมิภาคทั่วโลก

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับ

ภูมิภาคและพลังงานทดแทน ม.ร.(RU-CORE) ขึ้นมา เพราะรามค�าแหงเห็นความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลกท่ีมีการผันแปรอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ขณะที่รามค�าแหง 

มนีกัวจิยัและบคุลากรทีม่ศีกัยภาพในเรือ่งนี ้ จงึสนบัสนุนให้เดนิหน้าผลิตงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

ให้เป็นรปูธรรม ทัง้ยงัได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ขยายขดีความสามารถ

ของงานวจิยัออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เป็นงานวจิยัทีถ่กูเกบ็ไว้บนหิง้ แต่เป็นงานวจิยัทีส่ามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลู

ในการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศตามความผันแปรของโลกได้ทันสถานการณ์ 

 “ขอขอบคุณ สกว.ที่ให้ความส�าคัญต่อการศึกษาวิจัยในด้านภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง และในอนาคต

เชือ่ว่าศูนย์วจิยัฯแห่งนีจ้ะเป็นศนูย์กลางเผยแพร่ข้อมลูด้านภมูอิากาศให้แก่นกัวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ทั่วโลกได้ ทั้งนี้ ขอเป็นก�าลังใจให้กับนักวิจัยท่ีจะพัฒนาข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศให้ก้าวหน้า เกิดเป็น

ประโยชน์แก่ภาคเกษตรกรรม ภาคทรพัยากรน�า้ ป่าไม้ และประโยชน์ในการท�ามาหากนิทีเ่กีย่วข้อง ซึง่รามค�าแหง

จะท�าหน้าที่สนับสนุนศูนย์วิจัยฯแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักและสร้างผลงานวิจัยสู่ระดับภูมิภาคและทั่วโลกต่อไป”

 ด้าน ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ สกว. กล่าวว่าความส�าเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เกิดจาก

ความร่วมมือของหลายฝ่าย ซึ่ง สกว.ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนตั้งแต่ปี 2550 นับกว่า 10 ปีที่ได้รับความร่วมมือ

อย่างดีจากนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงเกิดมิติที่ส�าคัญ คือ การจัดตั้ง “ศูนย์วิจัย

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน ม.ร.” ขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นักวิจัยจะได้มี

แรงใจในการท�างานด้านวิจัยให้มากขึ้น 

 “ศูนย์วิจัยฯแห่งนี้จะได้ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ท�างานวิจัย และให้ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

จนสามารถน�าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม ทรัพยากรน�้าและป่าไม้ และสภาพอากาศ  

ซึง่เชือ่ว่าเรือ่งนีจ้ะสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของประเทศใน 20 ปีข้างหน้าว่าจะมีผลกระทบกับภาคเกษตรกรรม

ของประเทศอย่างไร โดยสามารถคาดคะเนได้ว่าพื้นที่ใดมีความอุดมสมบูรณ์หรือมีทรัพยากรธรรมชาติ

มากน้อยเพียงใด เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวรุดหน้าเป็นประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วต่อไป” 

 ทัง้นี ้ในการศกึษาวจิยัที ่สกว. สนบัสนนุเป็นเพยีงส่วนหนึง่เท่านัน้  ส่วนก�าลงัส�าคญัขึน้อยูก่บัอธกิารบดี 

และทมีอาจารย์ นกัวจิยั ม.ร. จะได้ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ของศนูย์วจิยัฯ ได้สร้างงานวจิยัด้านการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ เป็นเวทีความร่วมมือโครงการวิจัยทั้งในและนอกประเทศ และสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ

อย่างยั่งยืน

               

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดให้มีการ 

เลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการ- 

องค์การนกัศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2560 ในวนัพฤหสับด ี

ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

 บัดนี้ การเลือกตั้งและตรวจนับคะแนน 

ได้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว คณะกรรมการด�าเนนิการเลอืกตัง้

จงึขอประกาศจ�านวนผูใ้ช้สทิธเิลอืกตัง้ และผลการเลอืกตัง้

คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ดังต่อไปนี้

 1. จ�านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 6,193 คน

 2. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ-

นักศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2560  ได้แก่  พรรคลกูพ่อขุน

หมายเลข 1 พรรคสานแสงทอง ได้ 1,660 คะแนน

หมายเลข 2  พรรคลูกพ่อขุน  ได้ 2,402 คะแนน

หมายเลข 3 พรรคพลังราม  ได้ 1,792 คะแนน

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 176 บัตร

บัตรเสียและหย่อนผิดหีบ 161 บัตร

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดให้

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะ

กรรมการองค์การนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 

2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

 บัดนี้ การเลือกตั้งและตรวจนับคะแนน

ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการด�าเนิน-

การเลือกตั้ งจึงขอประกาศผลการเลือกตั้ ง 

สมาชิกสภานกัศกึษา  ประเภทระบพุรรค  ดงัต่อไปนี้

 1. ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 8 ที่นั่ง

1. พรรคสานแสงทองได้ 386 คะแนนได้ 1 ที่นั่ง

2. พรรคลูกพ่อขุนได้ 915 คะแนนได้ 4 ที่นั่ง

3. พรรคพลังรามได้ 642 คะแนนได้ 3 ที่นั่ง

 2. ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 8 ที่นั่ง

1. พรรคสานแสงทองได้ 479 คะแนนได้ 2 ที่นั่ง

2. พรรคลูกพ่อขุนได้ 655 คะแนนได้ 4 ที่นั่ง

3. พรรคพลังรามได้ 434 คะแนนได้ 2 ที่นั่ง

 3. ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 8 ที่นั่ง

1. พรรคสานแสงทองได้ 397 คะแนนได้ 3 ที่นั่ง

2. พรรคลูกพ่อขุนได้ 376 คะแนนได้ 3 ที่นั่ง

3. พรรคพลังรามได้ 332 คะแนนได้ 2 ที่นั่ง

 4. ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 8 ที่นั่ง

1.พรรคสานแสงทองได้ 354 คะแนนได้ 3 ที่นั่ง

2. พรรคลูกพ่อขุนได้ 436 คะแนน ได้ 3 ที่นั่ง

3. พรรคพลังรามได้ 348 คะแนนได้ 2 ที่นั่ง



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ มีผู้ได้รับ

การเสนอชื่อเข้ารับพระราชทาน รางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทั้งสิ้น ๕๙ ราย จาก  

๒๔ ประเทศ และ

     คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จ-

เจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี

มติตัดสินให้

     เซอร์เกรกอร ี พอล วนิเทอร์ เป็นผูไ้ด้รบั

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

สาขาการแพทย์ และ

     ศาสตราจารย์นายแพทย์วลาดีเมียร์ 

ฮาชนิสกี เป็นผูไ้ด้รบัรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ในสาขาการสาธารณสุข

     เซอร์เกรกอร ีพอล วนิเทอร์ (Sir Gregory 

Paul Winter) เป็นคณบดีวิทยาลัยทรินิตี 

มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์  ประเทศสหราชอาณาจกัร

     เป็นนักชีวเคมีระดับชั้นน�าของโลก 

ที่ ได ้ริ เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งน�าไปสู ่ 

ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ ่มใหม่ 

ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรค อาทิ 

โรคกลุ่มภมิูคุม้กัน โรครูมาตอย และโรคมะเร็ง 

นับเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยนับร้อยล้านคนท่ัวโลก 

     ศาสตราจารย์นายแพทย์วลาดีเมียร์ 

ฮาชินสก ี (Professor Vladimir Hachinski) 

เป็นศาสตราจารย์พิศษิฐ์ มหาวทิยาลัยเวสเทร์ิน 

ออนแทริโอ ประเทศแคนาดา เป็นผู้น�า 

ในด้านโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะ-

สมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือด

 นอกจากนี้ อาจารย์หมอวลาดีเมียร์ 

ฮาชินสกี ยังเป็นผู้ค้นพบบทบาทที่ส�าคัญ

ของสมองส่วนอนิซลูาร์ ซึง่มผีลต่อการเต้น

ผดิปกตขิองหวัใจทีอ่าจน�าไปสูก่ารเสยีชวีติ

ทันที

 ท�าให้วงการแพทย์สามารถช่วยชีวิต

ผู้ป่วยได้เป็นจ�านวนมาก

ผู้ประกาศข่าว-นักแสดงวิก 7 สี เสวนา “รู้รักภาษาไทย”
  ‘ลอร์ด’ สยม สังวริบุตร ผู้จัดละคร ช่อง 7 ยกทีมผู้ประกาศข่าว ‘ปุ้ม’ เปรมสุดา สันติวัฒนา  

จากรายการฝนฟ้าอากาศ สนามข่าว   7   ส ี  และสนามข่าวบนัเทงิ พร้อมสีน่กัแสดงละครพืน้บ้านจาก  ‘สีย่อดกมุาร’ 

ปูเป้-เกศรินทร์ น้อยผึ้ง ข้าวตู-พลพจน์ พูลนิล โมเดล-ศิฐฑา ตาบโกไสย และต้น-นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์  

เสวนา ‘๙ เดนิตามรอยพ่อ สบืสานพระราชด�ารสั รูร้กัภาษาไทย’ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

กับการออกเสียงในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คร้ังท่ี 3 จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบรรยาย 702 ชั้น 7 อาคารสุโขทัย

 ‘ลอร์ด’ สยม ผู้จัดละคร กล่าวถึงผลงานว่า ละครพื้นบ้านไทย เป็นเร่ืองราวที่คนไทยควรได้ดู  

เพราะมเีนือ้หาทีท่�าให้เหน็วถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบไทย และอยากให้เยาวชนไทยรูจ้กัค�าราชาศพัท์ ฟังให้คุน้หู  

เวลาได้ยินหรือได้เรียนในห้องเรียนจะได้เข้าใจถึงความหมายและใช้ค�าราชาศัพท์ตั้งแต่ยังเด็ก            จึงส�าคัญว่า 

นักแสดงหรือคนถ่ายทอดจะต้องออกเสียง เว้นวรรคบทพูดให้ชัดเจน โดยเฉพาะค�าควบกล�้า     ร ล ว    เช่น ค�าว่า 

 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

 “ถ้าเราใช้ภาษาดี ออกเสยีงชดั ใช้สติควบคุมความเรว็หรอืความช้าในการออกเสยีงตามบทละครกย็ิง่ท�าให้ 

คนดมูอีารมณ์ร่วมกบัตวัละครนัน้ด้วย ซึง่น้องๆรุน่ใหม่มคีวามกล้าแสดงออกมากขึน้   ใครทีรู่ต้วัว่าชอบการแสดง 

หรอืมอีาชพีทีฝั่นไว้ กข็อให้ต้องมุง่มัน่และฝึกฝนเป็นประจ�า สกัวนัน้องๆจะประสบความส�าเรจ็ได้แน่นอน”

 ‘ปุ้ม’ เปรมสุดา เล่าถึงความฝันของตนว่า อยากเป็นผู้ประกาศข่าว พอมีโอกาสได้เข้ามาท�างาน  

เริม่จากการเรยีนรูเ้บือ้งหลงัก่อนทีจ่ะมาท�าเบือ้งหน้า ทัง้ท�างานภาคสนามในสายข่าวการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ 

อาชญากรรม และสกู๊ปพิเศษต่างๆ ซึ่งจะท�าให้เราเข้าใจถึงเนื้อหาของข่าว ก่อนที่จะสื่อสารออกไปถึงคนดู 

เพราะถ้าเราไม่เคยสัมผัสบรรยากาศภาคสนาม ก็จะท�าให้อารมณ์ในการสื่อสารไม่เหมือนจริง  

 “แรกๆอ่านข่าวอาจจะตืน่เต้น แต่ต้องควบคมุตวัเองให้ได้ เราต้องรูเ้นือ้หาของข่าวนัน้จรงิๆเวลาสือ่สาร

