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 อธกิารบดีแจงนโยบายการเรยีนการสอนภมูภิาค ฝากคณาจารย์ผูบ้รรยาย 

ผู้ประสานงาน และกรรมการคุมสอบ ส่ือสารด้วยปิยะวาจา ปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และซื่อสัตย์สุจริต

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดการประชมุชีแ้จงนโยบายการเรยีนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา 

อาจารย์ผูบ้รรยาย อาจารย์ผูช่้วยประสานงาน ผูช่้วยอาจารย์และกรรมการคมุสอบ 

จดัโดยฝ่ายบัณฑติศึกษาภมิูภาค มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยมี รองศาสตราจารย์ 

คมิ  ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และกรรมการคุมสอบ 

ร่วมประชมุ  เม่ือวนัที ่ 17  กรกฎาคม  2560  ณ อาคารหอประชมุพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่าปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตภูมิภาคใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

และสาขาวชิารฐัศาสตร์ โดยเปิดการเรียนการสอนใน 4 แห่ง คือ สาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลมิพระเกยีรติจังหวดัเชยีงใหม่ จังหวดันครราชสีมา จังหวดันครศรธีรรมราช 

และจงัหวดัสงขลา ซ่ึงแต่ละสาขาวชิารบันักศึกษาได้จ�ากดัจ�านวนตามท่ีส�านกังาน-

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก�าหนด

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่านโยบายส�าหรับอาจารย์ผู้บรรยาย  คือ การปรับ

โครงสร้างการประเมินผล เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทุกวิชา เพื่อความยุติธรรม 

และเรือ่งต�าราเรยีน ขอให้อาจารย์ผูส้อนเตรยีมพร้อมเรือ่งต�าราเรยีนก่อนจะสอน 

1 สัปดาห์ ทัง้น้ีหากมีการน�าค�าบรรยายของอาจารย์ท่านอ่ืนมาประกอบการสอน

ขอให้ระวงัเรือ่งลิขสิทธ์ิด้วย ส่วนเรือ่งการออกข้อสอบ ขอให้จัดส่งคณะให้เร็วข้ึน 

และขอความร่วมมือทางคณะจัดแยกข้อสอบแต่ละวิชาให้ชัดเจนและส่งถึง

บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ก�าหนด อีกท้ังการตรวจข้อสอบและประกาศผล 

ขอให้เร็วข้ึนด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างไม่ติดขัด 

และการจดัสอบแก้ I ขอให้เป็นไปตามก�าหนดระยะเวลาในภาคน้ันๆด้วย ในส่วน

อาจารย์ผู้ประสานงาน ให้ปฏิบัติตามคู่มือที่ได้รับ และไม่ควรเสนอข้อคิดเห็น 

ท่ีขัดแย้งกับอาจารย์ผู้สอน และส�าหรับกรรมการคุมสอบ เรื่องการจับทุจริต-

ในการสอบ ขอให้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันคือให้นักศึกษาท�าข้อสอบจนเสร็จ

และเขียนรายงานก�ากับที่กระดาษข้อสอบ ที่ส�าคัญต้องมี ปิยะวาจา คือขอให ้

ผูท้ีมี่หน้าท่ีเกีย่วข้องทุกคนพดูคุยกบันักศึกษาด้วยวาจาทีดี่ และมคีวามซือ่สัตย์สุจรติ  

คือช่วยกนัตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน การเบิกจ่ายให้ดี และช่วยกันสอดส่อง 

ดูแลอย่าให้เกิดการทุจริตในองค์กร 

 “ในแต่ละสาขาวทิยบรกิารฯ มีนักศึกษาจ�านวนมากทีส่มัครเข้ามา จงึจ�าเป็น 

ต้องท�าความเข้าใจกับผู้สมัคร โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จงัหวดัต่างๆ เข้าพดูคุยและชีแ้จงข้อมูลกบัผูส้มัครเรยีบร้อยแล้วและเป็นไปด้วยดี  

ท้ังน้ีในปีการศึกษาหน้า หาก สกอ. ได้รบัทราบหลกัสูตรเรียบร้อยก็จะด�าเนินการต่างๆ ต่อไป 

และขอเป็นก�าลงัใจให้กบัผูป้ฏบิติังานทกุคน ขอให้ต้ังใจปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างเต็ม- 

ความสามารถต่อไป”

อธิการบดีฝากคณาจารย์-ผู้ประสานงาน-กรรมการคุมสอบ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 

ยเูนสโก (UNESCO) ได้มมีติในการประชมุ 

สมยัสามัญครัง้ที ่๓๘ พทุธศักราช ๒๕๕๘ 

ประกาศยกย่อง

 เจ้าพระยาพระเสดจ็สเุรนทราธิบดี 

อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ หรือ

กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

 เป็นบุคคลส�าคญัของโลกด้านการศกึษา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นับเป็น

คนไทยคนที่ ๒๗ ที่ได้รับเกียรติยศนี้

  เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

มีนามเดิม คอื หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากลุ 

เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช 

๒๔๑๐

 ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษา 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยูหั่ว และพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า-

เจ้าอยู่หัว

 ท่านได้มีส่วนก่อรากฐานการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการก่อต้ัง

วทิยาลัยเพาะช่าง  และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 ท่านเป็นผูแ้ต่งหนงัสอื “สมบัติผูดี้” 

ซึ่งกล่าวถึงหลักปฏิบัติ ๑๐ ประการของ

ผู้ที่มีกาย วาจา ใจ อันสุจริต

 ท่านประพันธ์ค�าร้องภาษาไทยของ

เพลงสามัคคีชุมนุม โดยใช้ท�านองเพลง 

Auld Lang Syne 

 และท่านเป็นบิดาของนกัการศึกษา

ที่ส�าคัญคนหนึ่งของประเทศไทย คือ

 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

 ในโอกาสท่ีสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหงอนุมัติปรญิญากิตติมศักด์ิแก่ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ 

ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท�าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 

ในงานพธีิพระราชทานปรญิญาบตัร ครัง้ที ่42 เม่ือวนัที ่19-20 มิถนุายนทีผ่่านมา ณ อาคารหอประชมุพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช  ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิหลายรายได้สะท้อนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการ 

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบัณฑิต

 นางสมจินต์  ไทยสุรยินัต์  ปรญิญาบรหิารธุรกิจบัณฑติกติติมศักด์ิ  และประธาน

ในการจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด-

นครศรีธรรมราช  กล่าวถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่าเป็นส่ิงที่น่าชื่นชมส�าหรับ

หลกัปรชัญาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ส�าหรบัโอกาสทางการศึกษาทีม่อบให้กบัทกุคน  

ทุกชนชาติ  และทุกศาสนา  แม้กระทั่งในทุกระดับ  ทั้งยังผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ

ออกสู่สังคม  เพราะการศึกษาคือสิ่งส�าคัญในการน�าพาประเทศก้าวสู่ความส�าเร็จ

 “ดิฉันศึกษาและเรียนรู้หลักการบริหารด้วยตนเอง อาศัยความเพียรพยายาม 

และหลกัธรรมทางพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้  พร้อมคติพจน์ ‘มุ่งม่ัน ต้ังใจ มีวสัิยทศัน์ ขจดัปัญหา รกัษาน�า้ใจ 

ให้โอกาส เด็ดขาดบรหิาร ประสานได้รอบทิศ คดิแต่ส่ิงใหม่ แล้วไปให้ถงึ’  โดยไม่ลมืมอบคุณประโยชน์ให้กบั

สัมคมด้วย  การได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  ถือเป็นเกียรติภูมิต่อตนเองและครอบครัว  

และเป็นก�าลังใจในการสร้างสิ่งดีๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป  ฝากถึงบัณฑิตรามค�าแหง ให้ใช้คุณธรรม

เป็นต้นทุนของชีวิตที่จะท�าให้ตัวเรา และประเทศชาติด�าเนินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

 นายทาคจิุ  วาคาบายาช ิ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกติติมศักด์ิ  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

และอาจารย์ประจ�าสาขาวชิาภาษาญีปุ่่น  คณะมนษุยศาสตร์  กล่าวว่าได้ท�างานเป็นอาจารย์ 

สอนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมา 20 กว่าปี  เป็นความโชคดทีี่ได้ท�างานที่นี ่

รูส้กึสบาย  ได้พดูคยุกบันกัศึกษา  เหมือนได้เรยีนรูร่้วมกนั  นักศึกษาเองก็มีความตั้งใจ 

ซึ่งน่าประทับใจมาก  ตอนนี้เกษียณจากหน้าที่ครูแล้ว  แต่ยังต้องการสอนนักศึกษา 

ให้มากกว่าเดิมอกี  หากมีโอกาสยนิดีจะกลบัไปท�าหน้าท่ีครผููป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาอกีครัง้

 “ผมเป็นคนต่างชาติ  ไม่คาดคิดว่าจะได้รับโอกาส  จึงรู้สึกเป็นเกียรติมาก 

ท่ีมหาวทิยาลยัมอบปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกติติมศักด์ิให้  ระบบการเรยีนของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ไม่ใช่ง่ายๆ  ผมจึงสอนพเิศษให้นักศึกษาด้วย  ต้องการสอนให้มากทีสุ่ดเท่าท่ีจะท�าได้  เพราะอยากให้นักศึกษา 

ได้ท�างานตามที่ตั้งใจ  ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ซึ่งจะเป็นความภูมิใจผมด้วย  บัณฑิตรามฯ หลังจบ 

การศึกษาจะมีความรู้ไม่ใช่แค่ภาษาญ่ีปุ่นอย่างเดียว  แต่ยังมีอีกหลายส่ิงที่ท�าให้มีประโยชน์ต่อสังคม  ซึ่งจะ-

เป็นที่น่าดีใจส�าหรับครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้”

 นางลลิตา  สิริพัชรนันท์  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา-

วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และประธานกรรมการบริษัท สิริพัชรนันท์ จ�ากัด 

กล่าวถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่ารู้สึกต่ืนเต้น  และประทับใจท่ีได้รับเกียรติจาก 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  การได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งนี ้

ถอืเป็นเกยีรติแก่วงศ์ตระกลู  และขอขอบคุณสภามหาวทิยาลยัทีไ่ด้เลง็เหน็ถงึความส�าคญั

ที่ตนได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม  

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี  ให้โอกาสทุกคนได้มีการศึกษา 

อย่างเท่าเทียมกัน  ขอเป็นก�าลังใจให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของสถาบัน 

และส่ิงส�าคัญท่ีนกัศึกษาหรอืบณัฑิตทุกท่านจะละเลยไม่ได้ คือความกตัญญูรูบ้ญุคุณคน รวมถงึความอ่อนน้อมถ่อมตน 

รูจ้กัให้  และต้องท�าดี  พดูดี  ประกอบวชิาชพีด้วยความสุจรติ  ซ่ึงจะน�าพาไปสู่เป้าหมายและความส�าเรจ็ได้ดียิง่ขึน้”

