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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๒๑ 

วันที่ ๒ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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คณะวิทย์ฯ บรรยายสรุป

นักศึกษาคณะวิศวะ ม.ร. คว้ารางวัล
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

ก่อนสอบแก่นักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ.

รามคำแหงเปิดโลกวรรณกรรมอาเซียน
“กวี นักเขียน” ทั่วภูมิภาคหวังเชื่อมสัมพันธ์ผ่านวรรณกรรม

เชิญชวน นศ. สมัครรับทุนการศึกษา

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยมีอาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา เป็นประธาน และมีนางสาวสุวรรณา  ตันยิ่งยง   

ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามเงินคงค้างในสถานศึกษา ผู้แทนสำนักงาน 

กยศ. ให้ความรู้เก่ียวกับ ‘แนวทางปฏิบัติของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน’           

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร.

 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ 

บรรยายสรุปก่อนสอบ ภาค 1/2556  

โดยคณาจารย์ผู้สอนแก่นักศึกษาคณะ- 

วิทยาศาสตร์ (ฟรี) จำนวน 8 กระบวนวิชา 

ได้แก่ BIO1105 CMS1101 CMS 1103 

MTH1101 COS1101 PHY1101 PHY 

1105 และSTA2003 ในวันท่ี 23, 24, 25, 26 

และ 27 กันยายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อขอรับทุนการศึกษา 

ตั้งแต่บัดนี้-10 กันยายน 2556  ดังนี้

 มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช มอบทุนการศึกษา  

จำนวน  3 ทุนๆละ 5,000 บาท

 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง มอบทุนการศึกษา  

จำนวน 5 ทุนๆละ 25,000 บาท

 นักศึกษาท่ีสนใจติดต่อสมัครได้ท่ีงานแนะแนว- 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย  

โทร. 0-2310-8080

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์  คงสง 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง แสดงความยินดีกับ นายฑัณฑธร 

บัวเกิด นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะเป็น 

ผู้ท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่นในโครงการ 

‘‘เสริมสร้าง’’ และยกระดับคุณธรรม จริยธรรม 

ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์  ประธาน 

สภาคณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 

จัดโดย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือ 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสำนักงาน 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

เรื่อง วรรณกรรมอาเซียน: พัฒนาการ เอกลักษณ์ และบทบาทต่อสังคมร่วมสมัย โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน 

เปิดงาน เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์และห้องประภาศน์ อวยชัย 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ภายในงานมี Professor Dr.Gilles  Delouche อดีตประธานมุขปาฐะโลก รองศาสตราจารย์ 

ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. และนายกสมาคมภาษาและหนังสือ 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเจน สงสมพันธ์ุ นายกสมาคมนักเขียน 

แห่งประเทศไทย และนางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ ์

และแหล่งทุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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นักศึกษาคณะวิศวะ ม.ร.ฯ           (ต่อจากหน้า 1)

สมัยที่ 35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์  คงสง 

กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายฑัณฑธร  บัวเกิด 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศว- 

กรรมศาสตร์ ท่ีได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะ 

เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นฯ ดังกล่าว  

ถือเป็นเกียรติประวัติที่น่าชื่นชมและสร้างชื่อเสียง 

ให้กับตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สมดังคำขวัญของ ม.ร. ที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม”  

อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆนักศึกษา  

สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาท่ีทำกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือสังคมส่วนรวมควบคู่กับการเรียนหนังสือให้มุ่งม่ัน

ทำความดีต่อไป 

 นายฑัณฑธร บัวเกิด กล่าวว่า สภาคณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 

ได้จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ในระดับบุคคลและระดับสถาบัน เพื่อส่งเสริมให ้

นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของ 

คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนบำเพ็ญประโยชน์

ในการทำความดีต่างๆ ให้กับชุมชน สังคม และเป็น 

เวทีให้กับนักศึกษาและสถาบันได้แสดงผลงานการ

ทำความดีสู่สาธารณชน รวมท้ังเพ่ือยกย่องและส่งเสริม 

กิจกรรมการทำความดีเผยแพร่ผ่านส่ือเพ่ือเป็นแบบอย่าง 

แนวทาง และสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลในการทำความดีต่อไป

 “รู้สึกภูมิใจและดีใจอย่างย่ิงท่ีได้รับเกียรติบัตร 

เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ตนเองเป็นนักศึกษาที่เรียน 

หนังสือควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่ 

สมัยเป็นนักเรียนมัธยมปลาย ซ่ึงส่งผลให้ได้รับทุนช้างบ้าน 

เข้ามาเรียนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและเมื่อเข้ามาศึกษาที่ 

รามคำแหง ก็ยังคงทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ 

มหาวิทยาลัยและสังคม เช่น แนะนำการเรียนวิชาต่างๆ 

เป็นกำลังใจและดูแลเร่ืองกิจกรรมให้กับเพ่ือนนักศึกษา 

เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับทางคณะ 

รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายเรียบร้อย 

ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย เคารพครูอาจารย์ ฯลฯ 

ส่วนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตนเองได้เป็นผู้ประสานงาน 

ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมกับชมรม 

พุทธศาสตร์และวัฒนธรรมในการจัดพิธีสำคัญต่างๆ 

ของ ม.ร. และได้เป็นส่วนหน่ึงของนักศึกษาวิชาทหาร 

ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อปี 2554 ด้วย 

ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

จึงอยากฝากว่า “การเรียนทำให้มีงานทำ  กิจกรรม 

ทำให้ทำงานเป็น”  และขอให้เพ่ือนนักศึกษาต้ังใจเรียน 

รู้จักแบ่งเวลา และทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ถนัด 

ควบคู่กัน รวมท้ังยึดถือปฏิบัติตามหลักศีล 5 เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมให้กับตนเอง ก้าวไปเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

ของสังคมต่อไป”

 

กระทรวงวัฒนธรรม  ตลอดจน กวีซีไรต์ นักวิชาการ 

นักเขียน และนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

เข้าร่วมงาน

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในนาม 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีความยินดีท่ีได้เป็นตัวแทน 

ข อ ง แ ว ด ว ง ว ร ร ณ ก ร ร ม 

ประเทศไทยจัดการประชุม 

ระดับนานาชาติเ ก่ียวกับ

วรรณกรรมอาเซียนขึ้น เพราะในปี 2558 ประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียนท้ัง 10 ประเทศจะรวมกันเป็นหน่ึงเดียว

ท้ังความร่วมมือทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เช่ือว่า 

ความรู้ด้านวรรณกรรมจะเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การ

พัฒนาองค์ความรู้ในประชาคมอาเซียน

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

มีคณะมนุษยศาสตร์ดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้าน 

ภาษาและวรรณกรรม มีคณาจารย์ นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ 

ด้านภาษาอาเซียน เช่น ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษามลายู 

และภาษาเขมร ฉะนั้นแล้ว การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน

วรรณกรรมจะช่วยบ่งบอกถึง เอกลักษณ์ ความเหมือน 

ความแตกต่าง ความโดดเด่น และอัตลักษณ์ที่นำมาสู ่

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันได้ท้ังคนในประเทศ

และเพื่อนบ้านในอาเซียน

 ขอขอบคุณสมาคมภาษาและหนังสือแห่ง 

ประเทศไทยฯ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

ท่ีให้ความร่วมมือและเอ้ือเฟ้ือมาโดยตลอด ขอให้การจัดงาน

ครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำมาสู่

การพัฒนาบทบาทประเทศในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ

แวดวงวรรณกรรมต่อไป”

 ด้านประภัสสร เสวิกุล 

ศิลปินแห่งชาติ ปาฐกถา 

นำเร่ือง “สายธารวรรณกรรม 

อาเซียน” โดยกล่าวถึง นิทาน 

ปรัมปราเรื่อง “น้ำเต้าปุง” 

ซ่ึงเป็นวรรณกรรมเร่ืองแรก 

ของอาเซียน และกล่าวถึง 

อิทธิพลทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญต่อวรรณกรรม 

อาเซียน โดยวรรณกรรมอาเซียนเหล่านี้ สามารถแยกได ้

ตามกลุ่มวัฒนธรรม เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวัฒนธรรม 

ลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-มาเลเซีย และ 

กลุ่มวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ และกล่าวถึงความสัมพันธ์ด้าน

วรรณกรรมระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนในมิติต่างๆ 

เช่น การมอบรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน 

(S.E.A.Write Award) รางวัลวรรณกรรมลุ่มแม่น้ำโขง  

โครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ โครงการวรรณกรรมเพื่อ 

อาเซียน  การร่วมมือกันด้านวรรณกรรมในอาเซียน ย่อมเป็น 

วิธีหนึ่งซึ่งจะเพิ่มพูนความรู้จักและความเข้าใจ และ 

เสริมสร้างมิตรภาพภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดี

 ศิลปินแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า บทบาทของการเรียนรู้ 

วัฒนธรรม จิตใจ และประวัติศาสตร์ร่วมกันจะมีส่วนช่วย 

ให้แต่ละประเทศเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งสมาคมนักเขียน 

แห่งประเทศไทย ได้สร้างความสัมพันธ์ในเร่ืองวรรณกรรม 

มาตลอด 10 ปี เริ่มจากประเทศกัมพูชา ที่มีการแปล 

วรรณกรรมไทย-กัมพูชา รวมถึงมาเลเซียและเวียดนาม 

จึงเชื่อว่าความแตกต่างของแต่ละประเทศจะเป็นข้อดี 

และเป็นการสร้างโอกาสมากขึ้น ที่สำคัญ ยังเป็นความ 

ภาคภูมิใจของภูมิภาคอาเซียนท่ีมีความผูกพันกันทางศาสนา 

อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข ถือเป็นเอกลักษณ์ในความ 

แตกต่างที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 

และประเทศอาเซียนทั้งหมดด้วย 

 การจัดงานครั้งนี้มีการอภิปราย เรื่อง “บทบาท

ของวรรณกรรมอาเซียนต่อสังคมร่วมสมัย” โดย อุทิศ 

เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์  เร่ืองลับแลแก่งคอย ในฐานะ 

ตัวแทนประเทศไทย S.M. ZAKIR นักเขียนรางวัลซีไรต์ 

และเลขาธิการสมาคมนักเขียนมาเลเซีย ในนามตัวแทน 

ของประเทศมาเลเซีย  Lim Swee Tin นักเขียนจากประเทศ 

มาเลเซีย และสิม วรรณา รัฐมนตรีนักเขียนจากประเทศ 

กัมพูชา และการเสวนา เรื่อง       “กวีนิพนธ์ในวัฒนธรรม 

อาเซียน” โดยนักเขียนอาเซียน นำโดยเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 

ศิลปินแห่งชาติ           ซะการีย์ยา     อมตยา       กวีซีไรต์ ในนามตัวแทน 

ประเทศไทย  Lim Swee Tin ตัวแทนประเทศมาเลเซีย 

และ  Khin Aung Aye ตัวแทนจากประเทศเมียนมาร์ 

 ตลอดการจัดงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชา

การและวิจัย กิจกรรมวรรณกรรมอาเซียนหลายรายการ 

โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังการอ่านกวีนิพนธ์ที่ไพเราะ 

