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อธิการบดี ม.ร. นำาทีมบวงสรวงเปิดกล้อง “รามแลนด์ The series”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เป็นประธาน

ในพธีิบวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  เมือ่เวลา 09.09 น. ในโอกาสเปิดกล้องภาพยนตร์ชดุ 

“รามแลนด์ The series”  ซีรส์ีเรือ่งแรกของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ด�าเนนิการโดยคณะสือ่สารมวลชน  

โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์คณะส่ือสารมวลชน  ทีมงานถ่ายท�าและนักแสดงเข้าร่วมพิธี   

ณ ลานพระบรมรูปพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 โอกาสนี้  อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์  คณบดีคณะสื่อสารมวลชน  กล่าวว่า “รามแลนด์ 

The series”  เป็นพื้นที่ฝึกฝนและเป็นผลงานการถ่ายท�าของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ที่สนใจศาสตร์ของภาพยนตร์  โดยผลักดันให้นักศึกษาดึงพลังด้านบวกของตนเองมาใช้ในการ 

สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมและมหาวิทยาลัยตามความสนใจ  โดยมอีาจารย์เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์  

อาจารย์พิเศษคณะสื่อสารมวลชน  เป็นผู้อ�านวยการผลิต  และหวังให้นักศึกษาทีมงานถ่ายท�า

และนักแสดงได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการร่วมกันท�างานนี้  พร้อมฝากให้ทุกคนรอติดตาม 

ผลงานของนักศึกษาที่จะถ่ายทอดวิถีชีวิตของเด็กรามฯผ่านแง่มุมของภาพยนตร์

 หลงัจากน้ัน  อธกิารบดี ม.ร. ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทีมงานและนักแสดง  เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจ 

ในการถ่ายท�าให้ประสบความส�าเรจ็  ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรนัต์  อาคารหอประชมุพ่อขุนรามค�าแหง  

ว่าแม้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่เปิดโอกาสทางการศึกษาโดย 

ไม่บังคับเข้าเรยีน  กย็งัมีนกัศึกษาหลายกลุม่ทีร่วมตัวกันเพือ่ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์  หาประสบการณ์ 

ให้กับตนเองตามความสนใจ  รวมถึงการถ่ายท�าภาพยนตร์ชุด “รามแลนด์ The series” ที่ม ี

นักศึกษาจากหลายคณะสนใจเข้ามาร่วมเป็นทีมงานและนักแสดง  พร้อมทุ่มเทท�างานเพื่อ 

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจ

อธิการบดี ม.ร. แจงนโยบายแก่บุคลากรทุกสายงาน
‘ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ประหยัด-สร้างรายได้ ให้องค์กร’

(อ่านต่อหน้า 2)

	 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก ่

องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เลขาธกิารส�านักงานศาลยติุธรรม 

ประธานหอการค้าไทย-จีน ครเูพลงชลธี ธารทอง นายต�ารวจ EOD 

จาก	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	และผูท้รงคุณวฒุ	ิ ท่ีท�าคุณประโยชน์

แก่สังคมในสาขาต่าง	ๆ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะมี 

พธีิพระราชทานปรญิญาบัตร	ครัง้ท่ี	 43	 ระหว่างวนัท่ี	 19-23	 มีนาคม	2561 

ณ	หอประชุมพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	ซึง่ในโอกาสนี	้สภามหาวทิยาลยั 

ได้อนุมติัปรญิญากติติมศักด์ิแก่ผูท้รงคุณวฒุท่ีิมีความรูค้วามสามารถ 

และได้ท�าคุณประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม	 เพือ่เป็นการยกย่อง 

เชดิชเูกยีรติ	และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนและสงัคมไทย	จ�านวน 

15	ราย	 ในจ�านวนนีมี้หลายท่านเป็นบุคคลทีมี่ชือ่เสียงและมผีลงาน

เป็นที่ประจักษ์	เช่น (อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 11)

 อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง แจงนโยบายการบรหิารมหาวทิยาลยั 

พร้อมฝากชาวรามค�าแหง เร่งพัฒนาศักยภาพ-คุณภาพการศึกษา และ 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ซื่อสัตย์ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง 

ช่วยกนัประหยดัและสร้างรายได้ให้กบัหน่วยงาน เพ่ือพัฒนามหาวทิยาลยั

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

  เม่ือวนัที	่28	กุมภาพนัธ์ทีผ่่านมา	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จดัโครงการ 

“ประชุมชี้แจงนโยบายผู้บริหารสู่การปฏิบัติ” แก่คณาจารย์	ข้าราชการ	

และเจ้าหน้าท่ี	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เป็นผู้ชี้แจง	ณ	อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช (อ่านต่อหน้า 2)

ดร.จรัลธาดา	กรรณสูต

นายสราวุธ	เบญจกุล

นายกฤษฎา	บุญราช

นายจิตติ	ตั้งสิทธิ์ภักดี

นางกอบกาญจน์	วฒันวรางกรู

ครูชลธี	ธารทอง
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อธิการบดี ม.ร. แจงนโยบายแก่บุคลากรทุกสายงานฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 กล่าวว่าบริเวณถนนรามค�าแหงด้านหน้า 

มหาวทิยาลยัมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม	โดยใช้ระยะเวลา	5	ปี	ซ่ึงมหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้ประสานงาน 

และตั้งคณะกรรมการร่วมกับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	 และบริษัท	ช.การช่าง	 จ�ากัด	 

(มหาชน)	เพือ่ด�าเนินการเรือ่งต่างๆท่ีเกีย่วข้อง	อาทิ	การรือ้ถอนหอนาฬิกา	การล้อมรัว้เพือ่ก่อสร้างสถานรีถไฟ 

การปิด-เปิดช่องทางการจราจรและประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย	รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ภายหลังด�าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ		

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้ก�าหนดนโยบายหลายเรือ่งเพือ่ปรบัเปลีย่นให้องค์กรมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 

และมีทิศทางในการท�างานที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	 สร้างความเข้มแข็ง	 และน�าองค์กร

ไปสูค่วามส�าเรจ็	เจรญิรุง่เรอืงยิง่ๆ	ข้ึนไป		นโยบายแรก คือ การจัดการเรยีนการสอน ได้มีการปรบัปรงุหลกัสูตร

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ท้ังระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท 

และปริญญาเอก	 และในส่วนภูมิภาคก�าหนดให้อาจารย์บรรยายสดทุกกระบวนวิชาในระดับปริญญาโท	 

และจะเปิดสอนออนไลน์จากส่วนกลางผ่านระบบ	Google	Classroom	ในระดับปรญิญาตร	ีโดยได้ประสานงาน

กับสถาบันคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกและเข้าถึงนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น	

 “ขอให้อาจารย์ผูส้อนและเจ้าหน้าที ่ ท�าหน้าท่ีของตนเองด้วยความรบัผดิชอบ ดูแลนักศึกษาตามความเหมาะสม 

และที่ส�าคัญขอให้ด�ารงตนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยให้สมศักดิ์ศรีและมีเกียรติ ทั้งกาย วาจา และใจ คือ 

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มีปิยะวาจา จิตใจเมตตา ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ และ

ช่วยรักษาชื่อเสียงที่ดีงามของมหาวิทยาลัยให้คงอยู่ต่อไป”

 ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย	์ กล่าวต่อไปว่า	การคุมสอบ	ขอให้คณะกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรอบคอบ	ตรวจเช็กข้อสอบ	กระดาษค�าตอบ	และการเซ็นชื่อเข้าห้องสอบของนักศึกษาให้ถูกต้อง 

และเป็นไปตามกฎระเบียบ	 รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องการทุจริตในการสอบ	 หรือการเอื้อประโยชน์

ให้กบันกัศึกษาบางรายโดยมิชอบ	 ส่วนเรือ่ง	 อาจารย์ใหม่	 ขอให้ต้ังใจปฏบิติัหน้าทีท้ั่งในเรือ่งการสอนหนงัสือ	

การท�าผลงานทางวชิาการ	ผลงานวจิยั	และการขอต�าแหน่งทางวชิาการ	 เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ	สกอ.  

และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 รวมท้ังขอให้คณะช่วยกรองผลงานวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน 

ก่อนส่งให้คณะกรรมการภายนอกพจิารณาด้วย	เพือ่ให้ได้ผลงานคณุภาพมาตรฐานเป็นทีเ่ชดิหน้าชูตาให้กบัมหาวทิยาลยั

	 และมหาวิทยาลัยยังได้ก�าหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาล โดยแต่งต้ังรองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล 

ข้ึนมาช่วยก�ากบัดูแล	 เพือ่พฒันาหน่วยงานให้มคุีณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้	 ตามแนวทางการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส	 ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	 (Integrity	 and	 Transparency	Assessment	 :	 ITA)	

ทั้ง	 6	 ด้าน	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ตามแนวทาง

การประเมินท่ีส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ก�าหนด	 ท้ังน้ีจะมี

การประเมินระหว่างวันที่	 12	 มีนาคม	 -	 31	 พฤษภาคม	 2561	 โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 

ของมหาวทิยาลยั	 ซ่ึงผูท่ี้ได้รบัการคัดเลอืกขอให้เตรยีมตัวตอบค�าถามตามข้อเทจ็จรงิท่ีเกดิข้ึนด้วย	 และในอนาคต

จะจัดท�าคู่มือธรรมาภิบาล	เพื่อแจกให้กับหน่วยงานได้ศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

 การปรบัภมูทิศัน์ สถานทีต่่างๆ	ภายในมหาวทิยาลัยเพือ่ให้เกิดความสวยงาม	ร่มรืน่	และสร้างบรรยากาศ 

ให้เหมาะกบัเป็นสถานศึกษามากขึน้	โดยปัจจบัุนได้มกีารปลกูต้นไม้ไปแล้วหลายจดุ	หากหน่วยงานใดต้องการปรบั 

ภมูทัิศน์บรเิวณโดยรอบอาคารส�านักงาน	สามารถแจ้งกองอาคารสถานท่ีให้เข้ามาช่วยปรบัภมูทัิศน์ให้สวยงามข้ึนได้ 

และถ้ามีต้นไม้สูงใหญ่ที่น่าจะเป็นอันตรายกับนักศึกษาและอยู่ในบริเวณที่มีสายไฟ	รวมทั้งลานจอดรถต่างๆ	

ให้รีบแจ้งกองอาคารสถานที่โดยทันที	เพื่อเข้ามาตกแต่ง	ปรับปรุงให้ปลอดภัย	เหมาะสมและสวยงามต่อไป

 อธกิารบดี ม.ร.	 กล่าวถงึงานพิธพีระราชทานปรญิญาบัตรว่า	 ขอให้คณาจารย์และบคุลากรทีเ่ป็นข้าราชการ

หรือพนักงานทุกท่านแต่งกายชุดปกติขาว	หรือชุดสูทสากล	พร้อมทั้งติดบัตรประจ�าตัวตลอดเวลา	ไม่เซลฟี่ 

ในสถานท่ีต่างๆ	 ไม่น�ากระเป๋าถอืขึน้มาภายในอาคารหอประชมุฯ	 ปิดโทรศัพท์มือถอืและไม่ส่งเสียงดังในบรเิวณ

เขตพระราชฐาน	 รวมท้ังไม่นัง่ไขว่ห้างในหอประชมุฯ	 และทีส่�าคญัช่วยกนัสอดส่องดูแลความปลอดภยั	 เป็นหูเป็นตา 

ให้กบัมหาวทิยาลยั	หากพบเหน็บคุคล	วตัถ	ุหรอืสถานการณ์ต้องสงสัยให้รบีแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยด่วน	

ทัง้นีข้อความร่วมมือคณาจารย์มาร่วมในพธีิทัง้คาบเช้าและคาบบ่าย	 เพือ่เป็นการให้ความส�าคญัในโอกาสทีล่กูศิษย์

จากคณะต่างๆได้ส�าเร็จการศึกษา	 ส่วนบุคลากรที่ไม่มีหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ขอให้ดูแล

หน่วยงานของท่าน	หรอืมคีวามพร้อมในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นต้องติดต่อประสานงานหรอืแก้ไขปัญหาตลอดเวลา

 “ท้ายนี้ ขอให้บุคลากรทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีจิตใจที่ด ี

ในการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนที่เข้ามาติดต่อเรื่องต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และควรดูแลเอาใจใส ่

ในเรื่องการแต่งกายมาปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลาราชการ ต้องแต่งกายสุภาพ เหมาะสม รวมท้ังเวลาท�างาน 

ขอให้ต้ังใจท�างาน ไม่ใช้อปุกรณ์ส�านกังานในการท�ากจิกรรมส่วนตัว และท่ีส�าคญัคือหน่วยงานต่างๆ ต้องช่วยกนั

ประหยดัพลงังานทีไ่ม่จ�าเป็น ทัง้ไฟฟ้า น�า้ประปาและน�า้มัน รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกนิจ�าเป็น เช่น เงินค่าล่วงเวลา (OT) 

และการจ้างนกัศึกษาช่วยงาน ตลอดจนช่วยกนัสร้างรายได้ให้กบัหน่วยงาน เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป”

  

 “สื่อภาพยนตร์เป็นงานศิลปะท่ีผสมผสาน 

กับจินตนาการของผู้ถ่ายท�า  ผ่านการสอดประสาน 

ความร่วมมอืในแต่ละฝ่ายทีมี่ความส�าคัญแตกต่างกนัไป 

โดยสิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้ภาพยนตร์ถูกสร้างออกมา

ได้ดีน่าประทบัใจ  อยูท่ี่การปรกึษาหารอืและการค้นคว้า 

หาข้อมูล เช่น ภาพยนตร์เรื่องมหาตมะ คานธี 

ท่ีประสบความส�าเร็จคว้ารางวัลจากสถาบันต่างๆ 

มาครองได้มากมาย  โดยอาศัยการรวบรวมอตัชวีประวติั 

ของคานธี  แล้วน�าเสนอเนื้อเรื่องได้อย่างสมจริง 

ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ครองใจคนดูได้มากมาย  

เป็นตัวอย่างทีดี่  สามารถน�าไปปรบัใช้ในการผลติซรีส์ี

ของมหาวิทยาลัยได้”

