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ม.ร. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคใต้

รามคำแหง เฟ้นหานักร้องคุณภาพต้านสิ่งเสพติด

ม.ร. จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ครั้งที ่4

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 10)

คณะวิศวะรับ นศ.ปริญญาโท

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ 

กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 โดย สน.อุดมสุข สำนักงานเขต 

ประเวศ และเขตบางกะปิ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

ในหอพัก “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือให้ข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังภัยในหอพักและชุมชน  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมี พล.ต.ต.วิมล  เปาอินทร์  

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล บรรยายพิเศษเร่ือง “จากเพ่ือนบ้าน 

เตือนภัย สู่การระวังภัยในหอพัก” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556  

ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้านัมเบอร์วัน ตรงข้ามวิทยาเขตบางนา 

  โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดโครงการ “เพ่ือนข้างห้อง 

 กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดโครงการ 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ร. 

พบนักศึกษาและให้โอวาท ภายในงานมีนักศึกษาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้จากจังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส สงขลา และภูเก็ต 

เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องสโมสร อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ 

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการประกวด 

ร้องเพลง “RU Singing Contest”  

ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 (รอบ 

คัดเลือก) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

เปิดเวที RU Singing Contest ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือก)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาร่วมงาน 

เป็นจำนวนมาก เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 0322 ช้ัน 3 อาคารสุโขทัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ 

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม  

รุ่นที่ 5 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 

บัดนี้-18 ตุลาคม 2556 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   

0-2310-8577-8 ต่อ 236, 233 หรือ www.engrlw. 

ru.ac.th 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร ์

สำหรับนักศึกษา หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ 

ในสำนักงานระดับต้น ครั้งที่ 1/57 (106) 

ประกอบด้วย Introduction & Windows 7,  

Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010,  

Internet (Google Chrome) ค่าสมัครพร้อม 

ตำราเรียนและอุปกรณ์ 300 บาท เลือกกลุ่ม 

อบรมได้ ดังนี้
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 โครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 5 มีผู ้

ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ท้ังบริเวณหัวหมาก (รามฯ1) และวิทยาเขต 

บางนา (รามฯ2) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 

จำนวน 246 แห่ง โดยมีหอพักท่ีมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 

การประเมินที่กำหนด จำนวน 124 แห่ง เป็นหอพัก 

ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 18 แห่ง 

ระดับดีมาก (4 ดาว) 48 แห่ง และระดับดี (3 ดาว) 

58 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีหอพักที่ได้รับเกียรติบัตร 

เป็นหอพักในเครือข่ายที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา 

คุณภาพของหอพักอีก 14 แห่ง ตามรายชื่อ ดังนี้

 หอพักระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) จำนวน 18 แห่ง 

ได้แก่ หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิล่ี, หอพักสตรีเอ็ม 

เอ็น อาร์ แมนช่ัน, หอพักสตรีรุ่งอรุณแมนช่ัน, หอพัก 

สตรีสิริอรุณ, หอพักสตรีจริยา, หอพักสตรีบ้านวดีพิมพร, 

หอพักสตรีดวงแก้ว, หอพักชายดวงแก้ว, หอพัก 

ชายบ้านนพดล, หอพักชายนัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์, 

หอพักสตรีนัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์, หอพักหญิงอารี, 

