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(อ่านต่อหน้า 11)

คณะนิติศาสตร์ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

สำนักหอสมุดกลาง เปิดบริการ ‘‘ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ’’
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ	

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง             เป็นประธานเปิดงาน 

สัปดาห์ห้องสมุด ภายใต้หัวข้อ ‘‘อ่าน 

:	 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน’’ และเปิด 

‘‘ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ’’(Book 

Return) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พรชัย	 จิตต์พานิชย ์ ผู้อำนวยการ 

สำนักหอสมุดกลาง คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556  ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การจัดงานคร้ังน้ีถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีประชาคมอาเซียน 

ให้ความสำคัญ เพราะเป็นการพัฒนาประชากรของอาเซียนให้มีการพัฒนาความคิด การวิเคราะห์  

ให้เท่าเทียมกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ 

ม.ร. ประกวดร้องเพลงมาร์ชรามฯ

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวด

ร้องเพลงหมู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพลง ‘‘มาร์ชรามฯ’’ ชิงทุน 

การศึกษา 8,000 บาท โดยมี นางสุชาดา		วรกาญจน์	ผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556  

ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ทั้งนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันจำนวน 7 ทีม ทีมละ 10 คน

   สำหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ทีม	RU	

CHEER ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1 

 หน่วยกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์จัดโครงการ 

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 เรื่อง ‘‘เส้นทาง 

สู่ความสำเร็จเนติบัณฑิตไทย’’ ในวันท่ี	27	สิงหาคม 

2556	 เวลา	 08.30	 -	 12.00	น.ณ	อาคาร	 1	ชั้น	 3 

ห้องประชุม	1303	คณะนิติศาสตร์		ขอเชิญนักศึกษา 

ศิษย์เก่าและผู้สนใจร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังน้ี 

เวลา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน

เวลา 08.45 - 09.00 น. คณบดีคณะนิติศาสตร์  

  กล่าวเปิดงาน

ชาวรามคำแหงถวายราชสดุดีฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 7 สาขา 

วิชาการจัดการทั่วไป แผน ก ทำวิทยานิพนธ ์

และแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์  คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00- 

21.30 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานฮ่องกง 155,000 บาท หรือดูงาน 

ประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

	 ลุสิบสองสิงหมาส	 วโรกาสมหามงคล
สมโภช	ขวัญกมล	 เฉลิมพระชนมพรรษา
ทวยราษฎร์หฤหรรษ์	 กับพระราชสมัญญา
แซ่ซ้องพระกิตติยา...	 ‘‘อัคราภิรักษ์ศิลปิน’’
	 ด้วยพระสมัญญา	 ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน
เป็นครูแห่งศาสตร์ศิลป์	 วิศิษฏ์ศรี	สิริวิมล
ยอกรสาธุการ	 เทิดพระเกียรติก้องนภดล
เจริญชีพ		เจริญชนม์	 เจริญพระพลานามัย
	 เป็นสิริ	...	เป็นศรีชาติ	 เป็นร่มฉัตร...เป็นธงชัย 
คู่ขวัญ	ภูวไนย	 บงกชเกศจักรีวงศ์
แปดสิบเอ็ดพระชันษา	 แห่งปิยะมาตุรงค์
กราบแทบบาทบงส์ุ	 ขอพระองค์ทรงพระเจริญเทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม		ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สมรรถ		ผลจำรูญ		ร้อยกรอง)
12	สิงหาคม	2556

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 

และบุคลากร ม.ร. จากทุกหน่วยงานร่วมในพิธีจำนวนมาก

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี	รัตนวราห  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 

12 สิงหาคม 2556 เพื่อให้ทุกคนได้แสดงถึงความจงรักภักดี ร่วมเทิดพระเกียรต ิ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นคุณูปการ 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและพระราชทานความฉ่ำเย็นดั่งสายน้ำแก่ 

พสกนิกรเสมอมา ยังความสุขแก่บ้านเมืองดั่งหทัยแห่งทวยราษฎร์

  สำหรับโครงการท่ีจัดข้ึนในวโรกาสน้ีประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายพระพร 

และการถวายราชสดุดีอาศิรวาท นอกจากนี้ยังได้จัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2556 โดยมีกิจกรรม อาทิ 

การลงนามถวายพระพร  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ    การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย 

การออกร้านจำหน่ายสินค้าและ 

หัตถศิลป์ เป็นต้น

 ต่อจากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ	 ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กล่าว 

อาศิรวาทถวายราชสดุดีฯ ความว่า

  

 จบแล้วอธิการบดีนำผู้เข้าร่วมพิธีท้ังหมดร้องเพลง ‘‘สรรเสริญพระบารมี’’ และ 

เพลง ‘‘สดุดีมหาราชา’’ โดยพร้อมเพรียงกัน 

 โอกาสน้ี อธิการบดี	ม.ร. ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรรามคำแหง 

ท่ีมาร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีฯ ในวันน้ี ซ่ึงเป็นพิธีการท่ีมีความสำคัญย่ิงสำหรับพสกนิกร 

ชาวไทยในการแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี และร่วมใจถวายพระพรในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังกล่าวกับผู้เข้าร่วมพิธีฯว่า การทำหน้าที่

ในตำแหน่งอธิการบดีนั้น ผมเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อนำ 

มหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่มีความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีความรักความสามัคคีในทุกหน่วยงาน 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นความปรองดองสามัคคีของชาวรามคำแหง และจะนำพา

พวกเราทุกคนช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญยิ่งขึ้นต่อไป

 กราบถวายบังคมแทบพระบาท  สมเด็จพระบรมราชินีนาถเฉลิมศรี

ทรงสถิตเคียงคู่พระภูมี   แปดสิบเอ็ดปีพระพรรษาน่าชื่นชม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง   ทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญอันสุขสม

ชาวรามฯพร้อมใจถวายบังคม  ด้วยรื่นรมย์วันดีอันมีมา

จะจัดการศึกษารับใช้ชาติ   สนองเบื้องยุคลบาททุกปัญหา

จะช่วยบ้านช่วยเมืองเรืองปัญญา  จะนำพาชาติไทยไร้ภัยพาล

พระบารมีขจรขจายทั่วทุกทิศ   ทุกชีวิตพลิกฟื้นได้อย่างไพศาล

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ  พระบารมีปกบ้านคุ้มครองไทย

ชาวรามคำแหงถวายราชสดุดีฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวน 

บุคลากรรามคำแหง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมโครงการสัปดาห์ 

อาเซียน 3 : สัมมนาสารัตถะ คร้ังท่ี 10 ประจำปี 2556 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เรื่องประชาคมอาเซียนและสร้างความตระหนักร่วมกันในการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 2015 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-15.30 น. 

ณ ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้

 วันท่ี	26	สิงหาคม	2556		หัวข้อ	‘‘การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

ของอาเซียน’’ โดย อาจารย์บุญเกียรติ	 การะเวกพันธ์ุ	คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และหัวข้อ	 ‘‘CLMV’’ โดยพันเอกวัลลภ	พิริยวรรธนะ ฝ่ายเสนาธิการ 

ประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม นางสาวศิริญญา	

ศิริญานันท ์ และนางสาวพัชรี	 กล่อมเมือง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.

 วันท่ี	27	สิงหาคม	2556		หัวข้อ	‘‘สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับมาเลเซีย	: 

ปัญหาและความเป็นไปได้ของการเจรจา’’ โดย	 พ.ต.อ.ศักดิภัท	 เชาวน์ลักษณ์สกุล 

รองผู้บังคับบัญชาการตำรวจนครบาล 4 และ นายปกรณ์	 สุขารมณ์ นักศึกษาหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.

 วันที่	28	สิงหาคม	2556		หัวข้อ	‘‘ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน’’ 

โดย นางสาวรยากร	 งามดี	 และดร.กฤษดา	 พรหมเวค	 กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์

 วันที่	29	สิงหาคม	2556		หัวข้อ	‘‘บทบาทของไทยในอาเซียน’’	โดย	พล.ต.ท. 

สัณฐาน	ชยนนท์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายพรชัย	 	ปานอ่อน	

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.

 วันที่	 30	 สิงหาคม	 2556	 	 หัวข้อ	 ‘‘ความร่วมมือทางทหารของประเทศใน 

กลุ่มอาเซียน’’	 โดย	พันเอก	ดร.ไชยสิทธิ์	 ตันตยกุล ผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

 ผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ศูนย์ศึกษา 

เอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0-2310-8483 ต่อ 46

คณะรัฐศาสตร์เชิญร่วมสัปดาห์อาเซียน 26- 30 ส.ค.นี้

‘‘ปิยะมาตุรงค์...อาศิรวาท’’
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 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนา 

‘‘สืบสานวัฒนธรรมองค์กรย้อนรอยสภาคณาจารย์ 

ม.ร.’’ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุญชาล	ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ร. เป็นประธาน         

มีรองศาสตราจารย์รังสรรค์	 แสงสุข	อดีตอธิการบดี ม.ร. 

และรองศาสตราจารย์	 ดร.ณฐ	 สันตสว่าง	อดีตประธาน 

สภาคณาจารย์ ม.ร.และอดีตประธาน ปอมท. ร่วมเสวนา 

ณ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (สภาคณาจารย์) ช้ัน 1 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

 โอกาสนี้ รศ.จันทร์จารี	 เกตุมาโร ประธาน 

สภาคณาจารย์ กล่าวรายงานว่า วัฒนธรรมองค์กร 

มีความสำคัญอย่างย่ิงต่อองค์กร ถือเป็นส่ิงท่ีได้ปฏิบัติ 

สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหาร 

ได้ฟันฝ่าอุปสรรคกันมาและทำให้เกิดวัฒนธรรม 

ที่ดีต่อกันคงอยู่ให้เห็นและถ้าหากมีการถ่ายทอด 

สู่คนรุ่นใหม่ต่อไปก็จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

โดยการร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและกระตุ้น 

ให้บุคลากรมีจิตสำนึกร่วมกันจะเป็นการสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีงามข้ึน อีกท้ัง ยังเป็นการเผยแพร่

สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป

 ด้าน	ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย ประธานเปิดงาน กล่าวว่า การเสวนาเรื่อง

ดังกล่าวมีความสำคัญสมควรท่ีจะเผยแพร่ให้บุคลากร

ได้รับทราบ เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

จากจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นการกระทำที่ยั่งยืนของชาว

รามคำแหงจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ทำให้รามคำแหง 

มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้า และต้องปลูกฝังวัฒนธรรม 

ท่ีดีให้ครูอาจารย์ เป็นผู้ท่ีสู้งาน รักเพ่ือน และรักลูกศิษย์ 

ฉะน้ัน วัฒนธรรมองค์กรเป็นเร่ืองราวท่ีต้องสืบสาน 

จากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นวัฒนธรรมของสังคม ซ่ึงคนท่ีเรียนรู้

ต้องเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ จึงจะเกิดประโยชน์และ

คุณค่าแก่บุคลากรและมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย 

 ขณะท่ี รศ.รังสรรค์	อดีตอธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า  

การจะเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้อย่างถ่องแท้น้ันต้องศึกษาพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 และ 2541 ใครก็ตาม 

