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(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. เชิญนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

บัณฑิตรามคำแหง คว้ารางวัลซีไรต์ ประจำปี 2556

รามคำแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 124 แห่ง ย่านหัวหมากและบางนา

สถาบันภาษาเปิดทดสอบ
พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะนิติศาสตร์ รับ นศ. ป.ตรี ภาคพิเศษ

สมัครรับรางวัล “เพชรประดับรามฯ”
 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษา 

ที่มีความรู้ ความสามารถ มีกิจกรรม/ผลงานดีเด่น นำมาซึ่งชื่อเสียง 

และเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา  

เพชรน้ำหน่ึง และเพชรประดับรามฯ ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2556

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า  

การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยในแต่ละปี 

จะมีการมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง” และ 

“เพชรประดับรามฯ”  แก่นักศึกษาปัจจุบัน 

ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการ 

ยกย่องและเชิดชูเกียรติที่นักศึกษาได้ใช้ 

ความรู้ความสามารถจนสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณและให้กำลังใจกับนักศึกษา 

ท่ีประกอบคุณงามความดีจนเป็นท่ีประจักษ์  ตลอดจน

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  

(ภาค 2 ปีการศึกษา 2556) จังหวัดนครราชสีมา 

รุ่นที่ 3 ศึกษานอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์- 

วันอาทิตย์

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 27 ตุลาคม  

2556 ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 1 สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา  

โทร. 044-249-715, 084-674-3323 หรือดูรายละเอียด 

ทางเว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ http://www.law.ru.ac.th 

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  

เพื่อจัดระดับก่อนการฝึกอบรมโครงการ 

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป  

ครั้งที่ 46 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 สำหรับ 

ค่าสมัครสอบวัดระดับนักศึกษาและบุคลากร  

ม.ร. 100 บาท  บุคคลทั่วไป 120 บาท โดย 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 

2556

 คณะกรรมการตัดสินรางวัล 

ซีไรต์ประจำปี 2556 ประกาศให้กวีนิพนธ์ 

เร่ือง หัวใจห้องท่ีห้า ของ อังคาร จันทาทิพย์ 

ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2556 เน่ืองจาก  

หัวใจห้องที่ห้า นำเสนอเรื่องเล่าโดย 

จำลองวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ 

ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ การตั้ง 

ชุมชนจนถึงสังคมร่วมสมัย โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงสังคมเมือง ซ่ึงประกอบไปด้วย  

คนไร้บ้าน คนพลัดถิ่น คนกลุ่มน้อย  

โดยเช่ือมโยงเร่ืองเล่าในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ซ่ึงล้วนระทมทุกข์ นำเสนอการปะทะสังสรรค์ 

ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบ 

โล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หอพักคุณภาพบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ผ่านการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 5  

จำนวน 124 แห่ง โดยมีนางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์         เป็นประธานมอบรางวัล  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มอบเกียรติบัตรให้แก่หอพักที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ภายในงานมี ผศ.ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  

ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน ม.รามคำแหง  พล.ต.ต.วิมล 

เปาอินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  พ.ต.อ.วัฒนา  ยี่จีน  

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 3 พล.ต.อ.สรรค์หกิจ บำรุงสุขสวัสด์ิ   
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บัณฑิตรามคำแหงฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

          อังคาร จันทาทิพย์  เกิดเมื่อ 9 กรกฎาคม 2517  

ที่มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เริ่มเขียนบทกวีมาตั้งแต่ 

เรียนมัธยม มี “พระไม้”  เป็นครูกวีคนแรก จบปริญญาตรี 

จากคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทส่ือสารมวลชน  

เป็นบัณฑิตรุ่นที่ 26 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

สมาชิก “กลุ่มกวีหน้ารามฯ” 

 ปีนี้นับเป็นปีของอังคารที่ได้รับรางวัลใหญ่ๆ 

มากมาย เช่น รางวัลบทกวียอดเยี่ยม ของสมาคมภาษา 

และหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

รางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และ 

รางวัลซีไรต์เป็นรางวัลล่าสุด ปัจจุบันอังคารประจำกอง 

บรรณาธิการนิตยสาร Mars  

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

ผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง ผกก.สน. 

อุดมสุข  พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ  พรหมสวัสด์ิ  ผกก.สน.หัวหมาก  

พ.ต.อ.วัชรพงศ์ ดำรงค์ศรี ผู้แทน บก.น.4 นายอลงกฎ  

จิตต์ช่ืนโชติ หัวหน้าข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  

นางเทพวัลย์  ภรณวลัย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน 

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ ผู้แทน สท. นายสิน  

นิติธาดากุล ผอ.เขตบางกะปิ นายอาณัติ แย้มอยู่ ผอ.กลุ่ม 

การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็ก สท. พร้อมด้วย 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ผู้แทนภาครัฐและ 

ภาคเอกชน มาร่วมงาน

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า คณะกรรมการภาค 

ประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนักงาน 

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  

และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

ม่ันคงของมนุษย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐและ 

เอกชน จัดโครงการ “หอพักติดดาว”  ครั้งที่ 5  เพื่อให้ 

ผู้ประกอบการหอพักมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

หอพักอย่างต่อเนื่อง และเป็นการขยายเครือข่ายความ 

ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการหอพักกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และ 

ผู้พักอาศัย โดยดำเนินการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานฯ หอพักท่ีเข้าร่วมโครงการฯตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

5 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก  

2) ด้านความปลอดภัย  3) ด้านสุขอนามัย 4)  ด้านการ 

ให้บริการของหอพัก  และ5) ด้านการจัดการและการ 

ดูแลเอาใจใส่ผู้พักอาศัย  และนำผลการประเมินมาพิจารณา 

จัดลำดับเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานหอพัก

 ทั้งนี้ การจัดโครงการฯครั้งที่ 5 มีผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท้ังบริเวณ 

หัวหมากและวิทยาเขตบางนา สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

จำนวน 246  แห่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 

จำนวน 124 แห่ง เป็นหอพักที่ได้รับการประเมินใน 

ระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 18 แห่ง ระดับดีมาก (4 ดาว)  

48 แห่ง และระดับดี (3 ดาว) 58 แห่ง นอกจากนี้ ยังมี 

หอพักที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นหอพักในเครือข่ายที่ 

มีเจตนารมณ์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของหอพักอีก 14 แห่งด้วย 

 อธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมาย 

อันดีที่หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการ 

หอพัก ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

หอพัก และสิ่งที่น่ายินดีจากโครงการหอพักติดดาว 

ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าหอพัก 

มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน หอพัก 

หลายแห่งได้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจ 

เยี่ยมไปดำเนินการ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความ 

ปลอดภัย และการดูแลผู้พักอาศัย ทำให้หอพัก 

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานการให้ 

บริการและการจัดการที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน รวมท้ังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา  

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเอื้อต่อบรรยากาศการศึกษา 

เรียนหนังสือด้วย

 “ขอขอบคุณสำนักงาน สท. สำนักงานเขต 

บางกะปิ  สำนักงานเขตประเวศ  สถานีตำรวจนครบาล 

หัวหมาก สน.อุดมสุข สน.วังทองหลาง และคณะกรรมการ 

ภาคประชาชนทุกท่าน ท่ีร่วมกันจัดโครงการฯคร้ังน้ี  

จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณ 

ผู้ประกอบการหอพักทุกท่านที่มีเจตนารมณ์ที่ดี 

ในการพัฒนาหอพักให้มีคุณภาพมาตรฐานมากย่ิงข้ึน  

มหาวิทยาลัยจะพยายามยกระดับกิจกรรมนี้ให้มี 

มาตรฐาน และผลักดันไปสู่ระดับนโยบายแห่งชาติ 

ต่อไป”

 ด้านนางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   

กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจที่ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบด ี

คณะกรรมการภาคประชาชน และคณะทำงานของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เห็นถึงปัญหาของการ 

พัฒนาสังคมในส่วนของการดูแลหอพักและสวัสดิภาพ 

ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ซึ่งหอพักในประเทศไทย 

มีจำนวนกว่าหม่ืนแห่ง  การท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน 

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  

และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ สถานีตำรวจนครบาลในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้อง  

ภาครัฐและภาคประชาชนเช่ือว่าส่ิงท่ีท่านได้ดำเนินการ 

ไปจะเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนให้การดูแล 

หอพักและสังคมไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

 รมว.กระทรวง พม. กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณ 

ทุกท่านท่ีได้จัดโครงการหอพักติดดาวข้ึนต่อเน่ือง 

มาเป็นปีที่ 5 ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะปัญหาสังคม 

ในประเทศไทยยังมีอยู่มาก เยาวชนที่ต้องเข้ามา 

เรียนหนังสือ พ่อแม่ย่อมฝากความหวังไว้กับหอพัก  

ฉะนั้น ถ้าหอพักดีมีคุณภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะ 

สบายใจ ย่ิงถ้าเป็นหอพักท่ีมีความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน  

เป็นพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นน่าอยู่ และได้รับการรับรอง 

มาตรฐานคุณภาพยังจะเป็นการช่วยดูแลความปลอดภัย 

ของเยาวชนไทยในอีกทางหน่ึงด้วย

 ที่สำคัญ ขณะนี้ทางกระทรวง พม. ยังได้เชิญ 

อธิการบดี ม.ร. เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในคณะทำงาน 

ด้านหอพัก ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้อง 

เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลหอพักทั้ งหมดใน 

ประเทศไทย การจัดโครงการหอพักติดดาวสามารถ 

จุดประกายและสร้างความสำคัญให้แก่สังคม ขอให้ผู้ 

ประกอบการได้ยึดม่ันในมาตรฐานของการบริการ การดูแล 

หอพักและดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลานของตนเอง  

เชื่อมั่นว่าทุกหอพักจะได้ร่วมมือกันพัฒนาหอพักให้มี 

มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพราะเมื่อท่านได้ทำสิ่งที่ดีให้แก่ 

เยาวชนและสังคมไทยแล้ว รางวัลน้ีจึงเป็นรางวัลตอบแทน 

ในสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกท่านได้ดำเนินการมา 

      “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์  ขอขอบคุณ ม.รามคำแหง  สำนักงานส่งเสริม 

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ 

ผู้สูงอายุ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตวังทองหลาง   

สำนักงานเขตประเวศ  สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 

สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง สถานีตำรวจนครบาล 

อุดมสุข และคณะกรรมการภาคประชาชนทุกท่านที ่

ร่วมกันจัดโครงการฯคร้ังน้ีจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

และขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพักทุกท่านท่ีมีเจตนารมณ์ 

ที่ดีในการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานเอาไว้  

ขออวยพรให้หอพักทุกแห่งประสบความเจริญรุ่งเรือง   

และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จตลอดไป” 
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญ 

ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 

มาโดยตลอด ดังนั้น

 ในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา  

๕๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

 มู ล นิ ธิ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น - 

ราชสุดาฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน 

พระราชานุญาตจัดทำโครงการนามานุกรม 

วรรณคดีไทย และได้รับพระราชทาน 

พระราชานุญาตให้จัดทำขึ้น

 ศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ 

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ บอกว่า 

 โครงการดังกล่าวได้รวบรวมวรรณคดีไทย 

ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัวมหาราช (รัชการท่ี ๕) โดยแบ่งเป็น 

๓ ชุด คือ

        ๑. ชื่อวรรณคดี เป็นหนังสืออ้างอิง 

ซึ่งอธิบายชื่อวรรณคดีไทย จำนวนกว่า 

๓๐๐ เรื่อง มีเนื้อหาโดยสรุป

 ๒. ชื่อผู้แต่ง เป็นหนังสืออ้างอิง ซึ่ง 

รวมชื่อผู้แต่งวรรณคดี จำนวน ๒๐๓ ชื่อ

 ๓. เป็นหนังสืออ้างอิงที่รวบรวม 

ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่และปกิณกะ

 “ข่าวรามคำแหง” มีความยินดีท่ีจะแจ้ง 

ให้ทราบว่า บัดนี้ นามานุกรมดังกล่าวได้ 

จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 หนังสือน้ีจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี

 และเป็นแหล่งข้อมูลให้คนไทย 

ได้เรียนรู้วรรณคดีไทยซึ่งเป็นมรดกทาง 

วัฒนธรรมของชาติ

(อ่านต่อหน้า 9)

 “แพนเค้ก-เขมนิจ” ดารานักแสดง นำทีมศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันชื่อดังในแวดวงสังคม สวมใส่ผ้าไทย 

ตามสไตล์สมัยนิยม ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี คร้ังท่ี 9” เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556     

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างความประทับใจและบ่งบอกถึงความเป็นไทยท่ีคงอยู่คู่คนไทยมาถึงปัจจุบัน

 ‘แพนเค้ก’ เขมนิจ จามิกรณ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 

ดารานักแสดง กล่าวว่า เป็นปีท่ี  2   ท่ีได้มีโอกาสมาร่วมโครงการน้ีของรามคำแหง 

ยินดีและเป็นเร่ืองท่ีน่าช่ืนชมท่ีมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรมไทย เริ่มตั้งแต่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้สวมผ้าไทย 

ในชีวิตประจำวัน ซ่ึงเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ได้สืบทอดต่อกัน ซ่ึงปัจจุบัน 

ผ้าไทยมีหลากหลายรูปแบบ การที่พวกเราได้ร่วมกันคงความเป็นไทย 

ผ่านการสวมใส่ผ้าไทย แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์และความประณีต 

ในฝีมือคนไทยอย่างแท้จริง

 “ผ้าไทยเป็นของคนไทย ตนเองก็ชอบผ้าไทยยังได้นำมาออกแบบ 

ให้เป็นรูปแบบท่ีทันสมัยและสวมใส่ได้ในทุกโอกาส ทุกวันน้ีการสวมผ้าไทย 

ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ เด็กรุ่นใหม่ก็สามารถดีไซน์ออกมาให้ทันสมัยน่าสวมใส่ อยากให้รามคำแหง 

เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้น้องๆเยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้ช่วยกันรักษาผ้าไทย 

และประเพณีที่สวยงามของไทยเอาไว้”

 นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์  ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

และกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงานของ 

รามคำแหงครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเอกลักษณ์ของไทย และ 

ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เช่น โครงการศิลปาชีพ โครงการพระราชดำริ ฯลฯ เ

มื่อรามคำแหงดำเนินการมาแล้วหลายปี เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ควรที่

จะมีขึ้นต่อๆไป 

 “ฝากให้คนรุ่นใหม่หันมาแต่งกายด้วยผ้าไทยให้มากข้ึน การใส่ผ้าไทย 

ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นใคร หรือวัยไหน คนไทยทุกคนสามารถสวมใส ่

ได้ทุกโอกาส ผ้าไทยเป็นผ้าที่สวยงาม และเผยแพร่ไปในทั่วโลกแล้ว 

อยากให้น้องๆ คนรุ่นใหม่ สวมใส่ผ้าไทยของคนไทยเพื่อร่วมรักษาเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้ให้นานที่สุด” 

 ดร.ณัชชารีย์ ทินกร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าปริญญาเอก คณะพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์  กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์ลอว์เยอร์  จำกัด กล่าวว่า 

มีความภูมิใจท่ีได้ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” 

เป็นปีที่ 3 แล้ว ผ้าไทยในปัจจุบันมีการออกแบบตัดเย็บที่ทันสมัยมากขึ้น 

เช่นชุดที่ใส่ครั้งนี้เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่นำมาดีไซน์ให้เป็นสไตล์โมเดิร์นได้ 

ใส่แล้วเข้ากับวัยตนเอง งดงาม ไม่ได้ดูโบราณหรือดูมีอายุอย่างที่ใครๆคิด  

อยากให้เด็กรุ่นใหม่หันมาช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยของคนไทยท่ีนับวันย่ิงเร่ิม

ขยายวงกว้างไปสู่สากล ถ้าคนไทยไปที่ไหนแล้วใส่ผ้าไทยยังจะเป็นการ 

ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในอีกทางหนึ่งด้วย

 ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 

ศิษย์เก่าปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เจ้าของสถาบันปัญญ์สุข 

กล่าวว่า ส่วนตัวเป็นคนท่ีให้การสนับสนุนเร่ืองความเป็นไทย เม่ือมางาน

ผ้าไทยของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี ทุกวันน้ี 

คนไทยหันไปนิยมแบรนด์ของนอกมากขึ้น การดำรงอยู่หรือการอนุรักษ์ 

วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยหรือสินค้าไทย จึงเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุน 

และส่งเสริมให้ผ้าไทยโดดเด่นด้วยฝีมือคนไทย รามคำแหงควรจัดงานข้ึน

ทุกปีให้อยู่คู่กับคนไทย 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เร่ือง “การเตรียมความพร้อม 

ของคณะศึกษาศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน”  และ 

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาภาคประชาชนคณะศึกษาศาสตร์ โดยม ี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ภาคประชาชน คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะศึกษาศาสตร์ 

ร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 

322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 โอกาสน้ี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  สำราญจิตต์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า คณะศึกษาศาสตร์ 

มีนโยบายประชุมบุคลากรของคณะทุกภาคการศึกษา 

เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและ 

บริการอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ท่ีตรงกัน ซ่ึงส่งผลถึงการมีขวัญและกำลังใจในการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร รวมท้ังเพ่ือเป็นการเตรียม- 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากร  

รองรับการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

และระบบการศึกษา ดังนั้น การเตรียมความพร้อม 

และริเริ่มกลไกใหม่ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อ 

เสริมสร้างความมั่นคงทางการศึกษา จึงเป็นสิ่ง 

สำคัญยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีความเข้าใจเพื่อการ 

พัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป

 ท้ังน้ี การดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. 

ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในและ 

ภาคประชาชน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ภาคประชาชนคณะศึกษาศาสตร์ขึ้นตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้ภาคประชาชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกำหนด 

นโยบายของคณะให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงกับความ 

ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ 

ให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนที่ให้- 

ความร่วมมือ และสนับสนุนด้านเวลา ความคิดและ 

ทรัพยากรต่างๆแก่คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.  จำนวน 4 ราย 

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  ลาชโรจน์  ดร.มานิธ  มานิธิคุณ 

และนายพงศ์ธร  อินทวงศ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาภาค 

ประชาชนคณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่างๆของคณะทำให้เกิดการพัฒนา 

อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน ในปี 2558 ซึ่ง พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด 

คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 

ได้มีวิสัยทัศน์ถึงการรวมตัวของประเทศต่างๆ เป็น 

ประชาคมอาเซียนว่า เป็นการหลอมรวมประเทศ 

ที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน เพื่อสร้างเกราะคุ้มกัน 

และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศสมาชิกใน 

ภูมิภาคเอเซีย ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน สามารถ

ทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แตกแยก 

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า การเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง คือ การศึกษา เพราะฉะน้ัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาลต้องเร่งเข้ามา 

ช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุนส่งเสริมสถาบัน 

การศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้อง 

เข้าถึงเรื่องโครงสร้างประชากรของประเทศด้วย  

และเร่งสร้างการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Continuing 

education) ซึ่งบทบาทนี้เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ท่ีจะเข้าไปช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชน 

ให้สามารถสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเพิ่มขึ้นตาม

อัตราส่วนของประชากรประเทศไทย

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 

ถือว่าอยู่ในเวทีการศึกษามายาวนานและสง่าม่ันคง 

รับใช้สังคมและบ้านเมืองทางด้านการศึกษา 

อย่างเต็มที่มาโดยตลอด ในฐานะอธิการบดี ม.ร. 

จะเร่งพบปะอาจารย์ตามคณะต่างๆ เพื่อช่วยกัน 

เสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนา 

การศึกษา หากมีช่องทางใดท่ีสามารถขับเคล่ือนหรือ 

ต่อยอดการศึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สังคม 

และประเทศชาติ ก็จะเร่งทำและขอให้บุคลากรรามคำแหง 

ทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่าน 

สื่อต่างๆ ตลอดเวลา หากพบเห็นสิ่งใดดีก็ขอให้ 

บอกต่อและส่ิงใดไม่ดีเท่าท่ีควรก็ขอให้ช่วยกันแก้ไข

ต่อไป”

คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ก่อตั้ง 

สถาบันกฎหมายไทย เป็นประธานกล่าวเปิด 

การอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย 

ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาง- 

การศึกษา เรื่อง “กฎหมายครอบครัวและมรดก” 

โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ 

25 แห่ง และบุคลากรม.ร.จากคณะ/สำนัก จำนวน 

90 คน เข้าร่วมในการอบรม เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 

2556 ณ ห้องประชุม 1405 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ 

 โอกาสนี้ รศ.สุธินี รัตนวราห ผู้อำนวยการ 

สถาบันกฎหมายไทย กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการ 

อบรมในวันน้ี สืบเน่ืองจากการท่ีกระทรวงศึกษา- 

ธิการได้กำหนดให้โรงเรียนช้ันหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรดังกล่าว 

มีผลทำให้การเรียนการสอนของกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีกฎหมายทางด้านต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องในหลักสูตร 

การเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วย จึงจำเป็น 

ที่ผู้สอนจะต้องเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมาย 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดังกล่าว 

 จากนั้น รศ.รังสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบัน 

กฎหมายมีความสำคัญมากในระบบการศึกษา 

บุคลากรทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารการศึกษา ครู ผู้คุม- 

ห้องเรียน และผู้ดูแลเด็ก ล้วนเก่ียวข้องกับกฎหมาย 

ดังน้ัน ทุกคนจำเป็นต้องรู้กฎหมาย เพ่ือให้ตระหนัก 

รู้ถึงสิทธิ ขอบข่ายความรับผิดชอบ รวมถึงเข้าใจ 

ในสิทธิของเด็กนักเรียนด้วย และที่สำคัญคือ  

รู้กฎหมายเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาเม่ือเกิดความเสียหาย 

 นอกจากนี้ การศึกษากฎหมายควรรู้ให ้

ครอบคลุมถึงข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิของตนเอง 

เช่น การเลื่อนลดปลดย้าย เพื่อไม่ให้เสียโอกาส 

ทางความก้าวหน้า ท้ังน้ี รวมถึงการศึกษากฎหมาย 

ที่เป็นประเด็นในสังคม อย่าฟังกระแสสังคมมาก 

จนเกินไป   

 “กระบวนการศึกษาคือ กระบวนการสร้าง 

ปัญญาท่ีทำให้เกิดความเช่ือม่ัน ดังน้ัน การอบรมนี้

จะเป็นการกระตุ้นให้มีการศึกษาเรียนรู้กฎหมาย

เพ่ิมเติมท้ังกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวล- 

กฎหมายอาญาท่ีเก่ียวข้องกับในโรงเรียน เช่น ศึกษา 

ขอบเขตบทลงโทษนักเรียนท่ีระบุไว้ในกฎหมายอาญา 

ท้ังน้ี เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง 

รวดเร็วในวงการการศึกษา กระทำและตัดสินใจ 

อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง  อย่าอิงกระแสสังคม”  

ม.ร.อบรม “กฎหมายครอบครัวและมรดก”



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

ตอน GDP ปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ในตอนก่อนผมได้ขยายความให้เห็นถึงความหมายของ GDP ไปแล้วแต่ยัง 