 อธกิารบดี ม.ร.  ได้กล่าวทิง้ท้ายอกีว่า Life is acting 

ชีวิตมนุษย์คือการแสดง  แม้การแสดงในละครจะ

สามารถแก้ไขและพฒันาฝีมือให้ดีขึน้ได้  แต่ในชีวติจริง

จะต้องแสดงตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย

อย่างดีท่ีสุด  เพราะเม่ือละครชวิีตด�าเนินมาถึงฉากจบ 

จะไม่เหลือสิ่งใดอีกต่อไป  ไม่มีโอกาสให้แก้ไขหรือ 

แสดงใหม่  ดังนั้นจงอย่าประมาทละทิ้งโอกาสท่ีม ี

เพยีงครัง้เดียว และขอให้ท�าอย่างเต็มท่ี สดุความสามารถ  

เพื่อจะท�าให้เวทีชีวิตของเรามีผลงานที่ดีที่ควรค่า 

แก่การจดจ�าของสังคม  และหวงัว่าทุกคนจะถ่ายท�าซีรส์ี 

เรือ่งนีด้้วยความทุม่เทและต้ังใจจนประสบความส�าเรจ็

อธิการบดี ม.ร. น�าทีมฯ (ต่อจากหน้า 1)

 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า	 รองอธิการบดีฝ่าย- 

วทิยบรกิารจังหวัดสงขลาและคณะเจ้าหน้าทีบุ่คลากร 

สาขาวทิยบรกิารฯ	จงัหวดัสงขลา	จดัโครงการสัมมนา 

และศึกษาดูงานของบุคลากรประจ�าปี	2561	เรือ่งการ- 

ส่ือสารออนไลน์เพือ่ประชาสมัพนัธ์	 โดยมีนายสุรนิทร์ 

นุ่นแก้ว	 ครใูหญ่โรงเรยีนการเรยีนรูค้อมพวิเตอร์ไทยคอม 

เป็นวิทยากร		เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี 

ความรู้ความสามารถ	ตลอดจนมีทักษะในด้านการ-

ประชาสัมพนัธ์ออนไลน์	 เม่ือวนัท่ี	27	กมุภาพนัธ์	2561 

ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	สาขาวิทยบริการฯ	

จังหวัดสงขลา



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 เม่ือแรกก่อต้ังมหาวิทยาลัย	ตาม- 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

พุทธศักราช	๒๕๑๔

	 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี	๔	คณะคือ

	 ๑	คณะนิติศาสตร์

	 ๒	คณะบริหารธุรกิจ

	 ๓	คณะมนุษยศาสตร์	และ

	 ๔	คณะศึกษาศาสตร์

		 แต่มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ใน

คณะศึกษาศาสตร์	

	 สาขาวิชารัฐศาสตร์อยู ่ในคณะ-

นิติศาสตร์	และ

	 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์	อยูใ่นคณะ-

บริหารธุรกิจ

 สาขาวชิาทัง้สามนีย้กฐานะเป็นคณะ 

ในปีพุทธศักราช	๒๕๑๖	หลังเหตุการณ์	

๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	ซึ่ง

	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 โดยเฉพาะ

นักศึกษามีส ่วนส�าคัญในเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์นั้น

	 ที่	 “ข่าวรามค�าแหง”	 น�าเหตุการณ์

เมื่อเริ่มก่อต้ังมหาวิทยาลัยมากล่าวถึงนี้

ก็เพือ่จะแสดงความชืน่ชมยินดีต่อคณะต่างๆ 

ที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้

	 โดยเฉพาะทีถ่อืว่าเป็นคณะที	่๑	ของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	คือ

 คณะนิติศาสตร์ 

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นปีที่	

๔๖	 ของคณะนี้ก็มีบัณฑิตศิษย์เก่าข้ึนสู่

ต�าแหน่งสูงสุดทางด้านตุลาการ	คือ

 ประธานศาลฎีกา	ที่ชื่อ

 อาจารย์ชีพ  จุลมนต์

	 บัณฑิตหนุม่สารคาม	 ต้ังเป้าหมายในชวีติ	อยากเป็นปลดัอ�าเภอ	 เข้าเรยีนระบบ	Pre-degree	คณะรฐัศาสตร์	

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น	ขณะที่อายุ	15	ปี	จบ	ม.ปลายสะสมหน่วยกิตได้	142	หน่วยกิต	เทียบโอน

มาเรียนอีก	1	เทอม	จบปริญญาตรีแล้ว	อายุเพียง	18	ปี	

 นายพชร คณะมะ	 บัณฑิตคณะรฐัศาสตร์	สาขาบรหิารรฐักจิ	สาขาวทิยบรกิารฯ

จงัหวัดขอนแก่น	ปัจจบัุนอาย	ุ19	ปี	ก�าลงัศึกษาต่อระดับปรญิญาโท	คณะรฐัศาสตร์ 

สาขาการเมืองการปกครอง	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ปีการศึกษา	2560	(ผ่านการสอบ

ภาษาอังกฤษ	 ได้อันดับ	1	ของรุ่น)	และได้สอบผ่านข้ึนบัญชีของกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น	ต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 เส้นทางการเรียน Pre-degree :	ผมรู้จักระบบการเรียน	Pre-degree	 

ตอนเรยีน	 ม.3	 เน่ืองจากพีแ่นะน�า	 และช่วงเรยีน	 ม.ปลายทีโ่รงเรยีนสารคามพทิยาคม 

จังหวัดมหาสารคาม	สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ในคาบวิชาแนะแนว

อาจารย์ได้แนะน�าให้รู้จักการเรียนระบบนี้	และมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าของโรงเรียนที่เป็นปลัดอ�าเภอ	มาแนะแนว

สร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง	 ผมจึงตัดสินใจสมัครเรียน	 ขณะที่อายุ	 15	 ปี	 เมื่อปี	 2556	 ผมใช้เวลา	 3	 ปี 

ในการเรียนสะสมหน่วยกิตจนจบ	 ม.6	 ได้	 142	 หน่วยกิต	 เมื่อเรียนจบ	 ม.ปลาย	 เทียบโอนหน่วยกิตมาเรียน 

อีก	1	เทอม	จบการศึกษาอายุ	18	ปี	เมื่อปีการศึกษา	2559

 จัดสรรเวลาเรียน การสอบให้ลงตัว :	ผมเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์	หลายๆคนถามว่า	ผมเรียนม.ปลาย	

สายวทิย์-คณิต	จะสามารถเรยีนจบ	Pre-degree	ท่ีเป็นสายสังคมศาสตร์ได้หรอื?	ในการเรยีนอย่างแรกท่ีผมท�าคือ 

“ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน	ต้องรู้ว่าก�าลังท�าอะไร	และสิ่งที่ท�าจะน�าไปสู่สิ่งใด”	

	 ผมเริ่มต้ังเป้าหมายว่าอยากเป็นปลัดอ�าเภอ	และอาจารย์มหาวิทยาลัย	ท�าให้ผมมีแรงขับเคลื่อนท่ีจะ 

เรยีนให้จบ	 การเรยีนควบคูก่นัแน่นอนว่ามันไม่ง่าย!!	 แต่ไม่ได้ยากเกนิความสามารถ	 เม่ือผมต้ังเป้าหมายเสรจ็	

ขั้นต่อมาคือการวางแผน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนท่ีโรงเรียน	 การอ่านหนังสือสอบของมหาวิทยาลัย	 

เวลาว่างของตัวเอง	 เวลาว่างตอนพักเท่ียงผมจะรีบท�าการบ้านที่โรงเรียนให้เสร็จ	 และในตอนเย็นเลิกเรียน

ผมจะไปออกก�าลังกายกับเพื่อนๆ	และกลับบ้านผมจะอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ	โดยเลือกสอบที่ศูนย์สอบ

จังหวัดร้อยเอ็ด	โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม	ซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมมากกว่าจังหวัดขอนแก่นครับ

 วางแผนการสอบ :	ผมใช้การอ่านเนือ้หาคร่าวๆท้ังเล่ม	จากน้ันค่อยลองดูข้อสอบย้อนหลงั	ในหวัข้อไหน

ท่ียงัท�าไม่ได้หรอืไม่เข้าใจ	 ผมกจ็ะกลบัไปทบทวนใหม่	 ซ่ึงในบางครัง้อาจไม่มีเวลาพอในการอ่านหนังสือท้ังเล่ม 

จะใช้วิธีดูแผ่นซีดีที่มาคู่กับต�าราของมหาวิทยาลัย	และดูยูทูบในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ	เช่น	วิชา	ENG	ทั้ง	4	เล่ม 

วิชาสถิติ	 ซึ่งสื่อการสอนออนไลน์ช่วยผมได้เยอะมาก	 ถ้ามีการตั้งเป้าหมาย	 และการวางแผนที่ดีแล้ว	 เราไม่ต้องกลัว 

การเรียนแบบควบคู่กันเลย	หรือในบางครั้งการสอบอาจตรงกันเหมือนตอนที่ผมเรียนอยู่	 ผมก็เลือกไปสอบ

แอดมิชชั่นก่อน	และไม่ได้ไปสอบในรายวิชาที่ลงไว้ของรามฯ	แล้วผมค่อยไปลงทะเบียนสอบซ่อมครับ	

 เรยีน Pre-degree ได้อะไร :	ผมอยากเรียนให้จบปรญิญาตรเีรว็ๆ	เพือ่จะได้มีโอกาสเรยีนต่อปรญิญาท่ีสงูข้ึน 

และจะได้น�าความรูท่ี้เรยีนไปพฒันาประเทศ	 เลอืกเรยีนคณะรฐัศาสตร์เพราะได้แรงบนัดาลใจมาจากครอบครวั	

ซึง่ส่วนใหญ่รบัราชการคร	ู ซึง่พ่อของผมรบัราชการในสังกดักระทรวงมหาดไทย	 และในวนัทีอ่าจารย์ได้เชญิรุน่พี่

ที่เป็นปลัดอ�าเภอมาแนะแนว	จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตัดสินใจแน่นอน

	 เมือ่ตัดสนิใจเรยีนแล้ว	 ท�าให้ผมมวีนิยัมากขึน้	 มีการเรยีงล�าดับความส�าคัญก่อนและหลงัได้ด	ี ตรงต่อเวลา	

รู้จักวางแผน	 และการเรียนท�าให้ได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆมากข้ึน	 เร่ิมมองส่ิงต่างๆรอบตัวต่างออกไป	 โลกทัศน ์

เปิดกว้างมากขึน้	 มีการใช้เหตุผลในการน�าเสนอสิง่ต่างๆ	และระบบ	Pre-degree	 เป็นระบบท่ีกระตุ้นให้นักเรยีน

มีความขยัน	รอบคอบ	เพราะการเรียนหรือการลงทะเบียนไม่ได้มีใครมาบังคับ	นักศึกษาต้องใส่ใจตลอดเวลา

 หลกัคดิและปรชัญาทีใ่ช้ในการด�าเนนิชวีติ : ไม่มอีะไรเกนิความพากเพียรของมนษุย์	คนเราถ้าไม่นิง่นอนใจ 

หากเพยีรพยายามใช้สติปัญญาต่อสู้อย่างเต็มก�าลงัแล้ว	 ในท่ีสุดเรากจ็ะเป็นผูม้ชัียชนะ	ความรูม้อียูทุ่กหนแห่ง 

อยู่ท่ีเราจะรับรู้หรือไม่	 เราหาความรู้ได้ทุกหนแห่งทุกเวลา	อยู่ท่ีเราจะเก็บเกี่ยวอย่างไรและเม่ือไร	บางคน

มีความสามารถในการเก็บเกี่ยวซึมซับความรู้	 จากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์	 อาจมีความรู้มากกว่าคนที ่

จบจากมหาวิทยาลัยเสียอีก	และบางครั้งความรู้ที่ได้จากสถานการณ์จริง	และประสบการณ์นั้น	สามารถน�ามา 

ใช้ในชีวิตได้ดีกว่า	ปลูกต้นไม้ใหญ่ใช้เวลาร้อยปี สร้างคนใช้เวลาสิบปี	การจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แข็งแกร่ง

มีคุณค่า	ต้องใช้ความอดทนและใช้เวลา	โดยเฉพาะการสร้างคนหนึ่งคนให้เก่ง	ยิ่งต้องใช้ความอดทนและ 

ใช้เวลามาก	 ทั้งตัวผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง	 เพราะน่ันหมายถึงการสร้างให้คนคนนั้นเพียบพร้อมทั้งความรู	้

ความสามารถ	และประสบการณ์										 (อ่านต่อหน้า 7)

‘บัณฑิตหนุ่มสารคาม’ จบ Pre-degree วัย 18 ปี

มุ่งเป็นปลัดอำาเภอต่อยอดความรู้สู่ ป.โท



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สองบัณฑิต จบ Pre-degree มนุษยศาสตร์
คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 สุดภูมิใจ

	 สองบัณฑิตคนเก่งมนุษยศาสตร์	 คว้าเกียรตินิยมอันดับ	 2	 เริ่มต้นการ

เรียนระบบ	Pre-degree	ตั้งแต่	 ม.ปลาย	ตั้งเป้าหมายสู่ความส�าเร็จให้ไวที่สุด	

จบแล้ววันน้ีภาคภูมิใจพร้อมน�าความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปท�างานตรงสาขา

ที่ถนัดและเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น

 นางสาวจิราพร  ธรรมพิมล	บัณฑิตคณะ-

มนุษยศาสตร์	สาขาภาษาอังกฤษ	 เกียรตินิยม

อันดับ	 2	 เข้าเรียนระบบ	 Pre-degree	 ขณะเรียนช้ัน	 ม.6 

โรงเรียนบางกะปิ	 สะสมหน่วยกิตได้	 40	 หน่วยกิต 

และใช้เวลาเรียนอีก	 2	 ปีจบปริญญาตรี	ปัจจุบันอายุ	

21	ปี	ท�างานต�าแหน่งลูกค้าสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ	

บริษัท	มนตรีทรานสปอร์ต	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)