ต้องออกมาจากสายตา บางข่าวอาจจะน่าเบือ่ ต้องหาเทคนิคให้คนดอูยากตดิตามรายการต่อไป เรือ่งการใช้ภาษา 

ต้องเตรยีมตวัอ่านบทข่าว เว้นวรรคค�าให้ถกูจงัหวะ โทนเสยีง และค�าควบกล�า้ หรอืบางครัง้ทีต้่องใช้ภาษาถิน่ 

และศัพท์ใหม่ๆต้องถ่ายทอดไม่ให้ความหมายเปลี่ยนแปลง 

 ส่วนการสัมภาษณ์ยากกว่าการอ่านข่าว เพราะไม่อาจเดาได้ว่าคนที่สัมภาษณ์จะตอบค�าถามกลับมาว่า

อย่างไร เราต้องใช้ไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้  น้องๆ ที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร เลือกเรียนในสาขา

ที่ตนชอบแล้ว ถ้ามีโอกาสให้รีบคว้าไว้ ไม่ต้องกลัวอุปสรรค  ขอให้ฝึกฝนตัวเอง เมื่อเราเก่งขึ้นความตื่นเต้น 

ก็จะลดน้อยลง และใกล้ความฝันในอาชีพมากขึ้นด้วย”

 ‘ปเูป้’ เกศรนิทร์ กล่าวว่าช่วงทีเ่ข้าวงการใหม่ๆเป็นคนพดูไม่ชดั กจ็ะฝึกด้วยการพดูช้าๆชดัๆ เปล่งเสยีง

ออกทางปาก ท�าให้พัฒนาและมีความมั่นใจขึ้น และให้คุณแม่ พี่ๆนักแสดงช่วยฟังเวลาซ้อมบทละคร และ

ยังได้รับค�าแนะน�าจากผู้ก�ากับ เรียนรู้จากผู้ใหญ่ในกองถ่าย เหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้น�าส่วนท่ี

บกพร่องมาปรับใหม่ ถ่ายทอดบทละครที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของนักแสดงอย่างเต็มที่

 “ข้าวตู” พลพจน์  กล่าวว่าขอยกตัวอย่างบทละครในละครพื้นบ้านที่ก�าลังแสดงอยู่  เป็นบทที่ใช ้

ค�าราชาศัพท์ทั้งเร่ือง ซึ่งเราก็ต้องน�าบทมาศึกษาล่วงหน้าว่าค�านั้นมีความหมายว่าอะไร ถึงจะเล่นบทนั้น

ได้อย่างเข้าใจ มีผู้ก�ากับ รุ่นพี่ เพื่อนนักแสดง ช่วยกันฝึกซ้อมบทอยู่ตลอด โดยเฉพาะค�าราชาศัพท์ เป็นค�า- 

ที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ยิ่งต้องท่องจ�า ฝึกฝนให้คล่องแคล่ว เว้นวรรคบท และพูดค�าควบกล�้าให้ชัดเจน

 ‘โมเดล’ ศฐิฑา กล่าวว่าภาษาไทยมรีายละเอยีดทีต้่องเรยีนรูอ้ยูม่าก นกัแสดงต้องเน้นออกเสยีงค�าควบกล�า้ 

ฝึกอ่าน ฝึกพูด ฝึกใช้ค�าราชาศัพท์ให้คล่อง น้องๆเพื่อนๆเอง ถ้าอยากใช้ภาษาให้คล่อง  ควรดูว่าเรามีจุดที่ต้อง

ปรบัตรงไหน พดูไม่ชัด พดูเร็ว หรือพดูไม่ควบกล�า้ ซึง่ถ้าเราฝึกพดูทกุวนั กจ็ะง่ายและคุน้ชนิไปเอง ท�าให้ฟังแล้ว 

ไพเราะและไม่ดูผิดแปลกไปจากปกติเลย

 ‘ต้น’ นรินทร์ กล่าวว่าการเล่นละครพื้นบ้าน เป็นบทท่ีต้องใช้ค�าราชาศัพท์ เราต้องท�าความเข้าใจ

ความหมายของค�านั้นๆก่อน เวลาเล่นบทจะได้คล่องแคล่ว ถ้ารู้สึกว่าตื่นเต้นก็ต้องควบคุมสติให้อยู่ เวลาพูด

ต้องเว้นวรรคให้ถกู เน้นน�า้เสยีง ใส่อารมณ์ให้เข้ากบับทละคร และฝึกฝนพูดกับตวัเองให้มาก จะท�าให้ไม่ลืมบท 

ไม่ตื่นเต้น และแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติด้วย  

สยม สังวริบุตร เปรมสุดา สันติวัฒนา  เกศรินทร์ น้อยผึ้ง พลพจน์ พูลนิล ศิฐฑา ตาบโกไสย นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์  



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ที่นี่ ไม่ได้สอนเชฟให้ท�าอาหารเป็นอย่างเดียว แต่เรามีหลักสูตร 

ที่มากไปกว่านั้น เช่น มีเน้ือหาการสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ 

อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ควบคู่กันไป

ได้ตามความถนัดและความสนใจ รวมจนถึงการวางตัว การเข้าสังคม และ

บุคลิกภาพ ซึ่งมีความส�าคัญไม่น้อยส�าหรับคนเป็นเชฟ

 ทุกวันนี้ อาชีพเชฟเป็น 

อาชพีทีต่ลาดแรงงานต้องการ 

สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม

หรือร้านอาหารใหญ่ๆ ก็ต้อง

มีเชฟที่ผ ่านมาตรฐานและ 

ได้รับการรับรองที่น่าเช่ือถือ 

จงึไม่ใช่เร่ืองยากส�าหรับคนมฝัีน 

ผูเ้รยีนบางคนชืน่ชอบทีจ่ะท�าอาหาร แต่ไม่มพีืน้ฐานเลย กส็ามารถเรยีนจนจบ 

และน�าไปเป็นอาชีพได้ เพราะเราสอนให้คณุเริม่ต้นใหม่ ตัง้แต่ศนูย์ และนบัหนึง่ 

ไปเรือ่ยๆ ผูเ้รยีนทีม่คีวามมุง่มัน่เตม็ที ่ กจ็ะได้รับความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 

เพื่อเป็นพื้นฐานส�าหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเป็นพื้นฐานส�าหรับ

การท�างานในอนาคตด้วย พูดได้เลยว่า เรียนกับเรา ไม่มีค�าว่าตกงาน”

 ในครวัแห่งนี ้ทมีข่าวรามค�าแหง ได้คยุกบั “ว่าทีเ่ชฟ” ท่ามกลางเสยีงพดูคยุ 

เสียงหัวเราะและความร้อนจากเตาอบขนม หลายคนบอกเราว่า การเรียน 

ในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาอาหารตะวันตก ทั้งโหด สนุกและท้าทาย 

ความมุ่งมั่นของผู้เรียน

 “ผมชอบท�าอาหารตั้งแต่เด็กๆ การมาเรียนที่นี่ ก็เพื่อจะเพิ่มความรู ้

และทกัษะ ให้เพยีงพอทีจ่ะท�าให้ฝันเป็นจรงิ อาจารย์ทีส่อนสนกุ ใจด ีแต่บางครัง้ 

กม็ดีบุ้าง ถ้าเราไม่ละเอยีดรอบคอบ ในช่วงทีเ่รยีน มบีางช่วงทีย่าก มบ้ีางทีท้่อ 

แต่ก็ยังมีเพื่อน และครอบครัวคอยให้ก�าลังใจเสมอ ถึงจะท้อแต่ผมไม่ถอย 

เพราะนี่คือความฝัน ผมมั่นใจว่าการเรียนที่นี่จะท�าให้ฝันผมเป็นจริง”  

อาณตั ิกอเซ็มมูซอ ได้แบ่งปันความรู้สึกกับเรา

 อีกคนที่มีความฝันจะเป็นเชฟ คือ น�้าฝน กองรัตน์ เธอตั้งใจมาเรียน

ด้วยความชอบ และเชือ่มัน่ในสิง่ท่ีเลือก “ฉนัต้ังใจมาเรียนด้วยตัวเอง เพราะมี 

ความชอบทีจ่ะท�าอาหาร การเรยีนช่วยเพ่ิมความรูใ้ห้มากข้ึน มผีลงานการนัตี 

และมั่นใจว่ามีงานท�าแน่นอนเมื่อเรียนจบ”

 เม่ือถึงบางช่วงของการเรียนที่ยาก ต้องท�าซ�้า ๆ เพื่อให้อาหารหรือ

ขนมออกมาดตีามต�ารบั การให้ก�าลังใจตนเองเม่ือรู้สกึท้อ กส็�าคญัเหมือนกนั 

 “ถ้าเราท�าในส่ิงที่ชอบ เราจะท�าได้ดี ถึงบางครั้งจะผิดพลาด ก็ต้อง

พยายามลดความผดิพลาดลงให้เหลอืน้อยทีส่ดุ จนไม่เหลอืความผดิพลาดเลย 

เพราะนีค่อืส่ิงท่ีเราชอบ เรารัก” รจุรว ี สร้อยมณแีสง  บอกกบัทมีข่าวรามค�าแหง 

 มาเรียนเชฟที่รามค�าแหง กับ “อาจารย์ภูชิษย์” กันเถอะ

เรียนเป็นเชฟ ม.รามฯ สุดเจ๋ง! ที่นี่ให้คุณได้มากกว่าแค่เรื่องอาหาร
 อาชพีเชฟ เป็นอาชฟีในฝันของคนทีใ่จรกัและชืน่ชอบในการท�าอาหาร 

แต่การจะเป็นเชฟทีเ่ก่งกาจและพร้อมส�าหรบัการท�างานจรงินัน้ ไม่ใช่เรือ่งง่าย 

แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งท่ียากเกนิไปส�าหรบัคนทีม่ใีจมุง่มัน่เตม็ร้อย วนันีเ้รามาท�าความรูจั้ก 

กับการเรียนเชฟที่เจาะลึกยิ่งขึ้น บันไดขั้นส�าคัญที่จะน�าผู้เรียนไปสู่จุดหมาย 

ตามฝัน ด้วยหลักสตูรภาควชิาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข ‘ครู’ ผู้ส่งลูกศิษย์ 

มากหน้าหลายตาไปเป็นเชฟในภัตตาคารและโรงแรมหรู 

 ทีมข่าวรามค�าแหง ได้พบกับ “อาจารย์ภูชิษย์” ที่ห้องครัวสมัยใหม่ 

ตั้งอยู่ช้ันสองของอาคารศรีชุม ซึ่งเป็นทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