จากเจ้าของบทประพันธ์ชาติต่างๆ และได้แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ร่วมกันทำให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการ  

และเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมในแต่ละประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการจัดงานปิดฉากไปด้วยดี ผู้เข้า- 

ร่วมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวรรณกรรมอาเซียน 

อย่างหลากหลายในแง่มุมของประเทศต่างๆในภูมิภาค 

อาเซียน นับเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นการส่งเสริมนโยบาย 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง

สมบูรณ์

รามคำแหงเปิดโลกวรรณกรรมอาเซียนฯ                                                                            (ต่อจากหน้า 1)
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง
(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน  

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์     

(e-Learning) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘‘หน่วยงานเผยแพร่ความรู้ 

แบบ อีเลิร์นนิง’’ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ด้านอีเลิร์นนิง ‘‘Strengthening Learning Quality : 

Bridging Engineering and Education’’ จาก 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการ 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประจำปี 2556 เพื่อเป็น 

แบบอย่างที่ดีในด้านระบบการเผยแพร่ความรู้แบบ 

อีเลิร์นนิง ซ่ึงทำให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 

สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อ 

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม 

เมืองทองธานี 

 โอกาสนี้ รศ.ระวิวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ 

e-Learning เปิดเผยว่า ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็ก-

ทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการต้ังแต่ ปี 2544 

มีหน้าท่ีจัดทำบทเรียน e-Learning โดยการประสานงาน 

กับอาจารย์ผู้สอนด้านเน้ือหาวิชา และจัดสร้างเน้ือหา 

ให้อยู่ในรูปแบบส่ือมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน (LMS : Education 

Sphere) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้งาน 

ระหว่างผู้ผลิตบทเรียน  ผู้สอน และผู้เรียน

 ผอ.ศูนย์ e-Learning  กล่าวว่า ศูนย์ฯได้ผลิต 

บทเรียน e-Learning ในระดับปริญญาตรีสำหรับ

ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและ 

สาขาวิทยบริการฯ ในประเทศและต่างประเทศ โดย 

จัดทำเป็นส่ือประสมมัลติมีเดียพร้อมแบบทดสอบ 

ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จจำนวน 104 วิชา โดยแบ่งเป็น 

วิชาศึกษาทั่วไป 32 วิชา วิชาบังคับและวิชาพื้นฐาน 

62 วิชา นอกจากน้ี ยังมีวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ 

วิชาการแก่สังคมอีก 10 วิชา รวมทั้งจัดการเรียน 

การสอนแบบ e-Learning ให้กับนักศึกษาในระดับ 

ดุษฎีบัณฑิตของ ม.ร. ซึ่งการบริการทางวิชาการ 

รูปแบบ e-Learning เหล่านี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้ แก่ 

ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 ท้ังน้ีนอกจากภาระงานด้านการผลิตบทเรียน 

e-Learning แล้ว ศูนย์ฯยังได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่

ความรู้ด้วย e-Learning ดังนี้ 

ม.ร.รับโล่ประกาศเกียรติคุณในด้าน  e-Learning

 1) ด้านการจัดอบรม จัดอบรมให้ความรู้ด้าน 

การใช้งาน e-Learning แก่นักเรียนประจำจังหวัด 

เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ อบรมการใช้งาน 

e-Learning แก่เยาวชนท้ังในกทม. และต่างจังหวัด 

เช่น โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อบรมด้าน Social Media 

learning ให้แก่ครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป   อบรม 

ด้านการใช้งานแก่นักศึกษา ม.ร. และอบรมส่ือนวัตกรรม

การเรียนการสอนให้บุคลากร ม.ร.

 2) ด้านการจัดนิทรรศการและงานประชาสัมพันธ์ 

ร่วมจัดงาน University Fair เพื่อเผยแพร่บทเรียน 

e-Learning   จัดนิทรรศการด้าน e-Learning ในงาน 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง  งาน RU  Road  Show  

ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า และจัดการประกวด 

การผลิตบทเรียน e-Learning

 3) ด้านการผลิตบทเรียน e-Learning ร่วมกับ 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน 

เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช จัดทำเว็บไซต์ 

e-Learning สอนทำอาหารไทย www.thaicuisineonline.com 

ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำบทเรียน e-Learning 

ภาษาอังกฤษเพ่ือทบทวนความรู้  สำหรับครูในโครงการ 

พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษสำหรบัคร ู  รว่มกบั 

สถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง 

ตอนบน      จัดทำโครงการพัฒนาคอร์สแวร์ด้านเทคนิค 

การจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ในสถาบัน 

อุดมศึกษา โมดูลท่ี 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

และได้รับการคัดเลือกการสนับสนุนการดำเนินงาน 

จาก สกอ. ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน  

ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่าและ 

เขมรขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ด้วย 

สื่อการเรียนการสอน e-Learning

 4) ด้านการผลิตบทเรียน e-Learning เพ่ือบริการ 

วิชาการแก่สังคม ศูนย์ ฯ ได้ร่วมกับคณาจารย ์

ของมหาวิทยาลัย ผลิตบทเรียนวิชาดนตรีไทย  การ 

แกะสลักผักและผลไม้  ลวดลายผ้าพื้นเมืองของไทย  

ขนมไทย เบเกอร่ี (คุกก้ี) การจัดดอกไม้ งานประดิษฐ์   

(ผ้าและกระดาษ) การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม 

 เมื่อต้นเดือนที่แล้ว คือวันที่ ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ ประชาชนชาวไทยและ 

พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สูญเสีย 

พระเถระผู้ใหญ่ คือ

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือที่ 

คนไทยรู้จักกันดีในนาม ‘‘สมเด็จเก่ียว’’

 สมเด็จพระพุฒาจารย ์ เป็น 

เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

และ

 ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่  

สมเด็จพระสังฆราช

 ท่านเป็นหนึ่งในพระมหาเถระ 

ผู้มุ่งมั่นที่จะเห็นพระพุทธศาสนา 

มีความมั่นคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทย 

และ      

 แผ่ไพศาลไปเป็นประโยชน์แก่ 

ชาวโลก

 ‘‘สมเด็จเก่ียว’’ ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย 

ในการพบปะผู้คน ทุ่มเทกำลังกาย 

กำลังใจเพื่องานพระศาสนาอย่าง 

ต่อเนื่อง

 ท่านเดินทางไปต่างประเทศ 

ทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างวัดไทยใน 

ประเทศนั้นๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา 

เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก เป็นต้น

 วันน้ี ‘‘สมเด็จเก่ียว’’ ได้มรณภาพ 

ลงแล้วด้วยสิริอายุ ๘๕ ปี

 นับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ 

ของคณะสงฆ์ไทยและวงการศาสนา

 ‘‘ข่าวรามคำแหง’’ ขอแสดง 

ความอาลัยเป็นอย่างยิ่งมาที่คอลัมน์น้ี



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖

คณะมนุษยศาสตร์ จัดเสวนา “ใส่ใจสักนิด คิดก่อนใช้”ม.ร. จัดสัมมนา “ชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัยไร้ยาเสพติด”

(อ่านต่อหน้า 11)

 กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

สัมมนา “ชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัย 

ไร้ยาเสพติด” โดยมี อาจารย์สมหมาย   

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา  เป็นประธาน 

เปิดงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  

2556 ณ ห้องศักด์ิ  ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

  อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า  

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ประสบปัญหาเดียวกัน คือ นักศึกษารุ่นใหม่ 

ไม่มีความรู้สึกผูกพันกับสถาบัน หรือองค์กร แต่จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับ 

อินเทอร์เน็ต โดยมีระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และมีอัตลักษณ์เฉพาะ 

ในกลุ่มของตน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ทำให้ขาดคำปรึกษาแนะนำในการ 

ดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย และมีความสุขในสังคมท่ีอาศัยอยู่จริง ดังน้ัน นักศึกษา 

รุ่นใหม่จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกชักนำไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์  และ 

ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการค้ายาเสพติด

 “โครงการน้ีถือเป็นอีกโครงการหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ  

และสำนึกในความเป็นสมาชิกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้องใน 

การใช้ชีวิตห่างไกลสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยสิ่งเสพติดและ 

อบายมุขต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป”

 โอกาสเดียวกันน้ี ยังมีการบรรยายพิเศษเร่ือง “รู้พิษภัย รู้ห่างไกล ยาเสพติด” 

     โดย อาจารย์พีรวิชญ์ เพ็ชรทอง หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ กล่าวถึงความหมาย 

ของส่ิงเสพติดว่า เป็นสารเคมีหรือสารใดก็ตาม ซ่ึงเม่ือ 

เสพหรือรับเข้าสู่ร่างกาย โดยการฉีด สูบ กิน ดม 

 หรือวิธีอ่ืนๆติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วจะก่อให้เกิด 

เร้ือรัง ทำให้เกิดความเส่ือมโทรมข้ึนแก่บุคคลผู้เสพ 

และสังคม ซ่ึงจะต้องทำให้ผู้เสพแสดงออกว่าต้องการ 

อย่างแรงกล้าที่จะเสพยาชนิดนั้นๆ ต่อเนื่องกันไป 

และต้องแสวงหายาชนิดนั้นๆ มาเสพให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามและเพิ่ม 

ปริมาณของยาท่ีเคยใช้ให้มากข้ึนทุกระยะรวมท้ังมีความปรารถนาอยากเสพยา 

ชนิดน้ันๆอย่างรุนแรง ระงับไม่ได้ คือ มีการติดและอยากยาท้ังทางด้านร่างกาย 

และจิตใจด้วย

 “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใช้ในปัจจุบัน 

ได้กำหนดความหมายสิ่งเสพติดให้โทษว่าหมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ 

ซ่ึงเม่ือเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ  

แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มปริมาณ 

การเสพข้ึนเร่ือยๆ มีอาการขาดยาเม่ือไม่ได้เสพ มีความต้องการเสพท้ังทางร่างกาย 

และจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และทำให้สุขภาพทรุดโทรมลง กับให ้

รวมตลอดถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ 

หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด 

ให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึง 

ยาสามัญประจำบ้านบางตำรับ ตามกฎหมายว่าด้วยยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่” 

 อาจารย์พีรวิชญ์  กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันน้ีส่ิงเสพติดนับเป็นปัญหาสำคัญ 

ของประเทศ เพราะมีผู้ติดส่ิงเสพติดเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นบ่อเกิดของปัญหา ท้ังตัว 

ผู้เสพท่ีต้องเกิดความทุกข์ ลำบากท้ังกายและใจ และเม่ือหาเงินซ้ือไม่ได้ก็อาจจะ 

ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่พ่ีน้อง สังคม ต้องสูญเสีย  

เงินทอง เสียเวลาทำมาหากิน และประเทศชาติสูญเสียแรงงานและเงินงบประมาณ 

ในการปราบปรามและรักษาผู้ติดส่ิงเสพติด โดยส่ิงเสพติดจำแนกตามพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ 5 ประเภท คือ 1) ให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น  

เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน 2) ให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเดอีน 

ฝิ่น 3) ให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมีสิ่งเสพติดประเภทที่ 2 ผสมอยู่ด้วย 

ซ่ึงมีประโยชน์ทางการแพทย์ หากนำไปใช้ในจุดประสงค์อ่ืนจะมีบทลงโทษตาม 

กฎหมาย เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย ยาระงับปวด 4) สารเคมีที่ใช้ในการผลิต 

สิ่งเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 และ 2 ที่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางรักษา 

โรค เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ อาเซติลคลอไรด์ และ5) สิ่งเสพติดให้โทษที่ไม ่

อยู่ในประเภทที่ 1-4 ได้แก่ พืชกัญชา พืชกระท่อม และเห็ดขี้ควาย เป็นต้น 

 “การติดส่ิงเสพติดอาจเกิดข้ึนได้ด้วยความอยากรู้อยากลอง ความคึกคะนอง  

เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน และมีความเชื่อในทาง 

ที่ผิด เช่น เชื่อว่าสิ่งเสพติดบางชนิด อาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์ หรือ 

ช่วยให้ทำงานได้มากๆ รวมทั้งขาดความระมัดระวังในการใช้ยา สภาพแวดล้อม 

ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการค้าหรือมีผู้ติดสิ่งเสพติด และถูกหลอกให้เสพโดยรู้เท่าไม่ถึง 

การณ์ เพื่อหนีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ ซึ่งนักศึกษาต้องรู้จักวิธ ี

ป้องกันที่ถูกวิธี ทั้งกับตนเอง คือไม่ทดลองสิ่งเสพติดทุกชนิด และพยายาม 

ปลีกตัวออกห่างจากบุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ครอบครัว คือ 

ควรสอดส่องดูแลเด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด  

อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน คอยส่งเสริม 

ให้เขารู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และชุมชน คือหากผู้พักอาศัยใน 

ชุมชนพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว 

 และเมื่อรู้ว่าใครกระทำผิดฐานนำเข้าส่งออก หรือจำหน่ายสิ่งเสพติด ควรแจ้ง 

เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที”

        ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนา 

ทางวิชาการ “ใส่ใจสักนิด คิดก่อนใช้”  

เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมี  

รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็น 

ประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 29  

กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 

พวงแสด คณะมนุษยศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พันโทวิโรจน์  ผดุงสุนทรารักษ์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ- 

มนุษยศาสตร์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน 

ไปทรงอภิปรายเร่ือง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะอักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2505 ซ่ึงคร้ังน้ัน พระองค์ท่าน 

ทรงแสดงความห่วงใยและได้มีรับส่ังเก่ียวกับการใช้ภาษาไทยพระราชทานแก่ 

คณาจารย์ ตลอดจนผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไว้เป็นอเนกประการ และในฐานะ 

ท่ีเราเป็นคนไทยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยว่า “เป็นส่ิงจำเป็นท่ีต้องใช้ 

ในการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา” ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกการใช้ภาษาไทย 

ที่ได้รับมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 29 

กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติสืบมา 

 ภาษาไทยที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งมี 

วิวัฒนาการและเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ จึงเป็นท่ียอมรับและใช้สืบกันมา  

แต่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามกระแสหรืออิทธิพลอื่นย่อมก่อให้เกิด 

ปัญหาในการส่ือสาร จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีเราท้ังหลายในฐานะคนไทยต้องตระหนัก 

และหาวิธีชะลอการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติด้วย “การใส่ใจสักนิด คิดก่อนใช้” 



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖

ตอน เรื่องขำขันเกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

  
 
 
   

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำพนรักษ์                      aseanlang_ram@yahoo.co.th

เครือญาติในภาษาลาว

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 โดยปกติเวลาใครเล่าเรื่องขำขันที่ฝรั่งเรียกว่า joke นั้นถ้าคนหัวไวด้าน

ขำขันหรือเส้นไม่ต้ืนจนเกินไปก็อาจจะฮาทันที แต่ผมคิดว่าต้องยกเว้นเร่ืองขำขัน 

เกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์(economist jokes)นะครับเพราะต่อให้อธิบายจนจบ 

แล้วก็อาจจะยังไม่ฮา แถมยังอาจฟังคำอธิบายไม่เข้าใจด้วยเพราะบางเรื่อง 

แทบจะต้องลงทุนเล็คเชอร์กันทีเดียว

 ลองดูตัวอย่างเรื่องขำขันที่ว่าสักเรื่อง 2 เรื่องก่อนนะครับว่าจะเป็น 

อย่างที่ผมว่าไหม ผมขอยกเอาเรื่องขำขันที่ใช้จิกกัดเสียดสีคนกลุ่มต่าง ๆ  

ว่าจะโง่ได้ขนาดไหนในการเปล่ียนหลอดไฟ (เขาจัดกลุ่มไว้ว่าเป็น joke เก่ียวกับ 

 change a light bulb) 

 คำถาม: ต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกกี่คนในการเปลี่ยนหลอดไฟ

 คำตอบ: ไม่ต้องเลยสักคน เพราะมือที่มองไม่เห็นจะช่วยจัดการให้

 คำถาม: ต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก(mainstream) กี่คนในการ 

เปลี่ยนหลอดไฟ

 คำตอบ: 2 คน คนหนึ่งเพื่อสมมติให้มีบันได อีกคนปีนบันไดนั้นขึ้นไป 

เปลี่ยนหลอดไฟ

 ขออธิบายคำถามข้อแรกก่อน(ไม่รับประกันความฮา) ที่ตอบอย่างนั้น 

เพราะนักเศรษฐศาสตร์ท่ีเรียกว่านักเศรษฐศาสตร์คลาสสิก (classical economists)

นั้นเขาเชื่อว่าถ้าเกิดมีปัญหาใด ๆ ที่ทำให้ไม่เกิดภาวะดุลยภาพ (คำว่าดุลยภาพ

ต้องขอยกยอดไปอธิบายวันหลังนะครับ ตอนน้ีขอแปลว่าหมายถึงภาวะท่ีดีท่ีสุด

หรือเหมาะสมท่ีสุดไว้ก่อน) จะมี invisible hand ซ่ึงแปลตรง ๆ  ว่ามือท่ีมองไม่เห็น

มาจัดการได้หมด โดยมือท่ีมองไม่เห็นน้ีต่อมาก็มีคำอธิบายว่าหมายถึงกลไกราคา

นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาเกิดปัญหาหลอดไฟขาดจึงไม่ต้องทำอะไร เพราะมือ

ที่มองไม่เห็นจะช่วยจัดการให้ในที่สุด

 ส่วนคำถามข้อท่ี 2 อธิบายได้ว่าเพราะเวลานักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก 

จะอธิบายอะไรได้ก็ต้องต้ังข้อสมมติไว้ก่อน เช่นสมมติให้ผู้บริโภคทุกคนต้องการ

แสวงหาความพอใจสูงสุดเสมอ หรือเวลาจะวิเคราะห์ผลของการท่ีราคาเปล่ียนแปลง

ต่อการตัดสินใจซ้ือก็ต้องสมมติว่าผู้ซ้ือน้ันมีรายได้คงท่ี รสนิยมคงท่ี ฯลฯ ดังน้ัน

ในเมื่อการเปลี่ยนหลอดไฟต้องใช้บันไดก็เลยสมมติให้มีบันไดขึ้นมาก่อน

 สรุปได้ว่าเร่ืองขำขัน 2 เร่ืองข้างต้นคงจะไม่ฮาแน่ ๆ ผมเลยขอเปล่ียนแนว 

เป็นเรื่องเสียดสีนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาว่ากันว่าเป็นเรื่องจริงที่ประธานาธิบดี 

ทรูแมนของสหรัฐฯ ว่ากระทบกระเทียบที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของท่าน  

(บางคนกลัวว่าคนฟังจะไม่เคยได้ยินชื่อประธานาธิบดีท่านนี้เลยเปลี่ยนเป็น 

ประธานาธิบดีเคนเนดี้ก็มี) ข้อความที่ท่านพูดนี้ต้องขอใช้ภาษาอังกฤษแทรก

ด้วยนะครับเพื่อให้เข้าถึงความหมาย คือท่านทรูแมนบอกว่าถ้าจะส่งที่ปรึกษา

เศรษฐกิจมาให้ ขอคนที่มีมือเดียวได้ไหม (ใช้คำว่า one hand economist) ที่เป็น 

อย่างนี้เพราะที่ปรึกษาเศรษฐกิจไม่เคยตอบอะไรแบบแน่นอนฟันธงได้เลย  

และมักจะตอบในลักษณะเง่ือนไขว่าผลอาจเป็นอย่างน้ี แต่ก็เป็นได้ว่าผลจะเป็น

อย่างอื่นได้ ซึ่งสำนวนที่ใช้ก็คือ on one hand...(บอกผล) on the other hand... 

(บอกผลอีกอย่าง)...ประธานาธิบดีเลยต้องขอนักเศรษฐศาสตร์ที่มีแค่มือเดียว

จะได้ไม่ต้องใช้คำว่า on the other hand

 ถ้ายังไม่ฮา ผมขอปิดท้ายด้วย joke นี้ก็แล้วกันแต่ไม่กล้ารับประกัน 

ความฮาเช่นเคย เรื่องมีว่านักเศรษฐศาสตร์ 2 คน กับนักXXX (เติมอาชีพอะไร 

ก็ได้ตามใจชอบ) 2 คน ร่วมเดินทางกันด้วยรถไฟไปสัมมนาที่เมืองชายทะเล 

แห่งหนึ่ง นักXXXสังเกตเห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ซื้อตั๋วมาแค่ใบเดียวเท่านั้น 

และพอพนักงานรถไฟตรวจตั๋วใกล้เข้ามานักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 2 คนก็รีบเข้าไป 

ในห้องน้ำ (ห้องเดียวกัน) เม่ือพนักงานเคาะประตูเพ่ือขอตรวจต๋ัวก็ย่ืนต๋ัวท่ีซ้ือมา 

 สังคมลาวก็คล้ายกับสังคมไทย ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองก็มักจะมีครอบครัว

ขนาดเล็ก (Nuclear family) ในครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกๆ 

เท่าน้ัน ไม่มีคนอ่ืนหรือญาติมาอยู่ร่วมด้วย ส่วนครอบครัวในชนบทส่วนใหญ่ 

จะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยาย (Extended family) ในครอบครัว 

จะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกๆ และมีญาติคนอื่นๆ มาอยู่ร่วมด้วยเช่น มีพ่อตา 

แม่ยาย พี่เขย น้อยเขย ฯลฯ เนื่องจากสังคมลาวทั้งในเมืองและในชนบทยังมี 

ความต้องการแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว ในการทำไร่ ทำสวนและทำนา 

วัฒนธรรมลาวส่วนมากลูกเขยจะมาอยู่กับบ้านพ่อตาแม่ยาย เม่ือมีกำลังทรัพย์ 

แล้วก็จะแยกบ้านออกไปปลูกบ้านใหม่ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับบ้านพ่อตา 

แม่ยายเพื่อจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไป

ใบเดียวให้ทางช่องใต้ประตู นักเศรษฐศาสตร์จึงผ่านการตรวจต๋ัวไปได้และเดินทาง 

ไปถึงจุดหมายด้วยตั๋วเพียงใบเดียว 

 ในเที่ยวกลับ นักXXXก็เลยซื้อตั๋วเพียงใบเดียวบ้างแต่ไม่ทันสังเกตว่า 

นักเศรษฐศาสตร์ไม่ซื้อตั๋วเลยสักใบ เมื่อถึงเวลาที่พนักงานตรวจตั๋วใกล้เข้ามา 

นักXXXทั้ง 2 ก็รีบเข้าไปในห้องน้ำและเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูก็สอดตั๋ว  

1ใบออกมาให้ ผลก็คือนักXXXถูกปรับว่าขึ้นรถโดยไม่มีตั๋วโดยสารในขณะที ่

นักเศรษฐศาสตร์ไม่ต้องเสียค่าตั๋วในเที่ยวกลับ เพราะอะไรนึกออกไหมครับ?