 นางสาวพิมพ์ จารุเศรนี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จ�ากัด กล่าวว่า 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากท่ีได้รับจากทาง- 

มหาวิทยาลัย ใช้หลักบริหารแบบพันธมิตร แบบเป็นครอบครัว มีสัมพันธ์ที่ดี 

มีการส่ือสารให้เข้าใจกันด้วยดี ขอให้บัณฑิตต้ังใจท�างาน ถือหลักธรรมาภิบาล 

ซื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นอย่าท้อถอย ทุกอุปสรรคสอนให้เราเรียนรู้

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภูมิใจได้รับเกียรติสูงสุด
ฝากแนวคิดในการเรียนและทำางานให้ประสบความสำาเร็จ



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  กองกจิการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง  จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี 

นางนฤมล มนาปี ผูอ้�านวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผูบ้ริหาร 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษากองทุนฯ เข้าร่วมประมาณ 350 คน ณ ห้อง 321 

อาคารสุโขทัย  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

 โอกาสน้ี นางสุมาล ีคงสว่าง  หัวหน้างานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กล่าวว่ากองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศึกษามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นักศึกษาท่ีขาดแคลน 

ทุนทรัพย์สามารถกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  และ

ค่าครองชีพในการศึกษาระหว่างศึกษา

 โครงการนีเ้ริม่ต้นต้ังแต่ปี 2539 เป็นต้นมาจนถงึปัจจุบนั งานแนะแนวจดัหางาน

และทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพือ่การศึกษา เลง็เหน็ถงึความส�าคญัท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องในการสร้างจิตส�านึก

ในการช�าระหน้ีคนืกองทุนฯ แก่นกัศึกษาท่ีกูย้มืเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล

 จากนัน้ นางนฤมล มนาปี ผูอ้�านวยการกองกจิการนกัศึกษา กล่าวว่ามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ได้เริม่จัดต้ังกองทุนเงินให้กูย้มืเพือ่การศึกษา (กยศ.) เพราะเลง็เหน็ถงึโอกาส

ทางการศึกษาของเยาวชนไทยให้มโีอกาสทางการศึกษา ดังนัน้ ภาระหน้าท่ีทีน่กัศึกษา

จะต้องปฏบัิติเม่ือจบการศึกษาไปแล้วเกีย่วกบักองทุนฯกข็อให้นกัศึกษาทกุคนปฏบัิติตาม 

จะได้เป็นการช่วยส่งเสรมิให้กองทุนฯได้อยูต่่อไป และเป็นทีพ่ึง่ของคนทีมี่ความต้องการ

จะเรียนหนังสือ 

 ผอ.กองกจิการนักศกึษา  กล่าวต่อไปว่าส�าหรบันักศึกษาท่ีก�าลงัจะส�าเรจ็การศึกษา 

อยากให้มีการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองทางด้านต่างๆ 

โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา  

ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรซเูม่ การสร้างภาพลกัษณ์ เทคนิคการสมัภาษณ์งานให้แก่นกัศึกษา ฯลฯ 

และกองกิจการนักศึกษาได้มีการจัดตั้ง “หน่วยสหกิจศึกษา RAM 3000” เพื่อให้

นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานกับองค์กรต่างๆ เป็นการสะสมประสบการณ์ เพื่อก้าวสู่

ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 “นักศึกษาที่ได้รับทุนควรเข้าใจระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติและ 

ขัน้ตอนการกูย้มื รวมทัง้ต้องมีจติส�านึก มีความรบัผดิชอบในการใช้เงินทุนและการ 

ช�าระหนีค้นืให้กองทนุเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล 

และให้โอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆต่อไป”

เตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นพ่ี
ผ่านการอบรมผู้นำานันทนาการ

 กองกจิการนักศกึษา  จัดอบรมผูน้�านนัทนาการ  เน้นสร้างทกัษะความช�านาญให้รุน่พ่ี 

เพ่ือการสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ให้กบัรุน่น้องผ่านกจิกรรมนนัทนาการ  นักศกึษาต่างประทบัใจ 

สิ่งที่ได้รับไม่ใช่แค่ความสนุก  แต่ได้สาระความรู้ที่พร้อมน�าไปพัฒนาตนเอง

 งานกฬีา กองกจิการนักศึกษา  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  จดัโครงการอบรมผูน้�านันทนาการ 

ประจ�าปี  2560  รุ่นที่ 1 โดยมี อาจารย์พงษ์ปณต  คอนทอง  ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนา-

บุคลากรเขมภทัร  และคณะ  เป็นวทิยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏบิติักจิกรรม อาท ิ การบรรยาย

ทกัษะและเทคนิคการจดักจิกรรมนันทนาการ  กจิกรรมกลุม่สัมพนัธ์  และกิจกรรมเข้าจังหวะ 

โดยใช้เพลงประกอบ  เป็นต้น  โดยมีนกัศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมด้วยบรรยากาศสนกุสนาน

จ�านวนมาก  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

       โอกาสนี ้ นางสาวบุญเรอืน  วเิชยีรโชต ิ หวัหน้างานกีฬา 

กองกิจการนักศึกษา  กล่าวว่ากิจกรรมนันทนาการเป็นการ 

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  และผูน้�านนัทนาการทีดี่มีประสบการณ์  

จะท�าหน้าท่ีด�าเนินกจิกรรมให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ข้าร่วม  

โดยเฉพาะนกัศึกษาชัน้ปีที ่1  ซ่ึงจะมีรุน่พีเ่ป็นผูด้�าเนินกจิกรรมต่างๆ 

เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธไมตรท่ีีดี  และความสามัคคีในหมู่คณะ 

โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อกลาง นับว่าเป็นบทบาท

หน้าที่ส�าคัญของผู้น�านันทนาการในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี  

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเหน็ความส�าคัญจากจดุเร่ิมต้นเลก็ๆ ของกจิกรรมนันทนาการ

ทีจ่ะมีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  และการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

ของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดโครงการอบรมผู้น�านันทการขึ้น  เพื่อความรู ้

ความเข้าใจ รวมถงึทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรม  และหวงัอย่างยิง่ว่าผูเ้ข้าร่วมอบรมจะสามารถ 

น�าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตัวเองให้เกิดประโยชน์  พร้อมประยุกต์ใช้ในการประกอบ 

อาชีพด้านต่างๆ ในอนาคต”

       ด้านวทิยากร  อาจารย์พงษ์ปณต  กล่าวว่าภาวะผูน้�า  ถอืเป็น 

ทุนมนุษย์ปัจเจกบุคคลท่ีสามารถสร้างข้ึนได้โดยไม่ยากนัก 

และสามารถท�าให้ผูอ้ืน่ปฏบัิติตามเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

ของทีมได้  ซึ่งผู้น�าจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์  ฉลาด คาดการณ์

อย่างเป็นระบบ  คดิบวก  มีมนษุยสมัพนัธ์ทีดี่  สามารถแก้ไขปัญหา

พร้อมทัง้ถ่ายทอด สอนงานได้  มีความม่ันใจในตนเอง  มุ่งมัน่ต้ังใจ  

มีความรับผิดชอบสูง  รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดี

 “กจิกรรมนนัทนาการ  เป็นกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนั  ส�าคัญต่อการ-

ใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัย  ซึ่งท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน   

มีความคิดร่วมกัน  ท�าให้บรรยากาศด�าเนินไปอย่างมิตรภาพ  และท�าให้ผู้เข้าร่วมอบรม

มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกมากขึ้น  อีกทั้งการแสดงออกของรุ่นพี่ก็เป็นสิ่งที่จ�าเป็น

จะท�าให้รุ่นน้องรู้สึกดี  ด้วยการวางตัวอย่างเหมาะสมและเป็นกันเอง  ปฏิบัติกับทุกคน

อย่างเสมอภาค  หนุนให้เกิดสาระและความสร้างสรรค์”

       ด้านนักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรม  นางสาวพรพิมล  ลามญั  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย  ชั้นปีที่ 5 

รุน่พีช่มรมศึกษาศาสตร์  กล่าวว่าตอนนีก้้าวขึน้มาเป็นรุน่พีแ่ล้ว 

มีหน้าท่ีต้องดูแลน้องๆ ท�ากจิกรรมต่างๆ เพือ่ให้เกดิความสามัคคี

และช่วยเหลือกนัเรือ่งการเรยีน  พร้อมร่วมกนัสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ 

 ให้กับสังคม  ซ่ึงจ�าเป็นต้องใช้กิจกรรมนันทนาการเป็น 

ตัวเชื่อมความสัมพันธ์  

 “จากที่เคยได้รับการถ่ายทอดวิธีน�านันทนาการจากรุ่นพี่รุ่นก่อนๆ  และต้องการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการให้มีแบบแผน  สอดแทรกสาระเพื่อประโยชน์ให้กับรุ่นน้องมากขึ้น 

จงึได้เข้าร่วมโครงการอบรมผูน้�านนัทนาการ  ซ่ึงไม่ผดิหวงักับความรูแ้ละความสนกุสนาน

ที่ได้รับ  พร้อมกับมิตรภาพดีๆ ที่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย”

       นายเหนอืเมฆ  จันทนติย์  นกัศึกษาคณะนติิศาสตร์  ชัน้ปีที ่ 2 

  กล่าวว่าตนเป็นนกัศึกษาท่ีไม่คดิจะเข้าร่วมกจิกรรมใดๆ  ท้ังส้ิน 

  คิดเพยีงต้องต้ังใจเรยีนให้จบ  โครงการอบรมผูน้�านันทนาการนี ้

เป็นกจิกรรมแรกท่ีได้ร่วมนับต้ังแต่ปีแรกจนปัจจบุนัทีเ่ข้าเรยีน

ในมหาวิทยาลัย  โดยได้รับการเชิญชวนจากรุ่นพี่ในคณะ

       “การร่วมท�ากิจกรรมเป็นการฝึกปฏิบัติทักษะชีวิต  

สร้างปฏสัิมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมสถาบนั  เป็นการเปิดโลกกว้าง

ให้ตนเอง  ผสมผสานกับความรู้ในห้องเรียนอย่างลงตัว  เกิดเป็นความประทับใจและ

ประสบการณ์ชีวิตท่ีท�าให้ผมมีความม่ันใจและกล้าแสดงออกมากข้ึน  สามารถน�าไป 

ประยุกต์ใช้ได้กับการท�างานในอนาคต”

 ท้ังนี้  งานกีฬา  กองกิจการนักศึกษา  จะจัดโครงการอบรมผู้น�านันทนาการ  

ประจ�าปี 2560  รุ่นที่ 2  ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2560  ส�าหรับนักศึกษาท่ีสนใจสามารถ 

ลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกีฬา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้นล่าง  โทร. 0-2310-8078, 0-2310-8233

