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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

            
   
         
     

ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๒๙

วันที่	๓๐	ตุลาคม	-	๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	

	 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรูทรงพระกรณุา- 

โปรดเกล้าฯ	พระราชทานผ้าพระกฐิน	ประจ�าปี	2560	แก่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

เพือ่น้อมน�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	วดัพศิาลรญัญาวาส 

พระอารามหลวง	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภ	ู จงัหวดัหนองบวัล�าภู 

โดยมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์	อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป็นประธานในพิธี	 เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2560	พร้อมคณะผู้บริหาร	บุคลากร 

นกัศึกษา	และประชาชนร่วมในพธีิ	รวมท้ังได้รบัเกยีรติจาก	นายเวยีงชยั  แก้วพินจิ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู	

ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2560

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำาปี 2560 (ต่อจากหน้า 1)

วันสอบซ่อมของภาค	1/2560

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560

วันสอบไล่ภาค	2/2560

พ.	18	ต.ค.	2560	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส.	11	พ.ย.	2560	-	จ.	13	พ.ย.	2560	 ลงทะเบียนเรียนภาค	2/2560	 ท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

จ.	23	ต.ค.	2560	-	ศ.	27	ต.ค.	2560	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET	

พ.	1	พ.ย.	2560	-	พ.	15	พ.ย.	2560	 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.	12	ธ.ค.	2560	-	ศ.	9	มี.ค.	2561	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	16	ธ.ค.	2560	-	อา.	18	มี.ค.	2561	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	16	ธ.ค.	2560	-	อา.	17	ธ.ค.	2560	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2560	

	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	20	ม.ค.	2561	-	อา.	21	ม.ค.	2561	

ส.	27	ม.ค.	2561	-	อา.	28	ม.ค.	2561	

ส.	24	มี.ค.	2561	-	อา.	25	มี.ค.	2561	

ส.	31	มี.ค.	2561	-	อา.	1	เม.ย.	2561	

จ.	2	เม.ย.	2561	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ.	5	มี.ค.	2561	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

จ.	12	มี.ค.	2561	-	ศ.	23	มี.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

พฤ.	22	มี.ค.	2561	-	จ.	26	มี.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET		

ส.	31	มี.ค.	2561	-	จ.	2	เม.ย.	2561		 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

พฤ.	5	เม.ย.	2561	-	พ.	9	พ.ค.	2561	 เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	19	พ.ค.	2561	-	อา.	20	พ.ค.	2561	

ส.	26	พ.ค.	2561	-	อา.	27	พ.ค.	2561

จ.	28	พ.ค.	2561	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

}
}

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

}

จ.	4	ก.ย.	2560	-	อ.	14	พ.ย.	2560	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง	 INTERNET	 

	 (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สิทธ์ิเทยีบโอนหน่วยกิต)

จ.	11	ก.ย.	2560	-	ศ.	6	ต.ค.	2560	 จ�าหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

จ.	11	ก.ย.	2560	-	ส.	14	ต.ค.	2560	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์	

	 (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สิทธ์ิเทยีบโอนหน่วยกิต)

จ.	16	ต.ค.	2560	-	อ.	14	พ.ย.	2560	 จ�าหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

ส.	11	พ.ย.	2560	-	อ.	14	พ.ย.	2560	 รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียน 

 ที่มหาวิทยาลัย

พ.	15	พ.ย.	2560	-	พ.	28	ก.พ.	2561	 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.	17	พ.ย.	2560	-	จ.	20	พ.ย.	2560	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	 2/2560 

	 ที่มหาวิทยาลัย

ศ.	17	พ.ย.	2560	-	พ.	31	ม.ค.	2561	 ลงทะเบียนสอบ	e	-	Testing

จ.	20	พ.ย.	2560	-	ศ.	8	ธ.ค.	2560	 ลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณย์ีภาค	2/2560 

	 ของนักศึกษาเก่า

ศ.	1	ธ.ค.	2560	-	พฤ.	15	ก.พ.	2561	 สอบ	e	-	Testing	(รายละเอียดการสอบ

	 ดูตามประกาศของสถาบันบรกิารวชิาการ 

	 ทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ.	8	ธ.ค.	2560	-	จ.	11	ธ.ค.	2560	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2560	

	 (ไม่งดบรรยาย)

จ.	18	ธ.ค.	2560	-	อ.	26	ธ.ค.	2560	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	 2/2560 

	 ทาง	INTERNET

พ.	10	ม.ค.	2561	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)

พฤ.	11	ม.ค.	2561	-	อ.	16	ม.ค.	2561	 สอบซ่อมภาค	1/2560

พฤ.	1	มี.ค.	2561	 เตรียมสอบไล่ภาค	2/2560	(งดบรรยาย)

ศ.	2	มี.ค.	2561	-	พฤ.	15	มี.ค.	2561	 สอบไล่ภาค	2/2560	

ศ.	16	มี.ค.	2561	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ.	5	มี.ค.	2561	-	อ.	13	มี.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2560

	 ทาง	INTERNET	

จ.	5	มี.ค.	2561	-	ศ.	16	มี.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ศ.	16	มี.ค.	2561	-	จ.	19	มี.ค.	2561	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2560

	 ที่มหาวิทยาลัย

ศ.	16	มี.ค.	2561	-	อ.	10	เม.ย.	2561	 ลงทะเบียนสอบ	e	-	Testing	

จ.	26	มี.ค.	2561	-	จ.	30	เม.ย.	2561	 สอบ	e	-	Testing	(รายละเอียดการสอบ 

	 ดูตามประกาศของสถาบันบรกิารวชิาการ 

	 ทางอิเล็กทรอนิกส์)

พ.	28	มี.ค.	2561	-	ศ.	4	พ.ค.	2561	 บรรยายในชั้นเรียน

อ.	8	พ.ค.	2561	 เตรยีมสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560	(งดบรรยาย)

พ.	9	พ.ค.	2561	-	พ.	16	พ.ค.	2561	 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2560

พฤ.	17	พ.ค.	2561	 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2560

นายสำารวย  เกตุแก้ว	ปลัดจังหวัดหนองบัวล�าภู นายทรงพุฒิ  ชรินทร์  

ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	และนางณฐญา  มังคละคีรี 

รักษาการวัฒนธรรมจังหวัด	ร่วมในพิธีด้วย

 โอกาสน้ี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์		และโรงเรยีนพระปรยิติัธรรม	

	 จากนัน้	อธิการบดี	ม.ร.	และคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	 ได้ร่วมปลกูต้นไม้	

ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

	 นับแต่วันที่	๒๖	ตุลาคม	พุทธศักราช	

๒๕๖๐		อนัเป็นวนัถวายพระเพลงิพระบรมศพ-

พระเจ้าอยู่หวั		พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

	 เป็นวันที่	เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

	 พระองค์สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์		

น้อมศิระกราน		กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุเป็นล้นพ้น

อันหาที่สุดมิได้

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ขอกล่าวถึงริว้ขบวนต่างๆ	

ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้

 ริว้ขบวนที	่๑	วนัท่ี	๒๖	ตุลาคม	๒๕๖๐  

พระราชพิธีเชิญพระโกศทองใหญ่โดย 

พระยานมาศสามล�าคานออกทางประตู 

เทวาภิรมย์		ไปถงึบรเิวณหน้าวดัพระเชตุพน-

วิมลมังคลาราม

								ริ้วขบวนที่	๒	เชิญพระโกศทองใหญ ่

ขึน้ประดิษฐานในบษุบกพระมหาพชิยัราชรถ 

ใช้เส้นทางถนนมหาชยัไปกลางท้องสนามหลวง

เพื่อเข้าสู่มณฑลพิธี

								ริ้วขบวนที่	๓	เชิญพระโกศทองใหญ่

ลงจากมหาพิชัยราชรถ		ขึ้นประดิษฐาน

บนราชรถปืนใหญ่เวยีนพระเมรมุาศ	 ๓	 รอบ		

จากนั้นเชิญพระโกศทองใหญ่ประดิษฐาน

บนพระเมรมุาศ		พธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 ริว้ขบวนที	่๔	วนัท่ี	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๐  

พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ	 	 เชิญพระโกศ 

พระบรมอฐิัขึน้ประดิษฐานในบษุบกพระทีน่ัง่

ราเชนทรยานเข้าสู่พระทีนั่ง่ดุสติมหาปราสาท

 ริว้ขบวนที	่ ๕	 วนัท่ี	 ๒๙	 ตุลาคม	๒๕๖๐  

พระราชพิ ธี เชิญพระโกศพระบรมอัฐ ิ

จากพระทีน่ัง่ดุสิตมหาปราสาทข้ึนประดิษฐาน 

ณ	พระวมิานบนพระท่ีน่ังจักรมีหาปราสาท		

และพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร	ณ

 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  และ 

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

อธิการบดีปลื้มบัณฑิตรามฯ
น่ังผู้พพิากษาศาลจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รับมอบกระเช้า 

ขอบคุณจากนายอยทุธ์  จามกิรณ์ 		ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล

จงัหวัดประจวบครีขัีนธ์	และนางสาวสิรพิชญ์ สินมา 

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ศิษย์เก่า-

คณะนิติศาสตร์	ที่ประสบความส�าเร็จจากการเรียน

ระบบ	Pre-degree	คณะนิติศาสตร์	โดยมี	ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์  ดร.บุญชาล    ทองประยรู 	รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ			และผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา 

ลิ่มอภิชาต	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 ร่วมยินดี	 เมื่อวันที่	 6	 ตุลาคม	 2560	 ณ	 ห้องรับรอง	 2	 ชั้น	 2	

อาคารวิทยบริการและบริหาร

	 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิต 

“เพชรเม็ดงาม”	 ขึ้นมาให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง	 ซึ่งสิรพิชญ์ สินมา	 เป็นบัณฑิตที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็น 

ผูพ้พิากษามาต้ังแต่เด็กและก้าวสู่อาชพีท่ีต้ังใจได้ส�าเรจ็	 ถือเป็นแบบอย่างของบุคลากรท่ีมีคณุภาพ	 มหาวทิยาลัย 

มีความภมิูใจทีล่กูศิษย์ได้น�าความรูด้้านนติิศาสตร์ออกไปท�างานช่วยเหลอืประชาชน		และให้ความยติุธรรมแก่สงัคม

 ขณะที่ นายอยุทธ์  จามิกรณ์	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์

กล่าวว่ามีความยินดีท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้วางรากฐานการเรียนให้กับเยาวชน

ได้เป็นอย่างดี	 เช่น	การเรียนระบบ	Pre-degree	เป็นวิสัยทัศน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษา	

โดยเฉพาะการเรียนกฎหมายตั้งแต่เด็ก	 ท�าให้มีวิธีคิดที่รอบคอบมากขึ้น	 เพราะคนไทย

ทุกคนต้องรู้กฎหมาย	 จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีรามค�าแหงกระตุ้นให้เยาวชนหันมาเรียน

หนังสือและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 แม้ว่าจะไม่ได้น�ากฎหมายไปประกอบอาชีพ	

แต่ต้องรู้กฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

	 ดังตัวอย่าง	 สิรพิชญ์  สินมา	 เป็นผู้พิพากษาศาลที่มีอายุน้อย	 แต่มีความรับผิดชอบสูง	 ได้น�าความรู ้

ด้านกฎหมายไปเป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่ประชาชนในจงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์ได้เข้าใจถงึกระบวนการยติุธรรม 

ซึง่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างยิง่	ถอืเป็นแบบอย่างท่ีดี	 เป็นทีภ่าคภมิูใจของครอบครวั	และส�านักงานศาลยติุธรรม

ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ในองค์กร

	 ด้านนางสาวสิรพิชญ์ สินมา	 หรือพิ้งค	์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 