 “ดิฉันสมัครเรียนระบบ Pre-degree คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 

ด้วยใจรักและมีความถนัดในภาษาอังกฤษ และพี่ชายเรียนจบจากระบบ  

Pre-degree    แนะน�าให้ลงเรียนคณะนี้ ตัดสินใจเรียนช่วง      ม.ปลาย เพราะวัยนี ้

อาจมีความคิดสับสนต่อการเลือกสายการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อม ี

โอกาสมาเรียนบรรยากาศในมหาวิทยาลัยจริงๆ ก็จะช่วยให้สามารถตัดสินใจ 

ได้ว่าสายการเรียนนี้เหมาะสมกับเราหรือไม่ และเป็นการเปิดโอกาสกับผู้ที ่

ต้องการสะสมหน่วยกิต เมื่อมาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยแบบเต็มตัว  

ก็จะเหลือหน่วยกิตที่ต้องสะสมเพียงไม่กี่หน่วยกิตเท่านั้น ท�าให้มีโอกาส 

จบการศึกษาเร็วกว่าคนอื่นในวัยเดียวกัน”

 จิราพร บอกด้วยว่าตนวางแผนวิชาที่จะลงทะเบียนว่ามีวันสอบ 

วันไหนบ้าง	ตรงกับวันสอบของที่โรงเรียนหรือไม่	 เมื่อเลือกวิชาที่จะ 

ลงทะเบียนได้แล้ว	 จะซ้ือหนังสือมาเตรียมไว้	 เม่ือว่างจากการท�างาน	 ท�าการบ้าน

ของโรงเรียน	 ก็จะเลือกวิชาท่ีอยากอ่านมาอ่านก่อน	 อ่านแบบไม่ต้องบังคับตัวเอง

ว่าต้องอ่าน		สามารถอ่านบทไหนก่อนก็ได้		ไม่ต้องมารีบใกล้ช่วงสอบ	เพราะท�าให้ 

จ�าอะไรไม่ได้	 และเม่ือจ�าได้ก็จะลืมไปหมด	 ท่ีส�าคัญ	 ควรจัดล�าดับความส�าคัญ		

เมื่อเราสามารถจัดการได้ว่า	 งานไหน	 วิชาไหน	 เราควรจัดการให้เสร็จก่อน	

เราก็จะสามารถวางแผนการท�างานของเราได้	 โดยที่ทั้งการเรียน	 ม.ปลาย	

และการสอบที่รามค�าแหง	ไม่ชนกันจนเกินไป

	 “เวลาเรียนบางครั้งอาจท้อ	เมื่อรู้สึกท้อ	หมดก�าลังใจจะนึกถึงประโยค

ที่ว่า	“	 If	you	want	something	you	never	had,	you	have	 to	do	something	

you’ve	 never	 done”	 หากเราปรารถนาในสิ่งที่เราไม่เคยได้	 เราก็ต้องท�า 

ในสิ่งที่เราไม่เคยลงมือท�ามาก่อน		ซึ่งท�าให้เรานึกถึงเป้าหมาย	ความส�าเร็จ 

ที่อยู่ข้างหน้า	ท�าให้มีก�าลังใจในการเรียน	และด�าเนินชีวิตต่อไป”

 จิราพร	บอกว่าผลของความส�าเร็จ	ไม่ใช่การได้มาอย่างง่ายๆ	ดังนั้น

แน่นอนว่า	 ระหว่างทางไปสู่ความส�าเร็จนั้น	อาจมีเหนื่อย	ท้อ	สิ้นหวัง	

เหมือนตัวดิฉันเอง	ที่เคยร้องไห้เพราะบางวิชายากเหลือเกิน	จึงท�าให้เกือบ 

จะถอดใจ	รวมถึงอาจมีค�าติเตียนมากมาย	แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนบันได	

ก้าวข้ามไปสู่ความส�าเร็จในอนาคต	 และเมื่อความส�าเร็จนั้นมาถึง	 เราก็จะ

ภาคภูมิใจในตัวเองอย่างที่สุด

	 วันนี้เรียนจบแล้ว	บัณฑิตคนเก่ง	บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่เรียนจบและ

มีงานท�าที่ดี	 ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้	 และเหมือนเป็นการเริ่มเข้าสู่วัย

ของการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างเต็มตัว	 จะท�างานในสายงานที่รัก 

และชอบ	 ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่	 ทั้งการฟัง	พูด	 อ่านและการเขียน	

และถ้ามีโอกาสก็ตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

 นางสาวพิชามญช์ุ  เจริญสุขสกุลชัย 	บัณฑิต- 

คณะมนุษยศาสตร์	 สาขาภาษาอังกฤษ	 เกียรตินิยม

อันดับ	 2	 เข้าเรียนระบบ	 Pre-degree	 ขณะเรียน

ชั้น	ม.5	โรงเรียนกระทุ่มแบน	“วิเศษสมุทคุณ” 

จงัหวดัสมทุรสาคร				และยา้ยมาเรียน	กศน.		จังหวัด- 

กาญจนบุรี	ด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต	ม.4-5	มาจาก 

รร.กระทุ่มแบน	“วิเศษสมุทคุณ”	เมื่อจบ	ม.ปลาย 

สะสมหน่วยกิตได้	50	หน่วยกิต	ใช้เวลาเรียนรวม	

2	ปีครึ่ง	จบชั้นปริญญาตรี	ปัจจุบันอายุ	20	ปี

 พิชามญช์ุ บอกว่าตนต้ังเป้าหมายให้กับตนเองว่าจะต้องเรียนจบภายในอายุ 

19	ปี	เม่ือค้นพบการเรียนระบบ	Pre-degree	จากการศึกษาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ด้วยตนเอง	จึงตัดสินใจเรียนคณะมนุษยศาสตร์	สาขาภาษาอังกฤษ	เพราะชอบเรียน

ภาษาอังกฤษ	และคิดว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการเรียนควบคู่กันได้

 “เม่ือเข้ามาเรียนระบบ Pre-degree แล้ว ฝึกให้รู้จักการจัดสรรเวลา

อย่างเหมาะสม โดยเริ่มอ่านหนังสือต้ังแต่ต้นเทอม และทบทวนสม�่าเสมอ 

ไม่อ่านในเวลาท่ีกระชัน้ชดิ ส่วนใดท่ีไม่เข้าใจกห็าโอกาสไปพบอาจารย์ประจ�าวชิา

เพื่อปรึกษา และเข้าชั้นเรียนทุกครั้งถ้ามีโอกาส  และสิ่งส�าคัญ คือ หลังจาก

อ่านต�าราของมหาวทิยาลยัแล้ว ต้องหาความรู้เพิม่เติมจากแหล่งต่างๆในเรือ่งนัน้ๆ

ที่ก�าลังศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ”

 นอกจากเรื่องเรียนแล้ว	 ช่วงเรียน	 ม.ปลาย	พิชามญชุ์ เคยเข้าร่วม 

การแข่งขัน		Multi	Skill	Competition		เพื่อฝึกฝนน�าความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านที่เรียนโดยตรงไปใช้ให้เกิดประโยชน์	และในระหว่างนั้น 

ก็มีงานอดิเรก	 แต่งร้อยกรอง	 เขียนบทความประกวด	 จนได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากมูลนิธิ	สด	เนียน	กูรมะโรหิต	จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย

 บัณฑิตมนุษยศาสตร์คนเก่ง	บอกด้วยว่ารู้สึกภาคภูมิใจ	เพราะการ

เรียนจบเร็วเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการมีความพยายาม	 ความรับผิดชอบ	

และความมีวินัยในตนเอง	 จากนี้	 ตั้งใจจะศึกษาต่อปริญญาตรีใบที่	 2	 คณะ-

บริหารธุรกิจ	 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และ

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อไป

 “วันนี้ท�าตามเป้าหมายส�าเร็จแล้ว สามารถเรียนจบอายุ 19 ปี ท�าให้มี

โอกาสในการท�างานได้เร็วกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน  มีเวลาไปศึกษาหาความรู ้

เพ่ิมเติมและท�าส่ิงท่ีชอบได้  และได้ฝึกวินัย การจัดสรรเวลา และความรับผิดชอบ 

ซ่ึงดิฉันเชื่อว่าการเรียนท่ีจะท�าให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จอย่างสูงสุดนั้น  

คือการท่ีผู้เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ

นอกห้องเรียน  เราควรมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ และไม่ควรหยุดพัฒนาตนเอง” 



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ตอน MPC

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ชื่อของตอนน้ีจ�าเป็นที่จะต้องใช้เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษเพราะนอกจาก 

จะไม่มีการบญัญติัศัพท์ท่ีเป็นตัวย่อของภาษาไทยไว้แล้ว	 ชือ่เต็มท้ังภาษาองักฤษ 

และไทยก็ยืดยาวมากจนไม่ควรจะต้องไปจ�า	แต่ที่ผมต้องน�ามาเขียนถึงก็เพราะ 

เป็นค�าท่ีมคีวามส�าคัญในการวเิคราะห์เศรษฐกจิมหภาค	ซ่ึงอันท่ีจรงิผมเคยเขยีน 

ถึงความหมายของค�านี้มาบ้างแล้วแต่สอดแทรกอยู่ในเรื่องอื่น	ในตอนนี้จึงขอ

เน้นถึงอย่างเป็นทางการเสียหน่อย

	 MPC	 นั้นย่อมาจากค�าว่า	 Marginal	 Propensity	 to	 Consume	 แปล 

เป็นไทยได้ว่า	 “ความโน้มเอยีงในการบรโิภคหน่วยสดุท้าย”	 (เหน็ไหมครบัว่าชือ่ 

ภาษาไทยน่าจ�าแค่ไหน)	ค�านี้	จอห์น	เมย์นาร์ด	เคนส์	(John	Maynard	Keynes)

ซ่ึงเป็นเจ้าทฤษฎีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดการใช้จ่ายของรัฐบาล 

ท่ีหลาย	 ๆ	 ประเทศนิยมท�ากันอยู่นั้นได้ใช้ตัว	 MPC	 อธิบายว่าเพราะเหตุใด 

การใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวข้ึนอีก 

หลายเท่าตามที่ค�านวณออกมาได้เป็นค่าที่เรียกกันว่า	 “ตัวทวี”	 หรือ	 “ตัวคูณ”	 

(multiplier)	 เช่นถ้าสมมุติว่าค�านวณค่าตัวคูณนี้ได้เท่ากับ	 4	 ก็จะประมาณการ 

ได้ว่าเมื่อรัฐบาลอัดฉีดการใช้จ่ายเข้าไปสัก	 1	 แสนล้านบาท	 ก็จะท�าให้รายได ้

ประชาชาติหรอื	GDP	เพิม่ข้ึน	4	แสนล้าน	(ได้จากการเอา	4	ซ่ึงเป็นตัวคูณไปคูณ 

1	แสนล้าน)

	 ความหมายของ	MPC	ตามทฤษฎีก็คือการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือรายได ้

เพิม่ข้ึน	1	หน่วย	หรอืในทางกลับกนัจะบอกว่าเป็นการบรโิภคท่ีลดลงเม่ือรายได้ 

ลดลง	1	หน่วยก็ได้	ซึ่งก็แล้วแต่ว่าหน่วยที่ว่านี้เป็นอะไร	อาจก�าหนดเป็น	“บาท” 

“ล้านบาท”	 หรือ	 “พันล้านบาท”	 ก็ได้	 เช่นสมมุติว่าหน่วยเป็นล้านบาท	 ก็จะ 

แปลความหมายของ	MPC	ได้ว่าการบรโิภคทีเ่พิม่ข้ึนเม่ือรายได้เพิม่ข้ึน	1	ล้านบาท 

และถ้าค�านวณหาค่า	 MPC	 ได้เท่ากับ	 0.8	 ก็แปลว่าถ้ารายได้เพิ่ม	 1	 ล้านบาท	 

จะท�าให้การบริโภคเพิ่ม	 0.8	 ล้านหรือ	 8	 แสนบาท	 แต่ถ้ารายได้เปลี่ยนแปลง

เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่	 1	ล้านบาทก็ต้องเทียบบัญญัติไตรยางค์ค�านวณกันดูเองก ็

แล้วกันนะครับ

 ขอให้สังเกตจากตัวอย่างท่ีผมสมมุติค่า	MPC	=	0.8	นัน้กเ็พราะตามทฤษฎีแล้ว 

ค่าน้ีจะต้องมีค่าเป็นบวกและน้อยกว่า	 1	 เสมอ	 โดยการที่มีค่าเป็นบวกนั้น 

เพราะว่ารายได้กับการบริโภคผันแปรทางเดียวกัน	 คือถ้ารายได้เพิ่มจะท�าให ้

การบรโิภคเพิม่และถ้ารายได้ลด	การบรโิภคจะลดตามไปด้วยเสมอ	ส่วนการท่ีค่า 

ต้องน้อยกว่า	 1	 นัน้เพราะตามทฤษฎีเขาว่าโดยภาพรวม	 (ไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหน่ึง) 

เม่ือคนมีรายได้เพิม่ข้ึนกจ็ะไม่น�ารายได้ท่ีเพิม่ไปบรโิภคเพิม่จนหมด		ตามตัวอย่าง 

คือรายได้เพิ่ม	 1	 ล้าน	 จะน�าไปบริโภคเพิ่มเพียง	 8	 แสนบาท	 ส่วนที่เหลืออีก	 

2	แสนจะเอาไปท�าอะไร	ก็น�าไปออมเพิ่มนะสิครับ	

	 สูตรการค�านวณค่าตัวคูณตามต�าราเบื้องต้นนั้นคิดจาก	 เอาเลข	 1	 เป็น

ตัวตั้งแล้วหารด้วย	1	-	MPC	เช่นถ้า	MPC	=	0.75	ตัวคูณก็จะค�านวณจาก	1	หาร

ด้วย	1	-	0.75	หรือ	1	หารด้วย	0.25	ซึ่งได้ค่าเท่ากับ	4	แปลว่าถ้ารัฐบาลอัดฉีด

กระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปเท่าไรก็ตาม	จะมีผลท�าให้	GDP	 เพิม่ขึน้	4	 เท่าของการ 

ใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนัน้		แต่สตูรตัวคณูตามต�าราเบ้ืองต้นท่ียกตัวอย่างน้ีเขาเรยีกว่า 

เป็นสูตรตัวคูณอย่างง่าย	 หรือ	 simple	 multiplier	 เท่านั้นการจะหาค่าตัวคูณ 

ในระบบเศรษฐกจิจรงิจะซับซ้อนกว่าน้ีมาก	และยงัมีปัญหาอกีอย่างคือค่า	MPC	น้ัน 

แม้ตามหลกัการเราจะสามารถค�านวณหาได้ด้วยวธีิการสถิติ	 แต่เน่ืองจากการจะ 

ให้ได้ค่าที่น่าเชื่อถือน้ันจะต้องอาศัยระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติท่ีสามารถ 

ทดสอบความเท่ียงตรงได้ดีกว่าท่ีเป็นอยู ่โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
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เรียนภาษาเวียดนาม (ตอนที่ 2)

	 บทสนทนาอีกบทหน่ึงเป็นการทักทาย	 ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบเม่ือพบกัน 

ทั้งสองเคยรู้จักกันมาแล้ว	 จึงสนทนาในหัวข้อที่มากกว่าการทักทายกัน	 คือ	

การเรียนภาษาเวียดนามของชาวต่างชาติคู่สนทนา	 คนเวียดนามถามความยากง่าย

ของการเรียนภาษาเวียดนาม	 และให้ก�าลังใจชาวต่างชาติให้พูดภาษาเวียดนาม

ได้อย่างคล่องแคล่ว

C:	  

	 (จ่าว	จิ	บิ๊ก	ด่าว	จิ	ก๊อ	แขว	คง)	 สวัสดีคุณบิ๊กด่าว	คุณสบายดีไหม

D:	  

 (จ่าว	อัญ	ปีเตอ	ก๋าม	เอน	โตย	แขว)	 สวัสดีคุณปีเตอร์	ขอบคุณ	ฉันสบายดี

  

	 (โอ	อัญ	ปีเตอ	น้อย	เตี๊ยง	เหวียต	จ๋วน	ลั้ม)	 	

	 โอ	คุณปีเตอร์พูดภาษาเวียดนามได้อย่างถูกต้อง

  

	 (อัญ	ห่อก	เตี๊ยง	เหวียต	บาว	เลิว	โส่ย)	 	

	 คุณเรียนภาษาเวียดนามนานแค่ไหนแล้ว

C:	  

	 (โตย	ห่อก	เดือก	เกิ่น	เสา	ท้าง	โส่ย)		ฉันเรียนได้เกือบหกเดือนแล้ว

D:	  

	 (อัญ	เท้ย	เต๊ียง	เหวียต	เท้	หน่าว)	 คุณรู้สึกว่าภาษาเวียดนามเป็นอย่างไร

C:	  

	 (เตี๊ยง	เหวียต	ก๊อ	เสา	ทัญ	เดี่ยว)	 ภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์หกตัว

    

	 (เอิม	เดี่ยว	เสิ้ต	ไฮ)	 เสียงวรรณยุกต์ไพเราะ

 

	 (ญึง	ขอ	เวี้ยต	จี๊ญ	ต๋า	ลั้ม)	 แต่เขียนค�าศัพท์ยากมาก

  

	 (โดย	คี	คี	แง	โหมต	ตื่อ	เม้ย	โตย	คง	เบี้ยต	เวี้ยต	“เสิว	ซัก”	ไฮ	“เสิว	หงา”)

 บางคร้ัง	เม่ือฟังค�าศัพท์ใหม่	ฉันไม่รู้ว่าเขียนวรรณยุกต์	ซัก	หรือ	วรรณยุกต์	หงา

D:	 	 (ดุ๊ง	เหว่ย)	 ถูกแล้ว

  

	 (ลุก	เดิ่ว	เท้	หน่าว	อัญ	กุ๊ง	มัก	โหลย	จิ๊ญ	ต๋า	เหว่	ทัญ	เดี่ยว)

 ในตอนต้น	อย่างไรคุณก็จะเข้าใจผิดในการเขียนค�าศัพท์เก่ียวกับเร่ืองวรรณยุกต์

  

	 (ญึง	โตย	หงี	ส่ัง	เสา	ขวาง	โหมต	นัม	แส	คง	ก๊อ	เว้ิน	เด่	ส่ี	เหว่	ทัญ	เด่ียว	เหนือ)

 แต่ฉันคิดว่า	หลังจากผ่านไปประมาณหน่ึงปี	จะไม่มีปัญหาอะไรเก่ียวกับวรรณยุกต์อีก

C:	

	 (โตย	กุ๊ง	ฮี	หว่อง	ญือ	เท้)	 ฉันก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น

D:	  

	 (จุ๊ก	อัญ	เสิ้ม	น้อย	ทั่ญ	ท่าว	เตี๊ยง	เหวียต)	

	 ขออวยพรล่วงหน้าให้คุณพูดภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่ว

C:	

	 (ก๊าม	เอิน	จิ	โตย	แส	โก๊	ก๊ัง)	 ขอบคุณคุณ	ฉันจะพยายาม

(ห่อก เตี๊ยง เหวียต)

(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

(อ่านต่อหน้า 7)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา	 โดยพัฒนาระบบ 

การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 ตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์ 

จากการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน	 มหาวิทยาลัยก�าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

สมัครสอบส่วนภูมิภาค  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

การรับสมัครระดับปริญญาตรี 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดระดับปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

	คณะนิติศาสตร์	สาขาวิชานิติศาสตร์		 	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
	คณะรัฐศาสตร์		กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ  	คณะส่ือสารมวลชน	สาขาวิชาส่ือสารมวลชน
1. คุณวุฒิผู้สมัคร		ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 1.1	 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป	(ม.ศ.	5	หรือ	ม.	6	)	หรือ

	 1.2	 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนต้น)	 หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป	 (ม.3	 หรือ	 ม.ศ.3	 หรือ	 ม.6	 เดิม)	 และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

	 	 1.2.1	 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	ซึ่งมีต�าแหน่งและเงินเดือน	ตั้งแต ่

ระดับ	2	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	หรือ

	 	 1.2.2	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ	 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ		ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ

	 	 1.2.3	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	สมาชิก- 

สภาจังหวัด	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 สมาชิกสภาเขต	 สมาชิกสภา- 

เมืองพัทยา	 สมาชิกสภาเทศบาล	 สมาชิกสภาต�าบล	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

กรรมการสุขาภิบาล		ก�านัน	หรือ	ผู้ใหญ่บ้าน	หรือ

	 1.3	 เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้	 					

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1 ก�าหนดการจ�าหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

           2.1.1 จ�าหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันท่ี	19	มีนาคม	-25	พฤษภาคม	2561 

ส่งธนาณัติราคาชุดละ	100.-	บาท	ส่ังจ่ายในนาม	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ปณฝ.รามค�าแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา	ตู้	ปณ.	1011	ปณฝ.	รามค�าแหง 

กรุงเทพฯ	10241	วงเล็บมุมซอง	“ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค”	โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ซื้อให้ชัดเจน

    จ�าหน่ายใบสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ	 ตั้งแต่วันที่	 19	 มีนาคม- 

2	กรกฎาคม	2561	หรือซ้ือด้วยตนเองท่ีอาคาร	สวป.	ช้ัน	3	หน่วยรับสมัคร	(ส่วนภูมิภาค) 

ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ	10240	ในวันและเวลาราชการ	ราคาชุดละ	100.-	บาท

  2.1.2 ก�าหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ 	(เฉพาะประเภทไม่เทียบโอน- 

หน่วยกิต)	ตั้งแต่วันที่	19	มีนาคม	-	4	มิถุนายน	2561	 	 	 	

  2.1.3 ก�าหนดการรับสมัครท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด		(สมัคร 

ด้วยตนเอง)	ได้แก่	จังหวัดปราจีนบุรี,	อุทัยธานี,	นครศรีธรรมราช,	อ�านาจเจริญ,	แพร่, 

นครพนม,	สุโขทัย,	ขอนแก่น,	ศรีสะเกษ,	ตรัง,	ลพบุรี,	นครราชสีมา,	หนองบัวล�าภู, 

ชัยภูมิ,	เพชรบูรณ์,	บุรีรัมย์,	เชียงราย,	กาญจนบุรี,	เชียงใหม่,	สุรินทร์,	อุดรธานี,	พังงา 

และสงขลา	ดังนี้	(ครั้งที่ 1) วันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 และ (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 มิถุนายน -  

2 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 2.2 การลงทะเบียนเรียน	 ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาท่ีปรากฏ 

ในแผนก�าหนดการศึกษา	 ปี	 1	 ภาค	 1	 ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร	 ส่วนนักศึกษา 

ท่ีเคยสมัครประเภทเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	 และสมัคร 

โดยใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ีมีการเปิดสอบใน 

ส่วนภูมิภาค	ภาค	1	ปีการศึกษา	2561	เท่าน้ัน	โดยตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการ 

และคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค

การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค 
(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

 2.3 การสอบ	 สอบ	 ณ	 ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในแบบ 

ลงทะเบียนเรียน

3. สถานที่สอบ	 มหาวิทยาลัยก�าหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	 39	 จังหวัด	 โดยก�าหนด	

CODE	ดังนี้

CODE     ศูนย์สอบ CODE ศูนย์สอบ

01 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ 02 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย

03 ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ 04 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก

05 ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ 06 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

07 ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม 08 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น

09 ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์	 10 ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา

11 ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด	 12 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

13 ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี 14 ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี

15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี 16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง 20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์ 22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี 24 ศูนย์สอบจังหวัดอ�านาจเจริญ

25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ 28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวล�าภู 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ 33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี 37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์ 39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

40 ศูนย์สอบจังหวัดเลย

หมายเหตุ	ยกเลิกรหัสที่	31

4. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร (ถ่ายส�าเนาขนาด A4 เท่านั้น) 

	 4.1	 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(ม.ร.	2)	ติดรูปถ่ายสีหรือขาวด�า 

ขนาด	1.5	นิ้ว	ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด�า	แต่งกายสุภาพ	จ�านวน	1	รูป	(ถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน	6	เดือน)

	 4.2	 เอกสารหลักประกอบการสมัคร

	 	 4.2.1	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	จ�านวน	3	ฉบับ

	 	 4.2.2		ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.2.3	 ส�าเนาคุณวุฒิที่ส�าเร็จการศึกษา	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 กรณีเทียบโอน-

หน่วยกิต	จ�านวน	4	ฉบับ

	 4.3	 เอกสารอื่น	ๆ

	 	 4.3.1	 บัตรประจ�าตัวนักศึกษาชั่วคราว	ติดรูปถ่าย	1.5	นิ้ว	ถ่ายหน้าตรง 

ไม่สวมแว่นด�า	แต่งกายสุภาพ	จ�านวน	1	รูป	(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน	6	เดือน)

	 	 4.3.2	 ใบระเบียนประวัตินักศึกษา	(แผ่นระบายสีม่วง	ม.ร.	25)	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.3.3		แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค	(ม.ร.	34)	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.3.4		ใบสมัครสมาชิก	“ข่าวรามค�าแหง”	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.3.5		ใบรับรองแพทย์	จ�านวน	1	ฉบับ	(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

	 	 4.3.6	 ซองจดหมายติดแสตมป์	 3	 บาท	 จ่าหน้า	 ชื่อ-ที่อยู่	 ของผู้สมัคร 

จ�านวน	1	ซอง	(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

	 	 4.3.7		ธนาณัติ	 (ธน.31)	 จ�านวนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ท่ีระบุในระเบียบการและคู่มือสมัครฯ	(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)	จ�านวน	1	ฉบับ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ         (ต่อจากหน้า 6)

	 	 4.3.8	 กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,	วัน,	เดือน,	

ปีเกิด,	สมรส	หรือสิ้นสุดการสมรส	จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 4.3.9	 กรณีผู้สมัครท่ีใช้วุฒิ	ม.3	หรือเทียบเท่า 

มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องเป็นไปตาม

คุณวุฒิผู้สมัคร	ข้อ	1.2	(ถ้ามี)

	 	 4.3.10	กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้อง

มีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการยื่น 

พร้อมการสมัคร	 โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ตอนปลาย	 ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา- 

ขั้นพื้นฐาน	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	 ส่วนระดับ- 

อุดมศึกษา	 อนุปริญญา	 หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 ติดต่อ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ส�านักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา	โทร.	0-2354-5577,	0-2610-5200 

ต่อ	5451	ผู้สมัครต้องช�าระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร 

ไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด	รายละ	1,000.-	บาท 

ในวันที่สมัคร	(ถ้ามี)

 การรับสมัครผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree)

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

	 1.1	 ต้องเป็นข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 หรือพนักงาน- 

ส่วนราชการ		องค์การรัฐวิสาหกิจ		หรือ

						 1.2	 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนท่ี  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร	หรือ

						 1.3	 เป็นบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้	

	 ทั้งนี้		ผู้มีคุณสมบัติตาม		ข้อ		1.1		ข้อ		1.2		และ 

ข้อ	1.3		ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น		หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2. วิธีการเข้าศึกษา

	 2.1	 ให้ผู้สมัครเลือกกรอกใบสมัคร	“เรียน- 

รายกระบวนวิชา”	(Pre-degree)

						 2.2	 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค	1	ปีการศึกษา	2561

 วิธีการสมัคร	ข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆ		ด�าเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. การสอบ 

 นักศึกษาต้องสอบ	ณ	ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคท่ีแจ้งไว้ 

ในแบบลงทะเบียนเรียน	ผลการศึกษาน�าไปใช้เทียบโอน 

หน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เม่ือมี 

คุณสมบัติครบถ้วน	แต่ต้องเป็นผลการศึกษาท่ีสอบไล่ได้ 

ก่อนการสมัคร	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.		 2560	 และต้อง

เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะท่ีปัจจุบันมีสถานภาพ 

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่แล้วไม่ได้

	 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่	หน่วยรับสมัคร 

(ส่วนภูมิภาค)	 ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	อาคาร	สวป. 

