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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๑

วันที่	๑๓	-	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ม.ร.19-23 มี.ค.2561

ม.ร.สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
จัดประชุมวิชาการและฉายหนังอาเซียน 5 ประเทศ

 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรณุา-

โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 

แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 19-23 

มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ส�าหรบัก�าหนดการฝึกซ้อมและก�าหนดวนัรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

ของแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯวันสถาปนา 46 ปี
 รามค�าแหงบวงสรวงพ่อขนุฯในโอกาสครบรอบ 46 ปี การสถาปนา ม.ร. 

วันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ผู้ท�าคุณประโยชน์

ต่อสังคมและประสบความส�าเร็จในวิชาชีพ

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจะจัดกจิกรรมในโอกาสครบรอบวนัสถาปนา

ปีท่ี 46 ในวนัที ่ 26 พฤศจิกายน 2560 เพือ่ร�าลกึถงึการก่อต้ังและสานสัมพนัธ์

ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาและคณาจารย์ โดยมีพธีิบวงสรวงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

พธีิทางศาสนา (พธีิพราหมณ์ ศาสนาพทุธ และศาสนาอสิลาม) เพือ่ความเป็น-

สิรมิงคล และมีพธีิมอบเครือ่งราชอสิริยาภรณ์แก่บุคลากรด้วย

   
 
 
คณะรัฐศาสตร์	จัดเสวนา	

“รัฐศาสตร์กับไทยแลนด์	4.0”

   
 นศ.ขอผ่อนผันการชำาระเงินลงทะเบียน ภาค 2

   
 
             

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน 

จัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 2 พร้อม

น�าเสนอภาพยนตร์คุณภาพจาก 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต ้

หัวข้อ  “จิตวิญญาณของวัยรุ่นในอาเซียน”  เชิญผู้ก�ากับภาพยนตร ์

นกัวชิาการด้านภาพยนตร์ศึกษา นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ และนักศึกษา

วิชาเอกภาพยนตร์ ร่วมแลกเปล่ียนมุมมองยุคใหม่แห่งภาพยนตร์

อาเซียน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 

อาคารสุโขทัย

       อาจารย์จเลศิ เจษฎาวลัย์ คณบดีคณะ-

ส่ือสารมวลชน เผยถึงที่มาและเป้าหมาย 

ในการจดังานว่าประชาคมอาเซยีนมปีระเทศ

สมาชกิทีร่�า่รวยเรือ่งศิลปวฒันธรรม ซึง่ภาพยนตร์ 

เป็นหน่ึงในเครือ่งมือเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

ชัน้ดีระหว่างประเทศในอาเซยีน คณะกรรมการ

บรหิารแผนอาเซียน และคณะส่ือสารมวลชน  

จงึจดัเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครัง้ท่ี 2 ขึน้ภายใต้แนวคิด “จิตวญิญาณ

ของวัยรุ่นในอาเซียน” พร้อมทั้งจัดการประชุมวิชาการ โดยเชิญ

ผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์รุ่นใหม่ จากประเทศสมาชิก

อาเซียนมาเป็นวิทยากรในการเสวนาร่วมกับนักวิชาการด้าน

ภาพยนตร์ศึกษา และนักศึกษาวชิาเอกภาพยนตร์ เพือ่ให้เกิดความเข้าใจ

เรือ่งความแตกต่างทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์อาเซียนอย่างแท้จรงิ

ผ่านภาพยนตร์ อกีทัง้ ยงัหวงัให้น�ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงก้าวเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาภาพยนตร์อาเซียนศึกษาต่อไป

 ส�าหรบัไฮไลท์ของงาน จะมพีธีิเปิดในวนัที ่22 พฤศจิกายน 2560 

เวลา 17.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง พร้อมเชญิผูก้�ากบัชือ่ดงัของไทย 

และผูก้�ากับภาพยนตร์จากอาเซียน มาร่วมด้วย มีการปาฐกถาพเิศษ 

โดย คุณวิชชานนท์ สมอุ่นจารย์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์เข้าชิงรางวัล 

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเทอร์ดาม ปี 2012 และมอบรางวลั 

เกียรติยศ แด่ Mr.Riri Riza ผู้ก�ากับภาพยนตร์ชาวอินโดนีเซีย  

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผศ.วฒุศัิกด์ิ ยนั ม.รามค�าแหง มสีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

อยูท่ัว่ประเทศ 23 แห่ง จัดการเรยีนการสอนปกติ ในชัน้ปรญิญาตรี 

ชีส้กอ.ไม่เคยท้วงติง ทัง้มาตรฐานหลกัสูตร-สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศกึษา 

และไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด พร้อมโชว์ ป.ป.ช. ยกรามค�าแหงมี

คะแนนความโปร่งใส อันดับ 2 ของประเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงให้สัมภาษณ์ส�านักข่าวอศิรา (www.isranews.org) 

ถึงกระแสข่าวว่า ในปี 2561 ด้วยเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. ทั้งเรื่อง 

มาตรฐานหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อาจส่งผลให้ต้องมีการปิดสาขาของ

มหาวทิยาลัยรามค�าแหงว่า ไม่เป็นความจรงิปัจจุบันมหาวทิยาลยัรามค�าแหงมสีาขาวทิยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ตามต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยทั้งหมด 23 แห่ง ซึ่งตั้งขึ้น 

ตามกฎหมายให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นตลาดวิชา หมายความว่า นักศึกษาที่มาเรียนท่ี 

รามค�าแหงที่อาจอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยะลา อุบลราชธานี ถึงเวลามาสอบที่ส่วนกลาง หรือ 

ที่สาขาวิทยบริการฯ ก็ได้ ในจังหวัดใกล้บ้าน ดังนั้นเราไม่ได้ก�าหนดให้ต้องมาสอบที่กรุงเทพฯ 

อย่างเดียว

อธิการบดี ม.ร. ปัดข่าวปี 61 ปิดสาขาวิทยบริการฯ

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 

พร้อมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อประเด็นความเชือ่มโยงของรฐัศาสตร์และยทุธศาสตร์ของประเทศไทย 

 ก�าหนดการเสวนา เวลา 13.00 - 15.00 น. “มมุมองรฐัศาสตร์ในบรบิทของไทยแลนด์ 4.0” 

โดยรองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขวิรัช เป็นผู้น�าถกบทความ (อ่านต่อหน้า 2)

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดการ- 

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560 ระหว่างวันที่ 

17-20 พฤศจิกายน 2560 นั้น

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอ

ผ่อนผันการช�าระเงินลงทะเบียนเรียน 

ให้มาด�าเนินเรื่องได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 14 

พฤศจกิายน 2560 ณ งานแนะแนวจดัหางาน

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชัน้ลอย) 

เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม โทร.0-2310-8080

 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จัดเสวนา

ทางวิชาการเรื่อง “รัฐศาสตร์กับไทยแลนด์ 4.0” 

เนื่ องในโอกาสวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร ์ 

ครบรอบ 44 ปี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 301 

ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ 2 

 เชิญนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และ

ผู้สนใจทั่วไป ฟังการเสวนาด้านการปกครอง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และบรหิารรฐักจิ 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ม.ร. จัดแข่งขัน “คณิตศาสตร์พื้นฐานฯ”

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าแข่งขันความรู ้

คณติศาสตร์พืน้ฐานมหาวทิยาลัย ระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งที่ 11 ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อม 

โล่ประกาศเกียรติยศและของที่ระลึก ในวันอังคาร 

ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.30 น. 

ณ ห้องประมวล กลุมาตย์ และห้องประภาศน์ อวยชัย 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

  ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์ 

  แสง-ชโูต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เปิดเผยว่าทกัษะทางคณิตศาสตร์

เป็นทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญ

ในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ ผู้ที่มีความ

มุ่งม่ันจะศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หรอืวทิยาศาสตร์ จะต้องมีพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์

เป็นอย่างดี คณะวศิวกรรมศาสตร์และคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงาน

ซ่ึงท�าหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์

และวทิยาศาสตร์เพือ่ไปประกอบอาชพีในตลาดแรงงาน 

และมีพันธกิจในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

ในด้านต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขัน 

คณติศาสตร์พืน้ฐานมหาวทิยาลยั ระดับมัธยมศึกษา 

ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ในวนัที ่ 21 พฤศจิกายน 2560 

เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ 

และห้องประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  เพื่อเป็นการกระตุ้น 

ให้นักเรียนเห็นความส�าคัญและให้ความสนใจ

วชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน รวมทัง้ได้มีโอกาสทดสอบ 

ความรูค้วามสามารถทางคณิตศาสตร์กบัเพือ่นนักเรยีน 

จากโรงเรยีนต่างๆ นอกจากนียั้งเป็นการประชาสัมพนัธ์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และคณะวทิยาศาสตร์ ม.ร. 

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย

 ส�าหรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศโดยแข่งขัน 

เป็นทีมทีมละ 2 คน (โรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม) 

และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คอื รอบแรก 

แข่งขันแบบรวมทัง้หมด และรอบ 2 ทีมที่ได้คะแนน 

สูงสุด 15 อันดับแรก แข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศ 

ค่าสมัครทีมละ 100 บาทโดยสามารถโอนผ่านบัญช ี

ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์)” 

เลขบัญช ี156-2-18633-6 และแฟกซ์ส�าเนาการโอนเงิน 

มาทีเ่บอร์ 0-2310-8579 โดยระบชุือ่ทีมและโรงเรยีน

 ส�าหรับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ฯ 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศทุกรางวัล และรางวัลชมเชย 

10 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกทุกรางวัล

 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวนัที ่17 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

หรือลงทะเบียนออนไลน์ท่ี www.eng.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมโทร. 0-2310-8577-8 

ต่อ 233-236

 นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

แก่ศิษย์เก่าท่ีได้อุทิศตนรับใช้และท�าคุณประโยชน์ 

ต่อสังคม รวมทั้งประสบความส�าเร็จในวิชาชีพ

 ขอเชิญชวนชาวรามค�าแหง ร่วมกิจกรรม

ในโอกาสครบรอบ “46 ปี รามค�าแหง” ในวันท่ี 

26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  

ณ บริเวณลานพระรูปพ่อขุนฯ 

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ (ต่อจากหน้า 1)

 “อดีตผูบ้รหิารได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหานักศึกษาท่ีอยูจ่งัหวดัไกลๆ จึงได้มีการจดัต้ังสาขาวทิยบรกิาร-

เฉลมิพระเกยีรติข้ึน ปัจจบัุนมีการจดัการเรยีนการสอนตามปกติ ในชัน้ปรญิญาตร ี ในทุกสาขาวทิยบรกิารฯ 

ซึ่งสกอ. ก็ไม่เคยท้วงติง เพราะเข้าใจมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นระบบตลาดวิชา”  ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าว และ

ยืนยันถึงมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงไม่ได้มีปัญหา รวมถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาก็

ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด

 ส่วนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปริญญาโท อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า 

แม้ทีผ่่านมาจะมีปัญหาอยูบ้่าง แต่ได้ปรบัตัวมา 2 ปีแล้ว ยกตัวอย่าง สาขาบรหิารการศึกษา ซึง่มีปัญหามากๆ น้ัน 

เพราะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของใบประกอบวิชาชีพ อีกทั้งยังมีเกณฑ์ของคุรุสภาที่ตั้งไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงมีการด�าเนนิการท้ังเรือ่งจ�านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ให้ได้ 1: 15 เราได้ตามนัน้ รวมถึงการลดจ�านวน

การรับนักศึกษาปริญญาโทบางคณะด้วย

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ยังกล่าวถึงการปรับตัวของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้เท่าทันโลกและตลาดแรงงานว่า 

หลายเรื่องด�าเนินการให้เข้ากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

ทัง้คณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะทศันมาตรศาสตร์ พยายามผลติคนให้มีความรูค้วามสามารถ

ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 “คณะวศิวกรรมศาสตร์ ขณะน้ีให้นโยบายเน้นระบบราง ไปพัฒนาหลกัสูตรว่า มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

จะท�าได้แค่ไหน เบ้ืองต้นมกีารไปร่วมมอืกบัสภาวศิวกร และอกีหลายหน่วยงาน ซึง่ได้มีการลงนามความร่วมมือไปแล้ว 

รวมถึงเรื่องหุ่นยนต์ นี่คือการปรับตัวและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ”

 อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวถงึจ�านวนนักศึกษาท่ีลดลง สถานการณ์ของมหาวิทยาลยัรามค�าแหง

ไม่ได้แตกต่างจากสถาบนัการศึกษาแห่งอ่ืนๆ ภาพรวมแทบทุกแห่งนักศกึษาลดลง รามค�าแหงก็เช่นกันลดไป 15-20% 