หอพักสตรีศรีโรจน์เพลส, หอพักสตรีรามเสรี, หอพัก 

สตรีประกายดาว, หอพักสตรีนิรมล, หอพักสตร ี

เย็นประเสริฐ และหอพักชายสวรรยา

 หอพักระดับ 4 ดาว (ดีมาก) จำนวน 48 แห่ง 

ได้แก่ หอพักชายเทียมทิพย์, หอพักสตรี S N P 

แมนชั่น3, หอพักชาย S N P แมนชั่น4, หอพักสตรี 

นาวาสาลี, หอพักสตรีนาคนาวา1, หอพักสตรี 

นาคนาวา 2, หอพักสตรีดารีญา, หอพักสตรีนาวา, 

หอพักสตรีอิ๊กรอม วาฟาอ์, หอพักสตรีซารีน่าเฮ้าส์, 

หอพักสตรีชลสิริ, หอพักสตรีทิพย์สุดา, หอพักสตรี 

มลิวัลย์, หอพักสตรีเบสต้า, หอพักสตรี S N P 

แมนช่ัน 1, หอพักสตรี S N P แมนช่ัน2, หอพักสตรี 

ปราณีสิริรัตน์, หอพักสตรีปราณี, หอพักสตรี ยี อี 

แมนช่ัน, หอพักสตรีดีน, หอพักสตรีสีฟ้า, หอพักสตรี 

เอ็ม เอ็น อาร์ 3, หอพักสตรี เอ บี ซี, หอพักสตรี 

ศุกร์ศิริ, หอพักสตรีสุวคนธ์, หอพักสตรีไพลิน, 

หอพักสตรีดาริณี, หอพักสตรีโลตัสเฮ้าส์, หอพักสตรี 

พูนทรัพย์สิน, หอพักสตรีบัว อพาร์ทเม้นท์, หอพักสตรี  

เลด้ีดอร์ม, หอพักสตรีเอส จี อพาร์ทเม้นท์, หอพักสตรี 

เอเธนส์1, หอพักสตรีรุ่งโรจน์, หอพักสตรีเจริญสุข, 

หอพักสตรีบุ๊คมาร์ค, หอพักสตรีห้องเสื้อสุมาลี, 

หอพักสตรีตะวันนา, หอพักสตรีพรประเสริฐ, หอพัก 

สตรีอรยา, หอพักสตรีป้ามาลี, หอพักสตรีสิวลี, 

หอพักสตรีสุภาภรณ์, หอพักชายประเสริฐศรี, หอพัก 

สตรีอาลาวี่, หอพักสตรียาดา, หอพักสตรีอินอาม 

และหอพักสตรีกิจชัย

 หอพักระดับดี (3 ดาว) จำนวน 58 แห่ง 

ได้แก่ หอพักสตรีอมรรัตน์, หอพักชายเพชรวรรณ, 

หอพักชายจินตนา1, หอพักสตรีขวัญราม, หอพักสตรี 

พิชาญา 2, หอพักสตรีอุดมสุข, หอพักสตรีอรอุษา, 

หอพักชาย  เพ็ชรฤทธ์ิ, หอพักสตรีกุลธิดา, หอพักสตรี 

สุโขทัย, หอพักสตรีสมใจ, หอพักสตรีกุลวดี, หอพักสตรี 

ราม 33, หอพักสตรีเนื้อทอง, หอพักสตรีอยู่สุข, 

หอพักสตรีวนิดา, หอพักสตรีรวงผึ้ง, หอพักสตรี 

เกียรติไพศาล, หอพักสตรีแจนอพาร์ทเม้นท์, หอพัก 

สตรีสันติสุข, หอพักสตรีเอ เอส 3, หอพักสตรี 

เอ เอส 2, หอพักชายขจี, หอพักชายสมคิด, หอพักชาย 

แฮนซั่ม, หอพักสตรีคุ้มแก้ว 1, หอพักสตรีคุ้มแก้ว 2, 

หอพักสตรีกาญจนา, หอพักสตรีลัดดา, หอพักสตรี 

ภัทรพลอย, หอพักสตรีเรศิรา, หอพักสตรีศิริมิตร 2, 

หอพักชายริมน้ำ, หอพักสตรีกนกพร 1, หอพักสตรี 

กนกพร 2, หอพักสตรีลัดดาวิทย์, หอพักสตรีเพ็ญพร, 

หอพักสตรีทวีสุข, หอพักสตรี 22, หอพักสตรี 

เสาวลักษณ์, หอพักชายรามนิเวศน์, หอพักสตรีดาริกา, 

หอพักสตรีเดชา, หอพักสตรีสยาม, หอพักสตรี 

พูนพัฒน์เสรี, หอพักสตรีพิชาญา,  หอพักชายเจ เจ 

แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด, หอพักสตรีแสงเทียน, 

หอพักชายสมเกียรติ, หอพักสตรีมลฤทัย, หอพักสตรี 

พรรณี, หอพักสตรีปัน ปัน, หอพักชายศรัณย์, หอพักสตรี 

กุลรวี, หอพักสตรีเอ ซี, หอพักสตรีแววมณี, หอพักชายพลอย  

และหอพักสตรีวัลยา

 หอพักท่ีได้รับเกียรติบัตรในฐานะหอพักเครือข่าย 

จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ หอพักสตรีพงษ์พรรณ, 

หอพักสตรีพรศรี, หอพักสตรีสุขสว่าง, หอพักสตรี 

รมิดา, หอพักสตรีมาลัย, หอพักสตรีเดียร์, หอพักสตรีดี, 

หอพักสตรีกนิษฐา, หอพักสตรีวิภาวัฒน์, หอพักชาย 

วิชิตา 2, หอพักสตรีพูลทวี, หอพักสตรีพงษ์เทพ, 

หอพักสตรี วี พี เฮาส์ และหอพักชายออยรัตน์

 นอกจากนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จำกัด (มหาชน) ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับหอพัก 

