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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
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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๓๒

วันที่	๒๐	-	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	

 รามค�าแหงเปิดช่องรายการโทรทัศน์ บนส่ือสังคมออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก และยูทูป  

เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร และกจิกรรมของมหาวทิยาลัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรายการโทรทัศน์ใต้ฟ้ารามฯ ทางเฟซบุ๊ก และทางยูทูป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห้องบรรยายการเรยีนการสอนทางไกล  ชัน้ 5 ส�านกัเทคโนโลยกีารศึกษา รายการนีเ้ป็นการ 

น�าเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ส่ือไปยังประชาคมชาวรามค�าแหง โดย 

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นวิทยากรประจ�ารายการ เผยแพร ่

ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ทางแฟนเพจรอบรั้วรามฯ ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 -17.00 น. 

 ส�าหรบัรายการโทรทัศน์ท่ีเผยแพร่บนส่ือสงัคมออนไลน์ ทางยทููป ท่ีช่อง RU Channel 

เป็นรายการโทรทัศน์การศึกษา รายการข่าว และสารคดี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

และการจดักจิกรรมต่าง ๆ   ของมหาวทิยาลยั  รายงานความเจรญิก้าวหน้าด้านการเรยีนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และการจัดกิจกรรม 

ของนกัศึกษา ท่ีผลติโดยส�านกัเทคโนโลยกีารศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลัย

ร่วมผลิตกับส�านักเทคโนโลยีการศึกษา  โดยน�ารายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน ์

ภายในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (RU-ITV) และทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย  

(www.techno.ru.ac.th ) เผยแพร่ควบคู่ทางยูทูป  

 

ม.รามคำาแหงรับนักศึกษา 
ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2561

ม.ร.เพ่ิมช่องทางส่ือสาร Online ผ่านเฟซบุ๊กและยูทูป

(อ่านต่อหน้า 11)

 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิดรบัสมัครนกัศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจ�าปีการศึกษา 2561 ท้ังหลกัสูตร

ภาคปกติ 5 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 22 สาขาวิชา โดย 

เปิดรับสมัครตั้งแตว่ันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

 ส�าหรับ หลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 5 สาขาวิชา 

ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ วิทยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ และ 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ หลกัสตูร

ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 22 สาขาวชิา ได้แก่ หลกัสูตรนติศิาสตร- 

มหาบัณฑิต วชิาเอกกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายเพื่อการพัฒนา และ

บริหารงานยุติธรรม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ภาษาเยอรมันในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ  และการแปล (วิชาเอกการแปลภาษาจีน และ 

วชิาเอกการแปลภาษาองักฤษ) รฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา การบริหารการศึกษา การประเมินและ 

การวิจัยการศึกษา (วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา และ

วชิาเอกการวจิยัการศกึษา)  นวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู ้

การสอนภาษาไทย และสาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา และศลิปศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ผูส้นใจสามารถสมัครทางไปรษณย์ีต้ังแต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 - 

8 มกราคม 2561 โดยส่งเอกสารมาที ่งานรบัสมัครและทะเบยีนประวติั 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.รชันี ภวูพัฒนะพันธุ ์ ผูอ้�านวยการส�านักประกนัคณุภาพการศึกษา 

และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  

พรรณวเิชยีร ประธานกรรมการผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ 

คณะกรรมการฯ  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในนามของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง             ขอต้อนรับและขอขอบคุณคณะกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ที่สละเวลาและทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพือ่มาช่วยพจิารณาถงึการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

ว่ามีการพัฒนา ปรับปรุง หรือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการฯมากน้อยเพียงใด ซึ่งรามค�าแหง

เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของลูกหลานคนไทย 

และเป็นความหวงัด้านการศึกษาของประเทศ ขอฝากให้ 

คณะกรรมการฯตรวจประเมินด้วยความเป็นกลัยาณมิตร 

เพือ่ให้เกดิการพฒันาในทุกด้านและเป็นมาตรฐานการศึกษา

ที่สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับประเทศต่อไป

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวถึงผลการด�าเนินงานตาม 

ข ้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการประเมิน

คุณภาพของคณะกรรมการฯ เมื่อปีการศึกษา 2558  

ตามประเดน็ ดังน้ี 1)ฝ่ายวชิาการและฝ่ายประกนัคุณภาพ

ของมหาวิทยาลยัก�ากับติดตามให้อาจารย์ประจ�าหลักสูตร

และผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงการบริหาร

จัดการหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรได้ผลการประเมิน

ในระดับดี (3.01) ข้ึนไปต่อเน่ืองกัน และให้หลักสูตร

สามารถขอ TQR ได้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง

ผลลัพธ์ที่ดีต่อหลักสูตรเมื่อหลักสูตรได้รับ TQR

 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่ได้ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยูใ่นระดับดี (3.01 ข้ึนไป) 

จ�านวน 16 หลกัสูตร และในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตร 

ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ป ี

จ�านวน 11 หลกัสูตร และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการขอ TQR  

และในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยก�าหนดเป้าหมาย 

ให้หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ร้อยละ 65

 2) ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการเพิ่มเติม/ปรับปรุง

เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตรนั้นๆ 

และสถาบันภาษาจัดอบรมภาษาต่างๆ แบบให้เปล่ากับ

นักศึกษา มีหลกัสูตรภาษาองักฤษ จีน ญีปุ่่น เกาหล ี พม่า 

อินโดนีเซีย จ�านวน 21 หลักสูตรให้นักศึกษาเข้าอบรม 

ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ�านวน 

1,356 คน

 กองกิจการนักศึกษาด�าเนินการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษากลุ ่มทักษะชีวิตและอาชีพทั้งทฤษฎี  

และปฏิบัติ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน จัดท�า

เอกสารแนะน�าตัวเอง การเตรยีมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน 

และเทคนิคการสมัครงาน การอบรมภาวะผู้น�าและ

การท�างานเป็นทีม การท�างานภายใต้ความกดดันและ

การบริหารความเครียด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษา และเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ให้มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์เป็นไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 สถาบันการศึกษานานาชาติได้มีการฝึกทักษะ 

ให้กับนักศึกษาโดยน�าความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สอดแทรกและประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 

แก่นกัศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

 3) มีการจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

แก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ครั้งที่ 4 มีกิจกรรมในโครงการ

ทัง้หมด 20 กจิกรรม มีคณะต่าง ๆ เข้าร่วมในการจัดอบรม

ให้ความรู ้ จ�านวน 14 คณะ ซึง่กจิกรรมในโครงการนัน้  

เกิดจากความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนมีการ

ประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ เข ้าอบรมผลการ

ประเมินระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.15 และมีการ

ประเมินติดตามผลสัมฤทธ์ิ โดยชุมชนท่ีเข้าอบรมสามารถ 

น�าความรูไ้ปขยายเครอืข่ายและน�าความรูไ้ปใช้ประกอบอาชพี

ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ได้มีการขยายการจัดอบรม

ไปยังสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นครั้งแรก

 4) ในปีการศึกษา 2559 มหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิ 

สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการจัดการความรู้ 

ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแล 

ก�ากับ ติดตาม การจัดการความรู้ของทุกหน่วยงาน 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

ก�าหนดแผนการจัดการความรู้ในระดับคณะ โดยการก�ากับ 

ติดตามให้คณะด�าเนนิการจดัการความรูใ้นด้านการผลติบณัฑิต

และการวจัิย  ท�าให้เกดิแนวปฏบัิติทีดี่ของการด�าเนินการ- 

จดัการความรู ้ โดยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตามพนัธกจิได้ 

 ส�าหรบัหน่วยงานสนบัสนนุ มหาวทิยาลยัมีการส่งเสริม 

สนบัสนนุการจดัการความรูต้ามภารกจิของแต่ละหน่วยงาน 

ซ่ึงหน่วยงานสนบัสนนุทุกหน่วยงานด�าเนินการจดัการความรู้

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการท�างาน

ของบุคลากร

 5) ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้มีการ

วางแผนด�าเนินการประชาสัมพันธ์และผลิตส่ือเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 

ให้กบับคุลากรภายใน นักศึกษา และประชาชนภายนอก

ได้รับรู้ผ่านส่ือต่างๆ เช่น จัดท�ารายการเสียงตามสาย 

ประกาศข่าวสารต่างๆ ผลติข่าวเผยแพร่ผ่านหนังสอืพมิพ์ 

วทิย ุ โทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ ผลติข่าวเผยแพร่ส่ือโซเชยีล 

มีเดีย ทวิตเตอร์ และ facebook : PR Ramkhamhaeng 

University เว็บไซต์ www.ru.ac.th และกิจกรรม RU 

Road Show กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมชุมชน

รามฯ ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด เป็นต้น 

 6) มหาวิทยาลัยได้มีการจัดอบรม/ประชุมการ- 

เตรยีมความพร้อมรบัการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2559 ให้กับอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

และบุคลากรของคณะ เพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยงของ

ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ระหว่างระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับสถาบัน ซ่ึงน�าไปสู่การก�าหนดแผนการด�าเนิน

โครงการตามพนัธกจิทีส่อดคล้องกันท้ัง 3 ระดับ รวมทัง้ 

โครงการ/กจิกรรมท่ีแต่ละระดับต้องการด�าเนนิการเฉพาะ 

โดยก�าหนดตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้สามารถก�ากับ

ติดตามผลลพัธ์การด�าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

 ด้าน ผศ.ปราน ี พรรณวเิชยีร ประธานกรรมการฯ 

กล่าวว่าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่ให้ความ 

ไว้วางใจคณะกรรมการฯได้มาเยี่ยมเยือนกันอีกครั้ง  

ซึง่เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา มีรปูแบบการประเมนิ 

ทีเ่ปลีย่นไปและหลายสถาบนัเริม่ใช้แล้ว โดยให้มหาวทิยาลยั

แต่ละแห่งก�าหนดรูปแบบการตรวจประเมินของตนเองขึ้นมา 

เป็นระบบทีท่�าให้มหาวทิยาลยัพจิารณาบรบิทของตนเอง 

มากขึน้ โดยเฉพาะเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ทีม่หาวทิยาลยั

มีอยู่ แต่จะต้องเสนอให้ สกอ.รับทราบ โดยเฉพาะเรื่อง

หลักสูตร เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษามากที่สุด  

ซึง่หลกัสูตรจะดีได้ย่อมเกดิจากการบรหิารงานของคณะ 

และมหาวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการฯมีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยือน

มหาวทิยาลยั ซ่ึงจะได้เหน็ถงึผลการด�าเนนิงานจากปีท่ีแล้ว 

กับปีน้ีว่าต่างกันอย่างไร และได้เห็นความก้าวหน้าของ 

มหาวทิยาลยัทีไ่ด้ปรบัปรงุหลกัสูตร  ขอชืน่ชมการพฒันางาน 

ตามข้อเสนอแนะและมีความเข้าใจท�ากิจกรรมท่ีตอบโจทย์ 

ได้ชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ร่วมกันเพื่อพัฒนา ม.รามค�าแหง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

ของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์

อย่างแท้จริงต้ังแต่ระดับรากหญ้า ชุมชนและระดับสูง        

จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหารจัดการ เป็นเรื่องท่ีท้าทาย 

ผู้บริหารและคณาจารย์อย่างมาก 

 ที่ส�าคัญ ขอฝากให้ ม.รามค�าแหงเป็นที่พึ่งของ

คนต่างจังหวัดเช่นที่ผ่านมา เพราะเท่าที่ได้ไปเยี่ยมเยือน

ที่จังหวัดสุโขทัย ได้เห็นว่าการเปิดสาขาวิทยบริการฯ

ต่างจังหวดั ท�าให้นักศึกษาได้เรยีนใกล้บ้าน มีความอบอุน่ใจ 

และท�าให้การศึกษาใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นมากขึ้น  

ซ่ึงเป็นการเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมให้กับคน 

ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง” 