ท่ีอ่านแล้วเข้าใจ ถือว่าเป็นคนรามคำแหง รามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา จัดการเรียนการสอนแบบ 

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ปิดตัว 
เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

บุคลากร ม.ร.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมองค์กร

 “ข่าวรามคำแหง” มีเรื่องที่น่ายินดี 

เป็นอย่างย่ิงท่ีจะนำมาบอกเล่าชาวรามคำแหง 

และพุทธศาสนิกชนชาวไทย

 เน่ืองเพราะ วันท่ี ๓ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๖ นี้

	 สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระ- 

สังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก จะทรง 

พระชนมายุครบ ๑๐๐ ปี

 เป็นประวัติว่ากรุงรัตนโกสินทร์ จะมี 

พระสังฆราชทรงพระชนมายุยืนยาวถึง 

๑๐๐ ปีเป็นองค์แรก

 พรรคพวกท่ีเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี 

เคยบอก “ข่าวรามคำแหง” ด้วยความ 

ภาคภูมิใจว่า สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้มี

ชาติภูมิอยู่เมืองกาญจน์

 หมายว่า บ้านเกิดท่านอยู่ที่จังหวัด 

กาญจนบุรี

 สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ทรงมี  

สมณฉายา “ญาณสังวร” ซึ่งนับว่าเป็น 

องค์ที่ ๒

 องค์แรกคือ สมเด็จพระญาณสังวร 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช	(รัชกาลที่ ๑) 

 ญาณ หมายถึง ความรู้ หรือการหย่ังรู้

 สังวร หมายถึง ความสำรวมระวัง 

หรือตระหนัก

 ญาณสังวร จึงหมายถึง การตระหนักรู้ 

หรือสำรวมระวังในความรู้และการหยั่งรู้

 เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 

๑๐๐ ปี 

 ข อ พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง มี พ ร ะ ช น ม า ยุ  

ยิ่งยืนนาน 

ไปเมื่อปี 2503 และเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน รามคำแหงไม่ใช่มหาวิทยาลัยเปิด 

เพราะมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทยมีแห่งเดียว คือ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉะนั้น รามคำแหง 

จึงเป็นหน่ึงมหาวิทยาลัยสองระบบ ถ้ามาเรียนมีช้ันเรียนให้  

ส่วนใครที่ต้องทำงานสามารถเรียนผ่านสื่อต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยได้ เปิดรับนักศึกษาโดยไม่จำกัดจำนวน 

และคงปรัชญาในการให้โอกาสทางการศึกษา และ 

ครูทุกคนก็มีความเป็นครูที่เป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และ 

ผู้มีเมตตา 

 อดีตอธิการบดี	ม.ร.กล่าวด้วยว่า   ‘‘รามคำแหง 

มีการสอนแบบสหวิทยาการ มีคณาจารย์ท่ีเช่ียวชาญ 

สอนในทุกสาขาวิชา ขอให้คนรามคำแหงทุกคน 

ช่วยกันทำ ถ้าเชื่อมั่นว่าสิ่งใดถูกต้องและสร้างความ

เจริญงอกงามให้แก่มหาวิทยาลัย ขอให้ทำอย่างเต็มท่ี 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังต้องมีสื่อกลางระหว่าง 

มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาจึงได้ผลิตหนังสือพิมพ์ 

ข่าวรามคำแหงขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของ 

มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้รับทราบ

 เมื่อรามคำแหงก่อตั้งสภาคณาจารย์ขึ้นมา 

จึงต้องดูแลสวัสดิการให้คณาจารย์อย่างดีที่สุด 

แต่นั่นเองก็ต้องคำนึงถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

และภาวการณ์ในอนาคตด้วย ฝากถึงคณาจารย์ด้วยว่า 

งานสภาคณาจารย์เป็นงานจิตอาสาขอให้มีจิตใจที่

เอื้อเฟื้อ คิดเมตตาต่อกัน และเคารพซึ่งกันและกัน  

จะทำการส่ิงใดให้ยึดหลักโยนิโสมนสิการ ความเป็นกลาง 

ถ้าไปท่ีไหนขอให้นำความเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต 

เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยออกไปสร้างชื่อเสียง 

ให้แก่รามคำแหง’’

 ในช่วงท้าย รศ.ดร.ณฐ	อดีตประธานสภาคณาจารย์ 

ม.ร.กล่าวว่า ผมเป็นประธานสภาคณาจารย์ ท่ีรามคำแหง 

ถึง 3 สมัย และทุ่มเวลาทำงานให้กับสภาคณาจารย์ 

อย่างมาก สภาคณาจารย์ถือเป็นศูนย์รวมของอาจารย์รามฯ 

อาจารย์ทุกท่านท่ีเข้ามาทำงานเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสาและ 

มีใจอาสาสมัคร การบริหารสภาคณาจารย์จึงต้องม ี

กิจกรรมเพ่ือเป็นแรงดึงดูดใจอาจารย์ สมัยท่ีผมทำงาน 

มีร้านอาหาร ร้านขนม เป็นศูนย์รวมให้อาจารย์ได้มาเจอ 

อาจารย์รุ่นเก่า-รุ่นใหม่ และได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ต่อกันทั้งอาจารย์ในคณะและต่างคณะ 
(อ่านต่อหน้า 9)

ผศ.	ดร.บุญชาล	ทองประยูร รศ.รังสรรค์  แสงสุข รศ.ดร.ณฐ  สันตสว่าง
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แนะนำกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า	:	จาก 
WTO	ASEAN	สู่ประเทศไทย	(ตอนที่	๑)

 ผู้เขียนจะขอนำเสนอชุดบทความจำนวน 5 ตอน ซ่ึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีสุด 

อันจะทำให้กลไกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขับเคล่ือนไปได้ จึงขอให้ท่าน

ผู้อ่านติดตามให้ครบทุกตอนนะครับ โดยตอนแรกนี้จะเป็นความหมาย และ

ความสำคัญของกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 สัญชาติของบุคคลจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ปัจเจกชนนั้นจะมีรัฐใดทำ 

หน้าท่ีหลักในการปกป้องและคุ้มครอง รวมไปถึงเป็นฐานท่ีก่อให้เกิดสิทธิแก่

ปัจเจกชนในการเรียกร้องต่อรัฐท่ีตนเองถือสัญชาติอยู่ บุคคลธรรมดาสามารถ 

ได้สัญชาติตามแต่กฎหมายสัญชาติในแต่ละประเทศ รวมไปถึงสามารถมีได้

หลายสัญชาติขึ้นอยู่กับช่องที่กฎหมายจะเปิดโอกาสให้ ในส่วนของสินค้าก็ม ี

หลักการเช่นว่านี้ หากแต่ทว่า สัญชาติของสินค้าในทางกฎหมายเรียกว่า  

แหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) อันเป็นกฎเกณฑ์ท่ีกำหนดข้ึนมา 

เพื่อใช้กำหนดสัญชาติที่แท้จริงของสินค้า  

 ทั่วไปแล้วประโยชน์ของแหล่งกำเนิดสินค้าจึงมักจะนำมาใช้ ดังนี้

 1. กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่ใช้เป็นการทั่วไป (Non-preferential 

Rules of Origin) เพื่อกำหนดมาตรการทางการค้า เช่น มาตรการป้องกัน 

การทุ่มตลาด การกำหนดปริมาณ การกำหนดโควตา และยังใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ 

ทางข้อมูลสถิติ เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดเคร่ืองหมายเลขหมายหีบห่อ และ 

เพื่อประโยชน์ของภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

 2. กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดที่ใช้เฉพาะภูมิภาค (Preferential Rules of 

Origin) มีประโยชน์สำหรับการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าซึ่งมีการลดอัตราภาษี 

หรือกำหนดอัตราภาษีไว้เป็นศูนย์ มาตรการปกป้องภาคเศรษฐกิจที่มีความ 

อ่อนไหว เป็นต้น

 จากที่กล่าวมา แหล่งกำเนิดสินค้าจึงเป็นส่วนสำคัญในกฎทางการค้า  

เพราะใช้ระบุว่าสินค้าน้ีมาจากท่ีรัฐใด แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และกระบวน

การผลิตสินค้าท่ีมีการส่งผ่านวัตถุดิบจากหลายประเทศก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ 

สำเร็จรูปก็ยิ่งส่งผลให้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น 

เป็นทวีคูณ 

 ประโยชน์ของกฎแหล่งกำเนิดสินค้าสามารถใช้อ้างอิงที่มาของสินค้า 

จึงมีวัตถุประสงค์ในการช่วยป้องกันการเกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า (Trade 

diversion) โดยการป้องกันสินค้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกความตกลง 

เข้าสู่ตลาด เพื่อได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกได้ แม้ว่า 

จะมีบางหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับท่ัวไป 

 แต่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันหลายรูปแบบในการกำหนดเงื่อนไขหรือ

กฎเกณฑ์การระบุแหล่งกำเนิดสินค้าทำให้หลายประเทศนำกฎนี้มาใช้ เพราะ 

รัฐยังมีวัตถุประสงค์ในการใช้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้ามาเลือกใช้เป็น 

นโยบายเพ่ือต่อสินค้าท่ีมาจากรัฐน้ันในการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศ

อีกด้วย อันเป็นเคร่ืองมือในการกีดกันทางการค้าเพ่ือหาประโยชน์ให้กับประเทศ

ของตนจึงเท่ากับว่ารัฐน้ันได้กลับไปสู่วัฏจักรของการบิดเบือนทางการค้าในอดีต 

 จากความสำคัญท่ีได้กล่าวมา จึงทำให้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าเป็น 

เสมือนหัวใจของการค้าระหว่างประเทศ

 ดังน้ัน สินค้าท่ีได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและ 

เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ต้องพิจารณาแยกกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. สินค้าได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก (Goods 

wholly obtained in the country or un-manufactured raw materials of the 

country) หมายถึง สินค้าประเภทดังกล่าวแท้จริงแล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ 

ในประเทศน้ันๆ เช่น ผลิตผลทางการเกษตร (พืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้) สัตว์  แร่ธาตุ 

ภัทระ		ลิมป์ศิระ	 			คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.ปริญญาภรณ์		ลิมป์ศิระ	 			คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และของอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือสกัดจากดินแดนของประเทศน้ันๆ เป็นต้น

 2. การเปล่ียนรูปสินค้าในสาระสำคัญ (Substantial Transformation) หมายถึง 

 การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ รูปแบบ รูปร่าง หรือธรรมชาติของสินค้า 

ซ่ึงถูกเปล่ียนแปลงเป็นสินค้าชนิดใหม่ หรือแตกต่างจากเดิม การเปล่ียนรูปสินค้า 

ในสาระสำคัญจะระบุถ่ินกำเนิดของสินค้าของประเทศ ซ่ึงมีผลต่อเม่ือสินค้าน้ัน 

มีเอกลักษณ์ของตนจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย

 หากแต่ การพิจารณาการเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสำคัญยังต้องอาศัย 