ประวัติการศึกษา :	จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	จากโรงเรียนราชินีบน	สมัครเรียนระบบ						

Pre-degree	ขณะเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่4	โรงเรยีนโยธินบูรณะ	เม่ืออาย	ุ16	ปี		จบปรญิญาตรี

คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เมื่ออายุ	18	ปี	เนติบัณฑิตยสภา	เมื่ออายุ	19	ปี	

ปริญญาโท	2	ใบ	สาขาวิชา	Comparative	Law,	University	of	San	Diego	และCalifornia	

Western	 School	 of	 Law	 จากประเทศสหรัฐอเมริกา	 เมื่ออายุ	 22	 ปี	 ทั้งยัง	 เป็นบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์	 ที่จบการศึกษาจากระบบ	 Pre-degree	 คนแรกที่สามารถสอบผ่านสนามสอบอัยการผู้ช่วย	

และสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้พร้อมกันทั้งสองสนาม

 สิรพิชญ	์เล่าว่าความส�าเร็จของตนในวันนี้	เริ่มต้นจากการเรียนระบบ	Pre-degree	เมื่ออายุ	16	ปี	ท�าให้

สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็ว	และมีโอกาสได้ไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศ	 เม่ือเรียนจบปริญญาโทกลับมา

จงึได้สานฝันในการเป็นผูพ้พิากษาต่อได้ส�าเรจ็	 ปัจจบัุนเป็นผูพ้พิากษาศาลจังหวดัประจวบคีรขัีนธ์	 ได้น�าความรู้ 

จากการเรียนที่สอนให้คิดอย่างเป็นระบบเข้ามาท�างาน	ท�าให้รู้ถึงสิทธิของตนเองและสิทธิของคนอื่น	คือ	 

ไม่ให้คนอื่นมารังแก	และสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวและคนในสังคมได้	

 “เม่ือได้เข้ามาท�างานเป็นผูพ้พิากษาแล้ว ทกุวันท่ีท�างานรูสึ้กสนุก ได้น�าความรูม้าใช้อย่างเต็มที ่ใช้กฎหมาย

ช่วยเหลอืประชาชน ใช้ความเมตตา ความเหน็อกเหน็ใจคูค่วาม ดูแลช่วยแก้ไขปัญหาให้ดีท่ีสดุ ตัดสนิคดีความ 

ต้ังอยูบ่นความยติุธรรม ซึง่ทุกๆวนัเราท�างานด้วยความสขุ ยดึม่ันในความพอเพยีง  ไม่โลภ  ไม่หวงัผลประโยชน์จากใคร 

น�าความรู้ทางด้านกฎหมายช่วยเหลือประชาชน และสอนกฎหมายทั่วไปให้แก่นักเรียนและประชาชน 

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย” 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 ต้ังแต่ผมเกดิมาพอจ�าความได้กไ็ด้เหน็พระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดุลยเดชฯ	ติดต้ังไว้ทีฝ่าบ้านสูงเหนอืศรีษะ	และได้รูจ้กัพระองค์ท่าน 

ด้วยค�าบอกเล่าและค�าสั่งสอนของคุณแม่

	 ในชีวิตเด็กของผม	 คิดตลอดเวลาว่าเราจะมีโอกาสพบเห็นพระองค์ของ 

พระองค์ท่านหรอืไม่	 และเราจะได้เหน็พระองค์ของพระองค์ท่านได้อย่างไร	 เพราะ

เราเป็นเด็กบ้านนอก	บางครัง้กถ็ามคณุแม่	บางครัง้กถ็ามคณุคร	ู มีค�าตอบของคณุแม่

และคุณครูที่เหมือนกันอยู่เหตุผลหนึ่ง	คือ	ต้องพยายามเรียนหนังสือให้เก่ง	และ

เรียนให้สูง	 ๆ	 จนส�าเร็จชั้นปริญญาก็จะมีโอกาสพบเห็นพระองค์ท่านได้	 เพราะ

คนท่ีเรยีนจบชัน้สูงข้ันปรญิญาตรน้ัีน	ในหลวงจะเป็นผูพ้ระราชทานปรญิญาบัตรให้ 

ถ้าเราเรยีนจบชัน้ดังกล่าว	 เรากจ็ะได้เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตรจากพระหตัถ์

ของพระองค์ท่านเอง		และนัน่คอืโอกาสทีจ่ะได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชดิมากท่ีสดุ

	 ผมคดิว่าโอกาสของผมคงน้อย		เพราะผมเป็นคนบ้านนอกอยูใ่นป่า		ต้องเรยีน 

ให้จบชัน้	ป.	4	จากชัน้	ป.	4	กต้็องสอบแข่งขันเข้าเรยีนชัน้	ป.	5	-	ป.	7			ในโรงเรยีน

ประจ�าอ�าเภอ	และ	ไปสอบแข่งขันเข้าเรยีนชัน้	ม.ศ.	1	-	ม.ศ.	3	ในโรงเรยีนประจ�าจังหวดั   

ถ้าจบ	ม.ศ.	3	ยงัต้องสอบแข่งขนัเข้าเรยีนต่อ	ม.ศ.	4	-	ม.ศ.	5		ต่อจากน้ันต้องเดินทาง 

เข้ากรุงเทพมหานคร	เพื่อเข้าสอบแข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้ง		ในการเรียน 

ชั้นมหาวิทยาลัยน้ัน	อย่างน้อยใช้เวลาในการศึกษาถึง	4	ปี		จึงจะส�าเร็จเป็น 

บัณฑิตปรญิญาตรไีด้	รวมเวลาแล้ว	หลงัจากจบ	ป.	4	ต้องใช้เวลาและความพยายาม

อีกอย่างน้อย	12	ปี	นี่แหละ	คือ	เหตุที่ท�าให้ผมคิดว่าผมคงมีโอกาสน้อย

	 แต่ผมมีความต้ังใจอยู่ตลอดเวลา	 ต้ังใจเรียน	 ต้ังใจสอบ	จนผ่านมาได้ถึง 

ขั้นตอนสุดท้าย	 คือ	 การสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2513	 ผมกส็อบเข้า 

มหาวิทยาลัยไม่ได้  ต้องกลับบ้านไปช่วยคุณแม่ท�างานที่ต�าบลกรูด	อ�าเภอพุนพิน	 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเกิดอีกครั้ง		ความหวังที่จะได้เข้าเฝ้าและมีโอกาสพบเห็น 

ในหลวงพระองค์จรงิ	ๆก็หมดลง

	 ครั้นเมื่อกลางปี	 พ.ศ.	 2514	 	 ผมได้รับข่าวสารทางวิทยุว่า	 “มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยไม่ต้องสอบ 

คัดเลือกเข้าเรียน”	 	ผมจึงขออนุญาตคุณแม่เข้ากรุงเทพฯ	อีกครั้ง	 	 เพื่อสมัครเข้า

เรียนในคณะบริหารธุรกิจ	ม.รามค�าแหง	ในปี	พ.ศ.	2514		เป็นนักศึกษารุ่นแรก		

	 ในระหว่างศึกษาอยู่นั้น	 มีความรู้สึกกังวลใจไม่ทราบว่าจะได้เข้าเฝ้ารับ-

พระราชทานปรญิญาบตัรจากพระหตัถ์ของพระองค์ท่านหรอืไม่	อยู	่4	ประการ	คือ

	 1.	 ช่วงเปิดเรียน	(พ.ศ.	2514-2517)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ถูกส่ือหนังสือพิมพ์ 

บางฉบับบางคอลัมน์เขียนวิจารณ์แทบทุกวัน	ว่ามันจะเรียนจะสอนได้ผลอย่างไร 

เมื่อรับนักศึกษาไม่จ�ากัดจ�านวน	ครูน้อย	นักเรียนมาก	ห้องเรียนใหญ่	โดยเฉพาะ

ไม่มีการคัดเลือกเข้าเรียน	จนมีการใช้ค�าพูดแรง	ๆ	เช่น	“มหาวิทยาลัยโจร”		

กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		ท�าให้นักศึกษา		เสียขวัญ		ก�าลังใจ		จนเป็นเหตุ 

ให้คนเรียนมหาวิทยาลัยรามค�าแหงขณะน้ัน	 ไม่กล้าท่ีจะบอกใครว่า	 เรียนที ่

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 หนังสือสมุดทุกเล่มท่ีมีพระรูปพ่อขุนที่หน้าปก	

ต้องน�ากระดาษมาห่อปกเพือ่ปกปิดพระรปูพ่อขนุเพราะกลวัว่าเขาจะรูว่้าเราเรยีน 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		(การไม่มีความมั่นใจ)		แต่ครูอาจารย์ก็ยังยืนหยัดสอน 

นักศึกษาก็ยังมาเรียน	เพราะอยากเรียน

	 2.	 สถานทีต้ั่งมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 เริม่ต้นทีห่วัหมากเป็นสถานทีจ่ดังาน 

แสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์	 กระทรวงพาณิชย์	 ให้ยืมใช	้

(ไม่ใช่สถานที่ต้ังถาวร)		ในช่วงเวลาที่ไม่มีที่ต้ังถาวร		ก็เป็นเหตุให้บุคลากร 

ของมหาวทิยาลยัทุกฝ่ายสบัสนไม่ทราบอนาคตทีแ่น่นอนเหมอืนคนไม่มีบ้านอยู่		

ท่านคิดเอาเองว่าอารมณ์คนท่ีไม่มีบ้านอยู	่ เจ้าของทีเ่ขาจะไล่กไ็ด้	 แล้วเรากไ็ม่รูว่้า

จะไปอยู่ที่ไหน

	 3. เมื่อส�าเร็จการศึกษา	(พ.ศ.	2517)	เมื่อสังคมทราบว่า	บัณฑิตรามค�าแหง 

ได้ส�าเร็จการศึกษาออกมาแล้ว	มีองค์กรธุรกิจใหญ่น้อยหลายแห่งที่ประกาศ

เปิดเผยว่าไม่รับบัณฑิตรามค�าแหงเข้าท�างาน		ส่วนที่ไม่เปิดเผยไม่ต้องพูดถึง		

ถ้าเป็นท่าน	ท่านคิดว่าจะท�าอย่างไร	กับสถานการณ์อย่างนี้ในชีวิต

 ในปี	 พ.ศ.	 2518	 ได้ทราบข่าวจากมหาวิทยาลัยว่า “พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต 

ลูกพ่อขุนรุ่นแรก” 	ท�าให้ผมดีใจมาก			คิดในใจว่าความต้ังใจของเด็กบ้านนอก

ของเราสมหวงัและสมความต้ังใจ	คนทีดี่ใจมาก	คอื	คณุแม่	และพี	่ๆ	น้อง	ๆ	ของผม

 ในทีสุ่ด	 เหตุการณ์ทีส่�าคัญท่ีสดุในชวีติการศึกษาท่ีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง

ของผมก็บังเกิดขึ้น		ด้วยเหตุการณ์ส�าคัญ	3	ประการ	คือ

 1. เป็นวันที่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาที่

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นครั้งแรก

 2. เป็นวันที่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ เสด็จมาทรงเปิดพระบรมราชา

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  จากเหตุการณ์ที่ 2 นี้  ทำาให้เกิดเป็น 

วนัสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง  (วนัที ่26 พฤศจิกายน 2518) มาจนปัจจุบัน

 3. เป็นวนัทีล้่นเกล้าฯ ทัง้สองพระองค์ เสด็จมาพระราชทานปรญิญาบัตร

ให้กับบัณฑิตลูกพ่อขุนรุ่นแรก

	 จากเหตุการณ์ท้ัง	 3	 ดังกล่าวข้างต้น	 	 เป็นเหตุการณ์ทีเ่ป็นน�า้ทิพย์ท่ีล้นเกล้าฯ	