เตือน นศ.กู้ยืมเงิน กยศ. ต้องชำ�ระหน้ีคืนกองทุน



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ตอน เนื้อไก่ 4.0

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ตอนเด็ก ๆ เม่ือผมได้อ่านหรือฟังข่าวความอดอยากหิวโหยของผู้คน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ สมัยน้ัน คือ นิตยสาร วิทยุ ทีวี  

หรอืหนงัสอืพมิพ์ ผมเคยฝันเฟ่ืองอยูเ่รือ่งหน่ึงแต่ไม่เคยบอกใครเลยจนถึงวนันี้ 

เรื่องที่ฝันก็คืออยากให้มีโรงงานที่สามารถผลิตเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ  ออกมา 

ได้เป็นอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยง และไม่ต้องผิดศีลข้อ 1 ไปฆ่าสัตว ์

ตัดชีวิตมันด้วย  แต่มันก็เป็นแค่ฝันเพราะตัวผมเองมองไม่เห็นทางว่ามันจะ 

เป็นความจรงิได้อย่างไรจนกระท่ังได้อ่านข่าว (เป็นข่าวจรงิไม่ใช่ข่าวลวง) ว่าก�าลงั

มีคนจะท�าความฝันของผมและคงของใครอกีหลาย ๆ  คน ให้เป็นจรงิขึน้มาได้แล้ว

 ก่อนจะเข้าเรื่องขออ้อมไปถึงความฝันวัยเด็กของผมอีกอย่างหน่ึงก็คือ

ความคิดเรือ่งท�าโรงงานปลกูข้าว เพราะสมัยเด็กผมวติกเหลอืเกนิจากข่าวว่าป่าไม้

ถูกบุกรุกจนจะไม่มีท่ีให้ท�าการเพาะปลูกเพิ่มได้อีกแล้ว ความฝันของผมก็คือ

ปลูกข้าวโดยไม่ใช้ดินซ้อนเป็นชั้น ๆ ขึ้นไปในตึกสูง ๆ ซึ่งท�าให้ไม่เปลืองที่ดิน 

ความฝันที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อตอนเด็กนี้ก็เป็นจริงข้ึนมาแล้วเหมือนกัน

เพราะเดี๋ยวนี้ในหลายประเทศเขาปลูกพืชเป็นชั้น ๆ ซ้อนกันอยู่ในตึก และมี

การใช้แสงแดดเทียมเพื่อให้พืชช่วยสังเคราะห์แสงด้วย ซึ่งเรื่องนี้ผมเคยเขียน

ไปแล้วในตอนชื่อ “คอนโดผัก”

 ท่ีผมต้ังชือ่ตอนน้ีว่าเน้ือไก่ 4.0 นัน้ เป็นเพราะบรษัิททีคิ่ดจะผลติเนือ้สัตว์ข้ึน 

โดยไม่ต้องเลี้ยงสัตว์เอามาฆ่าน้ีเป็นบริษัทประเภท startup คือระดมทุน 

ผ่านทาง social media ท�าธุรกิจใหม่ๆ ที่แทบจะไม่เคยมีใครนึกถึงมาก่อน  

ซึ่งก็ตรงกับความหมายของ 4.0 พอดี แต่ส่วนที่ใช้ค�าว่าเนื้อไก่นั้นอาจจะยังสื่อ

ได้ไม่ครบถ้วน เพราะกิจการที่ว่านี้ไม่ได้คิดจะผลิตแต่เนื้อไก่เท่านั้น แต่ยังคิด

จะผลิตเนือ้ววัและอาหารทะเลประเภทอืน่อกีด้วย ต้ังแต่น้ีไปผมเลยจะขอใช้ค�าว่า

เนื้อสัตว์สังเคราะห์แทนก็แล้วกัน

 กิจการท่ีต้ังเป็นบริษัทสตาร์ทอัพขึ้นผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์นี้มีชื่อว่า

บรษัิท แฮมป์ตันครกี (Hampton Creek) อยูใ่นซิลคิอนวลัเลย์ซึง่เป็นแหล่งรวม 

บรษัิทไฮเท็คทัง้หลายในอเมรกิา ผลติภณัฑ์ท่ีบรษัิทนีก้�าลงัค้นคว้าวจิยัเพือ่ผลติ

จ�าหน่ายเชิงพาณิชย์นั้นเขาเรียกว่าเป็น lab-grown meat คือเนื้อสัตว์ที่สร้างขึ้น

ในห้องทดลอง โดยมีแผนว่าจะน�าออกจ�าหน่ายจริงในตลาดได้ในปีหน้านี้เอง 

จากข่าวนี้ท�าให้ทราบอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดฝันเฟื่องแบบน้ีไม่ได้เป็นของแค่

คนไม่กีค่น เพราะทีจ่ริงก่อนหน้าน้ีกมี็บริษัทท่ีออกข่าวว่าก�าลงัคดิค้นผลติเนือ้สัตว์

สังเคราะห์ท�านองนี้มาแล้วคือบริษัทชื่อ เมมฟิสมีท (Memphis Meats) แต่การ

ค้นคว้ายังท�าไปได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะคาดว่ากว่าจะวางจ�าหน่ายได้ก็อีกต้ัง 

4-5 ปีโน่น 

 ซีอีโอของบริษัทแฮมป์ตันครีกให้สัมภาษณ์ว่าโครงการผลิตเน้ือสัตว์

สังเคราะห์ทีก่�าลงัพฒันาอยูน่ี ้ เนือ้สัตว์แบบแรกท่ีคดิค้นอยู่คือเน้ือไก่ ซ่ึงทางบรษัิท

ต้องการให้คนที่กินได้รู้สึกถึงรสชาติและรสสัมผัสเหมือนกินเนื้อไก่จริง ๆ 

โดยเฉพาะเรื่องรสชาตินั้น บริษัทถึงกับจ้างเชฟระดับมิชลินสตาร์มาร่วมให้

ค�าปรึกษาและลองชิมด้วย โดยหวังว่าจะท�าให้ผู้บริโภคพอใจมากที่สุด

 ความน่าเชื่อถือว่าบริษัทนี้จะผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์คุณภาพดีออกมา 

ให้ชิมกันได้ในอนาคตอันใกล้ท�าให้มีผู ้ร่วมลงทุนกับบริษัทน้ีไปแล้วกว่า  

120 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ในขณะท่ีคูแ่ข่งยงัระดมทุนได้แค่ราว 3-4 ล้านเท่าน้ัน 

 ข้อดีอย่างหน่ึงที่บริษัทผู ้ผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์ยกข้ึนมาอ้างเพื่อ

สนับสนุนแนวคิดก็คือเรื่องการลดภาวะโลกร้อน เพราะเป็นที่รู้กันว่าการเลี้ยง

ปศุสัตว์เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นต้นเหตุของภาวะ-

โลกร้อนท่ีส�าคัญ นอกจากนั้นก็ยังคุยได้ว่าเนื้อสัตว์สังเคราะห์จะปราศจาก

สารตกค้างจากยาปฏิชวีนะท้ังหลายทีต้่องใช้ในกระบวนการเลีย้งสตัว์ตามปกติ 

เรียกได้ว่าผู้บริโภคกินคลีนได้จริง ๆ 

     

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

ไปอย่างไร 
cách để (ก๊าจ เด๋)

 บทสนทนาต่อไปนี้เป็นการทบทวนการบอกเส้นทาง เมื่อมีคนมาขอ 

ความช่วยเหลือให้คุณอธิบายวิธีการไปยังจุดหมายปลายทางท่ีเขาต้องการ 

สามารถมีวิธีในการอธิบายได้ดังนี้

 A:   

  (โตย บิ หล่าก เดื่อง)   ฉันหลงทาง

   

  (ซิน บ่า จี๋ สู้ป โตย เดื่อง เด๊น เงิน ห่าง เดือก คง อะ)

  ขอคุณยายช่วยบอกทางไปธนาคารให้ฉันได้ไหมคะ

 B:   

  (จิ ดี ถัง เด๊น โก่ต แด่น ซาว ธง) คุณตรงไปถึงไฟจราจร

    

  (เด๊น หงา ตือ ถิ แส ฝาย) ถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวา

 A:   

  (เงิน ห่าง กั๊ก เดย บาว ซา อะ) ธนาคารอยู่ห่างจากที่นี่ไกลเท่าไรคะ

 B:   

  (เงิน ห่าง กั๊ก เดย โหมต เกย โส้) ธนาคารห่างจากที่นี่หนึ่งกิโล

    

  (จิ ก๊อ เถ ดี เด๊น ด๊อ บั่ง ตั๊ก ซี)  คุณอาจไปที่นั่นโดยแท็กซี่

 A:   

  (เซา ด๊อ โตย ม้วน ดี เจอะ เจอะ เกิ่น เหญิ้ต เอ๋อ เดิว)

  หลังจากนั้นฉันต้องการไปตลาด ตลาดที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน

 B: 

  (เจอะ เกิ่น เญิ้ต หล่า เจอะ ด่ง ซวน จิ แส จ๋าย เด๊น หงา บา ดี  

แทว โล้ย กวา บืว เดี่ยน จั่ว หว่า บ๋าว ต่าง หลิก สือ เจอะ เอ๋อ ไง ก๋า หมัต)

  ตลาดที่ใกล้ที่สุดคือตลาดด่งซวน คุณเลี้ยวซ้ายไปถึงสามแยก  

ไปตามทางผ่านไปรษณีย์ วัด และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตลาดอยู่ตรงหน้า

 A:  (ก๋าม เอิน บ่า อะ) ขอบคุณคุณยายค่ะ

 B:  (คง ก๊อ สี่) ไม่เป็นไร

 เมื่อจบการสนทนา สามารถกล่าวขอบคุณคู่สนทนาที่ช่วยบอกเส้นทาง

ให้เราได้โดยใช้ค�าว่า  (ก๋าม เอิน) ขอบคุณ โดยอาจใส่ค�าสรรพนาม

แทนคู่สนทนาของเราไว้ข้างท้าย เช่น  (ก๋าม เอิน จิ) ขอบคุณพ่ี 

(ก๋าม เอิน บ่า) ขอบคุณยาย หรืออาจกล่าวว่า 

(เสิ้ต ก๋าม เอิน อง)หมายถึงขอบคุณคุณตามากครับ 

 ส่วนข้อเสียของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตว์สังเคราะห์ท่ีน่าจะเป็นจดุอ่อนทีส่�าคญัทีสุ่ด

ก็คือต้นทุนในการผลิตซ่ึงขณะน้ียังสูงมากและย่อมหมายความว่าเม่ือออกมา

จ�าหน่ายราคาก็จะสูงมากด้วย แม้ว่าจะมีการประมาณการแล้วต้นทุนในการผลิต

เชิงพาณิชย์จะลดลงไปอีก แต่ราคาจ�าหน่ายก็จะยังสูงกว่าเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยการ

เลี้ยงแบบธรรมดาราว 2-3 เท่า

 ก่อนจบขอเติมข้อดีของเน้ือสัตว์สังเคราะห์นี้อีกอย่างหนึ่งซ่ึงบริษัทผู้ผลิต

ไม่ได้บอกไว้ นั่นก็คือท�าให้เราไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คนธรรมะธัมโมสามารถ 