     เฉลยว่าเพราะคนที่ไปเคาะขอตรวจตั๋วคือนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งพอได้ตั๋วก็รีบพา

กันเข้าไปหลบในห้องน้ำห้องอื่นทันทีเพื่อส่งตั๋วให้พนักงานตรวจต่อไป

 คำว่า ‘‘ปู่’’ และ ‘‘ย่า’’ ภาษาลาวก็ว่า       อ่านว่า ปู่ และ        อ่านว่า  

หญ่า  ออกเสียงคล้ายกัน ส่วน ‘‘ตา’’ และ ‘‘ยาย’’ จะเรียกว่า          อ่านว่า ผ่อตู้ 

และ             อ่านว่าแหม่ตู้  สำหรับ ‘‘พ่อตา’’ และ ‘‘แม่ยาย’’ ภาษาลาวใช้ว่า  

               อ่านว่าผ่อเถ้าและ                 อ่านว่าแหม่เถ้า

 เมื่อคู่สนทนาของท่านเป็นผู้สูงอายุท่านสามารถเรียกบุคคลนั้นว่า

และ     ได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ใช่ญาติของท่านก็ตาม การใช้คำทั้งสอง 

แทนผู้สูงอายุ เป็นการให้เกียรติแก่คู่สนทนา เพราะท่านแสดงให้เห็นว่าบุคคล 

ที่ท่านกำลังสนทนาด้วยนั้นเปรียบเสมือนญาติที่ใกล้ชิดของท่านนอกเหนือ 

ไปจากนี้เมื่อท่านสนทนากับบิดามารดาของเพื่อนหรือคนรู้จักกันท่านควรจะ 

เรียกท่านเหล่านั้นว่า             อ่านว่า ยาผ่อ และ                อ่านว่า ยาแหม่   

แสดงความรู้สึกของท่านให้ความเคารพรักผู้ที่สนทนาด้วยเป็นเสมือนคุณพ่อ

คุณแม่ของท่านเอง

แผนภูมิแสดงเครือญาติ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4901049330 - 5003055067 รองศาสตราจารย์อัจฉรา  ไล่สัตรูไกล

5003055133 - 5103054416 อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

5103054507 - 5203029003 รองศาสตราจารย์เอมอร  ดิสปัญญา

5203029268 - 5203515324 รองศาสตราจารย์ณภาจรี  นาควัชระ

5203515332 - 5303028541 อาจารย์พัชรี  ศรีสังข์

5303028582 - 5303501109 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ  ทรัพย์เอนก

5303501133 - 5403006934 รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ธันธนาพรชัย

5403006975 - 5403032013 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิจ  จันทุรัตน์

5403032047 - 5403058885 รองศาสตราจารย์สุมารีย์  อิงคนารถ

5403058950 - 5403509762 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์  ปาณะกุล

5403509853 - 5503003104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร

5503003120 - 5503017781 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  เพ่งพานิช

5503017807 - 5503032236 รองศาสตราจารย์พัชรี  พลาวงศ์

5503032244 - 5503047739 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพอุษา  ศรีเพริศ

5503047754 - 5503504721 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตธนันท์  รักษ์วิเชียร

5503504754 - 5504003590 อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

5504019984 - 5603008763 รองศาสตราจารย์รมณี  กอวัฒนา

5603008771 - 5603017582 รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

5603017616 - 5603026864 อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  ภู่กาญจน์

5603026872 - 5603035618 อาจารย์สุรเวท  โตเจริญ

   สาขาวิชาภาษาไทย

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4902068032 - 5003505798 อาจารย์พรทิพย์  วนรัฐิกาล

5003513974 - 5103059092 อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธิ์

5103061403 - 5203026702 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิต  ไชยปัญญา

5203033468 - 5204017577 ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ

5204018765 - 5303024052 รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

5303025398 - 5303052095 Mrs.Thuza Nwe  

5303052202 - 5303516073 รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  อนันตศานต์

5303516222 - 5403009987 อาจารย์พลอย  แสงลอย

5403011272 - 5403039034 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  พิพิธธนา

5403039752 - 5403070617 อาจารย์สุภัทรา  บุญปัญญโรจน์

5403500068 - 5403515769 อาจารย์ณัฐวรรณ  ชั่งใจ

5403515850 - 5503002411 รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง

5503002635 - 5503013152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะห์  หนุ่มสุข

5503013350 - 5503026113 อาจารย์ ดร.สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห

5503026733 - 5503045907 อาจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล

5503045949 - 5503501453 อาจารย์พัฒนเดช  กอวัฒนา

5503501461 - 5503510009 อาจารย์ปรีดา  เมธีภาคยางกูร

5503510173 - 5603002493 อาจารย์ดุสิตา  ปริญญาพล

5603002634 - 5603009027 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  น้อยนิมิตร

5603009035 - 5603018689 อาจารย์ ดร.สหโรจน์  กิตติมหาเจริญ

5603018705 - 5603035287 อาจารย์ ดร.สมชาย  เซ็มมี

   สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4901004178 - 5103024351 รองศาสตราจารย์มาตยา  อิงคนารถ

5103025168 - 5203070122 อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล

5203070981 - 5303044043 อาจารย์ปฐม  ตาคะนานันท์

5303044134 - 5403010340 รองศาสตราจารย์ศฤงคาร  พันธุพงศ์

5403011504 - 5403059040 รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  ภูมิถาวร

5403059669 - 5454000687 รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

5454001446 - 5503033325 รองศาสตราจารย์ผุสดี  จันทวิมล

5503033358 - 5503508235 อาจารย์ผะอบ  จึงแสงสถิตย์พร

5503508672 - 5603015370 อาจารย์ธิษณา  วีรเกียรติสุนทร

5603015693 - 5603035527 อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกุล

   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4903020354 - 5103027529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก

5103049283 - 5303004260 รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา  กรทับทิม

5303004443 - 5303059751 อาจารย์ ดร.ศศิ  อินทโกสุม

5303060270 - 5403027732 อาจารย์สิริชัย  โชคชัยสัมฤทธิ์

5403028532 - 5403502098 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส  ตาปสนันท์

5403502411 - 5503000274 อาจารย์อริศรา  กลับเจริญ

5503001470 - 5503019993 รองศาสตราจารย์อรุณทวดี  พัฒนิบูลย์

5503021627 - 5503046335 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน  กำปั่นทอง

5503047218 - 5503512369 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาวดี  หนุนภักดี

5503512567 - 5603015933 อาจารย์จิณห์นิภา  ทาสุคนธ์

5603016485 - 5603035451 อาจารย์พุฒิตา  สงวนไทร

   สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4903022145 - 5303021512 รองศาสตราจารย์ภาคินี  อัครมาส

5303023302 - 5403061301 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ศรีรัตนสมบุญ

5403062424 - 5503050071 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี  กุศลรอด

5503051269 - 5603035188 อาจารย์ไพรินทร์  สิมมา

   สาขาวิชาปรัชญา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4903007526 - 5203077093 รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี

5203084701 - 5303504186 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์  ศุภนคร

5303504681 - 5403043713 รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์

5403045353 - 5501014111 รองศาสตราจารย์นงเยาว์  ชาญณรงค์

5501044233 - 5503041500 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  มารคแมน

5503042144 - 5603000364 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้  สงวนสกุล

5603001776 - 5603033480 อาจารย์ตรีนุช  พลางกูร

   สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4901002636 - 5103402839 รองศาสตราจารย์วัฒนา  พุทธางกูรานนท์

5103402847 - 5303028376 รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  สุวรรณเพิ่ม

5303028442 - 5403039976 รองศาสตราจารย์วาริศา  พลายบัว

5403040032 - 5554006873 อาจารย์ชุติมา  ผิวเรืองนนท์

(อ่านต่อหน้า 7)
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   สาขาวิชาภาษารัสเซีย

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4903051136 - 5403035990 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน

5403037178 - 5503031832 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภักดิ์  จันทร์สุกรี

5503036013 - 5603035436 อาจารย์พัชรภี  ฐาปโนสถ

   สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4903024166 - 5403025306 อาจารย์ศุภรัตน์  ตี่คะกุล

5403025603 - 5503041294 อาจารย์กิติยวดี  ชาญประโคน

5503041831 - 5603035568 อาจารย์นันทพร  พุ่มมณี 

   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4902503772 - 5203002422 รองศาสตราจารย์เพชราภรณ์  จันทรสูตร์

5203006993 - 5303501331 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  พาวินันท์

5303501356 - 5403511545 อาจารย์ ดร.ภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน

5403511636 - 5503514019 อาจารย์พรชิตา  อุปถัมภ์

5503514845 - 5603035345 อาจารย์ศิริงาม  แผลงชีพ

   สาขาวิชาภาษาสเปน

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4903003954 - 5303031446 รองศาสตราจารย์สมร  วิเศษมณี

5303035033 - 5403051146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์

5403051401 - 5503008111 อาจารย์รัฐพร  อมตวนิช

5503015348 - 5603034439 อาจารย์ ดร.โอฬาร  พฤติศรัณยนนท์

   สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4901004756 - 5003515904 รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์  โศภณคณาภรณ์

5003517348 - 5106520728 อาจารย์ก้องสกล  กวินรวีกุล

5107004151 - 5203511737 รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์  ฐานดี

5203513857 - 5303039530 อาจารย์อุบลศรี  เสนาะรักษ์

5303039852 - 5402044282 อาจารย์ ดร.สุวิมล  อังควานิช

5402049570 - 5403513723 อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

5403513731 - 5503021882 อาจารย์นภสม  นิจรันดร์

5503021916 - 5503048208 อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  วอกลาง

5503048299 - 5504026229 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร  ชั้นไพบูลย์

5504035634 - 5603016972 รองศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อมรเลิศวิทย์

5603016998 - 5603035360 รองศาสตราจารย์ปฐม  ทรัพย์เจริญ

   สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4901031411-5603008714 อาจารย์ ดร.นพธร  ปัจจัยคุณธรรม