ติดค้างอยู่ว่าทำไมจึงถือว่า GDP ซึ่งเป็นมูลค่าสินค้าเป็นรายได้ของประเทศ 

หรือ “รายได้ประชาชาติ” เรื่องนี้ตอบได้ว่าเป็นเพราะในทางทฤษฎีนั้นถือว่า 

รายได้ท่ีเกิดจากการผลิตท้ังหมดของระบบเศรษฐกิจจะเท่ากับรายจ่ายซ้ือสินค้า 

ทั้งหมดและเท่ากับมูลค่าผลผลิตทั้งหมดด้วยซึ่งทำให้เวลาที่แต่ละประเทศ 

จะคำนวณบัญชีรายได้ประชาชาตินั้นจะต้องคำนวณและแสดงผลเป็น 3 แบบ 

คือคำนวณจากมูลค่าผลผลิต จากรายจ่ายรวมของระบบเศรษฐกิจและจากรายได้

ทั้งหมดของเจ้าของปัจจัยการผลิตโดยค่าคำนวณได้ถือเป็นรายได้ประชาชาติ 

เหมือน ๆ กัน

 ถึงแม้เราจะบอกได้ว่า GDP คือรายได้ประชาชาติแต่ถ้าบอกว่า GDP คือ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติน้ันผิดนะครับ เพราะผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

หมายถึง GNP (Gross National Product) ซึ่งแตกต่างจาก GDP ในประเด็น 

สำคัญคือ GNP ถือเอาสัญชาติของผู้ผลิตเป็นหลักในขณะที่ GDP ถือเอา 

อาณาเขตของประเทศท่ีผลิตสินค้าข้ึนเป็นหลัก ดังน้ัน GNP ของไทยจึงหมายถึง 

มูลค่าสินค้า/บริการที่ผลิตโดยคนสัญชาติไทยซึ่งจะผลิตขึ้น ณ ที่ใด ๆ ในโลก 

ก็ได้ในขณะที่ GDP ของไทยหมายถึงมูลค่าสินค้า/บริการที่ผลิตขึ้นภายใน 

ประเทศไทยเท่านั้นไม่ว่าจะผลิตโดยคนสัญชาติใดก็ตาม

 การที่ GDP คือมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้ทำให้ถูกนำมาใช้วัดความกินด ี

อยู่ดีของคนในชาติโดยถือว่าเมื่อ GDP เพิ่มก็คือประเทศผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น 

และเม่ือผลิตได้เพ่ิมก็แปลว่าคนในประเทศมีสินค้าและบริการให้บริโภคได้มากข้ึน 

ซึ่งถ้ามองในแง่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางวัตถุแล้วก็อนุโลมได้ว่าการเพิ่มขึ้นของ 

GDP ย่อมทำให้คนในชาติกินดีอยู่ดีมากขึ้นนั่นเอง เรื่องนี้มีคนแย้งว่าไม่น่าจะ 

ให้ความสำคัญกับการมุ่งแต่จะเพ่ิม GDP มากเกินไป ควรเร่งเพ่ิมความสุขให้กับ

คนในชาติมากกว่า และได้เสนอให้ประเทศวัดความสุขมวลรวมของชาติหรือ 

Gross National Happiness (GNH) มาใช้แทน GDP  ปัญหาก็คือเราจะเอาอะไร

มาเป็นมาตรฐานในการวัดความสุข? ใครนึกออกบ้าง

 อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ GDP ที่ตั้งใจจะเขียนถึงจนผมต้องเอามาตั้งเป็นชื่อ 

ของตอนน้ีเพ่ือกันลืมก็คือการคาดหมายถึงอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงดูจากอัตรา 

เพิ่มของ GDP ว่าจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่คนอ่านข่าวเศรษฐกิจที่ผมเคยได้ฟัง 

หลาย ๆ คนแทนท่ีจะบอกว่า GDP เพ่ิมก่ีเปอร์เซ็นต์กลับบอกว่า GDP เป็นเท่าน้ัน 

เท่านี้เปอร์เซ็นต์ซึ่งนอกจากจะไม่ถูกต้องแล้วยังทำให้เข้าใจผิดจากความจริง 

ไปได้มากด้วย ซึ่งผมขอยกข้อความที่ได้ยินมาจริง ๆ เป็นตัวอย่างประกอบเพื่อ

ความเข้าใจดังนี้ 

 “GDP ปีนี้จะลดลงเป็น 3 % จากที่เคยคาดหมายว่าจะเป็น 4%”

 ท่านผู้อ่านเข้าใจข้อความนี้ว่าอย่างไร ถ้าเข้าใจว่า GDP ของปีนี้ลดลง 

ก็ผิดแน่ ๆ ซ่ึงจะโทษคนฟังไม่ได้ ต้องโทษคนท่ีพูดเพราะข้อความน้ีผิดอย่างฉกรรจ์ 

อยู่ 2 ประการ ประการแรกก็คือ GDP น้ันมีหน่วยเป็นล้านบาทหรือพันล้านบาท 

ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ ประการที่ 2 คือที่เขาพูดว่าเป็น GDP นั้นที่จริงคืออัตราเพิ่ม 

ของ GDP (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องจะต้องเป็นว่า 

“อัตราเพิ่มของ GDP ในปีนี้จะลดลงเป็น 3% จากที่เคยคาดหมายว่าจะเพิ่ม 

ในอัตรา 4%” ซึ่งแปลว่า GDP ปีนี้เพียงแต่เพิ่มน้อยลงเท่านั้นไม่ใช่ลดลง

  
 
 
   

อาจารย์พัฒนเดช  กอวัฒนา                        aseanlang_ram@yahoo.co.th

เครือญาติ

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 คำเรียกญาติ เป็นคำศัพท์ที่มีใช้ในทุกสังคม โดยภาษาไทยมีคำแสดง 

ลำดับญาติดังนี้

 ตามตารางเป็นคำเรียกญาติที่มี 

ความเกี่ยวข้องทางสายเลือด ลูกของเทียด 

(หรือเชียด) คือ ทวด (หรือชวด) ลูกของทวด 

คือปู่ ย่า ตา ยาย ลูกของปู่ ย่า ตา ยาย คือ พ่อ 

แม่ ลุง ป้า น้า อา ส่วนลูกของลูกคือหลาน 

ลูกของหลานคือเหลน ลูกของเหลนคือล่ือ 

ลูกของลื่อคือลืบ  และลูกของลืบคือลืด*

 นอกจากนี้ก็ยังมีคำเรียกญาติที่ไม่ 

เกี่ยวข้องทางสายเลือด แต่เกี่ยวดองเป็น 

ทองแผ่นเดียวกันด้วยการแต่งงานของคน

ในตระกูล อย่างคำว่า “เขย” และ “สะใภ้” 

ซึ่งก็จะเรียกตามศักดิ์เหมือนการไล่ลำดับ 

เครือญาติเพียงแต่เติมคำว่า “เขย” และ 

“สะใภ้” ต่อท้าย เช่นผู้ชายที่แต่งงานกับ 

พี่สาวคือ “พี่เขย” ผู้หญิงที่แต่งงานกับ 

น้าชายคือ “น้าสะใภ้” (อันได้แก่ ลุงเขย อาเขย น้าเขย พี่เขย น้องเขย ลูกเขย 

หลานเขย ป้าสะใภ้ อาสะใภ้ น้าสะใภ้ พ่ีสะใภ้ น้องสะใภ้ ลูกสะใภ้ หลานสะใภ้ ฯลฯ) 

จะมียกเว้นคือพ่อแม่ของสามี และพ่อแม่ของภรรยา โดยพ่อแม่ของสาม ี

จะเรียกว่า “พ่อสามี” และ “แม่สามี” ส่วนพ่อแม่ของภรรยาจะเรียกว่า “พ่อตา” 

และ “แม่ยาย”

 ภาษาไทยมีคำเรียกญาติเหมือนภาษาอื่นๆ ก็จริง แต่ก็มีวิธีใช้ที่แตกต่าง

กับชาติอื่นๆ เพราะคนไทยยังนิยมนำคำแสดงลำดับญาติมาใช้แทนสรรพนาม 

อีกด้วย โดยคำแสดงลำดับญาติน้ันสามารถใช้เป็นสรรพนามแทนตัวผู้พูดหรือ

ผู้ฟังก็ได้ อย่างคำว่า ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย (นิยมใช้ตายายมากกว่าปู่ย่า) พ่อ แม่ 

ลุง ป้า น้า อา (นิยมใช้น้ามากกว่าอา) พี่ น้อง ลูก หลาน เป็นต้น ซึ่งคนไทย 

มักใช้คำเหล่านี้กับคนที่ไม่ใช่ญาติเพื่อแสดงความสนิทสนมความเคารพ 

นับถือ และความเอ็นดู

*ที่มา: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542

เทียด / เชียด

ทวด / ชวด

ปู่ ย่า ตา ยาย

ลุง ป้า ลุง ป้า

พ่อ แม่

อา น้า

ตัวเอง พี่

น้อง

ลูก หลาน

หลาน

เหลน

ลื่อ

ลืบ

ลืด

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษา 

ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบ้ียประกันในอัตรา 120 บาทต่อปี  

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณีได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละ 

ไม่เกิน 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ จะได้รับเงิน 

ชดเชย 120,000 บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำนวน 120 บาท สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างาน 

บริการและสวัสดิการนักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำแหง 10241) ถ่ายสำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ และสำเนา 

ใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม 2556  

คุ้มครองวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ส่งมาที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8076

 อน่ึง ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า 2 ซอง ติดแสตมป์ซองละ 3 บาท เขียนช่ือ 

ที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจนส่งแนบมาในซองธนาณัติ

เชิญทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙  กันยายน ๒๕๕๖

 คงไม่มีนักศึกษาท่านใดปฏิเสธว่าไม่รู้จักเครื่องหมาย hyphen เป็นแน่   

และทุกคนก็เคยเขียนคำภาษาอังกฤษท่ีมี hyphen ปรากฏในคำกันมาแล้วอีกเช่นกัน 

แต่มีใครเคยคิดหรือไม่ว่า ทำไมจึงต้องเขียนเคร่ืองหมายดังกล่าวในคำน้ัน ๆ เคร่ืองหมาย 

ชนิดนี้มีประโยชน์อย่างไร ถ้าหากไม่ใช้จะเกิดอะไรขึ้น เพื่อขจัดข้อสงสัยทั้งหลาย 

ผู้เขียนจึงขอนำนักศึกษามารู้จักกับเครื่องหมายดังกล่าวนี้ให้มากขึ้น

 ก่อนท่ีจะกล่าวในรายละเอียด ผู้เขียนขอทำความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนว่า 

การใช้เคร่ืองหมาย hyphen ในคำน้ันจะมีความแตกต่างกันระหว่าง British English  

กับ American English  หรือแม้แต่หนังสือภาษาอังกฤษที่ต่างสำนักพิมพ์ก็ยังใช้

เครื่องหมาย hyphen ในคำเดียวกันไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่นักศึกษา 

จะพบคำประสมคำเดียวกันที่ใช้ hyphen บ้าง  และไม่ใช้ hyphen  บ้าง แม้ว่าจะ 

ตรวจสอบจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษแล้วก็ตาม เมื่อนักศึกษาพบการเขียน 

คำที่มีเครื่องหมายนี้ต่างกัน โปรดอย่าเข้าใจว่ามีการเขียนคำผิด แต่ขอให้นึกถึงเรื่อง 

ความต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ และอังกฤษแบบอเมริกันเอาไว้ด้วย

 แต่ส่ิงสำคัญท่ีต้องระมัดระวังคืออย่าสับสนระหว่างเคร่ืองหมาย hyphen [-]  

กับเคร่ืองหมาย dash [__] เพราะเคร่ืองหมายท้ังสองมีลักษณะเป็นเส้นตรงเหมือนกัน 

แต่เครื่องหมาย hyphen มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่สั้นๆ ส่วนเครื่องหมาย dash  

มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ยาวกว่า และยังมีวิธีใช้ที่ต่างกันดังนี้

 Hyphen [-]  เป็นเครื่องหมายที่ใช้เพื่อ “รวม” คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปให้กลาย 

เป็นคำเดียวกันเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นคำชนิดใหม่และสร้างความหมายใหม่ เช่น 

left hand (n.) = มือซ้าย เป็น left-handed (adj.) =  ถนัดซ้าย

 Dash [__] เป็นเคร่ืองหมายท่ีใช้เพ่ือ “แบ่ง” แยกวลี หรือข้อความออกจากประโยค  

หรือใช้เขียนค่ันหน้าและหลังวลี  หรือค่ันข้อความท่ีต้องการเสริมความหมายอ่ืน

ท่ีไม่เก่ียวข้องกับความในประโยค มีหน้าท่ีคล้ายเคร่ืองหมาย comma [,], brackets [ ], 

or parentheses [ (  ) ]

 The author-- a good friend of mine-- denied the charge.