วชิาอาหารตะวันตก ของเหล่าผูม้ใีจรกังานเชฟ ในบรรยากาศอบอุน่ เพราะมี 

“ว่าที่เชฟ” หลายสิบคน ก�าลังเตรียมส่วนผสมและลงมือท�าขนมตามสูตร

ของ “อาจารย์ภูชิษย์” อย่างคึกคัก 

  “อาจารย์ภูชิษย์” เล่าว่า อาชีพเชฟ 

 เป็นอาชพีทีค่่อนข้างใช้สมาธใินการท�างาน 

 เพราะเชฟจะอยู่กับเครื่องปรุง วัตถุดิบ 

และการวัดตวงทีไ่ด้มาตรฐาน หากผดิพลาด

แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะส่งผลเสียต่ออาหาร

ที่ปรุง ดังนั้นผู้ที่จะเป็นเชฟได้ จะต้องมี

ความตั้งใจและแน่วแน่ที่จะท�า ซึ่งเป็นสิ่งทีอ่าจารย์พร�่าสอนลูกศิษย์อยู่เสมอ 

การเรยีนทีเ่น้นปฏบิตัใินห้องปฏบิตังิานจรงิ จะท�าให้เข้าใจและลดแรงกดดัน 

เมื่อต้องเข้าสู่ภาวะการท�างาน

 “เมือ่ผู้เรียนพกความมัน่ใจและความมุง่มัน่มาเตม็กระเป๋าแล้ว อาจารย์

ก็พร้อมจะปั้นเชฟฝีมือดีออกสู่ตลาดแรงงาน พร้อมจะสอนเคล็ดลับความรู ้

และมอบวชิาทีม่เีตม็กระเป๋าให้กบัผู้เรยีน ท่ีส�าคญัการเรยีนเป็นเชฟทีร่ามค�าแหง 

หลกัสูตรไม่แพงอย่างทีคิ่ด เพยีงหน่วยกติละ 25 บาท ผูเ้รยีนกส็ามารถเรยีนรู้ 

และลงมือท�าได้จริง ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นๆ

 ภาควชิาคหกรรม เน้นสอนผูเ้รยีน

ด้วยการปฏิบัติจริง การสอนให้ผู้เรียน

ลงมอืท�า 100% จะท�าให้ผูเ้รียนได้ความรู้

และประสบการณ์เตม็ที ่ การนัตคีวามสามารถ 

ด้วยผลงานชนะเลิศในเวทีการประกวด 

ทัง้ด้านอาหาร ดอกไม้ใบตอง งานประดิษฐ์ 

มากมาย ท่ีอาจารย์และลกูศษิย์ร่วมใจกนั 

สร้างสรรค์ผลงาน ในด้านการสอน เราใส่ใจ 

และให้การดแูลผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึ ทีส่�าคัญ

เรามกีารประเมนิผูเ้รยีนอย่างเข้มข้น ผู้เรียนของเราต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

ไปจนถึงดีมากครบทุกด้าน ทุกคนจึงจะถือว่าผ่าน

อาณัติ  กอเซ็มมูซอ น้ำาฝน  กองรัตน์ และรุจรวี  สร้อยมณีแสง



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ตอน  เงินกำ�ลังจะหมุนไป

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ผมจ�าได้เลา ๆ ว่าเคยเขียนเรื่องผลของการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของรฐับาลว่าจะท�าให้เศรษฐกจิขยายตวัได้อย่างไรไปเมือ่นานมาแล้ว ทีว่่าจ�าได้เลา ๆ 

ก็เพราะมันนานมาแล้วนั่นแหละครับ เลยไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ แต่ในเมื่อ

เขียนไปนานแล้วจะเขียนใหม่ให้แตกต่างออกไปคงไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด 

ส่วนชื่อตอนนั้นก็ยืมมาจากโฆษณาของธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

ที่พยายามอธิบายกระบวนการที่ท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวโดยมีเพลงประกอบ

ว่า “เงิน ก�าลังจะหมุนไป...ก�าลังจะหมุนไป” ใครที่เกิดทันดูโฆษณาที่ว่านี้ก็คง

ไม่ใช่วัยรุ่นแน่ เพราะตัวโฆษณานี้อายุเกือบจะ 20 ปีแล้ว

 ที่นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะเห็นนักศึกษาโพสต์มาถามอาจารย์รามฯ 

เรานี่แหละทางเฟซบุ๊กถึงกระบวนการที่เศรษฐกิจจะขยายตัวจากผลของ  

“ตัวทวี” หรือ “ตัวคูณ” แล้วท่านอาจารย์ก็น�าโฆษณานี้มาโพสต์ให้นักศึกษา

ดูเผื่อจะได้ไอเดียว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพราะเงินก�าลังจะหมุนไปได้อย่างไร 

ผมไปอ่านเจอเข้าและก�าลังจะหาเรื่องอยู่พอดี ก็เลยได้เรื่อง ซึ่งก็คือเรื่องที่ท่าน

ก�าลังอ่านอยู่นี่แหละครับ

 ก่อนอื่นท่านผู้อ่านที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ต้องรับรู้ก่อนนะครับว่า 

GDP ซึ่งเป็นรายได้ประชาชาติที่เราใช้เป็นตัววัดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

นั้นประกอบขึ้นจากรายจ่ายรวม 4 รายการด้วยกันคือ การบริโภคของเอกชน 

การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล และการส่งออกสุทธิ (ส่งออกหักด้วยน�าเข้า) 

ดังนั้นถ้าส่วนประกอบเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มก็จะท�าให้ GDP หรือรายได้

ประชาชาติเพิ่มไปด้วย

 ตัวแปรรายจ่าย 4 ตัวนี้ รายจ่ายส�าคัญคือการบริโภครวมของเอกชนนั้น

ขึ้นกับรายได้ประชาชาติ เมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มจะท�าให้การบริโภคเอกชน

เพิม่ตามไปด้วย เรือ่งนีค้ดิว่าท่านผูอ่้านคงคดิตามไปได้ไม่ซบัซ้อนอะไร แต่ทีจ่ะ

ซบัซ้อนอยูบ้่างคอืทฤษฎเีขาว่าเมือ่คนส่วนใหญ่รายได้มากขึน้ เขาจะไม่น�ารายได้ 

ที่เพิ่มนั้นไปใช้จ่ายบริโภคทั้งหมด แต่จะแบ่งส่วนหนึ่งไปเก็บออมเพิ่มด้วย 

 เช่น ถ้ารายได้เพิม่สกั 10,000 ล้านบาท (รายได้รวมของชาตินะครบั ไม่ใช่ของคนเดยีว) 

ผู้บรโิภค(ทัง้ประเทศ)อาจจะน�าไปบริโภคเพิม่เพยีงร้อยละ 80 คือ 8,000 ล้านบาท ที่

เหลืออีก 2,000 ล้านถูกน�าไปออมเพิ่ม พอท�าความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วให้เก็บไว้

ก่อนนะครับ แล้วไปพิจารณาตัวแปรรายจ่ายตัวอื่นต่อไป

 ผมจะสมมุติว่ารัฐบาลใช้จ่ายเพิ่มจะโดยผ่านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปกติหรือลงทุนในโครงการประเภทเมกะโปรเจ็กประเภทรถไฟความเร็วสูง

หรือรถไฟฟ้ามาหานะเธอก็ตามเป็นเงิน 10,000 ล้านบาท เนื่องจาก รายจ่าย-

ลงทุนและรายจ่ายของรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประชาชาติหรือ GDP 

เม่ือรายจ่ายทีว่่านีเ้พิม่ขึน้ 10,000 ล้านบาทกแ็ปลว่า GDP เพิม่ 10,000 ล้านบาทด้วย 

ซึ่งเป็นการหมุนของเงินในรอบแรกพอถึงตอนนี้ให้ย้อนไปดูย่อหน้าท่ีแล้ว  

ซึง่ตามตวัอย่างคอืเมือ่รายได้เพิม่ 10,000 ล้านจะท�าให้การบรโิภคเพิม่ 8,000 ล้าน 

นี่คือเงินที่หมุนไปรอบที่ 2 เพราะยังต้องมีอีกหลายรอบ อาจจะเป็นร้อยรอบ

ก็ได้

 ที่ว่าเงินจะหมุนไปอีกหลายรอบเพราะรายจ่ายบริโภคนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของรายได้ประชาชาต ิ เมือ่การบรโิภคเพิม่ 8,000 ล้านกท็�าให้รายได้เพิม่ 8,000 ล้านบาท 

ด้วยซ่ึงจะท�าให้เงินหมุนไปเป็นรอบที่ 3 เพราะตามข้อสมมุติของเราว่า 

เมื่อรายได้เพิ่ม ผู้บริโภคจะน�าร้อยละ 80 ของรายได้ที่เพิ่มนั้นไปบริโภคเพิ่ม 

ซึ่งก็แปลว่าการบริโภคจะเพิ่มอีกร้อยละ 80 ของ 8,000 ล้านซึ่งก็คือ  

6,400 ล้านบาท 

     

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

การเช็คอิน
Làm thủ tục lên máy bay   ( หล่าม ถู ตุ่ก เลน ไหม ไบ)

 ขัน้ตอนของการเชค็อนิ เมือ่ถงึวนัเดนิทาง ก่อนขึน้เครือ่ง ผูโ้ดยสารจะต้อง

แสดงตน แสดงตัว๋ และชัง่น�า้หนกัสัมภาระทีเ่คาน์เตอร์เช็คอนิของสายการบนินัน้ ๆ 

บริเวณสนามบิน ค�าศัพท์ที่เราควรจะทราบไว้เป็นเบื้องต้น ได้แก่

  (หล่าม ถู ตุ่ก)  เช็คอิน

  (เกื๋อ โส)   เคาน์เตอร์หมายเลข

  (โหะ เจี๊ยว)   หนังสือเดินทาง

  (วา ลี หรือ ฮั่ญ ลี้)  กระเป๋าเดินทาง

  (บ่าน เกิน)   ตาชั่ง

  (หนั่ง)   หนัก

  (เตี่ยน กว้า เกื๊อก)  เงินค่าปรับน�้าหนักเกิน

  (ส้าก ไต)   หิ้ว

 สถานการณ์ในบทสนทนานี้ เป็นการเช็คอินของผู้โดยสารท่านหนึ่ง  

ที่ก�าลังจะเดินทางไปโอซากา 

A: . (ซิน โล้ย หอย จิ)  ขอโทษ ขอถามคุณ

B:  (ก๊อ เหวียก สี่ อะ)  มีธุระอะไรคะ

A: 

 (โตย ก๊อ เถ หล่าม ถู ตุก เอ๋อ เดิว)  ผมจะเช็คอินที่ไหน

B:   

 (เอ๋อ ดั่ง เกีย เกื๋อ โส ฮาย)  ที่เคาน์เตอร์หมายเลข 2

A:  (ก๋าม เอิน จิ)  ขอบคุณคุณ

 ..............................................................