   สาขาวิชาภาษาจีน

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5003032983 - 5303010465 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์

5303010481 - 5403021669 อาจารย์สิริกมล  สิริสัมพันธ์

5403022451 - 5403514549 อาจารย์เศวรัตน์  วนาสุขพันธ์

5403515066 - 5503028796 Mrs.Zheng Yan Yan

5503029067 - 5503509969 รองศาสตราจารย์เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

5503509977 - 5603017566 Mr.Jia Qing

5603017590 - 5603035543 Miss Song Ruirong

   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5102051322 - 5603007252 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์

5603007401 - 5603021782 Miss Kana Taira

5603021931 - 5603035584 Mr.Takuji  Wakabayashi

  ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา      (ต่อจากหน้า 6)
คณะเศรษฐศาสตร์ 

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4901055352-4907500096 รองศาสตราจารย์เสรี  ลีลาลัย

4907500351-5007002990 รองศาสตราจารย์วรณี  จิเจริญ

5007003055-5007501454 รองศาสตราจารย์จรินทร์  เจริญศรีวัฒนกุล

5007501462-5107002593 รองศาสตราจารย์กาญจนา  ธรรมาวาท

5107002684-5107006388 รองศาสตราจารย์ปัญญา  อุดมระติ

5107006420-5204016009 รองศาสตราจารย์อติ  ไทยานันท์

5204034077-5207002964 รองศาสตราจารย์สุนทร  ราชวงศ์ศึก

5207002972-5207005777 รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร  โพธิ์งาม

5207005819-5207009464 รองศาสตราจารย์บุญธรรม  ราชรักษ์

5207009522-5307000702 รองศาสตราจารย์กาญจนา  สงวนวงศ์วาน

5307000744-5307002872 รองศาสตราจารย์สุกัญญา  ตันธนวัฒน์

5307002880-5307004753 รองศาสตราจารย์วันชัย  ริมวิทยากร

5307004779-5307500602 รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  นิลใบ

5307500628-5407000271 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร  หอมขจร

5407000289-5407001212 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  บุษยวิทย์

5407001238-5407002327 รองศาสตราจารย์อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม

5407002335-5407003432 รองศาสตราจารย์จิตรา  ตุวิชรานนท์

5407003457-5407004620 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาดา  ประภาพันธ์

5407004646-5407006047 รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  พรพิไลพรรณ

5407006062-5407500346 รองศาสตราจารย์อัญชลี  ค้อคงคา

5407500353-5407501245 รองศาสตราจารย์สุณี  ฉัตราคม

5407501252-5507000130 รองศาสตราจารย์โกมล  ปราชญ์กตัญญููู

5507000148-5507000791 รองศาสตราจารย์นคร  ยิ้มศิริวัฒนะ

5507000809-5507001450 รองศาสตราจารย์วสันต์  ภูวภัทรพร

5507001468-5507002144 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  บุญเสริม

5507002151-5507002839 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ  ตระการวชิรหัตถ์

5507002847-5507003514 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรมน  เจรีรัตน์

5507003522-5507004165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

5507004173-5507500055 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำจวน  เบญจศิริ

5507500063-5507500733 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  บูรณะคุณาภรณ์

5507500741-5507501400 อาจารย์ ดร.ชำนัญ  มงคลเกษม

5507501418-5607000659 อาจารย์ธัญญารัตน์  ทองพาศน์

5607000667-5607001293 อาจารย์นงนุช  อินทรวิเศษ

5607001301-5607001939 รองศาสตราจารย์วิรัช  ธเนศวร

5607001947-5607002572 รองศาสตราจารย์สมรักษ์  รักษาทรัพย์

5607002580-5607003224 อาจารย์อภิวีร์  อันตรเสน

5607003232-5607003893 อาจารย์ ดร.เบญจวรรนรี  โชติช่วงนิรันดร์

5607003901-5607004487 อาจารย์ขวัญ  เพชรสว่าง

   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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 จากตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำเสนอความหมายและความสำคัญของกฎว่าด้วย 

แหล่งกำเนิดสินค้า พร้อมกับเงื่อนไขและเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าโดยทั่วไป 

ให้กับท่านผู้อ่านแล้วนั้น 

 การเปล่ียนรูปสินค้าในสาระสำคัญจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อ่ืนด้วย 

เพราะว่าเพ่ือให้มีการระบุการเปล่ียนรูปสินค้าในสาระสำคัญคร้ังสุดท้ายอย่างแน่ชัด 

หลักเกณฑ์ทั่วไปอื่นจึงถูกนำมาใช้พิจารณาด้วย ดังนี้

 - การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC) 

หมายถึง เงื่อนไขที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของสินค้าจะพิจารณา 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเลขพิกัดอัตรา กล่าวคือแหล่งกำเนิดเมื่อนำเข้า 

วัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตแล้ว มีการเปลี่ยนจากประเภทพิกัดฯ หนึ่งไปเป็น 

สินค้าที่เลขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าส่งออกที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงพิกัด 

ศุลกากรมี 5 ระดับ ดังนี้

 1.) การเปลี่ยนแปลงในระดับหมวด (Change of Section: CS) คือ แหล่งกำเนิด 

เมื่อนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านขบวนการผลิตแล้วทำให้พิกัดสินค้าส่งออกเปลี่ยนแปลง 

จากหมวดหนึ่งเป็นหมวดอื่น มี 21 หมวด 97 ตอน ดังนี้

 หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ตอนที่ 1 - 5)                   

 หมวด 2  ผลิตภัณฑ์จากพืช (ตอนที่ 6 -14)

 หมวด 3 ไขมันและน้ำมันท่ีได้จากสัตว์หรือพืชและผลิตภัณฑ์ท่ีแยกได้จากไขมัน  

     และน้ำมันดังกล่าวฯ (ตอนที่ 15)

 หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน้ำส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ 

     ที่ใช้แทนยาสูบฯ (ตอนที่ 16 - 24)

      หมวด 5  ผลิตภัณฑ์แร่ (ตอนที่ 25 - 27)

 หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี (ตอนที่ 28 - 38)

 หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง (ตอนที่ 39 - 40)

 หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ (ตอนที่ 41 - 43)

 หมวด 9 ไม้และของทำด้วยไม้ (ตอนที่ 44 - 46)

 หมวด 10 เยื่อไม้และกระดาษ (ตอนที่ 47 - 49)

 หมวด 11 สิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ (ตอนที่ 50 - 63)

 หมวด 12 ของสำเร็จรูป (ตอนที่ 64 - 67)

 หมวด 13 หิน ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องแก้ว (ตอนที่ 68 - 70)

      หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ (ตอนที่ 71)

 หมวด 15 โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ (ตอนที่ 72 - 83)

 หมวด 16 เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ตอนที่ 84 - 85)

 หมวด 17 ยานบก ยานน้ำ อากาศยาน (ตอนที่ 86 - 89)

 หมวด  18   อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์  การแพทย์  เคร่ืองดนตรี  นาฬิกา (ตอนท่ี 90 - 92)

 หมวด 19 อาวุธและกระสุน (ตอนที่ 93)

 หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที่ 94 - 96)

 หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวัตถุ (ตอนที่ 97)

 2.) การเปลี่ยนแปลงในระดับ 2 หลัก (Change of Chapter: CC) คือ แหล่ง 

กำเนิดเมื่อนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านขบวนการผลิตแล้วทำให้พิกัดสินค้าส่งออก 

เปลี่ยนแปลงจากตอนพิกัดหนึ่งเป็นตอนพิกัดอื่น เช่น การผลิตน้ำสับปะรด 

ซึ่งเปลี่ยนจากสับปะรดสดตอนพิกัด 08 (0804.30) เป็นน้ำสับปะรดตอนพิกัด 20 

(2009.41) เป็นต้น

 3.) การเปลี่ยนแปลงในระดับ 4 หลัก (Change of Tariff Heading: CTH) 

คือ สินค้าจะได้แหล่งกำเนิดเม่ือนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านขบวนการผลิตแล้วมีการเปลี่ยนจาก 

ประเภทพิกัดหน่ึงไปเป็นสินค้าในประเภทพิกัดอ่ืน เช่นไม้ท่อนถากเอกเปลือกออกแล้ว  

(พิกัด 4403) นำเข้ามาแปรรูปเป็นแผ่นไม้พลายวู้ด (พิกัด 4408)

 4.) การเปล่ียนแปลงในระดับ 6 หลัก (Change of Tariff Subheading: CTSH) 

คือ สินค้าจะได้แหล่งกำเนิดเมื่อนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตแล้วมีการ 

เปล่ียนจากประเภทพิกัดย่อยหน่ึงไปเป็นสินค้าในประเภทพิกัดย่อยอ่ืน เช่นส่วนประกอบ 

เคร่ืองปรับอากาศ (แชสซีส์) (พิกัด 8415.90) นำเข้ามาแปรรูปเป็นเครื่องปรับอากาศ 

แบบติดหน้าต่าง (พิกัด 8415.10)

 5.) การเปลี่ยนแปลงในระดับ 11 หลัก (Change of Statistics code: CTSH) 

คือ การเปลี่ยนประเภทพิกัดไปเป็นประเภทพิกัดที่แยกออกมา หรือการเปลี่ยนพิกัด 

ไปเป็นพิกัดย่อยที่แยกออกมา เป็นการเปลี่ยนรหัสสินค้า (Code for goods) และ 

รหัสหน่วยสินค้า (Unit of goods) เช่น ผู้ประกอบการนำผ้าทอทำด้วยไหม (พิกัด 

5007.10.000.01) นำเข้ามาแปรรูปเป็นผ้าทอทำด้วยไหม (พิกัด 5007.10.000.02)

 ปัจจุบันนิยมมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงในระดับ 4 หลัก

 - กฎการเพ่ิมมูลค่าสินค้า หมายถึง ต้นทุนการผลิตข้ันสุดท้ายจากโรงงาน ลบด้วยมูลค่า 

ของวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศภาคีท่ีสำแดงเพ่ือผ่านพิธีการศุลกากรเพ่ือใช้ในการผลิต

 3. กระบวนการ (ขั้นตอน) การผลิตอย่างง่าย  (Minimum Transformation)  

เป็นกระบวนการซึ่งหากไม่ได้มีขั้นตอนใดเพิ่มเติม จะไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้า อันได้แก่ 

1) ขั้นตอนหรือกระบวนการในการรักษาสภาพสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ 

เคลื่อนย้ายหรือการเก็บ 2) ขั้นตอนหรือกระบวนการเพื่อการขนส่ง และ 3) ขั้นตอน 

หรือกระบวนการเพื่อการบรรจุ หรือเพื่อการเสนอขาย

 โดยมีตัวอย่าง เช่น การทำเครื่องหมาย เลขหมาย การติดตรา บนบรรจุภัณฑ์ 

การติดหรือเคลือบเครื่องหมายเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ การแช่เย็น การล้าง 

หรือทำความสะอาด การทำให้แตก การแยกส่วนประกอบด้วยน้ำหรือด้วยวิธีการ 

ทางน้ำ การจัดรวมเพื่อบรรจุ ขั้นตอนหรือกระบวนการเพื่อการบรรจุหรือ เพื่อการ 

เสนอขาย การทำให้แข็ง การบรรจุ แยกบรรจุ หรือแบ่งบรรจุใหม่ การจัดเตรียม 

เพื่อขาย หรือการตรวจสอบคุณภาพ การทำเครื่องหมาย การคัดแยกส่วนที่เสียออก 

การทำเค็ม การทดสอบ การคัดแยก การกระจาย และการทำให้แห้ง เป็นต้น 

 ดังนั้น สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์

ว่าสินค้าได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก หรือการเปลี่ยนรูป 

สินค้าในสาระสำคัญ ซึ่งต้องพิจารณาแยกกันตามที่อธิบายมาแล้วในตอนที่ 1 ส่วน 

กระบวนการการผลิตอย่างง่ายจึงเป็นการพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้สินค้าน้ันได้รับประโยชน์ 

จากถิ่นกำเนิดสินค้า 

 ตอนต่อไป ผู้เขียนจะขอนำเสนอแนวทางสากลที่ใช้พิจารณาแหล่งกำเนิด 

สินค้า โดยจะขอนำเสนอหลักการขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 

WTO) มาให้ท่านผู้อ่านครับ

แนะนำกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า: จาก WTO ASEAN สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)
    อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ             คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ดร.ปริญญาภรณ์  ลิมป์ศิระ                      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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กองบรรณาธิการ

    

จิรศักดิ์  พุมดวง                                                     สำนักกีฬา

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อควรปฏิบัติอย่างไร?...