ท้ังสองพระองค์ได้พระราชทานให้กับประชากรชาวรามค�าแหงได้คลายทุกข์

คลายกังวลในเรื่องราวต่าง	ๆ	ที่ผมได้กล่าวให้ท่านทราบเบื้องต้นหมดสิ้นไป

โดยพลันด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

 ส่วนความรู้สึกของผม	พระองค์ท่าน	คือ	 แรงบันดาลใจที่ส�าคัญท่ีสุด	

ท�าให้ผมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนส�าเร็จ	และผมได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน	ได้พบเห็น

พระองค์จริง	ตามที่ผมตั้งใจ	ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 การที่ผมได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน 

ท�าให้ผมเชื่อมั่น	 ว่า	 ปริญญาบัตรที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้นั้น	 มีเกียรต ิ

มีศักด์ิศรี	อย่างทัดเทียมกับบัณฑิตท่ีส�าเร็จจากสถาบันอื่น	ๆ	ที่มีมาก่อน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงทันที	 ท�าให้ผมมีขวัญก�าลังใจอย่างเต็มเปี่ยมตลอดเวลา

จนถึงทุกวันนี้

	 ผมรู้สึกส�านึกตลอดเวลาว่า	เหตุที่ผมประสบความส�าเร็จในชีวิตตลอดมา	

คือ	ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมจากพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	ตราบนิจนิรันดร์

	ข้าพระพุทธเจ้า	รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์	ชีวโศภิษฐ	

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการสอน		

นักศึกษาและบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง		



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ตอน คุยเฟื่องเรื่องเงินเฟ้อ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 เรื่องของเงินเฟ้อน้ันผมเคยเขียนแทรกอยู ่ในเรื่องอื่นไว้หลายหนแล้ว	 

แต่คราวนีท่ี้ต้องหยิบยกมาคุยอย่างเป็นเรือ่งเป็นราวก็เพราะเพิง่จะได้ยนิผูป้ระกาศข่าว 

ของทีวีช่องหนึ่งอ่านตัวเลขของ	 CPI	 หรือดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นอัตราเงินเฟ้อ	 

วิญญาณอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์เลยเข้าสิงต้องหยิบเรื่องเงินเฟ้อมาเลกเชอร์.. 

เอ๊ยอธิบายกันเสียหน่อย

 ค�าว่าเงินเฟ้อนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นค�าธรรมดาที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อย	 ๆ 

จนซึมทราบไปแล้วว่าหมายถึงอะไรคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ	เหมือน “หญ้าปากคอก” 

ซ่ึงวลีนี้ราชบัณฑิตท่านนิยามไว้ในพจนานุกรมว่า	 สะดวก	 ง่าย	 ไม่มีอะไรยุ่งยาก 

หรือเรื่องที่เราคุ้นอยู่ใกล้ตัวจนมองข้ามความส�าคัญ	 เพราะฉะนั้นค�าว่า	 “เงินเฟ้อ” 

ส�าหรบัใครหลาย	 ๆ	 คนจงึเป็นเหมือนหญ้าปากคอกเน่ืองจากคดิว่ารูดี้ว่าหมายถงึอะไร  

ทั้ง	ๆ	ที่อาจเข้าใจผิดมาตลอดก็ได้

	 ถ้าถามชาวบ้านท่ัวไปทีไ่ม่ได้เรยีนเศรษฐศาสตร์ว่าอตัราเงินเฟ้อทีฟั่งจากข่าว

ว่าเป็นเท่าน้ันเท่าน้ีเปอร์เซ็นต์นัน้หมายความว่าอย่างไร	 ส่วนใหญ่ก็คงตอบว่าหมายถงึ 

การที่ของมันแพงขึ้นทุกวัน	 และบางคนอาจจะบ่นแถมไปด้วยอีกเรื่องเงินไม่พอใช้		

เร่ืองน้ีถ้าจะอธิบายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้น 

เข้าใจผดิว่า	 “อตัราเงินเฟ้อ”	 กับ	 “ปัญหาเงินเฟ้อ”	 นัน้เป็นเรือ่งเดียวกนั	 ซ่ึงท่ีจรงิแล้ว

เป็นคนละเรื่องเดียวกันเสียมากกว่า

	 ส่วนที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของเงินเฟ้อก็คือตรง

ที่รู้ว่าหมายถึงการที่ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น	ทั้ง	ๆ	ที่ถ้าเราแยกวิเคราะห์ศัพท์ค�าว่า 

เงินเฟ้อตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตแล้วจะแปลได้ว่า	 “เงนิมีมากเกนิไป”	 เพราะ 

“เฟ้อ”	 น้ันแปลว่ามีมากเกินไป	 แต่เนือ่งจากค�าน้ีใช้ในความหมายว่าของแพงกันมานาน 

กเ็ลยไม่เคยมีใครลองวเิคราะห์ศัพท์ดูว่าท�าไมเม่ือแปลตรง	ๆ	กลบัแปลว่าเงินมมีากเกินไป 

	 พอถึงตรงน้ีผมขอเ ล้ียวออกจากซอยไปอธิบายเสียหน ่อยว ่าท�าไม 

นกัเศรษฐศาสตร์ไทยยคุแรก	ๆ	จงึใช้ค�าว่าเงินเฟ้อในความหมายว่าราคาสนิค้าสงูขึน้ 

เรื่องของเรื่องต้องเท้าความต่อไปอีกว่าเม่ือตอนที่สเปนค้นพบทวีปอเมริกาและ

ปล้นทรัพย์สินของอาณาจักรแอซเต็กและอินคาขนทองค�าจ�านวนมหาศาล 

กลับสู่บ้านเกิด	 ซ่ึงเรื่องนี้เกิดข้ึนเม่ือราว	400	ปีมาแล้ว	นักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเศส 

ชื่อ	โบแด็ง	(Jean	Bodin)	ตั้งข้อสังเกตว่าราคาสินค้าในสเปนนั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ยิ่งกว่าประเทศอื่นในยุโรปยุคเดียวกันมาก		ปรากฏการณ์นี้โบแด็งสันนิษฐานว่า 

เป็นเพราะปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นมากมายเกินไปน่ันเองเพราะสมัยนั้นเงินตราต้องท�า

ด้วยโลหะมีค่าคอืทองค�าหรอืเงินจรงิ	ๆ	ข้อสันนษิฐานนีท้�าให้นกัเศรษฐศาสตร์ยคุต่อมา 

น�ามาต้ังเป็นทฤษฎีขึน้เรียกกันว่า	“ทฤษฎีปริมาณเงิน”	(Quantity	Theory	of	Money)	

ซ่ึงทฤษฎีน้ีสรุปได้ว่าถ้าปริมาณเงินเพิ่มข้ึนโดยท่ีปริมาณผลิตสินค้าและบริการ 

ไม่อาจเพิม่ได้ทนัก็จะท�าให้ราคาสินค้าสูงข้ึน	หรอืพดูง่าย	ๆ	 ว่าเงินทีเ่พิม่มากไปท�าให้

ของแพงนัน่เอง	ค�าว่า	“เงินเฟ้อ”	 มีทีม่าอย่างนีน่ี้เอง	และอย่าคดิว่าทฤษฎีนีเ้ก่าเกนิไป

จนไม่ใช้กนัแล้วนะครับ	 เพราะเวลาเกดิปัญหาเงินเฟ้อทีไร	 แบงก์ชาติหรอืธนาคารกลาง 

ของประเทศต่าง	ๆ	มักจะแก้ปัญหาด้วยการลดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกจิลง	 ซ่ึงแสดงถงึความเชือ่ว่าเงินเฟ้อมีสาเหตุมาจากปรมิาณเงินมมีากไปน่ันเอง 

ทางแก้จึงต้องลดปริมาณเงิน

 เล้ียวออกจากซอยไปนานจนเกอืบหาทางกลบัไม่ถกู	 ผมขอย้อนกลบัมาอธิบาย

ความแตกต่างระหว่าง	 “อัตราเงินเฟ้อ”	 กับ	 “ปัญหาเงินเฟ้อ”	 ซึ่งเป็นจุดหมายของ

เรื่องที่จะเขียนในตอนนี้เสียที	 ค�าว่าอัตราเงินเฟ้อนั้นหมายถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของ

ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า	 เช่นราคาสินค้าของเดือนนี ้

เทียบกับเดือนทีแ่ล้ว	 หรอืเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วเป็นต้น	 โดยตัวแทน

ของราคาสินค้าท่ัวไปนั้นถูกค�านวณข้ึนด้วยวิธีทางสถิติเรียกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค	

(consumer	price	index)	หรือเรียกย่อ	ๆ	กันว่า	CPI		การคิดอัตราเงินเฟ้อท�าได้จาก 

การน�า	CPI	 ของช่วงเวลาหน่ึงเช่นของปีปัจจุบันไปเทียบกบั	CPI	 ของช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีที่แล้วดูว่าเพิ่มข้ึนกี่เปอร์เซ็นต์	 ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ท่ีเพิ่มข้ึนนี้เองท่ีเรียกว่า

อัตราเงินเฟ้อ	เพราะนั้นตัวเลข	CPI	ไม่ใช่อัตราเงินเฟ้อนะครับท่านผู้ประกาศข่าว

     

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

ที่ร้านรองเท้า          
                   

 ประเทศเวียดนามมีสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจ	 

คือ	รองเท้า

	 รองเท้าท่ีประเทศเวยีดนามเป็นรองเท้าท่ีมีคณุภาพ	ราคาสมเหตุสมผล	 ท่ีส�าคัญ 

มีร้านรองเท้าหลายร้านท่ีรบัตัดรองเท้าโดยวดัขนาดจากเท้าของผูใ้ส่โดยเฉพาะ	ผูท่ี้มีเท้า 

ซ่ึงมีลกัษณะพเิศษ	ไม่สามารถใส่รองเท้าทีว่างขายอยูท่ั่วไป	สามารถสัง่ตัดได้ในราคา 

ไม่แพงมากนัก	 ใช้ระยะเวลาในการตัดไม่ก่ีวนั	 ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวยีดนามครัง้ต่อไป 

ท่านอาจจะทดลองตัดรองเท้าดูนะคะว่าใส่แล้วถูกใจหรือไม่อย่างไร

 ส�าหรบับทสนทนานีเ้ป็นการเลอืกซ้ือรองเท้าท่ีร้านรองเท้า	โดยจะแสดงให้เหน็ 

ประโยคที่ใช้สนทนาเพื่อบอกว่าต้องการรองเท้าประเภทไหน	ขนาดอะไร	ทดลอง-

ใส่แล้วเป็นอย่างไร	

E:	

	 (โตย	ม้วน	มัว	โหมต	โดย	เส่ย	เถ	ทาว)	 ผมต้องการซื้อรองเท้ากีฬาหนึ่งคู่

 		(อง	ก๊อ	คง	อะ)	 คุณมีไหมครับ

F:	 	 (ก๊อ	อะ)	 มีครับ

 (เก๋อ	หน่าว	เทือ	อง)	ขนาดไหนครับคุณ

E:	 	(โตย	เกิ่น	เก๋อ	โส	จี๊น)		ผมต้องการขนาดหมายเลข	9	ครับ

F:	 	(เดย	อะ	เหม่ย	อง	ดี	ถือ)	นี่ครับ	เชิญคุณลองสวมดู

E:	

	 (เหวื่อ	ลั้ม	เดือก	โส่ย	โตย	เหลย	โดย	ไหน่)		เหมาะมาก	ได้แล้ว	ฉันเอาคู่นี้

	 เมื่อเราต้องการซื้อของอะไร	 เราสามารถใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยวลีที่บอกว่า	