หลักเกณฑ์ทั่วไปอื่นด้วย ผู้เขียนจึงขอนำเสนอประเด็นนี้ในตอนต่อไปครับ

 สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ขาดไม่ได้ในชีวิต 

ประจำวันของหลายคนไปแล้ว เพราะมันเป็นได้ทั้งโทรศัพท์ ฟังเพลง เล่น 

อินเทอร์เน็ต เล่นเกม และอีกหลายกิจกรรม เรียกว่าเป็นเครื่องมือสุดวิเศษ 

ที่พกพาง่าย ไม่ว่าจะไปไหน ถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่ข้างกายก็สบายใจได้ การใช้ 

สมาร์ทโฟนอย่างไม่เหมาะสม ทั้งกับเวลาและโอกาส อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้

ได้อย่างง่าย จึงรวบรวมพฤติกรรมที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนควรหลีกเลี่ยงดังจะกล่าว

ต่อไปนี้

  1. เมาแล้วส่งข้อความ ขณะ 

มึนเมา ไม่มีสติพอท่ีจะส่ือสารกับใคร 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการส่ือสารทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ก 

อาจทำให้พิมพ์ข้อความผิดพลาด หรือ 

สื่อความหมายผิด ซึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจ

นำมาซึ่งปัญหาระหว่างคุณกับเพื่อน

  2. หยิบสมาร์ทโฟนมาเช็ค 

ทุกครั้งที่ว่าง พฤติกรรมแบบนี้ทำให ้

ช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์ 

ของคุณหายไป ต้องคุยอยู่ตลอด ก็จะ 

ไม่มีเวลาคุยกับตัวเองและท่ีหนักไปกว่าน้ัน 

 บางคนไม่มีเวลาคุยกับคนใกล้ตัวด้วย

 3. ส่งข้อความตัดพ้อ บ่นให้โลกรู้ คนทุกคนมีปัญหาของตัวเองอยู่แล้ว 

บางคร้ังการต้องมาน่ังเห็นข้อความของคนอ่ืนท่ีโวยวายเหมือนโลกน้ีไม่มีความ 

ยุติธรรม ก็ยิ่งทำให้พวกเขาหดหู่มากขึ้น และ มีคนน้อยคนนักที่จะมาสนใจ 

ข้อความของคุณอย่างจริงจัง ทุกคนล้วนไม่ชอบฟังปัญหา

 4.  เลือกสนทนาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่าสนทนาผ่านโทรศัพท์ 

เวลาที่มีปัญหาหลายคนเลือกที่จะส่งข้อความพูดคุยกันมากกว่าใช้โทรศัพท์  

(โทรศัพท์เป็นช่องทางที่ทำให้ได้ยิน ได้ฟังน้ำเสียง คล้ายกับคุยแบบเผชิญหน้า) 

การไม่กล้าคุยกันผ่านโทรศัพท์ อาจทำให้การส่ือสารผิดพลาด และทำให้ไม่กล้า 

คุยกันแบบเผชิญหน้ามากขึ้น

 5. ใช้โทรศัพท์ (บ่อย) ขณะกำลังชมภาพยนตร์ หรือคอนเสิร์ต พฤติกรรมน้ี 

ทำให้คุณพลาดช่วงดี ๆ ของภาพยนตร์ หรือคอนเสิร์ต และอาจสร้างความรำคาญ 

ให้กับคนรอบข้างอีกด้วย

 6. ส่งภาพลามกอนาจารผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นภาพของตัวเอง 

หรือใครก็ตามแต่ มันไม่ได้เป็นผลดีต่อใครเลย

 7.  ถ่ายรูปน่าอายของเพื่อนแชร์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก คงไม่มีใครสนุก 

กับการถูกกลั่นแกล้ง การอัดคลิปหรือถ่ายภาพเพื่อเอาไว้แฉนั้น ทำให้เสีย 

เพื่อนมาหลายคนแล้ว และไม่ใช่แค่เสียเพื่อนเท่านั้น บางคนยังเคยเปล่ียนเพ่ือน 

ให้เป็นศัตรูเพราะพฤติกรรมน้ีเช่นนี้มาแล้ว

10 พฤติกรรมที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนควรเลี่ยง

รูปที่ ๑ พฤติกรรมในกลุ่มเพื่อนที่ใช้สมาร์ทโฟน    

รูปที่ ๒ การใช้สมาร์ทโฟนระหว่างขับรถยนต์

(อ่านต่อหน้า 9)

นายประหยัด เลวัน                 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
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Bà con họ hàng  บ่า กอน เหาะ ห่าง

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 อ่านช่ือตอนน้ีแล้วคิดว่าท่านผู้อ่านคงนึกไม่ออก เดาไม่ถูกว่าผมจะเขียนเร่ืองอะไร 

กันแน่ เพราะไม่เคยได้เห็นท้ังคำว่าเฟลังสแตร์และถู่โหลว หรือถ้าใครไปเท่ียวเมืองจีน 

มาบ่อย ๆ  และเท่ียวประเภทไปชมมรดกโลกก็อาจจะรู้จักถู่โหลวแต่ไม่รู้จักเฟลังสแตร์ 

เพราะเฟลังสแตร์นี่เป็นเรื่องคิดทำกันตั้งแต่เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว แต่ไม่มีใคร 

นำมาพูดถึงในตอนนี้ 

 ผมขอเขียนถึงเฟลังสแตร์ 

(Phalanstere) ก่อนก็แล้วกัน 

คำน้ีเป็นช่ือท่ีนักเศรษฐศาสตร์ 

ฝรั่งเศสชื่อ ฟูริเอร์ (Charles 

Fourier) ต้ังให้ชุมชนในอุดมคติ 

ท่ีเขาอยากจะให้มีข้ึน โดยมีลักษณะ 

เป็นชุมชนท่ีทุกคนช่วยกันทำงาน 

 อยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

ไม่เอารัดเอาเปรียบกันและแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างเป็นธรรม ฟูริเอร์ออกแบบ 

ให้ท้ังชุมชนอยู่ร่วมในอาคารขนาดใหญ่หลังเดียวกัน อาคารน้ีจุผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 

400 ครอบครัว ซ่ึงน่าจะมีจำนวนคนครอบครัวมากพอจะแบ่งกันทำงานทุกอย่างได้ 

เช่นซักผ้า เล้ียงเด็ก ทำอาหาร ผลิตสินค้า ฯลฯ เช่นคนท่ีทำการเกษตรหรืออุตสาหกรรม 

ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตนเองไปเท่านั้น คนทำอาหารก็ทำอย่างเดียว โดยจะมคีน 

อีกกลุ่มคอยดูแลเล้ียงเด็กและสอนหนังสือให้ นอกจากน้ันขนาดชุมชน 400 ครอบครัว 

ยังไม่ใหญ่เกินไปจนเกิดความห่างเหินระหว่างผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันอีกด้วย 

 ชื่อเฟลังสแตร์นี้มีที่มาจากรูปแบบการจัดกระบวนทัพของอาณาจักร 

กรีกโบราณที่เรียกว่าเฟลัง (Phalanx) ซึ่งทหารทุกคนมีโล่และหอกยาวเป็นอาวุธ 

โดยแต่ละคนมีหน้าท่ีของตนเองคือนอกจากต่อสู้ข้าศึกแล้วต้องป้องกันเพ่ือนทหาร 

คนท่ีอยู่ติดกันด้วย (ใครอยากรู้ว่าการจัดกระบวนทัพแบบน้ีมีประสิทธิภาพอย่างไร 

ให้หาภาพยนตร์เร่ือง 300 มาดู ภาพยนตร์น้ีเป็นเร่ืองของทหารสปาร์ตาแห่งอาณาจักร 

กรีกจำนวน 300 คนท่ียอมตายเพ่ือสู้กับศัตรูนับหม่ืน) ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันนี้เองที่ทำให้ฟูริเอร์นำมาตั้งเป็นชื่อชุมชนในอุดมคติของเขา ซึ่งก็ม ี

คนเห็นด้วยกับแนวคิดนี้และไปทดลองสร้างขึ้นหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา 

แต่อยู่ได้ไม่นานก็ล้มเลิกไปหมดเพราะถูกโจมตีว่าเป็นแนวคิดสังคมนิยมจึงไม่อาจ 

ต้านแทนแนวคิดแบบทุนนิยมได้

 คราวนี้มาถึงเรื่องถู่โหลวบ้าง ถู่โหลวเป็นชื่อลักษณะของหมู่บ้านในมณฑล 

ฝูเจี้ยนของจีนที่คนประมาณ 

800 คน อยู่ร่วมกันในอาคาร 

ขนาดใหญ่ สร้างเป็นลักษณะ

ที่ป้องกันภัยจากการบุกรุกได้ 

ด้วยเพราะด้านนอกเหมือนเป็น 

กำแพงทึบ ถู่โหลวยุคแรกๆ 

สร้างขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 700 ปี 

มาแล้วและดูแลรักษากันมาจาก 

รุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบัน ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2551 

ลักษณะทั่วไปของถู่โหลว นั้น มีรูปทรงเรขาคณิตทั้งทรงกลมและส่ีเหลี่ยม บริเวณ 

ตรงกลางเปิดโล่ง มีโครงสร้างอาคารท่ีสลับซับซ้อน มีจำนวนห้องราว 100 - 200 ห้อง 

ห้องครัวและห้องอาหารอยู่ชั้นล่าง และใช้เป็นห้องเก็บพืชผลทางการเกษตร ชั้นที่ 

3 และชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องนอน ส่วนชั้นที่ 2 ส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขก

 วัฒนธรรมการนับถืออาวุโส นับเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีชาวเวียดนามให้ความสำคัญย่ิง 

คำศัพท์สำหรับเรียกเครือญาติจึงมีบทบาทสำคัญในการใช้เรียกแทนคู่สนทนา หรือ 

แม้แต่สรรพนามเรียกแทนตนเองก็ต้องเลือกสรรคำมาใช้ให้ถูกต้อง ดังปรากฏว่ามี

คำศัพท์สำหรับเรียกเครือญาติดังนี้

 ในการสนทนา  ชาวเวียดนามจะใช้คำสรรพนามแทนตนเองว่า ‘‘ลูก’’  หาก 

สนทนากับพ่อหรือแม่ แทนตนเองว่า ‘‘หลาน’’ หากสนทนากับ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง 

ป้า น้า อา  แทนตนเองว่า ‘‘พี่’’ หากสนทนากับน้อง และ แทนตนเองว่า ‘‘น้อง’’ 

หากสนทนากับพี่ 

 คำเรียกเครือญาติข้างต้นบางคำที่ยังไม่ได้ระบุเพศ เช่น ป้า น้อง ลูก หลาน 

สามารถระบุเพศให้ชัดเจนได้ เช่น คำ bác (บ๊าก) หมายความได้ทั้ง ลุง และ ป้า 

หากต้องการระบุให้ชัดเจน ต้องเติมคำว่า trai (จาย) หมายถึง ชาย และ คำว่า gái 

(ก๋าย) หมายถึง หญิง เมื่อนำมาประกอบกัน  bác trai (บ๊าก จาย) จึงหมายถึง ลุง และ 

bác gái (บ๊าก ก๋าย) จึงหมายถึง ป้า กรณีเดียวกันนี้ จะใช้กับคำเรียก น้อง (em แอม) 

ลูก (con กอน) และหลาน (cháu เจ๋า) 