A: 

 (ซิน โล้ย โตย ก๊อ เถ หล่าม ถู ตุก เอ๋อ เดย เดือก คง)

 ขอโทษ ผมจะเช็คอินที่นี่ได้ไหม

E:  (อง ดี เดิว อะ) คุณจะไปไหนคะ

A:  (โตย ดี โอซากา) ผมไปโอซากา

E:  

 (ซิน อง จอ แซม แว้ หว่า โหะ เจี๊ยว) ขอดูตั๋วและหนังสือเดินทาง

A:  (เดย อะ)   นี่ครับ

E:  (เดือก โส่ย)   ได้แล้ว

 

 (ซิน อง ดัต วา ลี เลน บ่าน เกิน) ขอให้คณุวางกระเป๋าเดนิทางบนตาชัง่

A:  (เวิง)   ครับ

E:  (จ่า หนั่ง กว๊า)  โอ้ หนักมาก

A:  (บาว เญียว เกิน อะ) กี่กิโลครับ

E:  (โบ๊น เมือย โม้ต กี๊) 41 กิโล

 

 (อง ฝาย จ๋า เตี่ยน กว้า เกื๊อก ฮาย โม้ต เกิน) 

 คุณต้องจ่ายเงินค่าน�้าหนักเกิน 21 กิโลกรัม

  (โอ่ ซาว อง คง ซกั ไต)    โอ่ ท�าไมคณุไม่ถอื

A:  

 (หวี่ โตย หงี สั่ง ฮั่ญ หลี กั๋ว โตย จี๋ หนั่ง ขวาง ฮาย เมือย ลัม กี๊)

 เพราะผมคิดว่ากระเป๋าเดินทางของผมหนักแค่ประมาณ 25 กิโล

  

 (เวิง โตย แส ซัก ไต ก๊าย ตุ๊ย ไหน่)  ครับ ผมจะหิ้วถุงใบนี้
(อ่านต่อหน้า 9)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 นายกัมปนาท  บัวลา แอบทอง ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษากรีก คณะมนุษยศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 8)

 Moot Court หรือการแถลงการณ์ด้วยวาจา 

ในชั้นศาลนั้น มหาวิทยาลัยกฎหมาย (Law School) 

ในต่างประเทศ นิยมใช้เป็นกิจกรรมชมรม การแข่งขัน 

หรือเป็นการสอบในบางวิชาตามแต่สมควร ส�าหรับไทยเรา 

ในบางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมนี้บ้างแล้ว  

แต่ส�าหรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ยังถือเป็นเร่ืองใหม่มาก เพราะนักศึกษาส่วนมากจะคุ้นกับ 

ศาลจ�าลองมากกว่า และถือเป็นโอกาสอันดีท่ีทางคณะนิติศาสตร์โดยท่านคณบดี 

ผศ. ดร. วิณัฏฐา  แสงสุข  และ ผศ.ดร. ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์  รองคณบดีฝ่าย- 

วิชาการและวิจัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงได้เล็งเห็นความส�าคัญ และสนับสนุน 

ทั้งวิชาการควบคู่กับกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษามาโดยตลอด ท�าให ้

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีโอกาสส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน Moot Court 

Competition เป็นครั้งแรกที่ทางศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯจัดเป็นประจ�าทุกปี 

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา แม้จะพลาดรางวัลในครั้งนี้ แต่ก็ได้รับ 

ความสนใจจากนักศึกษาสอบถามมาเป็นจ�านวนมาก มาในปีน้ีทางคณะนิติศาสตร์ 

ก็ได้ส่งนักศึกษา 2 คน (1 ทีม RULAW ) คือ นางสาวนันทวรรณ โนนทอง 

และนางสาวธนัชชา นิลวรรณ์ ร่วมการแข่งขัน กับโครงการ PSU Moot Court 

Academy 2017 โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ  

ระหว่างวันที่ 22- 28 มกราคม 2560  รวม 16 ทีม จาก12 มหาวิทยาลัย นับว่า  

ทีมของ  RULAW ท�าได้ดีมาก แม้ตกรอบ 4  ทีมสุดท้าย จาก 16 ทีม ( ท่ัวประเทศ) 

แต่คะแนนรวมนับว่าสูงทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนประเด็นหลักกฎหมายที่ม ี

คะแนนน�าในทุกรอบ อาจารย์ในฐานะผู้ควบคุมทีม และดูแลกิจกรรม Moot Court น้ี  

จึงขอถือโอกาสผ่านข่าวรามค�าแหง เล่าประสบการณ์ของการพานักศึกษา ไปแข่งว่า  

มีครบทุกรสจริงๆ ค่ะ 

 เร่ิมจากการเตรยีมตวั โจทย์รอบแรกทีไ่ด้ เป็นคดสีิง่แวดล้อม ซึง่ยงัไม่ทราบว่า 

จะได้เป็นฝ่ายโจทก์ หรอืจ�าเลย แต่ทัง้นีก้ไ็ด้เตรยีมข้อมลูทัง้สองฝ่าย สอนหลกักฎหมาย 

แนวคดิพืน้ฐาน ของกฎหมายสิง่แวดล้อมทัง้ระหว่างประเทศและในประเทศ เน้น 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมวิธีการ

พดูว่าความ  แถลงการณ์ในศาล ฝึกบคุลกิภาพ  เท่าทีเ่วลาจะว่างตรงกันแต่ไม่มากนัก 

เพราะติดช่วงสอบซ่อมภาค 1/59 รอบนี้ในวันแข่งจริงทางทีมท�าได้ดี และ 

เข้ารอบในที่สุด รอบถัดๆไปเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญา และ การแข่งขัน

ทางการค้า โจทย์ถือว่ายากทุกรอบ เนื้อหาเข้มข้นพอๆกับระดับปริญญาโท 

เลยทีเดียวอีกทั้งไม่มีผู้เข้าแข่งขันทีมไหนเคยเรียนมาก่อน ภาระจึงตกที่อาจารย์

ผู้ควบคุมและ ลูกศิษย์ที่ต้องติวกันหามรุ่งหามค�่าแทบทุกคืนเพราะโจทย์เปลี่ยน

ทุกรอบ ส่วนวิธีการแถลงปิดคดีด้วยวาจา เป็นการที่ทนายความได้ท�าการสรุป

ประเด็นข้อพิพาทฝั่งของตนเพื่อให้ศาลมีค�าสั่งในคดีนั้นๆ  การแข่งคร้ังนี้เป็น 

กรณแีถลงในชัน้อทุธรณ์ ตามวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 241 ดงันัน้ หน้าทีข่อง 

ผู้คุมทีมต้องสรุปว่ามีกี่ประเด็น ทั้งหาข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ในรูปคดี เราจะขอ

ให้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน หรือพิพากษากลับศาลชั้นต้น ถือเป็นการฝึกให้ทีม 

รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะมาก เมื่อเทียบกับชีวิตการเรียนของนักศึกษาจริงๆ 

แต่ทมี RULAW กท็�าหน้าทีไ่ด้ดเีมือ่ได้รบัโจทย์มาอ่านและสรปุประเดน็ทีจ่ะท�าการ

ฟ้องดังกล่าวโดยโยงหลักกฎหมายและหลักข้อเท็จจริงความเป็นไปได้ โดยท�า 

เป็นร่างออกมาเพื่อต้องการจะแถลงต่อศาล และหากมีการอ้างอิงบทความ

ทางวิชาการ ก็ควรท�ามาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อให้ศาลดูประกอบการวินิจฉัย 

ดงักล่าวนัน้ด้วย  การเตรยีมตวัมาพร้อมจะช่วยลดการตืน่เต้นได้เพราะในระหว่าง 

สิ่งที่ได้จากการแข่งขัน Moot Court
อาจารย์ฐิติพร  วัฒนชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การแข่งขันความกดดันจะเกิดขึ้นเพราะผู้เข้าแข่งขันต้องแถลงต่อหน้าบัลลังก์

องค์คณะผู้พิพากษาจริง 3 ท่าน ที่มาเป็นกรรมการตัดสิน ยิ่งรอบลึกๆ ศาลท่าน

จะถามระหว่างการแข่งขัน ยิ่งท�าให้เกิดอาการประหม่า 

 การแถลงให้ศาลฟังระยะเวลาแถลงของฝ่ังโจทก์จ�าเลยนัน้ อาจจะไม่เท่ากนั 

แล้วแต่ละสนามจะท�าการตั้งกติกาเอาไว้  แต่ทั้งนี้การบริหารระยะเวลาย่อมมี

ความส�าคัญอย่างมากในการแถลง ไม่ควรที่จะสั้นเกินไปหรือมากจนเกินไป และ

น�้าเสียงการแถลงควรพูดอย่างชัดถ้อยชัดค�ามีจังหวะเน้นเสียง ย�้าประเด็น โดย

ควรแถลงทีละประเด็น ยกตัวอย่างให้ศาลเข้าใจโดยเริ่มจากหลักกฎหมายก่อน 

แล้วปรับข้อเท็จจริงที่เกิด และสรุปการกระท�าที่เกิดว่าเข้าตามที่แถลงมาหรือไม่  

ผดิหรือไม่ผิดอย่างไร คล้ายๆกับการตอบข้อสอบวินิจฉัย แต่ใส่เสียงลงไป และ

ท่าทใีนการแถลงควรมบีทบาท ลีลาท่าทางเหมอืนกบัเรานัน้เป็นทนายความจรงิๆ

         แต่ทั้งนี้จากการที่เด็กๆ ได้เจอกับผู้ร่วมแข่งขัน จากต่างสถาบัน ต่างภูมิภาค 

ระหว่างร่วมกิจกรรม  ท่ีทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้  อาจารย์ได้เห็นมิตรภาพของ

เหล่านักศึกษา อาจารย์เองไม่ได้ต้องการให้ลูกศิษย์คิดแต่จะแข่งเอาแพ้ เอาชนะ 

แต่ต้องการให้ฝึกการใช้ชวีติภายนอกท่ีต้องเผชญิในความจรงิมากกว่า การแข่งขนั 

เป็นเพียงเกม แต่การได้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่มีเข้ามาระหว่างการแข่งขัน 

คือสีสันจริงๆ เพราะเราเตรียมคดีไว้อย่างดี แต่ศาลอาจถามในส่วนที่เราไม่รู้ 

และไม่ได้เตรียมมาก็ได้ อีกฝ่ายอาจแถลงค้านในประเด็นที่เรานึกไม่ถึง และ

อีกหลายๆอย่าง เกิดขึ้นได้เสมอ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

เพราะปฏภิาณไหวพรบิตรงนีเ้ป็นสิง่ท่ีสอนกนัไม่ได้  ดังนัน้ให้ถือว่าแข่งกบัตนเอง 

ดีที่สุด แข่งที่ต้องขยันให้มากกว่าวันก่อน ท�าให้ดีกว่าวันก่อน และมีน�้าใจ 

เอื้อเฟื้อ กับคนรอบข้างให้มากกว่าวันก่อน และที่ดีใจไปกว่านั้น คือ นักศึกษา

บอกว่าประสบการณ์เหล่านี ้ ไม่ได้หาง่ายๆ ประทบัใจในทกุๆ ช่วงเวลาทีร่่วมกจิกรรม 

อาจารย์ยังคงเห็นการติดต่อ และมิตรภาพ ที่ดีต่อกันของผู้เข้าแข่งขัน จนถึงวันนี ้

เสียงยืนยันความสุข ความสนุกของทางทีม RULAW โดยทั้งสองคนก็กล่าว 

เป็นเสียงเดียวกันว่า  

 “ทุกทีมต้องหวังรางวัลเพื่อสถาบันของตน แต่หลังจากที่ได้สัมผัสคู่แข่ง 

มันกลับกลายเป็นมิตรภาพท่ีดี มีการแลกเปล่ียนภาษาวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล 

เพราะฉะน้ันการแข่งขันปิดคดีด้วยวาจาดังกล่าว มิใช่เป็นการท่ีเราแต่เพียงไปแข่ง 

เพื่อหวังผลรางวัล แต่สิ่งที่ได้รับต่างหากมันมากมายกว่ารางวัลนั้น เพราะเรา

ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ที่ดีที่หาจากไหนไม่ได้ และมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน

ที่ท�าการแข่งขันร่วมกัน

 แม้ก่อนไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เรามีความกดดันหลายๆ อย่างมาก  

กลัวท�าได้ไม่ดีพอ จะเจอคู่แข่งแบบไหน โจทย์จะยากมั้ย เพราะเวลาที่เตรียมตัว 

มีเวลาแค่ไม่ถึง 1 เดือน แต่ก็พยายามท่ีจะเก็บข้อมูลต่างๆท่ีใช้ในการแข่ง ท�าการบ้าน 

หนักพอสมควร พอไปถึงเพ่ือนๆจากต่างมหาวิทยาลัยก็ได้เร่ิมท�าความรู้จักกัน ท่ี ม.อ. 