จำนวน 3 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภท 

หอพักสีเขียว จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หอพักสตรี 

สุวคนธ์  รามฯ1 และหอพักหญิง อารี รามฯ 2  และ 

2)ประเภทหอพักในดวงใจ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 

หอพักสตรีประกายดาว

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น พร้อม 

เพิ่มบริการใหม่ตรวจวัดสายตาเพื่อรับคอนแทคเลนส์  

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน 

ทั่วไป ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล รักษาการในตำแหน่ง 

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดเผยว่า 

ศูนย์บริการสุขภาพสายตา คณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้เปิด 

ให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตามาหลายภาค 

การศึกษา โดยได้รับการตอบรับและความสนใจจากนักศึกษา 

และบุคลากรเข้าใช้บริการมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการให้บริการ 

ของคลินิก นอกจากการตรวจวัดสายตาแล้ว ยังให้บริการ 

ตรวจสุขภาพทางสายตา เช่น โรคต้อกระจก จอประสาทตา  

หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตา 

 ขณะน้ีทางคลินิกยังได้เพ่ิมการให้บริการรูปแบบใหม่ 

เป็นการตรวจวัดสายตาเพ่ือรับคอนแทคเลนส์ น้ำยาล้าง 

และแช่คอนแทคเลนส์ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับการตรวจ 

ทุกข้ันตอนอย่างละเอียด มีผู้เช่ียวชาญด้านทัศนมาตรศาสตร์  

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นผู้ให้ 

บริการ ซ่ึงผู้เช่ียวชาญมุ่งใส่ใจในการตรวจท้ังโรคทางสายตา 

และปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากสภาพร่างกายท่ัวไปท่ีส่งผล 

กระทบมาถึงตา เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน 

หรือน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาการของโรคเหล่านี้จะเกิด 

ที่ตาเร็วกว่าอวัยวะอื่นๆ

 ฉะนั้น การตรวจสายตาเบื้องต้นจะช่วยชี้ให้เห็น 

ถึงอาการของโรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตัวเราโดยท่ีไม่รู้ตัว  

จึงอยากเชิญชวนชาวรามคำแหงและประชาชนทั่วไป 

มาใช้บริการตรวจวัดสายตาและสุขภาพสายตา ซึ่งท่าน 

จะได้รับการตรวจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรับ 

คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนมาตรศาสตร์โดย 

ตรงด้วย

 ผู้สนใจสามารถนัดหมายก่อนการตรวจได้ใน 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. ที่ศูนย์บริการ 

สุขภาพสายตา หรือคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ อาคาร 

สุโขทัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8911 

ม.ร. เปิดบริการคลินิกตรวจสุขภาพสายตา
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง” ได้ “จับต้อง” 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งเพิ่งพิมพ์ 

ออกมาสดๆร้อนๆ แล้ว

 ที่ว่าจับต้องนั้นพูดเป็นสำนวน

 แท้ที่จริงแล้ว พจนานุกรมเป็น

หนังสือที่จับต้องเฉยๆมิได้

 แต่ควรได้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์

 พจนานุกรมมิได้ให้ประโยชน์ 

แต่เพียงว่าคำน้ันๆสะกดการันต์อย่างไร 

แต่

 บอกท้ังเสียงอ่าน บอกชนิดของคำ 

บอกที่มาของคำ และอีกสารพัด

 จึงเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีเรามีพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถานนับเป็นฉบับ

ที่ ๔ แล้ว

 เนื่องจากเป็นหนังสือสำคัญ  

ผู้ลงนามในประกาศให้ใช้พจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถานจึงเป็น ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี

 เห็นสมควรบอกกล่าวกันเป็น 

ความรู้เรื่องผู้ลงนาม

 ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๔ คือ 

ฉบับที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ลงนามโดย 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๒ ลงนาม 

โดยพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

 ฉบับพุทธศักราช ๒๕๒๕ ลงนาม 

โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ

 ฉบับพุทธศักราช ๒๔๙๓ ลงนาม 

โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม  

 คณะกรรมการตัดสินการประกวด 

ออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ 

คำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ 

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  (LOGO) 

และคำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ 

มอบรางวัล เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร ม.ร. 

 สำหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) อนุรักษ์พลังงาน 

ได้แก่ นางสาวธัญมน  คุณาศรี  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน ความว่า “รักษ์พลังงาน ลดพลังงาน 

ด้วยพลังรามฯ” ได้แก่ นายณัฐวุฒ โอนรัมย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ได้รับทุนการศึกษา 

จำนวน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวว่าการอนุรักษ์พลังงานถือเป็นเร่ือง 

สำคัญท่ีทุกหน่วยงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจ 

และช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง 

โดยการจัดโครงการประกวดออกแบบ 

ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ 

การอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ถือเป็น 

กิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนให้คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ในการ 

จัดทำตราสัญลักษณ์และคำขวัญ เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ในเอกสารต่างๆ ของการอนุรักษ ์

พลังงาน รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นบุคลากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยด้วย

 “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภทในครั้งนี้  แม้รางวัลที่นักศึกษาได้รับจาก 

การประกวดจะมีมูลค่าไม่มาก แต่คุณค่าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานนั้นมหาศาลและขอขอบคุณ 

ที่ช่วยกันคิดและสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รวมทั้งช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษา และบุคลากรรามคำแหงในการอนุรักษ์พลังงานต่อไป”

 ด้าน นายณัฐวุฒ โอนรัมย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ กล่าวว่าตนเองติดตามข่าวสาร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่เสมอเมื่อเห็นกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ 

การอนุรักษ์พลังงานฯ ผ่านหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงจึงตัดสินใจร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกและ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานซ่ึงมีข้อความว่า “รักษ์พลังงาน ลดพลังงาน ด้วยพลังรามฯ”  

 “รู้สึกดีใจมากท่ีได้รับรางวัลในคร้ังน้ี เพราะเช่ือม่ันว่าคำขวัญน้ีจะได้เป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 

ของบุคลากรรามคำแหงให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันภายในองค์กรและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการใช้พลังงาน 

ในชีวิตประจำวันต่อไป”

 นางสาวธัญมน คุณาศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด กล่าวว่าการออกแบบโลโก้ครั้งนี้ 

เป็นรูป “หลอดไฟ” โดยมีพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอยู่ตรงศูนย์กลางหลอดไฟ และมีขั้วหลอดเป็นรูป 

การกำมือ ซึ่งสื่อความหมายว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศูนย์กลางในการประหยัดพลังงานของทุกภาคส่วน 

ที่มีคุณภาพซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรรามคำแหง”

 “ตนเองเคยผ่านการส่งผลงานโลโก้เข้าประกวดหลายคร้ัง เพราะรักในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ 

ครั้งนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ชนะการประกวดและได้ทำผลงานเพื่อการรณรงค์ประหยัดพลังงานให้กับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และการอนุรักษ์พลังงานถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบและรักษาโลกใบนี้ไว ้

โดยเริ่มที่ตัวเองปลูกจิตสำนึกให้มีนิสัยรักการประหยัดพลังงานต่างๆ ขยายไปสู่องค์กร ชุมชน และสังคมโดยการ 

ช่วยกันรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาอนุรักษ์พลังงานด้วย” 

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์-คำขวัญอนุรักษ์พลังงานฯ
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 ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 

เข้ารอบรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2556 ประกอบด้วย 

1.ยุทธ โตอดิเทพย์ 2.พินิจ นิลรัตน์ 3.ดร.เพชรยุพา 

บูรณ์สิริจรุงรัฐ 4.ดร.พิเชฐ แสงทอง 5.ผศ. 