 การให้รายละเอียดเก่ียวกับการเลือกสรรคำสรรพนามต่าง ๆ มาใช้เหล่าน้ี จึงต้อง 

ให้ความใส่ใจ เพ่ือแสดงถึงสถานภาพระหว่างคู่สนทนา จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก หากท่าน 

สนทนากับชาวเวียดนาม แล้วเขาจะถามไถ่อายุของท่าน มิได้หมายความว่าเขาเสีย 

มารยาทแต่อย่างใด แต่จะเป็นการประกอบการเลือกคำสรรพนามที่เหมาะสมมาใช้

ในการสนทนา ซึ่งเป็นไปตามวิถีของวัฒนธรรมการนับถืออาวุโสเป็นสำคัญ

คำ คำอ่าน ความหมาย วิธีใช้

cụ กุ ทวด เรียกผู้สูงวัย ต้ังแต่อายุ 70 ปีข้ึนไป ท้ังเพศชายและหญิง 

ông อง ปู่ ตา
เรียกผู้สูงวัย ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป 
หรือใช้เพื่อแสดงความเคารพ    
แม้อายุจะยังไม่ถึง 50 ปี ใช้กับเพศชาย

bà บ่า ย่า ยาย
เรียกผู้สูงวัย ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป 
หรือใช้เพื่อแสดงความเคารพ    
แม้อายุจะยังไม่ถึง 50 ปี ใช้กับเพศหญิง

โบ๋ พ่อ เรียกบิดา ผู้ให้กำเนิด

mẹ แหมะ แม่ เรียกมารดา ผู้ให้กำเนิด

bác บ๊าก ลุง ป้า เรียกพี่ชายหรือพี่สาวของแม่

chú จู๋ น้า อา (ชาย) เรียกบุคคลวัยทำงาน อายุไม่มากนักใช้กับเพศชาย

cô โก
น้า อา (หญิง)

ครูผู้หญิง
เรียกบุคคลวัยทำงาน อายุไม่มากนัก 
ใช้กับเพศหญิง เรียกครู อาจารย์ผู้หญิง

anh แอญ พี่ชาย เรียกบุคคลวัยทำงาน หรือมีอายุใกล้เคียงกันใช้กับเพศชาย

chị จิ พี่สาว เรียกบุคคลวัยทำงานหรือมีอายุใกล้เคียงกันใช้กับเพศหญิง

em แอม น้อง หนู
เรียกบุคคลท่ีอ่อนวัยกว่า เป็นสรรพนามแทนตัวเอง 
เม่ือพูดกับพ่ีชาย และพ่ีสาว เป็นสรรพนามแทนตัวเอง 
เม่ือพูดกับครู อาจารย์ ใช้ได้กับท้ังเพศชาย และหญิง

con กอน ลูก
เป็นสรรพนามแทนตัวเองเมื่อพูดกับพ่อ แม่ 
หรือ พ่อ แม่ใช้เรียกลูก

cháu เจ๋า หลาน
เรียกบุคคลที่อ่อนวัยกว่า รุ่นหลาน
เป็นสรรพนามแทนตัวเองเมื่อพูดกับน้า และอา 
ใช้ได้กับทั้งเพศชาย และหญิง

(อ่านต่อหน้า 10)

เฟลังสแตร์ร้างในสหรัฐฯ

มุมมองภายนอกของถู่โหลว



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
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  น.ส.นันทนา ฤาชา                 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย

ครดูีในดวงใจ
ครูดีในดวงใจ

 หากจะให้คำจำกัดความของคำว่าครูจากพจนานุกรมคงจะมีความหมาย 

เพียงแค่ประโยคส้ันๆ แต่หากให้ความหมายจากจิตใต้สำนึกของลูกศิษย์ท่ีผ่าน 

การหล่อหลอมจากครูรุ่นแล้วรุ่นเล่า คำจำกัดความคงจารึกได้ยาวหลายหน้า 

กระดาษ หรืออาจจะรวมเล่มหนังสือได้หลายเล่มเลยทีเดียว เพราะคนเรา 

มีความผูกพันกับครูตั้งแต่เราเข้าเรียนอนุบาลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจนกระทั่ง 

เรียนระดับปริญญาเอกซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของการศึกษา ล้วนได้รับการหล่อหลอม 

และอบรมบ่มเพาะจากครูซึ่งเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง ครูเป็นพลังสำคัญที่จะ 

สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า คนดีและคนเก่งท่ีเข้ามาพัฒนา

บ้านเมืองรุ่นแล้วรุ่นเล่าล้วนเกิดจากการรังสรรค์ปั้นแต่งของครูทั้งสิ้น

 ข้าพเจ้ามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับครูหลายท่านตั้งแต่เรียนระดับ 

ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ครูหลายท่านได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเป็น

หน่วยหนึ่งของสังคมที่มีคุณภาพ แต่ความทรงจำในชั้นประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษาของข้าพเจ้านั้นก็อาจจะลบเลือนไปตามกาลเวลา แต่บุญคุณ 

ของครูแต่ละท่านมิเคยลบเลือนไปจากหัวใจของข้าพเจ้าเลย ทุกสิ่งทุกอย่าง

ในความรู้สึกนึกคิดและความสามารถของข้าพเจ้าในวันนี้ล้วนเกิดจากการ

อบรมบ่มเพาะของครูทั้งสิ้น นั่นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าระลึกถึงเสมอ

 ข้าพเจ้ามีความประทับใจเกี่ยวกับครูที่ตราตรึงในหัวใจของข้าพเจ้า 

อยู่ท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียน 

กับท่านในกระบวนวิชาการพัฒนาทักษะการเขียน แรกๆ ที่เข้าเรียนข้าพเจ้า 

ก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจสิ่งใดเป็นพิเศษ แต่ความประทับใจเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 

อาจารย์สั่งงานให้นักศึกษาเขียนเรียงความมาส่ง เนื่องจากกระบวนวิชานี ้

มีเน้ือหาเก่ียวกับการเขียนเรียงความและเขียนข้อความหน่ึงย่อหน้า ซ่ึงอาจารย์ 

ท่านจะเน้นย้ำมากที่สุดคือเรื่องรูปแบบการเขียนเรียงความ สิ่งที่ข้าพเจ้า 

ประทับใจก็คือการตรวจงานของอาจารย์ ท่านตรวจงานอย่างละเอียดแสดงถึง 

ความใส่ใจต่อลูกศิษย์อย่างแท้จริง ในการตรวจท่านจะให้คะแนนชี้แจง 

รายละเอียดเป็นข้อๆ ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของท่าน หากมีจุดบกพร่อง 

ท่านจะใช้ปากกาสีแดงลากเส้นไว้หรือไม่ก็วงกลมตรงจุดท่ีเราเขียนบกพร่อง 

และเขียนโน้ตย่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง 

ท่านตรวจละเอียดในทุกด้านทั้งการสะกดคำ การใส่วรรณยุกต์ และการ 

เรียงประโยค ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจระคนประหลาดใจ เหตุที่ประหลาดใจ 

เพราะว่าลูกศิษย์แต่ละภาคการศึกษามีมากกว่าหนึ่งร้อยคน และงานเขียน 

ที่ส่งอาจารย์แต่ละครั้งก็มีไม่เคยต่ำกว่าหนึ่งร้อยชิ้น แต่ท่านยังตรวจงาน 

อย่างละเอียดแบบนี้ได้ แสดงถึงความใส่ใจต่อลูกศิษย์อย่างแท้จริง

 ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้เขียนงานส่งอาจารย์ เพราะอาจารย ์

ทา่นเปน็กรรมการตดัสนิรางวลัซไีรต ์ซึง่เปน็รางวลัแห่งเกยีรตยิศทีน่กัเขยีน 

บทร้อยกรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

ใฝ่ฝัน อาจารย์ท่านยังสละเวลาอันมีค่าของท่านมาอ่านงานของนักศึกษา 

ซึ่งเขียนถูกบ้างผิดบ้าง แต่ละสัปดาห์ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนหลาย 

ปัญหา ส่วนใหญ่จะเป็นการสะกดคำผิด และการใส่วรรณยุกต์ผิด ซึ่งเป็น 

ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงอย่างย่ิงสำหรับภาษาไทย อาจารย์ท่านเน้นย้ำเสมอ เพราะท่าน 

เป็นห่วงภาษาไทย และท่านก็ฝากถึงลูกศิษย์ที่จะไปเป็นครูในอนาคตอยู่เสมอ 

ให้ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย ซ่ึงถือเป็นมรดกและเอกลักษณ์ประจำชาติไทยท่ีคนไทย 

ต้องหวงแหน

 งานเขียนของข้าพเจ้าพัฒนาขึ้นไปตามลำดับจากการตรวจและชี้แจง 

ข้อบกพร่อง เปรียบดั่งแสงเทียนส่องนำทางให้ข้าพเจ้าเดิน ข้าพเจ้านำข้อเสีย 

ท่ีอาจารย์ตรวจมาพัฒนาฝีมือการเขียนของตนเอง ถึงแม้จะอยู่ในระดับท่ีไม่ดีมาก  

แต่ข้าพเจ้าก็สัมผัสได้ถึงพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนวิชาน้ี ข้าพเจ้ามีโอกาส 

ได้ออกไปอ่านงานเขียนของตนเองให้เพ่ือนๆ ในช้ันเรียนฟังอยู่บ่อยคร้ัง ข้าพเจ้า 

รู้สึกภูมิใจทุกคร้ังท่ีงานเขียนของข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดไปสู่เพ่ือนในช้ันเรียน  

วันเวลาผ่านไปข้าพเจ้าเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการเขียนจาก 

อาจารย์ทวีศักดิ์  หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยรู้ ข้าพเจ้าก็ได้รับความรู้จากท่าน  

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเขียนถูกถ่ายทอดจากท่านมาสู่

ลูกศิษย์ในทุกชั่วโมงเรียน

 เพราะเหตุว่าท่านเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ท่านจึงติดงานราชการ 

อยู่บ่อยครั้ง แต่ท่านก็มิเคยละเลยหน้าที่ที่พึงกระทำต่อลูกศิษย์ของท่านเลย 

ท่านมักหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ให้ลูกศิษย์เข้าร่วมอยู่เสมอ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม 

  น.ส.กรวิ  เตชมณีแดง         นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย รศ.บุปผา บุญทิพย์ ผศ.พ.ท.วิโรจน์ 

ผดุงสุนทรารักษ์ และอาจารย์ ดร. สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ โดยรองชนะเลิศอันดับ 2  

ได้รับเงินรางวัล 500 บาท

	 ครูจับมือเขียนกอขอต่ออักษร	 สร้างอาภรณ์ประดับกายในภายหน้า

มีความรู้คู่คุณธรรมนำจรรยา	 เติมคุณค่าเติมใจให้เต็มคน

	 ครูเปรียบดังแสงเทียนทองส่องชีวิต	 ช้ีถูกผิดสอนคิดดีมีเหตุผล

ด้วยเมตตาการุณม่ันกมล	 ผู้สร้างคนบนหนทางอันกว้างไกล

	 ครูคือผู้	ให้ปัญญา	ความสามารถ	 สอนส่ังศาสตร์ล้ำค่าพาสดใส

มีความรู้คู่กายาพาอุ่นใจ	 เป็นหลักชัย	ให้ชีวิตศิษย์ทุกวัน

	 ศิษย์ขอกราบแทบเท้าพระคุณครู	 ผู้อุ้มชูปูทางอย่างสร้างสรรค์

พระคุณครูสถิตหทัยทุกคืนวัน	 มิแปรผันเพราะครูดีด่ังดวงใจ

(อ่านต่อหน้า 10)