ซึ่งไม่ได้กระทบมาก เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงส่วนหนึ่งจบชั้นมัธยมปลาย และอีกส่วนอยู่ใน

ตลาดแรงงานอยูแ่ล้ว และมาเรยีน หรอืคนทีต้่องการวฒุกิารศึกษา ก็จะมาเรยีน ท้ังคณะนติิศาสตร์ รฐัศาสตร์ เป็นต้น

 “บางเรือ่งทีเ่ราท�าขณะนี ้ เช่น ทีเ่หน็การเปลีย่นแปลงของบ้านเมอืง กับความเข้มงวดเรือ่งการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จึงให้คณะรัฐศาสตร์ เป็นคณะที่ออกไปอบรมให้กับข้าราชการ และบุคลากรของท้องถิ่น ให้เห็นความส�าคัญ

และมีความรู้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่”

 ทัง้นี ้ ผศ.วฒุศิกัด์ิ กล่าวทิง้ท้ายด้วยว่า มีข่าวดีปีน้ีส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ- 

แห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) จดัอนัดับให้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มีคะแนนความโปร่งใสเป็นล�าดับ 2 ของประเทศ

ที่มา : https://www.isranews.org/isranews/60920-ramkhamhaeng.html

อธิการบดี ม.ร. ปัดข่าวปี 61 ปิดสาขาวิทยบริการฯ (ต่อจากหน้า 1)

ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส 

หญ้าปรงั เรือ่ง “แนวรบชายแดนใต้ในยคุไทยแลนด์ 4.0” 

อาจารย์ ดร.วุฒิพล วุฒิวรพงศ์ เรื่อง “ประเทศไทย 

4.0 และชมุชนออนไลน์ไทย” และรองศาสตราจารย์ 

ดร.รวิภา ธรรมโชติ  เรื่อง “นวัตกรรมการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน”

 เวลา 15.00 - 16.00  น. รปูแบบการวจัิยเชงิบูรณาการ : 

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ 

บรหิารจัดการเชงิพ้ืนทีเ่พ่ือลดผลกระทบด้านอทุกภยั

จากโครงการจัดท�าทางผันน�้าในพ้ืนที่ลุ ่มน�้าย่อย

ท่ีราบแม่น�า้แม่กลอง โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิธติา 

สิริพงศ์ทักษิณ เป็นผู้น�าถกบทความ ร่วมด้วยผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์เสน่ห์ โรจนดิษฐ์ เรือ่ง “การจดัท�าฐานข้อมลู 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจ�าลองน�้าท่วม 

เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน�้าย่อยที่ราบแม่น�้า

แม่กลอง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ 

เรื่อง “การศึกษาผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจากโครงการฯ” และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปรชัญา ชุม่นาเสียว เรือ่ง “การบรหิารจดัการอย่างมี 

ส่วนร่วมเพือ่ลดผลกระทบด้านอทุกภยัจากโครงการฯ”

คณะรัฐศาสตร์จัดเสวนาฯ (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” พดูถงึรางวลัชมนาด 

(Chommanard Book Prize) เมือ่ฉบับทีแ่ล้ว

 ฉบับนี้จะขอพูดถึง หนังสือที่ได้รับ

รางวัลนี้ในครั้งที่ ๖ ซึ่งเป็นครั้งหลังสุด

 ซ่ึงต้องแสดงความยินดีต่อผู ้ได้รับ

รางวัลนี้คือ

 จันทรา  รัศมีทอง เจ้าของเรื่อง

 ความฝันของฉันทนา

 เรื่องนี้ เป ็นงานสารคดีท่ีถ่ายทอด

เรื่องราวชีวิตลูกสาวชาวจีนที่ต้องทิ้งความฝัน

ในการเป็นครู 

 กลายเป็น “สาวฉันทนา” ในโรงงานเยบ็ผ้า 

ด้วยเหตุผลเพยีงว่า เธอเป็นลูกสาวคนโตท่ีต้อง

เสียสละให้น้องๆ ได้เล่าเรียนต่อ

 “จนัทรา” ได้พบประสบการณ์แปลกใหม่

จากการเป็นสาวโรงงาน รวมถึงเหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่ผสมผสาน 

อย่างกลมกล่อมไปกับชีวิตสาวโรงงาน

 ส่ิงเหล ่านี้ ได ้ เผยให้ เห็นถึงความ

แข็งแกร่งของสตรีผู้ใช้แรงงานท่ีต้องต่อสู้

เพือ่จดุยนืของชนชัน้กรรมาชพีอย่างแท้จรงิ

 กนกวลี  พจนปกรณ์  นายกสมาคม

นักเขียนแห่งประเทศไทย กรรมการตัดสิน

รางวัลนี้อีกผู้หนึ่ง ให้ความเห็นว่า

 ผลงานเขยีนสะท้อนให้เป็นถงึแง่งาม- 

แห่งชีวิต อันแสดงให้เห็นถึงความพยายาม

มุมานะ

 รวมถึงการมองโลกในเชิงบวก 

 เปลี่ยนความคิดร้ายให้กลายเป็นดี

เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ตนเอง

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจัดนทิรรศการ 

“ธ สถิตกลางใจปวงประชา” พสกนิกร

ชาวรามค�าแหงและผูส้นใจทัว่ไปรวมใจ

เข้าร่วมงาน  เพ่ือน้อมส�านึกในพระ-

มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร  โดยตลอดระยะเวลา 

70 ปีแห่งการครองราชย์  พระองค์ทรงน�าความผาสุกมาสู่ปวงชนชาวไทย  ด้วยพระวิริยอุตสาหะในการ

ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพ่ือน�าประเทศก้าวสู่ความอุดมสมบูรณ์  พลิกฟื้นแผ่นดินแห้งแล้ง 

ให้กลายเป็นทรัพย์ในดินสินในน�้า

 โอกาสนี ้“ข่าวรามค�าแหง”  ได้พดูคุยกบัผูร่้วมงานทีต่่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัว่า “พระองค์คือ พ่อแห่งแผ่นดิน 

ท่ีทรงรกัและหวงัดีกบัพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จรงิ”

 อาจารย์ชมยัภร  แสงกระจ่าง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557  ร่วมเขยีน 

บทกวแีสดงความอาลยั  โดยใช้แต่ละวรรคของบทเพลงสรรเสรญิพระบารมีเป็นวรรคข้ึนต้น 

จ�านวน 16 บทกลอน  เพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์ภูวนาถของไทย

 “มีความผกูพนัและจงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตรย์ิมาต้ังแต่เด็กตามค�าบอกเล่า

สัง่สอนของคณุย่าคุณยาย  ยิง่โตก็ยิง่เหน็ว่าพระองค์มีความเป็นเทพน้อยลง  แต่เป็นมนษุย์

ท่ีมีเลอืดเนือ้เชือ้ไข  และทรงทุ่มเทพระวรกายด้วยความต้ังใจจรงิเพือ่ความผาสุกของราษฎร  

        พ่อหลวงของเราไม่ได้มองว่าทรงมีอ�านาจเหนือแผ่นดินไทย  แต่ทรงมองว่าประเทศไทยเป็นครอบครัว 

ท่ีทรงรกัและหวงแหน  ต้ังพระราชหฤทัยแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยใช้ “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์แห่งธรรมราชา 

เป็นตัวชีน้�าค่านยิมคนไทยให้เกดิความพากเพยีรและความมุ่งม่ันต้ังใจ  อกีทัง้ยงัใช้แนวพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพียง 

เข้าสู้กับระบอบทุนนิยม  หากเราได้ท�าเพื่อคนอื่นที่ด้อยกว่าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง  ก็ถือเป็นการ

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแล้ว”

 อาจารย์ชมัยภร กล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้ตั้งใจจะเขียนหนังสือถ่ายทอดความสุขของคนไทยในสมัย

รัชกาลที่ 9  เพื่อให้คนรุ่นหลังสัมผัสได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์  ที่ทรงสร้าง 

ความผาสุกให้กับคนไทย

 ด้านนักศึกษาที่มาร่วมงาน  แม้จะเกิดในยุคสมัยท่ีความสะดวกสบายเข้าถึงแล้ว  หากสายเลือดแห่ง

ความจงรักภักดียังคงทวีแรงกล้า  ต้ังใจจะขอสืบสานตามรอยพ่อสอน  น้อมน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปประยุกต์ใช้  และรักกันให้เหมือนที่พ่อรักเรา

 “ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณตามอัตภาพ  โดยร�าลึกถึงความพอเพียง 

ท่ีพ่อหลวงทรงน�าเป็นแบบอย่างในพระจรยิวตัรของพระองค์  ครอบครวัของผมปลกูฝัง 

ให้รักและประพฤติตนตามอย่างในหลวง  เป็นความผกูพนัมาต้ังแต่เด็กจนโต  ซึง่พระองค์ 

สอนเสมอว่าให้คนไทยรักและสามัคคีกัน  ดังนั้น ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักในหลวง 

จึงต้ังใจแน่วแน่ว่าจะรักคนรอบข้างและท�าตามอย่างท่ีพ่อสอน”  นายสุรเชษฐ์ ไทยเลี้ยง 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา 

ซุ้มศิลป์ที่มาร่วมแสดงความรักผ่านปลายพู่กันสู่รูปภาพถวายพระเกียรติ  

        นางสาวสิริพร  ฤทธิสังข ์  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

กล่าวด้วยความอาลยัถงึตอนท่ีรูข่้าวการเสด็จสวรรคต  ว่าเศร้าจบัใจ  รู้สึกว่าเร็วเกินไป  แม้

จะรู้จักและรักพระองค์ได้ไม่มากเท่ากับคนเฒ่าคนแก่ที่ได้เห็นพระสริขิองพระองค์

มาตลอด  แต่ตนก็รกัเท่าท่ีหวัใจของเด็กอาย ุ19 ปีคนหน่ึงจะรกัได้

 “พระองค์เป็นพ่อของแผ่นดินทีค่นไทยทกุคนสัมผสัได้ถงึความรกัความอบอุน่  

และค�าสอนของพ่อหลวงจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคน  โดยเฉพาะ

แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะเมื่อเราพอเพียงแล้วเราก็พอใจ  อย่างน้อยๆ 

ก็มีสุขที่ใจของเราเอง”

ราษฎรของพ่อ น้อมน�าค�าพ่อสอน
ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ

(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ตามรอยพระยุคลบาท ในหลวง ร.9
จากความทรงจำา ‘พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร’ 

 นับเป็นความสูญเสียครัง้ยิง่ใหญ่ของประชาชนชาวไทย หลงัท่ีส�านกัพระราชวงั 

ออกแถลงการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

 มาจนถึงวันนี้เวลาล่วงเลยบรรจบครบปี พสกนิกรชาวไทยต่างร่วมร�าลึก 

ในพระมหากรณุาธิคุณของพระองค์ทีมี่ต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปี 

 แห่งการครองสิริราชสมบัติ

 พลต�ารวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหน้านายต�ารวจราชส�านักประจ�า 

เผยว่าตลอดระยะเวลา กว่า 15 ปี ในหน้าทีต่ามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมิูพลอดุลยเดช พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณยีกจิเพือ่ให้พสกนกิรชาวไทย

มีความอยู่ดีกินดี เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารท่ัวทุกภูมิภาค

ในประเทศไทย ท�าให้พระองค์ทรงเป็นท่ีเคารพรกัของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

ในการบรรยายพเิศษ “ตามรอยพระยคุลบาทรชักาลที ่9”  จดัโดยคณะส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 พล.ต.อ.วสษิฐ เดชกญุชร เป็นผูท้ีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

ไว้วางพระราชหฤทัย จนได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง “หัวหน้านายต�ารวจ

ราชส�านกัประจ�า” ก่อนท่ีจะออกมาด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมต�ารวจ และรฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ ท่ีเป็นนักเขียนนวนยิายเกีย่วกบั

วงการต�ารวจ และอาชญากรรม โดยน�ามาจากประสบการณ์จริง จนได้รับการ

เชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�าปี พ.ศ. 2541” 

 พล.ต.อ.วสิษฐ เล่าถึงความทรงจ�าว่า เรียนจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2495 เป็นอาจารย์อยู่ 1 ปี ก็ลาออกไป

เข้ารบัราชการต�ารวจ กองต�ารวจสันติบาล ซ่ึงมีหน้าทีสื่บสวนเกีย่วกบัการกระท�า 

ความผิดต่อกฎหมายคอมมิวนิสต์ แม้ว่าหน้าท่ีจะไม่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  

แต่ในปี 2509 ต�ารวจพลร่มซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของต�ารวจชายแดน เชิญไปสอน