¡ÿ¡°’Ã“เพื่อสุขภาพ

 1. การปฏิบัติในคร้ังแรก ควรกระทำอย่างค่อยเป็น 

ค่อยไป ช้า และนุ่มนวลจนกระท่ังมีความรู้สึกตึงท่ีบริเวณ 

กล้ามเนื้อส่วนที่ทำการยืดเหยียด โดยหยุดนิ่งค้างไว้ 

ณ ตำแหน่งท่ีมีอาการตึงกล้ามเน้ือประมาณ 10 - 30 วินาที 

จากนั้นจึงผ่อนคลายกล้ามเนื้อกลับสู่ท่าเริ่มต้น

 2. การปฏิบัติในครั้งที่สอง ควรเพิ่มระยะของ 

การยืดเหยียดกล้ามเน้ือมากข้ึนกว่าในคร้ังแรก จนกระท่ัง 

ได้รับความรู้สึกตึงของกล้ามเน้ือท่ีเพ่ิมมากข้ึนกว่าคร้ังแรก 

ซ่ึงอาจจะมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยเกิดข้ึนท่ีบริเวณกล้ามเน้ือ 

และเอ็นกล้ามเน้ือส่วนท่ีได้รับการยืดเหยียด หยุดน่ิงค้างไว้ 

ณ ตำแหน่งท่ีมีอาการตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อย ประมาณ 

10-30 วินาที จากนั้นจึงค่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อกลับสู่

ท่าเริ่มต้น

 3. การปฏิบัติในครั้งที่สามและสี่ พยายามเพิ่ม 

ระยะของการเคล่ือนไหวหรือพยายามยืดเหยียดกล้ามเน้ือ 

ให้มากย่ิงข้ึนกว่าคร้ังท่ีผ่านมา และหยุดน่ิงค้างไว้ ณ ตำแหน่ง 

ท่ีมีอาการตึง หรือเจ็บปวดเล็กน้อย ประมาณ 10 - 30 วินาที  

จากนั้นจึงค่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อกลับสู่ท่าเริ่มต้น

 4. ไม่ควรทำการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนที่ 

ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะของการกระตุก 

กระชาก หรือเคลื่อนไหวร่างกายเร็ว ๆ ซึ่งอาจจะก่อ 

ให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดท่ีเอ็นกล้ามเน้ือ 

(Tendon) ในส่วนที่ทำการยืดเหยียดได้

 5. ควรทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่ละส่วน 

อย่างน้อย 2-3 ครั้ง อย่างมาก 4-6 ครั้ง

 6. ควรเริ่มด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

ไปสู่กล้ามเนื้อมัดเล็ก

 7.  ควรยืดเหยียดกล้ามเน้ือทีละมัดหรือทีละส่วน 

ไม่ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลายส่วนในเวลาเดียวกัน

 8. ควรผ่อนคลายกล้ามเน้ือส่วนท่ีกำลังยืดเหยียด

 9. ควรยืดเหยียดกล้ามเน้ือจนกระท่ังถึงตำแหน่ง

ที่มีอาการตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อย

 10. ควรหยุดนิ่งค้างไว้ประมาณ 10-30 วินาที  

ณ ตำแหน่งที่มีอาการตึงหรือเจ็บปวดเล็กน้อย

 11. ควรเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วน

ที่มีอาการตึงเครียดให้มากเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  

แต่ต้องไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตามมาในภายหลัง  

เมื่อเสร็จสิ้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

 12. พยายามยืดเหยียดกลุ่มกล้ามเนื้อที่สำคัญ 

และจำเป็นท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเคล่ือนไหว

หรือจำเป็นต้องใช้ในกีฬาน้ัน ๆ ด้วยการพยายามยืดเหยียด

ให้เต็มระยะการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

 13. ไม่ควรกล้ันลมหายใจในขณะทำการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อ

 14. ควรหายใจเข้าและหายใจออกอย่างช้า ๆ ในขณะ 

ทำการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ  ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย 

ได้ดียิ่งขึ้น

 15. ควรทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำ 

สม่ำเสมอทุกวัน หรืออย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์

หลีกเลี่ยงวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ดังต่อไปนี้

 1. ไม่ควรปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย

ความเร็ว ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งตัว แทนที่จะ 

คลายตัว   ทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

 2.  ไม่ควรกล้ันลมหายใจในขณะยืดเหยียดกล้ามเน้ือ 

ควรหายใจเข้าออกช้า ๆ และสม่ำเสมอในขณะปฏิบัติ  

เพ่ือให้กล้ามเน้ือได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

 3. ไม่ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อจนกระทั่งรู้สึกเจ็บ

ปวดมาก แต่ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อจนกระทั่งถึงจุดที่

รู้สึกว่าตึงหรือมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยให ้

ประสาทยับยั้งเกิดการรับรู้และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

*******************

ข้อมูลจาก  รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์  ภาควิชาพลศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถาม	ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์รหัส 

5306..... มีคำถามดังนี้ 

 1.  ดิฉันเรียนจบครบตามหลักสูตรการศึกษา 

เมื่อภาค S/2555 แล้ว จะดำเนินการอย่างไรต่อ  

 2. ดิฉันรีเกรด 1 วิชาในภาค S/2555 

 3. ดิฉันย้ายจาก Plan A มาเป็น Plan C  

แต่ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายต้องทำอย่างไร 

ตอบ 1. ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไปยื่นเรื่อง 

แจ้งจบการศึกษาท่ีงานทะเบียนของคณะรัฐศาสตร์ 

ชั้น 2 (ในวันและเวลาราชการ)

  1.1 ใบบันทึกภาวะการมีงานทำ ‘‘โดยกรอก 

ข้อมูลได้ที่ www.mis.ru.ac.th/RU_ job.jsp

  1.2 ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 3 ภาคสุดท้าย 

กรณีทำหายสามารถขอสำเนาได้ที่ งาน One Stop 

Service อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1

  1.3 ใบเช็คเกรดขอได้ที่ งาน One Stop 

Service อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 (ค่าธรรมเนียม 

ใบเช็คเกรด 20 บาท)

  1.4  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

 2. นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการแต่อย่างใด  

มหาวิทยาลัยจะปรับให้โดยอัตโนมัติ

 3. นักศึกษาไม่ต้องแจ้งย้ายสาขาฯ เพราะ 

กระบวนวิชาของ PLAN A และ PLAN C 

นั้นอยู่ในสาขาเดียวกัน คือ สาขาวิชารัฐศาสตร ์

ซ่ึงเป็นการเรียนร่วมกัน นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 

PLAN ใดก็ได้ เมื่อไปดำเนินการแจ้งจบที่คณะ 

ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าเรียน PLAN ใด อนึ่ง หากมี 

ข้อสงสัยประการใดสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 

งาน One Stop Service โทรศัพท์ 0-2310-8890, 

งานทะเบียนคณะรัฐศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2310-

8446-7

ถาม ผมเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อหลายปีมาแล้ว และได้ถูกลงโทษทางวินัยโดย 

โดนสั่งลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ขณะนี ้

ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ในการที่ผมจะกลับ 

มาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกได้หรือไม่ 

ขอความกรุณาตอบให้ผมทราบด้วย ผมจะรอ 

อ่านข่าวรามคำแหงจากรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ 

ตอบ จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522 ข้อ 11 นักศึกษา 

ผู้ใดถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาประสงค ์

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอีก ให้ยื่นคำร้องเป็น 

หนังสือต่อคณบดีแห่งคณะซึ่งผู้ถูกลงโทษ โดยมี 

หนังสือรับรองของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

และผู้อื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อถือได้อีก 1 คน 

รวมเป็น 2 คน ว่าต้ังแต่ถูกลบช่ือจนถึงขณะย่ืนคำร้อง  

ผู้ถูกลบชื่อได้ประพฤติตนเรียบร้อยตลอดมาและ 

รับรองว่าจะสอดส่องดูแลให้ผู้ถูกลบช่ือประพฤติตน 

อยู่ในระเบียบและวินัยของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ต่อไป เม่ืออธิการบดีเห็นสมควรก็ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณา

 กรณียื่นคำร้องขอเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อนี้  

จะกระทำได้ต่อเม่ือพ้นกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าสองปี

นับแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยส่ังให้ลบช่ือออกจากทะเบียน

นักศึกษา ถ้าคราวแรกสภามหาวิทยาลัยไม่ให้รับเข้าเป็น

นักศึกษา นักศึกษาผู้ถูกลบช่ืออาจย่ืนคำร้องขอเข้าเป็น

นักศึกษาอีกคร้ังหน่ึง เม่ือพ้นกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า

หน่ึงปีนับแต่วันลงมติของสภามหาวิทยาลัยในการย่ืน

คราวแรก ถ้าสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่ให้รับอีกเป็น 

คร้ังท่ีสอง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยไม่พึงปรารถนาท่ีจะรับ

ผู้ร้องเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้อีกต่อไป

 จากข้อบังคับข้างต้น ถ้าถูกลบชื่อออกจาก 

การเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีแล้ว ให้ยื่นคำร้อง

ต่อมหาวิทยาลัยโดยมีผู้รับรองความประพฤติ 2 คน 

คือ ผู้ปกครอง 1 คนและผู้ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ 

เช่น อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน หรือข้าราชการ, 

ครู, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ซึ่งสามารถรับรองว่า 

ผู้ยื่นคำร้องมีความประพฤติเรียบร้อย และสามารถ 

สอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ยื่นคำร้องได้  

เมื่อยื่นคำร้องแล้วให้รอคำสั่งจากทางมหาวิทยาลัย 

ถ้ามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถรับกลับ 

เข้ามาเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยจะมีคำส่ังอนุมัติ 

ต่อไป
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ภาค 1, และภาคซ่อม 1 / 2556