ผู้แทน น.ส.กรวิ  เตชมณีแดง รับรางวัลจากอธิการบดี
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  อ.ดร.สรตี   ปรีชาปัญญากุล                                                                                    คณะมนุษยศาสตร์

บุโรพุทโธ (Borobudur)

 บุโรพุทโธ		บูโรบูดูร์ หรือ อ่านออกเสียงตามตัวเขียน 

ของชาวชวาว่า บาราบูดูร์	 (Barabudur) เป็นภาษาสันสกฤต 

โดยคำว่า Bara  มาจากคำว่า Biara  มีความหมายถึงวิหาร 

(Vihara) หรือวัด ส่วนคำว่า Budur มีความหมายว่า 

ภูเขาสูงเม่ือรวมกันจึงหมายถึง วิหารท่ีสร้างข้ึนบนภูเขาสูง 

 เมื่อผู้เขียนมีโอกาสไปเยือนประเทศอินโดนีเซีย 

นอกจากเกาะบาหลีท่ีงดงามแล้ว ศาสนสถานอีกแห่งหน่ึง 

ที่ไม่ควรพลาดนั่นคือ บุโรพุทโธ สร้างขึ้นตามความเช่ือ 

ของศาสนาพุทธลัทธิมหายาน โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ 

ไศเลนทราแห่งชวา ที่มีศรัทธาแรงกล้าต่อพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า สิ่งปลูกสร้างแห่งนี้จึงเป็นสัญญะที่เป็น 

ศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในเกาะชวารวมถึงชาวพุทธ 

ในเอเชียตะวันออก

 บุโรพุทโธตั้งอยู่ในชวาภาคกลาง  ห่างจากเมือง 

ยอกยาหรือยอกยาการ์ตาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ประมาณ 40 กิโลเมตรเศษ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยหิน

แอนดีไซต์ (Andesite) อยู่บนเนินดินท่ีสูงกว่าระดับพ้ืนดิน 

15 เมตร 

 สัณฐานภายนอกเป็นดอกบัวขนาดใหญ่ลอยอยู่ 

กลางน้ำ จัดเป็นศิลปะสมัยไศเลนทราที่ช่างสร้างขึ้น 

ตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา หรือ ศิลปะชวากลาง ท่ีผสมผสาน 

ศิลปะอินเดียกับอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 

ค.ศ. 775 กษัตริย์วิษณุแห่งราชวงศ์ไศเลนทราทรงเร่ิมสร้าง 

จนกระทั่งมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของกษัตริย์อินทรา 

เมื่อปี ค.ศ. 847 ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 70 ปี

 บุโรพุทโธมีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมคือ  

เป็นสถูปตั้งอยู่บนพีระมิดทรงขั้นบันได  มีความสูงกว่า 

42 เมตรจากฐานชั้นล่าง บุโรพุทโธมีทั้งหมด 10 ชั้น  ซึ่ง 

แต่ละช้ันจะมีภาพสลักนูนต่ำแสดงคติธรรมทางพุทธศาสนา 

ด้วยทัศนคติเกี่ยวกับจักรวาลตามพุทธศาสนาและ 

การเข้าสู่นิพพาน 6 ชั้นนับจากฐานเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม 

แบบย่อมุม  คล้ายพีระมิดขั้นบันไดชั้นที่ 7 เป็นฐาน 

วงกลมขนาดใหญ่  ข้ึนไปอีก 3 ช้ัน ประดับเจดีย์ทรงระฆังโปร่ง 

ฉลุลายเป็นรูปส่ีแหล่ียมข้าวหลามตัด  ครอบองค์พระพุทธรูป 

องค์เล็กข้างใน ส่วนนี้มีความเชื่อกันว่าหากยื่นมือไป 

จนถึงและสัมผัสพระพุทธรูปภายในได้พร้อมอธิษฐาน 

แล้วจะสมหวังและโชคดี  เจดีย์เหล่านี้มีจำนวน 72 องค์ 

เรียงเป็นแนวล้อมรอบสถูปของชั้นที่ 10 ซึ่งมีลักษณะ 

เป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธานสูง 150 ฟุต 

เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ข้ างใน  

แต่ปัจจุบันว่างเปล่า

 บุโรพุทโธเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล 

แบ่งได้เป็น 3 ช้ัน คือ ส่วนฐานของเจดีย์เป็นข้ันบันไดใหญ่ 

4 ขั้น โดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมกำแพงรอบฐานมีภาพ 

 

สลักนูนต่ำราว 160 ภาพอยู่ในส่วนกามภูมิ คือ ภูมิท่ีมนุษย์ 

ยังผูกพันใกล้ชิดกับความสุขทางโลกและถูกครอบงำ 

ด้วยกิเลสตัณหา ส่วนท่ี 2 คือส่วนบนของฐานท่ีมีข้ันบันได 

รูปกลม ฐาน 6 ขั้นที่มีรูปสลักนูนต่ำเกือบ 1,400 ภาพ 

ที่แสดงพุทธประวัติ ถือเป็นขั้นรูปภูมิ  หรือ ขั้นที่มนุษย์ 

หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วน  และส่วนที่ 3 

คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์เล็กๆ 3 ชั้นล้อมรอบ 

สถูปองค์ใหญ่ที่สุด  หมายถึงจักรวาล  คือ ขั้นอรูปภูมิ  

ที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป ในชั้นอรูปภูมินี้

สร้างเป็นฐานระเบียงวงกลม 3 ช้ันมีเจดีย์ทรงระฆังโปร่ง

ฉลุลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเรียงรายโดยรอบ  

ชั้นบนสุดเป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธาน  

ตั้งอยู่กึ่งกลางของสถูป ด้วยลักษณะของเขาพระสุเมรุ

มาตามปรัชญาทางศาสนาท่ีว่าพ้ืนฐานเจดีย์คือ โลกมนุษย์ 

ท่ียังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ส่วนยอดสูงสุดคือ ช้ันสรวงสวรรค์ 

หรือนิพพานในคติความเชื่อของศาสนาพุทธ

 หากท่านใดได้มีโอกาสไปเยือนบุโรพุทโธในวัน

วิสาขบูชา  จะมีพระสงฆ์และนักแสวงบุญทั่วสารทิศ 

มาแสวงบุญโดยการเดินทักษิณาวัตรตั้งแต่ประตูใหญ่ 

ด้านทิศตะวันออกซึ่งกว่าจะถึงยอดก็รวมระยะทาง 

ท้ังส้ินราว 5 กิโลเมตร คงจะเป็นอีกภาพหน่ึงท่ีประทับใจ

นักท่องเที่ยวไปอย่างไม่รู้ลืม

  
 
 

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการฝึกอบรม ‘‘การใช้คอมพิวเตอร์และ 

อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ’’  

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้ง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และ 

อินเทอร์เน็ตให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยหรือเกษียณ 

อายุราชการ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการติดต่อสื่อสาร 

 รับสมัครอบรมกลุ่มละ 30 คน จำนวน 2 กลุ่ม

 กลุ่มที่	 1 อบรมวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 

เวลา 09.00-16.00 น.

 กลุ่มที่	 2 อบรมวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 

เวลา 09.00-16.00 น.

 สถานที่อบรม อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ชั้น 2 ห้อง ICB 209

 ผู้สนใจสมัครได้ท่ีฝ่ายวิชาการ สถาบันคอมพิวเตอร์  

ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป หรือสอบถาม 

เพิ่มเติม โทร. 0-2310-8816-8818

จัดอบรมคอมพิวเตอร์
แก่ผู้สูงวัย

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน 

ทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับบริษัท 

จี สปีชี่ส์ จำกัด โดยนายวรฤทธิ์  เฟื่องอารมณ์ ดารา 

นักแสดงผู้ประกอบธุรกิจผลิตยาหม่องจากสารสกัด 

จากพริกพิโรธ (Gorilla Gel) จัดโครงการประกวด 

แผนการตลาด: The Gorilla Organic Capsicum Gel 

หัวข้อ:ร้อนทน ร้อนนาน ทนทาน ไม่ละลายแดด 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลัง 

ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขา/คณะ และ 

สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน (ทีมละ 

ไม่เกิน 4 คน) 

 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย คณาจารย์ 

ผู้เชี่ยวชาญ นักการตลาด นักวิชาการ และผู้บริหาร 

จากบริษัท จี สปีช่ีส์ จำกัด ผู้ชนะเลิศ จะได้รับใบประกาศ 

เกียรติคุณ จากอาจารย์ธันยวัชร์	 ไชยตระกูลชัย ผู้เช่ียวชาญ

ด้านการตลาดของประเทศไทย พร้อมทุนการศึกษา 

10,000 บาท

 ผู้สนใจสามารถ Download เง่ือนไขและใบสมัคร 

ได้ที่ www.facebook.com/thegorillagel สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (สภาคณาจารย์) ชั้น 1 

โทร.0-2310-8884

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯเชิญ 
นศ.ประกวดแผนการตลาด
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ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29  

กรกฎาคม 2556 โดยมีนายวิรัช	 

ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน มี 

ผลการประชุมที่น่าสนใจ 

ดังนี้ 

 1.	แต่งตั้งรองคณบดี

 เห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตามรายช่ือ ดังน้ี

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล จันทร์แจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  นวคุณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา สหพงศ์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

- อาจารย์ ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ

- อาจารย์สายหยุด ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 2.	แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ

  เห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ  

ตามรายละเอียด ดังนี้

  - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    ประธานกรรมการ

  - รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ

  - หัวหน้าภาควิชาการบริหารทั่วไป   กรรมการ

  - หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร   กรรมการ

  - หัวหน้าภาควิชาการตลาด    กรรมการ

  - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี    กรรมการ

  - หัวหน้าภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ

  - หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ   กรรมการ  

  - หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  กรรมการ

  - หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   กรรมการ

  - หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว    กรรมการ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 3.	แต่งตั้งผู้อำนวยการฯ

  เห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

	 4.	แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ

 เห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ย่ิงยง เมฆลอย ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

 5.	ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

  - เห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี บุณยรัตพันธ์ุ 

ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2554

  - เห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง นาวาอากาศโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ 

ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่วันท่ี 11 มกราคม 2556

  - เห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล ดำรงตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555

 6.	ลาออกจากตำแหน่ง

 อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล ลาออกจากตำแหน่งคณบดี

คณะบริหารธุรกิจ  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

	 7.	ร่างข้อบังคับ

  - เห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการเปล่ียนตำแหน่ง การเปล่ียนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ........

  - เห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการ 

บริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........

  - เห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการ 

บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.........

  - เห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.......

	 8.	ร่างระเบียบ

  - เห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการปรับวุฒิ 

การศึกษา พ.ศ......

  - เห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหาร

จัดการสวนยางพารา   พ.ศ.......

  - เห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเงินกองทุน 

ศิษย์เก่าคณะ พ.ศ.....