 ส�าหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ประกอบด้วย ผศ.ปราน ี         พรรณวเิชยีร     ส�านกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานกรรมการฯ 

รศ.ดร.อษุาพร เสวกว ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล-

ธัญบุร ีรศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย   ผศ.ดร.พันธ์ศกัด์ิ  พลสารมัย์ จฬุาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณะ-

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

รศ.วารศิา พลายบัว คณะสือ่สารมวลชน ผศ.ดร.วณิฏัฐา 

แสงสุข คณะนิติศาสตร์ ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชดิชนก มใีจซือ่ คณะวทิยาศาสตร์ 

ผศ.ศรีจิตร รัตนแก้วกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 

ดร.เกษม ชรูตัน์ คณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์อรอนงค์ 

อิงช�านิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ม.ร. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ๒๖  พฤศจิกายน  วนัสถาปนามหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง

 ทีต่รงน้ี “ข่าวรามค�าแหง” ได้กล่าวถงึ 

วนัส�าคัญของมหาวทิยาลยั ทีช่ือ่ รามค�าแหง 

มาโดยตลอด และ

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวทิยาลยั

แห่งนี้ ก็มีอายุครบ ๔๖ ปี

 เน่ืองเพราะ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เกดิขึน้ตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง พุทธศักราช ๒๕๑๔ 

 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ท�าหน้าที่

ของมหาวิทยาลัยครบถ้วนท้ัง ๔ ด้าน  

คอื สอน วจิยั บรกิารทางวชิาการ และท�านุบ�ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 เม่ือเหน็และได้ยนิใครๆ ในแผ่นดินน้ี

บอกด้วยความภาคภูมิใจว่า “เราเกิดใน

รัชกาลที่ ๙”

 “ข่าวรามค�าแหง” กอ็ยากจะบอกใครๆ 

ในโลกน้ีว่า มหาวทิยาลยัของเรา “มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ก็เกิดในรัชกาลที่ ๙” 

 ยิ่งไปกว่าน้ัน พระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ยังมีพระมหากรุณาธิคุณ 

เสด็จฯ มาทรงเปิดพระบรมราชานสุาวรย์ี 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ที่หัวหมาก

 อันถือเป็นการเปิดมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงอย่างเป็นทางการ และ

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด-

กระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิตรุน่แรกของมหาวทิยาลยัแห่งนี้ 

เมื่อ

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

	 ‘อาจารย์เชน’ จตุพล ชมภูนิช นักพูดชั้นแนวหน้าของ

ประเทศ ผู้คว�่าหวอดในวงการนักพูดมายาวนาน ทั้งในฐานะ

พิธีกรรายการโทรทัศน์ นักแสดง ทอล์คโชว์ คอมเมนเตเตอร์ 

และวิทยากรให้ความรู้ ฝากฝัง ‘ครูแนะแนวให้ภูมิใจในอาชีพ 

ช่วยสานฝันเด็กเดินถูกเส้นทาง’ ในการจัดสัมมนาอาจารย์

แนะแนวจากโรงเรยีนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ครัง้ที ่ 13 เม่ือวนัที่ 

9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประมวล กลุมาตย์ และห้องประภาศน์ อวยชยั 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 อาจารย์เชน น�ากลเม็ดเด็ดบอกครูแนะแนวว่า “ความมืดมิดที่สุดในชีวิตคนเรา ไม่ใช่การท�าอะไร

ไม่ได้ แต่คือการไม่รู้ว่าตัวเองท�าอะไรได้” จึงเป็นหน้าที่ของครูแนะแนวช่วยแนะเส้นทางการเรียน 

ให้กับเด็ก เพราะคนเราจะรู้ตัวว่าท�าอะไรได้ ก็ต่อเม่ือท�าแล้วมีความสุข ครูแนะแนวเหมือนคน

เจยีระไนเพชร ควรดูสถานการณ์รอบตัวว่าเกดิอะไรขึน้กับชวีติ ต้องเปลีย่นทีตั่วเองก่อน เปลีย่นความคดิใหม่ 

ให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงคน บางอาชีพจะค่อยๆหายไป ครูต้องปรับตัวให้เร็ว

 

 “โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน ลูกค้าเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน” ถ้าครูแนะแนวไม่เปลี่ยน จะใช้ชีวิต

อยู่อย่างไร เปลี่ยนเองท�าใจล�าบาก ถ้าถูกเปลี่ยนยิ่งทุกข์ยากล�าบากใจ ถ้าเลือกเป็นครูแนะแนวแล้วต้อง

เป็นให้เก่งที่สุด สู้ให้สุดใจ ไปให้สุดทาง ทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีของตัวเอง ขอให้มีความภูมิใจในอาชีพ  

ถ้าครูมีความสุขกับอาชีพครูแนะแนว ผมดีใจแทนเด็กๆ เพราะครูช่วยสร้างชาติ และสร้างคนให้เห็น

แสงสว่างในชีวิต

 นอกจากนีอ้าจารย์เชนยังบอกว่าครูแนะแนวอย่ากลัวท�างานที่ไม่มีเกียรติ เพราะเกียรติของคน

อยู่ที่ผลของงาน อย่าเสียเวลาอันมีค่า คอยอธิบายว่า “คุณเป็นคนอย่างไร” ไม่ส�าคัญว่าคนอื่นจะมอง

คุณยังไง ส�าคัญที่คุณมองตัวเองมีค่าแค่ไหน ถ้าคุณดูถูกตัวเองเม่ือไร ทุกคนจะพร้อมใจมาดูถูกคุณ  

ครตู้องสอนให้เด็กรูว่้า พวกเขาจะเรยีนเพือ่สอบได้ แต่ไม่ได้ความรู ้ เม่ือเดินออกหน้าห้องสอบจะไม่เหลอื

อะไรเลย สอนให้พวกเขารูว่้า “ถ้าเราอดในส่ิงทีอ่ยากได้ สกัวนัจะได้ ในส่ิงท่ีอยากโดยไม่จ�าเป็นต้องอด” 

 ส่วนการพัฒนาตัวเองนั้น อาจารย์เชน ย�้าว่า ไม่ว่าอยู่องค์กรไหน ต้องท�าอะไรอย่างน้อย  1 อย่าง 

ให้เก่งและแตกต่างจากคนอืน่ เช่น ความรูด้้านภาษา เพือ่เพิม่ทางเลอืกในชวีติ อยูท่ีไ่หนท�าตัวให้เกดิประโยชน์ 

สร้างคณุค่าให้กับตัวเอง ถ้าความสามารถพอ ไม่ต้องกลวั ไปอยูท่ี่ไหนกไ็ด้ อยากเป็นท่ีรกั อย่าเหน็แก่ได้ 

หัวใจต้องยิ่งกว่าทะเล อยากเป็นใหญ่ อย่าหลงตัวเอง ถ้าอยู่ท่ีไหนนานๆสักวันกาลเวลาจะผลักดัน 

ให้มาอยู่แถวหน้า ยอมรับว่าเก่ง แต่อย่าอวดเก่งกับใคร และอยากก้าวให้ไกลลงทุนด้วยตัวเอง 

 “ถ้าเราเปลี่ยนมือที่แบขอใครเป็นประจ�า เป็นมือที่ก�าหมัดสู้ได้ เราจะไม่ยอมแพ้อะไรเลยในชีวิต 

เพราะเป็นนักสู้ต้องรู้จักกอบกู้ตัวเอง เป็นบุญคุณใครต้องรู้จักทดแทน อย่าให้ความส�าคัญกับคน 

ที่ยืนอยู่หลังเส้นชัยมากกว่าคนที่ให้ก�าลังใจที่เส้นสตาร์ท  อาชีพครูไม่ว่าเกษียณไปแล้ว ยังไงก็คือครู 

ครูต้องเก่งและดี ให้คิดว่า ถ้ามืดก็แค่ลืมตา ถ้าไม่กล้าก็แค่ก้าวขาออกไป ถ้าทุกข์ก็แค่เปลี่ยนความคิด 

ถ้าผิดก็แค่กลับตัวกลับใจ ถ้าแพ้ก็แค่เริ่มต้นใหม่ และถ้าชีวิตไม่เหลืออะไร ก็แค่ใช้หัวใจเดิน” อาจารย์

จตุพลทิ้งท้าย 

กลเม็ดแนะครูแนะแนว 

จาก อ.เชน-จตุพล ชมภูนิช



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

46 ป ีที่จำ�ได้

(อ่านต่อหน้า 11)

 เม่ือปี พ.ศ. 2513  ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้  จึงต้องท�างานช่วย  

คุณแม่ที่บ้าน อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จนรุ่งขึ้นปี 2514  กลางปี   

ผมได้รับข่าวสารทางวิทยุ ว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัครนักศึกษา 

เข้าเรยีนในระดับปรญิญาตร ี โดยไม่ต้องคัดเลอืก  ผมขออนุญาตคณุแม่เข้ากรงุเทพฯ 

เพื่อสมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป รหัส 14201037  

และส�าเรจ็การศึกษาสาขาการตลาด ปี พ.ศ. 2518  เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตร 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

 เน่ืองในวาระท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหงครบรอบ 46 ปี ผมมีเกรด็เลก็ ๆ  น้อย ๆ  

เล่าสู่กนัฟัง เพือ่เป็นขวัญและก�าลงัใจของหมู่มวลลกูพ่อขุนรุน่หลงั ๆ จากทีผ่มเกริน่

ตอนต้นว่า ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เป็นโอกาสที่ท�าให้ผมได้เป็นลูกพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช

 ตอนสมัครเข้าเรียน ผมไม่มีใครแนะแนวการศึกษาว่าควรเรียนคณะใด 

สาขาใด ตัดสินใจเอง คิดเอง เข้าใจเอง ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด ทราบเพียงอย่างเดียวว่า 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมี 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ   

คณะมนุษยศาสตร์  และคณะศึกษาศาสตร์  คณะบรหิารธุรกจิเปิดสอน 5 สาขาวชิาด้วยกนั 

คือ 1. สาขาการจัดการท่ัวไป  2. สาขาการเงินการธนาคาร  3. สาขาการตลาด   

4. สาขาการบัญชี  และ 5. สาขาเศรษฐศาสตร์  สาขาท่ีผมเลือกสมัครเข้าเรียน

สาขาการจดัการทัว่ไป เพราะคดิว่าเม่ือเรยีนจบแล้วจะหางานท�าได้ง่าย ความเข้าใจ

ขณะน้ัน  เวลาเรยีนวชิาพืน้ฐาน กเ็รยีนร่วมกบันกัศึกษาทกุคณะ ห้องเรยีนห้องใหญ่ 

สามารถจุผู้เข้าเรียนได้ถึง 2,000-3,000 คน  ใช้ทีวีวงจรปิด มีการแข่งขันกันเรียน 

มีการจองเก้าอีเ้รียน ยนืเรยีนตรงขอบหน้าต่างห้องเรยีน น่ังเรยีนกบัพืน้หน้าห้องเรยีน 

เหตุเนือ่งจากทกุคนอยากเรยีนหนังสือ เม่ือมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเปิดกเ็ปิดโอกาส

ให้ทกุคนทีอ่ยากเรยีนมหาวทิยาลยัได้รบัโอกาสทุกคน  ประชาชนคนไทยได้เข้ามา 

รวมกันเป็นเรือนหมื่นคนอยู่ที่หัวหมาก  ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าของ

กรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ (ปี พ.ศ. 2512)

 ถ้าจะพูดถึงค่าหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเรียกเก็บ หน่วยกิตละ 

30.- บาท ส่วน ม.ร. 30 นักศึกษาต้องซื้อเล่มละ 3.- บาท  ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)  