วชิาประวติัศาสตร์และลทัธิคอมมิวนิสต์ หลงัจากการสอนทีบ่รเิวณพระราชนเิวศน์

มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี พระองค์ท่านเสด็จฯไปที่ค่ายฝึก จึงได้เข้าเฝ้าฯ โดย

ไม่ได้นึกได้ฝัน 

 “ผมออกไปรับเสด็จตามระเบียบ ยืนอยู่ในแถวนายต�ารวจที่เป็นครูของค่าย 

ผู้บังคับค่ายจะเบิกเฝ้ารายคน ตอนนั้นผมมียศเป็นพันต�ารวจโท ยืนอยู่คนท่ี 2 

จากหวัแถว พอมาถงึผมถวายรายงานบอกชือ่ พระองค์กไ็ม่พระด�าเนินต่อ แต่ทรงถามว่า 

มาท�าอะไรอยู่ที่นี่ ผมยืนตะลึง ผมตอบว่ามาเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์และ

คอมมิวนิสต์ 

 ผมเพิ่งรู้ว่าพระองค์ทรงรู้จักผม ในฐานะเป็นนักเขียน มีรายการโทรทัศน์

หลายรายการ เพราะเป็นดารามาตั้งแต่ยังหนุ่ม เคยเล่นละคร เรื่อง ลูกคุณหลวง 

ต่อหน้าพระพักตร์ เมื่อไม่ได้คาดว่าพระองค์จะทรงรับสั่งด้วย ก็มีความตื่นเต้น

ตลอดทั้งคืน และสุดสัปดาห์น้ันได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ 

เพือ่รบัพระราชทานเลีย้งในวงัไกลกงัวล ได้น่ังโต๊ะเสวยครัง้แรก ท�าให้รูว่้าโต๊ะเสวย

ของพระองค์เป็นท่ีทรงงานของพระองค์กบัสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิต์ิิ พระบรมราชนีินาถ

อีกแห่งหนึ่ง เพราะเรื่องที่คุยเป็นเรื่องของประชาชนทั้งสิ้น” 

 พล.ต.อ.วสิษฐ กล่าวต่อไปว่าหลังจากได้เข้าเฝ้าฯคราวน้ัน พระองค์ท่าน

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯให้ตามเสดจ็ฯท้ังๆทีย่งัไม่มีต�าแหน่งในวงั แรกๆเสด็จฯ

ทรงเยีย่มประชาชนใกล้ๆ ในจงัหวดัประจวบครีขัีนธ์ จงัหวดัเพชรบุร ี หลังจากนัน้

ก็เสด็จฯออกไปต่างจังหวัดไกลออกไป เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ

พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีภูเขาหลายร้อยลูก เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ 

เลยมีโอกาสได้ตามเสด็จฯ

 ในปี 2509 เกิดความโชคดีหลายเรื่อง รวมถึงได้รับพระราชทานพระพุทธรูป 

ที่พระองค์ทรงสร้างเอง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เรียกว่า “พระก�าลังแผ่นดิน”  

ส่วนนักเลงพระ เรียกว่า  “พระสมเด็จจิตรลดา”   ซึ่งพระองค์รับสั่งว่า พระองค์นี ้

ก่อนบูชาห้อยคอให้ปิดทองเฉพาะหลังพระเท่านั้น ที่ให้ปิดทองหลังพระเพื่อ

ให้เตือนตัวเองว่า การท�าความดีไม่จ�าเป็นต้องอวดอ้าง ไม่ต้องคุยให้ใครฟัง หรือ

หวังรางวลัอะไร ให้ถอืว่าการท�าดีเป็นหน้าท่ีเป็นรางวลัในตัวเอง เม่ือปิดทองหลงัพระ

จนล้นแล้วจะเลยมาอยูด้่านหน้า ผูน้ัน้จะเจรญิด้วยลาภ ยศ สรรเสรญิ และมีความสขุ 

ขอให้คอยเตือนตัวเองถึงโลกธรรมว่า เม่ือได้ลาภก็มีเส่ือมลาภ มียศก็มีเส่ือมยศ  

มีสรรเสริญก็มีนินทา มีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นของคู่กัน 

 พล.ต.อ.วสิษฐ กล่าวด้วยว่าเป็นที่รู้กันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์น้ีทรงผนวชเป็นพระ แต่เม่ือทรงลาสิกขาแล้วยังคงศึกษาธรรมะ และ 

ทรงศึกษาต่อเนื่องจนเป็นพระนสัิย การศึกษาธรรมะของท่านแตกฉานเทียบได้กับ

เกจิอาจารย์องค์หนึ่ง สมัยที่อยู่สวนจิตรลดา ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในวังก็

ปฏิบัติตามพระองค์ ว่างจากเวรทุกคนก็ลุกขึ้นมานั่งวิปัสสนา นั่งกรรมฐานกัน 

จนมีหลายคนเรียกอย่างล้อๆว่า ไม่ใช่วังหรอก เป็น “วัดจิตรลดาวนาราม”

 อกีทัง้ เวลาเสด็จฯต่างจงัหวดั ถ้าพระรปูไหนเป็นครดู้านกรรมฐาน พระองค์

ต้องเสด็จฯทรงเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ เช่น เมื่อครั้งไปจังหวัดสกลนคร  

เพื่อดูการก่อสร้างพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ ได้เสด็จฯทรงเยี่ยม อาจารย์ฝั้น 

อาจาโร วดัป่าอดุมสมพร จงัหวดัสกลนคร และมีหลายรูปทีเ่ชยีงใหม่ มหีลวงปูแ่หวน 

วัดดอยแม่ปั๋ง อ�าเภอพร้าว หลวงปู่สิม วัดถ�้าผาปล่อง อ�าเภอเชียงดาว เป็นต้น

 แต่ที่ส�าคัญกว่านั้น ตลอดที่ตามเสด็จฯรับใช้เบื้องพระยุคลบาทกว่า 15 ป ี

ท�าให้เห็นว่าพระองค์ทรงใกล้ชิดกับประชาชน ทรงห่วงใยประชาชนคนไทย 

ทรงเยีย่มชาวเขาทุกหมู่บ้าน ทุกอ�าเภอ ท้ังเดินเท้า นัง่รถ  ข้ึนเฮลคิอปเตอร์ไปทุกถิน่ 

ทุรกันดาร (อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ตอน ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนย่อย

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เรื่องท่ีผมจะเขียนถึงในวันนี้ถ้าจะต้ังชื่อตามต�าราเศรษฐศาสตร์แล้วจะ

ต้องต้ังว่า fallacy of composition ซ่ึงผูแ้ต่งต�าราภาษาไทยแปลไว้ว่า “ความขัดแย้ง

ระหว่างส่วนใหญ่กบัส่วนย่อย” แต่ถ้าจะต้ังชือ่อย่างนัน้กดู็จะเป็นวชิาการเกินไป 

ผมเลยดัดแปลงไปนิดหน่อยเป็น “ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนย่อย”  ตามท่ีเหน็น่ีแหละครบั 

 คนที่เริ่มต้นเรียนเศรษฐศาสตร์นั้น ในบทแรกของต�าราจะเป็นการ 

ท�าความเข้าใจหลักการพื้นฐานเช่นความหมายและความส�าคัญของวิชา

เศรษฐศาสตร์ วธีิการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์  และสาขาต่าง ๆ ของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

เป็นต้น จุดมุ่งหมายก็เพื่อปูพื้นฐานเป็นแนวทางเข้าสู่เนื้อหาในบทต่อ ๆ ไป 

แต่เนื่องจากเวลาสอบน้ันข้อสอบจะไม่เน้นในบทแรกท่ีเรียกกันว่าบทน�าก็เลย 

ท�าให้นิสิตนักศึกษาจะอ่านบทนี้แค่ผ่าน ๆ เท่าน้ันหรือบางคนก็ไม่อ่านเลย  

เพราะฉะน้ันเม่ือไปถามผูท่ี้เรียนเศรษฐศาสตร์ว่า ความขดัแย้งระหว่างส่วนใหญ่

กับส่วนย่อยคืออะไร บางคนอาจจะไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็เป็นได้ 

 ถ้าถามผมว่าเรือ่งความขดัแย้งระหว่างส่วนใหญ่กบัส่วนย่อยนีส้�าคญัไหม 

ผมกต้็องตอบว่าส�าคญัแน่เพราะถ้าไม่ส�าคญัต�าราส่วนใหญ่คงไม่เขียนถงึเรือ่งนีเ้อาไว้

โดยพร้อมเพรยีงกนั โดยเหตุผลกคื็อถ้าไม่เข้าใจเรือ่งนีก้จ็ะน�าไปสู่ความเข้าใจผดิ 

เกีย่วกบัค�าอธิบายหรอืนโยบายทางเศรษฐกจิต่างๆ ต่อไปได้อกีหลายเรือ่ง

 ก่อนท่ีจะไปถงึเรือ่งว่าความไม่รูจ้ะน�าไปสูค่วามเข้าใจผดิในเรือ่งนีไ้ด้อย่างไร 

ผมขอขยายความให้เข้าใจเรือ่งของความขัดแย้งระหว่างส่วนใหญ่กบัส่วนย่อยเสียก่อน 

คือข้อความที่ว่าน้ีแปลว่าส่ิงท่ีเป็นจริงกับส่วนย่อยนั้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็นจริง 

กบัส่วนใหญ่เสมอไป อ่านแล้วยงังงอยูใ่ช่ไหมครบั ซ่ึงเป็นเรือ่งธรรมดาเมือ่อ่านต�ารา

เศรษฐศาสตร์ จนหาคนเรียนยากเข้าทุกวัน แต่ไม่เป็นไรครับ ถ้ายังงงอยู่ผมจะ

ยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกัน เผื่อว่าจะงงน้อยลง (หรือเปล่า)

 ถ้าส่วนย่อยก็คือประชาชนแต่ละคนของชาติใดชาติหนึ่งหรือระบบ

เศรษฐกจิหนึง่รูจ้กัอดออมไม่ใช้จ่ายสรุุย่สุร่าย กจ็ะเป็นเรือ่งท่ีดขีองคนแต่ละคน

เหล่านั้นในแง่ส่วนย่อย เพราะเก็บออมไว้มากก็จะน�าไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคต 

แต่ผลแห่งความดีจากการเกบ็ออมของส่วนย่อยน้ีไม่จ�าเป็นต้องเป็นผลดีกบัส่วนใหญ่ 

ซ่ึงในท่ีนีคื้อระบบเศรษฐกจิโดยส่วนรวมไปได้ เพราะเม่ือประชาชนเกอืบทกุคน

อดออมกันมาก ๆ การใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ย่อมจะมีน้อยลง คนที ่

ผลิตสินค้าหรือบริการออกมาจะไปขายให้ใคร และเม่ือขายได้น้อย เขาก็ย่อม

จะจ้างแรงงานน้อยลง ซื้อวัตถุดิบน้อยลง คนจ�านวนมากก็จะตกงาน คนผลิต

วัตถุดิบขายก็จะขายไม่ออกท�าให้ธุรกิจย�่าแย่ไปตาม ๆ  กัน เห็นไหมครับว่าท�าไม 

เรื่องที่ดีกับส่วนย่อยไม่จ�าเป็นต้องดีกับส่วนใหญ่เสมอไป

 จะว่าไปแล้วบรรพบรุษุของเราในยคุต้นกรงุรตันโกสินทร์กอ็าจจะพอเข้าใจ

เรื่องผลเสียต่อส่วนรวมของการท่ีคนเก็บออมเงินนี้มาแล้วพอสมควร เพราะ

ถ้าอ่านจากพงศาวดารจะพบว่าในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั

รชักาลท่ี 3 นัน้ การเกบ็ภาษีฝืดเคือง (แปลว่าเกบ็ได้น้อย) ซ่ึงไม่ใช่เป็นเพราะราษฎร 

ไม่มเีงนิ  แต่เป็นเพราะคนเอาเงนิไปเกบ็ออมกนัเสียหมดไม่ใช้จ่าย  ซ่ึงในสมยันัน้ 

ก็อาจจะใช้วิธีใส่ตุ่มใส่ไหฝังดินเพราะยังไม่มีธนาคาร เมื่อวิเคราะห์ได้อย่างนั้น

ก็มีขุนนางหัวใสเสนอว่าควรชักจูงให้ราษฎรน�าเงินออกมาใช้ด้วยการอนุญาต

ให้ต้ังบ่อนการพนนัและเล่นหวยอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ซ่ึงกป็รากฏว่าได้ผล

คือทางราชการจดัเกบ็ภาษีได้มากข้ึนเพราะเงินท่ีเกบ็เอาไว้ถกูล่อให้น�าออกมาใช้จ่าย   

เรื่องนี้ผมไม่ได้ยกเมฆเอาเองนะครับ ท่านท่ีสนใจอาจค้นคว้าหาอ่านได้จาก

เรื่องต�านานการเกิดหวยในสยามประเทศ

 ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างส่วนใหญ่กับส่วนย่อยในเรื่องการออมน้ัน