 9.	แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ

  - เห็นชอบและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างงบรายได้ พ.ศ.2526

 10.	อนุมัติหลักสูตร

  - เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ท่ีแก้ไขตามข้อสังเกต

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

          -  เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย   คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย  (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2556) 

 11.	ปรับปรุงหลักสูตร

  - เห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก 

ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ฉบับปี พ.ศ. 2547 และฉบับปี พ.ศ. 2552

   - เห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก 

ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2538 

และฉบับปี พ.ศ. 2551

  - เห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก 

ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2549

 12.	แนวปฏิบัติ

  - เห็นชอบและอนุมัติแนวปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 

 13.	รายงานการประเมินผล

  - ให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2555

  - ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แผนกลยุทธ์) 

 14.	กำหนดประสบการณ์ฯ

  - เห็นชอบและอนุมัติกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน 

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

 15.	กำหนดความรู้ความสามารถ

  - เห็นชอบและอนุมัติการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

 16.	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555 (คร้ังท่ี 2) ดังน้ี

 สถาบันการศึกษานานาชาติปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(รัฐศาสตร์) ภาคภาษาอังกฤษ (แบบ 1) นายวันฮารงค์ 

บินอิสริส รหัสประจำตัว 5219 80204 5 ตั้งแต่วันที่ 7  

มิถุนายน 2556 

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 1)  เทียบโอน       นายพันธ์เทพ 

 วิทิตอนันต์ รหัสประจำตัว 5519 01102 3 ตั้งแต่วันที่ 28 

มิถุนายน 2556 

 สถาบันการศึกษานานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ (แบบ 1)      นายสมบูรณ์ 

สาระพัด รหัสประจำตัว 5419 14000 1 ตั้งแต่วันที่ 28 

มิถุนายน 2556 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคภาษาอังกฤษ 

(แบบ 1) นางสาวชฎาพร วรรณดิษฐ์ รหัสประจำตัว 

5319 80010 2 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2556

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (แบบ 2) นางวิไล ขนบดี 

รหัสประจำตัว 4919 48012 9 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 

2556 

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา 

การเมือง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2 นายไพรัช 

บุญประกอบวงศ์ รหัสประจำตัว 5119 86009 5 ตั้งแต่ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 นางสาวรุ่งรัตนา เจริญจิตต์ 

รหัสประจำตัว 5119 86013 8 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 

2556

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555 ภูมิภาค (ครั้งที่ 1) ดังนี้

  สถาบันการศึกษานานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ  (แบบ 1)  นายอานรรต 

ใจสำราญ รหัสประจำตัว 4929 14140 3 (นครราชสีมา) 

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555 ภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ (แบบ 1) นางสาวเกร็ดทราย 

วุฒิพงษ์ รหัสประจำตัว 5329 14450 1 (สงขลา) ตั้งแต่ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2556

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555 ภูมิภาค (ครั้งที่ 3) ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) แบบ 1 

(เทียบโอน) นางละมุล รอดขวัญ รหัสประจำตัว 5529 

47000 1 (นครศรีธรรมราช) ต้ังแต่วันท่ี 28 มิถุนายน 2556

 สถาบันการศึกษานานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ (แบบ 1)        นางสุรีย์รัตน์ 

ชูแก้ว รหัสประจำตัว 5029 14440 3 (สงขลา) ตั้งแต่วันที่ 

28 มิถุนายน 2556

ผลการประชุมสภาฯ																					(ต่อจากหน้า	8)

ถาม	 ผมและคณะจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ม.รามคำแหง และต้องการจะเป็นสมาชิกข่าว ม.รามฯ 

จึงเรียนถามว่าสมัครเป็นสมาชิกเสียค่าธรรมเนียม 

ปีละเท่าไหร่ มีกี่ฉบับ 

ตอบ	 เม่ือนักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคำแหง ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาทุกคน 

สมัครเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงด้วย 

ในขั้นตอนของการสมัคร ซึ่งค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 

ข่าวรามคำแหง อัตราค่าสมาชิก 100 บาทต่อภาคการศึกษา  

หรือ 1 ปีการศึกษา 200 บาท จำนวน 52 ฉบับ ชำระพร้อม 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าลงทะเบียนเรียน, 

ค่าบำรุงการศึกษาแรกเข้า และในการลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาปกติถัดไป (ภาค 1, 2) นักศึกษาทุกคน 

ก็ต้องชำระค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง  

พร้อมกับค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนด้วย 

ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษา 

ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในการสมัคร 

ทุกสัปดาห์

 สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครสมาชิก 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง สามารถสมัครได้ โดย 

ชำระเงินที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง อัตรา 

ค่าสมาชิกปีละ 200 บาท จากนั้นมาติดต่อที่งาน 

ประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 หรือสอบถาม 

ข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-2310-8045-47, 49

ถาม	 ดิฉันลงสอบไปโดยไม่รู้ว่าลงซ้ำกับตัวที่โอน 

มาแล้ว ครั้งนี้กลับได้ A เลยอยากรู้ว่ารีเกรดได้ไหม 

แล้วต้องทำเรื่องรีเกรดหรือไม่อย่างไร อยากได้เป็น 

เกรด A  เพราะตอนแรกได้แค่ C+

ตอบ	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 

16.5.3 นักศึกษามีสิทธิปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะ 

กระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำกว่าอักษรระดับ 

คะแนน C ท้ังน้ีให้นับวิชาท่ีสอบได้อักษรระดับคะแนน

สูงสุดเพียงครั้งเดียว จากข้อบังคับข้างต้นนักศึกษา 

ได้เกรด C+ แล้วไม่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อปรับเกรด 

(รีเกรด) เพราะตามข้อบังคับกำหนดให้ผู้ที่ได้เกรด 

ในวิชาที่จะขอปรับเกรด ถ้าได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป 

ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบปรับเกรดใหม่ได้  

(แม้ว่านักศึกษาจะไม่ทราบว่าลงวิชาซ้ำก็ตาม เพราะ 

ไม่มีข้อยกเว้นตามข้อบังคับเกี่ยวกับการไม่ทราบว่า 

ได้สอบผ่านในวิชาดังกล่าวแล้ว) สรุปคือในวิชาตาม

คำถามนักศึกษาได้เกรดแค่ C+ เท่านั้น

บุคลากร	ม.ร.ฯ																													(ต่อจากหน้า	3)

 ส่วนหน้าท่ีประธาน ปอมท. ก็ได้นำรามคำแหง 

ออกไปเผยแพร่ให้ทุกมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศได้รู้จัก

และเข้าใจมากขึ้น รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของ

คณาจารย์ เช่น การเรียกร้องให้มีเงินประจำตำแหน่ง 

ทางวิชาการ ส่วนด้านวิชาการ มีการนำคณาจารย ์

ไปดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอาเซียน และ 

จัดประชุมวิชาการเร่ืองต่างๆปีละคร้ังมาอย่างต่อเน่ือง 

 อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

เช่น นิมนต์พระเกจิชื่อดังมาเทศน์ให้บุคลากรรับฟัง 

และกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการของคณาจารย์  

เพื่อระลึกถึงคุณูปการของครูอาจารย์รามคำแหง 

ที่สำคัญ การทำงานสภาคณาจารย์ ต้องมีใจเป็นกลาง 

มีกิจกรรมผสานสัมพันธ์ระหว่างกัน  เสนอความคิดเห็น 

เร่ืองต่างๆ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาองค์กร ผมเองมีความ 

ผูกพันกับสภาคณาจารย์มาก อยากให้สภาฯเป็นศูนย์รวม 

เป็นท่ีพักผ่อน        มีกิจกรรมร่วมกัน ช่วยดูแลผลประโยชน์ 

สร้างความอบอุ่น และสร้างความเช่ือม่ันให้แก่คณาจารย์

 8. ระบายอารมณ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเวลาโมโห 

อย่าลืมว่าเมื่อคุณพิมพ์ข้อความอะไรไป มันจะเป็น 

หลักฐานมัดตัวท่ีไม่มีทางจะลบออกได้ ดังน้ัน ก่อนจะ 

หยิบสมาร์ทโฟนข้ึนมาระบายอะไรใส่โซเชียลเน็ตเวิร์ก  

ตั้งสติและคิดถึงผลที่จะตามมาก่อน

 9. ส่งข้อความ ตรวจสอบสถานะ หรือข้อมูล 

บนโซเชียลเน็ตเวิร์กระหว่างเดินทาง กรณีนี้ได้ทำให ้

หลายคนเกิดอันตรายมาแล้ว ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ หรือ 

โดนโจรกรรม

 10. ใช้สมาร์ทโฟนขณะใช้ห้องน้ำ การทำธุระ 

ในห้องน้ำจำเป็นที่ต้องใช้สองมือในการหยิบจับ 

อุปกรณ์ การหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้ขณะอยู่ใน 

ห้องน้ำจึงเสี่ยงต่อการตกน้ำ หรือตกพื้น มากกว่า 

การใช้สมาร์ทโฟนในช่วงเวลาอื่น ดังนั้น หลีกเลี่ยง 

การใช้สมาร์ทโฟนในเวลานี้ดีกว่า

 ที่กล่าวมาเป็นพฤติกรรม 10 อย่างควรเลี่ยง 

ในการใช้สมาร์ทโฟนที่ซีเอ็นเอ็นได้แนะนำมา ที่จะ 

ทำให้คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างมีสุนทรียภาพ  

แล้วผู้อ่านคิดว่าพฤติกรรมไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยง 

เม่ือใช้สมาร์ทโฟนอีก แนะนำเพ่ิมเติมให้กับกลุ่มเพ่ือน

ในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ 

แหล่งอ้างอิง

 เว็บไซต์กระปุก ดอทคอม ‘‘10 พฤติกรรม 

ที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหลายควรเลี่ยง.’’ (URL: www.

kapook.com)  ค้นวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

10	พฤติกรรมฯ																													(ต่อจากหน้า	4)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

  

 1.		 กำหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม	 2	 ปีการศึกษา	 2555 จัดสอบระหว่าง วันเสาร์-อาทิตย์  

ที่ 24, 25, 31 สิงหาคม และ  1 กันยายน 2556

 2.	 คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

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

  (ซ้ำซ้อน) คาบเช้า 09.00-12.30  น.  คาบบ่าย  13.00-16.30  น.