ช้ัน	3	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ	10240	โทร.	0-2310-8624,	0-2310-8000	ต่อ	4834

 

นักศึกษาจิตวิทยาชี้การทารุณกรรมเด็กอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด
 ภาควิชาจิตวิทยา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงโดยนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา

กระบวนวิชาสัมมนาจิตวิทยาการปรึกษา	(PSY4298)	 จัดโครงการสัมมนาเร่ือง	การทารุณกรรมเด็ก	“Zero Violence 

ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมต้าน”	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อริสา	 ส�ารอง	 หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาเป็นประธาน 

มีนายภีม	สุดใจ	นักศึกษาสาขาจิตวิทยาการปรึกษา	เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2561	ณ	ห้อง	204 

อาคารนครชุม

 โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสา ส�ารอง	กล่าวว่าการทารุณกรรมเด็ก 

เป็นปัญหาของสังคมที่น่าเป็นห่วงและยังคงเป็นปัญหาที่เห็นเป็นข่าวในแต่ละวัน

ซ่ึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของปัญหานี้คือเด็กอายุต�า่กว่า18ปีและมีแนวโน้มจะต�่าลงเรื่อยๆ 

บ่อยคร้ังความรุนแรงเกิดข้ึนในครอบครัว	 ดังน้ันเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป 

ทุกคนควรตระหนักถึงปัญหาการทารุณกรรมในเด็ก	ร่วมคิด	ร่วมต้าน	เพื่อลดปัญหา 

และป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด

  นางสาวอานิส อานันหนับ	 ประธานโครงการกล่าวว่า 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความส�าคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก 

เป็นก�าลังส�าคัญท่ีจะต้องพัฒนาและเติบโตไปเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

ด้วยเหตุน้ีเด็กและเยาวชนจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์

แข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ	 ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดี	 ดังอนุสัญญาว่าด้วยสิทธ์ิเด็ก 

ที่ถือเป็นกฎหมายระดับประเทศที่กล่าวว่า	 “เด็กทุกคนมีสิทธิ์ในการอยู่รอดและได้รับ

การปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งทางเพศ”

 อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายใดๆออกมาควบคุมลงโทษ	 แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายัง

พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ	เกิดข้ึนกับเด็กมากมาย	อะไรคือสาเหตุ	ผลกระทบคืออะไร	จะมีวิธีด�าเนินการ 

แก้ไขปัญหานี้อย่างไร	 ดังนั้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทารุณกรรมเด็ก

 	 ด้านวิทยากรนายภีม สุดใจ	 เปิดเผยสถิติการทารุณกรรมในไทยซึ่งผู้ถูกกระท�า

ส่วนมากเป็นเด็กอายุต�่ากว่า	18	ปี	และมีแนวโน้มจะถูกทารุณกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

พร้อมยกตัวอย่างข่าวการทารณุกรรมเด็กขึน้มาให้เหน็ภาพทีชั่ดเจน	 มีทัง้การทารณุกรรม

ในครอบครัว	โรงเรียน	รวมไปถึงผู้ที่ท้องก่อนวัยอันควร

				 การทารุณกรรมเด็กไม่ใช่เพียงแค่การท�าร้ายร่างกายเท่าน้ันแต่ยังรวมการ

ทารุณกรรมทางจิตใจจากค�าพูดท่ีส่งผลให้เด็กคิดในแง่ร้ายรู ้สึกไม่เป็นท่ีรักหรือ

บ่ันทอนอารมณ์ให้รู้สึกแย่	การท�าทารุณกรรมทางเพศเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกเพศ 

ทั้งหญิงและชายและการละเลยทอดทิ้งที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งในสังคม	 เด็กหลายคนต้องท�างานก่อนวัย 

อันควร	 เสียอสิรภาพ	 ไม่มีโอกาสอย่างเด็กคนอ่ืน	 รูสึ้กด้อยกว่าเด็กคนอืน่ในสงัคม	 ซ่ึงเด็กทีถ่กูทารุณกรรมและ

ถกูใช้ความรนุแรงมีสิทธ์ิทีจ่ะปฏบัิติเช่นนัน้กบัคนอืน่ในตอนท่ีตนเติบโตและอาจเป็นเช่นนีไ้ปเรือ่ยๆไม่รูจ้บ

 “ท่ีจริงแล้วการแก้ปัญหานี้ควรเป็นการให้ความรู้กับประชาชนให้มากท่ีสุดเพราะอย่างน้อยคนที ่

ได้รับความรู้ในเรื่องนี้ก็ตระหนักถึงความรุนแรงและไม่กระท�าสิ่งน้ัน มีการรณรงค์ มีการแสดงจุดยืนของ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกาศว่าปัญหาน้ีรุนแรงและควรแก้ไข ส่วนตัวผมเองยินดีให้ความร่วมมือ 

กับทุกหน่วยงานเพราะสนใจประเด็นน้ีอยู่เหมือนกันและการจัดสัมมนาในวันน้ีเชื่อว่าทุกคนท่ีเข้าร่วม  

จะไม่ใช่ผู้ใช้ความรุนแรงแน่นอนและยังจะเป็นผู้ใหญ่ท่ีคอยให้ความรู้และเฝ้าระแวดระวังความรุนแรง 

ที่จะเกิดในสังคม”

‘บัณฑิตหนุ่มสารคาม’ จบ Pre-degree วัย 18 ปีฯ (ต่อจากหน้า 3)

 เรยีนจบแล้วตัง้ใจจะท�าอะไร :	ผมดีใจท่ีเดินทาง

มาถึงเป้าหมายขั้นแรกได้ส�าเร็จ	 เรียนจบอายุ	 18	 ปี	

และท�าให้ครอบครวัภมิูใจในตัวลกูชาย	 ซ่ึงอาชพีทีผ่ม 

ใฝ่ฝันมี	2	อาชีพ	คอื	อาจารย์มหาวทิยาลยั		และปลดัอ�าเภอ 

หลังจากเรียนจบผมต้ังใจท่ีจะลงสนามสอบแข่งขัน 

ความรู้ความสามารถทั่วไป	ภาค	ก	ของ	ก.พ.	เพื่อที่จะ 

สามารถลงสอบแข่งขันใน	 ภาค	 ข	 (ปลัดอ�าเภอ)	 ได้	

และในขณะเดียวกันผมก็ศึกษาต่อปริญญาโทเพื่อจะ

ได้มีความรู้ความสามารถ	 และต่อยอดวุฒิการศึกษา

เพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่อไป

 ฝากถึงเพ่ือนๆน้องๆ : ผมเชือ่ว่าทกุคนมีความฝัน 

ขอให้เพื่อนๆน้องๆคิดว่า...แค่เริ่มเดินหนึ่งก้าวก็เข้าใกล ้

เป้าหมาย	 จงท�าวนัน้ีให้ดีท่ีสุด	 แล้วการกระท�าของวนัน้ี 

จะส่งผลถงึพรุง่นี	้และถ้าคณุไม่ได้วิง่เรว็เหมือนกระต่าย	

ก็ขอให้ต้ังใจเดินอย่างอดทนเหมือนเต่า		เรียนรู้อดีต 

ให้เป็นบทเรยีน		อยูก่บัปัจจบัุน		และเตรยีมตัวส�าหรบัอนาคต



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการบริการวิชาการ-วิชาชีพ ปีที่ 5
ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอุทัยฯ

 ชาวอุทัยฯชื่นมื่น! ประทับใจโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

ชาวจังหวัดอุทัยธานี ปีที่ 5 ที่เน้นเสริมความรู้ พัฒนางาน สร้างอาชีพ น�าไปสู่

ความมั่นคงทางรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์

ที่ผ่านมา โดยชาวอุทัยธานีและเพื่อนบ้านจังหวัดใกล้เคียงแห่ร่วมงานอย่างคับคั่ง

 ทั้งน้ี	 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธาน	ี	 

เป็นการบูรณาการความรู้ร่วมกบัสาขาวทิยบริการฯ	 จังหวัดอทัุยธาน	ี โดยได้รบัความร่วมมอื 

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	 มีกิจกรรมบริการวิชาชีพด้านเกษตรกรรม 

ส�าหรบัเกษตรกร	 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	 และบรกิารด้านวชิาการการสร้าง 

องค์ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชนและส่วนราชการ		โดยถ่ายทอดกิจกรรมความรู้ท่ีม ี

ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยความร่วมมือจากคณะต่างๆ	 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 โอกาสนี	้ “ข่าวรามค�าแหง”	 ได้พดูคุยกบัส่วนหน่ึงของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมพฒันา 

ทักษะการสร้างองค์ความรู้ท่ัวไปแก่ประชาชนและส่วนราชการ		ที่ต่างเต็มอิ่มกับ 

องค์ความรู	้	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ		ท้ังกับตนเองและเผยแพร่ไปยังส่วนรวม

      ครูปีเพชร คณนานนทธรรม	 ครูโรงเรียนวัดหนองบัว		

ศิษย์เก่าปรญิญาโท		สาขาฯจงัหวดัอทัุยธานี		ผูป้ระสิทธ์ิประสาท- 

วิชาความรู้ด้านดนตรีไทยให้กับเด็กๆ	ที่มีความสนใจ	แม้จะไม่ม ี

พื้นฐานมาก่อนก็ยินดีสอนและให้การฝึกฝน	จนเด็กๆ	สามารถ 

คว้ารางวลัระดับชาติมาได้หลายเวท	ี และยังส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 เข้าร่วมอบรมทักษะการขับร้องเพลง 

(ไทยเดิม)	กับคณะศิลปกรรมศาสตร์		

  “เด็กต่างจังหวัดมีวิถีชีวิตไม่เหมือนเด็กในเมือง หลายคนต้องก้มหน้าท�านา 

เลี้ยงวัวควาย ช่วยงานครอบครัว บางคนเถลไถลออกนอกกรอบ เป็นปัญหาสังคม

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่การเรียนดนตรีท�าให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ 

สามารถพาตัวเองออกห่างจากอบายมขุได้ในท่ีสุด เป็นทักษะเสรมิควบคูก่บัวชิาการ 

ไม่ใช่การเต้นกนิร�ากนิอย่างโบราณกล่าว  โครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีฯ นีมี้ประโยชน์

ให้ครูได้พัฒนาตนเอง  และต่อยอดสู่การพัฒนาทักษะของเด็กๆ”

  ครูพรพรรณ แปรงกระโทก	 ครูสอนภาษาอังกฤษ		

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย		จังหวัดอุทัยธานี		เผยความประทับใจ 

หลังได้ร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ยุวมัคคุเทศก์กับ 

คณะมนุษยศาสตร์	 ม.ร.เป็นครั้งแรก	 โดยหวังจะพัฒนาตัวเอง 

จากการเข้าร่วมอบรม	 เพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับไปยังเด็กๆ	 

และขยายผลไปยังกลุ่มผู้ปกครองให้มากที่สุด		

							 “โครงการนี้	เป็นโครงการที่ดีมาก	มีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ	ครูอยาก 

ให้เด็กๆ	เก่งภาษาองักฤษ	เพือ่การต้อนรบันักท่องเท่ียวทีจ่ะมาเยอืนในอนาคต		หวงัจะ 

เป็นจุดเล็กๆ	ที่ช่วยผลักดันและสร้างคนดีให้บ้านเมือง		โดยไม่เน้นข้อมูลในต�ารา 

แต่เน้นการน�าไปใช้ได้จริง”

 นายสารี ปิ่นจันทร์	 ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่	 7	 ต.ห้วยคต	ยกทีม 

ชาวบ้านตรวจวดัสายตากบัคณะทศันมาตรศาสตร์	ม.ร.	จ�านวนมาก 

โดยเปิดเผยว่าตนเป็นผู้น�าชุมชน	 นอกจากจะได้ตรวจสายตา

พร้อมค�าแนะน�า	และได้ตัดแว่นฟรีแล้ว	ความรู้ดีๆ	ที่ได้รับยัง

สามารถส่งต่อไปยังชาวบ้านในชุมชนได้อีกด้วย	 โดยเฉพาะวิธี

การดูแลสายตาซ่ึงเป็นอวัยวะท่ีบอบบางและส�าคัญมาก	 และ 

ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา		

      “การตรวจวัดสายตากับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีมาตรฐานการบริการสูง  

เป็นโครงการที่ดีท่ีอยากให้จัดต่อเนื่อง เพราะได้เข้าถึงชุมชนในการช่วยเหลือและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต ชาวบ้านได้รับบริการฟรีท่ีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับ 

ผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย”          

 นายกฤตพล พรพิบูลย	์ผจก.พญาไม้	รีสอร์ท	เลขาธิการ- 

สมาคมธุรกจิท่องเท่ียวอทุยัธานี	 ผูเ้ข้าร่วมอบรมกจิกรรมเผยแพร่ 

ความรู้	 การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 กับคณะ- 

ธุรกิจการบริการ		เผยว่านักท่องเท่ียวทั่วไปในจังหวัดอุทัยธานี 

เพิ่มจ�านวนมากขึ้นในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งจะให้ความสนใจกับ

การเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน	และการท่องเที่ยวเชิงป่าไม้	

 “ผมเป็นหน่ึงในทีมงานที่ก�าลังวางแผนพัฒนาชุมชนชาวแพสะแกกรังให ้

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชมุชน  เพือ่เสรมิภาพการท่องเท่ียวของจังหวดั  โดยน�าวฒันธรรม 

และประวติัศาสตร์ของจงัหวดัอทุยัธานมีาเป็นจดุขาย  ซึง่หลงัจากท่ีได้เข้าอบรมแล้ว 

กไ็ด้ความรูเ้พิม่เติมท่ีต้องน�าไปปรบัแผน  และมีเกรด็เลก็เกรด็น้อยทีจ่ะน�าไปต่อยอด 

ต่อไป”