พ.ท.วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์ 6.ดร.ธนิกาญจน์  

จินาพันธ์  7.สุมิตรา   จันทร์เงา ได้คัดเลือกกวีนิพนธ์ 

จำนวน 7 เล่ม จากทั้งหมด 101 เล่ม ให้ผ่าน 

เข้ารอบสุดท้าย เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน 

ได้พิจารณา

 เมื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ 

ประจำปี 2556 ประกอบด้วย 1.เจน สงสมพันธ์ุ 

2.สถาพร ศรีสัจจัง  3.นรีภพ  จิระโพธิรัตน์   

4.รศ.ทวีศักด์ิ ป่ินทอง 5.รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 6.ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา 7.ดร.พิเชฐ 

แสงทอง ได้พิจารณากวีนิพนธ์เล่มต่าง ๆ อย่างเข้มข้นแล้ว ประกาศให้กวีนิพนธ์ 

เรื่อง หัวใจห้องที่ห้า ของ อังคาร จันทาทิพย์ ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2556 

บัณฑิตรามคำแหง คว้ารางวัลซีไรต์ ประจำปี 2556

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ 

ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2556

	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน 

(ซีไรต์)	ประจำปีพุทธศักราช	2556	มีมติให้รวมบทกวี	หัวใจห้องท่ีห้าฉบับปรับปรุง 

ของอังคาร	จันทาทิพย์	ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน 

(ซีไรต์)	ของประเทศไทย	ประจำปีพุทธศักราช	2556

 หัวใจห้องที่ห้า	 นำเสนอเรื่องเล่าโดยจำลองวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ 

ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์	การต้ังชุมชนจนถึงสังคมร่วมสมัย	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

สังคมเมือง	ซึ่งประกอบไปด้วย	คนไร้บ้าน	คนพลัดถิ่น	คนกลุ่มน้อย	โดยเช่ือมโยง 

เร่ืองเล่าในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน	 ซ่ึงล้วนระทมทุกข์	นำเสนอการปะทะสังสรรค์

ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

	 ผูแ้ตง่มองโลกและปรากฏการณด์ว้ยมมุมองทีย่อ้นแยง้	ในภาคแรก	“หวัใจ 

ห้องที่ห้า”	 และภาคหลัง	 “นิทานเดินทาง”	 จึงเป็นภาพคู่ขนานของการว่ายวน 

ต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์	ท่วงทำนองการประพันธ์ใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย	และ 

มีลีลาเฉพาะตน

 รวมบทกวีหัวใจห้องท่ีห้า	ฉบับปรับปรุง	ของอังคาร	จันทาทิพย์	จึงสมควร 

ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน	(ซีไรต์)	ของประเทศไทย 

ประจำปีพุทธศักราช	2556

ประกาศแล้ว'อังคาร จันทาทิพย์' คว้าซีไรต์ปี 56 จากผลงาน 'หัวใจห้องที่ห้า'

 รศ.สกุล บุณยทัต ได้แนะนำในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันท่ี 27 มกราคม 2556 

ความว่า “หัวใจห้องที่ห้า” ถือเป็นรวมกวีนิพนธ์ที่มีสาระเนื้อหาหนักแน่นและ 

ครอบคลุมในมิติความคิดท่ีแยบยลท่ีสุดเท่าท่ี ‘อังคาร จันทาทิพย์’ ได้สร้างสรรค์มา... 

มันเป็นเนื้องานที่มีที่มาที่ไป ที่ถูกสืบค้นอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งด้วยประสบการณ ์

ตรงและด้วยการเคี่ยวกรำด้านความรู้สึกและสำนึกที่ผลิบานและขยายตัวอย่าง 

มีพลังใจ การมองโลกอย่างเป็นองค์รวมขององค์รวม (Holistic Worldview) การรู้จัก 

เช่ือมโยงและแยกแยะประเด็นเพ่ือจัดวางไว้เป็นหัวใจของกวีนิพนธ์ในแต่ละบท นับเป็น 

กุญแจดอกสำคัญท่ีทำให้ ‘อังคาร จันทาทิพย์’ สามารถ 

ไขเข้าไปสู่ประตูกลแห่งปริศนาของโลกและชีวิต

 อังคาร จันทาทิพย์ เกิดเม่ือ 9 กรกฎาคม 

2517  ท่ีมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เร่ิมเขียนบทกวี 

มาตั้งแต่เรียนมัธยม มี “พระไม้” เป็นครูกวี 

คนแรก จบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ 

วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทส่ือสารมวลชน บัณฑิต 

รุ่นท่ี 26 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสมาชิก 

“กลุ่มกวีหน้ารามฯ”