 3.	 กระบวนวิชาที่จัดสอบ   มีจำนวนแห่งละ  184 วิชา

  เป็นข้อสอบปรนัย	   จำนวน    64   วิชา

  ANT3057, APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102,  ENG1001,  

ENG1002, ENG2001, ENG2002, HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001, HPR2101, HRM3206, HRM3207, 

INT1004, LAW1004 , LIS1001, LIS1003, MCS1100, MCS1101, MCS1300, MCS1400, MCS2100, MCS2106, 

MCS2108, MCS2200, MCS2203, MCS2603, MCS3100, MCS3204, MCS3300, MCS3301, MCS3403, MCS4106 , 

MCS4201, MCS4403, MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, MGT3301, MKT2101, MTH1003, 

MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, SOC2033, 

SOC2043, SOC2065, SOC4077, THA1001, THA1002, THA1003

  เป็นข้อสอบอัตนัย    จำนวน    120   วิชา

  ACC1001, ACC1002, ACC2134, ANT1013, ANT4078, APR3107, BIO2202, FIN2101, FIN2203, 

GAS2802, LAW1001, LAW1002, LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003, LAW2004, LAW2005, 

LAW2006, LAW2007, LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011, LAW2012, LAW2013, LAW2015, 

LAW2032, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004, LAW3005, LAW3006, LAW3007, LAW3008, 

LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012, LAW3015, LAW3033, LAW3035, LAW3038, LAW3054, 

LAW4001, LAW4002, LAW4003, LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007, LAW4008, LAW4009, 

LAW4010, LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4017, MCS2201, MCS3104, MCS3205, MCS3206, 

MCS3208, MCS3309, MCS3400, MCS4103, MCS4304, MCS4603, MGT1001, MGT2201, MGT3101,  

MGT3102, MGT3204, MGT3205, MGT3401, MGT3402, MGT3403, MGT3404, MGT3405, MGT3408, 

MGT3409, MGT4004, MGT4006, MGT4007, MGT4206, MGT4207, MGT4208, MGT4209, PHI1000, 

POL2100, POL2102, POL2103, POL2200, POL2203, POL2300, POL2301, POL2302, POL2303, POL3300, 

POL3301, POL3302, POL3311, POL3313, POL3316, POL3329, POL3330, POL4100, POL4128, POL4310 , 

POL4312, POL4348, POL4349, POL4350, SOC2091, SOC4074, SOC4083, STA1003, STA2003, STA2016 

 4.	 สถานที่สอบ  ประจำศูนย์สอบซ่อม 2 ปีการศึกษา 2555  และสาขาวิทยบริการฯ  จำนวน  26  แห่ง  คือ

 ลำดับ				ชื่อศูนย์								CODE	 					ชื่อโรงเรียน	 					ชื่อย่อ

 1 เชียงใหม่ 01 โรงเรียนพุทธิโศภน         PT

 2 เชียงราย 02 โรงเรียนดำรงราษฎร์- DS

                      สงเคราะห์        

 3 แพร่  03 โรงเรียนนารีรัตน์ NR

 4 อุดรธานี 06 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ RN

 5 นครพนม 07 โรงเรียนนาแก- NS

     สามัคคีวิทยา 

 6 ขอนแก่น 08 โรงเรียนบ้านไผ่ BP

 7 สุรินทร์ 09 โรงเรียนสิรินธร ST

 8 นครราชสีมา 10 โรงเรียนสุขานารี SN

 9 สุราษฎร์ธาน ี 17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา SR

 10 นครศรีธรรมราช 18 วิทยาลัยเทคนิค- NT

    นครศรีธรรมราช 

 11 ตรัง 19 โรงเรียนสภาราชินี SP

 12 สงขลา 20 โรงเรียนวรนารีเฉลิม VC

 13 เพชรบูรณ์ 21 สาขาฯเพชรบูรณ์ NSB

 5.	 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น   6,356   คน     คิดเป็นที่นั่งสอบ    25,715   ที่นั่งสอบ

 6.	 ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์ และนักศึกษา 

สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE	 WWW.RU.AC.TH	 หัวข้อ 

สารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบและหมายเลขห้องสอบ 

แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ	 สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล			มหาวิทยาลัยรามคำแหง		10240		โทร.		0-2310-8611

การสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม	2

ปีการศึกษา	2555

ลำดับ						ชื่อศูนย์						CODE	 								ชื่อโรงเรียน													ชื่อย่อ

 14 ปราจีนบุรี        22 สาขาฯปราจีนบุรี PB

 15 อุทัยธานี          23 สาขาฯอุทัยธานี UT

 16 อำนาจเจริญ      24 โรงเรียนอำนาจเจริญ AM

 17 สุโขทัย             26 โรงเรียนอุดมดรุณี UD

 18 ศรีสะเกษ         27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ SK

 19 ลพบุรี              28 โรงเรียนเทศบาล DL

      เมืองลพบุรี 

 20 หนองบัวลำภู     29  โรงเรียนหนองบัว- NP

      พิทยาคาร 

 21 นครปฐม         30  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ PA

 22 ชัยภูมิ              32  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร CK

 23 บุรีรัมย์            34  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์ BT

 24 กาญจนบุรี       36  โรงเรียนบ่อพลอย- BC

      รัชดาภิเษก 

 25 น่าน                37  วิทยาลัยเทคนิคน่าน TN

 26 พังงา               39  โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา TW

วันชัย   เทียบพุฒ

 ด้วยรูปทรงอาคารที่แปลกตาคือเป็นวงกลม 

ทำให้บริษัทท่องเที่ยวบางแห่งนำไปโฆษณาว่าให้ไป 

เท่ียวชมบ้านโดนัทเพราะมองเห็นรูปอาคารเหมือนโดนัท 

แต่ในยุคสงครามเย็นน้ันสหรัฐฯเคยสงสัยว่าเป็น 

ฐานยิงจรวดของจีนเพราะมุมมองจากภาพถ่ายดาวเทียม 

ทำให้เห็นเป็นเช่นนั้นได้จริง ๆ แต่ผมว่าถ้าฟูริเอร์ได้มี 

โอกาสมาเห็นในยุคของเขา ฟูริเอร์ก็คงไม่ต้องมาเสียเวลา 

ออกแบบเฟลังสแตร์ให้เสียเวลาเพราะคงจะบอกว่า 

ถู่โหลวนี่แหละคือเฟลังสแตร์ในฝันของเขานั่นเอง

เศรษฐศาสตร์	101ฯ																						(ต่อจากหน้า	5)

มุมมองภายในของถู่โหลว

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์จากการแนะนำของอาจารย์ 

อยู่เสมอ อาจารย์ท่านมีอุปนิสัยพูดตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม 

และพูดห้วนๆ ซ่ึงข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความจริงใจ ข้าพเจ้า

รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นศิษย์ของท่าน

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากส่งผ่านความรักและ 

ความเคารพจากดวงใจของลูกศิษย์ถึงอาจารย์ทวีศักดิ์ 

ป่ินทอง และครูท่ีเคยหล่อหลอมข้าพเจ้ามาต้ังแต่อนุบาล 

จนถึงปัจจุบัน ขอให้กุศลผลบุญจงดลบันดาลให้ทุกท่าน 

ประสบแต่ความสุข และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรง และขอฝากโคลงสี่สุภาพของหม่อมหลวงปิ่น 

มาลากุล ไว้เตือนใจลูกศิษย์ทุกคนให้ตรึกระลึกถึงพระคุณ

ครูผู้ซึ่งมีแต่ให้เสมอมา

  เสียงครูสอนศิษย์แล้ว  เงียบหาย

  เหมือนคลื่นกระทบชาย ฝั่งน้ำ

 คำสอนสั่งละลาย เลือนหมด ฉะนั้นฤา

 เหนื่อยอ่อนซ่อนส่วนซ้ำ ชอกไว้ในทรวง

  เวลาล่วงข้าม ขวบปี

 ศิษย์ห่างต่างเมืองมี แยกย้าย

 บางคนสบโชคดี เป็นสุข

 บ้างประสบโชคร้าย เดือดร้อนแรงทวี 

  ผู้มีความทุกข์เข้า ครองเรือน ใจเอย

 หลับอยู่ก็ดูเหมือน ขุ่นข้อง

 หวังพึ่งสิ่งซึ่งเตือน สติ

 อาจแว่วเสียงครูก้อง อีกครั้งคราจน...

เรียงความฯ																																		(ต่อจากหน้า	6)

 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยรศ.ทวีศักด์ิ 

ป่ินทอง ผศ.ดร.สายวรุณ  น้อยนิมิตร และอาจารย์ ดร.สรตี 

ปรีชาปัญญากุล โดยรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน 

รางวัล 500 บาท



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

 สำหรับตู้คืนหนังสืออัตโนมัติถือเป็นนวัตกรรม 

ที่ทำให้สมาชิกสามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเองตลอด 

24 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องผ่านบรรณารักษ์ ใช้งานง่าย สะดวก 

และรวดเร็ว เพียงนำหนังสือใส่เข้าไปในตู้รับคืนหนังสือ 

จากน้ันรอรับสลิปจากตู้รับคืนหนังสือถือเป็นอันเสร็จส้ิน

ขั้นตอน 

 กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดในปี 2556 ประกอบด้วย 

การจัดนิทรรศการ การบรรยาย นำชมห้องสมุด ตอบปัญหา 

ชิงรางวัล สาธิตการประกอบอาหารง่ายๆสไตล์อาเซียน 

การเสวนาการอ่าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคา 

พิเศษ

สำนักหอสมุดกลางฯ																				(ต่อจากหน้า	1)

ได้แก่ ทีม RU	READY	ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2 ได้แก่	 ทีม	 RUC#41	

ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และรางวัลชมเชย	

จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ทีมน้องร้องเพลงรามฯ	 2 

ทีม	BNC	NEWS	NUMBER	ONE	 	 ทีม	BNC	NEWS	 

NUMBER	TWO และทีม VR	 ได้รับทุนการศึกษา 

รางวัลละ 500 บาท

ม.ร.	ประกวดร้องเพลงฯ	 	(ต่อจากหน้า	1)

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

นครพนม ร่วมกับจังหวัดทหารบกนครพนม จัด 

‘‘โครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ’’ 

เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ในพ้ืนท่ีสาขาวิทย 

บริการฯ จังหวัดนครพนมโดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

จำนวน 8,100 ต้น แบ่งเป็นไม้พะยูง 100 ต้น 

ไม้ประดู่ 6,000 ต้น และไม้มะขามป้อม 2,000 ต้น 

ในเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ โดยมี พลตรีวิษณุ	

ไตรภูมิ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม 

เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ 

ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

ผู้นำท้องถ่ิน เข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน

ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

อย่างนี้นั้น จิตใจเราก็สบาย เมื่อจิตใจสบายเราเห็น

ผู้อื่นมีความพร่อง เราก็สามารถที่จะเติมเต็มได้ตาม 

สภาพท่ีควรมีควรเป็น ตามสภาพท่ีคนอ่ืนเขาต้องการ 

ที่จะให้เติมเต็ม เมื่อผู้อื่นมีความยากลำบาก เราก็ช่วย 

ขจัดปัดเป่าความยากลำบากนั้นให้ได้เราก็ทำไป 

ก็จะเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบความยุ่งยากได้  

ทางหนึ่ง ผู้คนกำลังหลงทาง เราเดินไปแล้วก็บอกว่า 

ผมเคยไปทางน้ีครับ ทางน้ีเป็นทางสว่าง ผมเคยเดินไป 

ทางนั้นครับ ผมเคยเดินไปทางโน้นครับ สิ่งเหล่านี ้

เป็นคำที่แนะนำ เมื่อได้คำแนะนำที่ดี คนที่ได้ฟัง 

ก็จะมีกำลังใจเดินไปข้างหน้าหรือว่าเราพูดกับเพ่ือนว่า 

วิชานี้ที่เพื่อนตกน่าจะเป็นเพราะว่าขาดอะไร เพราะ 

เราเคยสอบวิชาน้ีตก  แล้วมีผู้แนะนำเรา  เราได้คะแนน 

ในวิชานี้ดีมาก อย่างนี้เป็นต้น ถ้าหากมีสิ่งเหล่านี ้

เกื้อหนุนเกื้อกูลกัน ก็จะกลายเป็นกำลังใจให้แก่กัน 

มีสิ่งดี ๆ ที่เป็นตัวอย่างให้แก่กัน มีอารมณ์ที่ดี มีคำ- 

ปรึกษาท่ีดี ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นกำลังใจท้ังส้ิน ลองเก็บ 