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 25.- บาท และ ม.ร. 30 แจกฟรี

 เรื่องค่าหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นเรื่องแปลกเร่ืองหนึ่ง 

ในโลกนี้  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเริ่มต้น ค่าหน่วยกิตละ 30.- บาท (พ.ศ. 2514) 

ลดลงเหลือ 25.- บาท (พ.ศ. 2516) ลดลงเหลือหน่วยกิตละ 18.- บาท (พ.ศ. 2519) 

รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการสอน

เพิ่มขึ้นเป็นหน่วยกิตละ 25.- บาท (พ.ศ. 2537) จนถึงปัจจุบัน  พูดถึงเรื่องน้ี 

ขออนญุาตแสดงความคิดเหน็สักหน่อยว่า ปี พ.ศ. 2514 ราคาทองค�าหนกัหนึง่บาท 

(15.20 กรัม)  ซื้อได้ราคาประมาณ 600.- บาท เวลาผ่านไป 46 ปี (พ.ศ. 2560) 

ทองค�า (15.20 กรมั)  ซ้ือได้ด้วยเงินบาทราคาประมาณ 20,000.- บาท ลองเปรยีบเทียบ

กันเล่น ๆ  ว่าค่าหน่วยกิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ณ ปัจจุบันควรเป็นเท่าไร  จึงจะ 

เป็นธรรมต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องการศกึษา

ระดับมหาวิทยาลัย และขอความเป็นธรรมให้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงด้วย

 อาคารเรยีนและส�านักงานคณะต่าง ๆ ยคุปี พ.ศ. 2514  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ไม่ได้ลงทุนเลย อาศัยอาคารที่ประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาแสดงสินค้าได้สร้างไว้ เช่น 

ศาลาอเมริกัน ฯลฯ อย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเริ่มต้นด้วยงบประมาณ

แผ่นดินเพยีง 5,000,000.- บาท เท่าน้ัน  มหาวิทยาลยัรามค�าแหงก็เจียดงบประมาณ 

ส่วนน้ีบางส่วนมาสร้างอาคารเรยีนชัว่คราวเป็นอาคารชัน้เดียว  ในยคุนัน้เรยีกอาคาร 

เหล่าน้ีว่า (NB: New Building) ซ่ึงสามารถบรรจุนักศึกษาได้ประมาณ 2,000-3,000 คน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีอาคารประเภทนี้ 16 อาคาร (NB, NB2, NB3) อาคาร

เรยีนรวมหลงัแรกเป็นอาคารตึกสูง คือ อาคารศรสีชันาลัย (SSB) เป็นอาคาร 5 ชัน้ 

ปัจจุบันท่ีท�าการคณะบริหารธุรกิจ ห้องสมุดหลังแรก เป็นอาคารช่ัวคราว 

สองหลังติดกัน NB3A, NB3B  ปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นคณะรัฐศาสตร์ 2 และ 

ซุ้มที่พักนักศึกษา

 สิ่งที่อยู่ในความทรงจ�าที่เป็นเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ

 1. ช่วงเปิดเรยีน (พ.ศ. 2514) มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ถกูส่ือหนงัสอืพมิพ์ 

บางฉบับบางคอลมัน์เขียนวจิารณ์ด่าแทบทุกวนั ว่ามันจะเรยีนจะสอนได้ผลอย่างไร 

เม่ือรบันักศึกษาไม่จ�ากดัจ�านวน ครนู้อยกว่านกัเรยีนมาก ห้องเรยีนใหญ่ โดยเฉพาะ

ไม่มีการคัดเลือกเข้าเรียน จนมีการใช้ค�าพูดแรง ๆ เช่น “มหาวิทยาลัยโจร” กับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท�าให้นักศึกษา เสียขวัญ ก�าลังใจ จนเป็นเหตุให้คนเรียน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงขณะน้ัน ไม่กล้าท่ีจะบอกใครว่าเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  

หนังสือสมุดทุกเล่มท่ีมีพระรูปพ่อขุนที่หน้าปก ต้องน�ากระดาษมาห่อปกเพื่อ

ปกปิดพระรูปพ่อขุน เพราะกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(การไม่มคีวามม่ันใจ)  แต่ครอูาจารย์กย็งัยนืหยดัสอน นักศึกษากย็งัมาเรยีน เพราะอยากเรยีน 

 2. สถานทีต้ั่งมหาวทิยาลยัรามค�าแหง เริม่ต้นทีห่วัหมากเป็นสถานทีจ่ดังาน

แสดงสินค้าระดับชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ ให้ยืมใช้ 

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์และเรือสุพรรณหงส์จำาลอง สิงโตจีน 2 ตัว หน้าหอสมุดกลาง

หมู่ต้นตาลด้านข้างคณะนิติศาสตร์



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ตอน ช็อปช่วยชาติ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ลองทายสิครับว่าผมตอนนี้เขียนวันท่ีเท่าไหร่ ถ้าใครติดตามข่าวสาร

บ้านเมืองอยู่บ้างก็อาจจะเดาออกว่าเขียนราว ๆ สองสามวันหลังจากวันที่ 7 

พฤศจกิายน ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบมาตรการ    “ช็อปช่วยชาติ” 

กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถน�ารายจ่ายจากการ 

ซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 รวม  

23 วนั มาหกัลดหย่อนภาษีได้ตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท  ถ้าใครเดาอย่างน้ี 

ผมก็คงต้องตอบว่า “ถูกต้องแล้วคร้าบ” เพราะผมพยายามตามให้ทันเหตุการณ์

ที่สุด ก็เลยเขียนขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 

 ทีจ่รงิท่านผูอ่้านอาจจะคุน้เคยกบัมาตรการน้ีอยูแ่ล้วเพราะท�ามาครัง้แรก

ต้ังแต่ปี 2558 และเม่ือปี 2559 กมี็มาตรการน้ีออกมาอกี ท�าให้หลาย ๆ คนเฝ้ารอ

มาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้อีกซ่ึงก็ไม่ผิดหวัง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ซึ่งออกหน้าออกตามาขอให้รัฐบาลใช้มาตรการนี้อีก

เหมือนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

 เหตุผลท่ีเรียกว่าช็อปช่วยชาติก็เพราะหวังกันว่ามาตรการนี้น่าจะช่วย

สร้างบรรยากาศในการจบัจ่ายใช้สอยให้กบัธุรกจิค้าปลีกได้เพิม่ข้ึนกว่าช่วงปกติ 

และน่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น ผู้ผลิตสินค้า (Supplier) 

เกษตรกร รวมถึงการจ้างงานของธุรกิจต่างๆ ในห่วงโซ่ของธุรกิจค้าปลีกด้วย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ที่ใช้มาตรการนี้มาแล้ว 2 ปี 

ก็พบว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีพอสมควร พูดง่าย ๆ คือจะช่วยให้ GDP 

เติบโตเพิ่มข้ึนกว่าท่ีต้ังเป้าเอาไว้ได้ แต่มาตรการนี้ไม่ใช่จะไม่มีต้นทุนนะครับ 

เพราะรัฐบาลประเมนิว่าจะต้องสญูเสยีรายรบัจากภาษีไปประมาณ 2,000 ล้านบาท 

แต่เอ๊ะเด๋ียวก่อน กรมสรรพากรลืมอะไรไปหรือเปล่า เพราะรายรับจากภาษี 

ทีห่ายไปนัน้เป็นภาษเีงินได้จากผลของการท่ีคนเอารายจ่ายจากการชอ็ปช่วยชาติน้ี 

ไปหักลดหย่อนภาษี แต่ตามเงื่อนไขของการ “ช็อป” นั้น สินค้าหรือบริการ 

ทีจ่ะซือ้แล้วน�าไปใช้ลดหย่อนได้จะต้องเป็นสินค้าหรอืบริการท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิม่

หรือ VAT ซึ่งหมายความว่าคนซื้อต้องจ่ายภาษี 7% นะครับไม่ใช่ปลอดภาษี  

เพราะฉะน้ันถ้าสมมุติว่าผมไปช็อปช่วยชาติเต็มที่ตามวงเงิน 15,000 บาท  

ผมกต้็องจ่าย VAT ให้รฐัไป 1,050 บาท แปลว่ารฐับาลก็จะได้เงินภาษีในรปูของ 

VAT ไปชดเชยรายรับภาษีเงินได้ที่หายไปได้อย่างน้อยก็บางส่วน

 การจะน�ารายจ่ายช็อปช่วยชาติไปหักลดหย่อนภาษีได้แค่ไหนนั้นต้องดู

จากช่วงระดับรายได้ของเราด้วย ผมดูจากตารางท่ีมีผู้ค�านวณไว้ก็พบว่าคนที ่

รายได้สุทธิ(หมายถงึหกัค่าลดหย่อนอืน่ ๆ ตามสทิธิแล้ว) ไม่เกนิปีละ 150,000 บาท 

หรอืทีมี่ผูป้ระมาณการไว้เคร่า ๆ ว่ามเีงนิเดือนไม่เกนิ 26,000 บาท กอ็ย่าไปเข้าควิ

ขอใบก�ากับภาษีเพื่อน�ามาใช้ลดหย่อนให้ยุ่งยากเลยครับ เพราะรายได้ระดับนี้

อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้ว จะไปลดหย่อนจากตรงไหน ส่วนคนท่ี

รายได้สุทธิสูงกว่า 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปีนั้นจะสามารถ

ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน  750 บาท แต่ถ้าคิดว่าในการซื้อเต็มพิกัด 15,000 บาท

นั้นเราเสีย VAT ไป 1,050 บาทแล้วจะได้ก�าไรหรือขาดทุนก็คิดเอาเองนะครับ

 คนท่ีจะหักลดหย่อนได้มากกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจ่ายไปจึงได้แก่คนท่ี

รายได้สุทธิสูงกว่า 300,000 บาทขึ้นไป แต่เรื่องที่ว่าภาษีที่หักลดหย่อนได้จะ

คุ้มกับ VAT ที่จ่ายไปหรือเปล่านั้นคงไม่ส�าคัญถ้าหากของท่ีซ้ือหรือบริการ 

ทีใ่ช้นัน้จ�าเป็นจรงิ ๆ และไม่ว่าจะมมีาตรการชอ็ปช่วยชาติหรือไม่ เรากต้็องซือ้

อยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นการได้หักลดหย่อนภาษีก็ถือเป็นของแถม

 สรปุว่าถ้าท่านผูอ่้านได้เงินเดือนสูงกว่าเดือนละ 26,000 บาท ซึง่แปลว่า

อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้ และมีความจ�าเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการที่

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

     

 ส่วนในบทสนทนานี้ เป็นสถานการณ์ของการซื้อผัก ผลไม้ ที่ร้านขาย

ผัก ผลไม้ (  เอ๋อ ห่าง เซา กว๋า)

N:  

 (จิ ม้วน มัว เซา สี่ อะ) คุณต้องการซื้อผักอะไรคะ

O:  

 (จอ โตย ฮาย เม้อ เซา หมวง) ฉันขอผักบุ้ง 2 ก�า

N:  

 (ก๊อ บั๊ป ก๊าย เสิ้ต เตือย จิ ก๊อ มัว คง) มีกะหล�า่ปลีสดมาก  คุณซ้ือไหม

O:  

 (เวิง จอ โตย ขวาง ฮาย เกิน) ค่ะ ให้ฉันประมาณสองกโิลกรมั

N:  (สี่ เหนือ อะ) อะไรอีกไหมคะ

O:  

 (โหมต อี๊ต ก่า จัว ควาย เตย หว่า ก่า โร้ต)  

 มะเขือเทศ มันฝรั่ง และแครอทสักนิด

  (ดู๋ โส่ย) พอแล้ว

   

 (เติ๊ต ก๋า บาว เญียว อะ) ทั้งหมดเท่าไรคะ

N:  (เหมื่อย ฮาย หงิ่น) 12,000

 ชื่อผักชนิดอื่น ๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไปในตลาด เช่น