 The author, a good friend of mine, denied the charge. 

 วิธีใช้เครื่องหมาย  Hyphen [-] 

 การใช้ hyphen ท่ีทุกท่านทราบกันดีแล้วน่ันคือ ใช้ในกรณีท่ีเขียนคำสุดท้าย 

ในแต่ละบรรทัดไม่จบและจะต้องเขียนส่วนที่เหลือในบรรทัดใหม่กรณีเช่นนี้ 

จำเป็นต้องใช้ hyphen แบ่งคำสุดท้ายคำใหถู้กต้องตามหลักเกณฑ์ของการเขียน

คำสุดท้ายในแต่ละบรรทัด  อย่าใช้ hyphen แยกคำสุดท้ายตามใจชอบ 

 กฎเกณฑ์การใช้ hyphen กับคำที่เขียนเป็นคำสุดท้ายของบรรทัดมีดังนี้

 1. ห้ามใช้ hyphen  กับคำที่มีพยางค์เดียว เช่น brigh-t, whit-e, typ-e 

แม้คำสุดท้ายจะมี suffix แต่ถ้ายังออกเสียงพยางค์เดียวก็ไม่ใช ้ hyphen ค่ันระหว่าง 

คำกับ suffix เช่น work-ed

 2.  อย่าใช้ hyphen หลังอักษรตัวแรก หรือ ก่อนอักษรตัวสุดท้าย หรือ  

2 ตัวสุดท้าย เช่น *a- thwart ; *pati-o; *happi-ly

 3. อย่าใช้ hyphen แยกคำท่ีเม่ือขียนแยกแล้ว แต่ละส่วนท่ีแยกน้ันออกเสียง 

ประหลาดจนทำให้เดาความหมายไม่ได้เลย เช่น legend (ตำนาน) เป็น leg-end*;  

therapist (นักกายภาพบำบัด) เป็น the-rapist*; extractor (เคร่ืองค้ันน้ำผลไม้) เป็น   

ex-tractor*

 4. คำสุดท้าย มี 2 พยางค์ ให้ใช้ hyphen ระหว่างพยางค์ เช่น chil-dren, 

thou-sand

 5. หากคำสุดท้ายมี 3 พยางค์ขึ้นไป ให้ใช้ hyphen แยกพยางค์ตามเสียง 

ที่อ่านเช่น sepa-rate; tradi-tion  

 6. กรณีคำประสม 2 คำ โดยที่คำสุดท้ายยังเป็นคำประสมที่ลงท้ายด้วย 

suffix -ed,-ing, และ -er (word + word+suffix)  ให้ใช้ hyphen ระหว่างคำแรก 

กับคำที่มี suffix ลงท้าย เช่น hang-gliding, left-handed, awkward-looking,  

orange-grinder       

 กฎเกณฑ์ทั่วไปในการใช้ hyphen เพื่อรวมคำมีดังนี้

 1. ใช้  hyphen ระหว่าง prefix กับคำศัพท์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  1.1  เมื่อคำศัพท์นั้นขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ เช่น un-American, non-Chinese 

     1.2 เม่ือคำศัพท์น้ันข้ึนต้นด้วยสระท่ีเป็นสระเดียวกันกับท่ีลงท้ายในคำ 

    prefix  เช่น pre- emptive,  counter-revolution

  1.3 ใช้ hyphen  เมื่อคำศัพท์นั้นมี prefix  ซ้ำกัน 2 ตัว  เช่น  

   sub-subcommittee, anti-anticommunism  

      1.4 ใช้ hyphen เพ่ือป้องกันความสับสนระหว่าง prefix ท่ีออกเสียงเดียว 

   กันกับพยางค์แรกของคำศัพท์ที่ตามมา  เช่น คำว่า re - creation กับ  

   recreation คำว่า re - creation เกิดจากการใช้ prefix re - กับคำว่า  

   creation  (อ่านว่า รีครีเอช่ัน)   หมายถึงการทำข้ึนมาใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

   ส่วนคำว่า recreation เป็น คำนาม (อ่านว่า เรคครีเอชั่น) หมายถึง 

   การพักผ่อนหย่อนใจ

    1.5  คำศัพท์ที่ใช้ prefix ‘ex-’ บางคำอาจไม่ต้องใช้ hyphen ก็ได้  

   แต่ยังมีบางคำท่ีจำเป็นต้องใช้  เน่ืองจากให้ความหมายใหม่ คำเหล่าน้ี 

   ได้แก่ ex-wife (อดีตภรรยา) ex-directory (นอกบัญชี หรือไม่ได้อยู่ 

   ในรายการ)  ex- President (อดีตประธานาธิบดี)  ex-soldier  

   (ทหารนอกราชการ )   

      1.6 คำศัพท์ที่ต้องใช้ prefix ‘non-’ ก็เช่นกัน จำเป็นต้องใช้ hyphen  

   เมื่อศัพท์นั้นขึ้นต้นด้วย สระ เช่น non-inference, non-aggression,  

   non-alcoholic, non-allied, non-entity, etc. 

 2. ใช้ hyphen กับคำประสมในกรณีต่างๆ ดังนี้                 

   2.1 เพื่อต้องการรวมคำสองคำให้เกิดเป็นคำชนิดใหม่ เช่นให้เป็นคำ 

   คุณศัพท์ (adjective) หรือคำนาม   และมีความหมายต่างจากคำเดิม  เช่น 

first-rate/ class (adj.)   = of highest class, rank, or quality; very good, excellent    

first-timer  (n.)  = a person who does something for the first time.    

first-born (adj.) = first child; e.g.  He was the first-born son.  

snail-paced  (adj.) = very slow-moving

low-cost      (adj.) = very cheap

loose-leaf    (adj.)     = ซึ่งแยกออกได้ e.g., a loose-leaf notebook 

     (สมุดบันทึกที่ฉีกออกเป็นแผ่นๆได้)

 กรณีที่คำประสมคำแรกเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) โดยทั่วไปจะใช ้

เชื่อมด้วย hyphen  ยกเว้นเฉพาะคำที่ลงท้ายด้วย -ly  จะไม่ใช้ hyphen เช่น  

well-known   (adj.) = famous

well-dressed  (adj.) = smart or elegant

well-groomed (adj.) = carefully care for [ a well-groomed lawn] มีการดูแลดี  

widely known (adj.) = known by many people or throughout a large area

smartly dressed (adj.) = dressed in  neat and clean clothes 

  2.2  ใช้ hyphen กับคำต้ังแต่ 3 คำข้ึนไป เพ่ือรวมเป็นคำเดียวกัน  และเกิดมี 

   ความหมายใหม่ เช่น

mother (father, sister, brother)-in-law =  mother of one’s spouse  

fish-and-chips  = fried fish and french fried potatoes

pick-me-up (s)   =  drink that makes you feel better when you are tired

  2.3 ใช้ hyphen กับคำประสม 3 คำข้ึนไป เพ่ือบอกความหมายท่ีผู้เขียน 

   ต้องการสื่อกับผู้อ่าน หรือ  หากใช้เครื่องหมายผิดคู่อาจเกิดความ 

   หมายหลายนัยได้ ตัวอย่าง

The Hyphen [-]
 รศ.เพ็ญศรี  รังสิยากูล

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

a. a fast food-worker  = a food-worker who is fast.

 a fast-food worker  = a worker who works in a fast-food restaurant.

b. a Turkish-bath attendant = an attendant who is washed, massaged, and cooled

 a Turkish bath-attendant = a Turkish attendant who is taking a bath

c. a  French-history teacher =   a teacher who teaches a French-history

 a French history-teacher  = a French teacher who teaches a history subject

 หรือตัวอย่างประโยคต่อไปนี้แสดงความหมายต่างกันระหว่างคำที่มี 

กับไม่มี hyphen  

 e. After finishing-school in Switzerland, she went home to Leeds.

     After finishing school in Switzerland, she went home to Leeds.

 Finishing-school คือโรงเรียนสำหรับผู้หญิงที่เน้นการเรียนการอบรม 

เรื่องกริยามารยาทของผู้ดี ความหมายของประโยคนี้ “หลังจากที่จบจากโรงเรียน 

ท่ีสอนด้านกริยามารยาทใน Switzerland แล้วเธอก็เดินทางกลับบ้าน” ส่วนประโยค 

ที่สองซึ่งไม่มี hyphen นั้นมีความหมายว่า “หลังจากเรียนจบจากโรงเรียนใน 

Switzerland แล้ว เธอก็เดินทางกลับบ้านที่เมือง Leeds” 

  2.4 ใช้ hyphen กับคำประสมท่ีเป็นช่ือเฉพาะ เช่น  the New York-Paris  

   flight, BKK-HKG tickets, London-Paris-London route

 3. ใช้ hyphen กับคำประสมที่มี ’s และใช้ในความหมายเฉพาะ เช่น 

cat’s-eye  มี 2 ความหมายคือ 1. “เพชรตาแมว” เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง   

2. “ตาแมว” เป็นวัสดุ  กลมๆมีรูตรงกลางคล้ายตาใช้ติดกับประตูห้อง  crow’s-feet     

หมายถึงรอยตีนกาบนใบหน้า 

 4. ใช้ hyphen เมื่อเขียนตัวเลขตั้งแต่ 21-99 เช่น twenty-one,  forty-five, 

ninety-nine

 5. ใช้ hyphen เมื่อเขียนเลขเศษส่วน เช่น one-third, three-fifths ( อย่าลืม 

เมื่อเลขเศษมากกว่าหนึ่ง เลขส่วนจะต้องเติม ‘s’)

 นอกจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว หากนักศึกษาไม่แน่ใจว่าคำใดจะต้องมี 

hyphen หรือไม่ ขอแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสืออ้างอิงที่เขียนไว้ข้างท้าย 

หรือจากพจนานุกรมอื่นๆทั่วไป

  ต่อไปน้ีคือคำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองหมาย hyphen พร้อมด้วยความหมาย 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำศัพท์เหล่าน้ีนักศึกษาพบได้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน 

 attorney-at-law = lawyer  ทนายความ

the bride-elect  (n.) = ว่าที่เจ้าสาว

the president-elect (n.) = ผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแต่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง

fry-up (s)              = a meal consisting of a mixture of foods such as       

     sausages, bacon, and eggs that have been fried

full-length (skirt) (adj.)   =  “ยาวสุด” เช่น กระโปรงยาวถึงเท้า 

full-length (curtains)      = ม่านยาวถึงพื้น 

first-nighter     (n.) = a person who regularly attends the opening  

     performance of opera, plays, etc. (คนท่ีเข้าชมการแสดง 

     ในรอบปฐมทัศน์)       

full-page (picture) (adj.) = (รูปภาพพิมพ์)เต็มหน้า never-do-well = (คน)ไม่เอาถ่าน

five-and-ten (dime) = ร้านขายของราคาถูก well-lit  = bright

good-for-nothing = เอาดีไม่ได้ well-liked  = popular

good-natured (adj.)  = kind-hearted ใจดี well-mannered = polite          

 high-handed(adj.) = ยโสโอหัง ไม่คิดถึงจิตใจคนอ่ืน  well-meaning    = intend

made-to-measure = (เสื้อ) สั่งตัด well-to-do  = rich wealthy

mother-to-be  =  หญิงมีครรภ์ ว่าท่ีคุณแม่ well-worn          = much used, overused 

mother-of-pearl   = หอยมุก   (ใช้มากจนเก่า)

(a)round-the-clock (adj./ adv.)  = ทั้งวันทั้งคืน               worn-out (adj.) = exhausted e.g.                                                                                                

 After I had done the push-ups, I felt like a worn-out rubber band.  
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The Hyphen [-]                                                                      (ต่อจากหน้า 6)

[-]

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวทิยาลยัรามคำแหง             เปน็ 