	(โตย	ม้วน	มัว)	ตามด้วยสิ่งของที่เราจะซื้อ	เช่น

  

	 (โตย	ม้วน	มัว	โหมต	เจี๊ยก	ตี	วี)	 ฉันต้องการซื้อทีวีหนึ่งเครื่อง

  

	 (โตย	ม้วน	มัว	โหมต	เจี๊ยก	ไหม	อั๋ญ)		 ฉันต้องการซื้อกล้องถ่ายภาพหนึ่งตัว

   

	 (โตย	ม้วน	มัว	โหมต	ถอย	เซิน)	 ฉันต้องการซื้อลิปสติกหนึ่งแท่ง

	 เมื่อคนขายถามว่า	 	(จิ	เกิ่น	เก๋อ	หน่าว	อะ)	หมายถึง	

คุณต้องการขนาดอะไรคะ	 ถ้าสินค้าที่บอกขนาดเป็นตัวเลข	 เราสามารถตอบได้

เป็นตัวเลข	เช่น	ขนาดรองเท้า	หรือถ้าสินค้าใช้ขนาด	เป็นการบอกเล็ก	กลาง	ใหญ่	

ก็จะใช้ตัวย่อสากล	คือ	S	M	L	

	 โดยทัว่ไปหรอืตามธรรมชาติของระบบเศรษฐกจิ	 ระดับราคาสินค้ามักมีแนวโน้ม

ขยบัเพิม่ข้ึนไปทลีะน้อย	 เพราะฉะน้ันอตัราเงินเฟ้อมกัจะมีค่าเป็นบวกเสมอซึง่แปลว่า

ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้น	แต่เมื่อใดก็ตามอัตราเงินเฟ้อติดลบขึ้นมา 

แม้จะหมายความว่าราคาสินค้าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีควรยินดีกันแต่อย่างใด 

เพราะมันตีความได้ว่าเศรษฐกิจได้เข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือเศรษฐกิจถดถอยแล้ว	

ตัวอย่างในกรณีของไทยที่อัตราเงินต่อปีติดลบในช่วงเวลาไม่นานมานี้ก็คือในปี	 2552	

ซ่ึงปีนั้นเศรษฐกิจมีแนวโน้มถดถอยจนรัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจ่ายเงิน

ให้พนักงานบริษัทเอกชน(ข้าราชการอย่างผมไม่ได้)หัวละ	 2,000	 บาท	 ท่านผู้อ่าน

หลายท่านอาจยังพอจ�าได้

	 อธิบายความหมายของอตัราเงินเฟ้อเสยียดืยาวไปแล้ว	ขอปิดท้ายด้วยความหมาย 

ของปัญหาเงนิเฟ้อบ้าง	 ปัญหาเงนิเฟ้อจะเกดิขึน้ต่อเม่ืออตัราเงนิเพิม่สูงข้ึนอย่างรวดเรว็

และต่อเนื่อง	แปลว่าถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนทีละเล็กทีละน้อยตามธรรมชาติก็ไม่ใช่

ปัญหาเงินเฟ้อ	 หรือถ้าเพิ่มมากขึ้นแค่	 2-3	 เดือนแล้วกลับมาเพิ่มทีละน้อยเหมือนเดิม 

ก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกัน	

 (เอ๋อ เหี่ยว เส่ย)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 จากวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย	 พ.ศ.	 2540	 หรือวิกฤติต้มย�ากุ้ง	 ส่งผลให้ 

ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะเป็นจ�านวนมาก	 จนต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงิน 

ระหว่างประเทศ	 (International	Monetary	 Fund:	 IMF)	 โดย	 IMF	 ได้ก�าหนด 

เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลไทยประการหนึ่ง	นั้นก็คือ	รัฐบาลไทย 

สมัยพลเอก	 ชวลิต	 ยงใจยุทธ	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 จึงจ�าต้องลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น 

โดยจัดต้ังองค์กรของรัฐที่สามารถด�าเนินบริการสาธารณะได้รับเพียงเงินอุดหนุน 

จากรัฐหรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐให้น้อยที่สุด	

รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้มีแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารงานบุคคลของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา	ด้วยการลดอัตราการบรรจุข้าราชการลง 

เพราะเป็นภาระทางการเงินผูกพันในระยะยาว

 ต่อมารัฐบาลสมัยชวน	หลีกภัย	 เป็นนายกรัฐมนตรี	ก็สนับสนุนแนวคิด 

ในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐบาลท่ีสามารถด�าเนินบริการสาธารณะ 

ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีได้รับเพียงเงินอุดหนุนจากรัฐหรือสามารถเลี้ยง 

ตัวเองได้	และสนับสนุนการก่อตั้งกลไกการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 

ให้สอดรับกับการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐบาล	 จึงเกิดแนวคิด 

ท่ีจะบรรจุลูกจ้างของรัฐทดแทนข้าราชการใหม่ส�าหรับมหาวิทยาลัย	โดยการจ้างน้ัน 

ให้มีวาระการจ้างก�าหนดระยะเวลาชัดเจน

	 คณะรัฐมนตรีจึงมี	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 เรื่องขอ 

อนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้างบุคลากรทดแทนอัตราราชการ	 โดยระบุให้ 

ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการคลัง ส�านักงานงบประมาณ และส�านักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)	พิจารณาจัดท�าโครงสร้างบัญชีอัตราค่าจ้าง 

และระบบค่าตอบแทนตามผลงาน	(Performance	Payscale	System)	รวมท้ังพิจารณา 

ก�าหนดวิธีการสิทธิประโยชน์เก้ือกูล	 และสวัสดิการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

และให้ส�านักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับ 

พนักงานตามสัญญาจ้างในอัตราข้าราชการไปพลางๆก่อน	โดยให้พิจารณาจ้างผู้ว่างงาน 

ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ	

	 แต่อย่างไรก็ดี	 ทบวงมหาวิทยาลัย มีหนังสือลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542  

เรื่อง ขอทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคลากรทดแทนอัตรา 

ข้าราชการ	โดยเสนอว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงาน 

ตามสัญญาจ้างบุคคลทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน	 ในมหาวิทยาลัย 

ในอัตราข้าราชการน้ัน	 ไม่จูงใจให้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ 

สนใจสมัครประกอบกับการจ้างกรณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ้างชั่วคราว	 

นอกจากน้ีระเบียบเก่ียวกับสวัสดิการ	 และประโยชน์เก้ือกูลท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

ยังไม่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราว1สามารถเบิกค่าสวัสดิการ	 และประโยชน์เกื้อกูล 

เช่นข้าราชการได้	ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเสนอขอทบทวนอัตราค่าจ้างบุคคลตาม 

สัญญาให้สูงกว่าอัตราข้าราชการ	 โดยอัตราดังกล่าวให้รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์ 

เกื้อกูลด้วย	โดยบุคลากรสาย	ก.	จ้างจากอัตราแรกบรรจุสูงกว่าอัตราข้าราชการแรก

บรรจุ	 70%	และบุคลากรสาย	 ข.	 และสาย	 ค.	 จ้างจากอัตราแรกบรรจุสูงกว่าอัตรา

ข้าราชการแรกบรรจุ	50%

 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีหนังสือลงวันที่ 10 

สิงหาคม 2542 เรื่องขอทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจ้างบุคลากร 

ทดแทนอัตราข้าราชการ	เห็นควรก�าหนดอัตราจ้างบุคคลทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการ 

ให้สูงพอจูงใจให้ผู้อื่นมีความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์	 สมัครเป็นลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัย

 สำานักงบประมาณ มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2542 เรื่องขอทบทวน 

การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ	 เสนอว่า 

เพื่อให้เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน 

สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล	 เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีบุคลากร 

ท่ีมีประสิทธิภาพเข้าสู่ระบบในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและบุคลากร 

ในการจ้างระบบใหม่	จะไม่สามารถเบิกสวัสดิการใดๆ	จากรัฐได้	โดยการจ้าง 

บุคลากรตามระบบใหม่	 ควรเป็นอัตราตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ	 แต่การจ้าง 

อัตรานี้เป็นการจ้างชั่วคราว	 ในระหว่างที่บัญชีอัตราค่าจ้างและระบบค่าตอบแทน 

ตามผลงาน	(Performance	Payscale	System)	ยังไม่แล้วเสร็จ	หากบัญชีอัตราค่าจ้าง 

ดังกล่าวมีผลบังคับพนักงานตามอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 70	 กับร้อยละ	 50	 

จะต้องปรับสู่บัญชีค่าจ้างใหม่	โดยไม่มีเงื่อนไข

	 จากหนังสือขอให้ทบทวนจากทั้ง	 3	 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น	 จึงน�าไปสู ่

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่องขอทบทวนการอนุมัติจัดสรร 

งบประมาณเพ่ือการจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการ	 ลงมติให้	 ยกเลิกหลักการจ้าง 

พนักงานตามสัญญาจ้างในอัตราข้าราชการไปพลางก่อน	ตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ 

และเห็นชอบให้จ้างบุคคลในอัตราต่อไปน้ีจนกว่ามหาวิทยาลัย/สถาบัน	จะปรับเปล่ียน 

สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบัน	ในก�ากับ	ดังนี ้

	 1)	 บุคลากรสาย ก. จ้างในอัตรา ข้าราชการแรกบรรจุ	ซึ่งเป็นอัตราปัจจุบัน 

คือ	 อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน	 ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน	 

และเงินประจ�าต�าแหน่ง	 พ.ศ.	 2538	 บวกด้วยอัตราเพ่ิมอีกร้อยละ	 70	 ของอัตราแรก

บรรจุ

	 2)	 บุคลากรสาย ข. จ้างในอัตรา ข้าราชการแรกบรรจุ	ซึ่งเป็นอัตราปัจจุบัน	 

คือ	 อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน	 ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน	 

และเงินประจ�าต�าแหน่ง	พ.ศ.	2538	บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ	50	ของอัตราแรก

บรรจุ	

	 จากมติคณะรัฐมนตรีนี้จึงส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบัน- 

อุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ	 เกิดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณ- 

แผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือน 

ในมหาวิทยาลัย	ซึ่งในมติไม่ได้เขียนว่าจ้างในเงินเดือน	แต่เป็นจ้างในอัตรา	ซึ่งไม่ใช ่

เงินเดือนอย่างเดียวที่เพิ่มอีกร้อยละ	70	หรือ	50	 เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้อง 

น�ามาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	และเป็นการจ้างชั่วคราวจนกว่ามีบัญชีอัตราค่าจ้าง 

และระบบค่าตอบแทนตามผลงาน	 (Performance	 Payscale	 System)	 ซึ่งจนถึง

ปัจจุบันก็ยังไม่มี

	 ต่อมา	 สำานักงบประมาณ ก็มีหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2543 เรื่อง  

การจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ	 ยืนยันว่าอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวก 

เพิ่มอีกร้อยละ	 70	 ส�าหรับบุคลากรสาย	 ก.	 และบวกเพิ่มอีก	 50	 ส�าหรับบุคลากร

สาย	 ข.	 และสาย	 ค.	 ตามระยะเวลาที่จ้างจริง	 ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รวมการเพิ่มเงิน 

ค่าจ้างเป็นพิเศษ	และสวัสดิการต่างๆ	แล้ว

	 นอกจากนี้	 กระทรวงการคลังก็มีหนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 เรื่อง 

การจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ ยืนยันค่าใช้จ่ายในการจ้างทดแทนอัตรา 

ข้าราชการว่ารวมค่าจ้างและสวัสดิการอยู่ด้วย

 อีกท้ัง	 ยังระบุว่าบุคลากรท่ีจ้างทดแทนอัตราข้าราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ของรัฐไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการ	 หากมีความจ�าเป็นต้องปฏิบัติหน้าท่ีนอกเหนือ 

จากงานประจ�า	 จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้	 เพ่ือให้บุคลากรท่ีจ้างทดแทนอัตรา 

ดร.สืบพงษ์	ปราบใหญ่*		และภัทระ	ลิมป์ศิระ**

+  เอกสารประกอบการชี้แจงที่สาธิตมัธยม	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ณ	วันที่	15	ตุลาคม	2560.
*  ประธานสภาคณาจารย์,	อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.
**  รองประธานสภาคณาจารย์	คนที่	2,	อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.
1	 หมายถึง	พนักงานมหาวิทยาลัย	ในปัจจุบันนี้. (อ่านต่อหน้า 7)

มารู้จักอัตราค่าจ้าง 1.5 / 1.7
+
 

ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่
*  

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ
**



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

อาจารย์คัดนางค์ ประไพทรัพย์ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์*

“Walkr” เกมที่จะทำ�ให้ทุกคนขยันเดิน

Hints for Healthมารู้จักอัตราค่าจ้าง 1.5/1.7+ (ต่อจากหน้า 6)

2  มีเพื่อทดแทนบ�าเหน็จอย่างข้าราชการเมื่อออกจากงาน	 มีพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง- 
	 เลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	เป็นกฎหมายกลางควบคุม.
3  บังคับอยู่เลือกไม่ได้	และการหักเงินเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม	 
	 พ.ศ.	2533.