    (เซา ก๋าย)  ผักกาด

    (เซา หมวง)  ผักบุ้ง

   (เดิ่ว ดั๋ว)  ถั่วฝักยาว

   (เซือ จวต)  แตงกวา  

    (ก่า)  มะเขือ

   (ก่า จัว)  มะเขือเทศ

   (เฮือง ยู)   โหระพา

   (เฮือง ยู)  กะเพรา 

   (แฮว่)  กระถิน

  (ฮั่ญ)  ต้นหอม

   (บั๊บ ก๋าย)  กะหล�่าปลี

ซื้อผัก  Mua rau  (มัว เซา)

เข้าข่ายตามมาตรการช็อปช่วยชาติอยู่แล้ว ท่านก็จะได้ประโยชน์จากน�ารายจ่าย

นั้นไปหักลดหย่อนภาษีอย่างแน่นอน แต่ถ้าสินค้าที่จะซื้อนั้นยังไม่จ�าเป็นต้องใช ้

แต่คิดจะซื้อเก็บไว้ก่อนเพื่อใช้ประโยชน์จากการหักลดหย่อนภาษีแล้วละก็  

ท่านก็ควรมีรายได้สุทธิเกิน 300,000 บาทต่อปีขึ้นไปจึงจะคุ้มค่า

 ยังมีจุดมุ่งหมายแฝงของมาตรการช็อปช่วยชาติอีกอย่างหนึ่งท่ีเราควร

จะทราบด้วย นั่นก็คือการพยายามให้กิจการนอกระบบซึ่งค้าขายโดยไม่เสียภาษ ี

เม่ือต้องการลูกค้าเข้ามาช็อปช่วยชาติก็อาจยอมปรับเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซ่ึงจะท�าให้ฐานภาษมูีลค่าเพิม่ของชาติขยายออกไป แต่เรือ่งนีย้งัไม่มีการเปิดเผย- 

ข้อมูล(ถ้ามี)ว่าผลของการใช้มาตรการช็อปช่วยชาติท�าให้มีกิจการนอกระบบ

ยอมเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจ�านวนสักเท่าไหร่

 ก่อนจบตอนน้ีผมยังอดนึกถึงสมัยปี 2552 ท่ีรัฐบาลจ่ายเช็คให้คนละ 

2,000 บาท ไปซ้ือสนิค้าไม่ได้ เพราะตอนน้ันห้างสรรพสนิค้าต่าง ๆ ออกมาตรการ 

ลดแลกแจกแถมขนานใหญ่เพื่อดึงดูดลูกค้าจนแม้แต่คนที่ไม่ได้เช็ค 2,000 บาท

อย่างผม (เพราะเป็นข้าราชการ) ก็ยังพลอยได้ประโยชน์ไปด้วย



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ม.ร. สถาบัน มุ่งรู้ มุ่งเรียน จึงมาราม
ศ.พิเศษ  ดร.จิรโชค  วีระสย Jirachoke Virasaya,Ph.D. (Berkeley)

 วนัเวลาผ่านมาและผ่านไปดุจมีปีกบิน ประสบการณ์กเ็ช่นกนั ช่วง 26 พฤศจกิายน 

ของทุกปีนับต้ังแต่ปฐมกาลแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยท่ีมักรู้จักกันทั่วประเทศ

ว่าหมายถึงมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในอดีตกาล 46 ปีมาแล้วมีการก�าหนด ตัวย่อ 

ของสถาบันใหม่แห่งนี้ ณ หัวหมากว่าเป็น ม.ร.(2จุด) ไม่ใช่ มร. ซึ่งอาจเข้าใจว่าเป็น 

ค�าย่อภาษาองักฤษ (Mr.) หรอื ค�าย่ออืน่ๆ ท้ังน้ีได้ผ่านการพจิารณามา โดยคณะกรรมการ

เตรียมการจัดต้ังมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิ ผาสุขนิรันต์  

เป็นประธาน และผูเ้ขียนเป็นกรรมการและเลขานุการทัง้นีไ้ด้มีการบนัทกึและเผยแพร่ 

มาก่อนหน้าน้ีแล้ว และกรณีค�าย่อ ม.ร.น้ี หากขยายความอย่างน้อยกคื็อ เป็นแหล่งแห่งการ  

“มุ่งรู้	มุ่งเรียน	จึงมาราม”

 ส�าหรบัวาระนีแ้ห่งปี 2560 ผูเ้ขยีนในฐานะผูท่ี้ผกูพนักับสถาบันแห่งน้ีมาตลอดเวลา

ต้ังแต่เริ่มต้นเม่ือช่วงปี 2513 - 2514 ขอระบุเพียงบางเรื่องบางเหตุการณ์เท่านั้น 

ภายในหน้ากระดาษที่จ�ากัดส�าหรับการพิมพ์ครั้งนี้

 คณะกรรมการเตรียมการฯ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย 

การท�างานเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น แม้จะประสบอุปสรรคมากเพียงใดก็ตาม 

ในช่วงเวลาเริ่มต้นมีความไม่สะดวกขัดข้อง อีกท้ังการติดต่อต่างๆ ไม่สะดวกเพราะ

มีเครือ่งโทรศพัท์อยูท่ีต่กึ AD1 (Administration) คือ อาคารเก่า 2 ชัน้ของกรมพาณชิยสมัพันธ์ 

(ตั้งอยู่ด้านหลังของอนุสาวรีย์องค์พ่อขุนรามค�าแหง) เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ร้านค้า

โดยเฉพาะร้านอาหารหน้ามหาวทิยาลยัเม่ือเกินกว่า 46 ปีมาแล้วมีนับจ�านวนได้ อกีทัง้ 

สายรถเมล์ท่ีผ่านกมี็จ�ากัด อย่างไรกต็าม จากความพยายามร่วมกันจึงสามารถเปิดรบัสมัคร

นักศึกษารุน่แรกเข้าเรยีนได้โดยใช้อาคารเก่าทีช่�ารดุทรดุโทรม  หลายอาคารแต่พอใช้การได้

แต่ต้องระมัดระวังมากเพราะอาจเดินสะดุดหรือสั่นกระเทือนจนอาจช�ารุดพังลงได้ 

  อย่างไรก็ตาม สามารถท�าการปฐมนิเทศนักศึกษาเป็นจ�านวนเกือบ 30,000 คน 

ได้เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2514 การเตรยีมการปฐมนเิทศเป็นเร่ืองใหญ่มหาศาล 

เพราะคนนับหม่ืนคนดังกล่าวนับรวมเป็นจ�านวนมากกว่าจ�านวนรวมของนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ยุคนั้นทุกชั้นปีเสียอีก

 ในการปฐมนิเทศครัง้แรกใช้สนามศุภชลาศัย  ซ่ึงเป็นย่านใจกลางกรงุเทพมหานคร

การจราจรแน่นหนาติดขัดไปหมด บรรดาผู้รับผิดชอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ต้องไป

ถึงสถานที่แต่เช้ามืด และบางท่านเลือกใช้บริการแท็กซี่ หรือรถตุ๊กตุ๊กมากกว่าจะใช้

รถยนต์ส่วนตัว 

 เท่าท่ีผูเ้ขยีนจ�าได้ท่านรองนายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้คือ พลเอกประภาส จารเุสถียร 

รับเชิญมาเป็นประธานในพิธี โดย ศ.ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เขียน

(จิรโชค วีระสย)  เป็นพิธีกร

 บรรดาผู ้ท่ีเกี่ยวข้องในระยะก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยรามค�าแหงผู ้ทุ ่มเท

เหน่ือยล้ากนัทุกคน แต่ต่างกร็ูส้กึปลืม้ปิติจากผลงานทีก่ารปฐมนิเทศซึง่เป็นการประชมุ

ผูใ้ฝ่รูจ้�านวนมหาศาลเป็นครัง้แรกในประเทศไทย และนบัเป็นกจิกรรมทีม่โหฬารและ 

ประสบผลส�าเร็จน่าชื่นชม

 ต่อจากการปฐมนิเทศครั้งนั้นยังมีนักศึกษาสมัครเพิ่มเติมจึงจ�าเป็นต้องท�าการ

ปฐมนิเทศครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2514 ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานพ่อขุน คือ หน้าตึก

อธิการบดีสมัยนั้น (AD1) การปฐมนิเทศ ครั้งที่ 2 จ�าเป็นเพราะว่ามีนักศึกษาที่เข้ามา

สมัครเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8,000 คน ดังนั้น นักศึกษาในปีแรกจึงมีด้วยกันประมาณ 

37,000 คน ส�าหรบันักศึกษาผูมี้อายนุ้อยทีสุ่ดคือ 17 ปี และมากทีสุ่ดคือ 71 ปี คอืตัวเลข 

กลับกันพอดี และส�าหรับผู้สูงอายุผู้นั้นมียศเป็น พ.อ. และเป็นนายแพทย์เกษียณแล้ว

มีปัญหาเรื่องสายตาในการท�าข้อสอบแบบปรนัยจึงต้องขออนุญาตผู้คุมสอบขอใช้

แว่นขยายเมื่อตอบค�าถามในข้อสอบ

 การเปิดเรยีนครัง้แรกสุดของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงมขีึน้ในวนัที ่ 2 สิงหาคม 2514 

โดยใช้สถานที่ 3 ประเภท  คือ 

 1) อาคารเก่าท่ีมีอยู่เดิมต้ังแต่งานแสดงสินค้า ณ หัวหมากแต่ได้ซ่อมแซม 

ไปบ้างแล้วกับ 

 2) อาคารสร้างรบีด่วน เรยีกว่า กึง่ถาวรชัน้เดียว  ซ่ึงอาจารย์ธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์  

ใช้ชื่อว่า NB (New Buildings)  เช่น NB 1, NB 2. 

 3) อาคารกึ่งถาวร 2 ชั้น เช่น อาคารตรีบูร ที่ยังคงอยู่ ณ ปัจจุบัน

 กระบวนวิชาแรกที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยเป็นจุดเร่ิมต้นในวันน้ันคือ 

LS103 (Library Science) การใช้ห้องสมุด (ต่อมามีการปรับรหัสวิชาเป็น LB103) โดย 

ศ.ดร.ศกัด์ิ เป็นผูก้ล่าวแนะน�าทัว่ ๆ ไป และอาจารย์อมัพร ป้ันศร ีเป็นผูบ้รรยายพร้อมกบั
(อ่านต่อหน้า 7)

1. ความนำา

2.  การปฐมนิเทศและการเปิดสอนครั้งแรก

 ศ.พิเศษ  ดร. จิรโชค  วีระสย  JIRACHOKE  VIRASAYA  ได้รับทุนรัฐบาลศึกษาจบ ปริญญาตรีทางสังคมวิทยาวิทยานิพนธ์เกียรตินิยม B.A. HONORS THESIS IN SOCIOLOGY, 
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๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

การถ่ายทอดโดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งขณะน้ันถือว่าเป็นนวัตกรรม  

ในวงการศึกษา โดยมีคณะกรรมการเตรียมการรวมท้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  

ได้ไปสังเกตการณ์การสอนอย่างคับค่ังและยินดีท่ีการบรรยายส�าหรับมหาชน 

คนจ�านวนมากอย่างนั้นในครั้งแรก ส�าเร็จไปได้ดี 

 เรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ในความทรงจ�าของผู้เขียนในเรื่องต่างๆ ยังมีอีกมาก แต่จะ 

สรุปเฉพาะบางเรื่องเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ทั่วไป แต่บางเรื่องก็ละเว้น เช่นเรื่องที่มา

ของนามอนัเป็นมงคลย่ิง คอื รามค�าแหง  ของมหาวทิยาลยั  ซ่ึงมีท่านผูอ้ืน่ได้เขียนหรือบอกเล่าไว้แล้ว