ประธานในการประชุมบุคลากร 

ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรม 

เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  

ประจำปี 2556 “พุทธศาสตร์ 

พัฒนาสติ สร้างปัญญาพัฒนา 

ศักยภาพในการทำงาน” โดยมี 

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม  

ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร   

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ 

กล่าวว่า คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการปฏิบัติธรรม  

“พุทธศาสตร์พัฒนาสติ สร้างปัญญาพัฒนาศักยภาพในการทำงาน” เนื่องใน 

วาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 22-25 สิงหาคม  

2556 ณ วัดเทพหิรัณย์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อแสดง 

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้สังคมในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณค่า เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน 

และนักศึกษา 

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า การปฏิบัติธรรม และ 

ทำบุญไหว้พระ เป็นการพักผ่อนจิต สงบจิต สงบใจ ฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางใน 

ทุกเรื่อง ทำให้เกิดผลดีต่อตนเอง อีกทั้งยังทำให้ ใจสะอาด ใจสว่าง และใจสงบ 

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

อีกด้วย

 “การเข้าวัดฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอทำให้จิตใจเกิดความสงบ มองเห็น 

สัจธรรมได้ชัดเจนขึ้น และได้ข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ข้อคิดที่ว่า คนเรา 

เกิดมานั้น  เรามาแต่ตัว  และเราก็ไปแต่ตัวเช่นกัน” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อว่า การปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นว่าจะต้องทำที่วัด 

เท่าน้ัน แต่สามารถทำได้ในทุกท่ี ทุกเวลาด้วยการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  

ตัวอย่างเช่น การมีจิตสาธารณะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่ง 

ที่มีความสำคัญ ทำให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือทำประโยชน์เพื่อ 

ส่วนรวม อันจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และหากนำมาใช้เป็นหลักการในการ 

ดำเนินชีวิตแล้ว จะลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้

เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

 “ถ้ามีโอกาสอยากจะเปิดการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และอยากนำนักศึกษาไปดูงานท่ีมูลนิธิ 

พุทธฉือจี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจิตอาสา เพื่อสร้างแรง 

บันดาลใจ และแรงจูงใจให้นักศึกษาคิด และทำในส่ิงท่ีแสดงออกถึงความอาทร  

ห่วงใย และเข้าใจเพื่อนมนุษย์”    

ม.ร. จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

 แม้ว่ามนุษยชาติจะมีความเจริญงอกงามทางวัตถุ 

และความเติบโตของด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แต่ความเจริญงอกงามดังกล่าวกลับสร้างความวุ่นวาย 

และความโกลาหล (Chaos) ให้กับสังคมมากข้ึนตามลำดับ 

บางสังคมถึงกับทุนทางสังคมถดถอย ผู้คนมีความเห็นแก่ตัว 

มากขึ้น ขาดความสามัคคีและปรองดอง มีความรุนแรง 

เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ  บางสังคมถึงกับล่มสลายลงไปก็มี 

ฉะน้ันสันติสุขและสันติภาพจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยชาติโหยหา

และฝันที่อยากได้มาครอบครองอย่างชั่วนิรันดร์ 

 มายาคติของความรุนแรงและสันติภาพ
 สันติภาพของมวลหมู่มนุษยชาติมักถูกมองเป็นข้ัว 

ตรงกันข้ามกับความขัดแย้งเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม  เมื่อ 

พิจารณาตามปริบทของสังคมและชีวิตของผู้คนนั้น 

จะเห็นได้ว่าท้ังสันติภาพและความขัดแย้ง จะไม่ใช่สภาวะ 

ที่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนผ่าน หรือหยุด 

ชะงักงัน (Stagnation) ได้ในบางครั้ง  แม้ว่าความรุนแรง 

จะเป็นปฏิปักษ์กับสันติภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว  

ความขัดแย้งอาจจะนำมาซ่ึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 

ถ้าความขัดแย้งมีสภาวะและสันติภาพที่เป็นอยู่ และ 

ก้าวต่อไปในสถานท่ีเป็นอุดมคติ ส่ิงน้ีจะทำให้ความขัดแย้ง

กลายเป็นสายธารแห่งความกระตือรือร้นในการพัฒนา 

หรือถูกเปลี่ยนถ่ายจากสภาพเดิมสู่สภาพใหม่ที่ดีกว่า

 ด้วยภาพฉายของสังคมท่ีมีปรากฏการณ์สลับซับซ้อน

ย่ิงข้ึน การสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม อันมีสันติภาพเป็น 

เสาหลักของการพัฒนานั้น  การเข้าใจตนเองและเข้าใจ 

ผู้อื่นให้อยู่ในปริบทของมณฑลสังคมนั้นจำเป็นต้องมี 

การเรียนรู้และเข้าใจในลักษณะท่ีเป็นธรรมชาติของสังคม 

และชีวิต เข้ากฎเกณฑ์และระเบียบของความสัมพันธ ์

ระหว่างกัน (บุคคลกับบุคคล) ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อชุมชน

ที่ตนเองอาศัย  รวมทั้งสังคมใหญ่ซ่ึงหมายถึงรัฐชาติด้วย 

อีกประการหน่ึง มนุษยชาติจำเป็นท่ีจะรู้เท่าทันธรรมชาติ 

(จิตใจ) ของตนเองที่อาจจะทำให้เกิดปฐมบทของความ

ขัดแย้ง และสามารถทำลายวิถีชีวิตที่สงบได้ ซึ่งเหล่านี้

ล้วนมีผลต่อการทำลายล้างซ่ึงกันและกันด่ังปรากฏให้เห็น

อยู่เป็นประจำ

	 สันติภาพทางการศึกษา	:	มายาท่ีเป็นอยู่
 ในสภาพความเป็นจริงแห่งกรรมของมนุษยชาติน้ัน 

ระบบการศึกษาทั้งหมดถูก...........เป็นเครื่องมือที่มี 

ความหมายและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักในการปรับฐานคติ 

ของผู้คนในรัฐให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมเพื่อความปกติสุขและ 

สถาพร สังคมในปัจจุบันมีวาทกรรมหลากหลายชุดเพื่อ 

การพัฒนารัฐชาติ  ทั้งที่เป็นวาทกรรมเชิงประจักษ์ที่ม ี

ตัวตนและวาทกรรมท่ีซ่อนเร้น แต่อย่างไรก็ตามยังสามารถ 

ที่จะขุดค้นหาร่องรอยวาทกรรมแห่งการพัฒนาที่เป็น 

อุบัติการณ์ในสังคมได้  เช่นเดียวกับสันติภาพท่ีมีปริบทของ 

การจัดการศึกษา  จะเห็นว่าพ้ืนท่ี (space) ของ “คนชายขอบ” 

ยังถูกมองข้ามไป ด้วยเหตุผลท่ีขาดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 

ในปริมณฑลของการจัดการศึกษา  หันกลับมาชำเลืองมอง 

สถาบันทางการศึกษาจะทำหน้าที่เสมือนระบบสังคม 

ทั่วไปที่มีหน่วยสร้างระบบวิธีคิด   ระบบค่านิยม รวมทั้ง 

ระบบความเชื่อต่าง ๆ ที่พึงมี แต่มิติทางการศึกษาเท่าที ่

ผ่านมายังเห็นปรากฏแห่งกระบวนการผลิตซ้ำ (reproduction) 

ที่เป็นการปฏิบัติการแบบ 2 ขั้ว ตรงกันข้าม (Binary 

Opposition) หรือวิธีคิดให้กับสังคมแบบทวิลักษณ์ (Dualism) 

หรือคู่ตรงกันข้าม เช่น ฉลาด - โง่  เรียบร้อย - เกเร ถูก - ผิด 

เข้ามาตีกรอบการจัดการศึกษาให้มีทางเลือกเพียงแค่ 

2 ทางเท่านั้น สิ่งนี้แสดงถึงมายาถึงความเป็นอยู่ “ผู้สร้าง 

อำนาจความรู้” และ “ผู้รับข้อความรู้” ได้อย่างชัดเจน

 สถานศึกษา	:	มายาแห่งความรุนแรง
 หัวใจสำคัญของการศึกษาคือ การพัฒนาฐานคติ 

ของผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

ปกติและความสุขอย่างสถาพรนั่นเป็นจุดมุ่งหมาย 

สูงสุดท่ีทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยเน้ือแท้ของสรรพส่ิง 

มีการดำรงอยู่อย่างมีเป้าหมายภายใต้อุดมการณ์ท่ีมีอยู่ 

เฉกเช่นกับการศึกษา มายาแห่งความรุนแรงท่ีผ่านมาคือ 

การหยิบย่ืนความเป็นอ่ืน (the otherness) ภาพฉายท่ีปรากฏ 

ออกมาในปัจจุบันจึงกลายเป็นเพียง “ภาพยนตร์คนละม้วน” 

ที่ทำให้มายาขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจในการจัดวางระบบ 

การศึกษา มายาแห่งความรุนแรงเหล่านี้ได้แก่

 1)  ผู้บริหาร -ผู้สอน  ช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีเป็นจริง 

(Actuality) กับศักยภาพ (Potentiality) ของผู้สอน บางคร้ัง 

ผู้บริหารก็ขาดความเข้าใจ กล่าวคือ มีการมอบหมาย 

เกินสมรรถนะ (Competency) ของผู้ปฏิบัติ (ผู้สอน)  

ข้อมูลเชิงประจักษ์ปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนในสถานศึกษา

หลายแห่ง

 2) ผู้สอน - ผู้เรียน วาทกรรม “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

ดูเหมือนจะถูกยัดเยียดให้กับผู้เรียนได้อย่างเห็นได้ชัด   

ในความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนน้ัน การเรียนรู้ใดๆท่ีมี 

การจัดการเรียนการสอนน้ัน ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้เสกสรร 

ป้ันแต่งผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามในทุกๆด้าน นอกจากน้ี 

ผู้สอนต้องมีความสำคัญในทุกเร่ืองเสมอเฉกเช่นในสมัยก่อน  

แต่ในปัจจุบัน บางคร้ังบางสถานการณ์ บางสถานศึกษา 

มีการเข้มงวดกวดขันกันมาก กลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง 

ผู้สอนกับผู้เรียน หรือแม้กระท่ังกับครูผู้สอนด้วยกันโดย 

ไม่รู้ตัว

 3) สถานศึกษา-ชุมชน  มายาท่ีเกิดข้ึนและเป็นอยู่น้ัน 

สัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาขาดความ 

เป็นหนึ่งเดียว  ดั่งจะเห็นได้จากที่บ่อยครั้งกิจกรรมต่าง ๆ  

ของชุมชน ปฏิการและสะท้อนออกมาคือ ต่างคนต่างท

ำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ปรองดองได้อย่างชัดเจน  ท

รัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทั้งที่เป็น Capital และ Assets ถู

กนำมาใช้ในลักษณะที่แตก.0ต่างกัน ไม่ใช้ร่วมกัน “บ้าน  

วัด / สุเหร่า ชุมชน”  จึงเป็นเพียงวาทกรรมอำพรางอย่างหน่ึง 

ที่สร้างภาพให้ดูดีเท่านั้น

 4) หลักสูตร - การเรียนการสอน มายาของความ 

รุนแรงในมิตินี้  ภาพฉายประการหนึ่งที่ผู้เรียนได้รับคือ  

หลักสูตรบางคร้ังไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

ขาดการเข้าถึงซึ่งภูมิลักษณ์ของผู้เรียน  นอกจากนี้การ 

เรียนรู้หรือหลักสูตรไม่สามารถก้าวล่วงถึงอภิปรัชญา/ 

ความจริงสุงสุด (metaphysics) ของการศึกษาได้  เพราะ 

สิ่งนี้เป็นการขาดซึ่งญาณวิทยา ( epistemology) ที่แท้จริง 

อย่าลืมว่า หลักสูตรที่ดีต้องถูกปรับเพื่อให้ผู้เรียนมีความ 

รู้ใหม่และทันสมัย มิใช่ปรับหลักสูตรเพ่ือให้ผู้สอนสามารถ 

สอนได้ ปรากฏการณ์การศึกษาเห็นกลาดเกล่ือนในสถาบัน 

อุดมศึกษาบางแห่ง

 ขออนุญาต  ยกตัวอย่าง  ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 

วัฒนธรรมทางการศึกษาที่เห็นได้ชัดคืออำนาจที่แยบยล 

และแนบเนียนท่ีสุดในวงการท่ีเรียกตนเองว่า “นักวิชาการ” 