กนิเนือ้สัตว์ได้โดยไม่รูสึ้กตะขิดตะขวงใจ แต่ท่ีผมยงัไม่แน่ใจก็คือคนท่ีกินมังสวริติั 

หรอืกนิเจเขาจะถอืว่าเป็นเนือ้สตัว์แล้วกนิไม่ได้หรอืเปล่า ซึง่ท่ีจรงิกไ็ม่น่าจะถือสา 

เพราะกินแล้วไม่ได้ผิดศีลข้อปาณาติปาตานะครับ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ปัจฉิมนิเทศ ว่าที่มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา

 โครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

คณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 7 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท โดยมี ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ทพิย์ หาสาสน์ศร ี คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์เรงิรณ 

ล้อมลาย  ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  และ

มีบรรยายพเิศษเรือ่ง “หลกัเกณฑ์และวธีิการให้ข้าราชการคร ูและบคุลากรทางการศึกษา 

ต�าแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ”  โดย ว่าที่ ร.ต. ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ 

ศึกษาธิการ จังหวัดจันทบุรี

 ภายในงานมีพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช พิธีมุทิตาจิตคณาจารย์ 

และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมีคณาจารย ์

และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเข้าร่วมจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 

16 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และลานพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี  ผศ.ทพิย์  คณบดีคณะศกึษาศาสตร์  กล่าวว่า 

โครงการปัจฉมินิเทศ  ถอืเป็นโอกาสดีท่ีนกัศึกษาได้มารวมตัวกนั  

หลงัจากต้ังใจเพยีรพยายามศึกษาเพือ่น�าความรูไ้ปพฒันาตนเอง

สู่การเป็นผู้บริหาร  ซึ่งบทบาทส�าคัญของนักศึกษาทุกคน 

ทีข่ณะน้ีประกอบอาชพีครอูาจารย์  คือเป็นผูป้ระสทิธ์ิประสาท-

วชิาความรู ้  ท้ังอปุนสัิยและความสามารถด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน  

เพือ่ให้มีความพรกัพร้อมทีจ่ะกระท�าการดี  และเป็นก�าลังหลัก

น�าพาประเทศไปสู่จุดที่มั่นคงยิ่งขึ้น

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ประเทศไทยก�าลังเร่งปฏิรูปการศึกษา

ให้สอดคล้องกบัสมยัปัจจบุนัทีก้่าวเข้าสูค่วามเป็นสากลและมติขิองเทคโนโลยมีากขึน้  

มีแหล่งความรูอ้ยูร่อบตัว  สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า  การปฏริปูการศึกษาจงึเป็นสิง่ส�าคญั

ในการเพิ่มสมรรถนะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่  ฝึกให้คิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจ�า  และ 

กล้าคิดต่างจากในต�าราเรียน  เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสู่การมีส่วนพัฒนา

ประเทศชาติในอนาคต

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเพียรพยายามอย่างย่ิงเพื่อให้ลูกศิษย์จบการศึกษา 

ออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  ขอฝากให้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุด  ผลของ 

การกระท�าทีไ่ด้ถ่ายทอดให้กบันกัเรยีนหรอืเยาวชนไม่ว่าจะดีหรอืร้าย  ส่ิงนัน้จะสะท้อนกลบั 

และอยู่ในความรับผดิชอบของผูท่ี้ได้ชือ่ว่าเป็นครอูาจารย์ทกุคน  ดังนัน้ขอให้มีความเข้มแข็ง

ในการประกอบอาชีพครู  ตั้งมั่นจวบจนวันหนึ่งได้ก้าวขึ้นสู่แท่นผู้บริหารสมใจ”

  กองบรกิารการศึกษา มหาวทิยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการพฒันาการเรยีนการสอน 

เรือ่ง “การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรส่ีวนภมิูภาค” 

ปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สุจริตวณิชพงศ์ รองอธิการบดี

ฝ่ายส�านักงานวิทยบริการ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่อง “แนวทางเพิ่ม- 

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรส่ีวนภมิูภาค” และมี รองศาสตราจารย์

ประเสริฐ  ตัณศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง บรรยาย เรื่อง “แนวทาง

การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง “การบรรยายและการปฏิบัติงานระดับ

ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560” มีคณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค 

และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์

และห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รศ.สรุศักด์ิ  สุจรติวณิชพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายส�านักงานวทิยบรกิาร 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติข้ึนโดยม ี

วัตถุประสงค์เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสูส่่วนภมิูภาค เปิดโอกาส

ให้ผู้ท่ีอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อน�าไปประกอบอาชีพยกระดับ

คุณภาพชีวิตและพัฒนาหน้าท่ีการงาน พัฒนาสังคมและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

โดยมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน 

ให้ใกล้เคยีงกบัการเรยีนการสอนในส่วนกลางมากทีสุ่ด โดยจดัการบรรยายผ่านส่ือทางไกล 

ส่งสัญญาณภาพและเสียงจากส�านักเทคโนโลยีการศึกษาไปยังสาขาวิทยบริการฯ  

23 จังหวัดพร้อมกัน ในวันจันทร์-ศุกร์ และจัดให้อาจารย์ไปบรรยายสรุปในวันเสาร์-

อาทิตย์ ณ สาขาวิทยบริการฯ เพื่อให้ค�าปรึกษาในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

 “ในปี 2560 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการจัด 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์

มากยิ่งขึ้น จึงจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบ

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

เพือ่ให้นกัศึกษาทีตั่ดสินใจเข้ามาศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง อยากเรยีนจนส�าเรจ็

การศึกษาต่อไป”

   ด้าน รศ.ประเสริฐ  ตัณศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง กล่าวถึง 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง การบรรยายและการปฏิบัติงานระดับ 

ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 โดยสรุปว่ามหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 

วนับรรยายสรปุหรอืบรรยายสรปุโดยใช้ส่ืออเิลก็ทรอนกิส์แทน ต้องปฏบัิติหน้าท่ีบรรยาย 

อาจารย์ต้องปฏิบัติหน้าท่ีบรรยายกระบวนวิชาตามท่ีได้รับมอบหมายให้ครบ

จ�านวนวันและเวลาท่ีก�าหนดไว้ในตารางบรรยาย แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับ

สถานภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย และใช้ภาษาในการบรรยายท่ีสุภาพและเหมาะสม 

รวมทั้งต้องบรรยายและออกข้อสอบให้มีเน้ือหาวิชาตามต�าราท่ีใช้ในการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย และหยุดพักการบรรยายระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.  

เพื่อให้นักศึกษาได้พักกลางวัน อีกทั้งให้หัวหน้าสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

เสนอรายงานการปฏิบติังานของอาจารย์ผูบ้รรยายผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารฯ 

เพื่อรายงานต่ออธิการบดีทุกครั้งที่มีการบรรยาย และกรณีท่ีอาจารย์ผู้บรรยาย 

มาปฏบัิติงานไม่ครบหรือไม่ปฏบัิติงานตามวนัและเวลาทีก่�าหนด ให้กองบรกิารการศึกษา 

เรยีกเงนิค่าบรรยายคนื และหากปฏบัิติหน้าทีต่่อเนือ่งในสาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดั-

เดียวกันหรือใกล้เคียง ห้ามเบิกค่าพาหนะและค่าปฏิบัติงานซ�้าซ้อน และให้คณบด ี

แต่ละคณะก�ากบัและเร่งรดัการประกาศผลการสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลัยก�าหนด 

เพื่อประโยชน์ของอาจารย์ผู้บรรยายและนักศึกษา 

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามฯ ประชุม “เพิ่มประสิทธิภาพ
จัดการเรียนส่วนภูมิภาค”



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

บัณฑิต Pre-degree สาขา จ.สุรินทร์ วัย 20 ปี
เผยความมุมานะ-กำาลังใจ พาสู่ความสำาเร็จ

 “อย่ากลัวที่จะล้มเหลว

หากยังไม่ได้ลงมือท�า และหาก

ได้ท�าอย่างสุดความสามารถแล้ว 

ความส�าเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม” 

และนี่เป็นหลักที ่ นายคาราวาน  

ลอยทอง (น้องตร)ี วัย 20 ปี บัณฑิต 

Pre-degree คณะนิติศาสตร์ จาก 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ ได้น�ามาใช้ในการเรียนและด�ารงชีวิต 

เพราะมองว่าหากเรากลัวที่จะล้มเหลว เราก็จะไม่กล้าที่จะลงมือท�าอะไรทั้งสิ้น

 นายคาราวาน ลอยทอง กล่าวว่าเริ่มเรียนหลักสูตร 

Pre-degree พร้อมกับเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน- 

สุรวิทยาคาร เม่ือจบชั้น ม. 6 สามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

ได้ 103 หน่วยกติ และใช้เวลาอกีเพยีง 1 ภาคการศึกษา กส็�าเรจ็

การศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา-

วทิยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสุรนิทร์ ด้วยอายเุพยีง 19 ปี 

ปัจจุบันก�าลังศึกษาต่อที่ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา และท�างานเป็นเสมียนทนายความที่ส�านักกฎหมายธรรมราศี ด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลท่ัวไป 

ได้มีโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีค่าเรียนที่ไม่แพง ระบบการศึกษาและคณาจารย์-

มีคุณภาพ ประกอบกับเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนท่ีก�าลังศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสสัมผัสกับการเรียนในช้ันอุดมศึกษาควบคู่กับ

การเรียนชั้นมัธยมปลายด้วยระบบ Pre-degree ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับ

นักเรียนนักศึกษา เพราะเป็นระบบที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการศึกษาได้เป็นอย่างดี” 

 น้องตร ี กล่าวถึงหลักการเรียนให้ประสบความส�าเรจ็ว่า การเรยีนควบคูร่ะหว่าง 

ม.ปลายกับอุดมศึกษาไม่ใช่เร่ืองยาก อาศัยความต้ังใจจรงิและต้องไม่กลวัทีจ่ะผดิพลาด

หรือล้มเหลว คือ เวลาเรียนในชั้นเรียน ม.ปลาย ก็จะฟังอาจารย์ผู้สอน และจับใจความ

ให้ได้มากท่ีสุด รวมท้ังท�าการบ้าน หรือชิ้นงานให้เสร็จก่อนท่ีอาจารย์ก�าหนด ท�าให ้

ไม่ต้องทบทวนบทเรยีนหนกัเกนิไปเพราะท�าความเข้าใจในชัน้เรยีนแล้ว ส่วนเวลาท่ีเหลอื 

กจ็ะน�ามาทบทวนบทเรยีนของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ควบคูไ่ปกบัการฟังเทปค�าบรรยาย 