ENG 2601 (EN 230)
ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง

วรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

 ตำราเรียน ความรู้เบ้ืองต้นในเร่ืองวรรณคดี 

อังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดยเสริมจิตร สิงหเสนี  

และ ธัญญรัตน์  ปาณะกุล

 การศึกษาตำรา อ่านเน้ือหาท้ังหมดเพ่ือความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง สำหรับเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ภาคหนึ่ง  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

- ลักษณะวรรณกรรมและวรรณคดี

- คุณสมบัติและประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี

- วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

- นักประพันธ์เอก และผลงานสำคัญๆ ของแต่ละสมัย

-  ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

 ภาคสอง  ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์ 

บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ชนิดต่างๆ โดยเน้น 

บทคัดเลือก 7 ชิ้น ดังต่อไปนี้

Poetry  1. Cargoes   p.106

  2. Fair Daffodils  p.126

  3. Full Fathom Five  p.128

  4. Does the Road Wind Uphill... p.142

Prose  5. Lord of the Flies  p.161

  6. Domestic Relations  p.178

  7. European Painting and Sculpture p.195

 การวัดผล  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ เวลาสอบ 

 2 ชั่วโมง
รศ.รมณี  กอวัฒนา

ENG 3704 (EN 339)
วรรณคดีอังกฤษสมัยศริสต์ศตวรรษที่ 18

ภาค 1 / 2556

 ตำรา  1. วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 18  

โดย รศ.จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

 2. Gulliver’s Travels by Jonathan Swift 

(หากหาซื้อหนังสือไม่ได้ ให้ติดต่อซื้อเอกสารได้ที ่

คุณอดิศัย  ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์)

 เน้ือหา 1. ความรู้ท่ัวไป และความเข้าใจเก่ียวกับ 

ลักษณะสำคัญของวรรณคดีอังกฤษสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18

 2. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนักเขียน 

สำคัญ ลักษณะการเขียน และผลงานที่สำคัญของเขา 

ดังต่อไปนี้

 Pope: Essay on Man II (p.40)

   Hampton Court (p.52)

 Steele: The Spectator Club

 Addison: Sunday in the Country

 Richardson, Fielding, Smollett, and Sterne 

ศึกษาบทตัดตอนในตำรา

 Swift: Gulliver’s Travels ศึกษา 2 ตอน คือ 

Lilliput, and Brobdingnag

 Johnson: The Vulture

 Boswell:  London Journal

 Gray: Ode on the Dead of a Favourite Cat

 Goldsmith: The Deserted Village

 Blake: Infant Joy and Infant Sorrow; The 

Lamb and the Tiger; Nurse’s Song

 Burns: Sweet Afton; My Luve Is Like a Red, 

 Red Rose; To a Mouse

 การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย  เวลา 2.30  ชั่วโมง

 1. คำจำกัดความ หรือ คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ 

แนวคิด หลักปรัชญา หรือคำศัพท์ (30 คะแนน)

 2. การอธิบายความหมาย หรือตอบคำถาม 

เกี่ยวกับบทตัดตอนที่ยกมา (50 คะแนน)

 3. การอธิบาย พร้อมแสดงความคิดเห็นใน 

เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ Swift’s Gulliver’s Travels  

(20 คะแนน) 

 หรือ รายงานความยาวประมาณ 10 หน้าพิมพ์ 

(20 คะแนน) ส่งก่อนการสอบข้อเขียน สำหรับหัวข้อ 

รายงานให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนท่ีภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์

รศ.รมณี  กอวัฒนา

  
                                

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพนักกฎหมาย วันที่ 5-6 

กันยายน 2556  เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 2310 

คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 เพื่อให้นักศึกษาและ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาศักยภาพของ

ตนเองให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

 * การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ 

ในสายงานการประกอบอาชีพ ข้อมูลทางอาชีพ 

ทักษะทางอาชีพ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ความต้องการของ

ตลาดแรงงานของอาชีพนักกฎหมาย

 * การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพใน 

ตำแหน่งนิติกรภาครัฐและภาคเอกชน

 * การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพทนายความ

 * การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพท่ีปรึกษา

ด้านกฎหมาย (LAW FIRM)

 โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพนักกฎหมาย

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ี 

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคาร 

ศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 (ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ)

 ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความ 

จำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอน SECTION 01 

ของกระบวนวิชา CMS2307, CMS4903, CMS4953 

และ CMS5950 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 นี้ได้

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอน  SECTION 01 

ของกระบวนวิชา CMS2307, CMS4903, 

CMS4953 และ CMS5950 ในภาค 1 ปีการศึกษา 

2556 นี้

ม.ร.เตรียมความพร้อม
ให้ นศ.สู่อาชีพนักกฎหมาย

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็น 

จำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา  

ณ ชั้น 3 ห้อง 0322 อาคารสุโขทัย

  

                                การงดสอน SECTION 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

ม.ร.	รับนักศึกษา	M.B.A.	
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ	รุ่น	13

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา- 

กฎหมายธุรกิจ (Business Law) เปิดรับนักศึกษา รุ่นท่ี 13 

ต้ังแต่บัดน้ี - 31 ต.ค. 56 เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. 

และวันอาทิตย์เวลา 08.00-17.00 น. คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ผู้สนใจสอบ 

ถามรายละเอียด โทร.0-2310-8220, 089-656-3783, 

086-049-1767 หรือเว็บไซต์ http//www.bl-mba.ru.ac.th

  

                                นศ. กองทุนฯ ร่วมบริจาคโลหิต



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ กันยายน 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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร.รับโล่ฯ                                   (ต่อจากหน้า 3)

หัตถศิลป์ใบตองสด และนาฏยศัพท์พื้นฐานทาง 

นาฏกรรมไทย

 ‘‘ในนามของศูนย์ e-Learning มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  มีความภูมิใจที่การทำงานของศูนย์ฯ 

ได้ประสบความสำเร็จในระดับหน่ึง และมีความก้าวหน้า  

ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จนเป็นที่ยอมรับ 

ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นประโยชน ์

และคุณค่าการผลิตบทเรียนและเผยแพร่ความรู้  

ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย    

ทั้งนี้ รามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาส 

ทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป และมีพันธกิจที ่

สำคัญประการหนึ่งคือ การให้บริการทางวิชาการ 

แก่สังคม   จึงได้มีนโยบายดำเนินการด้าน e-Learning 

เพ่ือให้บริการด้านความรู้อย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน’’ 

ผอ.ศูนย์ e-Learning กล่าว

 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า การเสวนาทางวิชาการ 

เร่ือง “ใส่ใจสักนิด คิดก่อนใช้” เน่ืองในวันภาษาไทย 

แห่งชาติ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยปลุกจิตสำนึก 

และการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับ 

ผู้เข้าร่วมเสวนา เพราะภาษาไทยมีความสำคัญยิ่งใน 

การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย จึงขอ 

ฝากนักศึกษาให้ช่วยกันใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

ทั้งการพูดและเขียนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  

เพื่อให้ภาษาไทยอยู่คู่กับคนไทยสืบไป

ท่ีนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีในพิธีไหว้ครู 

คร้ังน้ี  สำหรับกิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ในวันน้ี 

จะสร้างความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ไม่ใช่ 

เพียงเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาเล่าเรียนท่ี 

รามคำแหง แม้หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ความเป็นครู 

เป็นลูกศิษย์ ความผูกพันระหว่างกันจะยังคงมีอยู ่

ต่อไป ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร ์

ที่แม้ว่าสำเร็จการศึกษาไปแล้วบัณฑิตก็จะยังคง 

วนเวียนมาพบปะ ขอคำแนะนำปรึกษาจากครูอาจารย์

บ่อยครั้ง ซึ่งครูอาจารย์ทุกคนก็ยินดีให้คำแนะนำ

มาโดยตลอด 

 คณบดีฯ กล่าวต่อไปว่า คณะศึกษาศาสตร์ 

ก่อต้ังข้ึนพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจวบจน 

ปัจจุบันเป็นเวลา 42 ปี จึงขอให้นักศึกษาได้ภาคภูมิใจ 

ในเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัย ที่ได้ผลิต 

บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในสาขาอาชีพต่างๆ 

มากมายหลายรุ่นขอให้นักศึกษาตระหนักเสมอว่า 

การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองสร้าง 

โอกาส ทำให้นักศึกษามีศักด์ิศรี และมีเกียรติในสังคม  

ดังน้ัน ต่อจากน้ีไปขอให้ทุกคนต้ังใจแสวงหาความรู้ 

ภายในรั้วรามคำแหงอย่างเต็มความสามารถ

 ด้วยความอุตสาหพยายามอย่างเต็มกำลัง 

ของตนเอง เพื่อจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับ 

ไปใช้เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

คณบดีศึกษาศาสตร์ฯ               (ต่อจากหน้า 12)

คณะมนุษยศาสตร์จัดเสวนาฯ      (ต่อจากหน้า 4)

  การประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก 

ครั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้รับทราบรายละเอียดของ 

หอพักที่เข้าร่วมโครงการฯ และซักซ้อมแนวปฏิบัติ 

ในการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะมีการ 

ประเมินใน 5 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หอพัก 

ความปลอดภัย สุขอนามัย การให้บริการ และการ 

จัดการดูแลเอาใจใส่ผู้พักอาศัย ท้ังน้ีเพ่ือให้การประเมิน 

ของคณะกรรมการฯ มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน

  ประธานคณะกรรมการภาคประชาชนกล่าว 

ต่อไปว่า หลังจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก 

ประเมินคุณภาพหอพักท่ีเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยแล้ว  

คณะกรรมการภาคประชาชนจะได้พิจารณาผลคะแนน 

และ “ติดดาว”  ให้กับหอพักที่ผ่านการประเมินต่อไป  

โดยกำหนดการประกาศผล และมอบโล่รางวัลแก่ 

หอพักที่ได้รับการ “ติดดาว”  ในเดือนกันยายน 2556 

  “มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจ 

เยี่ยมหอพักที่มาช่วยตรวจประเมินคุณภาพหอพัก 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งขอบคุณผู้ประกอบการ 

หอพักทุกแห่ง ท่ีให้ความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

ถือเป็นเร่ืองดีท่ีทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือร่วมใจกัน 

เพื่อให้ลูกหลานของเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

และมีความสุขในการพักอาศัยในหอพัก”

262 หอพักฯ                               (ต่อจากหน้า 12)
สำคัญที่สุดคือการคิด การวางแผน ที่เป็นไปอย่าง 

รวดเร็วและมีประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้นั้นครูคิดว่า 

น้องเมย์คงจะมีอย่างเปี่ยมล้นในเรื่องของแบดมินตัน 

แต่ถ้าในเร่ืองของฟุตบอล หรือในเร่ืองอ่ืน น้องเมย์ก็อาจ 

จะไม่เก่ง ก็อยู่ในประโยคท่ีว่าเราเป็นครูกันคนละอย่าง 

น่ันเอง จะอย่างไรก็ตามแต่ ส่ิงท่ีน้องเมย์ทำน้ันเป็นต้นแบบ 

และยิ่งได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของเธอ ที่เธอบอกว่าเธอ