ก็มีการท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างบัดดี้กับผู้ร่วมเข้าแข่งขัน ท�าให้เริ่มคลาย

ความตึงเครียดได้เยอะขึ้น การไปร่วมกิจกรรมที่นี่ เราจะแข่งกันแบบวันเว้นวัน 

จาก 16 เหลือ 8 และจาก 8 เหลือ 4 ทีม และ 2 ทีมในรอบชิงชนะเลิศ ทีมของรามฯ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 การเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานหรือการได้รับการเล่ือนต�าแหน่งนับเป็น

ส่ิงท่ีทุกคนต่างต้องการ และการจัดท�าผลงานทางวิชาการเพ่ือย่ืนขอเสนอเล่ือนต�าแหน่ง 

เป็นวิธีการหน่ึงท่ีหลายหน่วยงานได้น�ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการพิจารณา

เลื่อนต�าแหน่ง อาทิเช่น ต�าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาซึ่งต้องมีการจัดท�าผลงานทางวิชาการโดยการแต่งหรือเรียบเรียง 

ต�ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการให้มีคุณภาพดีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก�าหนดไว้

 ดังเช่น คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวฉบับนี้ได้น�าคดีพิพาทกรณีที่ผู้ยื่นเสนอ

ขอเล่ือนต�าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์โดยเสนอผลงานในประเภท 

“ต�ารา หรือ หนังสือ” ซ่ึงเป็นผลงานทางวิชาการ ในลักษณะของการแปลจากภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทยและได้มีการอ้างอิงหนังสือต้นฉบับไว้ในบรรณานุกรม 

 คดีน้ีมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิเช่น (1) การจัดท�าผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะดังกล่าวจะถือเป็นการเสนอผลงานเพื่อใช้เลื่อนต�าแหน่ง

ทางวชิาการได้หรอืไม่ (2) การจดัท�าผลงาน ทางวชิาการประเภทต�าราหรอืหนงัสอืท่ีมคีณุภาพดี 

ท่ีถูกต้องนั้นควรต้องมีการจัดท�าและอ้างอิงในลักษณะใด และ  (3) ผลจากการทีจ่ดัท�า

หรอือ้างองิไม่ถกูต้องจะส่งผลต่อการเสนอผลงานทางวชิาการเพ่ือเลือ่นต�าแหน่งอย่างไร 

 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ เกิดขึ้นจากผู ้ฟ ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้เสนอผลงานทางวิชาการ

เพื่อขอเลื่อนต�าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยผลงานทางวิชาการท่ีเสนอ

เป็นเอกสารประเภทต�ารา หนังสือ ชื่อเรื่อง วัสดุอุตสาหกรรม โดยระบุชื่อ 

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เรียบเรียง ร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (มหาวิทยาลัย-

ศรีนครินทรวิโรฒ) ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่า เนื้อหาต�าราหนังสือของ

ผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่แปลมาจากต้นฉบับหนังสือ Principles of Materials Science 

and Engineering ของ William F. Smith แบบค�าต่อค�าในหลายบทและมีการน�า

รูปประกอบมาใช้เป็นจ�านวนมากโดยไม่มีการอ้างอิง จึงมีมติว่าการแปลหนังสือ

โดยไม่ได้มีการอ้างอิงถือว่าขาดจริยธรรมทางวิชาการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 

(ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา) เหน็ว่ากรณดีงักล่าวถือเป็นการลอกเลียน

ผลงานทางวิชาการของผูอ้ืน่ไปใช้ในการเสนอขอต�าแหน่งทางวชิาการโดยปกปิด

ว่าเป็นผลงานของตนเอง หากปรากฏหลักฐานชัดเจนให้ด�าเนินการลงโทษ

ทางวนิยัตามมาตรการทีค่ณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลัย (ก.ม.) 

(ปัจจบุนัคอื คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) ก�าหนด 

 ต่อมาผูถ้กูฟ้องคดทีี ่ 1 (อนกุรรมการสามญัประจ�ามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

(อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็จรงิ และผลปรากฏว่า 

กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เป็นการแปลโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์จึงถือเป็น 

การลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นหรือน�าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น

ไปใช้ เป็นการกระท�าทีข่าดจรยิธรรมและไม่เหมาะสมทีจ่ะได้รบัการพจิารณาแต่งตัง้ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ และสมควรถูกลงโทษทางวินัย จึงมีมติให้งดการ

พิจารณาการขอต�าแหน่งทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีและห้ามผู้ฟ้องคดีเสนอขอ

ต�าแหน่งทางวิชาการเป็นเวลา 3 ป ี นับจากวันที่มีมติและให้อธิการบดีด�าเนินการ

ทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค�าสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเคยมีกรณี 

ผูเ้สนอผลงานอ้างองิในบรรณานกุรมกเ็พยีงพอทีจ่ะถือเป็นการอ้างองิแหล่งท่ีมา

ของข้อมลูแล้ว และการห้ามเสนอขอต�าแหน่งทางวชิาการเป็นเวลา 3 ปีเป็นมาตรการ

ลงโทษทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด นอกจากนียั้งไม่ได้ให้โอกาส

ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตามมาตรา 30 แห่งพระราช-

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีค�าสั่งหรือค�าพิพากษาเพิกถอน

มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 

 การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอผลงานทางวิชาการประเภทต�ารา โดยแปลเอกสาร

จากต้นฉบับและอ้างอิงต้นฉบับเฉพาะในบรรณานุกรมเป็นการเสนอผลงาน

ทางวิชาการที่ถูกต้อง หรือไม่

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอผลงานทางวิชาการ

ประเภทต�ารา หนังสือ ชือ่เรือ่ง วสัดอุตุสาหกรรม โดยเป็นเจ้าของผลงานร้อยละ 90 

และยอมรับว่า เนื้อหาส่วนใหญ่แปลมาจาก หนังสือชื่อ Principles of Materials 

Science and Engineering ของ William F. Smith แต่ได้เพ่ิมเนือ้หาบางส่วน และ 

ได้อ้างอิงหนังสือดังกล่าวไว้ในบรรณานุกรมแล้วนั้น เมื่อเป็นการเสนอผลงาน 

ทางวิชาการประเภทต�ารา มิได้เสนอเป็นการแปล แต่กลับเพียงแต่อ้างอิงไว ้

ในบรรณานกุรม ทัง้ๆ ทีผู่ฟ้้องคดเีป็นผูม้คีวามรูแ้ละ ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

ควรทราบดอียูแ่ล้วว่าการอ้างองิในผลงานทางวชิาการประเภทต�ารา ซ่ึงมใิช่เอกสาร 

ประกอบการสอนนั้นต้องอ้างอิงตามหลักสากลทั่วไปซึ่งมี 3 วิธีคือ เชิงอรรถ 

Quotation และบรรณานุกรม และต้องท�าทุกวิธี ดังนั้นการกระท�าของผู้ฟ้องคด ี

จึงไม่ถูกต้องและถือเป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น โดยปกปิด

ว่าเป็นผลงานของตนเอง ส่วนกรณีของผู้เสนอผลงานทางวิชาการรายอื่นนั้น

เมือ่เป็นการเสนอผลงานในลกัษณะเอกสารประกอบการสอนไม่ใช่ต�ารา การอ้างองิ

ในบรรณานุกรม ก็เพียงพอที่จะถือเป็นการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลแล้ว 

 ส่วนการมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ให้งดการพิจารณาการขอต�าแหน่ง

ทางวิชาการและห้ามผู้ฟ้องคดีเสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการเป็นเวลา 3 ปี

เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 

แม้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) จะได้วางมาตรการ 

ในการลงโทษห้ามเสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการมีก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

แต่ด้วย อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติเกี่ยวกับการก�าหนด

มาตรการลงโทษผู้ท่ีคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ให้ถือเป็นการกระท�า

ท่ีมีเจตนาทุจริต และจะไม่พิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการให้แก่ผู้นั้น มีก�าหนด 

3 ปี ดงันัน้ เมือ่ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 ได้มมีตโิดยพจิารณามาตรการลงโทษทัง้สองแนวทาง

ประกอบกัน การมีมติดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(ปัจจุบัน ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ข้อ 10.1 ได้ก�าหนดห้ามผู้ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นเสนอ

ขอต�าแหน่งทางวชิาการมกี�าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

 ส�าหรับข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง 

แสดงพยานหลกัฐานนัน้ ศาลปกครองสงูสดุวินจิฉยัว่า ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 มอี�านาจ 

พจิารณาจากข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏในต�าราหรอืหนงัสอื ท่ีผูฟ้้องคดีเสนอขอต�าแหน่ง 

ทางวชิาการเปรยีบเทยีบกบัหนงัสอืของ William F. Smith ซึง่ผูฟ้้องคดียอมรบัว่า 

ได้มีการแปลหรือถอดความมาจากหนังสือดังกล่าวจริง กรณีจึงเป็นการพิจารณา 

จากข้อเทจ็จรงิทีผู่ฟ้้องคดไีด้ให้ไว้ในค�าขอส่งผลงานทางวชิาการ อันเป็นข้อยกเว้น 

ซึง่ไม่จ�าต้องให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตามท่ีมาตรา 30 วรรคสอง (3) 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ก�าหนดไว้ 

(ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 200/2556) 

นายณัฐพล  ลือสิงหนาท  พนักงานคดีปกครองชำานาญการ กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร สำานักวิจัยและวิชาการ สำานักงานศาลปกครอง

ผลงานทางวิชาการที่ “อ้างอิง” ไม่ถูกต้อง
ถือเป็นการ “ลอกเลียน” 

(อ่านต่อหน้า 9)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ได้มาเจอกับเจ้าบ้านนั่น คือ ทีม ม.อ. ซึ่งเราก็แพ้ไป

แบบหวุดหวิด คะแนนไม่ได้ชนะกันแบบขาดลอย 

เราถือว่าได้ท�าเต็มท่ีแล้ว แต่ส่ิงท่ีได้กลับมาแม้จะไม่ใช่ 

ชัยชนะ กลับเป็นมิตรภาพดี ๆ ทั้งระหว่างบัดดี้และ

ระหว่างผู้ร่วมเข้าแข่งขัน จากที่คิดแต่เรื่องแข่งขัน

กลับกลายความสนิท สนุก ผูกพัน เราได้รู้ในสิ่งที ่

เราพลาดไปในการแข่ง แต่เพื่อนก็ได้รู้ในสิ่งที่เพื่อน 

ผิดพลาดไปในการแข่งเช่นกัน เหมือนกับว่าต่างคน 

ต่างได้สอนในส่ิงท่ีเพ่ือนไม่รู้ และเก็บส่ิงท่ีได้รู้มาท้ังหมด

เพ่ือใช้ในการแข่งขันคร้ังต่อๆ ไป หรือเก็บไว้ใช้เม่ือเรา

สิ่งที่ได้จากการแข่งขัน Moot Court (ต่อจากหน้า 6)

 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า  ประธาน-

กรรมการบริหารโครงการพิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพ่ือความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน

เปิดกิจกรรม “RU Volunteer” จัดโดยนักศึกษา

ปริญญาตรีโครงการพิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 4/1 และรุ่นที่ 5 โดยมี 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน 

เป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ

 ภายในงาน มีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้า

และอาหารต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP และ

ยังมีการแสดงดนตรีด้วย ซึ่งการจัดงานครั้งนี ้

เป็นส่วนหน่ึงของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

(MGT4206) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและสามารถน�าความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้ และมีประสบการณ์ตรงในการ

ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งเข้าใจการท�างานอย่าง

เป็นระบบร่วมกับผู้อื่น และแลกเปลี่ยนความคิด 

ประสบการณ์ในการด�าเนินงานระหว่างกัน ทั้งนี้

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม มอบให้

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

นักศึกษาโครงการฯ ความเป็นเลิศ 
จัดกิจกรรม “RU Volunteer”