 	 ในยคุสมาร์ทโฟนก�าลงัมาแรง	 

การติดต่อสือ่สารกส็ะดวกสบายมากขึน้ 

พร้อมกับส่ิงอ�านวยความสะดวกที่

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน 

แอปพลิเคชันต่าง	ๆ	ในโทรศัพท์ถูก 

คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกสรร 

ในทางการออกก�าลังกายก็เช่นกัน 

ผูผ้ลิตและคิดค้นแอปพลิเคชนัเก่ียวกับ 

การออกก�าลังกายก็มีหลากหลาย 

แนวทาง	 แต่ที่จะพบเจอมากหน่อย 

กจ็ะเป็นแอปพลเิคชนัท่ีนับก้าววดัแคลอรี ่

อัตราการเต้นของหัวใจ	โปรแกรมการลดน�้าหนัก 

โปรแกรมฟิตร่างกายสร้างกล้ามเนื้อมากกว่า	ซึ่งการ- 

ออกก�าลังกายถ้ามีแต่แอพฯแต่ไม่มีการกระตุ ้น 

ไม่มีความสนกุใด	ๆ	กค็งจะเบือ่	ๆ	ไม่นานนกั	แอปพลเิคชนัเหล่านัน้กจ็ะถกูลบไป

	 	จะดีกว่าไหมถ้าการเล่นเกมจะท�าให้เรา 

ได้ออกก�าลังกายไปด้วย?	 ค�าตอบของทุกคนน่าจะ 

ตอบเหมือนกันว่า	 ดีสิ!	 วันนี้จึงขอน�าเสนอ	Walkr	

เกมที่จะท�าให้ชาวรามค�าแหงได้ส�ารวจกาแล็กซีผ่านมือเราและยังสามารถ

เก็บพลังงานจากการเดินของเราเองได้อีกด้วย	

	 ด้วยรูปแบบของเกมท่ีใช้การเดินของเราแทนพลังงานท่ีใช้เดินทางเทียบ 

เท่าปีแสงของยานอวกาศ	 เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางให้น้อยลง	 เสมือน

เราได้ออกเดินทางไปกับยานล�านี้ด้วย	 ด้วยการเดินทางผ่านดาวดวงต่าง	 ๆ  

ที่มีรูปทรงและการออกแบบท่ีน่ารักและทันสมัยจะท�าให้เหล่านักบินอวกาศ

ได้เพลิดเพลินกับการเล่น	

	 โดยจะมีแผงควบคุมแสดงข้อมูลการเดินเป็นจ�านวนก้าวของเราบอก

ในแต่ละวัน	บันทึกไว้เป็นสถิติให้เราดูด้วย		ย่ิงเราเดินก็ย่ิงได้พลังงาน	ในชีวิตจริง 

ยิ่งเราเดินเรายิ่งได้สุขภาพที่ดี	นอกจากนี้ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วย 

การเช่ือมต่อเข้ากับเฟซบุ๊ก	และการท�าภารกิจต่าง	ๆ	แข่งขันกับเพ่ือนร่วมกาแล็กซี 

เพื่อสะสมเหรียญในการเบิกทางไปดาวดวงต่อไป

 ชาวรามค�าแหงที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่	 App	 Store	 และ	 

Play	 Store	 ค้นหาค�าว่า	 “Walkr”	 โลกมันเล็กไปแล้ว	 เปลี่ยนมาเดินบน 

กาแล็กซีกันดีกว่า

Walkr	Game,	FOURDESIRE	CO.,	LTD.	http://walkrgame.com/en/

บทความนี้จัดท�าข้ึนเพื่อน�าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ในด้านสุขภาพและ 

ความบันเทิงเท่านั้น	ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้าใดๆ

“Galaxy adventure in
your pocket”
-WALKR-

ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	จากทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์	และอัตรา 

ท่ีเทียบเคียงได้กับข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ัง	และปฏิบัติราชการ 

ในต�าแหน่งลักษณะเดียวกันโดยอนุโลม

 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงมีหนังสือลงวันที่ 20 

กรกฎาคม 2543 เรื่องการจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ	 ให้ความเห็นชอบ

ด้วยตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็น	

	 ส�าหรับเอกสารต้นฉบับต่างๆ	ท่ีอ้างในเอกสารน้ี	สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ 

ของทางมหาวิทยาลัยในส่วนกองการเจ้าหน้าที่	 หัวข้อสาระน่ารู้	 เรื่องความเป็นมา

อัตราค่าจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ	ซ่ึงเผยแพร่มาต้ังแต่วันท่ี	14	มิถุนายน 

2559	แล้ว	http://hrm.ru.ac.th/index.php/2016-05-18-03-47-23

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่พนักงาน 

มหาวิทยาลัยสงสัยกันอย่างมาก คือ พนักงาน 

มหาวิทยาลัยได้เงินเดือน 1.5 หรือ 1.7 เท่าของ

เงินเดือนข้าราชการใช่หรือไม่?

 คำาตอบ	คือ	ยังไม่ใช่เป็นเงินของพนักงาน- 

มหาวิทยาลัย	 หากแต่เป็นจ�านวนเงินทั้งหมดที ่

น�ามาใช้จ่ายบริหารจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1	อัตรา 

ที่นอกจากเงินเดือนแล้ว	ยังรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เป็นสวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยต้อง 

จ่ายในฐานะนายจ้างรวมอยู่ในวงเงินนี้ด้วย	 และปรากฏในสลิปเงินเดือนว่าเป็น	 

อัตราตามถือจ่าย	ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่ส�านักงบประมาณจัดสรรให้มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงเป็นรายปี.

 เงินเดือนคือเงินไหนอะไร?

     คำาตอบ	 ในสลิปเงินเดือนเดือนที่มีการแจ้งประเมินขั้นเงินเดือนจะอธิบาย

ชัดที่สุดว่า

			 อัตราตามถือจ่าย	XX,XXX	บาท	มีการหัก	 3	 รายการจาก	คือ	 (1)	 กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ2	 (ร้อยละ	 8)	 และ	 (2)	 กองทุนประกันสังคม3	 (ร้อยละ	 3)	 ซึ่งไม่ใช ่

เป็นการหักเงินเดือน	 แต่หักจากเงินท่ีรัฐบาลให้มาใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

1	 อัตรา	 ในฐานะนายจ้าง	 	 (3)	 กองทุนสวัสดิการ	 (200	 บาท)	 มหาวิทยาลัยจ่าย 

เพิ่มอีก	300	บาท	รวมเป็น	500	บาท	ต่อเดือนเข้ากองทุนสวัสดิการพนักงาน

		 เมื่อหักเงิน	3	รายการข้างต้นแล้ว	เงินที่เหลือจึงเป็นเงินเดือนของพนักงาน- 

มหาวิทยาลัย	ปรากฏในสลิปเงินเดือนว่า	อัตราตามจ่ายจริง	คือจ�านวน	YY,YYY	บาท 

ซ่ึงยอดน้ีจึงถูกน�ามาใช้ในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแต่ละคน	

เพราะถือว่าเป็นเงินรายได้จริงๆ

	 ต่อมา	 พนักงานมหาวิทยาลัยในฐานะลูกจ้างจึงต้องจ่ายเงินในส่วนลูกจ้างด้วย 

จึงมีการหัก	อัตราตามจ่ายจริง	 ในส่วน	 (1)	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 (ร้อยละ	4-15)	

และ	(2)	กองทุนประกันสังคม	(ร้อยละ	3)

	 ส่งผลให้ดูแล้ว	คล้ายกับว่าโดนหัก	2	รอบซ้อนกัน

 คำาถามต่อมา คือ ทำาไมแต่ละมหาวิทยาลัยถึงจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ไม่เท่ากัน?

 คำาตอบ	 คือ	สถานภาพของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน	มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 ยังไม่ได้ออกนอกระบบ	 จึงต้องปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบเสมือนเป็นกรมหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการตามระบบราชการ

		 แต่บางมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว	 จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน 

ก�ากับของรัฐ	ที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ	จึงสามารถ

บริหารจัดการได้อย่างอิสระภายใต้ข้อจ�ากัดของกฎหมาย	แต่ละมหาวิทยาลัยที่ออก

นอกระบบไปแล้ว	จึงสามารถออกกฎระเบียบของตนเองได้	ส่งผลให้เงินเดือนและ

สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละสถาบันได้รับแตกต่างกันไป	 แหล่งอ้�งอิง

รูป : เกม walkr กับรางวัล

TGS 2015 Indie Game

Award และ Indie Prize 2015

Best Game Audio



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ม.ร. จัดประชุมเครือข่าย 
นโยบายและแผนฯ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสมุน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี 

บวงสรวงและวางพวงมาลัยสักการะพระบรม- 

ราชานุสาวรีย์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 น้อมร�าลกึ 

ถงึพระมหากรณุาธิคุณขององค์พ่อขุนรามค�าแหง- 

มหาราช	ในโอกาสครบรอบ	46	ปี	แห่งการสถาปนา 

คณะมนุษยศาสตร์	 เม่ือวันที่	 28	 กันยายน	 2560	 ณ	 บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	ข้าราชการ	พนักงาน	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา

เข้าร่วมพิธี	

 โอกาสน้ี	 คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดพธีิมอบทนุการศึกษา	 “ทุนมูลนิธิเพือ่การศึกษา	 คณะมนุษยศาสตร์” 

ให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา	 จ�านวนทั้งสิ้น	 14	 ทุน	 

ทุนละ	4,000	บาท	และจัดพิธีสงฆ์ท�าบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	 

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 

อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน	 พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ร่วมพิธีวันสถาปนาครบรอบ	 46	 ปี	 ณ	 ห้องประชุมพวงแสด	 อาคาร	 2 

ชั้น	 2	 คณะมนุษยศาสตร์	 ในภาคบ่าย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน	 คณบดีคณะ-

มนุษยศาสตร์	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 และกล่าวอ�าลาอวยพรผู้เกษียณอายุราชการในงานเกษียณ- 

อายุราชการ	 ประจ�าปี	 2560	 ซ่ึงภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงของบุคลากรคณะฯ	 อาทิ	 

ร�าอวยพร	ชุด	“ระบ�าดอกบัว”	และการแสดงมุทิตาจิต	พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ	