อาจจะไกลตัวเกินไปหรือเพ้อฝันไปหน่อย เพราะบางคนขอให้มีเงินใช้จ่ายถึง 

ปลายเดือน (วนัเงินเดือนออก) กบุ็ญแล้ว เรือ่งออมอย่าพดูถงึดีกว่า ถ้าอย่างนัน้

ผมก็จะยกอีกตัวอย่างหนึ่งท่ีใกล้ตัวกว่าตัวอย่างแรกเพราะมันเกี่ยวกับปัญหา

     

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

ที่ร้านรองเท้า (เอ๋อ เหี่ยว เส่ย)

  บทสนทนาน้ีเป็นการเลือกซ้ือรองเท้า แต่รองเท้าท่ีลองใส่น้ันหลวมเกินไป 

จะมีวิธีบอกว่าขอเป็นคู่เล็กลงได้อย่างไร และท่ีส�าคัญในตอนท้าย แสดงการต่อรองราคา 

กับผู้ขายให้เห็นเป็นตัวอย่างสักกรณีหน่ึง ซ่ึงผู้ซ้ือสามารถต่อรองราคากับผู้ขายได้ 

G:  (บ่า เกิ่น สี่ อะ) คุณต้องการอะไรคะ

H:  

 (จิ ก๊อ เถ จอ โตย แซม โดย เส่ย เอ๋อ เจน เกีย เดือก คง)

 คุณให้ฉันดูรองเท้าคู่ที่อยู่บนนั้นได้ไหม

G:  (เดือก อะ เ ดย อะ) ได้ค่ะ นี่ค่ะ

  (ซิน บ่า โหง่ย เดย ถือ อะ) เชิญคุณนั่งที่นี่ลองค่ะ

H:  (เวิง ก๋าม เอิน) ค่ะ ขอบคุณ

G:  (เหวื่อ จื๊อ บ่า) พอดีใช่ไหมคะคุณ

H:  (โอ่ น้อ เฮย ตอ) โอ่ มันค่อนข้างใหญ่

  

 (ซิน จอ โตย แซม โดย หญอ เฮิน) ให้ฉันดูคู่เล็กกว่านี้

G:  (โดย ไหน่ เถ หน่าว อะ) คู่นี้เป็นอย่างไรคะ

H:  (เดือก โดย ไหน่ เส้ิต เหว่ือ) ได้ คู่นี้พอดีมาก

  (สา บาว เญียว อะ) ราคาเท่าไรคะ

G:  

 (โดย ไหน่ สา นัม จัม หง่าน) คู่นี้ราคาห้าแสน

H:  (โอ่ ดั๊ต กว้า) โอ่ แพงมาก

G:  

 (คง ดั๊ต เดิว เส่ย งหว่าย เด๊ย อะ) 

 ไม่แพงหรอกค่ะ รองเท้านอกนะคะ (รองเท้าน�าเข้า)

  (เจิ๊ต เหลื่อง เสิ้ต โต๊ต) คุณภาพดีมาก

H:  

 (โตย จ๋า จิ โบ๊น จัม เสือย เดือก คง)  ฉันจ่ายคุณสี่แสนห้าได้ไหม

G:   

 (เดือก อะ ก๋าม เอิน บ่า)  ได้ค่ะ ขอบคุณคุณ

ราคาสินค้าเกษตรตกต�่าซ่ึงเป็นปัญหาโลกแตกท่ีจะไม่ว่าจะผ่านมากี่รัฐบาล 

ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นั่นเอง

 ตามตัวอย่างใหม่นี ้ ส่วนย่อยกคื็อเกษตรกรแต่ละคน ถ้าเกษตรกรขยนัขันแขง็ 

ดูแลเอาใจใส่เรอืกสวนไร่นาของตัวเองเป็นอย่างดีและไม่เกดิภยัธรรมชาติเช่นน�า้ท่วม 

หรือฝนแล้งที่จะท�าให้พืชผลเสียหาย เกษตรกรแต่ละคนมองดูผลผลิตที่งอกงาม

แล้วก็คงหน้าบานด้วยความสุขใจว่าจะขายผลผลิตได้ รายได้มากแน่ ๆ  แต่นั่น 

มันเป็นเรื่องของส่วนย่อยนะครับ เพราะถ้ามองในแง่ส่วนใหญ่คือผลผลิตเกษตร

ทัง้หมด จะยกตัวอย่างเป็นสนิค้าอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่เช่นข้าวก็ได้ เม่ือชาวนาทุกคน

ท�านาปลูกข้าวได้ผลงอกงามเต็มที่ พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็จะออกมาเต็มตลาด

ไปหมดทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  ผลที่ตามมาก็จะเป็นอย่างที่เราเห็น

กันอยู่คือราคาข้าวตกต�่า ชาวนาที่หวังจะมีเงินมีทองจากการขายข้าวกลายเป็น

ขาดทุนน�้าตาเช็ดหัวเข่า

 สรุปได้ว ่าก่อนจะแนะน�าให้คนเก็บออมไม่ใช้จ ่ายฟุ ่มเฟือยหรือให้

เกษตรกรพยายามเพิ่มผลผลิตให้มากเข้าไว้ ก็ขอให้นึกถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่าง

ส่วนใหญ่กับส่วนย่อยเอาไว้ด้วยก็คงจะดีนะครับ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 อาจารย์แนะแนวกว่า 200 คน จากทัว่ประเทศร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

หวังเสริมความรู้ด้านการแนะแนวสมัยใหม่ ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อการท�างาน ชืน่ชมรามค�าแหงให้โอกาสทกุคนเรยีนต่อระดับอดุมศึกษาได้ง่าย 

ค่าใช้จ่ายไม่แพง  มรีะบบการเรยีนการสอนเอือ้ต่อผูเ้รยีนทีไ่ม่มเีวลาเข้าเรยีน 

 อาจารย์ธัญพิชชา เขื่องเชียงขวาง อาจารย์จาก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เขตหนองจอก กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงมีพฒันาการ

ที่ดีมีส่ือมากมายอ�านวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูล

ของมหาวทิยาลัยได้ง่ายขึน้ทัง้ยงัขยายโอกาสทัว่ถงึทกุกลุม่ 

ของผู้เรียนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย 

มีโอกาสเรยีนผ่านส่ือออนไลน์ แต่ไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนรามค�าแหง 

ยังคงค่าหน่วยกติละ 25 บาท เป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิาท่ีเอือ้โอกาสให้ทกุคน

 “ครเูข้าร่วมสมัมนาฯครัง้น้ี เป็นครัง้แรก แต่ก่อนท่ียงัไม่ได้เข้าร่วมสมัมนาฯ 

กมี็นกัเรยีน กศน. เขตหนองจอกหลายคนสนใจเรยีนที ่ ม.รามค�าแหงอยูแ่ล้ว 

เป็นผลจากท่ีครไูด้แนะแนวการศึกษาและเล่าถงึประสบการณ์ในรัว้รามค�าแหง

ท่ีครัง้หน่ึงครเูคยเป็นลกูศิษย์ของท่ีนี ่ หวงัว่าครัง้ต่อไปจะได้เข้าร่วมสัมมนาฯ

อกีเพือ่น�าข้อมูลทีไ่ด้รบัไปต่อยอดและพฒันาอนาคตของเด็กไทยให้ดียิง่ข้ึน”

 อาจารย์ชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ อาจารย์แนะแนว

โรงเรยีนนวมินทราชนิทิูศ มชัฌมิ กล่าวว่าได้เข้าร่วมสัมมนา

อาจารย์แนะแนวฯ ครัง้น้ี เป็นครัง้ที ่ 2 ได้รบัข้อมูลเพิม่มากข้ึน

นอกเหนอืจากท่ีศึกษาตามระเบยีบคู่มือต่างๆ ของมหาวทิยาลยั

ท่ีโรงเรียนมีเด็กหลายคนสนใจเรียนระบบพรีดีกรีท่ี

เปิดโอกาสให้สะสมหน่วยกิตล่วงหน้าเรียนจบเร็วขึ้น

รวมทั้งสามารถเรียนเป็นปริญญาใบที่สองก็ได้

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเปิดโอกาสให้ทกุคนได้เรยีนคณะทีใ่ช่ สาขา-

ที่ชอบ โดยไม่ต้องสอบเข้าเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ียิ่งมีโอกาสมากก็ยิ่งมีชีวิต

ท่ีดีขึ้น ส�าหรับโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จัดอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ดี ทุกคนมีความสุขที่ได้เข้าร่วมและอยากให้

เพิ่มเติมการท�าเวิร์คช็อปเกี่ยวกับคณะและสาขาภายในมหาวิทยาลัย”

 อาจารย์อนัตมิา ยพัราษฎร์ หวัหน้าอาจารย์แนะแนว 

โรงเรยีนมัธยมวดัดุสิตาราม กล่าวว่าตนเป็นศิษย์เก่ารามค�าแหง 

และมาร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวฯ หลายครั้งได้เห็น 

พัฒนาการท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอ�านวยให้กับคนที่มี 

ความจ�ากดัด้านโอกาสทางการศึกษา ต้องท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย 

รวมถงึระบบพรดีีกร ีโดยมด้ีานส่ือการเรยีนการสอนออนไลน์

ที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษากลุ่มน้ีเป็นอย่างดี

 “โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวฯ เป็นการน�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการศึกษาให้ครูแนะแนวจากหลายโรงเรียนน�าไปถ่ายทอดสู่นักเรียน

ที่โรงเรียนมีลูกศิษย์หลายคนมุ่งมั่นมาเรียนที่รามค�าแหง บางคนเรียนควบคู่

กับสถาบันอื่นด้วยคุณภาพมาตรฐานและชื่อเสียงที่รามค�าแหงเป็นที่ยอมรับ

ขอสนับสนุนให้จัดโครงการฯ ที่ดีอย่างนี้ต่อไป”

อาจารย์แนะแนวหนุนรามคำาแหง 

สานต่อโครงการสานสัมพันธ์-เพิ่มพูนความรู้ครูแนะแนว

 อาจารย์บังอร ชาวน�้า อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

หอวังกล่าวว่าโครงการสมัมนาครแูนะแนวฯ ทีม่หาวทิยาลยั

รามค�าแหงจัดข้ึนเปิดโอกาสให้ทกุสถานศึกษา ท้ังสายสามัญ 

สายอาชีพ รวมถึงการศึกษานอกระบบทั่วประเทศ

ได้เข้าร่วมโดยได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปแนะแนวนักเรียน

ได้อย่างเหมาะสม จึงพยายามเข้าร่วมทุกครั้งที่มีโอกาส

เพราะหากไม่ได้มาสัมผัสด้วยตนเองจะไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ

ระบบการศึกษาที่รามค�าแหงมีพัฒนาการที่ดีและมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 “ครูน�าเรื่องราวของศิษย์เก่ารามค�าแหงท่ีประสบความส�าเร็จอันเกิด

จากความมุมานะพยายามไปเล่าให้เด็กในโรงเรยีนฟังอยูเ่สมอจนเกิดแรงบันดาลใจทีดี่ 

ไม่หลงไปกับค่านิยมต่างๆ คิดว่าระบบการศึกษาของรามฯ เป็นตัวช่วยพัฒนา-

ศักยภาพของเดก็ ช่วยเสรมิสร้างความมุง่ม่ัน อดทนโดยเฉพาะระบบพรดีีกร ี

เรยีนก่อนจบก่อน ท�าให้ลกูศิษย์หอวงัหลายคนประสบความส�าเรจ็จากรามค�าแหง”

 อาจารย์จินตนา ฉายสุวรรณ์ อาจารย์แนะแนว

โรงเรยีนเทพศิรนิทร์ พแุค จังหวดัสระบุร ีกล่าวว่าได้เข้าร่วม

โครงการสัมมนาครูแนะแนวเป็นปีที่ 2 โดยการเข้าร่วม 

ในครั้งแรกขณะเป็นอาจารย์แนะแนวท่ีโรงเรียนธัญบุรี 

จงัหวดัปทุมธาน ีจงึนับเป็นโอกาสดีท่ียังได้รบัมอบหมาย

ให้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง เพราะอาจารย์แนะแนว

ควรให้รบัข้อมูลของแต่ละหลกัสูตรทีเ่ป็นปัจจบัุน เพือ่เป็นการสร้างความพร้อม

ให้นักเรียนมีข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ

 “ท่ีโรงเรียนมีนักเรียนท่ีสนใจสอบถามเร่ืองระบบการเรียนพรีดีกรี

หลายคน เพราะรามค�าแหงสามารถตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งถ้านักเรียน 