โดยจะไปขอยืมเทปค�าบรรยายท่ีสาขาวทิยบรกิารฯ และอ่านหนังสือให้ได้วนัละ 3-4 ชัว่โมง 

ต้องอ่านด้วยความเข้าใจไม่เน้นจ�านวนหน้า และต้องอ่านแต่ละวิชาไม่ต�่ากว่า 2 รอบ 

โดยรอบแรกให้อ่านแบบละเอียด สรุปความรู้ที่ได้ในแบบของตนเอง และการอ่าน 

ในรอบต่อๆไป เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อ่านมาแล้วและอ่านไปพร้อมๆกับการหัด

ท�าข้อสอบเก่า แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องคลุกคลีอยู่แต่กับหนังสืออย่างเดียว

เพราะหากท�าเช่นนั้นจะท�าให้เกิดความเครียดจนเกินไป ควรหากิจกรรมอย่างอ่ืนท�า

เพือ่ให้สมองได้ผ่อนคลาย เช่น เล่นเกม พบปะเพือ่นฝงู หรอืการอ่านหนังสือนยิาย เป็นต้น 

 “ระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นระบบท่ีท�าให้ประชาชน 

โดยทัว่ไปได้มโีอกาสเข้าถงึการศึกษา เช่น การบรรยายทางอนิเทอร์เนต็ หรอืการบรรยายสดที่

สาขาวิทยบริการฯในต่างจังหวัด ซึ่งท�าให้นักศึกษาในต่างจังหวัดได้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

เสมอภาคอย่างเทียบเท่ากับส่วนกลาง”

 น้องตรี กล่าวต่อไปว่าหากผลสอบออกมาว่าไม่ผ่าน ให้คิดในแง่บวกว่าได้มี

โอกาสเรียนรู้ในวิชานั้นใหม่อีกครั้ง เป็นการทบทวนและเสริมความรู้ให้กับตนเอง 

ซ่ึงบางทีอาจท�าให้เรามีความรู้มากกว่าคนท่ีสอบผ่านเพียงครั้งเดียวก็ได้ เม่ือคิดเช่นนี ้

ความย่อท้อกจ็ะบรรเทาลง และจะเป็นแรงผลกัดันให้เราลกุข้ึนสูใ้หม่ได้อกีครัง้ ปัจจบัุน-

ตนเองก�าลังศึกษาต่อที่ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และท�างาน

เป็นเสมียนทนายความที่ส�านักกฎหมายธรรมราศี โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ 

ท่ีได้รบัจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหงไปต่อยอดทางการศึกษาและใช้ในการท�างานอย่างดียิง่ 

   ดีใจท่ีสามารถท�าให้บิดาและมารดา ภาคภมิูใจในความส�าเรจ็ครัง้น้ี ท่ีได้เรยีนก่อน 

จบก่อนและเริ่มต้นศึกษาในระดับสูงขึ้น รวมทั้งได้ท�างานก่อนเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน 

ขอฝากน้องๆ นักศึกษาว่าขอให้มีความมุมานะพยายาม ความไม่ย่อท้อ และไม่ละทิ้ง

หน้าท่ีของตนเอง กจ็ะต้องประสบความส�าเรจ็ได้อย่างแน่นอน และ “อย่ากลวัท่ีจะล้มเหลว

หากยงัไม่ได้ลงมือท�า” และหากได้ท�าอย่างสุดความสามารถแล้วข้าพเจ้าคดิว่าความส�าเรจ็

คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 ความรู ้มีอยูร่อบตัวเรา ในทกุทีทุ่กสถานการณ์เป็นความรูแ้ละประสบการณ์

ให้เราเสมอ รวมไปถึงการเรียนในต�าราก็เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นตอนไหน หรือ

อายุเท่าไหร่ ความรู้ก็พร้อมให้คุณมาตักตวงไปเสมอ อย่างที่เห็นในวันพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ผู้ท่ีสวมชุดครุยมีทุกวัย ทั้งผู้ที่คว้าปริญญาต้ังแต่อายุไม่ถึง 20 ปี  

ไปจนถึงคุณน้าคุณอา แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด 

 “ข่าวรามค�าแหง” มีโอกาสได้พดูคุยกบั นายภกัดี มะนะเวศ 

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะรัฐศาสตร์ 

และยงัได้รบัคดัเลอืกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะรฐัศาสตร์

ขึ้นกล่าวค�าปฏิญาณตน นับเป็นบุคคลที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

และเป็นตัวอย่างของความเพียรพยายามอย่างแท้จริง

 นายภกัดี มะนะเวศ เปิดใจว่าเข้าศึกษาในคณะรฐัศาสตร์ 

ภาคพเิศษ ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง ด้วยความสนใจเรือ่งของบ้านเมอืง และอยากน�าความรู ้

ไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น และคิดว่าเรียนอย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งท่ีควรท�า 

เราสามารถสะสมประสบการณ์ไปใช้ในการท�างาน และย่ิงมีความรูเ้ยอะ ความสามารถ

ของเราก็ยิ่งจะมากขึ้น

 “ผมมีความสนใจในเรือ่งของบ้านเมือง มีความรกัในสาขารฐัศาสตร์ เม่ือเข้ามาเรยีน 

ก็มีความต้ังใจและเข้าเรียนทุกครั้ง ถ้ามีโอกาสก็อยากช่วยพัฒนาประเทศชาติ 

เพราะเร่ืองการเมืองการปกครองเป็นส่ิงส�าคัญ อีกอย่างการเรียนต่อเป็นการเรียน

อย่างต่อเน่ือง ความรู้ไม่มีวันจบส้ิน ถ้าเรามีความสนใจในเรื่องไหน ก็ควรศึกษา

เรื่องนั้นให้จริงจัง และน�าไปใช้กับการท�างาน ซ่ึงจะท�าให้งานมีประสิทธิภาพ  

เรียนรู้งานได้เร็วขึ้น สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ ให้หน้าที่การงานก้าวหน้า”

 ปัจจบุนั นายภกัดี มะนะเวศ ยงัคงศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก คณะรฐัศาสตร์ 

สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หลังคว้าปริญญาตรี 2 ใบ  

ใบแรกคอืวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใบท่ี 2  

รฐัศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และปรญิญาโทบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  

จาก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ เป็นการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขตและ

ไร้ซึ่งตัวก�าหนดด้านเวลา เหมาะกับค�าว่า การศึกษาไร้ตัวก�าหนด อย่างแท้จริง 

 โอกาสนี้ นายภักดี มะนะเวศ ยังแสดงความปลาบปลื้มต่อ ม.รามค�าแหง 

และเอ่ยชื่นชมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่า ม.รามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี คณาจารย์

มีความเมตตา และให้ความเท่าเทยีมกบันักศึกษาทุกคน รวมไปถงึมาตรฐานการศึกษา  

ที่เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ

 “ม.รามค�าแหง เป็นมหาวทิยาลยัทีดี่ของประเทศ ให้โอกาสทกุคนได้หาความรู้ 

เม่ือเข้ามาเรียนก็ได้บรรยากาศเหมือนครอบครัว ต้ังแต่ท่านอธิการบดีจนถึงคณะ-

อาจารย์ทุกท่าน มีความรัก ความเมตตา มีคุณธรรมต่อลูกศิษย์ ท�าให้ทุกคนมีความ

เท่าเทียมกันในการตักตวงความรู้ ผมคิดว่าการเรียนการสอนของ ม.รามค�าแหง  

มีระดับมาตรฐานเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า มีคุณภาพไม่แพ้ใคร”

 นอกจากความรูท้ี ่ม.รามค�าแหง ยนิดีมอบให้ทุกคนแล้ว การปลกูฝังจติส�านกึ

ให้ทุกคนเป็นคนดี ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยคอยบอกอยู่เสมอ นักศึกษาทุกคน 

ต้องผ่านกระบวนวิชาความรู้คู่คุณธรรม ซ่ึงเป็นเหมือนพื้นฐานของการเรียนรู ้

ในรัว้พ่อขุนฯ และเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นในการน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัเป็นอย่างยิง่

 “ความรูคู่้คุณธรรมทีร่ามค�าแหงคอยสอนนักศึกษา เป็นส่ิงท่ีดีมากอกีอย่างหน่ึง 

เป็นสิ่งที่ควรใช้ในประเทศของเรา สิ่งนี้จะท�าให้ประเทศยั่งยืน และการเรียนรู้เพื่อ

ปฏิบัติจริง จะเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้เห็นและท�าตาม”

บัณฑิตเกียรตินิยมรัฐศ�สตร์เปิดใจ 
ร�มคำ�แหงคือมห�วิทย�ลัยแห่งคว�มรู้คู่คุณธรรม

(อ่านต่อหน้า 11)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่าย- 

วทิยบรกิารจังหวดัสงขลา ให้การต้อนรบั รศ.ดร. 

ป่ินสุภา ปิติรกัษ์สกลุ  อ.อษุณีย์  ระหา  น.ส.จิระพร 

บญุถอื คณะกรรมการตรวจประเมินประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  ณ  สาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 

14 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูล

ท่ัวไปของหน่วยงาน การพฒันาและปรบัปรงุแก้ไข

ตามผลประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 

และเสนอผลการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2559  ซึง่จากการตรวจประเมินประกนั-

คุณภาพการศึกษาภายใน ในครัง้น้ีทางสาขาฯ ได้รบั 

ข้อเสนอแนะจากนกัศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุนั  

ตลอดจนผลการประเมินด้านต่างๆ ในการตรวจ-

ประกันคุณภาพ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

ด�าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ต่อไป

 

 ตรวจประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู รับการตรวจประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยคณะผูป้ระเมนิ- 

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. นวรัตน์ วรอวยชัย 

ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร. ธรณ์ธันย์ สว่างวรรณ์ 

กรรมการ และนางสาวสรุรีตัน์ อูอ่รณุ กรรมการและ 

เลขานกุาร โดย อาจารย์ประสิทธิ ์ บุญไทย รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู พร้อมด้วย 

คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัหนองบัวล�าภู 

ให้การต้อนรับและจัดเตรียมเอกสารตามตัวบ่งช้ี

ของการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  

เพื่อรับการตรวจประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินฯ 

เม่ือวนัท่ี 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ผลการประเมินได้คะแนน 4.92  

จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

นศ.แห่สมัครง�นใน 
“นัดพบง�นดี คนมีคุณภ�พ”

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

กองกิจการนักศึกษาร่วมกับส�านักจัดหางานกรุงเทพ

เขตพื้นที่ 4 จัดงาน “นัดพบงานดี คนมีคุณภาพ”   

เพื่อบริการจัดหางานให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และ 

บุคคลทั่วไป  โดยมีสถานประกอบการชั้นน�ามากกว่า 

20 บริษัท และมีต�าแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา 

ทั้งงาน Part-time และ Full-time  เข้าร่วมรับสมัคร 

มีผู้สนใจร่วมสมัครงานจ�านวนมาก  เม่ือวันท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศิลาบาตร ชั้นล่าง     

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดพังงา รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ-