 รามค�าแหงจัดโครงการสร้างเสริม- 

สุขภาพบุคลากรอาวุโสด้วยการแข่งขัน 

ฟุตบอลส�าหรับอาวุโส มี 6 องค์กรยกทัพ 

นักกีฬาร่วมแข่งขัน  โดยคู่เปิดสนามรามค�าแหง 

เจ้าถิ่นเฉือนชนะมหาจุฬาลงกรณฯ  

ด้วยสกอร์ 2 : 1  

 ส�านักกีฬา  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

จัดโครงการออกก�าลังกายโดยการ

เล่นกีฬาและแข่งขันฟุตบอลส�าหรับ

อาวุโส  ครั้งที่ 1  ประจ�าปี 2560  โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  เป็นประธาน  และมีคณะผู้บริหาร บุคลากรร่วมชมการแข่งขัน

คู่เปิดสนามจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โอกาสนี้  ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีบุคลากรที่

เป็นผู้อาวุโสจ�านวนมาก  และมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง  ซ่ึงจะส่งผลดี 

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า  โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ของแต่ละองค์กรให้ได้มีโอกาสในการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท�างานซ่ึงกันและกัน 

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการออกก�าลังเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง 

ของประชาชนด้วย

 “การแข่งขันฟุตบอลส�าหรับอาวุโสครั้งนี้  นอกจากจะเสริมสร้างสุขภาพและสร้างสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรแล้ว  ยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอีกด้วย 

ขอขอบคุณทัพนักกีฬาท้ัง 6 สถาบันท่ีให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันคร้ังน้ี  ได้แก่  มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หวังอย่างยิ่งว่าอนาคตข้างหน้าจะมีการขยายขอบเขตสถาบันอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมกับการแข่งขัน

ฟุตบอลส�าหรับอาวุโสด้วย”

 ส�าหรับผลการแข่งขันคู่เปิดสนาม  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเจ้าถ่ินสามารถเฉือนชนะมหาวิทยาลัย-

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปได้ ด้วยคะแนน 2 : 1  และจากน้ันเป็นการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย-

ศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท�าฟอร์มยอดเยี่ยม 

คว้าชัยไป ด้วยคะแนน 4 : 1  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงซึ่งเป็นเจ้าภาพ  ได้จัดรูปแบบการแข่งขัน

ในระบบลีก (League)  โดยแต่ละทีมจะผลัดกันเป็นทีมเหย้า ทีมเยือน เพ่ือเก็บคะแนนตลอดฤดูกาลแข่งขัน  

และจะนัดชิงชัยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ม.ร�มฯ เสริมสุขภ�พบุคล�กรอ�วุโส

จัดแข่งขันฟุตบอลร่วมกัน 6 องค์กร

ไปเป็นทนาย ท่านผู้พิพากษาที่มาเป็นคณะกรรมการ
ก็ได้ให้ค�าแนะน�าต่างๆ ให้กับผู้ร่วมเข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะ 
เป็นการเก็บประเด็นต่าง  ๆ ในการสู้คดี มรรยาททนายในศาล 
การพูด หรือส่ิงท่ีต้องท�าเม่ือเราเป็นทนาย ประสบการณ์
ครั้งนี้บอกกล่าวเป็นค�าพูดได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเรา
ได้เรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง สิ่งส�าคัญกว่าชัยชนะ 
คือมิตรภาพที่ทุกๆ คนได้มีมันคือความทรงจ�าดีๆ
ท่ีเราจะไม่มีวันลืม เก็บทุกส่ิงเป็นความทรงจ�าดีๆ และบทเรียน 
ท่ีได้รับมาจากการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าไม่สามารถ 
หาได้จากห้องเรียน เป็นบทเรียนดีๆท่ีอยากให้รุ่นต่อๆไป 

ได้ไปร่วมแข่งขันกันค่ะ มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ”  

 อาจารย์ฝากท้ิงท้ายข่าวรามฯ ฉบับน้ีว่า เพลงท่ีฟัง 

หนังสือท่ีอ่าน ภาพยนตร์ท่ีดู ยังหาซ้ือได้ แต่ “ประสบการณ์” 

หาซ้ือไม่ได้ และมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ ความทรงจ�า  

ว่าคร้ังหน่ึงเราเคยผ่านมาแล้ว   อาจารย์จึงขอเชิญชวน 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท่ีมีความสนใจ มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงบันทึกความทรงจ�าดีๆ 

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ RULAW Moot Court 

Academy 2017 ท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

จะจัดขึ้นนะคะ คอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ

ทางคณะได้ เร็วๆนี้



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ถาม 1. อยากทราบว่าถ้าสอบซ่อมแล้วยงัมีสิทธ์ิ 

ได้เกรดแบบปกติอยู่ไหมค่ะหมายถึง  A  B  C  D

 2. ถ้าลงเรียนวิชานี้ได้ F ลงสอบซ่อม

ก็ได้ F เทอมหน้าลงเรียนใหม่ผ่านได้ A ไม่ได้

เป็นการรีเกรด ตราบใดที่เรายังไม่ได้เกรดยกเว้น 

F ใช่ไหม 

 3. ถ้าได้เกรด A  B  C  D แล้วลงเรยีนใหม่นี้

เรียกว่ารีเกรดใช่ไหม

ตอบ  1. ได้เกรดปกติ คือได้ตามเกณฑ์ที่ท่าน

อาจารย์เจ้าของวิชาก�าหนด  

 2. วิชาที่สอบตกได้เกรด F กี่ครั้งก็ได้  

แต่ถ้าสอบผ่านครัง้เดยีวถอืว่าวชิาน้ันสอบผ่านแล้ว

ไม่เป็นการรีเกรด

 3. เกรดที่นักศึกษาจะลงรีเกรดได้น้ัน

จะต้องเป็นเกรด D หรือ D+ เท่านั้น เกรด 

A,B+,B,C+,C ไม่มีสิทธิ์ลงรีเกรด

ถาม 1. ย้ายออกจากรฐัศาสตร์ไปคหกรรมศาสตร์  

4 ปี ได้หรือไม่

 2. ถ้าย้ายได้ต้องเรียนอย่างไร ลงตาม

ความสะดวกของนักศึกษาหรือลงอย่างไร

 3. สามารถจบ 3 ปีได้หรือไม่

 4. ต้องท�าอย่างไรบ้างหากสามารถย้ายได้

ตอบ 1. ถ้าได้ลงทะเบียนครบ 2 ภาคปกต ิ

แล้วสามารถท�าเรื่องย้ายคณะได้

 2. การลงทะเบยีนเรียนต้องเรียนตามหลกัสตูร

ของสาขา สามารถตรวจสอบวิชาที่จะเรียนได้ที่

คณะศึกษาศาสตร์หรือในระเบียบรับสมัครฯ

ที่นักศึกษาได้ซื้อไว้ในวันสมัครนักศึกษาใหม่ 

ส ่วนเมื่อลงทะเบียนในแต่ละภาคนักศึกษา 

ต้องตรวจสอบ ม.ร. 30 ก่อนว่าแต่ละวชิาทีล่งทะเบยีน 

มีข้อก�าหนดการลงทะเบียนอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี

ให้ปฏิบัติตามที่แจ้งไว้ใน ม.ร.30 นั้น

 3. การก�าหนดเวลาการจบการศึกษา 

มหาวทิยาลยัไม่มข้ีอก�าหนดแต่อย่างใด นกัศกึษา

เรียนครบหลักสูตรเมื่อใดสามารถท�าเรื่อง 

จบการศกึษาได้เมือ่นัน้ แต่ไม่ให้เกนิ 8 ปีการศกึษา

 4. การท�าเรื่องย ้ายคณะให้นักศึกษา 

ไปด�าเนนิการทีง่าน One Stop Service  อาคาร KLB 

ชัน้ 1 ในวันเวลาราชการ โดยต้องช�าระค่าธรรมเนยีม 

200 บาท (น�าใบเสร็จลงทะเบียนเทอมปัจจุบัน

ของนักศึกษาไปแสดงด้วย)
กองบรรณาธิการ

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั  คอื อาคารเวยีงผาชัน้ 1 

สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช ้

เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้ 

และสามารถเข้าไปดูได้ต้ังแต่วนัท่ี  1  มนีาคม 2560 

 4 . กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข ้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตาราง

สอบไล่รายบุคคลฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี งานจดัสอบ 

ฝ่ายจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามค�าแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 

1 มีนาคม 2560     

 บญัชตีดิทีน่ัง่สอบ    เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ทีน่ัง่สอบ  รหสัประจ�าตวั  ชือ่ - นามสกลุ  เป็นภาษาไทย  

ซึง่มรีอยปรทุกุระยะ 1 นิว้ สามารถฉกีออกเป็นรายชือ่

ของนักศึกษาแต่ละคน  และน�าไปติดที่นั่งสอบได ้

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา  เป็นเอกสาร

ทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัแถว ทีน่ัง่ วชิา ชือ่-นามสกลุ

ซึง่เป็นเอกสารทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้องลงลายมอืชือ่ 

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆ จริง  

ก่อนลงลายมอืช่ือให้นกัศกึษาตรวจสอบกระบวนวชิา

ที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน-

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกบัใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ 

ม.ร. สอบไล่ภาค 2ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ค ่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน 

ในประเทศไปเช้ากลับเย็น โดยรถบัสปรับอากาศ 

130,000 บาท ดูงานประเทศญีปุ่่น 175,000 บาท ดูงาน 

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 195,000 บาท แบ่งช�าระ 7 งวด

 ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึง 

31 มีนาคม 2560 ได้ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00 - 19.00 น. 

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2310-8588, 

087-591-1401 ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร 

และสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www. 

3m-it.ru.ac.th

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล ่าว 

ไม่เพียงแต่จะท�าให้บุคคลที่ต้องการเสนอผลงาน 

ทางวิชาการได้รับรู ้และเข้าใจว่าการจัดท�าผลงาน

ทางวิชาการเพื่อเสนอขอเลื่อนต�าแหน่งทางวิชาการนั้น 

หากเป็นการเสนอผลงานในประเภทต�าราหรือ

หนงัสอืแล้ว  การอ้างองิเพือ่ให้เป็นผลงานทีม่คีณุภาพดี

และเป็นไปตามมาตรฐานต้องมีการอ้างอิงตามหลักสากล

ท่ัวไปซึ่งมี 3 วิธีได้แก่เชิงอรรถ Quotation และ 

บรรณานุกรม และต้องจัดท�าให้ครบทุกวิธีซึ่งการ 

จดัท�าอ้างองิโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนอกจาก 

จะถอืเป็นการลอกเลยีนผลงานทางวชิาการของผูอ้ืน่แล้ว 

ยังอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอผลงานทางวิชาการ 

เพื่อการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งในคราวต่อๆ ไป และ

ยังอาจถูกลงโทษทางวินัยเพราะเป็นการกระท�าที่

ขาดจริยธรรม ไม่เหมาะสม หรือส่อเจตนาทุจริตใน

ทางวิชาการในกรณีท่ีหน่วยงานนั้นๆ ได้มีระเบียบ 

หลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงาน

ทางวิชาการไว้อีกด้วย 

 *ผลงานทางวิชาการที่ “อ้างอิง” ไม่ถูกต้อง 

ถือเป็นการ “ลอกเลียน” บทความนี้เป็นบทความ

ทีส่�านักงานศาลปกครองได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ

ศาลปกครอง

ผลงานทางวิชาการ “อ้างอิง”ฯ (ต่อจากหน้า 7)

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 ในเมื่อรายจ่ายบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของ 