ยังไม่ทิ้งการเรียน เธอก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียน 

ปลีกเวลาให้กับการเรียน ก็อาจจะเป็นงานหนักข้ึนบ้าง 

แต่ว่าก็ต้องตั้งใจ ที่ต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนนั้น  

เธอบอกว่าเธอจะได้ใช้ความรู้จากการเรียนน้ันในการ

ทำอะไรต่อมิอะไรในกาลภายหน้า 

 ตรงน้ีท่ีครูบอกว่า น้องเมย์มีต้นทุนสูงมาก ต้นทุน 

ในความคิด ต้นทุนในการคิดเป็นใช้เป็น ต้นทุนในการ 

รู้จักใช้ชีวิตศึกษา และรู้จักใช้เวลาท่ีเดินไปอย่างรวดเร็ว 

น้ันให้เป็นประโยชน์ต่อการท่ีจะได้เรียนรู้ ต่อการท่ีจะ 

ได้ส่ังสม และเช่ือว่าความท่ีเป็นคนมีหลักเกณฑ์หลักการ 

และมีวิธีการ ก็จะทำให้เธอประสบผลสำเร็จในชีวิต 

ท่ีสูงย่ิง เป็นพลเมืองท่ีดี เป็นประชากรท่ีดีของประเทศ 

ของเรา ยังความเจริญสู่ประเทศของเราได้ ครูคิดว่า 

ถ้ามีคนที่คิดได้คิดเป็น แล้วก็มีความเพียร มีกำลัง 

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีหลักเกณฑ์หลักการในระดับ 

น้องเมย์นั้นมากเท่าไหร่ ประเทศเราก็จะเจริญรุ่งเรือง 

มากเท่าน้ัน เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ 

  อาจารย์สมหมาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ- 

นักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนที่ต้องการ 

เรียนหนังสือ โดยมีงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง 

ทุนการศึกษาให้นักศึกษา ม.ร. ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้ 

ทำสัญญากับกองทุน กยศ. และ ม.ร. แล้ว ขอให้นักศึกษา 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีกองทุน กยศ. และ ม.ร. กำหนดไว้  

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการกู้ยืมเงิน และขอให้ 

มีวินัย ขยัน ต้ังใจเรียนให้สมกับท่ีได้รับทุนการศึกษาน้ี 

 ท่ีสำคัญ ขอให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ 

เพ่ือน  ช่วยเหลือสังคมทุกเม่ือเม่ือมีโอกาส   ใช้ทุนการศึกษา 

ท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์และเม่ือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

ให้คืนเงินและทำตามข้อตกลงให้ถูกต้องเพื่อกองทุนฯ 

จะได้นำเงินเหล่านั้นไปเป็นทุนการศึกษาให้รุ่นน้องรุ่น 

ต่อๆไปได้มีโอกาสเรียนหนังสือเหมือนท่ีรุ่นพ่ีได้รับด้วย

ปฐมนิเทศ นศ.กองทุนฯ               (ต่อจากหน้า 1) คณะวิทย์ฯ บรรยายสรุปฯ            (ต่อจากหน้า 1)

 ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจ 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯได้ตั้งแต่บัดนี้-21 

กันยายน 2556 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องรองคณบดี

ฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (อาคาร SCL ช้ัน 1)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๑) วันที่ ๒ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

ตัวอย่าง

262 หอพัก ร่วมโครงการหอพักติดดาว

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธานให้โอวาทในพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจำปี 2556 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่าง 

คับคั่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 

321 อาคารสุโขทัย 

 โอกาสนี้ น.ส.จารุณี คุณคำ ประธานชมรม 

จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า พิธีไหว้ครู 

ในวันนี้ประกอบด้วย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

จากชมรมศึกษาศาสตร์ ชมรมจิตวิทยา ชมรม 

ภูมิศาสตร์ ชมรมเทคโนโลยีการศึกษา ชมรมพลานามัย 

และชมรมคหกรรมศาสตร์ จำนวนกว่า 500 คน 

ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพ-

คณาจารย์และเป็นการเชิดชูเกียรติในวิชาชีพครู 

ด้วยเล็งเห็นว่าพิธีไหว้ครูเป็นโอกาสอันดีท่ีนักศึกษา 

จะได้แสดงความกตัญญู กตเวที และแสดงความ 

ชื่นชมต่อคุณงามความดีของคณาจารย์ทุกท่าน 

ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ อบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู ่

คุณธรรมในอนาคต พร้อมกันนี้มีพิธีมอบตัว 

เป็นศิษย์ เพื่อแสดงว่าลูกศิษย์ทุกคนยินดีน้อมรับ

ฟังคำแนะนำส่ังสอนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และ

คุณธรรมจริยธรรมจากคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

พร้อมท้ังจะได้นำความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับการถ่ายทอด 

ไปสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป

        จากนั้น  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า 

ครูอาจารย์ในคณะทุกคนมีความปลาบปลื้มใจ 

คณบดีศึกษาศาสตร์ย้ำวัฒนธรรมคณะฯ
คือความผูกพันครู-ลูกศิษย์

 นายจักรกฤช ศรีธนกฤช ผู้อำนวยการ 

กองกลาง ม.ร. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชา- 

นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   

เน่ืองใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เม่ือวันท่ี 

18 สิงหาคม 2556 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

(อ่านต่อหน้า 11)

  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักประชุม 

เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินหอพัก 

ตามโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  

16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมงานประชาสัมพันธ์  

อาคารสุโขทัย ชั้น 2  ซึ่งมีผู้ประกอบการหอพัก 

บริเวณโดยรอบ ม.ร. ทั้งย่านหัวหมากและวิทยาเขต 

บางนาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 262 หอพัก 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต  

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และประธาน  

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. เปิดเผยว่า ตามท่ี 

คณะกรรมการภาคประชาชนเดินหน้าพัฒนาคุณภาพ  

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. อย่างต่อเนื่องตาม 

โครงการ “หอพักติดดาว”  ซ่ึงปีน้ีเป็นการดำเนินการ 

คร้ังท่ี 5 เพ่ือจูงใจผู้ประกอบการให้ปรับปรุงสภาพ 

แวดล้อมของหอพักและเพ่ิมการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา 

ผู้พักอาศัยน้ัน การดำเนินการคร้ังน้ีได้รับความร่วมมือ 

จากผู้ประกอบการหอพัก บริเวณโดยรอบรามคำแหง  

(รามฯ 1 และ รามฯ 2) เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 

262 แห่ง ซ่ึงจากการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

พบว่ามีหอพักท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 

ภาคประชาชนกำหนด เช่น เป็นหอพักท่ีได้จดทะเบียน 

ถูกต้อง เป็นหอพักที่แยกประเภทหอพักหญิงและ 

หอพักชาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 158 แห่ง โดยอยู่ 

ในพ้ืนท่ีหัวหมาก (หน้ารามฯ และหลังรามฯ) 119 แห่ง  

และอยู่บริเวณวิทยาเขตบางนาอีก 39 แห่ง ทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักกำหนดการ 

ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพหอพักที่เข้าร่วม 

โครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการภาค 

ประชาชนกำหนด ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 

2556 (อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลายครับ ครูคุยกับลูกศิษย์ 

มาหลายฉบับ เรื่องเกี่ยวกับการเรียน การสอน 

การเริ่มต้นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พูดถึงเร่ืองต้นทุนท่ีสำคัญย่ิงของมนุษย์ 

ก็คือทุนการศึกษาหรือต้นทุนท่ีเกิดจากการศึกษา 

หมายความว่าศึกษาเล่าเรียนได้ความรู้กว้างขวาง 

ไม่ใช่แต่เฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้นอาจจะเป็น 

ตามอัธยาศัย หรืออาจจะเป็นเรื่องนอกระบบ 

อย่างไรก็ตาม ก็ถือว่าการเรียนรู้ การได้ฝึกฝน 

อบรมตนเอง ให้มีระเบียบวินัย ให้มีความรู้ท่ีว่าคิดได้ 

คิดเป็น และนำไปใช้ได้ นั่นก็เป็นต้นทุนที่สูงสุด

ที่เราควรมีติดตัวเอาไว้

 ครูเกร่ินไว้บ้างเหมือนกัน เร่ืองนักแบดมินตัน 

ที่เรียกกันว่าน้องเมย์ รู้สึกว่าเป็นเรื่อง talk of the 

town เป็นเร่ืองท่ีใครไม่พูดถึงเธอ ใครไม่ช่ืนอกช่ืนใจ 

เม่ือได้ทราบพฤติกรรมและทราบข่าวของการชนะ 

และวิถีต่าง ๆ ที่เธอปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ดีงามและ 

เป็นต้นแบบที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ว่าจะสำหรับ 

การศึกษาในระดับใด ก็เป็นเรื่องดีทั้งสิ้น

 ท่ีครูพูดว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับใดน้ัน 

ก็เพราะว่าน้องเมย์ยังไม่ได้เรียนถึงช้ันมหาวิทยาลัย 

แต่เวลาให้สัมภาษณ์ เวลาพูด หรือเวลาที่เธอ 

แสดงออก และเล่าถึงการกระทำของเธอ ทำให้ 

ครูมีความรู้สึกว่าเธอมีความรู้และก็เป็นคนส่ังสม 

เป็นคนที่เรียกกันง่าย ๆ ว่าเป็นผู้ใหญ่เกินตัว 

 ท่ีเป็นแบบน้ันก็เพราะว่า เธออยู่ในระเบียบ

วินัยของการเรียนรู้ ในการที่จะเล่นแบดมินตัน 

อยู่ในความอบรมของผู้ฝึกสอน และก็ดำเนินการ 

ตั้งอกตั้งใจเล่น ตั้งใจฝึกฝนไปตามวิธีการที่เธอ 

เชื่อมั่นว่าครูผู้ฝึกสอนเธอนั้นฝึกสอนเธอถูกทาง 

และประสงค์ที่จะให้เธอเป็นคนดี ประสงค์ที่จะ 

ให้เธอเป็นคนเก่ง ในการเล่นกีฬาน้ัน มิได้หมายความว่า 

มิพละกำลังเท่าไหร่ก็จะหักโหม จะถาโถมใช้แต ่

พละกำลัง น่าจะไม่ถูกต้องเสียเลยทีเดียว กำลัง 

วังชาหรือว่ากำลังร่างกายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง  

เป็นส่วนสำคัญของการท่ีจะทำให้เล่นกีฬาได้นาน 

และไม่เหน็ดเหน่ือยจนเกินไป พูดง่าย ๆ ว่ามีกำลัง

พอที่จะเล่นและเอาชนะการแข่งขันได้ 

 ในขณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นท่าทางไม่ว่า 

จะเป็นวิธีการใช้ข้อ ไม่ว่าจะเป็นมือเป็นเท้า การใช้ 

กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง การใช้สายตาและที่ 

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ