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก	ความอาลัย	ของสายสัมพันธ์น้องพี่ชาวมนุษยศาสตร์

 ทัศนศึกษา อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล	 คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์	 พร้อมด้วย 

คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา	 ต้อนรับอาจารย์มานพ สอนศิริ	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ	 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

(ฝ่ายประถม)	จ�านวนกว่า	200	คน	ที่เดินทางมาทัศนศึกษา	เยี่ยมชมคณะทัศนมาตรศาสตร์	และรับฟัง

การบรรยายเกี่ยวกับการตรวจสายตา	ดูแลแว่นสายตา	การใช้แว่นสายตา	และรับชมการสาธิตประกอบ-

แว่นสายตา	รวมทั้งร่วมเล่นเกมเสริมสร้างความรู้สุขอนามัยทางด้านสายตาและสุขภาพด้วย	 

เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2560	ณ	คลินิกทัศนมาตรศาสตร์		

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประธานเปิด 

การประชุมเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผนและ

การคลัง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 จัดโดย

กองแผนงาน	 ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	โดยมี	คณะผูบ้รหิาร	บุคลากรทัง้ส่วนกลาง 

และสาขาวิทยบริการฯ	 23	 จังหวัด	 ร่วมประชุม	 

เม่ือวันที่	 9	 ตุลาคม	 2560	 ณ	 หอประชุมพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

กล่าวว่าการจัดประชุมเครือข่ายงานด้านนโยบาย 

และแผนและการคลัง	 ทุกสิ้นปีงบประมาณ	 เพื่อให้ 

เกดิการพฒันางานด้านนโยบายและแผน	และการคลงั 

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 

การเมือง	 และเทคโนโลยสีารสนเทศ	 และเพือ่รบัทราบ 

ปัญหาอุปสรรค	 รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

อย่างทันท่วงที

	 “นโยบายและแผน	 ถือเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างยิง่ 

ของหน่วยงานและองค์กร	หากทีใ่ดมีแผนการปฏบัิติงาน 

ที่ดีและเข้มแข็ง	 ก็จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน	 

องค์กร	 ให้เกิดประโยชน์	 มีประสิทธิภาพ	 และ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ท้ังน้ี	 นโยบายและแผน	 เกีย่วข้องกับการเงินการคลงั 

อย่างมาก	เพราะการพัฒนาต่าง	ๆ	จ�าเป็นต้องใช ้

งบประมาณ	และต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

ที่ระบุไว้	 ขอให้ก�าลังใจกับบุคลากรทุกคน	ขอให ้

ต้ังใจปฏิบติัหน้าที	่	และมีวนัิยในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติงานด้วย”

คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนฯ 

ในโอกาส “ครบรอบสถาปนา 46 ปี”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ถาม 1.	 ตอนน้ีอยูค่ณะบรหิารธุรกจิ	อยากย้ายไป

รฐัศาสตร์จงึเข้าสอบทีร่ฐัศาสตร์ด้วย	 และขาดสอบ 

วิชาของบริหารและบางวิชาท่ีเป็นวิชาคู่ขนานจะ

เป็นอะไรหรือไม่

									 2.	 เกรดตัวที่ไม่ได้เข้าสอบเป็น	F	อยาก- 

ทราบว่าจะปรากฏในทรานสคริปท์หรือไม่

									 3.	 จากข้อ	2	เกรดจะไม่น�ามาคดิรวมถกูหรอืไม่ 

									 4.	 ถ้าไม่ลงสอบซ่อมปล่อยไว้แบบนี้	 ยังมี

สิทธิ์ได้เกียรตินิยมหรือไม่	

ตอบ	 1.	 ถ้านักศึกษาต้ังใจท่ีจะย้ายคณะแล้ว 

นกัศึกษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนวชิาของคณะใหม่ได้ 

ถงึแม้ว่ายังไม่ท�าเรือ่งย้ายเป็นทางการ	 วชิาใดทีไ่ม่สามารถ 

ใช้ได้ในหลกัสูตรของสาขาท่ีจะย้ายนักศึกษาไม่ต้องสอบ 

ก็ไม่มีผลในการจบการศึกษาแต่อย่างใด	

									 2.	 วิชาท่ีสอบตกถ้านักศึกษาตรวจสอบ 

ผลการเรยีนจากใบเชค็เกรดหรือจาก	Transcript	แบบ 

ไม่จบการศึกษา	 ผลสอบที่ไม่เข้าสอบหรือสอบได ้

เกรด	F	จะปรากฏทุกวชิา	ตามท่ีนกัศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ 

แต่ถ้านักศึกษาเรียนจบการศึกษา	 เมื่อนักศึกษาขอ	 

Transcript	 	แบบจบการศึกษาวิชาที่ได้เกรด	F	 

จะไม่ปรากฏใน	Transcript

									 3.	 วิชาที่สอบตกหรือได้เกรด	F	จะไม่น�า-

มารวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ย

									 4.	 นักศึกษายงัมสิีทธ์ิได้เกยีรตินยิม	 เพราะ 

หลกัเกณฑ์การได้เกยีรตินิยม	 ข้อหนึง่คือ	 ต้องไม่สอบได้ 

ในวชิาเดียวกนัมากกว่า	1	ครัง้ข้ึนไป	ดังนัน้	นักศึกษา 

จะสอบตกในวิชาเดียวกันกี่ครั้งก็ได้แต่เม่ือสอบ

ผ่านแล้วนักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อสอบผ่านอีก

ไม่ได้

ถาม	 อยากทราบว่าถ้าสอบได้เกรดต�่าอย่าง	 D	 

หรือ	 C	 จะสามารถรีเกรดได้เหมือนตอนที่ยังเป็น

เกรด	G,P,F	หรือไม่	และสามารถท�าได้อย่างไร

ตอบ		 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาชัน้ปรญิญาตรี	(ฉบับท่ี	3)	พ.ศ.	2555		ข้อท่ี	16.5.3 

นักศึกษามีสทิธ์ิปรบัอกัษรระดับคะแนน	C	 ท้ังน้ีให้ 

นับวิชาทีส่อบได้อกัษรระดับคะแนนสูงสุดเพยีงครัง้เดียว

	 วิชาที่นักศึกษาสามารถลงรีเกรดได้ตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต้องเป็นวิชาที่ต�่ากว่า

เกรด	C	เท่านั้น	ซึ่งเกรดที่ต�่ากว่า	C		แต่เป็นเกรดที่

สอบผ่านคือเกรด	D+	หรือ	D	(ไม่ใช่เกรด	F	เพราะ 

เกรด	 F	 เป็นเกรดที่สอบตก)	 ดังนั้นเกรด	 C	 จึงลง 

รีเกรดไม่ได้

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

การศึกษาชัน้ปรญิญาตร	ี(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2555	ข้อ	4 

ให้ยกเลกิความในวรรคสองของข้อ	10	แบ่งข้อบังคับ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาชัน้ปรญิญาตรี 

พ.ศ.2551	และให้ความต่อไปนี้แทน

	 “ส�าหรับผู้เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ี 

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และขอใช้สิทธ์ิเทียบโอน 

ตามวรรคแรก	หรอืตามข้อ	9	หรอืข้อ	14		มหาวทิยาลัย 

ให้สทิธ์ิเทยีบโอนหน่วยกติสะสมเดิมในกระบวนวชิา 

ท่ีโอนได้	 โดยมหาวิทยาลยัจะปรบัอกัษรระดับคะแนน 

ตามผลสอบไล ่ ท่ี นักศึกษาสอบได ้ก ่อนการใช  ้

ข้อบังคับฉบบัน้ี	คือ	อกัษรระดับคะแนน	G	จะถกูปรบั 

อักษรระดับคะแนน	 A	 และอักษรระดับคะแนน	 P	 

จะถูกปรับเป็นอักษรระดับคะแนน	C+

	 เมื่อนักศึกษาท่ีเคยสอบได้เกรดในระบบ	 

G,P,F	เม่ือศึกษาต่อเกรดดังกล่าวจะถกูปรบัโดยเกรด	G 

ปรับเป็นเกรด	 A	 เกรด	 P	 จะถูกปรับเป็นเกรด	 C+	

ส่วนเกรดตกยังเป็นเกรด	 F	 เหมือนเดิม	 ดังน้ัน	 

เมื่อเกรด	 P	 ที่สอบได้ถูกปรับเป็นเกรด	 C+	 แล้ว 

ซ่ึงเป็นเกรดที่สูงกว่าเกรด	 D+,	 D	 วิชาท่ี	 P	 จึง 

ไม่สามารถลงรีเกรดได้	

		 ส่วนการรีเกรดนักศึกษาลงวิชาดังกล่าวได้

ในภาค	 1,	 2	หรือภาคฤดูร้อน	 โดยนับหน่วยกิตรวม

ไปกับการลงทะเบียนตามปกติ

กองบรรณาธิการ

	 ส�านักพิมพ์	 ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	 2560	 จ�านวน 15	 วิชา	 ดังนี้ 

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

	 60153	 ACC	1101	 53/25	 การบัญชีขั้นต้น	1	 รศ.นิภา		รุ่งเรืองวุฒิไกร

	 	 (AC	101)

	 60137	 CMS	3502	 110/25	 ชีวเคมี	2	 รศ.สุนันทา		ภิญญาวัธน์

	 	 (CM	352)

	 60217	 CTH	2103	(S)	 56/25	 การอ่านบทประพันธ์	 ผศ.ขัณธ์ชัย		อธิเกียรติ

	 	 TS	216	(S)	 	 และเพลงพื้นบ้าน

	 60231	 CTL	3004	 48/25	 การบริหารและการจัดการ	 ผศ.ทิพย์		หาสาสน์ศรี

	 	 	 	 ส�าหรับครู

	 60233	 ECT	2001	 46/25	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 รศ.ดร.ยศระวี		วายทองค�า

	 	 (ECT	1001)	 	 สารสนเทศเพื่อการศึกษา

	 60158	 ENG	2102	 41/25	 การสนทนาในลักษณะ	 รศ.ดร.กรรณกิาร์		ช่อไม้ทอง

	 	 	 	 ที่ก�าหนดให้	 และคณะ

	 60163	 ENG	2401	 40/25	 การเขียนประโยคต่าง	ๆ	 รศ.รมณี		กอวัฒนา

	 	 (EN	205)	 	 และอนุเฉทสั้น	ๆ

	 60159	 ENG	2601	 35/25	 ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง	 รศ.ดร.ธญัญรตัน์		ปาณะกลุ

	 	 (EN	230)	 	 วรรณคดีอังกฤษและ	 และคณะ

	 	 	 	 วรรณคดีอเมริกัน

	 60178	 ENL	3104	 40/25	 ความรู้เบื้องต้นทาง	 รศ.พัชรี	พลาวงศ์	และคณะ

	 	 (LI	313)	 	 อรรถศาสตร์

	 60062	 ENL	3701	 55/25	 ภาษาศาสตร์และการอ่าน	1	 รศ.ดร.อุทัย		ภิรมย์รื่น

	 	 (LI	395)

	 60183	 ENS	4203	 63/25	 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์	 รศ.เยาวลกัษณ์	ธันธนาพรชยั

 60211	 FOL	4301	 175/25	 การศึกษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน	 รศ.เสาวลกัษณ์	อนนัตศานต์

  (FL	488)

	 60151	 FOL	4401	 72/25	 คติชนวิทยาประยุกต์	 อาจารย์	ดร.เบญจภคัค์		เจรญิมหาวทิย์

	 60203	 HIS	3504	 71/25	 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้น	 รศ.ศฤงคาร		พันธุพงศ์

	 	 	 	 ยุคใหม่	ค.ศ.	1450-1789

	 60150	 HAM	2203	 54/25	 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 รศ.ดร.แก้วตา		ผูพ้ฒันพงศ์

	 	 (HR	202)	 	 การสรรหาและการคัดเลือก

  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 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาค1/2560

 ❇ กำาหนดการสอบไล่ ประจ�าภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 จัดสอบระหว่างวันเสาร์	 -	 อาทิตย์	 ที่	 4	 -	 5	 

และ	 11	 -	 12	 พฤศจิกายน	 2560	 ส�าหรับการสอบไล่ภูมิภาคประจ�าภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 มีทั้งหมด	 

40		ศูนย์สอบ		ดังต่อไปนี้

 ❇ คาบเวลาสอบปกติและซำ้าซ้อน

								 	(สอบปกติ)	 	 คาบเช้า	 09.00	-	11.30		น.		 คาบบ่าย	 13.00	-	15.30		น.

	 	(สอบซ�้าซ้อน)	 คาบเช้า	 09.00	-	12.30		น.		 คาบบ่าย	 13.00	-	16.30		น.

 ❇ กระบวนวิชาที่จัดสอบส่วนภูมิภาค				มีจ�านวนศูนย์ละ		206	วิชา

   ➣ ข้อสอบปรนัย จำานวน 80 วิชา

ANT3057,	 APR2101,		 ART1003,		 BUS2101,		 ECO1003,	 ECO1101,	 ECO1102,	 ECO1121,	

ECO1122,		 ENG1001,		 ENG1002,		 ENG2001,		 ENG2002,		 HIS1001,	 HIS1003,	 HIS1201,	

HPR1001,		 HRM2101,	 INT1004,		 LAW1004,		LIS1001,		 LIS1003,	 MCS1100,	 MCS1101,	

MCS1150,		 MCS1151,		MCS1250,		 MCS1300,	 MCS1350,	 MCS1400,	 MCS1450,	 MCS2100,	

MCS2106,		 MCS2108,		MCS2150,		 MCS2160,	 MCS2162,	 MCS2200,	 MCS2203,	 MCS2390,	

MCS2603,		 MCS3100,		MCS3151,	 MCS3204,	 MCS3250,	 MCS3300,	 MGT2101,	 MGT2102,	

MGT2202,		 MGT3203,		MGT3205,		 MGT3301,	 MKT2101,	 MTH1003,	 MTH1103,	 MTH1104,	

PHI1003,		 POL1100,		 POL1101,		 POL2100,		 POL2106,		 POL2108,	 POL2300,	 POL2301,	

POL2302,		 POL2303,		 POL3300,		 POL3301,		 POL3302,	 POL4100,	 PSY1001,	 RAM1000,	

SCI1003,			 SOC1003,		 SOC4077,		 STA1003,		 STA2016,		 THA1001,		 THA1002,		 THA1003

   ➣	ข้อสอบอัตนัย จำานวน 126 วิชา

ACC1101,	 ACC1102,	 ACC2134,	 ANT1013,	 ANT4078,	 APR3107,	 BIO2202,	 FIN2101,	

GAS2802,		 LAW1001,	 LAW1002,	 LAW1003,	 LAW2001,	 LAW2002,	 LAW2003,	 LAW2004,		

LAW2005,	 LAW2006,	 LAW2007,	 LAW2008,	 LAW2009,	 LAW2010,	 LAW2011,	 LAW2012,	

LAW2013,	 LAW2015,	 LAW2016,	 LAW3001,	 LAW3002,	 LAW3003,	 LAW3004,	 LAW3005,		

LAW3006,	 LAW3007,	 LAW3008,	 LAW3009,	 LAW3010,	 LAW3011,	 LAW3012,	 LAW3015,		

LAW3033,	 LAW3035,	 LAW3038,	 LAW3054,	 LAW4001,	 LAW4002,	 LAW4003,	 LAW4004,	

LAW4005,	 LAW4006,	 LAW4007,	 LAW4008,	 LAW4009,	 LAW4010,	 LAW4011,	 LAW4012,	

LAW4013,	 LAW4017,	 LAW4062,		 MCS2170,	 MCS2201,	 MCS2260,	 MCS2460,	 MCS3104,	

MCS3152,	 MCS3190,	 MCS3205,	 MCS3206,	 MCS3208,	 MCS3281,	 MCS3309,	 MCS3400,	

MCS3403,	 MCS3460,	 MCS4103,	 MCS4106,	 MCS4150,	 MCS4151,	 MCS4160,	 MCS4170,	

MCS4190,	 MCS4201,	 MCS4601,	 MCS4602,	 MCS4603,	 MGT1001,	 MGT2201,	 MGT3101,	

MGT3102,	 MGT3401,	 MGT3402,	 MGT3403,	 MGT3404,	 MGT3405,	 MGT3408,	 MGT3409,	

MGT3412,	 MGT4004,	 MGT4206,	 MGT4207,	 MGT4208,	 MGT4209,	 PHI1000,	 POL2107,	

POL2109,	 POL2102,	 POL2103,	 POL2200,	 POL2203,	 POL3311,	 POL3313,	 POL3316,	

POL3329,	 POL3330,	 POL4128,	 POL4310,	 POL4312,	 POL4348,	 POL4349,	 POL4350,	

SOC2033,		 SOC2043,		 SOC2065,		 SOC2091,		 SOC4074,		 SOC4083

 ❇	จำานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 	ทั้งสิ้น		24,476		คน		คิดเป็นที่นั่งสอบ	131,293	ที่นั่งสอบ

 ❇			ตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จดัส่งไปให้นกัศึกษาทางไปรษณย์ี		ก่อนการสอบประมาณ	2	สัปดาห์	และ

นกัศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	INTERNET	ที	่WEBSITE	WWW.RU.AC.TH 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนภูมิภาค)	 ซ่ึงนักศึกษาสามารถ	download	ออกดูสถานท่ีสอบและ

หมายเลขห้องสอบ		แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได	้	

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล่ ให้นักศึกษาติดต่อไปที่	 ฝ่ายลงทะเบีียนและจัดสอบ ส�านัก- 

บริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	10240	โทร.	0-2310-8611

นายวันชัย  เทียบพุฒ        สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

PHI 1002 (PHI 1005)

(LOGIC) ตรรกวิทยาเบื้องต้น

	 ✎	วัน เวลา และสถานที่เรียน 

	 	 ภาค	2/2560	M	13.50	-	16.20	น.

 ✎	อาคาร   BNB	802

 ✎	ตำารา    

  1.	 รศ.ดร.ลักษณวัต	ปาละรัตน์,	ตรรกวิทยา- 

เบ้ืองต้น	(PHI		1005)	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	

2554,	หมายเลขการพิมพ์	54046

  2.	 รศ.ดร.ลักษณวัต		ปาละรัตน์,	 ส่ือการสอน- 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาตรรกวิทยาเบ้ืองต้น 

PHI	1005	(PY105)	ศูนย์ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	2545	ซึ่งผู้เรียนจะเข้าดูได้ที ่

www.ram.edu 

	 	 3.	รศ.ดร.ลักษณวัต		ปาละรัตน์,	ตำาราอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) วิชาตรรกวิทยาเบ้ืองต้น	(PHI1005),	มหาวิทยาลัย-

รามค�า	แหง,	2554

 ✎	ขอบเขตเน้ือหา	 ศึกษาความหมายและขอบเขต

ของวิชาตรรกวิทยา	 การคิดหาเหตุผลและเหตุผลวิบัติ 

ท้ังในแบบตรรกวิทยาอุปนัยและตรรกวิทยานิรนัย	

พร้อมท้ังฝึกใช้การคิดหาเหตุผล	 และพิจารณาประเมิน

การคิดหาเหตุผลทั้ง	2	รูปแบบ

 ✎	ข้อแนะนำาในการเรยีน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอยีด 

ท้ัง	12	บท	เน่ืองจากกระบวนวชิา	PHI	1002	เป็นวชิา

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตรรกวิทยาท้ังในส่วนท่ีเป็น

อปุนัยและนรินัย	สามารถคดิหาเหตุผลได้อย่างถกูต้อง 

ท้ังในสองรูปแบบการเรียนที่จะให ้ได ้ผลดีนั้น	

นอกจากผู้เรียนจะต้องจดจ�ากฎและข้อห้ามต่างๆ	

ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างแม่นย�าและสามารถ

น�าไปใช้การพิจารณาคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็วแล้ว		ผู้เรียนจะต้องท�าแบบฝึกหัดหรือ

กิจกรรมการเรียนที่ก�าหนดให้อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อจะ 

ได้เกดิความเข้าใจ	และความช�านาญในการใช้กฎต่างๆ	

ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้อง

 ✎	 การวัดผล	 สอบปลายภาค	ข้อสอบปรนัย	

100	ข้อ	คะแนนเต็ม	100	คะแนน

 ✎	ข้อแนะนำาในการสอบ	 ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง	12	บท	ในต�าราตรรกวิทยาและ	/ 

หรือต�าราอิเล็กทรอนิกส์	(e-book),	ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Learning)	วิชาตรรกวิทยา	PHI	1002	ของ	รศ.ดร.

ลักษณวัต		ปาละรัตน์		ซ่ึงเป็นผู้สอนในภาค	2/2560	น้ี 

โดยข้อสอบจะเป็นการทดสอบและวัดผลในส่วนของ 

ความเข้าใจ	 ความสามารถในการใช้เหตุผล	 และ 

การประเมินการใช้เหตุผลท้ังในแบบอุปนัยและนิรนัย

รศ. ดร. ลักษณวัต  ปาละรัตน์



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน 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

  

กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ม.ร.

เชิญชวนร่วมโครงการค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนฯ

		 	โอกาสนี้	อาจารย์ ดร. ศุภสิทธิ์  จารุพัฒน์หิรัญ 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	 กล่าวว่าตามที่พระราช-

บัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	

พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	23	สิงหาคม	2560	

และกระทรวงการคลังได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัด

ซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ	พร้อมกฎกระทรวงต่าง	 ๆ	 เพื่อ 

ให้ประกอบเป็นพระราชบัญญัติและระเบียบฉบับ- 

ดังกล่าว	 โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งปฏิบัติตาม 

แนวทางของพระราชบัญญัติ	 	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ

และประกาศต่าง	ๆ	 ซ่ึงเน้นให้เกิดความโปร่งใสใน 

การจัดซื้อจัดจ้าง	 ให้ผู้ประสงค์เสนอราคาต่อภาครัฐ 

มีโอกาสแข่งขันอย่างเป็นธรรม	และส่งเสริมให้ภาค- 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจ้าง 

ของภาครฐั	รวมทัง้เป็นมาตรการหน่ึงเพือ่ป้องกนัปัญหา 

ทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	

 	 การจัดสัมมนาครั้งนี้	 จัดข้ึนเพื่อให้การจัดซื้อ 

จัดจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องตาม 

พระราชบัญญัติ	 ระเบียบ	 และกฎหมายที่ก�าหนดไว	้ 

และเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

ภายใต้	 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 โดยมี

บุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภายใน 

มหาวทิยาลยั	ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	23	จงัหวัด 

ร่วมอบรม	จ�านวน	530	คน

อธิการบดีฝากบุคลากรด้านฯ (ต่อจากหน้า 12)

	 กลุ ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  ้

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เชิญชวนนักศึกษาและ 

ผูส้นใจร่วมโครงการค่ายเรยีนรูศึ้กษาวถิชีวีติชมุชน 

และอบรมจริยธรรม	 รวมทั้งร่วมสร้างอาคารเรียน	

ขนาด	4	ห้อง	ระหว่างวันที่ 11 - 26 พฤศจิกายน 2560  

ณ บ้านปือรอ หมู่ที่ 6 ตำาบลละแอ อำาเภอยะหา  

จังหวัดยะลา	เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฯ	ได้รู้ถึงสภาพ-