รายได้ประชาชาต ิ รายจ่ายนีเ้พิม่ขึน้ 6,400 ล้านกท็�าให้

รายได้ประชาชาติหรือ GDP เพิ่มอีก 6,400 ล้าน  

เงินหมุนไปรอบที่ 4 แล้วนะครับ แต่ยังไม่จบเพราะ

ตามข้อสมมุติของเราที่ว่าเมื่อรายได้เพิ่ม ผู้บริโภค

จะน�าร้อยละ 80 ของรายได้ที่เพิ่มนั้นไปบริโภคเพิ่ม 

สรุปก็คือรายจ่ายบริโภคจะเพ่ิมอีกร้อยละ 80 ของ 

6,400 ล้านซึ่งก็คือ 5,120 ล้าน น�าไปสู่การเพิ่ม 

ของรายได้อกี 5,120 ล้าน และพอรายได้เพิม่ รายจ่าย-

บริโภคก็เพิ่มอีก น�าไปสู่การบริโภคเพิ่ม...น�าไปสู ่

รายได้เพ่ิม...รายจ่ายบริโภคเพ่ิม....เงินหมุนไป 

จนเวียนหัวแล้วละครับ

 ขอให้สังเกตว่าการเพ่ิมของรายได้แต่ละรอบ

นั้นลดลงเรื่อย ๆ จากรอบแรกเพิ่ม 10,000 ล้าน  

รอบที่ 2 เหลือ 8,000 ล้าน รอบที่ 3 เหลือ 6,400 ล้าน 

รอบที่ 4 เหลือ 5,120 ล้าน ดังนั้นเมื่อถึงรอบสุดท้าย

ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าจะกี่รอบแน่ซึ่งรายได้เพิ่ม

อีกไม่ได้แล้ว การหมุนของเงินก็จะหยุดลง แต่กว่า

จะหยุดนั้นค�านวณได้ว่ารายได้ประชาชาติหรือ GDP 

จะเพ่ิมขึน้ประมาณ 5 เท่าของรายได้ทีเ่พ่ิมในรอบแรก 

เพราะเรื่องนี้ถ้าใช้สูตรค�านวณจะได้ค่า “ตัวคูณ” 

(multiplier) เท่ากับ 5 

 ผมขออนญุาตไม่แสดงสตูรการค�านวณนะครบั

เนือ่งจากจรงิ ๆ แล้วค�านวณได้หลายแบบเพราะสตูรนัน้

แตกต่างไปตามข้อสมมตุท่ีิข้ึนกบัว่าเราจะให้ซับซ้อน

แค่ไหนด้วย สตูรทีค่�านวณได้เท่ากบั 5 นัน้ต�าราเรยีกว่า

เป็นสตูรตวัคูณอย่างง่ายหรอืเบือ้งต้น  (simple  multiplier) 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ภาค 2/2559 

อาจารย์สิริศิระ  โชคทวีกิจ

 ✎ เน้ือหาโดยสรุป  ศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมนานาชาติส�าหรับเด็ก 

เช่น nursery rhymes, riddles, fairy tales ของ The 

Grimm Brothers และของ Anderson, Alice in  

Wonderland ของ Lewis Carroll และงานสมัยใหม่  

เช่น Charlotte’s Web, Wind in the Willows,  

Winnie-the-Pooh

 ✎ ต�ารา  ต�ารา EN 391: Children’s  Literature 

   แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 ✎ ข้อแนะน�าในการเรียน ให้นักศึกษาศึกษา-

ต�าราอย่างละเอยีด ข้อสอบจะออกครอบคลมุทกุบทเรยีนในต�ารา

 ✎ แนวทางการวดัผล 

  - รายงานเขยีนเป็นภาษาอังกฤษความยาว 

 8 หน้ากระดาษ A 4 (20 คะแนน)

  - น�าเสนอรายงานหน้าชัน้เป็นภาษาองักฤษ 

ไม่เกิน 3 นาที (20 คะแนน)

  - สอบข้อเขยีนอตันยั 2 ข้อใหญ่ เขยีนค�าตอบ

เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (60 คะแนน) รวมคะแนนเตม็  

100 คะแนน

 ✎ วันเวลาและสถานทีเ่รยีน

  อังคาร 13.30 - 15.20 น. ห้อง SLL 601

ENG 3901 (EN391) 

วรรณคดีสำ�หรับเด็ก  (Children’s Literature)

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 THA 2103

วิวัฒน�ก�รแบบเรียนภ�ษ�ไทย

✎ ลักษณะเนื้อหาและแนวทางการเรียนการสอน

  ศึกษาวิวัฒนาการของหนังสือแบบเรียน

ภาษาไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน 

วิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะภาษา ค�า ประโยค ความหมาย 

และเนื้อหาของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 

✎ หนังสือต�าราเรียน

  1. THA 2103 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 

โดย ศ. ธวัช ปุณโณทก (วางจ�าหน่ายที่ส�านักพิมพ์)

  2. เอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์

ภาษาและเน้ือหาแบบเรียนวิชาภาษาไทย ของอาจารย์

สิริศิระ โชคทวีกิจ (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

✎ วันเวลาและสถานที่บรรยาย

  วันพุธ เวลา 09.30 - 11.20 น. อาคารเรียน 

SWB 501

✎ การติดต่อ

  1. ติดต่อผู้สอนโดยตรงในห้องสอนตามท่ีแจ้ง

  2. ติดต่อท่ีห้องพักอาจารย์ ห้อง 2510 อาคาร 2 

ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

  3. การติดต่อทางสื่อออนไลน์ อาจไม่สะดวก 

เพราะมิใช่การสื่อสารทางตรง

  4. การติดต่อทุกครั้งต้องสุภาพ เหมาะสม 

และมีบันทึกข้อความในเรื่องที่ติดต่อ

  5. วันเวลาให้ค�าปรึกษาติดต่อท่ีภาควิชาภาษาไทยฯ 

อาคาร 2 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

✎ ค�าแนะน�า

  1. นักศึกษาต้องหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับรายวิชา และขยันอ่าน

  2. นักศึกษาควรเตรียมค�าถาม หากมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับรายวิชา

  3. นักศึกษาควรเข้าช้ันเรียนทุกคร้ัง หากท�างาน 

หรือไม่สะดวกประการใด กรุณาสละเวลามาติดต่อ

สอบถามอาจารย์ผู้สอนบ้างเพ่ือรับแนวทางการเรียน

การสอน

✎ แนวข้อสอบเบื้องต้น

  1. ข้อสอบเป็นอัตนัย 4 ข้อ (โปรดติดตาม 

การเรียนการสอน)

   1.1 ลักษณะ ที่มา องค์ประกอบ ขอบเขต 

ความหมายแบบเรียน และ แบบเรียนวิชาภาษาไทย

   1.2 การวิเคราะห์ภาษาและเนื้อหาของ

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 ENS 3403 (EN323) 

ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับมัคคุเทศก์ (English for Guides) 

 ✎ เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟัง การตอบค�าถาม 

การพรรณนาลักษณะและความส�าคัญ การบรรยาย-

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระส�าคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม การปกครอง และการเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

 ✎ ต�าราเรียน 

 (1)  EN 323: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจ�าหน่ายที่ร้าน 

  ถ่ายเอกสาร ชั้นล่าง คณะมนุษยศาสตร์ 1

แบบเรียนสมัยอยุธยาจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี

หรือฉบับพระเจ้าบรมโกศ

   1.3 การวิเคราะห์ภาษาและเนื้อหาของ

แบบเรียนสมัยธนบุรีหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จินดามณีฉบับสมัยรัตนโกสินทร์ ประถม ก. กา 

ประถมมาลา เป็นต้น

   1.4 การวิเคราะห์ภาษาและเนื้อหาของ

แบบเรียนสมัยปฏิรูปการศึกษารัชกาลท่ี 5 แบบเรียนหลวง 

เช่น มูลบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยค 

พิธาน พิศาลการันต์ อนันตวิภาค เป็นต้น 

  ค�าถามเบ้ืองต้นของข้อ 1.2 - 1.4 น้ัน ให้นักศึกษา 

ตอบเพียงแบบเรียนเร่ืองเดียวท่ีอยู่ในแต่ละยุคสมัยน้ันๆ 

เท่านั้น ตามที่นักศึกษาได้ศึกษา ถนัด เข้าใจ ชื่นชอบ

แบบเรียนใด สามารถที่จะเตรียมตัวฝึกเขียนค�าตอบ-

เชิงวิเคราะห์ได้เลย

  2. ข้อสอบเป็นไปตามรายวิชา เช่น ลักษณะ 

ที่มา องค์ประกอบ ขอบเขต ความหมายแบบเรียน 

แบบเรียนวิชาภาษาไทย และการวิเคราะห์ภาษาและ 

เน้ือหาท่ีปรากฏในแบบเรียนของแต่ละเล่ม แต่ละยุคสมัย 

ความเหมือนความแตกต่างระหว่างภาษาและเนื้อหา

ท่ีผู้แต่งแต่ละสมัยใช้ เม่ือเปรียบกับภาษาปัจจุบัน เช่น 

การเปล่ียนแปลงทางเสียงของพยัญชนะ การปรากฏเสียง 

และรูปวรรณยุกต์ ตรี จัตวา ในอยุธยาตอนปลาย 

หรือสาระส�าคัญท่ีนักศึกษาสามารถน�ามาคิดวิเคราะห์

เชิงวิพากษ์ได้  

 ✎ ข้อแนะน�าในการเรียน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีก�ากับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎ แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎ ข้อแนะน�าในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในต�าราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

 ✎ วันเวลาและสถานที่เรียน  

  วันอังคาร 09.30-11.20 น.  ห้อง SLL 601



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ม.ร. “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์” เผยแพร่ผลงานวิจัยนักศึกษาและอาจารย์ (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา กล่าวว่า 

กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เป็นงานท่ีเกิดจาก 

ความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

ทีต่ัง้ใจจดัขึน้เพือ่เผยแพร่ผลงานวจิยั แสดงความก้าวหน้า

ทางวชิาการทีเ่กดิจากการเรยีนการสอน การศึกษาทดลอง 

ซึง่แต่ละผลงานล้วนแสดงถงึศกัยภาพของคณะวทิยาศาสตร์

ทีพ่ร้อมจะก้าวสูก่ารเป็น Model Thailand 4.0 ได้ในอนาคต 

 ทีผ่่านมา ผลงานวจิยัและงานวชิาการของนกัศกึษา

และอาจารย์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และ

เป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้งในและนอกประเทศ เช่น 

นกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ คว้ารางวลั

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2559 การปลูกข้าว 

ท�านาไทย จังหวัดปราจีนบุรี หรือการเปิดศูนย์วิจัย

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศระดบัภมูภิาคและพลงังาน

ทดแทน ม.ร.กต็าม ฉะนัน้แล้ว ขอให้ทกุท่านช่วยกนั 

ท�างานด้วยความรกั ความสามคัค ี เพือ่พฒันาศกัยภาพ

และเผยแพร่ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็น 

ที่รู้จักออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นต่อไป

 ส�าหรับไฮไลท์ของงานมีนิทรรศการเผยแพร่

ผลงานทางวทิยาศาสตร์จากภาควชิาและสาขาวชิาต่างๆ 

เช่น ภาควิชาเคมี ผลิตสบู่แฟนซ ี ภาควิชาฟิสิกส์ 

ทดลองคลื่นนิ่ง standing wave จ�าลองเครื่องดนตรี 

Benham disk จ�าลองการมองเห็นของสี ภาควิชา

ชีววิทยา ผลิตยาหม่อง จากต้นเสลดพังพอนตัวผู้ 

ผลงานปรากฏการณ์แนวปะการังฟอกขาว ภาควิชา

วทิยาการคอมพวิเตอร์ ส่ือช่วยในการสอนเขยีนโปรแกรม 

FlowCharp แอปพลเิคชัน sharing power community 

พลังแชร์แก้ปัญหาจราจร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ 

ผลติเซรามกิ จากดนิเผาขึน้รปู ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร 