 นางสาวสุธาสิน ี เอีย่มสืบทบั	 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

อบต.ทุ่งพง	 กล่าวว่าตนเป็นข้าราชการเพิ่งบรรจุใหม่	 ยังไม่ค่อย 

มีความรูด้้านน้ี	 แต่หลงัจากได้เข้าอบรมในกจิกรรมการจดัท�าแผน 

พัฒนาท้องถิ่น	 4	 ปี	 ที่มาเผยแพร่องค์ความรู้โดยคณะรัฐศาสตร์	

ม.รามค�าแหง	 ท�าให้มองเห็นภาพรวมมากข้ึน	 ซ่ึงแผนพัฒนา- 

ท้องถิ่น	4	ปีนี้มีความส�าคัญอย่างมากต่อการท�างาน	อบต.	ตั้งใจ

จะน�าความรู้ที่ได้รับนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมและต่อยอด	 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 และให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด

 นางสาวพิชยา ทองค�าขาว	ครูผู้ดูแลเด็ก	องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลหนองกระทุม่	4	ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจติวทิยาและเทคนคิ 

การสอนส�าหรบัครผููดู้แลเด็ก	 โดยคณะศึกษาศาสตร์	 กล่าวว่าหน้าท่ี 

ของตนคอืการดูแลเด็กก่อนเตรยีมข้ึนชัน้อนบุาล	ในช่วงอาย	ุ3-5	ปี 

เน้นการช่วยเหลอืตัวเอง	 เอาตัวรอดและเข้ากบัสังคมในกลุม่เพือ่นได้ 

เหมือนเป็นคุณแม่คนท่ีสองท่ีสอนให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี

 “อยากให้จัดโครงการอย่างน้ีทุกปี  เพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก   

ได้แลกเปลี่ยนความคิด  รู้วิธีรับมือดูแลเด็กๆ ที่มีลักษณะหลายประเภทแตกต่างกัน 

และได้พัฒนาทักษะเพื่อน�าไปแก้ปัญหาในการดูแลเด็ก ให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ที่ดีในอนาคต”

       นายสาลี ่ วริยิะประเสรฐิ	 สมาชกิชมรมผูสู้งอาย	ุ จ.อทุยัธานี 

ชืน่ชมโครงการดี	 มีประโยชน์	 ได้ความรูใ้นการดูแลตัวเอง	 ป้องกนั- 

โรคภัยทีม่าโดยไม่รูตั้วในผูสู้งอาย	ุ	โดยเฉพาะโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

และสมองตีบตัน	ที่เคยประสบกับตนเองจนน็อค	 โชคดีที่น�าส่ง 

โรงพยาบาลทนั	 หลงัได้เข้าร่วมกจิกรรมพฒันาทักษะการป้องกนั 

และการช่วยเหลอืเบือ้งต้นเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดในสมองและ 

หัวใจส�าหรับผู้สูงอายุ		และกิจกรรมพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ		โดย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

  “ประเทศไทยเริม่เข้าสู่สังคมผูสู้งอาย ุ การดูแลผูสู้งอายจุงึมีความส�าคัญอย่างมาก 

ตัวผมออกก�าลังกาย ท�างานบ้าน และกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจ�า ไม่เคยอยู่นิ่ง   

แม้จะมีโรคภัยรุมเร้าบ้างตามประสา ก็ยังสามารถเดินเหินได้สะดวกในอายุ 73 ปี  

และหลงัจากได้เข้าอบรมกย็ิง่เหน็ความส�าคัญของการดูแลตัวเองมากขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์

ต่อชาวชุมชนอย่างแท้จริง”



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ถาม 1.	 ดิฉนัได้ลงทะเบียนสอบซ่อมวชิาท่ีข้อสอบ

เป็นอตันยั	ผลการสอบออกช้าเลยได้ลงทะเบยีนกนัไว้ 

ในภาคต่อไป	และดิฉันได้เข้าสอบตามปกติด้วย 

(ลมืตรวจสอบเกรดในภาคซ่อมว่าประกาศหรอืยัง)	

เม่ือตรวจสอบผลสอบซ่อมปรากฏว่าเกรดในภาคซ่อม

ได้เกรด	 C+	 เม่ือผลสอบในภาคปกติประกาศออกมา

ดิฉันได้เกรด	B	ในวิชาที่ลงกันไว้	กรณีอย่างนี้ดิฉัน

จะต้องท�าอย่างไร

	 2.	 อยากทราบว่าถ้าได้เกรด	 D	 แล้วอยาก

ได้เกรดทีม่ากกว่านีจ้ะต้องท�าอย่างไรต้องสอบซ่อม

หรือลงเรียนใหม่

ตอบ 1.	ในกรณีตามค�าถามข้อ	1.		เม่ือผลสอบซ่อม 

นักศึกษาสอบได้เกรด	 C+	 นักศึกษาจึงไม่มีสิทธ์ิ 

ลงทะเบยีนเพือ่รเีกรดอกี	 แม้ว่าจะเป็นการลงกนัไว้

กต็ามเพราะถ้านกัศึกษาได้เกรด	D	หรอื	D+	จะท�าให้ 

นักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนในภาคต่อไปเป็นการ

ลงเพื่อรีเกรด	 การลงกันวิชาดังกล่าวในกรณีที ่

ผลสอบซ่อมยังไม่ประกาศ	 นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด	 แต่เม่ือนกัศึกษา

เข้าสอบได้ผลสอบประกาศออกมานกัศึกษาได้เกรด

ทีส่งูกว่าเดิมหรอืจะเป็นเกรดใดกต็ามผลสอบดังกล่าว

ก็ไม่มีผลอะไรกับการได้เกรด	C+	ของนักศึกษา	

เพราะผลสอบหลังจากภาคซ่อมตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยแล้วเม่ือนักศึกษาไม่มีสิทธ์ิ 

การลงทะเบียนเพือ่รเีกรดผลสอบจึงเป็นโมฆะ	 ดังน้ัน 

นักศึกษาไม่ต้องด�าเนินการใดๆ	 เพราะผลสอบ 

ทีนั่กศึกษาสอบได้ในวชิาดังกล่าวคงเป็นเกรด	C+	เท่านัน้ 

	 2.	 เมื่อนักศึกษาสอบได้เกรด	D	นักศึกษา

ไม่มีสิทธ์ิลงสอบซ่อมในภาคนั้น	 แม้ว่าจะมี

ความประสงค์จะลงเพื่อรีเกรดก็ตาม	 ถ้านักศึกษา

มีความประสงค์จะสอบใหม่ในวิชาดังกล่าวนักศึกษา

ต้องลงทะเบยีนเรยีนใหม่ในภาคต่อๆไป	 จงึจะถอืว่า

เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อรีเกรดวิชาที่มีผล

สอบที่ได้เกรด	D	หรือ	D+

ถาม	 ถ้ามีวิชาที่ได้เกรด	D	หรือ	D+	จะสามารถ

ท�าเรื่องขอจบการศึกษาได้หรือไม่	 ถ้าไม่ได้ต้องลง 

รีเกรดหรือไม่

ตอบ	 1.	 ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร	ีพ.ศ.	2560	ข้อ16.5.4

ผูท้ีจ่ะส�าเรจ็การศึกษาได้ต้องได้ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม

ตั้งแต่	2.00	ขึ้นไป

	 ข้อ	20		การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรี

	 	 20.1	 นักศึกษาจะต้องเรยีนกระบวนวชิาต่างๆ กองบรรณาธิการ

ให้ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ใน

แต่ละสาขาวชิามหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่าทีก่�าหนด

ไว้ในแต่ละหลักสูตรจึงจะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ

ปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นได้

	 จากข้อบังคับฯ	 ดังกล่าวไม่มีการระบุเกีย่วกบั 

การได้เกรดใดหรอืไม่	คงก�าหนดเพยีงเกรดเฉล่ียเม่ือจบ 

การศึกษาและต้องสอบผ่านให้ครบตามหลกัสูตรเท่าน้ัน

	 ดังนั้น	 ถึงนักศึกษาจะสอบได้เกรด	 D	 หรือ	

D+	 ในบางวชิาแต่หลกัเกณฑ์ตามข้อบงัคบัข้างต้นครบถ้วน 

นักศึกษาก็มีสิทธ์ิท�าเรื่องจบการศึกษาได้และไม่ต้อง

ลงทะเบียนเรยีนในวชิาท่ีได้เกรด	D	หรอื	D+	เพือ่รเีกรด 

แต่อย่างใด

ถาม	 ตอนน้ีก�าลงัเรยีน	ปวส.	ปี	1	แต่มีความประสงค์

	 ส�านักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์	2561	จ�านวน 13	วิชา	ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

	 60327	 ECO	3305	 30/25	 ระบบการเงนิระหว่างประเทศ	 รศ.อติ		ไทยานันท์	

	 60328	 CHI	2001	 111/25	 ภาษาจีน	3	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล

	 60292	 CTH	2103	 39/25	 การอ่านบทประพันธ์	 อาจารย์เพชร		วิจิตรนาวิน

	 	 (TL	216)	 	 และพื้นบ้าน

	 60309	 CTL	3002	 38/25	 การสอนเด็กพิเศษ	 รศ.ดร.อรนุช		ลิมตศิริ

	 	 (TL	304)

	 60323	 GEO	2501	 107/25	 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย	 คณาจารย์		ภาควชิาภูมิศาสตร์

	 	 (GE	253)

	 60326	 HIS	3305	 101/25	 ประวัติศาสตร์	ออสเตรเลีย	 รศ.ผุสดี		จันทวิมล

	 	 	 	 และนิวซีแลนด์

	 60282	 LAW	2004	 82/25	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 รศ.ดร.กจิบด	ี	ก้องเบญจภชุ

	 	 	 	 และสถาบันการเมือง

	 60266	 LAW	2008	 44/25	 ค�าอธิบายประมวลกฎหมาย	 รศ.จรัล	เล็งวิทยา

	 	 (LA	208)	 	 แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย	

	 	 	 	 เช่าทรัพย์	เช่าซื้อ	จ้างแรงงาน	

	 	 	 	 จ้างท�าของ	และรับขน

	 60195	 LAW	3008	 40/25	 กฎหมายวิธีพิจารณา	 ผศ.ดร.ธีรนต์ิิ		เทพสุเมธานนท์

 	 (LA	308)	(LW	309)	 ความอาญา	2

	 60306	 PHI	1007	 26/25	 การใช้เหตุผล	 รศ.วิโรจ		นาคชาตรี	และคณะ

 	 (PY	107)

	 61001	 POL	2202	 64/25	 เศรษฐกิจการเมือง	 รศ.ดร.	เบญ็จมาส		จนีาพนัธุ์

	 	 	 	 ระหว่างประเทศ

	 60298	 POL	2203	 43/25	 นโยบายต่างประเทศไทย	 รศ.ดร.ธนาสฤษฎ์ิ		สตะเวทิน

 	 (PS	339)

	 61002	 POL	2211	 57/25	 ทฤษฎีความสัมพันธ์	 รศ.ดร.เบญ็จมาส		จนีาพนัธุ์

	 	 	 	 ระหว่างประเทศ

	 นักศึกษาส่ังซ้ือหนงัสือเรยีนได้ทางอนิเทอร์เนต็หรอืทางไปรษณย์ี	 โดยตรวจเชก็รายชือ่หนงัสือได้ที ่

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 

จะสมคัรเรยีนสาขาการเงนิ	เพือ่เกบ็หน่วยกติ	(วชิา)	ไว้ก่อน 

แล้วจะใช้เทียบโอนหลังจากที่จบ	ปวส.	 แล้ว	กรณีนี้

ท�าได้หรือไม่

ตอบ	 นักศึกษาท่ีก�าลงัศึกษาในระดับ	ปวส.	สามารถ

สมัครเรียนแบบนักศึกษาเรียนรายกระบวนวิชา

หรือพรีดีกรีไว้ก่อนได้	 แต่ควรจะลงเรียนวิชาที่อยู ่

ในหลกัสูตรและท่ีเทียบโอนไม่ได้	(เม่ือใช้สทิธ์ิเทยีบโอน 

จากวุฒิ	 ปวส.)	 เช่นวิชาแกนทางธุรกิจ	 หรือวิชาเอก	

ถ้าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนสอบผ่าน	 ก็สามารถน�าวิชา

ดังกล่าวเทียบโอนรวมกับวิชาท่ีใช้วุฒิ	ปวส.	ในการ 

เทียบโอน	(เม่ือใช้วฒุ	ิปวส.มาสมัครเป็นนกัศึกษาใหม่

อีกครั้งหนึ่ง)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

	 โครงการอบรม	“ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร”	RU 

EASY	RADIO	รุ่นท่ี	3	จดัโดยคณะสือ่สารมวลชน

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจบลงด้วยความทรงจ�าดี	 ๆ 

และประสบการณ์ที่หาจากท่ีไหนไม่ได้	ผู้เข้าร่วม 

อบรมตลอด	2	วนัจ�านวน	30	คน	 ได้รบัความรู้ข้อคดิ 

และสิ่งดีๆ	ที่ถ่ายทอดจากวิทยากรมากความสามารถ 

โดยบุญมา ศรหีมาด	 นักสือ่สารมวลชนช�านาญการ	

กรมประชาสัมพันธ์	 ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร	์

สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา	จาก	ม.รามค�าแหง	และ

เพ็ญสิน สงเนียม	 ผูป้ระกาศข่าวสถานีวทิยกุระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย	 กรมประชาสัมพันธ์	 ศิษย์เก่า 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต	 สาขาวชิาการส่ือสารพฒันาการ 

จาก	ม.รามค�าแหง	วทิยากรท้ัง	2	 เป็นผูท้ีมี่ประสบการณ์

ในวงการวิทยุมาหลายปี	 ผู้ที่เป็นตัวอย่างของใคร

หลายๆ	คน	ท่ีมีความฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าว

นักจัดรายการที่ใครๆ	ต่างชื่นชม

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 มีโอกาสได้พดูคุยกบัวทิยากร 

ทั้ง2ท่านถึงแนวคิดการเป็นนักจัดรายการที่ดี 

และเรื่องการท�างานที่เป็นหัวใจส�าคัญของนักจัด-

รายการวิทยุ

 บุญมา ศรีหมาด	ประสบการณ์ท�างาน	30	ป ี

ฝากถึงผู ้ เข ้าอบรมให้ใส ่ใจในการออกเสียง

เพราะอักขรวิธีคือหัวใจของภาษาไทยและให้

ตระหนักเสมอว่าผูท้ีท่�าหน้าทีร่ายงานข่าวเป็นเพยีง

สือ่มวลชนคนธรรมดาทีน่�าเสนอผ่านการอ่านข่าว

ให้ประชาชนได้ทราบถึงความเป็นไปในสังคม

เท่านัน้	 มิใช่นกัเล่าข่าวท่ีจะใส่ความคิดเห็นของตนได้

จึงจ�าเป็นต้องคิดให้รอบคอบและมสีมาธิ	 สติอยูก่บั

ตนเองเสมอ

 “ผมเคยพูดไว้ว่าเราเป็นเพียงแค่ผู ้ส่งสาร 

ไปยังผูฟั้งเท่านัน้ เพราะฉะน้ันสารทีส่่งไป ข้อความ

ท่ีส่งไป มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ส่งไปตามน้ัน

ไม่ใช่ไปใส่ความคิดเหน็ของตน ถ้าเมือ่ไหร่ทีเ่ราส่งสาร

ไปโดยใส่ความคิดเหน็ เม่ือนัน้การเบ่ียงเบนของข่าว 

ท่ีไม่ตรงกบัข้อเทจ็จรงิจะเกดิข้ึนทันทีเพราะอาชพี

ของผมคอืนกัอ่านข่าวไม่ใช่นักเล่าข่าว แต่ถ้าเล่าข่าว

สามารถใส่ความคิดเหน็ได้ เหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วย

แต่ถ้าอ่านข่าวต้องเป็นไปตามสคริปท์ ใครท�าอะไร 

ที่ไหนอย่างไร เมื่อไหร่ ก็ว่าไปตามนั้น

 ย่ิงการรายงานข่าวการจราจรยิง่ต้องรายงาน

ตามข้อเทจ็จรงิ ถงึแม้รถจะติดจะน่าหงดุหงิดแค่ไหน

ก็ไม่ควรใส่ความเห็นของตัวเองลงไป บางครั้ง 

คนท่ีท�าหน้าท่ีส่ือลืมตัว แยกไม่ออกระหว่างการท�า 

หน้าที่บอกข่าวเฉยๆกับเล่าข่าวและใส่ความเห็น

บางทที�าลงไปโดยไม่รูตั้ว ต้องคมุตัวเองให้อยู ่ ต้องรู้ตัว 

ว่าเราต้องการส่ือให้ผูฟั้งทราบว่าขณะน้ีการจราจร

เป็นอย่างไรเท่านั้น

    ส�าหรับสื่อมวลชนสิ่งที่จ�าเป็นคือคุณธรรม

จรยิธรรมเพราะเด๋ียวนีคุ้ณธรรมของส่ือเลอืนหาย

ไปเยอะเน่ืองจากมีผลประโยชน์ในเรื่องธุรกิจเข้า

มาเกี่ยวข้อง ความเป็นสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณ

ก็หายไป อยากให้ทุกคนฝึกต้ังแต่ตอนเริ่มต้น 

ให้น�้าใหม่ไล่น�้าเก่าออกไป ให้พวกเราเข้าใจและ

หาวธีิท่ีจะท�าให้ธุรกจิและจรรยาบรรณเดินคู่กนัไปได้ 

ไม่เพียงเท่านั้นท้ังผู้ชม ผู้รับสาร ก็ไม่ใช่เอาแต่

ความพอใจในตัวเองเป็นท่ีต้ัง จะต้องคิด ต้องรูทั้นส่ือ

ซ่ึงปัจจบัุนผูร้บัสารมีความคดิท่ีก้าวไกลกว่าผูร้บัสาร 

ในอดีต รูเ้ยอะมีความรูเ้ดิมอยูแ่ล้วต่างจากเม่ือก่อน

ท่ีถูกส่ือกล่อมเกลาหล่อหลอมเพราะว่าผู้รับสาร

ในปัจจุบันค่อนข้างรู้ทันส่ือฉะน้ันผู้ท่ีเป็นนักจัด-

รายการ ผู้รายงานข่าวหรือดีเจ รวมถึงสื่อทุกแขนง

ต้องตระหนักคิดตลอดเวลา อย่าคิดว่าผู้ฟังไม่รู้

ในบางครั้งผู้ฟังรู้ดีกว่าเราอีก ถ้าเกิดข้อผิดพลาด 

กอ็าจโดนต่อว่ากลบัมา เราจงึห้ามดูถกูผูฟั้ง จดัรายการ 

อย่างมีจรรยาบรรณและยึดม่ันในอาชีพตนเองให้ดี

อย่างมีคุณค่าต่อสังคม”

 เพ็ญสิน สงเนียม	 ประสบการณ์ท�างาน

กว่า	23	ปี	 เอ่ยถึงการท�าหน้าที่นักจัดรายการที่ดี 

ควรเป็นผูท่ี้มีความรูร้อบด้าน	รูล้กึและรูจ้รงิ	สามารถ

ถ่ายทอดให้ผูฟั้งเข้าใจได้โดยง่าย	รวมถงึการท�างาน

เป็นทีมท่ีทุกฝ่ายมีความส�าคญั	การพดูคยุ	การระดม

ความคิดเป็นส่ิงท่ีผูจ้ดัรายการวทิยตุ้องให้ความส�าคัญ

และใส่ใจเพื่อให้การท�างานออกมาดีที่สุด

 “หัวใจส�าคัญในการจัดรายการวิทยุคือ 

ผู้จัดรายการจะต้องมีความรู้รอบด้าน รู้ลึกและ 

รูจ้รงิ สามารถถ่ายทอดหรอืบอกเล่าให้คนทางบ้าน 

เข้าใจด้วยภาษาทีง่่ายและน่าฟัง รวมทัง้เป็นกนัเอง

ส่ิงส�าคัญในการรายงานข่าวจราจรคือการบอกเล่า

เหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึนด้วยวธีิท่ีตรงใจผูฟั้ง ซ่ึงแน่นอนว่า 

เราต้องทราบก่อนว่าผู้ฟังต้องการฟังเรื่องอะไร

แล้วเรากน็�าเสนอแก่ผูฟั้ง ช่วงของการรายงานข่าว

จราจรเป็นช่วงเย็น คนฟังเลิกงานแล้ว หลายคน 

ก�าลังกลับบ้าน ส่ิงแรกท่ีเราควรน�าเสนอคือถนน

เส้นไหนรถไม่ติด ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะ

เป็นช่วงเวลาท่ีรถติดเช่ือมโยงกันหลายเส้นทาง

แต่เราสามารถน�าเสนอเส้นทางท่ีอาจย่นเวลา 

ในการเดินทางใช้เวลาน้อยที่สุดแทนได้

 กระบวนการท�างานในการจัดรายการวิทยุ

คนท่ีมีบทบาทส�าคัญไม่ใช่เพียงนักจัดรายการ

หรือผู ้ท่ีอยู ่หน้าไมค์เท่านั้นแต่ผู ้ ท่ีอยู ่ข้างหลัง 

มีความส�าคญัไม่น้อยไปกว่ากนัคือข้อมูลท่ีจะน�าเสนอ 

ให้ผู้ฟังได้ฟังในเวลานั้น ต้องผ่านการเรียบเรียง 

ผ่านการคัดกรอง ผ่านการตรวจสอบความถกูต้อง 

มีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมแล้วเป็นเหตุการณ์ท่ี 

ทันสมัยหรือเข ้ากับเหตุการณ์ เวลาน้ันแล ้ว 

มีความรู้รอบด้านมากพอ ในข่าวการจราจรเราจะ

เสนอข่าวเส้นทางรถติด เส้นทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ

หรอืเส้นทางถนนโล่งสามารถเคล่ือนตัวได้โดยง่าย

ส่ิงท่ีเราสามารถสอดแทรกให้ผู้ฟังได้คือความรู ้

เกีย่วกับจราจร กฎหมายเกีย่วกบัการจราจร ในฐานะ

ส่ือมวลชนสามารถให้ความรูเ้รือ่งนีไ้ด้เพยีงเบือ้งต้น

แต่ในกรณีท่ีมีรถชน มีผูก้ระท�าผดิ เราควรมีผูรู้จ้รงิ

มาให้ความรู้ จึงเป็นการหาข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ใช่

เพียงแค่ผู้จัดรายการหน้าไมค์เท่านั้นจะท�าได้ ต้อง

อาศัยทีมงานผู้ติดต่อและผู้เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น

โดยตรง แล้วการท�างานเป็นทีมทีมี่การวางแผนไว้ 

ผ่านการแบ่งงานเป็นส่วนๆ จงึต้องมีความรบัผดิชอบ

ต้ังใจกบัหน้าท่ีของตนเพือ่ส่งต่อความสมบูรณ์ให้กับ

ผูท้ีจ่ะรบัหน้าท่ีต่อรวมถงึการพดูคุยการประสานงาน 

การระดมความคิดเห็นกันเป็นส่ิงส�าคัญมากที่จะ

ให้งานในภาพรวมออกมาดีที่สุด”

 สุดท้ายวทิยากรท้ัง	2	ท่าน	ยงัฝากความเชือ่ม่ัน 

และม่ันใจว่าผู ้เข้าอบรมจะสามารถน�าความรู ้ 

ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น	 เป็นนักจัดรายการ 

ที่มีคุณภาพและเป็นคลื่นลูกใหม่ที่พร้อมปรับตัว 

ให้เข้ากับสถานการณ์โดยอยู ่บนพื้นฐานของ

จรรยาบรรณ	คณุธรรม	จรยิธรรม	มีความสขุกบังาน

ที่เลือกแล้วสักวันหน่ึงจะเป็นวันท่ีทุกคนประสบ

ความส�าเร็จอย่างแน่นอน

2 ผู้ประกาศข่าว สวท. ศิษย์เก่าม.ร.แนะเทคนิคการจัดรายการ

บุญมา  ศรีหมาด เพ็ญสิน  สงเนียม



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

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

ประชาชาติ	 ซึ่งจนถึงป่านนี้คือปี	 2561	 แล้ว	 แต่ถ้า 

ท่านผู้อ่านลองไปค้นข้อมูลดูก็จะพบว่าตัวเลขสถติิ

ของรายได้ประชาชาติปี	2559	ยงัเป็นตัวเลขประมาณการ 

(แปลว่ายงัไม่ใช่ตัวเลขจรงิ)	อยูเ่ลย

	 สมมุติว่าเราหาค่าที่เที่ยงตรงของ	 MPC	 ได้	

และยังใช้สูตรตัวคูณอย่างง่ายอยู่	ก็จะพบว่าถ้า	MPC	

มีค่าสูง	 จะท�าให้ค่าตัวคูณมีค่ามากขึ้น	 เช่นถ้า	 MPC	

=	0.8	จะค�านวณค่าตัวคูณจาก	1	หารด้วย	1	-	0.8	ได้

เท่ากบั	5	ซ่ึงถ้าเทยีบกบัตัวอย่างแรกท่ีให้	MPC	=	0.75 

และได้ตัวคูณเท่ากับ	 4	 แล้วจะเห็นได้ว่าการที่	 MPC	

มีค่ามากกว่าจะท�าให้การกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผล

มากกว่าด้วย	

 จากเหตุผลน้ีเอง	 ตามทฤษฎีเขาจึงให้ใช้จ่าย 

กระตุ้นเศรษฐกิจกับคนจน	 เพราะตามหลักการแล้ว

เขาว่าค่า	MPC	 ของคนจนนั้นสูงกว่าคนรวย	 การใช ้

จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนจนจึงมีผลต่อการเพิ่ม	GDP	 

ผ่านค่าตัวคูณได้มากกว่า

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

ม.ร.อนุมัติปริญญาฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ดร.จรลัธาดา  กรรณสูต		องคมนตร	ี	(วทิยาศาสตร- 

ดุษฎบัีณฑิตกติติมศักด์ิ	 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร) 

นายกฤษฎา บุญราช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา 

วชิารฐัศาสตร์)		นางกอบกาญจน์  วฒันวรางกรู อดตีรฐัมนตร ี

ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	(ปรชัญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์) 

นายสราวธุ เบญจกลุ	 เลขาธิการส�านักงานศาลยติุธรรม 

(นติิศาสตรดุษฎีบณัฑติกติติมศักด์ิ)	 นายจิตต ิ ตัง้สิทธิภ์กัดี 

ประธานหอการค้าไทย-จนี	และนายกสมาคมค้าทองค�า 

(ปรชัญาดุษฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ	์ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิบณัฑติ) 

นายสมนึก ทองมา	 หรอื	ชลธ ี ธารทอง	 ครเูพลงชือ่ดัง

ศิลปินแห่งชาติ		(ปรญิญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต-

กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม)

	 สภามหาวิทยาลัยยังมีมติอนุ มั ติปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	

แก่ พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์	ปริญญาปรัชญา-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 แก่	

นายสมควร นกหงษ	์ และ นายพีรวัฒน์  สุรเศรษฐ 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิต ติมศัก ด์ิ	 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ	แก่	นางณัฐนันท์ ภู่ไพบูลย์ 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติศักด์ิ 

สาขาวิชานาฏกรรมไทย	 แก่	 นางสาวนงลักษณ์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

	 นอกจากนี้	 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังได ้

อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 แก่	 

นายต�ารวจชุดปฏิบัติการเก็บกู ้และท�าลายระเบิด	

(EOD)	 ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่ได้เสี่ยงชีวิต

ปฏบัิติหน้าท่ีเพือ่ความสงบสุขในพืน้ท่ี	จ�านวน	3	ราย	

ได้แก่	ร.ต.อ.พงษ์ศกัด์ิ เพชรก�าโต  ด.ต.เอกชัย สมอค�า 

ด.ต.กฤตธนา เอกกิตติขจร	 และปริญญารัฐศาสตร-

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 แก่ ส.ต.ท. พูลสวสัด์ิ เสถยีรอดุร  

ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญต่อสู้กับคนร้าย 

ทีก่่อเหตุใช้อาวธุยงิกราดใส่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	 สภ.ระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส	ซึ่งท�าให้มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจบาดเจ็บ 

และเสียชีวิตหลายราย	จนคนร้ายหลบหนีไป

 ท้ังนี้		ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จะเข้ารับ 

พระราชทานปรญิญาบตัรในวนัท่ี	19	และ	20	มีนาคม	2561 

(คาบบ่าย)	ณ	หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 การประชุมครั้งนี้	มี	พล.อ.ต.พิศณุ  ไพบูลย์  

ราชองครักษ์ประจ�าพระองค์ฯ	 เข้าร่วมประชุมร่วมกับ 

ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องได้แก่	 

กองพระราชพิธี		กองบัญชาการต�ารวจสันติบาล 

กองบังคับการต�ารวจจราจร		กองบังคับการต�ารวจ- 

นครบาล	4		สน.หัวหมาก		กรมโยธาธิการและผังเมือง		

ส�านักงานเขตบางกะปิ	 	การไฟฟ้านครหลวง		และ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย		เป็นต้น		โดยมีประธาน 

อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	ในงานพิธีฯ	เข้าร่วมประชุมด้วย

ม.ร.ประชุมเตรียมฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ภชูษิย์  สว่างสขุ		รองคณบดี 

ฝ่ายสวัสดิการ	 คณะศึกษาศาสตร์	 กล่าวว่างานฝีมือ 

หัตถกรรม	หัตถศิลป์		เป็นมรดกของชาติที่แฝงไว้ด้วย

ศิลปวัฒนธรรมอันประณีตละเอียดอ่อน		บ่งบอกถึง 

การสะสมประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม		ก่อให้เกิด 

เอกลักษณ์ของเชือ้ชาติในแต่ละสังคมทีแ่ตกต่างกนัใน 

แต่ละยุคสมัย	เช่น	การแสดงสิ่งของเครื่องใช้	เสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกาย		และศิลปะประดิษฐ์		เป็นต้น

	 “ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา		ด้วยวิสัยทัศน์ของ 

รัฐบาลได้พยายามด�าเนินนโยบายด้านวัฒนธรรม 

เพื่อใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง 

เป็นมูลค่าเพิม่อย่างเต็มท่ีด้วยการเสรมิสร้างวฒันธรรม 

ประจ�าชาติให้หวนคืนมาอีกครั้ง		เพื่อส่งเสริมทุก 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมให้เผยแพร่

ทั้งภายในและต่างประเทศ		

	 ...คณะศึกษาศาสตร์		จึงได้จัดโครงการศิลปวฒันธรรมฯ 

เพือ่เผยแพร่ความรู	้	ให้ผูส้นใจได้ศึกษาและฝึกปฏบิติัจน 

เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้	 ศึกษาข้อมูล	 ส่งเสริมความรู้

ด้านวิถีไทย		น�ามาพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพ		

และเกดิความภาคภูมใิจในความเป็นไทย		พร้อมร่วมกนั 

ด�ารงไว้ซึ่งวิถีแห่งไทย”

 อาจารย์ ดร.ณธษา  พันธ์บัว 	อาจารย์ประจ�า

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์		เปิดเผยว่าโครงการสร้างธุรกจิ 

และส่งเสรมิอาชพีคหกรรมศาสตร์		จดัข้ึนโดยวตัถปุระสงค์

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆ	ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ		เพื่อให้นักศึกษา

มีความรูท้ีเ่กดิจากการบรูณาการของศาสตร์ด้านธุรกจิ

และการจัดการเข้ากับงานคหกรรมศาสตร์ได้		อีกทั้ง

ยังช่วยสร้างวินัยความรับผิดชอบ		เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคล		และสามารถเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ	เพือ่พฒันา 

ตนเองและวิชาชีพ

 ส�าหรบันักศึกษาทีด่�าเนินโครงการฯ	 จ�านวนทัง้ส้ิน 

249	คน		แบ่งเป็นนักศึกษาทีเ่รยีนในกระบวนวชิาการ 

บริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์	 จ�านวน	 115	 คน	

รบัผดิชอบโดยอาจารย์	ดร.ณธษา		พนัธ์บวั		วชิาอาหาร- 

ตะวันตก	 จ�านวน	 42	 คน	 วิชาการจัดเลี้ยงและ 

การบรกิารอาหาร	จ�านวน	42	คน	รบัผดิชอบโดยผศ.ภชูษิย์ 

สว่างสุข	 และวชิาการออกแบบลายผ้าและการตกแต่ง 

จ�านวน	6	คน	รับผิดชอบโดยอาจารย์ทอแสง		หงษ์ค�า

	 ด้าน		ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร		กล่าวว่า 

การจัดโครงการสร้างธุรกิจและส่งเสริมอาชีพ

คหกรรมศาสตร ์ เป ็นกิจกรรมที่ มีความส�าคัญ 

มหกรรมออกร้านฯ (ต่อจากหน้า 12)

ต่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู ่

ตลาดแรงงาน		ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศ 

ภายใต้แนวคิดประเทศไทย	4.0		โดยการเติมเต็มด้าน

วิทยาการ		ความคิดสร้างสรรค์		นวัตกรรม		วิจัยและ

พัฒนาการ		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

 “การ เพิ่ มพูนความรู ้ และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ  เท่ากบัเพิม่ต้นทุนด้านความสามารถ

ในการท�างาน  รวมถึงความสามารถในการปรับตัว 

ให้พร้อมก่อนเข้าสูอ่าชพีทีต้่องการ  นอกจากน้ีการปลกูฝัง 

วัฒธรรมไทยต่อเยาวชน  จะช่วยให้คนรุ่นใหม่เกิด 

การยอมรับ และน�าไปปรับใช้กับชีวิตยุคปัจจุบัน  

พร้อมร่วมกันสืบสานวิถีไทยท่ีสืบทอดต่อกันมาจน

เป็นมรดกของชาติต่อไป”        



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๘) วันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงย�้าเตือนบัณฑิต 

ที่จะฝึกซ้อม (12 - 16 มี.ค.61) และรับปริญญาบัตร 

(19 - 23 มี.ค. 61) เผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้า  

เพ่ือให้ทันเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เนื่องจาก

มีการปิดช่องทางเดินรถบริเวณถนนรามค�าแหง

เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้า

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะมีพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา	2559	-	2560	(รุ่นที่	43)	ระหว่าง 

วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพ่อขุน

รามค�าแหงมหาราช	(ท้ังคาบเช้าและคาบบ่าย)	และ 

ฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 นั้น  

ขอให้บัณฑิตรายงานตวั ท่ีอาคารกงไกรลาศ (KLB) 

คาบเช้า เวลา 04.30 - 05.30 น. คาบบ่าย เวลา 08.00 

- 09.00 น.	 (วันซ้อมและวันพิธีฯ)	 หากบัณฑิต 

ไม่มาตามเวลาทีก่�าหนด	 จะไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร	

	 ทั้งนี้	 ในช่วงเวลาฝึกซ้อมใหญ่	ตรงกับช่วง

สอบไล่ของนักศึกษา	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2560	

และบรเิวณถนนรามค�าแหง	มีการปิดช่องทางเดินรถ 

เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	 ท�าให้

การจราจรอาจติดขดัเป็นอย่างมาก	จงึขอให้บัณฑิต

เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าและใช้บริการรถรับจ้าง

สาธารณะ	 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้บัณฑิต 

น�ารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย	

ในวนัพธีิฯ	หากมีความจ�าเป็นต้องน�ารถยนต์ส่วนตัวมา 

แนะน�าให้ไปจอดทีก่ารกฬีาแห่งประเทศไทย	(กกท.)	

หรอืห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี	(สาขาหวัหมาก)	รวมท้ัง 

ขอความร ่วมมือบัณฑิตไม ่ ติดดอกไม ้หรือ 

เครื่องประดับอื่นใดบนเส้ือครุยวิทยฐานะ	 และ

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง	 ญาติมิตร	 ไม่น�า 

ดอกไม้หรือช่อดอกไม้	ของขวัญ	และของที่ระลึก

ต่างๆ	มาแสดงความยินดีต่อบัณฑิตภายในบริเวณ

มหาวิทยาลัยในวันพิธีฯ	ด้วย

ม.รามค�าแหงย�้าเตือนบัณฑิต

เผื่อเวลาเดินทางช่วงวันซ้อมใหญ่-ปริญญาบัตร

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง		เป็นประธาน

ในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา	2559	 -	2560	 	 เมื่อวันที่	 27	

กุมภาพันธ์	2561		ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3		อาคาร

วิทยบริการและบริหาร		เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการด�าเนินการของฝ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

งานพิธีฯ	ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่	19-23	มีนาคม	2561	ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหกรรมออกร้านศึกษาศาสตร์

เสริมนักศึกษาด้านวิชาชีพ - วิถีไทย

	 สวัสดิการคณะศึกษาศาสตร์		และนักศึกษา

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

จดัโครงการศิลปวัฒนธรรม	 เรือ่ง	 “งานหตัถกรรม หตัถศิลป์ 

ศิลปิน ศิลปะ วัฒนธรรมไทย”	ประจ�าปี	2561		และ 

โครงการสร้างธุรกิจและส่งเสริมอาชีพคหกรรมศาสตร ์ 

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ		

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์		 

เป็นประธาน	 เม่ือวันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2561		 

ณ	ลานศิลปวฒันธรรม		อาคารนครชมุ		คณะศึกษาศาสตร์	

 ภายในงานมกีารออกร้านจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

ด้านคหกรรมศาสตร์มากมาย		โดยฝีมือนักศึกษา 

ม.รามฯ ไม่อนุญาตให้นักศึกษา-บัณฑิต

จอดรถในม.ร. ช่วงสอบไล่และซ้อมรบัปรญิญา

   
 

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหงจะมีการฝึกซ้อม 

และรับพระราชทานปริญญาบัตร	 ระหว่างวันที ่

12	 -	 23	 มีนาคม	 2561	 นั้น	 ช่วงเวลาดังกล่าว 

คาบเกี่ยวกับช่วงการสอบไล่	 ภาค	 2/2560	 เพื่อให ้

การจัดระเบียบการจราจรและความเป็นระเบียบ-

เรียบร้อยเสมือนวันพระราชทานปริญญาบัตรจริง 

มหาวทิยาลัย	จงึไม่อนุญาตให้นักศึกษา	และบัณฑิต 

น�ารถยนต์เข้ามาจอดภายในบรเิวณ	ม.ร.	(หวัหมาก) 

ท้ังในช่วงเวลาสอบระหว่างวนัที	่12	-	15	มีนาคม	2561 

และช่วงซ้อมใหญ่	รวมทั้งช่วงรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร	ระหว่างวันที่	12	-	23	มีนาคม	2561	

  มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจงึมีประกาศไม่อนุญาต 

ให้นกัศึกษาทีจ่ะมาสอบและบัณฑติ	 รวมท้ังญาติมิตร 

ท่ีจะมาฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร 

น�ารถยนต์เข้ามาจอดภายในบรเิวณ	ม.ร.	(หวัหมาก) 

ขอให้นักศึกษาใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ	 

หากมคีวามจ�าเป็นต้องใช้รถส่วนตัว	ขอให้น�าไปจอด 

ณ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	(กกท.)	รวมทั้ง	ขอให ้

นักศึกษาและบัณฑิต	 เผือ่เวลาการเดินทางล่วงหน้า 

เพื่อจะได้ทันเวลาท่ีก�าหนด	 เน่ืองจากขณะน้ีการ 

จราจรบนถนนรามค�าแหงติดขัดมาก	 เพราะมี 

การปิดช่องทางการจราจรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้า

สายสีส้ม

ม.ร.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ตามที่	นายวิรัช ชินวินิจกุล	ได้ขอลาออกจาก 

ต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ต้ังแต่

วันที่	3	มีนาคม	2561	เป็นต้นไป	นั้น

	 อาศัยอ�านาจตามความในพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 พ.ศ.	 2541	 มาตรา	 19	 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการ 

ประชมุสภามหาวทิยาลยั	พ.ศ.	2541	ข้อ	3	วรรคสอง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงเรียกประชุม 

กรรมการสภามหาวทิยาลยัเป็นกรณพีเิศษ	 เม่ือวนัท่ี	 6 

มีนาคม	2561	เพื่อรับทราบการลาออกของนายวิรัช		 

ชนิวนิิจกลุ	จากต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั	และ 

พิจารณาเลือกกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง 

เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 ท�าหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัย 

ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้	 หรือไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

นายกสภามหาวิทยาลัย

 	 ซึ่ งการประชุมสภา- 

มหาวทิยาลยัดังกล่าว	ทีป่ระชมุ 

ได้รับทราบการลาออก	 และ 

มีมติเป็นเอกฉันท์เหน็ชอบให้ 

นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายก-

สภามหาวิทยาลัย	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	7	มีนาคม	2561		

เป็นต้นไป

มติสภามหาวทิยาลยั	ให้นายสงวน		ตียะไพบูลย์สิน	
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ท้ังอาหารคาวหวาน	 เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย	 และ 

เครือ่งประดับตกแต่ง		มีการสาธิตการท�าแผนทีด้่วยมือ 

โดยนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์	 	การแสดงศิลปะ

แม่ไม้มวยไทยจากนักศึกษาภาควิชาพลานามัย		

และมินิคอนเสิร์ตจาก	RU	Band	 	 เป็นต้น	 	 ถือเป็น 

กิจกรรมที่ได้ถ่ายทอดเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมไทย 

และส่งเสรมิการประกอบอาชพีของนักศึกษา	ท่ีมผีูส้นใจ 

แห่เข้าร่วมชมและจบัจ่ายซือ้ของเพือ่อดุหนนุร้านค้า 

ของนักศึกษาอย่างคับคั่ง