แวดล้อมของสังคมในปัจจุบันและเสริมสร้างให ้

มีจติส�านึก	ความเสียสละและความรบัผดิชอบต่อสังคม 

รวมท้ังยังได้เพิ่มความรู ้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

และน�าประสบการณ์ทีไ่ด้มาปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติ 

เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

และยั่งยืนตลอดไป	

	 ผู ้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ต้ังแต่

บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2560	สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่	084-969-9735	และ	080-698-0657

     
คณะบริหารธุรกิจ ม.รามฯ จัดอบรม  

“ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากรฯ”

	 ภ า ค วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร	 

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จะจัด 

อบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพ

มาตรฐานศุลกากร	 เรื่อง	 “ตัวแทนออกของ

มาตรฐานศุลกากร ปีที่ 2 รุ่นที่ 1”	 ในวันที่	 5	

พฤศจิกายน	2560	 -	 21	มกราคม	2561	 โดยอบรม

เฉพาะวันอาทิตย์	 เวลา	08.00	 -	19.00	น.	 (จ�านวน	 

80	 ชั่วโมง)	 ที่	 อาคารนพมาศ	 ชั้น	 3	 ห้อง	 305	 

โดยมี	 อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร	 

เป็นวิทยากร

 คณุสมบัติผูส้มคัร มีวฒุกิารศึกษามัธยมศึกษา 

ปีท่ี	 6	 หรือเทียบเท่า	 อายุไม่ต�่ากว่า	 18	 ปี	 และ

เอกสารที่ใช้สมัคร	 ส�าเนาวุฒิการศึกษา	 1	 ฉบับ	

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 1	 ฉบับ	 และ 

รูปถ่ายขนาด	 1	 นิ้ว	 หรือ	 1.5	 นิ้ว	 จ�านวน	 1	 รูป	 

(ค่าอบรม	5,000	บาท)

	 ผูส้นใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 4 พฤศจิกายน 2560 

ท่ี	อาคารคณะบรหิารธุรกจิ	ช้ัน	4	สอบถามรายละเอยีด 

เพิ่มเติมได้ที่	 คุณกานต์มณี	 (081-720-5282),	 

คุณอนิทิรา	 (081-423-2291)	หรอืที	่ http://www.bba- 

logistics.ru.ac.th,	E-mail	:	ram.shipping123@gmail.com 

 รองศาสตราจารย์  ดร. สมพล ทุ่งหว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 

จังหวัดสงขลา	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาร่วม 

วางพวงมาลาเน่ืองในวนัปิยมหาราช	 เพือ่น้อมร�าลกึ 

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ที่ทรงม ี

ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย	 โดยมี	 

นายดลเดช พัฒนรฐั	 ผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา	 

เป็นประธานในพิธี	 	 เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2560	

ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่	 5	 บริเวณ- 

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่	จังหวัด-

สงขลา

	 คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวิทยบรกิารฯจังหวัด- 

นครศรีธรรมราชร่วมวางพวงมาลาเน่ืองใน 

วนัปิยมหาราช	เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธิคุณ 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่	 5	 โดยมี	 นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  

ผูว่้าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช	เป็นประธาน 

ในพิธี	 ณ	 บริเวณลานพระบรมรูป	 รัชกาลที่	 5 

สนามหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวดันครศรธีรรมราช 

เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2560	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	กล่าวว่า	“พระราช-

บัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 

พ.ศ.	 2560	 ที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	 23	 สิงหาคม 

ท่ีผ่านมา	ถือเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในการปฏริปู- 

ประเทศ		เพราะกฎหมายดังกล่าว	มีความเข้มงวดกวดขนั 

และลงรายละเอียดต่าง	ๆ	ไว้มากมาย	ทั้งข้อปฏิบัติและ 

บทลงโทษ	 โดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา 

เรื่องประสิทธิภาพของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและ 

การบริการ	รวมทั้งต้องการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน	

ดังน้ันบุคลากรที่ท�าหน้าท่ีด ้านการจัดซ้ือจัดจ ้าง 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 

จ�าเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติ	กฎกระทรวง	ระเบยีบ 

และประกาศต่าง	ๆ	ให้ดี	และขอให้ก�าลงัใจกับบุคลากร- 

ทุกคน	 ขอให้ตั้งใจฟังวิทยากรที่มาให้ความรู้	 รวมทั้ง 

หากมข้ีอสงสัยให้ถาม	 และน�าความรูที้ไ่ด้รบัไปถ่ายทอด 

ต่อไปด้วย”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๙) วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา 
“เส้นทางสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพ”

M.B.A. สมุทรสาคร ร่วมฟื้นฟูธรรมชาติ

ปลูกป่า-สร้างฝายชะลอน้ำา

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุง่หว้า	ประธานกรรมการ 

บรหิารโครงการบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร 

น�าคณะนักศึกษาปริญญาโท	 รุ่นที่	 8	 และรุ่นที่	 8/1	 

รวมทั้งคณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ	 ร่วมปลูกป่า 

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให ้

คงความอุดมสมบูรณ์	 เป็นแหล่งอาหารให้ช้างป่าอย่าง- 

เพียงพอและยั่งยืน	 โดยการปลูกต้นไม้นานาพรรณ	 และ

สร้างฝายชะลอน�้า	ในโครงการ	“คืนป่าให้ช้าง สร้างฝาย- 

ชะลอน�้า”	โดยมี	นายทศพล  วิเชียรสาร	หัวหน้าหน่วย-

พิทักษ์ป่า	 เป็นวิทยากร	 เม่ือวันท่ี	 30	 กันยายน	 2560	 

ณ	หน่วยพิทักษ์ป่า	 ท่าทุ่งนา	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า-

สลักพระ	จังหวัดกาญจนบุรี	

โอกาสนี	้รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ทุง่หว้า	กล่าวว่า 

ปัจจบัุนพืน้ทีป่่าลดจ�านวนลง	ท�าให้ต้นไม้และแหล่งแร่ธาตุ 

ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อร่างกายของสัตว์ป่าลดลงและสญูหาย 

ไปหลายแห่ง	 ซึ่งสัตว์ป่าต่างพากันออกจากป่าเพื่อมาหา 

อาหารถึงบริเวณที่ชาวบ้านปลูกพืชไร่	ท�าให้เกิดปัญหา 

ระหว่างคนกบัช้างป่าหรือสัตว์ป่าอ่ืน	ๆ	สัตว์ป่านานาชนิด 

ก�าลังขาดแคลนอาหาร	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้นไม้ท่ีเป็น 

อาหารแก่สตัว์	 การปลกูพชืให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่า 

 นางพิมล สิงห์อไุร	 หวัหน้างานประชมุและพธีิการ 

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองกลาง	 เป็นผู้แทน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ร่วมวางพวงมาลา	 เนื่องใน 

วันปิยมหาราช	 ซึ่งตรงกับวันที่	 23	 ตุลาคมของทุกป ี

ท่ีพระลานพระราชวังดุสิต	 เพื่อเทิดพระเกียรติและ 

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเด็จ- 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประเทศชาติ

และปวงชนชาวไทย	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2560

	 นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร 	์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาดนตรีสมัยนิยม	 

จดัสัมมนาวชิาการเรือ่ง	“เส้นทางการเป็นนกัดนตรี 

มืออาชีพ”	 โดยมี	 ครูหนู มิเตอร์	 ศิลปินเจ้าของ

ผลงานเพลง	 ‘ข้างหลังภาพ’,	 ‘ไร่อ้อยคอยรัก’,	 

‘หนอนผเีสือ้’	 และผลงานเพลงอืน่	ๆ	อกีมากมาย 

และครูทศ พนมขวัญ	 อดีตมือกลองห้องอัดให ้

กบัแอ๊ด	คาราบาว	และวง	Paradox	 (on	The	beach) 

วงพาย,	วงเอกมัย,	วงแผ่นดิน	และวงจีวันแบนด์	 

รวมท้ังเคยร่วมงานกับค่ายเพลงแกรมม่ีและ

รถไฟดนตรี	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ 

ประสบการณ์ชีวิตในวงการ	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	

2560	ณ	อาคารสุโขทัย	ชั้น	17	

ม.ร.ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

 
ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2560

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	รบัสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปรญิญาตร	ีภาค	2	ปีการศึกษา	2560	ท่ีส่วนกลาง 

(หัวหมาก)	ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2560 

(ทุกวัน)	พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที	่ 

www.iregis2.ru.ac.th	ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 

2560	รวมท้ังเปิดรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต  

ล่วงหน้า โดยสามารถนำาหน่วยกิตมาเทียบโอนได ้

เมื่อจบ ม.6

  ทั้งนี้	 เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง 

(ม.ร.หัวหมาก) ใน 11 คณะ	ได้แก่	คณะนิติศาสตร์	

บริหารธุรกิจ	 มนุษยศาสตร์	 ศึกษาศาสตร	์

วิทยาศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 สื่อสาร- 

มวลชน	วิศวกรรมศาสตร์	 ศิลปกรรมศาสตร์	 และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์		

			 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 

14 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที ่

ฝ่ายรับสมัคร	 อาคาร	 สวป.ช้ัน	 3	 มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	โทร.	0-2310-8614-24	หรอื	www.ru.ac.th, 

FB	:	PR	Ramkhamhaeng	University

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดโครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	 ภายใต้	 พ.ร.บ. 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์-

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และมีคณะผู้บริหาร	 บุคลากรด้านการเงิน	 

การคลัง	และพัสดุ	ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ	ร่วมอบรม	จ�านวน	530	คน	เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2560	

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

อธิการบดี ฝากบุคลากรด้านการเงิน-พัสดุ

ศึกษากฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง

จึงมีความจ�าเป็นท่ีทกุคนควรร่วมกนัฟ้ืนฟปู่าให้มากยิง่ข้ึน 

เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าและจะท�าให้สัตว์ป่า

เปลี่ยนพฤติกรรมในการหากินโดยมีการหากินในพื้นที่ 

ป่ามากขึ้นและออกมารบกวนชาวบ้านลดลง	 รวมทั้ง 

เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นท่ีป่าเพื่อ 

เป็นแหล่งหากินและอยู่อาศัยของช้างป่าและสัตว์ป่า		

ตลอดจนเป็นการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างคนกับช้าง

อย่างยั่งยืนและเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่อื่น	ๆ	ต่อไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และ 

นักศึกษาปรญิญาโทได้ช่วยกนัปลกูต้นไม้	ได้แก่	 ต้นพะยงู 

ประดู่	 ตะคึก	 มะกอก	 และต้นมะค่าโมง	 จ�านวนกว่า	

100	 ต้น	 และสร้างฝายชะลอน�้า	 รวมทั้งท�าโป่งด้วย 

การยิงหนังสต๊ิก	 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยอนุรักษ ์

ธรรมชาติป่าไม้และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า	 ถือเป็น 

การสร้างความรัก	 สามัคคี	 และเรียนรู้การท�างานเป็น 

ทีมด้วย

นอกจากน้ี	ยงัได้มอบเกลอืสมุทร	จ�านวน	100	กโิลกรมั 

ให้กับหน่วยพิทักษ์ป่า	 ท่าทุ่งนา	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า- 

สลักพระ	 และมอบรองเท้านักเรียนให้แก่นักเรียน	 

โรงเรียนช่องสะเดา	 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)	 และ 

โรงเรียนโสตศึกษากาญจนบุรี	ด้วย

(อ่านต่อหน้า 11)