สนใจจรงิ ๆ  สามารถสมัครเรยีนในส่วนภมิูภาคท่ีสาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัลพบุร ี

ได้เนื่องจากอยู่ใกล้สระบุรี ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีจัดโครงการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองทุกป ี

เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสให้ครูแนะแนวจากทั่วประเทศ ได้รับข้อมูล 

ของมหาวทิยาลยัแล้ว ยงัได้ฟังเทคนิค ได้รับความรู้ จากวทิยากรผูท้รงคุณวฒุ ิ

ที่คัดสรรมาเพื่อประโยชน์แก่อาจารย์แนะแนวที่มาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

เพือ่น�าไปเป็นแนวทางแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรยีน  ต้ังใจว่าจะน�าข้อมูล 

การศึกษาต่อไปประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการ 

วางแผนเลอืกสาขาวชิาท่ีตรงกับตลาดแรงงาน  อยากให้เด็กเรยีนจบแล้วมีงานท�า” 

 อาจารย์อภินพ การุณยเลิศ อาจารย์แนะแนว 

โรงเรยีนอสัสัมชญัพาณิชยการ กล่าวว่าได้เข้าร่วมโครงการฯ 

เป็นครั้งแรก แต่ได้รู้เกี่ยวกับการเรียนในระบบพรีดีกร ี

ทีร่ามค�าแหงมาก่อนหน้าน้ี  เพราะได้ข้อมูลจากอาจารย์แนะแนว

ท่ีโรงเรยีน ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการฯ มาตลอดหลายปี และ 

มีความคิดเหน็ว่าระบบการเรยีนทีร่ามค�าแหงเปิดโอกาส

ให้ผูเ้รยีนในหลายกลุม่ โดยเฉพาะระบบพรดีีกรเีป็นการเรยีนเส้นทางลดัทีช่่วยผูเ้รยีน

ประสบความส�าเรจ็ได้เรว็ข้ึน มีรปูแบบการเรยีนท่ีระบุไว้ชดัเจน (อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 “ปัจจุบันผมดูแลด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นอาจารย์แนะแนว

การเรยีนต่อ จงึมีโอกาสให้ค�าปรกึษานกัเรยีน เพราะทีโ่รงเรยีนเป็นระดับ ปวช. 1-3 

เน้นด้านบรหิารธุรกิจเป็นหลักสตูรภาษาองักฤษ (English Program) ผูท่ี้สนใจ 

ระบบพรดีีกรสีามารถเรยีนคู่ขนานกับการเรยีนปวช.1 หรอืเรยีนเป็นปรญิญาท่ี 2 

เสรมิอกี 1 ใบได้ ปัจจบัุนมีนักศึกษาพรดีีกรปีระมาณ 3-4 คน และมีผู้สนใจ

สอบถามเพิ่มขึ้นทุกปี”

 อาจารย์ปพัชญา สังข์น้อย อาจารย์แนะแนว 

โรงเรียนมัธยมวัดด่านส�าโรง จังหวัดสมุทรปราการ 

กล่าวว่าได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

มามากกว่า 5 ครั้ง โดยโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ ์

ระบบพรีดีกรีแก่นักเรียนชั้น ม.3 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 

ตนเป็นศิษย์เก่ารามค�าแหง จึงสามารถให้ค�าแนะน�า

ส่วนหน่ึงจากประสบการณ์ตรง อธิบายเรือ่งการเรยีนควบคูก่นัท้ังทีโ่รงเรยีน 

และการเรียนพรีดีกรีที่รามค�าแหง การเตรียมตัวอ่านหนังสือ การหาข้อมูล

ทางเวบ็ไซต์ ม.ร. เพือ่ให้นักเรยีนได้เห็นช่องทางทีเ่ป็นโอกาส ชีใ้ห้เหน็ประโยชน์

ที่นักเรียนจะได้รับและประสบความส�าเร็จได้เร็ว

 “ปัจจุบันที่โรงเรียนมีนักเรียนในระบบพรีดีกรีมากกว่า 10 คน และม ี

ส่วนหนึ่งที่จบชั้น ม.6 และยังเรียนต่อที่รามค�าแหงเป็นปริญญาที่ 2 ด้วย 

อาจารย์แนะแนวหนุนรามค�าแหงสานต่อโครงการสานสัมพันธ์-เพ่ิมพูนความรู้ครูแนะแนว (ต่อจากหน้า 6)

ในฐานะครูแนะแนวต้ังใจจะท�าหน้าท่ีให้ข้อมูลของรามค�าแหงให้เพิ่มมากขึ้น 

ตอบสนองกับนโยบายของมหาวทิยาลัยท่ีให้โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

โดยเฉพาะผู้ขาดแคลนก�าลังทรัพย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา

จากรามค�าแหงนับว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง”

 อาจารย์วุฒินันทน์  เรืองเอี่ยม  อาจารย์แนะแนว 

โรงเรยีนมัธยมวดัสงิห์ กล่าวว่าได้เข้าร่วมโครงการสมัมนา 

ครแูนะแนว ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2556 สลบัการเข้าร่วมกับอาจารย์ 

แนะแนวท่านอื่น ในภาพรวมมองว่าเป็นโครงการท่ีดี

ทั้งกับครูแนะแนวท่ีได้น�าข้อมูลไปถ่ายทอด และเป็น

โอกาสทีดี่ส�าหรบันักเรยีนได้มแีหล่งข้อมูลเป็นทางเลอืก

ในการเลือกเส้นทางศึกษาต่อ

 “ทีโ่รงเรยีนมนัีกเรยีนทีส่นใจสมัครเข้าเรยีนและสอบถามข้อมลูหลายคน 

การสัมมนาในวันน้ีท�าให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรามค�าแหงชัดเจนมากขึ้น 

รวมถึงได้ทราบว่ามีระบบการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ให้สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊กและ เว็บไซต์ ม.ร. 

การเข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละปีจึงเป็นประโยชน์ส�าหรับครูแนะแนวได้มา 

ปัดฝุ่นและรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ครูแนะแนวที่ไม่ได้เข้าร่วมอาจจะพลาด 

ข้อมูลปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไป”

 ค�าตอบคือ ไม่กนิ!!! ไม่ใช่อย่างนัน้ ชาวรามค�าแหง

ส่วนใหญ่คงเคยได้ลองล้ิมกับอาหารมากมายสไตล์ 

“All You Can Eat” จ่ายเงินครั้งเดียว ขบเคี้ยว 

ได้ทุกอย่างในร้าน ยกเว้นจานชามช้อนส้อม มาตาม

สายพานบ้าง เป็นหม้อต้มบ้าง เป็นเตาถ่านบ้าง หรือ

จะมาแบบ 2 in 1 ก็มี และตามโรงแรมต่าง ๆ ก็จะม ี

บุฟเฟต์นานาชาติ ม้ือกลางวัน ม้ือเย็นให้เลือก 

รับประทานกัน 

 แต่จะรบัประทานอย่างไรให้ไม่อ้วนล่ะ? หลายคน

คงอยากรูเ้คลด็ลบัแล้ว  วนัน้ีเรามีกลวธีิในการกินบฟุเฟต์มาให้ทกุคนได้ลองน�าไปใช้กนั

 ✯ 18 วิธีกับการกินบุฟเฟต์อย่างไรให้ไม่อ้วน

 1. ค้นหาร้านที่เข้าตา - ก่อนไปเราก็ต้องค้นคว้า ศึกษาเกี่ยวกับร้านบุฟเฟต์

ร้านนั้นก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจ มีรีวิวเกี่ยวกับรสชาติ หน้าตาของอาหาร ความสะอาด 

และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องราคา

 2. เลอืกร้านท่ีเราชอบ - การกินบฟุเฟต์ก็ต้องค�านึงถงึความชอบของตัวเองด้วย  

อย่าห่วงแต่ว่ามันลด ราคามันถูกอย่างเดียว เพราะเราคงไม่อยากจะเพิ่มความอ้วน 

ของตัวเองโดยการกินของไม่อร่อยหรอกจริงไหม

 3. เลอืกร้านอาหารทีมี่อาหารหลากหลาย - International 

Foods, Asian Foods จะตอบโจทย์ในข้อนี้มากท่ีสุดเพราะ 

เราสามารถเลือกอาหารได้หลากหลายในการรับประทานแค่หนึ่งมื้อเท่านั้น

 4. กลางวันดีกว่าม้ือเยน็ - ความแตกต่างท่ีเหน็ได้ชัดคือ ราคา ม้ือกลางวนัส่วนใหญ่

จะถูกกว่ามื้อเย็น แต่ที่ส�าคัญกว่านั้น เราจะมีเวลาย่อยอาหารนานมากกว่าจะนอน

 5. อย่าปล่อยให้หวิโซ - ท่ัวไปแล้วเวลาเรานัดกบัใครไปกนิบุฟเฟต์ เราจะอดอาหาร

ก่อนถงึม้ือเพราะกลวัจะกนิได้น้อย แต่ตามหลกัแล้ว การอดอาหารจะท�าให้กระเพาะอาหาร

ของเรานั้นหดตัวและจะท�าให้เราไม่สามารถกินได้เยอะอย่างที่ใจคิดเอาไว้ได้ ดังนั้น

อาจารย์คัดนางค์ ประไพทรัพย์ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์

“Buffet” กินอย่างไรให้ไม่อ้วน 

Hints for Health

“All  You  Can  Eat”

-ร้านบุฟเฟต์เขาชอบเขียนกัน-

ก่อนมื้อส�าคัญให้กินอะไรเบาๆ (ไม่กินนุ่นนะคะ) เช่น ซีเรียล ก่อนได้

 6. เอาของเก่าออก - ก่อนทีเ่ราจะเอาของใหม่ใส่เข้าไป เราควรท่ีจะขบัถ่ายของเก่าออกมาก่อน

 7. สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย - เป็นเสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่น เราไปกินบุฟเฟต์ ไม่ได้ไป

เดินไฟนอลวอร์ค ฉะนั้นยางยืดจะเหมาะกับแคมเปญนี้ที่สุด

 8. ออกก�าลังกายสักนิด - เตรียมร่างกายและระบบเผาผลาญของเราให้พร้อม

ก่อนเจอศึกใหญ่ด้วยการออกก�าลงักาย  กระตุ้นการเผาผลาญพลงังานและการไหลเวยีนของเลอืด

 9. จิบน�้าไว้ - ก่อนไปกินบุฟเฟต์ น�้าก็เป็นสิ่งส�าคัญ ควรจิบอย่างสม�่าเสมอเพื่อ

ให้ระบบต่างๆของร่างกายท�างานได้อย่างไม่มีหยุดชะงัก

 10. จานจิ๋วแต่แจ๋ว - เวลาไปถึงร้าน ขนาดของจานเป็นสิ่งส�าคัญ มันจะเป็นข้อ

บังคับเล็กๆให้เราตักอาหารได้น้อยลง และรับรู้รสชาติได้มากขึ้น ถ้าอร่อยก็สามารถ

เดินกลับมาตักได้อีกหลายๆครั้งไม่ว่ากัน

 11. เร่ิมท่ีซุปหรือสลดั - เหมือนเวลาเราออกก�าลงักายกมี็การวอร์มอพั เพือ่อบอุน่

ร่างกาย ซุปและสลัดจะท�าให้กระเพาะเริ่มปรับตัวและเริ่มท�างาน จากงานเบาๆก่อน

ไปเจองานหนักๆเช่น สเต็ก พิซซ่า ข้าวหน้าปลาไหล เป็นต้น

 12. ช้าแต่ชัวร์ - บุฟเฟต์ถึงจะมีเวลาก�าหนด แต่เวลาที่ให้นั้นก็มากพอที่เราจะ

สามารถลิม้ลองทกุอย่างในไลน์อาหาร เพราะฉะน้ันค่อยๆกิน ค่อยๆเค้ียว เราจะรูสึ้กดีข้ึน

 13. เติมความหวานคั่นเวลา - กินไปได้สักพักเริ่มแน่น ของหวาน หรือช็อกโกแลต 

ในปรมิาณน้อยจะช่วยให้ร่างกายสร้างความสมดุลกลบัมาอกีครัง้ แล้วเรากล็ยุกนัต่อเลย

 14. กินของแพงก่อน - สอดส่องหาของแพงก่อน เช่น อาหารทะเล เนือ้เกรดพรเีม่ียม 

ก่อนที่ท้องจะรับไม่ไหวซะก่อน ที่ส�าคัญค้นหาโปรตีนหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรต

 15. พกัน�า้ไว้ก่อน - ช่วงการกนิบฟุเฟต์ด่ืมน�า้น้อยๆ เพือ่เพิม่ท่ีให้กระเพาะน้อยๆของเรา 