 3.1 ว่าด้วยการก�าหนดที่ตั้งอาคาร

 โดยท่ี มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับงบประมาณจ�ากัดมากแต่มุ่งมั่นท่ีจะ 

บรหิารงานอย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุด จงึก�าหนดให้อาคารส�านกังานอธกิารบดีต้องสร้าง

บริเวณที่ใกล้ทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด อีกทั้งหน่วยงานที่ผู้คนจะมา 

ติดต่อเรื่องการรับสมัครต้องให้สะดวกที่สุด อาคาร สวป. จึงก�าหนดให้ตั้งอยูบ่ริเวณ 

ท่ีเข้าถึงเข้าออกได้ง่าย คือประตูแรกด้านหน้าท่ีต้อนรับผู้ท่ีท�างานและผู้มาเยือน คือ 

ด้านถนนรามค�าแหง ซ่ึงเดิมชื่อ ถนนสุขุมวิท ซอย 71 ต่อมา รศ.ธนกาญจน์ ได้มี

หนังสือไปยังหน่วยราชการขอให้ใช้ชื่อถนนรามค�าแหง 

 3.2 สีประจ�ามหาวิทยาลัย

 สีประจ�ามหาวิทยาลัยที่เป็นน�้าเงินทองนั้น ศ.ดร.ศักดิ์  ผาสุขนิรันต์ ประธาน

คณะกรรมการเตรียมการฯ มุ่งให้สื่อความหมายดังนี้ 1) ทอง หมายถึง ยุคทองรุ่งเรือง

จรัสแสงสมัยพ่อขุนรามค�าแหงผู้ประดิษฐ์ลายสือไทย และ 2) สีน�้าเงินเป็นสัญลักษณ์

แห่งความเป็นมหากษัตริย์ของพ่อขุนรามค�าแหง

 3.3 ค�าขวัญ 4 ข้อ

 ค�าขวัญเดิมของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คือ รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน 

สนองคุณชาติ นั้น ดร.ศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  เป็นผู้เขียนขึ้นต่อมาได้มีการติดแสดงไว้ให้

เห็นอย่างชัดแจ้งตรงหน้าอาคาร สวป. (เก่า) ซึ่งบรรดาผู้ผ่านไปผ่านมาย่อมจ�าได้ยุคนั้น 

และตราตรึงว่าปณิธาน (Will) ของ ม.ร. นั้น สุดล�้าเลิศ เน้นคุณธรรมความดี ทั้งระดับ

ส่วนตัวและส่วนรวม เป็นช่วงเวลาก่อนการเผยแพร่ของมโนทัศน์ “ธรรมาภิบาล” 

(good governance) 

 ส�าหรับค�าขวัญเพิ่มเติมหรือค�าขวัญใหม ่ ได้มีขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2527 โดยมี

คณะกรรมการการคัดเลือกจากผู้ส่งเข้าประกวด ซึ่งประธานได้แก่ วิลาส มณีวัต และ

ผูเ้ขียน (จิรโชค วรีะสย) เป็นกรรมการด้วยผูห้น่ึง ผลกค็อืได้ค�าขวญั “เปลวเทยีนให้แสง 

รามค�าแหงให้ทาง”  ซ่ึงมาจากการส่งเข้าประกวดของนักเรยีนสตรจีากจังหวดัขอนแก่น 

เดิมนั้นส�านวนแตกต่างเล็กน้อย คือเดิมที่ส่งมาเป็น “ดวงเทียน	ส่องแสง”	

 3.4 ส่วนพุทธภาษิตประจ�ามหาวิทยาลัย นั้นเกิดขึ้นในคณะกรรมการฯ ซึ่งท่าน 

ดร.ศักดิ์ ถามความเห็นในที่ประชุมและผู้เขียน (ชื่อเก่าบรรพต วีระสัย ในขณะนั้น) 

เสนอว่าควรเป็น อตัตาหิ อตัตโนนาโถ ซ่ึงได้รบัความเหน็ชอบเป็นเอกฉนัท์  เพราะเหมาะสม

กับการพึ่งตนเองสู่ความสัมฤทธิ์ผลอันเป็นอัตลักษณ์ (identity) ของมหาวิทยาลัย

 3.5 ชื่ออาคาร

 ชื่อของอาคารต่างๆ นั้นในช่วงแรกยังไม่นิยมให้เป็นแบบชื่อเก่ายุคอาณาจักร

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย เมื่อช่วง 750 ปีมาแล้ว แต่หลังจากปรึกษาและตกลงกันไม่ได้

เพราะคะแนน 3 ต่อ 3 เนื่องจากผู้เขียนติดราชการ ณ ม.เชียงใหม่ ท่านประธาน ดร.ศักดิ์  

ให้เลื่อนการตัดสินออกไป และเมื่อผู้เขียนได้เข้าประชุมก็สนับสนุน ชื่ออาคารสถานที่

ซึ่งเตือนใจให้ร�าลึกถึงรากเหง้า(roots)  ต้นเค้าแห่งสปิริต รามค�าแหง คือ มีมติ 4 : 3 ให้

ใช้ชื่อยุคกรุงสุโขทัย จึงเห็นควรใชช้ื่อเก่าระดับต�านานยุคประวัติศาสตร์ดังกล่าว เพื่อ

ให้ระลึกถึงอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ยุคสุโขทัย

 อาคารเบกพลนั้นเดิมใช้ชื่อว่า “เนกพล” แต่ต่อมา ดร.สิทธา พินิจภูดล คณะ-

มนุษยศาสตร์แนะว่าจะเป็น “เบกพล” มากกว่า จึงใช้ตามนั้นและใช้ตัวย่อตามที่

อาจารย์ธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์ ก�าหนดเพราะเป็นผูอ้�านวยการ สวป. และรองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการคนแรก คือ ใช้ BPB ซึ่ง B ตัวท้าย คือ Building 

 ส�าหรับชื่ออาคารที่ท�าการของคณะบริหารธุรกิจนั้น ผู้เขียน (จิรโชค วีระสย) 

เสนอชือ่อาคาร “ศรสัีชชนาลยั” ซึง่ใช้มาจนทกุวนัน้ี และต้องมีตัวย่อ O คือ Office อยูต่รงกลาง 

 3.6 ค่าหน่วยกิต

 เดิมทีเดียวคือ เมือ่ปี พ.ศ. 2514 ค่าหน่วยกิตก�าหนดไว้ 30 บาท ท้ังน้ีเพราะคาดว่า

จะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนไม่มากนัก โดยพิจารณาจากคลื่นแห่งการคัดค้านการจัดต้ัง 

แบบตลาดวชิามาก แต่เม่ือมีนกัศึกษาในระยะแรกเกนิความคาดหมายจ�านวนมากคือล้นถงึ

เกอืบ 30,000 คน อธิการบดีคนแรกคอื ศ. ดร. ศกัด์ิ ผาสุขนรินัต์ ได้เสนอต่อทีป่ระชมุ ทปม. 

เห็นควรใหล้ดลงมาเหลือ 25 บาท 

  ต่อมาในช่วงหลัง 14 ตุลาคม 2516  มีการเรียกร้องให้ลดค่าหน่วยกิตลงมาอีก 

ซ่ึงลดลงมาจนถึงหน่วยกิตละ 18 บาท ซึ่งค่าของเงินลดลงมาก ท�าให้ระยะหลัง 

สภามหาวิทยาลัยลงมติให้เป็น 25 บาท  เหมือนยุค ดร.ศักดิ์ 

 อนึง่ ศัพท์ ทปม. น้ัน ท่ีประชมุมหาวทิยาลยันัน้ เสนอโดย  รศ.ธนกาญจน์  ภทัรากาญจน์ 

จนกระทัง้ต่อมามีการแก้ไขเปลีย่นเป็นทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ก.บ.ม.ร.)

 3.7 ระบบ G P F

 ส�าหรับการก�าหนด grade เป็น G P F นั้นมีประวัติค่อนข้างยาว ในระยะต้น

คณะเตรยีมการบางท่านมีความเหน็เดิมว่าน่าจะใช้ระบบ A B C D แต่ต่อมาหลงัจากท่ีได้

กลบัจากการดูงานท่ีต่างประเทศแล้ว มีคณะกรรมการบางท่านต้องการให้เป็นระบบ  

P และ F เพื่อง่ายต่อการตรวจให้คะแนน

 เรื่องนี้ถกกันอยู่มากคณะกรรมการเตรียมการขอฟังความคิดเห็นจากผู้เขียน 

ซ่ึงช่วงนัน้ยงัเป็นหวัหน้าภาคสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยา และเลขาธิการศูนย์วจัิยล้านนาไทย 

อยู่ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อผู้เขียน (จิรโชค บรรพต วีระสย)  

เข้าประชุมครั้งถัดมาจึงได้ เสนออีกแนวหนึ่งคือให้เป็น 4 grades คือ E (Excellent) 

G (Good) P (Pass) และ F (Failure) ต่อมาที่ประชุมเตรียมการตกลงให้ใช ้ G P F 

อย่างที่ใช้กันทุกวันนี้ โดยตัด E ออกไป สาเหตุที่ไม่ใช้ระบบ A B C D ก็เพราะเห็นว่า 

มีนักศึกษาจ�านวนมากและพื้นความรู้แตกต่างกันมาก การใช้ตะแกรงถี่เกินไป  

อาจไม่เป็นระบบการวัดผลที่ดีและระบบ 3 grades น่าจะดีกว่าเชิงมาตรฐาน

 อนึง่ ต่อมามีการเปลีย่นเป็นระบบ A B C D ช่วงท่ีไทยเข้าร่วมประชาคม ASEAN

 วนัเวลาช่ัวโมงและนาที ได้ผ่านล่วงเลยไปเหมือนตดิปีกบิน ภารกจิและปณิธาน

ในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กระท�าร่วมกันด้วยการตระหนักในหน้าท่ีใน

ใจรักวิชาการ ในความเป็นห่วงอนาคตของอนุชนคนรุ่นหลัง และการร่วมงานกันเป็น

ไปด้วยการอุทิศใจอุทิศเวลาด้วยสามัคคีธรรม ความรู้สึกว่าได้ร่วมกระท�าภารกิจ 

อันส�าคัญและมีประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความกระตือรือร้น และมุ่งม่ัน 

ให้เกิดความส�าเร็จโดยปราศจากความย่อท้อและเชื่อว่านานาอุปสรรคย่อมผ่านพ้นไป

 ภารกจิในระยะเตรยีมการก่อต้ังสถาบนั ม.ร.---มุง่รู ้มุง่เรยีน จึงมาราม มีมากมหาศาล 

แต่หลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีการปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน  

ดังน้ันทั้งคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมประสานสามัคคีกันอย่างดี นักศึกษาก็มี

บทบาทช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ใช่น้อย ความพยายามอยู่ที่ใด ย่อมมีความส�าเร็จดังปรากฏว่า 

ในช่วงเวลาท่ีได้เปิดมหาวทิยาลัยรามค�าแหงใหม่ๆ น้ันรามค�าแหงได้ท�าชือ่เสยีงทางด้านศลิปะ

และการกีฬาอย่างมาก ละครอิงประวัติศาสตร์ เช่น เรื่องอานุภาพพ่อขุนรามค�าแหง

และเรือ่งเจ้าหญงิแสนหว ี เป็นต้น ต่อมานกัแสดงสมคัรเล่นของมหาวทิยาลยัหลายคน

ได้มีชือ่เสียงโด่งดังในวงการภาพยนตร์ เช่น จตุพล ภูอ่ภิรมย์ เป็นต้น ส�าหรบัด้านการกฬีา

นั้นปรากฏว่าได้ครองต�าแหน่งแชมเปี้ยนอยู่เกือบตลอดเวลา

 การร่วมภารกจิทางการศึกษาในมหาวทิยาลยัท่ีเปิดกว้างอย่างของเรา เป็นเสมือน

การจุดประทีปทางปัญญาเป็น “เปลวเทยีนให้แสง	 รามค�าแหงให้ทาง” ต่อสังคมส่วนรวม

และในขณะเดียวกันก็มีส่วนกระชับเกลียวสัมพันธ์แห่งไมตรีจิตมิตรภาพทั้งภายใน

และนอกมหาวิทยาลัย

ม.ร. สถาบัน มุ่งรู้ มุ่งเรียน จึงมาราม (ต่อจากหน้า 6)

3.  เกร็ดบางประการ 

4.  สามัคคีและภารกิจร่วม

5.  สถาบัน เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 เสน่ห์ส�าคัญท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวผู้ไปเยือนเยอรมนี คือความสวยงามและ

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมบ้านแบบเยอรมัน (Fachwerkhaus 

อ่านว่า ฟาคแว้คเฮาส์)  ท่ีมีให้เห็นแทบจะทุกเมือง  โดยบ้านดังกล่าวมักจะพบเห็นได ้

ในเขตเมืองเก่าท่ีมีการอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งยวด และเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ

เมืองต่างๆในเยอรมนีสามารถถ่ายทอดผ่านการชมและสังเกตดูบ้านแบบเยอรมัน 

ได้เป็นอย่างดีโดยอาจไม่ต้องอาศัยการอธิบายหรือการเล่าเรื่อง  บ้านแบบเยอรมันจะ 

ต้ังอยู่ติดๆ กันดูเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าชมไม่ว่าจะเป็นบ้านเยอรมันแบบธรรมดา

หรอืแบบทีต่กแต่งแล้วเป็นพเิศษ  สถาปัตยกรรมการก่อสร้างของเยอรมนไีม่ว่าจะเป็นบ้าน 

โบสถ์ สถานทีร่าชการ ปราสาทต่างๆยังมีอยู่ให้เห็นท่ัวไป การวางผงัเมืองมีมาแต่โบราณ 

แม้ว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเคยถูกท�าลายลงในช่วงสงครามโลก แต่คนเยอรมันก็ได้

สร้างสิ่งที่เป็นศิลปะอันมีค่ามหาศาลเหล่าน้ันขึ้นมาใหม่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ไปจากแบบแปลนเดิมเลย ดังนัน้ไม่ว่านกัท่องเทีย่วจะไปทีเ่มืองใดในเยอรมนีกส็ามารถ

พบเห็นและชื่นชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่เกิดข้ึนในยุคต่างๆ ท่ีทั้งเก่า น่าสนใจ 

และควรค่าในการศึกษาได้ทุกที่ทีเดียว

 บ้านแบบเยอรมนั มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน และจะมีให้พบเหน็อยูท่ั่วไป

ในประเทศอื่นๆ ของยุโรปอีกด้วย เช่น ในฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย หรือ

แม้แต่ในอังกฤษ เป็นต้น จากการค้นคว้าพบว่า มีการก่อสร้างบ้านแบบเยอรมันตั้งแต่

ศตวรรษที่ 5 หลังคริสตกาล โดยในสมัยแรกๆ นั้นบ้านแบบเยอรมันประกอบไปด้วย

เสาไม้สูงๆ เป็นส่วนใหญ่  มีประมาณเจ็ดหรือแปดชั้น  เพราะไม้ในสมัยโบราณเป็น

วัสดุหาง่ายและขนส่งไม่ยาก ฝาบ้านสร้างจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติท่ีเป็นดินโคลน 

หรือดินเหนียว เชื่อมปิดโครงไม้ ดินดังกล่าวสามารถขุดและน�ามาใช้ก่อสร้างจาก

บริเวณที่ก่อสร้างได้ทันที 

 ต้ังแต่ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 ได้มีการพัฒนาวัสดุส�าหรับตกแต่งบ้าน มีการ

ออกแบบลวดลาย ตัวอักษรต่างๆ มีการแกะสลักและวาดภาพระบายสีประดับ

ภายนอกตัวบ้าน  บ้านแบบเยอรมันมีแบบและโครงสร้างหลากหลายและต่างกันแลัว

แต่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไหน โดยจะมีแบบเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ และมีความงดงาม 

ท่ีต่างกนัไป ส่วนเครือ่งตกแต่งและการมุงกระเบือ้งด้วยหนิชนวนกม็แีบบต่างๆ กนัไป  

สีสันก็ไม่เหมือนกัน

 ในศตวรรษที่ 18 เกิดการขาดแคลนไม้ ท�าให้การสร้างบ้านแบบเยอรมันมีราคา

สูงข้ึนมาก ยงัผลให้ต้องมีการสรรหาวสัดุอ่ืนๆ มาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลกั

ของบ้านทดแทน

 บ้านแบบเยอรมันที่เก่าแก่ที่สุดถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1260 และความนิยม

การก่อสร้างบ้านแบบเยอรมันได้ส้ินสุดลงในปี  ค.ศ. 1900  ถือได้ว่าเป็นการสิ้นยุค 

ศิลปการก่อสร้างบ้านเยอรมันแบบด้ังเดิมและสูญเสียช่างก่อสร้าง ช่างไม้ รวมถงึช่างต่างๆ

ที่สร้างบ้านแบบเยอรมันไประยะหนึ่ง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป การก่อสร้างบ้าน

แบบเยอรมันก็มกีารประยกุต์โดยน�าวสัดุก่อสร้างทีเ่ป็นเหลก็และปูนมาใช้ทดแทนไม้มากข้ึน 

 บ้านแบบเยอรมันจะมใีห้พบเหน็ได้ในเมืองต่างๆ ต้ังแต่เหนอืจรดใต้ของเยอรมนี 

บ้านที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่ Esslingen am Neckar แต่เราสามารถเห็นบ้านแบบเยอรมัน 

ได้ท่ัวๆไป ไม่ว่าจะเป็นในสวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อังกฤษ 

โปแลนด์  หรือแม้แต่ในประเทศบราซิลและอเมริกา เพราะคนเยอรมันได้ย้ายถิ่นฐาน

ไปอยู่อาศัยยังที่ต่างๆ และได้ท้ิงร่องรอยศิลปะการก่อสร้างที่คงเอกลักษณ์ดังกล่าว 

ไว้ในหลายประเทศที่ตนอาศัยอยู่  หากใครได้ไปเยือนเยอรมนีควรไปเดินชมบ้าน

แบบเยอรมันในเมือง Rotenburg ob der Tauber และ Wernigerode สักครั้ง เพราะ 

ที่น่ันยังคงมีบ้านแบบเยอรมันที่เก่า น่าต่ืนตาต่ืนใจ ดูแล้วโรแมนติก น่าประทับใจ

ไม่รู้ลืม ส่วนในแถบ Stolberg  แถบภูเขา Harz และในแถบเยอรมนีตะวันออกเก่า จะ

พบเห็นบ้านแบบเยอรมันอายุมากกว่า 500 ปีให้เห็น 

 เมืองบางเมืองในเยอรมนีประกอบไปด้วยบ้านแบบเยอรมันทุกหลังทั้งเมือง

และสวยงามแปลกตาทุกหลังด้วยจนเมืองน้ันได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 

เช่น เมือง Quedlingburg  เป็นต้น       

 กล่าวได้ว่าสมัยก่อนมีการก่อสร้างบ้านแบบเยอรมันที่สวยงามเพราะวัสดุไม้

มีมาก ผู้คนเห็นคุณค่าและมีความรักในศิลปเก่าแก่ที่ตกทอดมายาวนานและต้องการ

อนุรักษ์ฝีมือด้านสถาปัตยกรรมของตนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา แต่เมื่อประเทศมีความ

เปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าไปมาก การก่อสร้างบ้านแบบเยอรมันได้ลดน้อยลง

ไปเรือ่ยๆ แม้กระนัน้ปัจจบัุนก็ยงัมีผูท่ี้เลง็เหน็คุณค่าของบ้านแบบเยอรมันจ�านวนไม่น้อย  

และมีความพยายามสร้างบ้านแบบเยอรมันขึ้นมา แต่ก็เป็นการก่อสร้างบ้านที่มีการ

ผสมผสานระหว่างไม้ที่มีราคาค่อนข้างแพงกับวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ทันสมัย

 ปัจจุบันเยอรมนีเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าแทบจะทุกด้าน โดยอยู่ใน

อันดับต้นๆ ของยุโรป นอกจากความเจริญด้านต่างๆแล้ว สถาปัตยกรรมของเยอรมนี

ได้กลายเป็นแม่เหลก็ดึงดูดคนท่ัวโลกให้อยากมาเยือน ชืน่ชม และเรยีนรูช้วีติความเป็นอยู่

ของคนในประเทศ  ที่น่าสนใจก็คือ คนเยอรมันสามารถอนุรักษ์ศิลปเก่าแก่ประจ�าชาติ

และผสมผสานกบัของใหม่ท่ีทนัสมัย ชาวต่างชาติท่ีมาเยือนประเทศไทยก็คงต้องการเหน็

และเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองของเราด้วย  ดังน้ันเราก็ควรอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ 

ศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆ ไว้เช่นกัน

 หมายเหตุ สนใจเรียนภาษาเยอรมันระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือ

ต้องการทราบข้อมูลเก่ียวกับประเทศเยอรมนี ติดต่อได้ท่ี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  

ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

https://www.fachwerkhaussanierung.de/zur-geschichte-des-fachwerkhauses 2014
http://www.fachwerk.de/fachwerkhaus/entstehung.html 2014
https://www.google.de/search?q=fachwerkhaus+Kulturerbe&source
https://www.google.de/search?q=fachwerkhaus&source=lnms&tbm 2014
https://www.google.de/search?q=fachwerkhaus+geschichte&source

Fachwerkhaus: บ้านแบบเยอรมัน
รศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด      ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

สรุป

แหล่งอ้างอิง



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ถาม 1. เป็นนกัศึกษาเทยีบโอนจบจากมหาวทิยาลยัอืน่ 

มาเรยีนในเอกภาษาไทยอยากทราบว่าต้องลงทะเบยีนสอบ 

e-Testing หรือไม่

 2. ภาคที่ขอจบลงได้กี่หน่วยกิต

ตอบ 1. การลงทะเบียนสอบ e-Testing เป็นการ 

จดัสอบโดยสถาบนับรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนิกส์ และ

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเพือ่เปิดโอกาสให้กบันักศึกษา

ท่ีมีความพร้อมในการสอบก่อนที่จะถึงเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยจัดสอบในปลายภาค ซึ่งวิชาที่จะจัด 

ให้สอบ e-Testing ส�านักฯ จะประกาศให้ทราบก่อน 

การลงทะเบียนในภาคนั้นๆ ซึ่งการที่จะสมัครสอบ

หรอืไม่ นักศึกษาเป็นผูพ้จิารณาเองและวชิาทีจ่ะสอบ 

ต้องมีอยูใ่นประกาศของส�านักฯในภาคการศึกษาน้ันด้วย 

 ถ้านักศึกษาสมัครสอบวิชาท่ีเปิดให้สอบ

ใน e-Testing และสอบผ่านในวิชานั้น นักศึกษา 

ไม่ต้องเข้าสอบในปลายภาคเพราะถอืเอาเกรดในการสอบ 

 e-Testing เป็นเกรดท่ีนกัศึกษาสอบได้แล้วในวิชานั้น

           2. คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตร

และการสอนหลกัสูตร 5 ปี และภาควชิาท่ีเป็นหลกัสูตร 

5 ปี ถ้าขอจบลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

ในภาคปกติ (ภาค 1,2) ถ้าขอจบในภาคฤดูร้อนลงทะเบยีน

ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

ถาม  อยากถามเรือ่งการรเีกรดจะต้องท�าอย่างไรบ้าง

ตอบ การรีเกรดหมายถึงวิชาท่ีนักศึกษาสอบ

ผ่านแล้วได้เกรด D หรอื D+ แต่ไม่พอใจเกรดดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ลงทะเบียนเพื่อสอบใหม่ได ้

โดยลงทะเบียนในเทอม 1 เทอม 2 หรือฤดูร้อน 

ตามก�าหนดท่ีมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียน ไม่ได ้

มีการแยกลงทะเบยีนรเีกรดต่างหากจากการลงทะเบยีน 

ในเทอม 1 เทอม 2 หรอืฤดูร้อน เมือ่นกัศึกษาสอบผ่าน

ไม่ว่าจะได้เกรดสูงหรือเท่าเดิม  นักศึกษาไม่ต้อง 

ด�าเนินการใด ๆ ท้ังส้ิน เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา

และขอ Transcript จบการศึกษา มหาวิทยาลัยจะ 

ปรับเกรดให้นักศึกษาโดยอัตโนมัติ (การลงทะเบียน

นกัศึกษาต้องมีบาร์โค้ดวชิาท่ีลงทะเบียน สมุดลงทะเบียน 

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา ค่าลงทะเบียน หรอืจะ print 

กระบวนวิชาลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เป็นกระดาษ A4 เพื่อน�าไปใช้ลงทะเบียนก็ได้)

ถาม  1. ผมก�าลังจะจบการศึกษา ถ้าผมจะสมัคร

เรียนปริญญาใบที่ 2 และเทียบโอนวิชาด้วย ผมจะ

สมัครเรียนได้เลยหรือไม่

 2. ผมเคยลงเรียนแบบนักศึกษาพรีดีกรีด้วย 

ผมจะเทียบโอนวิชาได้ด้วยหรือไม่
กองบรรณาธิการ

ตอบ  1. ถ้านักศึกษาจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง นักศึกษาต้องมวีฒุกิารศึกษาทีใ่ช้สมัครเรยีน 

โดยมีหลักฐานการจบการศึกษา เช่น ใบรับรองคณะ 

ว่าเรยีนครบหลักสูตรหรอืใบรบัรองสภามหาวทิยาลัย-

รามค�าแหงหรือทรานสคริปท์ที่จบการศึกษาหรือ

ใบปริญญาบัตร จึงจะใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชาได้ แต่ถ้า

นักศึกษาจบการศึกษาจากสถาบันอื่น นักศึกษาต้อง

มีวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครเรียนท่ีรับรองว่านักศึกษา

จบการศึกษาแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เทียบโอนได้

         นักศึกษาที่ยังรอผลการสอบในเทอมสุดท้าย 

และจะใช้สทิธ์ิการเทียบโอนของปรญิญาแรก ไม่สามารถ 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธ์ิเทียบโอน

(เน่ืองจากไม่มีหลักฐานว่าได ้จบการศึกษาจาก

ปริญญาตรีแรกแล้วในการสมัครนักศึกษาใหม่)

 2. นักศึกษาที่เคยเป็นนักศึกษาพรีดีกรีและ

มีผลการเรียนที่สอบผ่าน สามารถน�าวิชาที่สอบผ่าน

แล้วมาเทียบโอนเม่ือสมัครเป็นนักศึกษาใหม่รวมกับ

การใช้สิทธิ์เทียบโอนในกรณีอื่นด้วยได้   

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 จ�านวน 14 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60167 INT 1004 37/25 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รศ.ดร.ระพพีรรณ  พริยิะกลุ 

  (IT 104)  ส�าหรับธุรกิจ

 60132 LAW 2001 61/25 ค�าอธิบายประมวลกฎหมาย รศ.จุฑามาศ  นิศารัตน์

  (LA 201) (LW 204) แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

 60157 LAW 2002 43/25 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รศ.ประโมทย์  จารุนิล

  (LA 202) (LW 205) ว่าด้วยหนี้

 60155 LAW 4004 52/25 กฎหมายแรงงานและ รศ.ดร.ปภาศรี  บัวสวรรค์

  (LA 404)  ประกันสังคม

 60206 MKT 3206 50/25 การวางแผนการตลาด รศ.สมจิตร  ล้วนจ�าเริญ

 60149 MTH 2001 45/25 แนวคิดหลักมูลทาง ผศ.ดร.ศิริรัตน์  สิงหันต์

  (MA 201)  คณิตศาสตร์ 1

 60156 MTH 2205 62/25 ทฤษฎีจ�านวน 1 รศ.โสภาพรรณ  ทิพย์โยธา

  (MA 225) 

 60093 MTH 3304 29/25 โทโพโลยีเบื้องต้น รศ.ทศพร  คล้ายอุดม

  (MA 334)

 60219 PHY 3202 104/25 กลศาสตร์ขั้นสูง อาจารย์กนัต์พจน์  ทองแช่ม

  (PHY 4203)

 60223 POL 2102 64/25 หลักรัฐธรรมนูญและ รศ.สุรพันธ์  ทับสุวรรณ์

    สถาบันการเมือง และคณะ

 60161 PSY 2401 89/25 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ รศ.มุกดา  ศรียงค์ และคณะ

    องค์การเบื้องต้น

 60165 PSY 3202 45/25 พื้นฐานการให้ค�าปรึกษา รศ.ดร.ศิริบูรณ์  สายโกสุม

  (PC 328)   และคณะ

 60192 SBM 2101 44/25 ธุรกิจบริการเบื้องต้น รศ.ทิพวรรณ  พุม่มณี   และคณะ

 60152 THA 2203 40/25 วรรณกรรมศาสนา รศ.ทวีศักดิ์  ญาณประทีป

  (TH 254)

 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 ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 ENS 3403 (EN323) 

ภาษาอังกฤษสำาหรับมัคคุเทศก์ (English for Guides) 

	 ✎	เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยค 

และข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

งานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย 

การบอกเล่าเรื่องต่างๆ การฟัง การตอบค�าถาม 

การพรรณนาลักษณะและความส�าคัญ การบรรยาย-

ประวัติบุคคล ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ 

แต่ครอบคลุมสาระส�าคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม  การปกครอง  และการเศรษฐกิจของประเทศไทย

 ✎	ต�าราเรียน 

 (1)  EN 323: English for Guides

   (ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (script) มีจ�าหน่ายที่ร้าน

ถ่ายเอกสาร ชั้นล่าง คณะมนุษยศาสตร์ 1

 ✎	ข้อแนะน�าในการเรียน ให้ศึกษาต�าราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด  6 บท

 Unit 1: Welcome to Thailand

 Unit 2: Introducing Thailand

 Unit 3:  Have a Pleasant Stay

 Unit 4: Bon Appetit

 Unit 5: Made in Thailand

 Unit 6: Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีก�ากับอยู่ แสดงว่า 

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 ✎	เนื้อหาโดยสรุป  ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ 

และประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป  

โดยยกงานวรรณกรรมบางชิ้น หรือบางตอนเป็น

ตัวอย่าง เช่น วรรณกรรมของ Guy de Maupassant, 

Leo Tolstoy, Luigi Pirandello, Oscar Wilde, Anne Frank 

 ✎	ต�ารา เอกสารประกอบการสอนวิชา ENG 3902 

  (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

 ✎	แนวทางในการเรียน

 1.  กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในช้ันเรียน

 2. การบรรยายในชั้นเรียน

 3. การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น

 4. การน�าเสนอผลงานหน้าชั้น

 ✎	แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย 

เขียนค�าตอบเป็นภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

ENG 3902 (EN392) 

วรรณคดียุโรป (European Literature)

   

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา  ภาค 2 

ปีการศึกษา 2560 สามารถขอแก้ไขข้อมูลการ 

ลงทะเบียนเรยีนได้เพยีง 1 ครัง้เท่านัน้  โดยการสับเปลีย่น 

กระบวนวิชา  หรือลงทะเบียนกระบวนวิชาเพิ่มเติม  ซึ่ง- 

เม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกติรวมต้องไม่เกนิ 24 หน่วยกติ  

ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 

30 หน่วยกติ  ส�าหรบันักศึกษาทุกคณะ  ยกเว้นนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี  หน่วยกิตรวม 

ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต และนักศึกษารหัส 60 

เป็นต้นไปซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกติ และหน่วยกติรวมต้องไม่เกนิ 22 หน่วยกติ 

ส�าหรบันกัศึกษาทกุคณะมีขัน้ตอนการด�าเนนิการดังน้ี

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน  ภาค 2  

ปีการศึกษา 2560  ฉบับจริง  พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมดุลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.36)  พร้อมแถบรหสั 

กระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มกระบวนวิชา  

หรือพิมพ์บาร์โค้ดจาก  www.ru.ac.th

 4. ใบเสรจ็รบัเงินค่าธรรมเนียมการบอกเลกิ-

บอกเพิม่กระบวนวชิา 50 บาท  ช�าระเงินท่ีกองคลัง 

ส�านักงานอธิการบดี  หรือจุดช�าระเงินที่อาคาร-

กงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1

 (กรณีลงกระบวนวชิาเพิม่  ต้องช�าระค่าหน่วยกติ

ท่ีเพิ่มด้วย  นักศึกษาปกติหน่วยกิตละ 25 บาท, 

นักศึกษา Pre-degree  หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4  ไปติดต่อที่จุดบริการ 

(การบอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา) อาคารกงไกรลาศ 

(KLB)  ชั้น 1 เคาน์เตอร์ท่ี 11-13 ยืน่ค�าร้องได้ต้ังแต่

วนัที ่  27  พฤศจิกายน  - 1 ธนัวาคม  2560 (เว้นวนัหยดุราชการ) 

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาท่ีบอก

เลกิไปแล้วโดยเด็ดขาด  วชิาทีล่งทะเบียน e - Testing  

หากเข้าสอบ หรอื เลยวนัเวลาเข้าสอบ  ไม่สามารถ-

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหตุ  ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวชิา 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า  ติดต่อสอบถามได้ท่ี

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล โทร. 0-2310-8610

คำ�แนะนำ�ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�
กรณีนักศึกษ�เก่�ลงทะเบียนเรียนที่มห�วิทย�ลัย  
ภ�ค 2 ปีก�รศึกษ� 2560

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง CDR 

ประกอบด้วย

 ✎	แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  

มี 5 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ✎	ข้อแนะน�าในการสอบ  ข้อสอบจะออก

ครอบคลุมเนื้อหาในต�าราทั้ง 6 บทและในเอกสาร

ประกอบ CDR

	 ✎	ลักษณะข้อสอบ ปรนัย 100 ข้อ แบ่งเป็น

 Part I: Seen Passages

 A: Reading Theory (True/False) 10  items

 B: Passages 50  items

 Part II: Unseen Passages

 A: True/False  10  items

 B:  Passages 30  items

 ✎	วันสอบ  วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561  

  เวลา 14:00-16:30 น.   

อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

 ✎	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

  วันพุธ 09:30 - 11:20 น. ห้อง  VPB  201

 ✎	อาจารย์ผู้สอน : 

  อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

	 	 อาจารย์รัตน์ฐาภัทร  อารยสมโพธิ์

 	 อาจารย์ไหมแพร  สังขพันธานนท์            

 ✎	ต�าราที่ใช้   ENG 2002 (EN 202) การอ่าน

ตีความภาษาอังกฤษ (English Interpretative Reading)

 ✎	ค�าอธิบายกระบวนวิชา  การศึกษาวิธีอ่านเร็ว

และการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นส�าคัญ 

รายละเอียดสนับสนุนแก่นของข้อความ

 ✎	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. นักศึกษาให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า  

“สกิมมิง”  และอ่านแบบ “สกิมมิง” ได้ 

  2.  นักศึกษาให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า  

“สแกนนิง” และอ่านแบบ “สแกนนิง” ได้

  3. นั ก ศึ ก ษ า อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง 

ใจความส�าคัญได้  และสามารถอ่านจับใจความส�าคัญ 

ทั้งโดยตรงและโดยนัยได้

  4. นักศึกษาอธิบายความหมายของการ

อ้างอิงได้ และหาตัวอ้างถึงได้

  5. นักศึกษาอธิบายความหมายของการวิเคราะห์

สรุปความได้  และอ่านวิเคราะห์สรุปความจากเร่ืองท่ีอ่านได้

 ✎	 แนวทางการเรียน การบรรยายพร้อมสไลด์ 

PowerPoint และฝึกท�าแบบฝึกหัดท้ายบท

 ✎	 เนื้อหาวิชา ทฤษฎีการอ่านแบบ “สกิมมิง” 

และการอ่านแบบ “สแกนนิง” การหาค�าอ้างถึงจากค�าอ้างอิง 

การหาใจความส�าคัญแบบท่ีมีระบุไว้ในเนื้อเรื่องและ

ไม่มีระบุไว้ในเน้ือเร่ือง และการวิเคราะห์สรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน

 ✎	บทอ่านท่ีใช้ในการเรียนการสอนมี  8  เร่ือง  ดังน้ี 

 1. Passage 19: Summerhill

 2. Passage 22: Native Americans

 3. Passage 24: When It Comes to Food, the  

  Public Is Myth-Taken

 4.  Passage 25: Songs-for -Life

 5. Passage 26: Accidental Drug Addiction

 6. Passage 27: Organic Farming

 7. Passage 28: The Fight to Save the Whales

 8. Passage 29: Methods of Eliminating Moredom

 ENG 2002 (EN 202)

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ 

(English Interpretative Reading) 



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ 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

โดยนายธีรวัชร ภรสัมฤทธ์ิ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบวิจัย 

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และการน�าเสนอ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท                   

จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัย-

นครพนม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธนบุรี 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  และ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี บัณฑิตวิทยาลัย 

อาคารท่าชัย ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร. 0-2310-8557 

หรือ www.grad.ru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัยฯ (ต่อจากหน้า 12)

ม.รามค�าแหงรับนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1)

(ไม่ใช่สถานที่ต้ังถาวร)  ในช่วงเวลาที่ไม่มีท่ีต้ังถาวร ก็เป็นเหตุให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝ่ายสับสน 

ไม่ทราบอนาคตที่แน่นอนเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่  ท่านคิดเอาเองว่าอารมณ์คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เจ้าของที่เขาจะ

ไล่ก็ได้ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน

 3. เม่ือส�าเรจ็การศึกษา (พ.ศ. 2517) เม่ือสังคมทราบว่าบณัฑิตรามค�าแหง ได้ส�าเรจ็การศึกษาออกมาแล้ว 

มีองค์กรธุรกิจใหญ่น้อยหลายแห่งที่ประกาศเปิดเผยว่าไม่รับบัณฑิตรามค�าแหงเข้าท�างาน ส่วนทีไ่ม่เปิดเผย 

ไม่ต้องพสิจูน์  ถ้าเป็นท่าน ท่านคดิว่าจะท�าอย่างไรกับเหตุการณ์อย่างนี้ในชีวิต

 4. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518) ผมเชื่อว่าเป็น 

เหตุการณ์ที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงของผม เป็นวันท่ีท�าให้ประชากร 

ชาวรามค�าแหงทุกหมู่เหล่า หมดความทุกข์ ทีเ่คยมี ไม่ว่าทุกข์ใจ ทุกข์กาย เป็นวันที่มีเหตุการณ์ส�าคัญ 3 ประการ

บังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  4.1. เป็นวันที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ-

พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จมาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นครั้งแรก

  4.2 เป็นวนัทีล้่นเกล้าทัง้สองพระองค์   เสด็จมาทรงเปิดพระบรมราชาอนสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

จากเหตุการณ์ที่ 2 นี้ ท�าให้เกิดเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค�าแหง (วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518) 

มาจนถึงปัจจุบัน

  4.3 เป็นวันที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตลูกพ่อขุน      

รุ่นแรก มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ�านวน  1,256 คน

 จากเหตุการณ์ท้ัง 3 ดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุการณ์ทีเ่ป็นน�า้ทิพย์ทีล้่นเกล้าท้ังสองพระองค์ได้ประทาน 

ให้กบัประชากรชาวรามค�าแหงได้คลายทุกข์คลายกงัวล ในเรือ่งราวต่าง ๆ ท่ีผมได้กล่าวให้ท่านทราบเบ้ืองต้น

หมดสิ้นไปโดยพลัน ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม

 5. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เข้าร่วมเรียกร้องขอรัฐธรรมนูญ  

มีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่ 3 ท่านที่ได้ชื่อว่า เป็น “13  กบถรัฐธรรมนูญ” ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะ

กล่าวชื่อ คือ นายก้องเกียรติ คงคา  นายวิสา คัญทัพ  และนายมนตรี จึงศิริอารักษ์  

 ส่วนความรู้สึกของผมในฐานะบัณฑิตลูกพ่อขุนรุ่นแรก  สิ่งที่ผมและบัณฑิตทุกคนรู้สึก คือ ความเป็น 

บัณฑิตลกูพ่อขุนมีเกยีรติ  มีศักด์ิศร ีอย่างทดัเทยีมกบับณัฑิตในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีมีมาก่อนมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงทันที มีขวัญ มีก�าลังใจ ในการด�าเนินชีวิตจนประสบความส�าเร็จมาถึงทุกวันนี้

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ท�าหน้าที่สร้างปัญญาให้กับคนในสังคมไทยมาครบ 46 ปี มีผลผลิตท่ี 

นับจ�านวนได้ คือ บัณฑิตจ�านวน 953,375 คน ส่วนที่มาหาความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับปริญญา 

อีกเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน

 ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เหล่าบัณฑิตดังกล่าวข้างต้น ควรหันมามอง ม.ร.แล้วบอก ม.ร.ว่า 

ม.ร.ขาดเหลืออะไร ม.ร.ควรจะเดินไปในทิศทางใด เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนคนไทย

 ท้ายที่สุดสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่เป็นของคู่ของกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)

 1.  สระน�้าหน้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซ่ึงมีพระที่นั่งจ�าลอง (พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์)และ 

  เรือสุพรรณหงส์จ�าลอง

 2.  สระน�้า 8 สระ เรียงตามยาว ตั้งแต่ด้านหน้าอาคารคณะรัฐศาสตร์ ไปจนถึงหน้าคณะเศรษฐศาสตร์  

  แต่ปัจจุบัน เหลือ 7 สระ เพราะถูกถมไปเพื่อสร้างอาคารเรียนและโรงอาหารนพมาศ

 3.  สิงโตจีน 2 ตัว หน้าหอสมุดกลาง

 4.  หมู่ต้นตาลด้านข้างคณะนิติศาสตร์

 5. สระน�้าล้อมรอบอาคารสภาอาจารย์

 6.  อาคารที่ท�าการภาควิชาสถิติ

 7.  อาคารส�านักงาน สาขาแพทย์ทางเลือก หรือแพทย์แผนไทย

 

46 ปี ที่จ�าได้ (ต่อจากหน้า 4)

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อาท ิ

รายการบอกล่าวข่าวรามฯ รายการข่าวมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  รายการสาระดีดี   รายการธรรมะ 5 นาท ี

รายการเติมธรรมในข่าว  รายการ IT Corner  รายการ- 

108 ปัญหากฎหมาย  รายการรกัษ์ไทย  รายการ The Idea 

รายการอาหารเป็นยา รายการคหกรรมเพื่อชุมชน 

และรายการของฝากจากรามฯ

 ส่วนเฟซบุ๊กไลฟ์ทางแฟนเพจรอบรั้วรามฯ 

และ RU-CLIP มีรายการใต้ฟ้ารามฯ ทุกวันอังคาร 

เวลา 16.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ วันจันทร ์

ถึงศุกร์ เวลา 12.00-13.00  น. รายการถามรอบรั้วชัวร์- 

ค�าตอบ วนัศุกร์  เวลา 15.00 น. ส�าหรบัหน่วยงานต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน สามารถส่งข้อมูล 

เพื่อประชาสัมพันธ์ มาที่ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา  

โทร. 0-2310 8703-5

ม.ร. เพิ่มช่องทางสื่อสารฯ (ต่อจากหน้า 1)

 รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ

เปลวเทียนให้แสง  รามคำาแหงให้ทาง

ฝ่ายบริการการศึกษา ตู ้ป.ณ.1099 ปทฝ.รามค�าแหง 

กรงุเทพฯ 10241 หรอืสมคัรด้วยตนเองระหว่างวนัที ่26 

ถงึ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารท่าชยั 

ชัน้ 1 (ไม่เว้นวนัหยดุราชการ) หรอืสมคัรทางอนิเทอร์เนต็ 

ที ่www.grad.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

ถึง 22 มนีาคม 2561 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่ 

บณัฑิตวทิยาลยั อาคารท่าชยั ชัน้ 3 โทร. 0-2310-8563-4 

หรือที่ www.grad.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๒) วันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม

วิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 9

 Professor Dr. Tran Thi Nang Thu 

คณบดีคณะประมง Vietnam National 

University of Agriculture เดินทางมาเยีย่มชม 

และปรึกษาหารือเพื่อวางแผนพัฒนา

ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มสุกิ คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ 

นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาให้การต้อนรับ ผลการประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ ได้แนวทางส�าหรับความร่วมมือทางวิชาการและ

วิจัยหลายประเด็น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยในอนาคต งานวิจัยที่สนใจร่วมด�าเนินการ 

ในล�าดับแรก คือ งานวจิยัด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเพาะเลีย้งไส้เดือนทะเล (Polychaete) 

เพื่อเป็นอาหารส�าหรับธุรกิจการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลท้ังในประเทศไทย 

เวียดนาม และหลายประเทศในกลุ่ม ASEAN  ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ม.รามฯ ศรีสะเกษ ร่วมมือกรมการขนส่งทางบก
จัดอบรมการสอบใบขับขี่แก่ประชาชน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดประชุม

วิชาการระดับชาติ เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ-

บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 46 ปี ในวันที่ 30 

 รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ลงนามความร่วมมือกับ นายกิตติทัต 

สุตธรรม  ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ   กรมการขนส่งทางบก 

เร่ือง “การจัดอบรมส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ 

และผู้ต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

ว่าด้วยรถยนต์” โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่สาขาฯ และเจ้าหน้าที่ส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที ่

10 พฤศจิกายน 2560 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดศรีสะเกษ

คณะรัฐศาสตร์เปิดรับ ป.โท 
ที่วิทยาเขตบางนา

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัคร 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร-

มหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 18 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2560 จัดการศึกษาแบบ Block Course 

เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 - 12.00  น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท 

(แบ่งช�าระ 6 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 31 ธันวาคม 2560 

สอบถามรายละเอยีดได้ทีส่�านักงานโครงการฯ ชัน้ 3 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร. 092-983-9986, 

081-421-8580 หรือที่ http://www.pol.ru.ac.th/ (อ่านต่อหน้า 11)

พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น  12  อาคารรัฐศาสตร์  2  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  การประชุมวิชาการคร้ังน้ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป

ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ผู้น�าเสนอผลงานจะได้รับประสบการณ์

ในการน�าเสนอผลงานวิจัย อีกท้ัง ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่แล้ว สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ในด้านต่างๆต่อไป

  ภายในงานมีพิธีเปิดการประชุม เวลา 09.00  น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ     ลาภเจริญทรัพย์    อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เวลา 10.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยยุคไทยแลนด์	4.0”	

คณะวิทย์ร่วมมือทางวิชาการกับคณะประมงเวียดนาม