ได้แก่การสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา (examination)  

การสอบเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมที่แจ่มชัดของ

การประสานสิ่งที่เรียกว่าอำนาจกับความรู้เข้าเป็นเนื้อ 

เดียวกันจนแทบไม่เห็นร่องรอยของอำนาจเลย การสอบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งสอบในห้องสอบที่มีการควบ

คุมเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตน้ัน  จึงดูเป็นพิธีกรรมท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 

และย่ิงใหญ่ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือวัดและประเมิน “ร่องรอย 

ข้อความรู้ที่มีอยู่ (academic remains)” ของผู้เข้าสอบ   

และในขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบจากผู้ท่ีเรียกตนว่า 

มีความรู้ มากำหนดและตัดสินว่า ผ่าน-ไม่ผ่าน  ได้ -  ตก 

เก่ง -  โง่   ฉะนั้นอำนาจที่ปรากฏออกมาในลักษณะนี้กับ 

ความรู้ดังกล่าว จึงประสานเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) 

ในพิธีกรรมการสอบโดยไม่ต้องสงสัยหรือมีข้อคำถามอีก 

การสอบทำให้มองไม่เห็นหน้าตาของอำนาจ เห็นเพียง 

ความรู้ การสอบจึงกลายเป็น เทคนิควิทยาการเชิง “อำนาจ 

(technology of academic power)” ท่ีแยบยลท่ีแสดงออก 

มาในปริบทแห่งการทดสอบความรู้ หรือการสอบไล ่

ในแต่ละกระบวนวิชานั่นเอง

 สันติศึกษา	:	หนทางแห่งอริยทรัพย์
 สันติภาพและสันติสุขศึกษาในสังคมโลกปัจจุบัน

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการลดความรุนแรงทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อม  ขั้นตอนที่จะต้องสร้างสันติศึกษา 

ให้มีเนื้อเดียวกันกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาคือ

 1. ต้องสร้างศรัทธาในการกระทำความดี ให้เกิด 

แก่ตัวเองก่อนและบุคคลรอบข้างก่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง 

ที่มี

 2. สันติศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เข้าใจ

ในความขัดแย้งท่ีเป็นปกติ (normality of conflict) มนุษย์มี

ความขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมชาติ ฉะนั้นการนำคุณค่า 

ของมนุษย์มาเป็นแนวคิดในการสร้างความเข้าใจในความ 

แตกต่างของวิธีคิด ก็จะกลายเป็นสายธารหนึ่งของการ

สร้างสันติภาพ

 3. สันติศึกษาต้องสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ/เข้าถึง 

แก่นแกนของสังคมที่มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) 

ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นมนุษยชาติต้องมีความ 

เสียสละ  เคารพในศักด์ิศรีของทุกคน ทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา 

รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย		สมบูรณ์	 																												 	 	 	 	 	 																					คณะศึกษาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

 “การที่เด็กไทยรุ่นใหม่จะมีใจรักความเป็นไทยได้นั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครูควรเป็นแบบอย่างและ 

สนับสนุนให้เด็กเข้าถึงความเป็นไทย อยากเห็นเด็กไทยหันมาสนใจความเป็นไทย ผ้าไทย หรือสินค้าไทย  

เราต้องภูมิใจและมีจิตสำนึกที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย”

  นางสาวประภาพร นุ่มแจ่ม ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ กรรมการ 

ผู้จัดการโรงแรมดิโอเอซิส กล่าวว่า ผ้าไทยในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป 

จากเดิม คนทุกวัยสามารถนำมาออกแบบให้สามารถใช้ได้ท้ังชุดทำงาน ชุดไป- 

งานเล้ียง หรือชุดร่วมงานพิธีต่างๆไม่ใช่แต่เพียงในประเทศไทยเท่าน้ัน ยังก้าว 

ออกไปโดดเด่นในต่างประเทศด้วย 

  “ผ้าไทยมีความสำคัญกับคนไทย ท้ังสร้างอาชีพ ส่งเสริมธุรกิจส่งออกด้วย 

ฝีมือคนไทยเอง การที่รามคำแหงจัดงานผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินีขึ้น ถือเป็น 

การสืบสานปณิธานการอนุรักษ์ความเป็นไทยจากคนรุ่นสู่รุ่นได้อย่างแพร่หลาย  

ท่ีสำคัญคนไทยยังมีโอกาสได้อุดหนุนซ้ือ-ขายผ้าไทยท่ีผลิตจากคนไทย  กิจกรรมน้ี 

จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ได้เข้าถึงวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด”

  นางสาวเกษร วสิฏฐิตานนท์ ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 

ประธานบริษัท เกษร มีเดีย จำกัด กล่าวว่า ผ้าไทยก้าวไกลไปทั่วโลกด้วย 

ฝีมือคนไทยท่ีประณีตงดงาม และไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มแล้ว อยากเห็นคนไทย 

หันมาอนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นผลผลิต เป็นฝีมือของคนไทย รามคำแหงจัดงาน 

เช่นนี้ขึ้น ถือเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็น 

ภาพของการใส่ชุดผ้าไทย ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่หลากหลายรูปแบบ จากอดีต 

จนก้าวมาถึงปัจจุบัน ผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่รุ่น 

ปู่ย่าตายาย อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป หันมาสวมใส่ผ้าไทยกันอย่างน้อย

อาทิตย์ละ 1 วัน นับเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยที่ดีที่สุด

ถาม 1. ตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาปริญญาตรีที่ 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แล้วดิฉันต้องการเรียนที่ 

ม.รามคำแหง ไปพร้อมกันได้หรือไม่

 2.  แล้วเมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาตรีจาก 

มหาวิทยาลัยเดิมแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 

ไปม.รามคำแหง ได้หรือไม่

 3.  ถ้าได้มีขั้นตอนอย่างไร 

 4. ต้องไปดำเนินการที่ไหน 

 5. มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่  

 6. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

 7. ระดับเกรดที่ใช้เทียบโอนจะต้องได้ 

ระดับเกรดเท่าไหร่

 8. แล้ววิชาโทกับวิชาเลือกเสรีจำเป็นต้อง

ลงทะเบียนเรียนด้วยหรือไม่ 

ตอบ 1. ลงเรียนไปพร้อมกันได้

 2. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

 3. นักศึกษาควรสมัครเรียนแบบนักศึกษา 

Pre-degree และลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาเอก 

ในสาขาท่ีสมัครเรียนเท่าน้ัน เพราะเม่ือจบการศึกษา 

จากสถาบันที่นักศึกษาศึกษาอยู่ นักศึกษาต้อง 

ลาออกจากนักศึกษา Pre-degree และนำวุฒ ิ

ปริญญาตรีมาสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย

จะเทียบโอนวิชาพื้นฐานของปริญญาตรีให้กับ 

นักศึกษา และวิชาเอกที่นักศึกษาสอบได้ในช่วง 

ที่นักศึกษาเป็นนักศึกษา Pre-degree 

 4. นักศึกษาต้องไปสมัครด้วยตนเองที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 

 5. ค่าสมัครพร้อมลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 

3,000 บาท ส่วนค่าเทียบโอนหน่วยกิตวิชาท่ีเทียบโอน 

จากปริญญาตรี หน่วยกิตละ 100 บาท วิชาที่ 

เทียบโอนจากวิชาท่ีสอบได้จากนักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท 

 6. เอกสารที่ต้องนำไปสมัคร 

  - วุฒิการศึกษาถ่ายสำเนา 3 ฉบับ

  - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ 

  - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป 

  - ใบรับรองแพทย์ 

 7. วิชาท่ีเทียบโอนให้ คณะจะเป็นผู้กำหนด  

 8. วิชาโทในบางสาขาคณะจะโอนวิชาโทให้ 

แต่บางสาขาคณะไม่โอนวิชาโทให้ ซ่ึงเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของแต่ละคณะ สาขาใดที่ไม่โอนวิชาโทให้ 

นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาโทด้วย ส่วนวิชาเลือกเสร ี

ไม่ต้องลงเรียนเพราะคณะโอนให้ทั้งหมด

ถาม	ผมเคยสมัครเรียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ผลสอบที่ได้เป็นเกรด P กับ G แต่เรียน 

ไม่จบจึงมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่รหัส55... และ 

ได้ทำเร่ืองเทียบโอนเรียบร้อยแล้ว วิชาท่ีคณะเทียบโอน 

ให้วิชาท่ีเป็น P เทียบให้เป็น C+ ซ่ึงผมจะลงทะเบียน 

เพื่อสอบใหม่ในวิชาที่เป็น C+ เพื่อทำเกรดให้สูงขึ้น 

ได้หรือไม่  ช่วยกรุณาตอบให้ทราบด้วย

ตอบ  ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.3 ครั้งที่ 

25/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง นักศึกษา 

เทียบโอนหรือปรับผลสอบกระบวนวิชาแล้วขอ 

Regrade ได้มีมติว่า “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมต ิ

ไม่อนุมัติให้นักศึกษาเทียบโอนหรือปรับผลสอบ 

กระบวนวิชาแล้วขอ Regrade ตามที่รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอ”

 เน่ืองจากนักศึกษาได้มีการปรับเกรดเป็น C+ แล้ว 

และได้กระบวนวิชามาจากการเทียบโอน ตามมติดังกล่าว 

นักศึกษาจึงไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนเพื่อสอบใหม่ 

ให้ได้เกรดที่สูงขึ้นกว่าที่ปรับให้

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (liberality) แก่บุคคลที่มี “กำลัง”  อ่อนกว่า 

 4.  สันติศึกษาต้องสอนถึงความละอายใจต่อการ 

ทำ “อะไร” (the things) ที่ไม่ดีต่อสังคมส่วนรวม และ 

ต้องสอนให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำที่ไม่ดี 

ของตนเอง (moral dread) กล่าวคือให้ผู้เรียนมีสติระลึก 

อยู่เสมอว่า การกระทำใดบ้างที่จะทำให้ “คนอื่น”  มีความ 

“พอใจ / ชอบ” บ้าง

     5. สันติศึกษาจะต้องสอนและสร้างให้ผู้เรียนมี

ทักษะในการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาได้อย่างถ่องแท้  

บนสัมมาทิฐิที่มีเหตุผล รู้จักคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่าง 

รอบคอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกรวมกันว่า ปัญญาคุณ นั่นเอง 

 สายธารของสันติศึกษาท่ีจะนำพาสู่สันติภาพน้ัน 

จะผุดขึ้นเป็นปาฏิหารย์ได้ง่ายมากเพียงเริ่มต้นที่ตนเอง

ก่อน มีความรัก เคารพ ศรัทธาและเข้าใจตนเองมากขึ้น  

ครอบครัวต้องหยุดความรุนแรงเชิงโครงสร้างระหว่าง

พ่อ แม่ ลูก  มีความเป็นมิตรสร้างมุมมองครอบครัวให้ 

มากขึ้น นอกจากนี้ องค์กรทุกองค์กรต้องลดวิธีคิดแบบ 

อาวุโส อ่อน - แก่ ที่สำคัญสถานศึกษาทุกระดับต้องเป็น 

องค์กรนำร่องในการลดความรุนแรงเชิงโครงสร้างระหว่าง  

ผู้บริหารกับผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียน หรือแม้แต่ผู้เรียน 

กับผู้เรียนเอง เช่ือว่าถ้าทำได้อย่างน้ีเป็นเบ้ืองต้นแล้ว ความรุนแรง 

ต่างๆ คงไม่เกิดขึ้นในสังคมโลกอย่างแน่นอน และแล้ว 

ทุกอย่างก็จะกลายเป็นความร่มเย็นอย่างอมตะในที่สุด

สันติศึกษาฯ                                  (ต่อจากหน้า 8)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙  กันยายน ๒๕๕๖