ข้าวสมนุไพรพ่อขนุ ท�าซเีรยีลบาร์อาหารธัญพืช และ

ขนมมาร์ชเมลโล่ สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ 

โชว์หุ ่นยนต์แบบพลังงานติดต้ังใบพัดกังหันลม 

สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ โชว์วสัดุโลหะจ�ารปู เช่น 

เหล็กดัดฟัน อุปกรณ์ขยายหลอดเลือด สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร ปลูกถั่วงอกไร้สาร สาธิต- 

การรีดนมวัว ผ่าแมลงสาบดูระบบทางเดินอาหาร  

ผลิตภัณฑ์บิวเวอร์เรีย เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช 

และ PSB แบคทีเรียสังเคราะห์แสง สาขาวิชา-

วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม สาธติการบ�าบดัน�า้เสยี เป็นต้น

 “ขอเป็นก�าลงัใจให้นกักฬีามพีลงัในการฝึกซ้อม 

และประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนั สร้างชือ่เสยีง

ให้แก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และประกาศให้เพื่อน 

ต่างสถาบันได้รู้ว่ารามค�าแหง นอกจากจะเข้มแข็ง

ทางวิชาการแล้ว เรายังมีความแข็งแกร่งด้านกีฬา 

ที่โดดเด่น เข้มแข็งและไม่แพ้ใครด้วย 

 การแข่งขันกีฬาเป็นเรื่องของการเชื่อมความ

สมัพนัธ์ระหว่างนกักฬีาและบคุลากรระหว่างสถาบนั 

ดงันัน้ ขอให้นกักฬีาช่วยกนัรกัษาชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั 

มีสปิริต รู้แพ้ รู้ชนะ มีความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ”

 ด้านนางนฤมล มนาปี ผู้อ�านวยการกอง-

กิจการนักศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 44 รอบมหกรรม “สรุนารเีกมส์”  

ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี จงัหวดันครราชสมีา 

ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 

จ�านวน 138 คน จาก 18 ชนิดกีฬา พร้อมด้วย 

ผู้ฝึกสอน 36 คน ผู้จัดการทีม 18 คน บุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ 36 คน และให้การสนับสนุนงบประมาณ

จ�านวน 2,914,680 บาท 

 “การแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

นับว่าเป็นมหกรรมกีฬาของนิสิต นักศึกษา เป็นการ

แข่งขนัระหว่างสถาบนัเพือ่ความเป็นเลศิด้านการศกึษา 

ซึง่อยูบ่นปรชัญาพ้ืนฐานการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภยั ภายใต้

กฎกติกาการแข่งขัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากีฬา

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

อธิการบดีฝากนักกีฬาฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 44 

“สรุนารเีกมส์” ครัง้นี ้ นกักฬีา ผูฝึ้กสอน ผูจ้ดัการทมี 

ของรามค�าแหงด�าเนนิการฝึกซ้อมกฬีาแต่ละประเภท

อย่างหนักและต่อเน่ือง เพือ่พฒันาทกัษะและความพร้อม 

ให้เกิดความช�านาญ และผิดพลาดน้อยที่สุด เพื่อท�า

ผลงานในการแข่งขันให้ดีที่สุด เพื่อเป็นเกียรติแก่

มหาวิทยาลัย และตนเอง”

 ทัง้นี ้ การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” รอบมหกรรม จัดภายใต้

แนวคดิหลกัของการแข่งขนั คอื “กฬีาเพือ่โอกาสชวีติ

และมิตรภาพ มีมาสคอตประกอบด้วย แมวสีสวาด 

2 ตัว เพศผู้และเพศเมีย ชื่อ “พี่สุระ” และ “น้องนารี” 

แมวสีสวาดคู่เมืองโคราช มีสถาบันอุดมศึกษาจาก

ส�านักกีฬาจัดโบว์ลิ่งฯ (ต่อจากหน้า 12)

และรางวัลชนะเลิศเกมเด่ียวสูงสุดหญิงได้แก่  

พัฒนกุล จากทีม รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข ได้รับ 

ถ้ ว ย ร า ง วั ล ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ ล ะ 

ชุมชนสัมพันธ์

  นอกจากน้ี ยังมีรางวัลประเภททีม VIP กิตติมศักด์ิ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบริษัทไทยบอลเล่ย์บอล 

ได้รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมสมาคมบอลเล่ย์บอล 

ได้รับถ้วยรางวัลรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมอธิการบดี ได้รับ 

ถ้วยรางวัลรองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง       

ทั่วประเทศกว่า 104 สถาบัน ใน 34 ชนิดกีฬา ส�าหรับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ส่งนักกีฬาเดินทางเข้าร่วม 

การแข่งขนัครัง้นี ้ จ�านวน 228 คน ลงแข่งใน 18 ชนดิกฬีา

ได้แก่ บาสเกตบอล แบดมินตัน เซปักตะกร้อ  

เทควนัโด เปตอง เรอืพาย ลลีาศ จกัรยาน เทเบิลเทนนสิ  

ดาบสากล ปันจกัสลัีต ยโูด ยยูติส ู ฮอกกี ้ แฮนด์บอล 

มวยไทยสมคัรเล่น  ดาบไทย  และเพาะกาย  (กฬีาสาธติ)

 ส�าหรบั มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเคยสร้างผลงาน

ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ที ่ 43 “กนัเกราเกมส์” 

เมื่อปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ใน 

อนัดบัที ่19 ผลงานรวม 15 เหรยีญ ได้แก่ 4 เหรยีญทอง 

3 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๖) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 138 ขุนพลลูกพ่อขุน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” 

รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 อธิการบดีฝากนักกีฬาลูกพ่อขุน ประกาศ 

ให้เพื่อนต่างสถาบันรู้ว่า ม.รามค�าแหง เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา เน้นให้มีสปิริต รู้แพ้ รู้ชนะ 

แข็งแกร่งทั้งกายและใจ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีกล่าวในโอกาสการให้โอวาทคณะนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และผู้ประสานงานจากกองกิจการนักศึกษา เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถาบัน 

ที่เล็งเห็นความส�าคัญและให้การสนับสนุนด้านกีฬามาโดยตลอด เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพ

อย่างเต็มที่ ในอนาคตเชื่อว่าประเทศไทยจะให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เป็นวาระแห่งชาติ มีพ.ร.บ. 

การกฬีาแห่งประเทศไทย มกีารจดัตัง้กองทนุส่งเสรมิการกีฬา ขณะน้ีอยูใ่นขัน้ตอนการขบัเคล่ือน ซ่ึงเมือ่ พ.ร.บ. 

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะมีการจัดสรรเงินสนับสนุนด้านกีฬามายังสถาบันการศึกษาด้วย

รามฯบุรีรัมย์ ร่วมมือโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 
สนับสนุนการศึกษาระบบ Pre-degree

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามความร่วมมือ 

การจดัการศกึษาระบบ Pre-degree กบัโรงเรยีนห้วยราชพทิยาคม จงัหวดับรุรีมัย์  โดยม ี รองศาสตราจารย์อดลุย์  ตะพงั 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามร่วมกับนายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อ�านวยการโรงเรียน

ห้วยราชพทิยาคม มนีายสพุรรณ นชุารมัย์ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยราช และนายสชุยั องึชยัศรี 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  เป็นสักขีพยาน  เมื่อวันที่  

10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 ส�าหรบับนัทกึความร่วมมอืครัง้นีท้ัง้สองหน่วยงานร่วมกนัทีจ่ะพฒันาแนวทางในการจดัการศกึษา

ระบบ Pre-degree (ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาตรี) ให้แก่นักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  สาขาวิทยบริการฯ 

จงัหวดับรุรีมัย์ ให้การสนบัสนนุบคุลากรเพือ่ให้ค�าแนะน�าการสืบค้นข้อมลูการศึกษาด้วยตนเองในการเรยีน

ระบบ Pre-degree  แนะน�ารูปแบบการเรียนระบบ Pre-degree และสนับสนุนด้านสื่อ ต�าราเรียนหรือ

เอกสารวิชาการอื่นๆ

 ด้านโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ 

Pre-degree ประสานงาน ก�ากับ ดูแล อ�านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการด�าเนินการต่างๆ 

ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย เพือ่ให้นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนห้วยราชพิทยาคม 

ได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อนล่วงหน้าตามความพร้อมของนักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

อธิการบดีฝากนักกีฬาลูกพ่อขุน ‘มีสปิริต - รู้แพ้ รู้ชนะ’
ในการเข้าร่วมชิงชัยกีฬาปัญญาชน “สุรนารีเกมส์”

 ส�านักกีฬา มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดการ

แข่งขันโบว์ล่ิงสานสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปี ส�านักกีฬา 

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง โดยมี อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์  

รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์ เก่าและชุมชนสัมพันธ์   

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ 300 Bowl รามค�าแหง  

  โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย 

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ กล่าวว่าคณะกรรมการสวัสดิการ 

ส�านักกีฬา จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ 

“ครบรอบ 20 ปี ส�านักกีฬา” ข้ึนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ

บุคคลภายนอก ส่งเสริมการออกก�าลังกาย โดยใช ้

กีฬาโบว์ลิ่งเป็นสื่อ และเพื่อสมทบทุนโครงการ 

มอบอุปกรณ์กีฬา รวมท้ังทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

ในโรงเรียนท้องถิ่นชนบทที่อยู่ห่างไกล 

   อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์  รองอธิการบดี

ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่าส�านักกีฬา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสนับสนุน

ให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

และเข้าไปช่วยเหลือสังคมโดยเข้าไปสนับสนุน 

ทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ในถ่ินทุรกันดารด้วย 

ซ่ึงการจัดแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศลก็ถือเป็นกิจกรรมหน่ึง

ที่ช่วยหารายได้สมทบทุนในเรื่องนี้ด้วย

  ส�าหรับผลการแข่งขันประเภททีมทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม NHA การเคหะแห่งชาติ 

ได้รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 ได้แก่ ทมีสมาคมผูป้กครอง 

สาธติ ม.ร. ได้รบัถ้วยรางวลัรองอธกิารบดฝ่ีายศษิย์เก่า 

และชมุชนสมัพนัธ์ รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2 ได้แก่ 

ทีมทนายสมพร ได้รบัถ้วยรางวลัรองอธกิารบดฝ่ีายธรุการ 

รางวัลบู้บี ้ ได้แก่ ทีม สก. ได้รับถ้วยรางวัลหัวหน้า

ส�านกังานเลขานกุาร ส�านกักฬีา และรางวลัคะแนนต�า่สดุ 

ได้แก่ ทีมลูกพ่อขุน ได้รับถ้วยรางวัลหัวหน้า- 

ฝ่ายบริการกิจกรรม 

 ประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ 3 เกมรวม

สูงสุดชาย ได้แก่ kim จากทีมสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดลพบุรี ได้รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดี

ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ รางวัลชนะเลิศ 

3 เกมรวมสูงสุดหญิง ได้แก่ แก้ว จากทีมส�านัก-

เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดี-

ฝ่ายธุรการ รางวัลชนะเลิศเกมเดี่ยวสูงสุดชาย ได้แก่ 

ออย จากทีมครัวหนังตลุง ชมจันทร์ ได้รับถ้วยรางวัล

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

สำานักกีฬาจัดโบว์ลิ่งการกุศล

สานสัมพันธ์	ครบรอบ	20	ปี

(อ่านต่อหน้า 11)