การศึกษาภายใน  ประจ�าปีการศึกษา 2559 โดยคณะ- 

กรรมการตรวจฯ  จากส�านักประกันคณุภาพ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง(ส่วนกลาง) โดยมี รศ.ดร. สมพล ทุ่งหว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัสงขลา  รบัผดิชอบ- 

งานสาขาวทิยบรกิารฯ จังหวดัพงังา และคณะเจ้าหน้าท่ี 

ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมรามฯ -พังงา

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จงัหวดัพงังา จดัปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ ระดับปรญิญาตร ี

ปีการศึกษา 2560 โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานให้โอวาท ผ่านระบบ Video Conference 

จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง วทิยาเขตบางนา และช่วงบ่าย 

จัดกิจกรรมเพื่อนพ้องพี่น้องสัมพันธ์ พร้อมด้วยรุ่นพี่ 

และคณะเจ้าหน้าท่ีสาขาฯพงังา ร่วมกจิกรรม เม่ือวนัที ่

3 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา- 

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบและกฎหมาย- 

วิศวกรรม ม.ร. ได้รับทุนอุดหนุนการท�ากิจกรรม 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการวจิยั ประจ�าปีงบประมาณ 2560 

เรื่องการบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา 

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

จ�านวน 2 ทุน ในวงเงิน 407,000 บาท โดยนัักศึกษา

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.ร. ที่ได้ทุนครั้งนี้ ได้แก่

 ✫น.ส.ชลีพรรณ์  ธรรมพรรัมย์

ในหัวข้อ “นวัตกรรมคานไม้ไผ่ยักษ์”

 ✫นายนพกร  อุสาหะนันท์

ในหวัข้อ “การศึกษาคุณสมบติัเชงิกลและการประเมิน

ความเหมาะสมในการน�าไปใช้งานของคอนกรีต

ผสมเทอร์โมเซตติงพลาสติกใช้แล้วโดยการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานและข้อก�าหนดตามกฎหมาย

นักศึกษา ป.เอก

วิศวะ ม.ร. ได้ทุนวิจัยจาก (วช.)

 รับบริจาค เครือข่ายเยาวชนสนองคุณเเผ่นดิน  

รบับรจิาคกระดาษ A4 ใช้เเล้ว ท้ังหน้าเดียวเเละสองหน้า 

หรือ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ในโครงการ “กระดาษหน้าที่สาม 

เพือ่เพือ่นท่ีมองไม่เหน็” เพือ่มอบเเก่มูลนธิิช่วยคนตาบอด

เเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถมัภ์ เม่ือวนัท่ี 6 - 7 

กรกฎาคม 2560 ณ บรเิวณด้านข้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

ม.รามค�าแหง หัวหมาก



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ถาม		 1. อยากทราบว ่าหากเราลงวิชาเผื่อ

ไว้กันสอบตก ปรากฏว่าผ่าน แต่ได้ D และเกิน

หน่วยกิตสะสมตามเกณฑ์แล้วเกรดทีไ่ด้ท�าให้ฉดุเกรด  

ตรงน้ีเราสามารถเอาวิชาที่มันเกินออกได้ไหม

   2. ในกรณีที่ผมเหลืออยู่ 30 หน่วยกิต

แล้วท�าการยื่นขอจบโดยหลังจากสอบเรียบร้อย

แล้วปรากฏว่ามีวชิาตกไป 2 วชิา ผมสามารถน�าวชิา 

ที่ตกไปลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป โดย 

ไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมได้หรือไม่

   3. หากสามารถท�าการลงทะเบียนเรียน

วชิาท่ีตกในภาคเรียนถดัไปได้ ผมสามารถลงทะเบียน-

เรียนวิชาอื่นเพื่อจะท�าการรีเกรด (วิชาที่ได้ D,D+)

ได้หรือไม่

ตอบ		1. ทกุกระบวนวชิาทีส่อบผ่านไม่สามารถ

น�าออกได้ ต้องน�าไปคิดเกรดเฉลี่ยทุกวิชา

   2. ในภาคซ่อมนักศึกษาสามารถใช้ดุลยพินิจ

ว่าจะลงซ่อมหรอืไม่กไ็ด้ แต่กเ็ป็นภาคปกติคอืภาค 1 

หรือภาค 2 ถ้านักศึกษาไม่ลงทะเบียนนักศึกษา

ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วย

ภาคละ 300 บาท

   3. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อรีเกรด 

วชิาท่ีได้เกรด D หรอื D+ ได้ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 

ข้อ 16.5.3 นกัศึกษามีสิทธ์ิปรบัอกัษรระดับคะแนน 

ได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลสอบต�่ากว่าอักษร

ระดับคะแนน C ท้ังนี้ให้นับกระบวนวิชาที่สอบ 

ได ้ อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้ ง เ ดียว  

หากกระบวนวิชา น้ันมีอักษรระดับคะแนน 

ที่เท่ากันให้นับอักษรระดับคะแนนครั้งสุดท้าย

เป็นหน่วยกิตสะสม

ถาม		 1. ถ้านักศึกษาลงสอบ e-Testing และ

เข้าสอบผ่านเรยีบร้อยได้เกรด D ต่อมาก็ได้เข้าสอบ

วชิาเดียวกนัอกีครัง้ในวนัสอบปกติด้วย และสามารถ

เข้าสอบได้ตามปกติ ถ้าผลสอบมาได้มากกว่าท่ีสอบ 

e-Testing ระบบจะค�านวณผลสอบเป็นอย่างไร 

คิดตามผลครัง้แรกหรอืครัง้ที ่ 2 และจะมีผลอย่างไร

กับนักศึกษาหรือไม่

   2. กรณีท่ีลงซัมเมอร์ไว้แล้วสอบไม่ผ่าน

จะต้องไปลงซ่อมใช่ไหม จะน�าไปลงในภาคถัดไป 

โดยไม่ลงซ่อมได้หรือไม่

   3. ถ้าจะขอลงทะเบียนแบบ e-Testing  

ได้ก่ีวิชาจะลงได้ 10 วิชาเหมอืนลงแบบสอบปกติไหม

ตอบ	 การสอบ e-Testing คือเป็นการสอบที่เป็น 

ทางการดังน้ันถ้านักศึกษาผ่านแล้วไม่ว่าจะได้เกรดใด 

ก็ตามนักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบในปลายภาคน้ันแล้ว กองบรรณาธิการ

 นักศึกษาจะเข้าสอบปลายภาคได้ก็ต่อเม่ือ 

ผลสอบ e-Testing เป็น F หรือตกเท่านั้น   ดังนั้นถ้า 

นักศึกษาเข้าสอบและผลสอบได้เกรดสูงกว่าเดิม 

ผลสอบดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ผลสอบท่ีนักศึกษาได ้

จะเป็นผลสอบที่ได้จาก e-Testing เท่านั้น

 1. การลงสอบซ่อมหรือไม่ มหาวิทยาลัยไม่มี

ข้อบังคับใดๆ กับนักศึกษา ดังนั้นจึงอยู่ในดุลยพินิจ

ของนักศึกษาเองว่าจะลงสอบซ่อมหรือไม่ ถ้าไม่ลง 

ก็ไม่มีผลอะไร ส่วนนักศึกษาจะน�าไปลงเรยีนในภาคใด 

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 จ�านวน 20 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60034 APR 4210 57/25 การรณรงค์โฆษณา รศ.ดารณี  พานทอง พาลสุุข

 60039 CHI 2002 135/25 ภาษาจีน 4 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

  (CN 202)  

 60058 CMS 1104 (L) 78/25 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ผศ.ดร.จินตนา  สุวรรณรตัน์

 60050 CMS 3303 146/25 เคมีวิเคราะห์ 2 รศ.ธวัชชัย  ศรีวิบูลย์

  (CM 333)  (ตอนเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า)

 60057 CMS 3304 131/25 เทคนิคการแยก รศ.ธวชัชยั  ศรวีบูิลย์ และคณะ

 60048 COS 2102 85/25 การเขียนโปรแกรม-  ผศ.ดร.ภาวลยั  ไกรพรีพรรณ

    เชิงอ๊อบเจกต์

 60069 ECO 3701 (H) 123/25 คณิตเศรษฐศาสตร์ รศ.โกมล  ปราชญ์กตัญญ ู

 60068 ECO 4703 92/25 การสร้างแบบจ�าลอง- รศ.โกมล  ปราชญ์กตัญญ ู  

  (EC 473)   ทางเศรษฐศาสตร์

 60087 ECT 3404 55/25 วิทยุกระจายเสียงและ อาจารย์จิณห์นิภา  แสงสุข

    วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 60007 ENG 3604 27/25 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน รศ.พรสุข  บุญสภุา และคณะ

  (EN 357)

 60005 ENL 4602 64/25 วจนปฏิบัติศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา  เพ่งพานิช

  (LI 486)

 60054 FDT 2101 144/25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- รศ.รสิตา  โอสถานนท์

    การอาหารเบื้องต้น

 60043 FOL 4208 95/25 วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น ศ.ธวัช  ปุณโณทก

  (FL 479)  เชิงเปรียบเทียบ

 60061 FRE 3706 107/25 บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับ ผศ.จิณห์นิภา  ทาสุคนธ์

  (FR 357)  ภูมิศาสตร์ทั่วไป เพื่อการ-

    ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส

 60045 GER 1007 52/25 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผศ.จิตรกร  พูลโพธิ์ทอง

    ส�าหรับวิศวกร

 60016 HPR 1001 21/25 กีฬาเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.ชาญชยั  ชอบธรรมสกลุ

  (PE 103)

 60020 KOR 1001 (H) 45/25 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 1 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

 60046 KOR 2001 (H) 71/25 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 3 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  [KO 201 (H)]

 60038 KOR 2002 (S) 74/25 เกาหลีศึกษา ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

 60008 LAO 1002 24/25 ภาษาลาวพื้นฐาน อาจารย์ ดร.วเิชยีร  อ�าพนรกัษ์

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755, 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                            ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

                                           
นักศึกษาสามารถลงได้แต่ให้ดู ม.ร.30 ประกอบ

ก่อนการลงทะเบียนด้วยทุกครั้ง

   2. การขอจบนักศึกษาต้องลงทะเบียน

แบบปกติก่อนโดยกากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียน 

ถ้าทกุวิชาท่ีนกัศึกษาลงสอบ e-Testing เป็นทุกวชิา

ทีนั่กศึกษาลงทะเบียนขอจบไว้ ถ้านกัศึกษาจบการศึกษา 

นักศึกษาต้องรอให้ผลสอบที่เป็นทางการประกาศ

ก่อนจงึจะไปท�าเรือ่งจบการศึกษาทีค่ณะของนักศึกษาได้



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ภาค 1/2560

  วชิา GER3102 (German Reading Comprehension 2) 

เรยีนทกุวนัพฤหสับด ี (TH. 09.30-11.20) เรยีนท่ีอาคาร

ศรีจุฬาลักษณ์ ห้อง (SLL 203) โดยมีต�าราประกอบ

การเรียนที่สามารถเรียนด้วยตนเองได้ ซึ่งต�าราเรียน

ภาษาเยอรมัน GER3102 (การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อ

ความเข้าใจ 2)  มีจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะ 

การอ่านเพื่อความรู้ความเข้าใจ เพื่อการเตรียมตัว 

ศึกษาภาษาเยอรมันในระดับสูงข้ึนไป และเพือ่พฒันา

ตนเองให้พร้อมในการรบัข้อมูลข่าวสารให้ก้าวทนัโลก 

รวมถึงศึกษาทฤษฎีการอ่านเพื่อความเข้าใจและ

กลวิธีการอ่านด้วยตัวบทภาษาเยอรมันชนิดต่างๆ 

นอกจากนั้นผู ้ เรียนจะได้เรียนรู ้วัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา เปรียบเทียบกับวัฒนธรรม แนวคิด 

และความเป็นอยู่ของตนเอง เนื้อหาสังเขปแบ่งออก 

เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 (บทที่ 1-6) เน้นทฤษฎีเบื้องต้น 

เกีย่วกับการอ่าน รวมถงึความรูเ้กีย่วกบัการใช้พจนานกุรม 

ส�าหรับในส่วนที่ 2 (บทท่ี 7-15)  เป็นการฝึกอ่าน 

บทความชนิดต่างๆ เช่น การอ่านเพื่อความบันเทิง 

(เช่น การอ่านนิทาน เรื่องสั้น) การอ่านเรื่องรายงาน 

(การเล่าประสบการณ์การท�างาน) การอ่านเพือ่ความรู ้

ทางวัฒนธรรม (เทศกาล Karneval) การอ่านเพื่อ

ความรูท่ั้วไป (วธีิท�าอาหาร) การอ่านเพือ่จุดมุ่งหมาย-

ทางวชิาการ (ประวัติศาสตร์ บคุคลส�าคญั)  และการอ่าน

เพื่อความรู้ทั่วไปทางภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว 

(เมืองและที่ท่องเที่ยวส�าคัญ) เป็นต้น

  ✎ การศึกษาในชั้นเรียน

  ส�าหรับผู้ที่สามารถเข้าเรียนสม�่าเสมอ จะม ี

โอกาสฝึกการอ่านและการเขยีน เน้นการอ่านบทอ่าน

ชนดิต่างๆ การใช้กลยุทธ์การอ่านท่ีเหมาะสมกบับทอ่าน 

และจุดประสงค์ของการอ่าน มีการอธิบายศัพท์ ส�านวน 

โครงสร้างท่ีส�าคัญอย่างละเอยีด มีการใช้ส่ือประกอบ 

การเรียนการสอนหลากหลายและทันสมัย 

  ✎ การวัดผล

  วัดผลโดยมีการสอบข้อเขียน 100 %  และ

ส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาเยอรมันด้วยตนเอง 

โดยเฉพาะส�าหรบัผูท่ี้มีความรูภ้าษาเยอรมันค่อนข้าง

ดีอยู่แล้ว  มีค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

  ✎ ก า ร ศึ ก ษ า ต� า ร า วิ ช า ภ า ษ า เ ย อ ร มั น 

GER3102 ด้วยตนเอง รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวดี กุศลรอด

 GER 3102

(การอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจ 2)

  วิชา GER 4505 (Reading in German Art) 

เรียนทุกวันพุธ  เวลา 15.30-17.20 น.  เรียนที่อาคาร 

SBB ห้อง314 โดยมีต�าราประกอบการเรยีนท่ีผลติข้ึน 

เพือ่สนองความต้องการของนักเรยีน นักศึกษา ผูท้ีส่นใจ 

ด้านศิลปะวฒันธรรมของเยอรมน ีหรอืส�าหรบัผูท้ีต้่องการ 

เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาเยอรมัน

ด้านศิลปะท่ีเด่นๆของเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี 

จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ในด้าน 

การเรียนการสอนนอกจากจะเรียนจากต�าราแล้ว  

ยงัมเีอกสารประกอบอกีมากมาย มีการใช้ส่ือท่ีทันสมยั 

หากต้องการศึกษาจากต�าราเล่มน้ีด้วยตนเอง  ขอให ้

ผู ้ เรียนศึกษาตามขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้ให ้ในต�ารา 

อย่างละเอยีด  อกีทัง้การใช้ภาษาเยอรมันเป็นเรือ่งของทักษะ 

ผู้เรียนจึงควรหม่ันฝึกฝนและท�ากิจกรรมท่ีก�าหนด

ให้ในต�าราทุกขัน้ตอน  จงึจะช่วยให้การศึกษามีประสทิธิภาพ

  ✎ ค�าอธบิายกระบวนวชิา GER 4505  (บทอ่าน

ภาษาเยอรมนัเกี่ยวกับศิลปะเยอรมัน)

  ศึกษาบทอ่านภาษาเยอรมันท่ีคัดเลือกมาเกี่ยวกับ

ศิลปะในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ดนตรี จิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมท้ังผลงานของ

ศิลปินร่วมสมัย

  A study of selected German texts on arts: 

music, painting, sculpture and architecture, including 

selected works of contemporary artists. 

  รายชื่อเนื้อหาการเรียนการสอน

  1 Einführung in den Kurs 

  2 Was ist 
”
Kunst“?

  3 Die Anfänge der Kunst 

  4 Der Kölner Dom 

  5 Albrecht Dürer 

  6 Die Wartburg 

  7 Wolfgang Amadeus Mozart

GER 4505 (GN 459) 

(Reading in German Art)

บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับศิลปะเยอรมัน 

  ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ต� า ร า วิ ช า ภ า ษ า เ ย อ ร มั น 

GER3102 ผู้เรียนควรจะต้องท�ากิจกรรมตามที่ระบุ

ไว้ในหนังสอื  เน่ืองจากต�าราวชิาภาษาเยอรมัน GER3102 

เป็นหนังสือท่ีเป็นทั้งเนื้อหาและทักษะ จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาและฝึกฝนประจ�าสม�่าเสมอ  

ผู้เรียนควรก�าหนดเวลาในการศึกษาต�าราวิชานี้ไว้

ประมาณสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งเวลาไว้

ประมาณวันละ 2 ชั่วโมง  ซึ่งใน 10 ชั่วโมงอาจจะ

เผื่อเวลาทบทวนความรู้ท้ังหมดของแต่ละบทด้วย  

และเผื่อเวลาในการอ่านภาษาเยอรมันเพิ่มเติมจาก

สื่ออื่นๆ ที่เป็นเรื่องทั่วไปอีกด้วย  ผู้เรียนไม่ควรเก็บ

  8 Mid-term Exam

  9 Die Semperoper 

  10 Richard Wagner 

  11 Der Mythos Preußen am Beispiel der 

Königin Luise 

  12 Neuschwanstein: Die Verbindung von 

Musik, Architektur und Malerei

  13 
”
Entartete Kunst“

  14 Die neue Leipziger Schule

  15 Riemer Schneider

  16 Gelegenheit zu Nachfrage/Wiederholung 

  ✎ ข้อแนะน�าก่อนใช้ต�าราประกอบการเรยีน

ก่อนเข้าชั้นเรียนหรือเรียนด้วยตนเอง

  ก่อนเริ่มลงมือศึกษาเนื้อหาแต่ละบท  ผู้เรียน-

ควรท�าแบบทดสอบก่อนการเรยีน  เพือ่เป็นการทบทวน

ความรูท่ี้เคยเรยีนมาแล้ว  และตรวจสอบค�าตอบกบัเฉลย

ท่ีให้ไว้ท้ายต�ารา  เม่ือผูเ้รยีนศึกษาเน้ือหาทุกบทจบแล้ว  

ให้ท�าแบบทดสอบประเมนิผลการเรยีนหลงัการเรยีน

และตรวจสอบค�าตอบกบัเฉลย  เพือ่ท่ีผูเ้รยีนจะได้ทราบว่า

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาในต�าราเล่มนี้

เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

  ✎ การวัดผล

  ส�าหรับผู้ที่สามารถเข้าเรียนสม�่าเสมอ วัดผล-

จากการเรยีนในห้องเรยีนทีผู่เ้ข้าเรยีนได้ฝึกทกัษะต่างๆ 

โดยเอาไปใช้ในสถานการณ์จรงิได้  โดยก�าหนดคะแนน

ส่วนนี้ 50 % และสอบข้อเขียนอีก 50 % ส่วนผู้ที่- 

ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ วัดผลด้วยการ

สอบปากเปล่าและข้อเขียนอย่างละ 50 % เช่นกัน 

อาจนัดสอบปากเปล่าในวันเวลาที่นักศึกษาสะดวก

  ✎ การให้ค�าปรึกษา

  นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัยปัญหา- 

ในการเรียน  การส่งการบ้าน  การท�ากิจกรรมต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ต่างๆ หรือติดต่ออาจารย์ผู้สอน รศ. ดร. ประภาวดี 

กศุลรอด ได้ทุกวนัและท่ีอเีมล kusolrod@yahoo.com 

หรือโทร. 099-157-1616

สะสมไว้ศึกษาในระยะเวลาส้ันๆ ก่อนสอบเพราะ

จะท�าให้การศึกษาไม่ได้ผล  ผูเ้รยีนควรระลกึอยูเ่สมอว่า

ทักษะด้านภาษาเยอรมันนั้น  จะต้องอาศัยการสั่งสม

ความรู้และพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  

ท่ีเกือ้หนนุกันโดยไม่ขาดตอน ผูเ้รยีนสามารถซักถาม

ข้อสงสัยปัญหาในการเรียน การส่งการบ้าน การท�า

กจิกรรมต่างๆ ท่ีเกีย่วกบัการเรยีนการสอนโดยสือ่ต่างๆ 

ได้ เช่น อีเมล ไลน์ โทรศัพท์ หรือพบอาจารย์ผู้สอน

เป็นการส่วนตัวได้ทุกวัน (ติดต่อ รศ. ดร. ประภาวดี 

กุศลรอด kusolrod@yahoo.com, 099-157-1616)

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวดี กุศลรอด



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม 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
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ณ ห้องประชุม คณะนิติศ�สตร์  ชั้น 3 อ�ค�ร 1

 ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู ้หรือการท�าความดี 

ม.รามค�าแหง ก็ใส่ใจและยินดีจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ออกสู่สังคม ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ล้วนใส่ใจผู้เรียนเป็นที่หนึ่ง 

สร้างความประทับใจระหว่างการเรยีน และไม่ว่าการเรยีนรู ้

ของคุณจะเริ่มต้นตอนไหน ม.รามค�าแหงก็ยินดีจะเป็น

แสงน�าทางให้คุณจนถึงจุดหมาย อย่างค�าขวัญที่ว่า 

 เปลวเทียนให้แสง รามค�าแหงให้ทาง 

บัณฑิตเกียรตินิยมฯ (ต่อจากหน้า 7)

 ด้าน ผศ.เริงรณ ประธาน- 

กรรมการบริหารโครงการฯ   กล่าวว่า 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงถอืก�าเนิดข้ึน

เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม  ในภาวะท่ี 

ประเทศขาดแคลนสถาบนัการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา  โดยมีข้อก�าหนด 

ให้เปิดเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ 

แก่ผู้ประกอบอาชีพ  และขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพของประชาชนท่ัวไป โดยเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาไม่จ�ากัดจ�านวนและไม่มีการสอบคัดเลือก  

มีการจัดการเรียนการสอนแต่ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน   

ซึง่ปัจจบุนัขยายโอกาสไปไกลถึง 23 จังหวัดทั่วประเทศ  

และมากกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก โดยใช้วิธีการเรียน 

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

 ผศ.เริงรณ  กล่าวต่อไปว่ามีข้อก�าหนดของ สกอ. 

และคุรสุภา ท่ีบังคับใช้กบัสถาบนัระดับอดุมศึกษา  แต่ด้วย 

รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว  จึงต้องมีข้อยกเว้น 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามบริบทของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจกับการมุ่ง

สร้างบัณฑิต  มหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต  แต่ได้ค�านงึถงึ 

มาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัด  และเพียรสร้างลูกศิษย ์

ตามคติพจน์ “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนอง-

คุณชาติ” ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์   

(อดีตอธิการบดี ม.ร.) ได้บัญญัติไว้

 “ขอบคุณว่าท่ีมหาบัณฑิตทุกคนท่ีต้ังใจศึกษา 

จนประสบความส�าเรจ็  มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจะสามารถ 

ตอบสนองคณุชาติได้มากน้อยเพยีงใด  ขึน้อยูก่บัลกูศิษย์- 

ทุกคนทีจ่ะน�าความรูแ้ละส่ิงดีๆ ท่ีได้รบัจากรามค�าแหงไป

ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์  พร้อมพฒันาตนเอง และหน้าที่

การงานด้านการศึกษาจนสามารถสู้กับนานาประเทศได ้

ประพฤติตนให้เหมือนกับต้นสุพรรณิการ ์ที่ได ้รับ 

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี ทีมี่แต่ความแข็งแรงคงทน  พร้อมชชู่อ 

สง่างามแม้ในวันที่แห้งแล้ง”

ปัจฉิมนิเทศฯ (ต่อจากหน้า 6)

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  กองกิจการ-

นักศึกษา ม.ร.  รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ที่สมัคร 

ในปีการศึกษา 2560) สมัครขอรับ “ทุนการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมาย ุ36 พรรษา”  

นกัศึกษาท่ีสนใจติดต่อรบัใบสมคัรได้ทีง่านแนะแนว 

จดัหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชัน้ลอย 

ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 หรือ 

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th/scholarship

  	 ภาษาเปลี่ยนฤๅเพี้ยนเป็นภัยพิษ

	 	 ซึ่งเป็นไป	ตามคิดฤๅ	ขาดสมอง

	 	 วิบัติแล้ว	ฤๅหารือ	ร่วมมือมอง	

	 	 เตรียมไตร่ตรองสื่อสารด้วยตั้งใจ

	 	 เจตนาจิตเสนอตัวมนุษย์	

	 	 ยากจะหยั่งยื้อยุดสุดสงสัย

	 	 พูดสวาทแต่สาดพิษแฝงอยู่ใน	

	 	 แถลงไขค�าไทคนไทยเอง

   ภาษาไทยเสื่อมเศร้า	ทุกข์ตรม

	 ครูอยู่อย่างอกขม		 ขื่นไหม้

	 เด็กเด็กกินแต่ขนม		 นอนน่ิง	นกัเรยีนไทย

	 คุณค่าความหมายไร้		 ร่วมรู้สิ้นสูญ

   ขอปวงไทยกลูก่อเกือ้		ภาษา

	 ใช้แต่พอสมวาจา		 ว่าไว้

	 กาลเทศะกายา		 ประพฤต	ิสมสมยั

	 พูด/พ่อง/อย่าพูดใกล้		 อาจม้วยมรณา

	 	 	 สังคมก้มต�่าหน้า	 มือถือ

	 กาลเปลี่ยนภาษาคือ	 เปลี่ยนแล้ว?

	 อย่างไรเอ่ยหนังสือ	 ไร้ค่า?

	 ไทยรักษาไทยแคล้ว	 ร�่ารู้เรียนไทย

อาจารย์สิริศิระ โชคทวีกิจ - ประพันธ์

“เสียงไท สือไท สื่อไท”

วันภ�ษ�ไทยแห่งช�ติ 29 กรกฎ�คม 2560

 ✣ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

10.00-11.30  น. พิธีเปิดโครงการสัปดาห์รพี 60 

   โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์  

13.00-16.30 น. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  

 ✣ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

09.30-12.00 น. อบรมวธีิการเขียนค�าตอบข้อสอบ

   แบบอัตนัยส�าหรับนักศึกษา- 

   คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม  

   ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 ✣ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

13.00-16.30 น. พธีิไหว้ครู 

 ✣ วันที่  3  สิงหาคม 2560

13.00-16.30  น. บรรยาย เรือ่ง “กฎหมายบงัคบัคดีใหม่” 

 ✣ วันที่  4  สิงหาคม 2560       

13.00-16.30  น. การแสดงศาลจ�าลอง  

 ✣ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

06.30 - 12.00 น. วางพวงมาลาถวายสักการะ- 

พ ร ะ บ ร ม รู ป ก ร ม ห ล ว ง ร า ช บุ รี ดิ เ ร ก ฤ ท ธ์ิ 

ณ เนติบัณฑิตยสภา

 อนึ่ง วนัที ่31 กรกฎาคม - วนัที ่7 สิงหาคม 2560  

เวลา 09.00-16.30 น. ตลอดงานสัปดาห์รพี 60  

มีการแสดงนิทรรศการวิชาการ นิทรรศการ- 

พระราชประวติัของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” มีการจ�าหน่าย 

หนังสือราคาถูก และของท่ีระลึกบริเวณชั้น 1  

คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับองค์การ-

นักศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

ได้จดัพธีิไหว้คร ู ประจ�าปีการศึกษา 2560 เพือ่เป็นการ

เสรมิสร้างและปลกูฝังคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม- 

ที่ถูกต้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

  ดังนัน้ เพือ่ให้นกัศึกษาได้เข้าร่วมพธีิดังกล่าว 

มหาวทิยาลยัจงึให้งดบรรยายกระบวนวชิาในวนัพฤหัสบดี 

ที่ 3 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.30 - 13.20 น.

ม.ร.งดบรรยายวันไหว้ครู

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ รบัสมคัรนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาตร ี

ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ใน 3 หลกัสูตร คือ  

  ✷ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

  ✷ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   (สาขาวิชาการจัดการ)

  ✷ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

   (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)

  ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 20 พฤศจิกายน 2560 

สอบถามรายละเอยีดได้ท่ีส�านกังานสาขาวทิยบรกิารฯ 

ต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1 

โทร. 0-2310-8196-7, 0-2310-8664-5 หรือที่

www. oasc.ru.ac.th,  E-mail:oasc@ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๖) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะนิติฯ เชิญบุคลากรทางการศึกษา
อบรม “กม.ครอบครัว” รับสมัครถึง 18 ส.ค.นี้

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะจัด 

โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายให้กับผู้ประกอบ-

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง “กฎหมาย

เก่ียวกับสถาบันครอบครัว”  ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1512 ช้ัน 5 คณะนิติศาสตร์ 

เพื่อให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว

และสามารถน�าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน 

การจัดการศึกษา และประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต

ประจ�าวัน และเพ่ือสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมท้ังน�าความรู้ 

และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการกลับมา

บูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชากฎหมาย

ของคณะนิติศาสตร์ด้วย

  ส�าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

การบรรยายเรื่อง “บทบาทของครูต่อความรุนแรง

ในครอบครัว” โดย นางสาววราภรณ์  พงศ์พนิตานนท์ 

ผู้ อ� านวยการกลุ่ ม คุ้มครองและพิ ทัก ษ์ สิท ธ์ิ   

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว การบรรยายเรื่อง “หมั้น

และสมรส” โดย อาจารย์ ดร.ดนพร จิตต์จริงเกียรติ  

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และการบรรยายเร่ือง “ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา 

และการสิ้นสุดการสมรส” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศิริพร มณีพันธ์ อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รวมทั้งมีพิธีมอบวุฒิบัตร

ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

  ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจาก 

โรงเรียนสายสามัญศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

ได้ต้ังแต่บัดน้ี - 18 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ท่ีศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือ-

สังคมทางกฎหมาย โทร. 0-2310-8205-6,  086-685-9111 

(ประสานงานคุณณศุท  กรองแก้วอาริยะ)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  น�าคณะผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560  ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภา- 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มอบของท่ีระลึกขอบคุณ นายสุทธิเกียรติ 

จิราธิวัฒน์ และ นายวิทวัส บุญญสถิตย์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่ีให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ นายปัญญา 

สุทธิบดี นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์  นายวีระพล  จิรประดิษฐ์กุล และ 

นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ร่วมขอบคุณด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รร.ส�ธิต ม.ร. จัดเทศน์มห�ช�ติ

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู จัดกิจกรรม  

เทศน์มหาชาติสามัคคีมหากุศลเพื่อสนับสนุน

การศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โดย พระครูปลัดราชันย์ อริโย (พระมหาราชันย์) 

กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ในวันที ่

7 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ อาคาร- 

หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ขอเชญิพทุธศาสนิกชนร่วมฟังและร่วมบูชา- 

กัณฑ์เทศน์ตามก�าลังศรัทธา สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 097-250-3158

  งานกิจการและบริการการศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง กิจกรรมเสวนาวิชาการ “เครือข่ายนักศึกษา 

Pre-degree : จากพี่ถึงน้อง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระบบ Pre-degree 

และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ที่ประสบ-

ความส�าเร็จ ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560  

ณ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 2 

   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไ ด้รับเกียรติจากรุ่นพี่ที่

ประสบความส�าเร็จในการเรียนระบบ Pre-degree 3 คน 

ได้แก่ ว่าท่ีเรืออากาศตรีหญิงมนสินี ชูสุวรรณ นายเมธาสิทธ์ิ  

อุดมศิริพันธ์ และว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัชรา แก่นพ่วง เป็นวิทยากร 

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ค�าแนะน�า 

การวางแผนการเรียน รวมท้ังให้ก�าลังใจแก่น้องๆ นักศึกษาใหม่- 

ทุกคน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น แนะน�าการเรียนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

การสับเปลี่ยนกระบวนวิชา บอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชา การตรวจสอบตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา และ 

แนะน�าหน่วยงานให้บริการและโครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ แก่นักศึกษาด้วย    

รามฯ	2	เสวนา	นศ.พรีดีกรี

คณะผู้บริหาร	ม.ร.	ร่วมถวายพระพรชัยมงคล