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา Pre-degree รหัส 56...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์  ตู้ประกาย

อาจารย์ปิยวิทย์  เหลืองอร่าม

5651000019 - 5651000092 อาจารย์มานิตย์  กู้ธนพัฒน์      

5651000100 - 5651000183 อาจารย์ ดร.นันท์นภัสร  อินยิ้ม  

5651000191 - 5651000274 อาจารย์ ดร.เลิศเลขา  ธนะชัยขันธ์

5651000282 - 5651000365 อาจารย์กรกช  ทวีสิน

5651000373 - 5651000464 อาจารย์นุกูล  อุบลบาน   

5651000472 - 5651000563 อาจารย์ ดร.บุญช่วย  ศรีธรรมศักดิ์

5651000571 - 5651000662 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสรณ์  สันติสิริสมบูรณ์  

5651000670 - 5651000761 อาจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  ปรีย์มาโนช

5651000779 - 5651000852 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรฒม์  เกตุแก้ว   

5651000860 - 5651000944 อาจารย์ปริทรรศน์  อร่ามวาณิชย์

5651000951 - 5651001041 อาจารย์ทฤษฎี  สิงห์ศิลารักษ์

5651001058 - 5651001132 อาจารย์พนารัตน์  ขำวงฆ้อง

5651001140 - 5651001231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนา  ภาณุวัฒน์สุข  

5651001249 - 5651001322 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์  แสง-ชูโต  

5651001330 - 5651001413 อาจารย์ปรีชาพัฒน์  โปรียนนท์

5651001421 - 5651001504 อาจารย์จิตรกร  พูลโพธิ์ทอง

5651001512 - 5651001603 อาจารย์ ดร.ยอด  สุขะมงคล

5651001611 - 5651001702 อาจารย์บุญส่ง  คำอ่อน      

5651001710 - 5651001793 อาจารย์พงศกร  พรมสวัสดิ์                  

5651001801 - 5651001884 อาจารย์ปาริชาติ  หมื่นสีทา                

5651001892 - 5651001983 อาจารย์เกียรติชัย  อัทธายุวัฒน์     

5651001991 - 5651002098 อาจารย์ศศิธร  จันทร์เทียน

5651002106 - 5651002197 อาจารย์กานต์  กานต์กนก

5651002205 - 5651600065 อาจารย์พิชัย  สุวรรณลอยล่อง            

5651600073 - 5651600156 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์  ศรีคิรินทร์

5651600164 - 5651602087 อาจารย์อุษณีย์  ระหา

5651602095 - 5651602186 อาจารย์อัจฉริยา  มาลากุล ณ อยุธยา

5651602194 - 5651602277 อาจารย์ปวันรัตน์  อักษรสิงห์ชัย

5651602277 - 5651602376 อาจารย์วีรพันธ์  แซ่ด่าน

5651602384 - 5651602475 อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  พงษ์ยุพินพานิช

5651602483 - 5651602533 อาจารย์กัมพล  พรหมจิระประวัติ

คณะนิติศาสตร์ (ต่อ)

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4901000036 - 4901071813 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี  บัวสวรรค์

4901072019 - 5001004034 อาจารย์พรพรหม อินทรัมพรรย์

5001004224 - 5001048247 อาจารย์ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์

5001048353 - 5001405355 อาจารย์อภิชัย มานิตยกุล

5001405405 - 5101005501 อาจารย์นันทรัตน์ เตชะมา 

5101005535 - 5101042249 อาจารย์กุลทิตา ยุวะหงษ์ 

5101042496 - 5101081304 อาจารย์แพรวพรรณ หลายปัญญา

5101081320 - 5101433570 อาจารย์กนกวรรณ ผลศรัทธา

5101433638 - 5201007357 อาจารย์พัชรดา เอื้อวรรณกิจ

5201007464 - 5201031886 อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ

5201031910 - 5201057584 อาจารย์แนบภู ไชยวิสุทธิกุล 

5201057626 - 5201091195 อาจารย์ภัทรวรรณ ทองใหญ่

5201091294 - 5201412631 รองศาสตราจารย์มณฑา ประพันธ์เนติวุติ

5201412714 - 5201510095 รองศาสตราจารย์นิวัติ วุฒิ

5201510152 - 5301013966 รองศาสตราจารย์กำธร กำประเสริฐ

5301013982 - 5301031026 รองศาสตราจารย์ดวงจิตต์ กำประเสริฐ

5301031059 - 5301047634 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพงษ์ จูห้อง

5301047642 - 5301066634 รองศาสตราจารย์ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ

5301066642 - 5301090402 รองศาสตราจารย์นิมิตร ชิณเครือ

5301090444 - 5301411376 รองศาสตราจารย์จตุพร วงษ์ทองสรรค์

5301411392 - 5301446216 รองศาสตราจารย์วินัย ล้ำเลิศ

5301446224 - 5301522891 รองศาสตราจารย์มรกต ศรีจรุณรัตน์

5301522925 - 5401013270 รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เพ็ชรศิริ

5401013288 - 5401025852 รองศาสตราจารย์นคร เศรษฐ์ภูริวัจน์

5401025860 - 5401038715 รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์

5401038764 - 5401052849 รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา 

5401052856 - 5401069231 รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์

5401069249 - 5401087597 รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี

5401087613 - 5401406292 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห

5401406383 - 5401427827 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ

5401427843 - 5401502330 อาจารย์สมหมาย สุระชัย

5401502348 - 5401517437 รองศาสตราจารย์พัฒนะ เรือนใจดี 

5401517445 - 5501004948 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์

5501004955 - 5501012842 รองศาสตราจารย์สุเมธ จานประดับ

5501012859 - 5501020761 รองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล

5501020779 - 5501028723 รองศาสตราจารย์จุฑามาศ นิศารัตน์

5501028749 - 5501036544 รองศาสตราจารย์เรืองยศ แสนภักดี 

5501036551 - 5501044274 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

5501044282 - 5501052137 รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ

5501052145 - 5501059892 รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว 

5501059900 - 5501067721 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง

5501067739 - 5501075310 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต

5501075328 - 5501404254 รองศาสตราจารย์จรัญ โฆษณานันท์

5501404262 - 5501413651 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กษิติประดิษฐ์

5501413669 - 5501422553 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ สันตสว่าง

5501422561 - 5501432701 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จงวิชิต 

5501432719 - 5501443302 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ พานิชอัตรา

5501443310 - 5501505324 รองศาสตราจารย์ประเทือง ธนิยผล

5501505332 - 5501512858 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร เฉลิมสันต์ 

5501512866 - 5506063220 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑูรย์ ไพบูลย์ 

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

5506070415 - 5601007387 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง

5601007395 - 5601014722 รองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช

5601014730 - 5601022170 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช

5601022188 - 5601029605 อาจารย์สาครินทร์ ยุวะพุกกะ

5601029613 - 5601036972 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง

5601036980 - 5601044380 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

5601044398 - 5601051831 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีพันธ์ 

5601051849 - 5601059222 อาจารย์สลิล สิรพิทูร

5601059230 - 5601402737 อาจารย์รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร

5601402745 - 5601412660 อาจารย์ทิวากร อังศุธรางกูร

5601412678 - 5601423972 อาจารย์ชนกพร พรหมปิ่นชมพู 

5601423980 - 5601436032 อาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐ 

5601436040 - 5601446254 อาจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ 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

ทบทวนบทเรียน เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ อย่าลืม 
เคร่ืองเขียนอะไรต่างๆเหล่าน้ี เพ่ือท่ีจะไปสอบเตรียมไว้ 
ให้พร้อม ทำร่างกายให้สะอาด ในการเตรียมตัวให้พร้อมน้ัน 
มีอยู่อย่างหน่ึงท่ีครูเห็นเป็นตัวอย่าง ก็คือ ปัจจุบันเรามี 
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการท่ีจะค้นคว้าข้อมูล ก่อนท่ีเรา 
จะไปพบหมอ เราทราบว่าเราเป็นอะไรในเบ้ืองต้น เราก็ 
สันนิษฐานได้ อย่างเช่น ปวดหัว หรือปวดศีรษะ เราก็จะ 
ค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ หรือจากเว็บไซต์ต่างๆว่า 
การปวดศีรษะของเราน้ันเกิดจากอะไร เขามีวิธีการรักษา 
อย่างไร ถ้าหากว่าเราปัสสาวะไม่ออก ก็น่าจะเป็นในเร่ือง 
เกี่ยวกับไต เกี่ยวกับเรื่องช่องท้อง ก็ควรจะค้นคว้าใน 
เร่ืองปัสสาวะไม่ออก หรือถ้าหากเป็นอะไรมากกว่าน้ัน  
หรือเรื่องอื่นๆ เจ็บตรงไหน ปวดตรงไหนก็บอกว่า 
เจ็บตรงนั้น เจ็บตรงนี้ ค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น 
ไปให้พร้อม เพราะเวลาหมอเขาอธิบาย เราก็จะได้เพ่ิมเติม 
ความรู้ การเพิ่มเติมความรู้เช่นนี้ มิได้หมายความว่า  
คนป่วยจะไปหาหมอ เพื่อจะเรียนแพทย์ เป็นเรื่อง 
การไปหาหมอ เพื่อที่จะให้หมอรักษา และการที่หมอ 
รักษานั้น ถ้าหากว่าเราเตรียมตัวให้พร้อม เราก็ได้รับ 
การรักษาที่ดี เหมือนเราจะขึ้นเครื่องบิน เราจะแต่งตัว 
อย่างไร เราจะใช้รองเท้าอะไร ลงไปดำนาเราจะใช้รองเท้า 
หุ้มข้อมันก็ไม่ถูก หรือว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ไป เราต้อง 
เตรียมพร้อมว่าเราอาจจะถูกเอกซเรย์ เราอาจจะถูก 
เข้าอุโมงค์ ทำอะไรต่างๆต้องเตรียมให้พร้อม ถ้าเตรียมพร้อม 
เหล่าน้ีแล้ว แล้วก็เตรียมพร้อมความรู้เบ้ืองต้น ว่าในโรค 
อย่างน้ันจะรักษาอย่างไร ควรจะถาม คือโทร.ไปถาม หรือ 
สอบถามข้อมูลว่าถ้าเป็นอันนี้ โรคนี้ แล้วจะเจ็บป่วย 
แค่ไหนเพียงไร แล้วก็ใช้ระยะเวลารักษาอย่างไร แล้วก็ 
ต้องเตรียมพร้อมในเร่ืองญาติ หรือผู้ท่ีติดต่อได้ อะไรได้  
เพราะบางทีเราคิดว่าเราป่วยเล็กๆ น้อยๆ แต่พอไป 
โรงพยาบาลแล้ว เมื่อไปตรวจอาจจะเป็นโรคอื่นๆอีก 
ใหญ่โต ลุกลามไปใหญ่ อย่างนี้เป็นต้น วันนี้ครูพูดถึง 
เร่ืองน้ีไว้เพียงแค่น้ีก่อน เอาไว้วันข้างหน้า ครูจะพูดเร่ือง 
เหล่านี้ให้ฟังอีก  พบกันใหม่ครับ  สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาคนอื่นๆ ในโอกาสวัน 

สถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 42 ปี 

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นี้ ด้วย

 สำหรับรางวัลเพชรประดับรามฯ จะพิจารณา 

จากผลงานของนักศึกษา องค์กรนักศึกษาหรือคณะ 

นักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นใน 4 ด้าน ได้แก่ ทำคุณประโยชน์ 

ต่อสังคม และเป็นผลงานที่มีคุณภาพหรือได้รับรางวัล 

ระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งแสดงออกถึงความมี 

คุณธรรมดีงาม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมี 

คุณสมบัติ คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลัง 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใน 

ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เคยได้รับ 

รางวัลเพชรประดับรามฯ มาก่อน  รวมท้ังนักศึกษาจะต้อง 

มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การศึกษา 

เล่าเรียน ทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพ 

อนามัย ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และ 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ส่วนรางวัล 

“เพชรน้ำหน่ึง” จะเป็นรางวัลท่ีคัดเลือกจากนักศึกษา 

ที่ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม  

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเพชรน้ำหนึ่ง จะได้รับ 

ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ 

รางวัลเพชรประดับรามฯ จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท  

พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน 

เสนอชื่อนักศึกษาที่มีผลงานและสร้างชื่อเสียงตาม 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา  

หรือนักศึกษาท่ีมีผลงานตามเกณฑ์สามารถเสนอช่ือ 

และแจ้งข้อมูลพร้อมผลงานและแนบเอกสารอ้างอิง 

การได้รับรางวัล เช่น ประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร รูปถ่าย 

การรับรางวัล ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถขอรับแบบฟอร์ม 

เสนอชื่อและยื่นใบสมัครได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด  

กองงานวิทยาเขตบางนา สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค  

หรือที่กองกิจการนักศึกษา  ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ตุลาคม  

2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรม- 

นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8074

ม.ร. เชิญนักศึกษาฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

สถาบันภาษาเปิดทดสอบฯ           (ต่อจากหน้า 1)

 ท้ังน้ี สถาบันภาษาจะจัดให้มีการสอบวัดระดับ 

ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 

12.00 น. ผลการทดสอบสามารถใช้ได้ 1 ปี นับตั้งแต่ 

วันสอบและเมื่ออบรมและสอบผ่านครบทั้ง 6 ระดับ 

ตามหลักสูตรสถาบันภาษาจะบันทึกผลสอบไว้ใน 

ทรานสคริปต์ให้แก่นักศึกษาด้วย หลักฐานการสมัคร  

ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ  

ชุดสุภาพ) นักศึกษา ม.ร. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

1 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ  

บุคคลทั่วไปใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

สถาบันภาษา ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 0408 

โทร. 0-2310-8903-4 และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. 

ril.ru.ac.th  e-mail : ril@ru.ac.th 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ร. จัดโครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  
2556 ณ วัดเทพลีลา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา  
และเจ้าหน้าท่ีคณะฯเข้าร่วมงาน 

 สำหรับการสัมมนาอาจารย์แนะแนว คร้ังท่ี 9 น้ี  
มี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานเปิด 
การสัมมนาและได้รับเกียรติจาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย 
พิเศษ เรื่อง “การศึกษาไทยในอาเซียน” การบรรยาย 
เรื่อง “รามคำแหง:โอกาสและความสำเร็จของชีวิต”  
โดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข และการบรรยาย เรื่อง 
“หลักสูตรการเรียนการสอนของ ม.ร.” โดย รศ.สุวรรณี   
เดชวรชัย ผู้อำนวยการ สวป. พร้อมการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ 

แนะแนวในช่วงท้ายด้วย

 “มหาวิทยาลัยเชื่อว่าการจัดสัมมนาเช่นนี้จะ 

ทำให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือในการ 

เผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนของ ม.ร. ผ่านอาจารย์ 

แนะแนวถึงนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ทำให้นักเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาและการจัด 

การเรียนการสอนของรามคำแหงนำไปสู่การตัดสินใจ 

สมัครเป็นนักศึกษาท้ังในระบบ Pre-degree หรือหลักสูตร 

ปกติต่อไป”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบทุนการศึกษา 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ดังนี้

 1. ทุนเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท (มีผล 

การเรียนผ่าน G,A ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี)  

ขอใบสมัครท่ีงานแนะแนวฯ อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย 

 2. ทุนขัดสน ทุนละ 5,000 บาท (มีผล 

การเรียนผ่านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี) ขอใบสมัคร 

ที่คณะที่สังกัด

 3. ทุนกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท (สังกัด 

ชมรมมีผลงานและมีผลการเรียนผ่านไม่น้อยกว่า 

18 หน่วยกิตต่อปี) ขอใบสมัครที่งานแนะแนวฯ 

อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย

 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนติดต่อ 

อ่านรายละเอียดได้ท่ีบอร์ดงานแนะแนว จัดหางาน 

และทุนการศึกษา (อาคารศิลาบาตร ช้ันล่าง), คณะต่างๆ,  

www.ru.ac.th/scholarship/

รมว.ศึกษาธิการฯ                     (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร. ให้ทุนการศึกษา



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๔ ) วันที่ ๒๓ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

รับการรักษาโรค

รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ

ม.ร. ต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลจากประเทศอาเซียน

 ท่ีบอกช่ือเร่ืองว่า รับการรักษาโรคน้ัน หมายความ 

ว่า เราไปให้แพทย์ หรือให้ผู้ที่เป็นหมอรักษาโรค 

ท่ีเราเป็น ไม่ว่าจะเป็นโรคในช่องท้อง ไม่ว่าจะเป็น 

โรคที่ศีรษะ หรือเป็นโรคตามร่างกายอะไรก็ตาม 

เราควรเตรียมให้พร้อมที่จะรับการรักษา แล้วก็ 

มีความรู้พอเพียง

 ท่ีครูพูดทำความเข้าใจไว้น้ัน ครูพบหลายคน 

เวลาไปโรงพยาบาล ก็ไม่เข้าใจสภาพโรงพยาบาล 

ก่อนอ่ืนเลยทีเดียว เพราะว่าจะต้องไปทำบัตร แล้วก็ 

ต้องนั่งคอย ที่เขาเรียกไปคอยคิว คอยอะไรต่างๆ  

ถ้าไปพบโรงพยาบาลที่เขามีการบริหารจัดการด ี

ก็จะรวดเร็ว ถ้าไปพบประเภทที่ไปคอยอยู่ที่โน่น 

อะไรต่างๆ แล้วก็ไม่รู้ว่าให้คอยไปถึงเม่ือไหร่ ไม่อธิบาย  

ไม่บอก บางทีคอยอยู่ช่ัวโมงกว่าๆ ไปถามเขาบอกว่า  

หมอในเร่ืองอย่างน้ียังไม่มา แต่เขาก็ไม่บอกต้ังแต่แรก 

ว่าหมอจะมาเวลาเท่าไหร่ อย่างน้ีเป็นต้น ต้องเตรียมใจ 

ให้พร้อม มิเช่นน้ันแล้ว เราจะมีความรู้สึกว่าเราไป 

หาโรคเพ่ิมอีก เราป่วยอยู่แล้วก็คือว่า ไปหาโรคกลุ้มใจ  

ไปหาโรคหงุดหงิด ไปหาโรคความไม่พอใจ ดังน้ัน 

จึงเตรียมใจในข้อนี้ไว้ก่อน

 อีกข้อหนึ่งก็คือ ผู้คนที่ไปหลากหลาย  

หลากหลายอาชีพ หลากหลายหน้าท่ีการงาน ซ่ึงวิธีการ 

แสดงออกวิธีการพูดจาปราศรัย วิธีอะไรต่าง  ๆก็แตกต่างกัน 

บางคนก็อัธยาศัยดีเกินกว่าเหตุ คือเห็นผู้ป่วยน่ังคอย 

อยู่ก็เข้าไปน่ังคุย เป็นอะไร บ้านอยู่ไหน อะไรต่างๆ  

ทั้งๆที่คนป่วยเขาไม่อยากจะพูด เพราะเขากำลัง 

ปวดฟัน หรือว่าเขากำลังเจ็บป่วยอะไรต่างๆ ก็ไป 

ซักไซ้ ซ่ึงก็ไม่น่าจะทำ ไม่ต้องไปซักไซ้เขา ปล่อยให้ 

เป็นหน้าท่ีของหมอ เขาจะทำของเขาเอง คือพูดง่ายๆ  

เม่ือไปกรุณาอย่ายุ่งเร่ืองของคนอ่ืนโดยไม่มีเหตุจำเป็น 

 ข้อต่อมา เมื่อได้รับการเรียกแล้ว ก็คงจะ 

ต้องมีการช่ังน้ำหนัก มีการเจาะเลือด หรือไม่ก็ตาม  

เขาจะมีเป็นหลักสูตรเลยทีเดียวว่า ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง  

วัดความดัน แล้วก็เจาะเลือด จากนั้นก็จะได้คิว 

ไปพบหมอ หมอก็จะสอบถามอาการ เม่ือสอบถาม 

อาการเสร็จก็จะวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรค หมอก็จะ 

วินิจฉัยตามที่สอบถาม ตามที่อาการเป็นอย่างนี้ๆ 

หมอก็จะใช้ความรู้ทางการแพทย์ที่ได้ร่ำเรียนมา  

แล้วก็อาจจะใช้กล้อง ใช้เคร่ืองอะไรต่างๆ ส่องตาม 

วิธีการท่ีจะตรวจโรคแต่ละชนิดน้ัน ครูคิดว่าการท่ี 

ได้เตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าเรื่องอะไร เหมือนเรา 

จะไปสอบ เราก็เตรียมตัวให้พร้อม อ่านหนังสือ 
(อ่านต่อหน้า 11)

   สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับเกียรติจากสมาคมวอลเลย์บอล 

แห่งประเทศไทยร่วมต้อนรับทีม 

ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล ที ม ช า ย - ห ญิ ง จ า ก 

ประเทศอาเซียน ใช้โรงยิมเนเซียมและ 

สถานที่ต่างๆ ภายใน ม.ร. เพื่อเก็บตัว 

และฝึกซ้อม เตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอล 

ระดับนานาชาติ ณ โรงยิมเนเซียม 3 

สำนักกีฬา ในเดือนกันยายน 2556 ระหว่าง 

เวลา 08.00-12.00 น. และ 15.00-19.00 น. 

 นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป เข้าชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาจากประเทศอาเซียน โดยมี 1) ทีมวอลเลย์บอล 

นักเรียนชายสโมสรกองทัพบกเวียดนาม ฝึกซ้อมบัดนี้ - 29 กันยายน 2556  2) ทีมวอลเลย์บอลทีมหญิง 

Quang Nihn จากประเทศเวียดนาม ฝึกซ้อมบัดนี้ - 30 กันยายน 2556 และ 3) ทีมวอลเลย์บอลหญิง 

ฟิลิปปินส์  ฝึกซ้อมบัดนี้ - 11 กันยายน 2556 

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธาน 

คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  

นำนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 4 จำนวน 113 คน  

ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ  

บริษัท ไบโอ เอทานอล จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี  

 ท้ังน้ี การศึกษาดูงานในคร้ังน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึง 

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เพ่ือให้นักศึกษา 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จาก 

การศึกษาระบบการทำงานจริง รวมทั้งสามารถนำ 

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน  

และชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ด้วย

M.B.A. สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน

 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “การศึกษาไทย 

ในอาเซียน” ในการจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9 ที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2556

 ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่าย 

ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  

ม.ร. จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน 

มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  

คร้ังท่ี 9 ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ 

แนะแนว และเพื่อให้อาจารย์แนะแนวมีความรู ้

ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน รวมท้ังหลักสูตร 

และสาขาวิชาท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนว 

แก่นักเรียนต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดการสัมมนา 

อาจารย์แนะแนวมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นการ 

สัมมนาครั้งที่ 9 แล้ว ซึ่งการสัมมนาแต่ละครั้ง 

ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากอาจารย์แนะแนว 

ในเขต กทม. และต่างจังหวัด  เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 

จำนวนมาก การสัมมนาครั้งนี้คาดว่าจะมีอาจารย์ 

แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ท้ังใน กทม. และ 

ต่างจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 300 คน โดย 

ได้ขยายพ้ืนท่ีจาก กทม. และปริมณฑลไปยังต่างจังหวัด 

ต่างๆด้วย เพ่ือรองรับความสนใจของอาจารย์แนะแนว 

ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบไล่ ภาค 1/2556
วันที่ 3 - 26 ตุลาคม 2556

(เว้นวันที่  6, 13,  20  และ 
23 ตุลาคม 2556)

การสัมมนาอาจารย์แนะแนวที่ ม.ร. 

(อ่านต่อหน้า 11)