เอาส่ิงเหล่าน้ี หรือแนวทางอย่างน้ีไปลองใช้ดู ลูกศิษย์ 

จะเห็นว่าเราจะเป็นที่รักของเพื่อน เป็นที่นับถือของ 

เพ่ือน เป็นท่ีรักของพ่อแม่ เป็นท่ีรักของญาติท้ังหลาย 

ทั้งปวง จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้คนทั้งหลายว่าเราเป็น 

คนมีน้ำใจ มีจิตอาสา อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ การให้หลายท่านพูดไว้ โดยเฉพาะ 

พระท่ีครูนับถือ ช่ือหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ท่านพูด 

อยู่เสมอว่า ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี ท่านก็พูดของท่าน 

ฟังตอนแรกครูก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่พอมาปฏิบัต ิ

พอมาคิดอย่างลึกซ้ึงจะพบว่าเป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เป็นประโยชน ์

ด้วยรักและผูกพัน																							(ต่อจากหน้า	12)

 เวลา 09.00 - 10.30 น. บรรยายเร่ือง ‘‘การศึกษาต่อ 

เทคนิคการเรียนและการสอบในระดับเนติบัณฑิต’’

โดย  อาจารย์พิชญ์  วิทยารัฐ

 เวลา 10.30 - 12.00 น. บรรยายเร่ือง ‘‘การศึกษา 

เทคนิคการเรียนและการสอบในระดับเนติบัณฑิต’’ 

โดย อาจารย์นรพัทธ์  นามวงศ์

คณะนิติศาสตร์ฯ		 	 	(ต่อจากหน้า	1)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00 - 19.00 น. รับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้	 -	 31	 สิงหาคม	 2556	 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://3ms. 

ru.ac.th หรือ http://www.mmm.ru.ac.th สอบถาม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมโทร.0-2310-8686, 0-2310-8593, 

 081-826-2030

ม.ร.	รับนักศึกษา	M.B.A.		 	(ต่อจากหน้า	1)

 คณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันรพี ซ่ึง 

เป็นวันคล้ายวันส้ินพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2556  

ณ ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

ชมรมอาวุธไทยจัดพิธีไหว้ครู

 ชมรมอาวุธไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธี 

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 

2556 ณ ลานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ในโอกาสน้ีได้แสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย 

เช่น การชกมวยไชยา การต่อสู้ดาบสองมือ และการ 

ต่อสู้แบบตะลุมบอน ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก 

ของชมรมฯ เพื่อเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวของไทย   

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ทำการชมรม ณ อาคาร AD1 

แก่จิตใจ และที่สำคัญเป็นกำลังใจให้แก่ผู้แก่คนได้ 

ถ้าใครคิดท้อแท้ท้อถอย ก็ลองคิดดูนะครับว่าเราได ้

ให้อะไรกับผู้อ่ืนบ้างหรือยัง เราให้อะไรต่อมิอะไรน้ัน 

คำว่าให้มันกว้างขวาง ให้ไปศึกษาดู ที่สำคัญที่สุดเรา

ให้ตัวเองบ้างหรือไม่ ให้ตัวเองก็คือให้กำลังใจตัวเอง 

ว่าทุกปัญหาเราแก้ไขได้ ถ้าเราใช้ความรู้ ความมานะ 

พากเพียร ความเสาะแสวงหา ทุกอย่างย่อมจะ 

แก้ปัญหาได้ ลองทำดูนะครับ ใครทำเกิดผลอย่างไร 

ก็บอกกันบ้าง ฉบับน้ีเอาไว้แค่น้ีครับ ฉบับหน้าคุยกันใหม่ 

สวัสดีครับ

รามฯ หนองบัวลำภูวางพวงมาลา 



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๙) วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

กำลังใจ

	 รองศาสตราจารย์รำไพ	 สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

คณาจารย์ให้การต้อนรับ Ms.Jen Tyrell ท่ีปรึกษาด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประจำสถานเอกอัครราชทูต 

ออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ Prof.Sandeep Gopalan คณบดีคณะบริหารธุรกิจและกฎหมาย  

University of Newcastle ประเทศออสเตรเลียท่ีมาเย่ียมชมและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ เม่ือวันท่ี 

30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องรับรอง 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 ลูกศิษย์ครับ ทุกคนใครก็ตาม จะทำอะไร 

ต่อมิอะไรต่าง ๆ  ทำงานทำการ หรือจะสร้างอะไร 

ขึ้นมาต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ล้วนแต่ต้องมีพลังศรัทธา 

พลังใจ พลังของความมุ่งม่ันต่าง ๆ  มาผสมผสานกัน 

เมื่อไปทำขึ้นมาก็จะเกิดผลดี แม้จะไม่สมบูรณ ์

ที่สุดก็กล่าวได้ว่าเป็นผลดีอย่างมากเลยทีเดียว

 พูดถึงกำลังใจ ทุกคนต้องการกันทั้งนั้น 

ไม่ว่าครู ไม่ว่าศิษย์ ครูก็ต้องการกำลังใจจากลูกศิษย์ 

กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือ การตั้งใจเรียน การตั้งใจฟัง 

การต้ังใจซักถาม การท่ีให้ความสนใจต่อครู สนใจ 

ต่อคำสอน สนใจต่อคำแนะนำอะไรต่าง ๆ อย่างน้ี 

เป็นต้น การซักถามเพื่อความเข้าใจในบทเรียน 

หรือความเข้าใจในปัญหา  ความเข้าใจในการเป็นไป 

อย่างไรก็ตาม การซักถามนั้นก็จะเป็นสิ่งที่แสดง 

บ่งบอกให้เห็นว่า ลูกศิษย์มีความตั้งใจ เมื่อเห็น 

ลูกศิษย์มีความต้ังใจ ครูก็มีความรู้สึกว่าครูมีประโยชน์

ต่อลูกศิษย์

 ในทางกลับกัน ลูกศิษย์เหมือนกัน ถ้าคร ู

ถามสารทุกข์สุกดิบ ถามความเข้าใจ ว่าตรงนั้น 

เข้าใจไหม ตรงน้ีเข้าใจไหม ตรงน้ันเข้าใจว่าอย่างไร  

ครูถามลูกศิษย์ว่าตรงน้ันคิดอย่างไร ตรงไหนบ้าง 

ท่ีคิดไม่เหมือนครู ลองขยายความให้ดูบ้าง ในเร่ือง 

ใดบ้างท่ีมีความเห็นแย้ง ในเร่ืองใดบ้างท่ีมีความเห็น 

ไม่ตรงกัน แล้วก็มาอภิปรายกัน ครูกับศิษย์ก็จะได้ 

ร่วมกันค้นพบความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อกันได้ พูดไป 

เหมือนกับว่าครูกับศิษย์นั้นมีอยู่ 2 คน คือคร ู

คนหนึ่ง ศิษย์อีกคนหนึ่ง ข้อเท็จจริงแล้วทุกคน 

ก็เป็นครูได้ ทุกคนก็เป็นศิษย์ได้ เหมือนที่ครู 

ใช้คำพูด หรือใช้คำที่ว่าเราเป็นครูกันคนละอย่าง 

มาโดยตลอด คือไม่ว่าเราอยู่ในบทบาทใด ในบทบาท 

ท่ีจะให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน เพราะว่าเรามีประสบการณ์ 

ในเรือ่งนัน้มากกวา่ หรอืมปีระสบการณเ์ทา่ ๆ  กนั 

แต่เรามีมุมมองไม่เท่ากัน หรือว่าในเรื่องเดียว 

กันน้ันเราทำสำเร็จแล้ว เราก็ไปเล่าให้เขาฟัง คนท่ี 

มีประสบการณ์มากกว่าหรือมีประสบการณ์ก่อน 

ก็เติมเต็มให้กับผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยหรือพร่อง 

ในเรื่องประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าทุกคนเป็นคร ู

แก่กันได้ เพื่อนก็เป็นครูแก่กันได้ เช่น ช่วยติว 

หนังสือให้กัน ให้คำแนะนำแก่กัน คำแนะนำที่ม ี

ความจริงใจ ไม่หลอกลวงและก็ไม่เอาเปรียบเพ่ือน 

ไม่เห็นแก่ได้ แต่ให้คำแนะนำเพราะเป็นผู้ให้ เป็นผู้ 

อยากให้ อย่างนี้เป็นต้น ลูกศิษย์ครับ ถ้าทำได ้

คณะนิติศาสตร์จัดงาน 
“สัปดาห์รพ’ี 56”

คณาจารย์ University of Newcastle เยี่ยมชม ม.ร.

 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดงาน ‘‘สัปดาห์รพี’ 56’’ ระหว่างวันท่ี  29  กรกฎาคม 

- 7 สิงหาคม 2556 โดยมี รองศาสตราจารย์ทองสุก	

กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ร. 

เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ 

นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 

29 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้า

คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 

 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึก 

ถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

และเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีท่ีพระบิดา 

แห่งกฎหมายไทย ทรงริเริ่มและพัฒนาวงการ 

กฎหมายไทย เช่น ทรงก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย 

หรือเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งทรงอบรมสั่งสอน

ให้นักเรียนกฎหมายมีคุณธรรม และทรงพัฒนา 

ระบบกฎหมายไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

อีกด้วย

ม.ร. ประกวดตราสัญลักษณ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดประกวดตราสัญลักษณ์ ในโอกาส 

ครบรอบ 42 ปี การสถาปนา ม.ร. เพื่อให้ได้มาซึ่ง 

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบเดียวกัน 

สำหรับเผยแพร่ในกิจกรรมและส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

โดยผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักศึกษา 

ศิษย์เก่า และบุคลากร ม.ร. ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวด 

จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 10 กันยายน 2556

 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดให้ออกแบบ 

ตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของม.ร.และมี 

ลักษณะที่เป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน โดยออกแบบจากสัญลักษณ์ต่างๆ ของ ม.ร. 

เช่น องค์พ่อขุนฯ หลักศิลาจารึก หรือดอกสุพรรณิการ์ 

และใช้สีน้ำเงิน-ทอง ด้วยโปรแกรมสกุล (ai.) โดย 

กำหนดหน้ากระดาษขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 

และพิมพ์ภาพสีลงบนกระดาษขนาด A4 ติดลงบน 

กระดาษแข็งหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมอธิบาย 

แนวคิดในการออกแบบติดด้านหลังผลงานและ 

ส่งไฟล์ผลงานบันทึกเป็น CD ด้วย 

 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ 

-10	 กันยายน	 2556 โดยส่งผลงานด้วยตนเองหรือ 

ทางไปรษณีย์ท่ี งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก   

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  (วงเล็บมุมซอง  ‘‘ประกวด 

ตราสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง’’) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.ru.ac.th 

สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2310-8045-47