 16. พักสักนิด จิบชาสักหน่อย - กินชาร้อนแทน ถ้าจะให้เวิร์ค ชาPeppermint  

ดีที่สุด เพราะจะช่วยระบบย่อยอาหารให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 17. ลุกขึ้นเดิน - การเดินจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกดี ค้นหาอากาศปลอดโปร่ง 

บริหารร่างกายเบาๆ แกว่งแขนเบาๆ

 18. สติ - ข้อนี้ส�าคัญ เราต้องมีสติในการกิน คิดถึงผลที่จะตามมา ถ้ากินมากไป

อาจจะเกิดข้อเสียหลายอย่าง เช่น น�้าหนักขึ้น อาหารไม่ย่อย อาหารเป็นพิษ สติเท่านั้น

ที่จะท�าให้เราผ่านสมรภูมิบุฟเฟต์ได้อย่างไม่เจ็บตัว

 ลองน�าไปใช้กันดู ผู้เขียนก็อยากเห็นชาวรามค�าแหงมีสุขภาพดี มีความสุข

ในการรับประทาน แต่ก็อย่าลืมเรื่องการออกก�าลังกาย การรักษาสุขภาพ บุฟเฟต์รับ-

ประทานได้แต่ต้องบริโภคแต่พอดี เพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี

แหล่งอ้างอิง  http://www.savethestudent.org
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ประสบการณ์การฝึกอบรมภาคสนามฤดูร้อนด้านนิเวศวิทยาทางทะเล ณ ประเทศญี่ปุ่น

Marine Ecology Summer Field Course 2017 Amakusa Marine Biological Laboratory, Kyushu University, Japan

 ศูนย ์ปฏิบัติการวิ จัยทางทะเลอะมากุสะ 

(Amakusa Marine Biological Laboratory, AMBL), 

มหาวทิยาลยัควิช ู(Kyushu University) ร่วมกบัสมาคม

เพื่อการศึกษาระบบนิเวศชายฝั ่งเอเชีย-แปซิฟิก  

(Society for Coastal Ecosystems Studies - Asia Pacific, 

SCESAP) จดัการฝึกอบรมภาคสนามฤดูร้อนด้านนเิวศวทิยา 

ทางทะเลระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2560 เพื่อ 

พฒันาศักยภาพของนักวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ หลกัสตูรนี ้

เน้นการออกภาคสนาม ร่วมกบัการท�างานในห้องปฏบิติัการ 

การวเิคราะห์ข้อมูล และการน�าเสนอผลงานวจิยั รวมถงึ 

การอภปิรายแลกเปลีย่นแนวความคดิของกลุม่นักศึกษา 

การฝึกอบรมครัง้น้ีมีนกัศึกษาในภมิูภาคเอเชยี-แปซิฟิก

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าร่วมฝึกอบรม 

รวมท้ังดิฉันซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก

กลุ ่มวิ จัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง และเป็นนกัศึกษาไทยคนเดียวทีไ่ด้รบัโอกาส

ให้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยการประสานงาน

และสนับสนุนจาก ผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน อาจารย์-

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนายกสมาคมวิทยาศาสตร์

ทางทะเลแห่งประเทศไทย

 มหาวิทยาลัยคิวชู เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ที่ เก ่ าแก ่และมีชื่อ เสียงในระดับแนวหน้าของ

ประเทศญี่ปุ่น ก่อต้ังในปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454)  

อยูท่ีเ่มอืงฟกุโุอกะ (Fukuoka) บนเกาะควิช ู(Kyushu) 

หรอืเกาะทางตอนใต้ของประเทศญีปุ่น่ ส�าหรบั AMBL 

เป็นสถานีวิจัยด้านชีววิทยาทางทะเล ตั้งอยู่บนเกาะ

อะมากุสะ (Amakusa) ซึ่งอยู่ในเขตเมืองคุมาโมโต 

(Kumamoto) แต่อยูใ่กล้กบัเมืองนางาซากิ (Nagasaki)

 การปฏบิติังานในภาคสนาม ศึกษาระบบนเิวศ- 

หาดหนิ (Stony and rocky shore Ecosystem) ผูเ้ข้าร่วม

การอบรมได้ฝึกการประเมินและเก็บตัวอย่างสัตว์-

ทะเลหน้าดินในเขตน�้าข้ึน-น�้าลง โดยท�าการศึกษา 

นิเวศวิทยาในเขตน�้า ข้ึนสูงสุดและน�้าลงต�่ าสุด  

เก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินมาจ�าแนกชนิดในห้อง

ปฏิบัติการ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ

 มีการศึกษา Tidepool assemblages ซึ่งเป็น 

แอ่งน�า้ท่ีเกดิจากการกดัเซาะของน�า้ทะเล ในช่วงเวลา 

น�้าลงจะมีน�้าทะเลค้างอยู่ในแอ่งน�้า ท�าให้ส่ิงมีชีวิต 

ในทะเลยงัคงอาศัยอยูไ่ด้ แต่ต้องทนกับสภาพแวดล้อม

ทีมี่ความแปรปรวนสงูมาก การส�ารวจส่ิงมีชวีติในแต่ละ 

Tidepool โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่เป็น 

กลุ่มปลา ถ้า Tidepool มีขนาดใหญ่ก็จะพบความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิตมากข้ึน เนื่องจากมีพื้นที่

แหล่งที่อยู่มากกว่า

 การศึกษาพฤติกรรมของหอยฝาเดียว 2 ชนิด 

คือ Monodonta labio และ Nerita japonica เพื่อ

วิ เคราะห ์ป ัจจัยสิ่ งแวดล ้อมท่ีมีบทบาทส�าคัญ 

ในการควบคุมจ�านวนประชากร และกระบวนการ

ทางนิเวศวิทยา

 

 การท�างานในห้องปฏิบัติการ เป็นการอบรม

ให้นกัศึกษาฝึกการสงัเกต การจ�าแนกส่ิงมีชวีติตามหลกั 

อนกุรมวธิาน การจดัเตรยีมอปุกรณ์ต่างๆ การวเิคราะห์ข้อมลู 

การออกแบบงานวิจัย และการอภิปรายร่วมกัน 

ในกลุม่นกัศึกษา เพือ่การน�าเสนอหวัข้อวจัิยท่ีน่าสนใจ

 ผลงานวจิยัทีดิ่ฉนัได้น�าเสนอ 

จากการฝึกภาคสนามครั้งน้ี  

คอื องค์ประกอบของสตัว์ทะเล-

หน ้า ดินในกลุ ่ม ส่ิงมีชีวิต

ปะการงับรเิวณฮารเุฮ (Composition of macrobenthic 

animals on corals communities at Haruhae)

 นอกจากนี้ยังมีการสัมมนากลุ่มย่อยของนักศึกษา

ปริญญาโทร่วมกับอาจารย์ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล เพื่อน�าเสนองานวิจัย หรือ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีก�าลังด�าเนินการอยู ่  

รวมถึงอภิปรายงานวิจัยพื้นฐานด้านนิเวศวิทยา 

ทางทะเลในภาพรวมของโลก ท�าให้นกัศึกษาได้มีโอกาส

แลกเปลีย่นความรู ้ได้รบัข้อเสนอแนะทีมี่ความก้าวหน้า

และทันสมัย ซ่ึงสามารถน�ามาปรบัปรงุแก้ไขงานวจิยั 

ส�าหรับการท�าวิทยานิพนธ์ต่อไป

 การฝึกอบรมครั้งน้ีท�าให้ได้รับประสบการณ์

และแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับนักศึกษาในระดับ

นานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อน�าความรู้ 

ทีไ่ด้รบัมาปรบัปรงุการศึกษาวจัิยในอนาคต นอกจากนี ้

ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายของนักวิจัย 

รุน่ใหม่ในเอเชยี-แปซฟิิก เรยีนรูแ้ลกเปลีย่นวฒันธรรม

ที่หลากหลายในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึก 

ท�างานวจัิยในระบบของนักวทิยาศาสตร์ญ่ีปุน่ ตลอดจน 

แนวทางด�าเนินงานวิจัยจากนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่น 

ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ละอองดาว จงรักษ์ กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ระบบนิเวศหาดหิน Tidepool  assemblages

หอยฝาเดียวชนิด Monodonta labio หอยฝาเดียวชนิด  Nerita  japonica

อาจารย์และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคสนามฤดูร้อนด้านนิเวศวิทยาทางทะเล



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ

ในยามปกติ ประจำาปีการศึกษา 2560

ถาม  1. ขณะนีก้�าลงัเรยีนในรหสันกัศึกษาพรดีีกรี

ลงวิชาเรยีนของคณะรฐัศาสตร์ ถ้าจะย้ายไปเรียนวชิา

ของคณะอืน่ การท่ีจะได้เกยีรตินิยม ต้องเรียนต่อเน่ือง

หลังจากที่จบ ม.6 หรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวกัน 

 2. ถ้าย้ายคณะแล้วเทียบโอนหน่วยกิต

จากคณะเก่าเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าต้องเริ่มต้นปี 1 ใหม ่

ใช่หรือไม่ หรือนับรวมกับตอนที่เราเรียนพรีดีกรี

ตอบ 1. จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2551 “ส�าหรับ 

ผูท่ี้สมัครท่ีมีหน่วยกติสะสม (นกัศึกษา Pre-degree) 

เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวชิามาก่อน 

ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา

เป็นรายกระบวนวชิาโดยไม่ได้รบัปรญิญา พ.ศ 2537 

ข้อ 8 วรรค 2 หรอืระเบียบมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพือ่เตรยีมศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 ซึ่ง

มหาวิทยาลยัรบัรองและรบัเข้าเป็นนกัศึกษาต่อเน่ือง

ตามข้อ 5 ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกติสะสมจากมหาวทิยาลยั

เป็นจ�านวนหน่วยกิตท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร 

และอาจพจิารณาเสนอชือ่ให้ได้รบัเกยีรตินยิมตามข้อ 20 

โดยอนุโลม

 นักศึกษาต้องศึกษาภายในก�าหนดเวลา 

ในหลักสูตรคือนับจากวันสมัครเป็นนักศึกษา 

Pre-degree รวมกับการสมัครเป็นนักศึกษาปกติ

รวมแล้วระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินระยะเวลา

ท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรในสาขาท่ีจบการศึกษา 

เช่น ในกรณีหลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตร 4 ปี  

ถ้าเรยีน Pre-degree มา 3 ปี เม่ือสมัครเป็นนกัศึกษาปกติ

ต้องเรยีนอีกไม่เกนิ 1 ปีการศึกษา และจบการศึกษา 

จงึจะมสิีทธ์ิได้เกยีรตินยิม แต่ทัง้น้ีนกัศึกษาต้องสมัคร

เป็นนักศึกษาภาคปกติหลงัจากทีล่าออกจากนกัศึกษา 

Pre-degree ทันท ี (ในช่วงท่ีมหาวทิยาลยัเปิดรบัสมัคร

นักศึกษาใหม่)

 2. ถ้านักศึกษาจะมีสิทธ์ิได้เกียรตินิยม 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 แต่ถ้าจะจบ 

การศึกษาแบบปกติ นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ถงึจะใช้สทิธ์ิเทยีบโอนวชิากถ็อืว่าเป็นนกัศึกษาปี 1 

ไม่นับรวมกับที่เป็นนักศึกษา Pre-degree

กองบรรณาธิการ

 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผนัเข้ารบัราชการเป็นทหารกองประจ�าการแก่บุคคลซึง่อยูร่ะหว่างการศึกษา

หรอืเรยีนรู ้พ.ศ.2549 ข้อ 2 (1) (ก) ก�าหนดให้บคุคลซึง่จะได้รบัการผ่อนผนัเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�าการ 

ส�าหรับนักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาหรือไม่ต้องเข้าชั้นเรียนจะต้องมีผลการศึกษา

สอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน  เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะ

เหตุสุดวิสัย  ซึ่งสถานศึกษาให้การรับรอง นั้น

 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จึงประกาศ

ให้นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ 

ในยามปกติ  ประจ�าปีการศึกษา 2560

 1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอท�าการผ่อนผันฯ

  1.1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่ในปีการศึกษา 2560  เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ.2536-2540  

และยังไม่เคยท�าการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการไว้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  1.2 นักศึกษาที่ขอท�าการผ่อนผันฯ ต้องมีผลการสอบไล่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต

  1.3 นกัศึกษาทีเ่กิดระหว่าง พ.ศ.2536-2540 และเคยขอท�าการผ่อนผนัเข้ารบัราชการทหารกองประจ�าการ

ไว้กับสถานศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต้องขอท�าการผ่อนผันฯ ใหม่  เมื่อเข้าศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในปีแรก

  1.4 นักศึกษาทีข่อท�าการผ่อนผนัฯ ต้องไม่เป็นนักศึกษาทีก่�าลงัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นปีการศึกษา 2560

  1.5 นกัศึกษาท่ีเคยเข้ารบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร  และเคยใช้สทิธ์ิยกเว้นการรบัราชการทหารในฐานะ 

นักศึกษาวิชาทหารมาแล้ว  แต่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารต่อในปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2560)  ถ้าจะขอ

ท�าการผ่อนผนัฯ ต้องท�าการเพกิถอนสทิธ์ิการยกเว้นในฐานะนักศึกษาวชิาทหารก่อนจงึจะขอท�าการผ่อนผนัฯ ได้

  1.6 นักศึกษาท่ีขอรับสิทธ์ิเพื่อขอรับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2560  และเป็นผู้ที่เกิด 

พ.ศ.2536-2540  จะต้องขอท�าการผ่อนผันฯ มิฉะนั้นจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร

  1.7 นักศึกษาท่ีเคยยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ ไว้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงแล้วไม่ต้องขอท�าการ 

ผ่อนผันฯ อีก  แต่ต้องลงทะเบียนเรียนโดยสม�่าเสมอทั้งภาค 1 และภาค 2  และน�าผลการสอบไล่ที่สอบได้

ไม่น้อยกว่าภาคละ 9 หน่วยกิต (ไม่นับภาคฤดูร้อน) ไปแจ้งที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (รามฯ 1)  เพื่อขอรักษาสิทธิ์การผ่อนผันฯ  หากนักศึกษาไม่ส่งผลการสอบ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะด�าเนินการเพิกถอนสิทธิ์การผ่อนผันฯ ตามกฎหมายทันที

  1.8 กรณีท่ีนักศึกษามีผลการสอบไล่ได้ไม่ถึง 9 หน่วยกิต  เน่ืองจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย   

ให้น�าหลักฐานมาแสดงให้ทางมหาวิทยาลัยรับรอง เช่น กรณีป่วยระหว่างสอบและไม่สามารถเข้าสอบได้  

ให้น�าใบรับรองแพทย์มาแสดง

 2. หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

  2.1 ใบแทนใบแจ้งผลการสอบ (ใบเกรด) ท่ีได้ประทับตราและลงนามรับรอง  ซึ่งต้องมีผลการ 

สอบไล่ภาค 1/2560 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ขอได้ที่ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป. จุด One  Stop  Service อาคาร KLB ชั้น 1)  หรือ คณะที่นักศึกษาสังกัด  จ�านวน 2 ฉบับ

    2.2 ส�าเนา สด.9  จ�านวน 2 ฉบับ

    2.3 ส�าเนา สด.10 ในกรณีที่ย้ายภูมิล�าเนาทหาร (ถ้ามี) จ�านวน 2 ฉบับ

    2.4 ส�าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จ�านวน 2 ฉบับ

    2.5 ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 2 ฉบับ

    2.6 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จ�านวน 2 ฉบับ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิล�าเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ)

    2.7 ส�าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ�านวน 2 ฉบับ

    2.8 การเปลีย่นชือ่ตัว-ชือ่สกลุ ต้องน�าหลกัฐาน สด.9 และ สด.35 ไปเปล่ียนชือ่ตัว-ชือ่สกลุให้ถูกต้อง

เรียบร้อยจึงจะท�าการผ่อนผันฯ ได้

    2.9 บัตรประจ�าตัวนักศึกษามหาวทิยาลัยรามค�าแหง  และใบเสรจ็รบัเงินลงทะเบยีนเรียนภาคปัจจุบัน

ซึ่งแสดงว่านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่ จ�านวน 2 ฉบับ

  2.10 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 2 ฉบับ

 ก�าหนดรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ ประจ�าปีการศึกษา 2560   

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา  

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (รามฯ 1) (อ่านต่อหน้า 10)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ตามรอยพระยุคลบาทฯ (ต่อจากหน้า 4)

เพราะการเสด็จฯทรงเยี่ยมชาวบ้านท�าให้พระองค์

ทรงทราบปัญหาที่แท้จริง ตระหนักถึงความเป็นอยู่ 

ทรงได้ฟังจากปากของชาวบ้าน เช่น ชาวเขาท่ีเคยปลกูฝ่ิน 

พระองค์ทรงแนะน�าให้ปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน 

บางหมู่บ้านเสด็จฯบ่อยครั้งเพราะพระองค์ทรง

อยากเห็นความคืบหน้าหรืออุปสรรคหลังจาก

พระราชทานค�าแนะน�าแล้ว 

 พล.ต.อ.วสิษฐ กล่าวช่วงท้ายว่าตลอดระยะเวลา 

70 ปี แห่งการครองสิรริาชสมบติั ในหลวงรชักาลที ่ 9 

ไม่เคยนึกถึงเรื่องอื่นเลย ทรงต้องการอย่างเดียว คือ 

ความสุขของประชาชน  ดงัในพระราชพธีิบรมราชาภเิษก 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ท่ามกลางมหาสมาคม 

พระองค์ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการว่า 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข

แห่งมหาชนชาวสยาม” น่ันคอืสญัญาท่ีให้ไว้กบัคนไทย 

ตลอด 70 ปีท่ีทรงครองราชย์พระองค์ไม่เคยผดิสัญญาเลย 

ทรงสละพระวรกาย อทิุศเวลาท�างานหนักจนกระท่ัง 

ทรงพระประชวรก็ยังนึกถึงคนไทยอยู่ตลอดเวลา 

ว่าจะท�าอย่างไรให้คนไทยมีความสุข

 จากนี้ วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ประชาชน

ต้องร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมี

ต่อประชาชนคนไทย สิ่งที่จะท�าได้ใกล้ตัวที่สุด คือ 

การรักษาศีล 5 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ 

เม่ือพระองค์จากพวกเราไปแล้ว ส่ิงท่ีคนไทยควรจะท�า 

คือ ศึกษาพระราชกรณยีกจิของพระองค์ แล้วสานต่อ

ท�าให้ส�าเร็จเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองถือเป็นการ

ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

 GER3302 

(German for Tourism 2)

 ✎ วชิา GER 3302  (German for Tourism 2) 

เรียนทุกวันพุธ  เวลา 13.30 - 15.20 น.  เรียนท่ีห้อง 

ปฏบัิติการทางภาษา อาคาร TCB ห้อง 604 โดยมีต�ารา

ประกอบการเรียนที่ผลิตขึ้นเพื่อสนองความต้องการ

ของนักเรยีน นักศึกษา ผูท่ี้ท�างานธุรกจิโรงแรม ภตัตาคาร 

ร้านค้า  หรือส�าหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และ 

ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาเยอรมัน  ต�าราเล่มนี้เน้น 

ทักษะทางด้านการฟังและการพดู  พร้อมทัง้สอดแทรก 

ความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง งานโรงแรม ภัตตาคาร 

ร้านค้า ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี เทศกาล วดัวาอาราม

และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ประกอบกับภาษาที่ใช้

 ความรูเ้ก่ียวกบังานโรงแรม ภตัตาคาร ร้านค้า 

ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วดัวาอารามต่างๆ 

ท่ีปรากฏในต�าราเล่มน้ีเป็นเพยีงแง่มุมหน่ึง  วตัถปุระสงค์

ที่ส�าคัญ คือ  การเรียนรู้ศัพท์ ส�านวน ภาษาที่ใช้  เพื่อ

ให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารกับแขกท่ีมาจากประเทศ 

ที่ใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการใช้

ต�าราเล่มนี ้ ขอให้ผูเ้รยีนศึกษาตามข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้ 

ให้ในหนังสืออย่างละเอียด  และหม่ันฝึกฝนและ 

ท�ากจิกรรมท่ีก�าหนดให้ในหนังสือทกุข้ันตอน อกีท้ัง 

การใช้ภาษาเยอรมันเป็นเรือ่งของทักษะ  ผูเ้รยีนจงึควรฝึกฝน 

เพือ่ช่วยให้พฒันาทกัษะการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 ✎ ค�าอธิบายรายวิชา

 ศึกษาการใช้ศัพท์ ส�านวนพืน้ฐานภาษาเยอรมัน  

ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในระดับท่ีสูงกว่า 

GER 2301  โดยค�านึงถึงความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  

(ควรเรียนกระบวนวิชา GER 2301  มาก่อน)

 A study of vocabulary and expressions used 

in tourism on the higher level than GER 2301, taking 

intercultural aspects into consideration.  (Recommended 

preliminary course: GER 2301)

 ✎ วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให ้ผู ้ เรียนมีความเข ้าใจเกี่ยวกับ

โครงสร้าง ศัพท์ ส�านวนภาษาเยอรมัน  ที่ใช้ในธุรกิจ

การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้า

 2. เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถใช้ภาษาเยอรมัน

ติดต่อส่ือสาร  ช่วยเพิม่พนูประสิทธิ ภาพของงานทีท่�า  

และพัฒนาตนเองในด้านงานอาชีพ

 ✎ รายชื่อบทการเรียน

บทที่ 1 Verkehrsverbindungen empfehlen
รศ. ดร. ประภาวดี  กุศลรอด

บทที่ 2 Sehenswürdigkeiten empfehlen

บทที่ 3 Bangkoks Ausflugsprogramm 

บทที่ 4 Wegbeschreibung

บทที่ 5 Tempeltour

บทที่ 6 Positionen & Gesten Buddhas

บทที่ 7 Als Gast in Thailand sollte man beachten 

บทที่ 8 Thailändisches Essen

บทที่ 9 Gespräch  über  kulisnarische  Genüsse

บทที่ 10 Das  Loy-Kratong-Fest

บทที่ 11 Das  Songkranfest

บทที่ 12 Der Chatuchak Wochendendmarkt

บทที่ 13 Krankheit:  Beim  Arzt

บทที่ 14 Die  thailändischen  Landesfrüchte

บทที่ 15 Die  Rechnung  klären

 ✎ ข้อแนะน�าก่อนใช้ต�าราประกอบการเรยีน

ก่อนเข้าชั้นเรียนหรือเรียนด้วยตนเอง

 ก่อนเริ่มลงมือศึกษาเนื้อหาแต่ละบท  ผู้เรียน

ควรท�าแบบทดสอบก่อนการเรยีน เพือ่เป็นการทบทวน

ความรูท่ี้เคยเรยีนมาแล้ว  และตรวจสอบค�าตอบกับเฉลย 

ท่ีให้ไว้ท้ายต�ารา เม่ือผูเ้รยีนศึกษาเน้ือหาทุกบทจบแล้ว 

ให้ท�าแบบทดสอบประเมินผลการเรยีนหลังการเรียน

และตรวจสอบค�าตอบกบัเฉลย  เพือ่ทีผู่เ้รยีนจะได้ทราบว่า 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาวิชาในต�าราเล่มนี้

เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

 ✎ การวัดผล

 ส�าหรับผู้ที่สามารถเข้าเรียนสม�่าเสมอ วัดผล-

จากการเรียนในห้องเรียน ที่ผู้เข้าเรียนได้ฝึกพูดและ

โดยเอาไปใช้ในสถานการณ์จรงิได้  โดยก�าหนดคะแนน

ส่วนนี้ 50 % และสอบข้อเขียนอีก 50 %  ส่วนผู้ที่ไม่-

สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ วัดผลด้วยมีการสอบ

ปากเปล่าและข้อเขียนอย่างละ 50 % เช่นกัน อาจนัด

สอบปากเปล่าในวันเวลาท่ีนักศึกษาสะดวก นอกจากน้ัน 

นักศึกษายังสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการเรียน

เพิ่มเติมที่มีทั้งภาพประกอบ คลังศัพท์ ไวยากรณ์ 

ภาพยนตร์ประกอบ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายใน

ระบบ Moodle ท่ีเป็นระบบท่ีทันสมัยมากทีเดียว

ของสาขาวชิาภาษาเยอรมนั การจะเข้าระบบดังกล่าวได้ 

ให้ผู้เรียนติดต่อ อาจารย์Michaela Zimmermann  

ที่คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง HUB 2307

 ✎ การให้ค�าปรึกษา

 นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัย  ปัญหา- 

ในการเรียน  การส่งการบ้าน  การท�ากิจกรรมต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านส่ือสังคมออนไลน์

ต่างๆ ผ่านระบบ Moodle หรือติดต่ออาจารย์ผู้สอน 

รศ. ดร. ประภาวดี กุศลรอด ได้ทุกวัน ที่ kusolrod@

yahoo.com หรือโทร. 099-157-1616

 นักศึกษาท่ีขอท�าการผ่อนผันเข้ารับราชการ

ทหารกองประจ�าการเรียบร้อยแล้ว  ต้องปฏิบัติตาม 

พระราชบญัญติัรบัราชการทหาร พ.ศ.2497 ทุกประการ  

คือ ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) 

และไปแสดงตนในวนัตรวจเลอืกเข้ารบัราชการทหาร 

ณ ภูมิล�าเนาทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบ ุ

ไว้ในหมายเรยีกฯ มิฉะน้ันจะมีความผดิตามกฎหมาย

การขอผ่อนผันฯ (ต่อจากหน้า 9)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ 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

 

ราษฎรของพ่อฯ (ต่อจากหน้า 3)

 นายชยพัทธ์  วนัโพนทอง  

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยั-

ราชภัฏจันทรเกษม  กล่าวด้วย 

ความซาบซ้ึงในพระมหากรณุาธิคณุ 

ว่าพระราชหฤทัยของพระองค์ท่าน 

มีแต่พสกนิกร  เป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสียสละ  ทั้งที ่

พระองค์จะอยู่อย่างสุขสบายก็ได้  เพระไม่มีกฎหมาย

ข้อใดบงัคบัให้พระองค์ต้องท�า  แต่ในหลวงของแผ่นดินไทย 

เลือกที่จะทรงอุทิศเวลาส่วนพระองค์เพื่อทุกข์สุข

ของราษฎร

 “ในหลวงเป็นแบบอย่างทีดี่ของคนไทยทกุคน  

เป็นเหมือนพ่อของประเทศ  แม้พระองค์จะไม่อยูแ่ล้ว  

แต่คุณประโยชน์นานัปการที่ทรงท�าไว้ยังคงเป็นมรดก 

ของแผ่นดิน  โดยเฉพาะความรกัทีท่รงมีต่อพสกนกิร 

 รองศาสตราจารย์วศิิษฐ์  ทวเีศรษฐ  รองอธิการบดี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัเพชรบรูณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดนครพนม ร่วมมอบ- 

ดอกไม้จนัทน์ จ�านวน 1,000 ดอก ให้กบัผูใ้หญ่บ้าน

หมู่ที่ 6, 9 และหมู่ที่ 12 ต�าบลนาแก อ�าเภอนาแก

จงัหวดันครพนม  เพือ่ใช้ในพระราชพธีิถวายพระเพลงิ- 

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมิูพลอดุลยเดช  และร่วมประชมุเพือ่เตรยีมพร้อม 

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ  

ในพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อกีท้ังยัง 

ได้มอบหนังสือวชิา RAM1000 ให้กบัผูน้�าหมู่บ้าน

เพื่อให้ทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ด้วย

กิจกรรมสาขาฯ 
จังหวัดนครพนม

ของพระองค์  ท�าให้คนไทยรักในหลวงและรักกันได้

ตามที่พ่อสอน”

 “ อ ย า ก ซึ ม ซั บ แ ล ะ

จ ด จ� า เ รื่ อ ง ร า ว เ กี่ ย ว กั บ

พระองค์ท่านให้มากท่ีสุด..” 

นางสาวรชันา  นานช้า  นกัศึกษา 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย-

ราชภฏัจนัทรเกษม  กล่าวด้วยความภาคภมิูใจทีไ่ด้เกดิมา 

บนแผ่นดินไทยใต้ร ่มพระบรมโพธิสมภารของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9  และกล่าวต่ออีกว่าตั้งแต่เกิดมา 

ในรัชสมัยของพระองค์  เห็นว่าทรงงานเหนื่อยเพื่อ 

ประชาชนคนไทยมาโดยตลอด  และประทบัใจทีไ่ด้เหน็ 

คนไทยร่วมกนัสานต่อพระราชปณธิานของพระองค์  

สานต่อความดีท่ีพ่อท�า  เป็นสมบติัท่ีดีท่ีสดุท่ีทรงทิง้ไว้ให้

ม.ร.สานสัมพันธ์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

และฉายภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่อง “Mother” จาก

ประเทศอินโดนีเซีย

       นอกจากน้ี ยังจัดฉายภาพยนตร์คุณภาพจาก  

5 ประเทศอาเซียน ได้แก่  เรื่อง “YOU MEAN THE 

WORLD TO ME” ก�ากับโดย Saw Teong Hin 

จากประเทศมาเลเซีย เรื่อง “ARIEL & OLIVIA” 

ก�ากับโดย Mr.Kan Lume จากประเทศสิงคโปร์ เรื่อง 

“PAMILYA  ORDINAYO” ก�ากับโดย Mr.Eduardo 

Roy Jr. จากประเทศฟิลิปปินส์ เรื่อง “I WANT 

YOU TO BE” ก�ากับโดย นายบัณฑิต สินธนภารดี 

จากประเทศไทย และเรือ่ง “YELLOW FLOWERS  

ON THE  GREEN  GRASS”  ก�ากบัโดย Mr.Victor Vu 

จากประเทศเวียดนาม ท้ังนี้ ภาพยนตร์ทุกเรื่องมี 

บทบรรยายภาษาไทย  และจะเปิดฉายให้ประชาชน

ทั่วไปเข้าชมฟรีตลอดเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 23 - 24 

 

 นางลกัขณา  ยงไสว  หัวหน้าสาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลมิพระเกยีรติจังหวดัเพชรบรูณ์ น�าคณะบุคลากร

และนักศึกษาเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

เน่ืองในวนัปิยมหาราช เม่ือวนัที ่ 23 ตุลาคม 2560 

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

ของพระองค์ท่าน ณ หน้าที่ว่าการอ�าเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

รามฯ-เพชรบูรณ์ 
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

ม.ร. เปิดบรรยาย
ภาค 2/2560 (ส่วนกลาง) 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

พฤศจิกายน  2560  ณ  อาคารสุโขทัย  ห้อง  322  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ผูส้นใจสามารถตรวจสอบรอบการฉาย และรายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ี www.facebook.com/RUFILMFEST  

หรือคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 10 โทร.0-2310-8980

 นบัจากวนัทีหั่วใจคนไทยวปิโยค  13 ตลุาคม 2559 

จวบจนวนิาทีแห่งความอาดูรท่ีเหล่าพสกนกิรท่ัวประเทศ 

ร้อยดวงใจร่วมถวายดอกไม้จันทน์ด้วยส�านึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้น  รอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

และหยาดเหงือ่ของพระราชาทีไ่หลรนิเพ่ือความอยูดี่ 

มกีนิของราษฎร  จะตราตรงึในหัวใจคนไทยตราบนจินรินัดร์  

พร้อมคอยย�า้เตอืนให้เราหวนมองดูตนถงึสิง่ทีค่วรกระท�า   

ทีเ่ป็นหน้าทีข่องทกุคนเพ่ือรกัษาแผ่นดินไทย  รวมถึง 

ช่วยกันแบ่งเบาพระราชภาระอันหนักอึ้งด้วยการสานต่อ 

พระราชปณิธาน  น้อมน�าค�าสอนพ่อมาปรบัใช้  และรูร้กั- 

สามัคคีกันเพ่ือความมั่นคงของชาติอันเป็นมรดก

จากบรรพบุรุษไทย



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๑) วันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

 

 

 รองศาสตราจารย์วศิษิฐ์ ทวเีศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ น�าบุคลากร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพระราชพิธีถวาย-

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 

ร่วมเป็นจิตอาสาบริการประชาชนในอ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานดอกไม้จันทน์ และ

งานโยธา เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน�้าใจ ของชาวรามฯ และปวงชนชาวไทย

ทุกหมู่เหล่าน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รามฯ เพชรบูรณ์ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร 

โดยเปิดอบรมใน 2 จังหวัด ได้แก่ ระหว่างวันที่ 

18-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจัิงหวดันครราชสีมา 

และระหว่างวันที่ 25 - 26  พฤศจิกายน 2560 

เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ทราบ

และเข้าใจถงึความส�าคัญของวธีิการ ข้ันตอนในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจน 

กฎหมายอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง และสามารถปฏบิติังาน

ได้อย่างถกูต้อง มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด 

รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ

 ส�าหรบัหวัข้อท่ีฝึกอบรม ได้แก่ 1) ความรูท้ัว่ไป 

เกีย่วกับ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิาร-

พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงท่ีออกตาม 

พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการ

จดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

2) กระบวนการ ข้ันตอน และวธีิการจดัซ้ือจดัจ้าง 

3) การจัดท�าสัญญา การบริหารสัญญาและการ

ตรวจรับพัสดุ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูป้ระกอบการ 5) การท้ิงงาน 6) ความเสีย่งเกีย่วกับ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ และ 

7)  กรณศึีกษา  และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

  ผู ้สนใจสามารถสมัครได ้ ต้ังแต ่บัดนี้

เป็นต้นไป ท่ีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทย-

บรกิารเฉลิมพระเกยีรติจงัหวดันครราชสีมา และ

จังหวัดสุโขทัย ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท 

(รวมอาหาร ของว่าง เครื่องด่ืม และเอกสาร

ประกอบการบรรยาย) และผู้ผ่านการอบรมครบ

ตามหลกัสูตรจะได้รบัวฒุบัิตร  สอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเติมโทร. 044-756-505-6 , 055-945-112-3

ม.ร.จัดอบรม “การจัดซื้อจัดจ้างตาม 

พ.ร.บ.ฉบับใหม่” ที่ จ.นครราชสีมา-สุโขทัย

 ตามท่ีมหาวิทยาลยัรามค�าแหงจะจัดโครงการ

ประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “ชีวิตดี๊ดี Study@

Ramkhamhaeng” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า (ปวช.) ได้แสดงความสามารถ

ในการจัดท�าคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีแสดงถึงภาพลักษณ์

เชงิบวก  เข้าประกวดชงิเงนิรางวลัรวม 1 แสนบาท  น้ัน

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดเปิดตัว

โครงการประกวดคลปิดังกล่าว เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีด

แก่ตัวแทนโรงเรียนและนักเรียนท่ีสนใจจัดท�าคลิป 

เข้าประกวด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

จงึขอเชญิชวนตัวแทนโรงเรยีนต่างๆ และนักเรยีน

ทีส่นใจเข้าร่วมประชมุ (โรงเรยีนละ 2 คน) โดยแจ้ง 

ความจ�านงเข้าร่วมประชมุได้ท่ี งานประชาสัมพนัธ์ ม.ร. 

โทร.0-2310-8045-7 หรอื e-mail : prr_ruu@hotmail.com 

ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

 การประชมุเพือ่เปิดตัวโครงการประกวดคลปิ 

เชงิสร้างสรรค์ “ชวิีตด๊ีดี Study@Ramkhamhaeng” 

ดังกล่าว มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ  

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงรายละเอยีด

โครงการฯ  และยังมีการบรรยายพิเศษ   “ท�าคลิป 

อย่างไรให้โดนใจผูช้ม” โดยอาจารย์พิภพ พานิชภกัด์ิ 

รองผู้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จะจดัโครงการอบรมส่งเสรมิบคุลากรสายวชิาการ

ทางด้านวิชาชีพ เรื่อง “กฎหมายภาษีส�าหรับ

รูปแบบธรุกจิดิจิตอล (Tax  law on Digital Business Nodel)”  เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัข้อมูลกฎหมายภาษีท่ีบงัคบัใช้ 

และสามารถน�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.  

ณ ห้องประชุม 1512 ชั้น 5 อาคารคณะนิติศาสตร์ โดยมี คุณเรืองฤทธิ์  เรืองเนตร นักวิชาการภาษี 

กรมสรรพากร เป็นวิทยากร 

 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการฯ ดังกล่าว  

โดยสามารถสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจ�านวนจ�ากัด 40 คนเท่านั้น) สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กฎหมายภาษีอากร และการเงิน คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-2310-8205-6 หรือที่ http://

www.law.ru.ac.th

คณะนิติศาสตร์อบรม 
“กฎหมายภาษี สำาหรับรูปแบบธุรกิจดิจิตอล”

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ภาค 2/2560 ที่รามฯ 2

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงขอเชญินกัศึกษาท่ีสมัคร

เป็นนกัศึกษาใหม่ ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

ร่วมโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ในวนัเสาร์ 

ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 14.30 น.  

ณ อาคาร KTB ชั้น 2 วิทยาเขตบางนา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ในภาค

เรียนที่ 2 และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

แก่นักศึกษาในการเรียน การใช้ชวิีตในมหาวิทยาลัย 

และแนะน�าแนวทางความมุ่งม่ันสู่ความส�าเร็จ 

โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธาน

ต้อนรบั และมีกจิกรรมบายศรสู่ีขวญัฉนัท์น้องพี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2397-6301, 

0-2397-6315

ม.ร.เชิญตัวแทนโรงเรียน/นักเรียน

ร่วมโครงการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดีฯ”