 ท้ังน้ีมีผลงานโดดเด่นต่อเน่ือง  มีผลงาน 

กวีนิพนธ์หลายเล่ม ได้แก่ คนรักของความเศร้า, 

วิมานลงแดง (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 

ปี 2545), ที่ที่เรายืนอยู่ (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 2550), หนทางและท่ีพักพิง 

(รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2553) และผลงานล่าสุด รวมกวีนิพนธ์ “หัวใจ 

ห้องที่ห้า” นอกจากนี้บทกวี “ความตายของสันติสุข” ได้รับรางวัลกวีนิพนธ ์

ยอดเย่ียมรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด ปี 2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เป็นปีของ 

อังคารที่ได้รับรางวัลใหญ่ ๆ มากมายเช่น รางวัลบทกวียอดเยี่ยม ของสมาคม 

ภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลเซเว่นบุ๊ค 

อวอร์ด สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และรางวัลซีไรต์เป็นรางวัลล่าสุด ปัจจุบันอังคาร

ประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร Mars  

 รศ.ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายกสมาคมภาษาและ 

หนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวถึงหัวใจห้องที่ห้า 

ของอังคาร จันทาทิพย์ ว่า “เป็นหนังสือรวมบทกวี 

ที่มีความโดดเด่นเหนือเล่มอื่น ๆ ด้วยการวางโครงเรื่อง 

อย่างเป็นระบบ กล่าวถึงวิวัฒนาการมนุษย์ต้ังแต่ยุคอดีต 

จนถึงยุคปัจจุบัน ท้ังยังไม่หลงลืมเร่ืองราวใกล้ตัวท่ีปรากฏ 

อยู่ในขณะนี้ โดยยึดถือขนบการประพันธ์เป็นกรอบกว้างๆ ไม่ได้เคร่งครัดนัก 

คำประพันธ์ที่ใช้มีหลากหลายทั้งกาพย์ กลอน โคลง ด้วยลีลาภาษาชวนอ่าน 

เล่นคำ เล่นสัมผัสอย่างไพเราะ”

 อนึ่ง ปีนี้นับเป็นปีทองทางด้านวรรณกรรมของศิษย์เก่ารามคำแหง 

อย่างแท้จริง ที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพราะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา 

นทธี ศศิวิมล ศิษย์เก่าจากคณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล 

จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประเภทเรื่องสั้นยอดเยี่ยม จากเรื่อง 

“อรุณสวัสดิ์สนธยา” และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุม 

แห่งชาติสิริกิติ์ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ อังคาร จันทาทิพย์ บัณฑิตจาก 

คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 26 ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง 

อาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2556 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลพร้อมนักเขียน 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล 

อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                             คณะมนุษยศาสตร์



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
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 อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำศัพท์การเรียกเครือญาติ

(ภาษามลายู)

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 Selamat bertemu kembali dan Selamat Hari Raya Aidilfitri   

(เซอลามัต เบอร์เตอมูเกิมบาลี ดัน เซอลามัต ฮารี รายา อีดีลฟิตรี) สวัสดี 

ครับที่ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งและขอกล่าวคำว่าสุขสันต์วันอีดิลฟิตรี 

ย้อนหลัง หรือเรียกสั้นๆว่า วันอีดเป็นวันที่ชาวมุสลิมได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง 

หลังจากที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในเดือนรอมาฏอนซึ่งในปีนี้ตรงกับ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2556   วันอีดนั้นเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่มี

ความสำคัญมากต่อวิถีของมุสลิมเลยทีเดียว เช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์

ของพี่น้องชาวไทยบ้านเราหรือเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวจีนเพราะเป็น

เทศกาลที่ทุกๆคนต่างมุ่งที่จะ Balik Kampung (บาลิก= กลับ กัมปง=บ้าน)

กลับบ้านเพื่อพบปะพ่อแม่ญาติพี่น้องของตนเองและเราอาจกล่าวได้ว่า 

เป็นวันของครอบครัว 

 คำว่า ครอบครัว ในภาษามลายู คือ  Keluarga (เกอลูวัรกา) และ คำว่า 

Keluarga  saya (เกอลูวัรกา ซายา) หมายถึงครอบครัวของฉัน อันประกอบ 

ไปด้วยสมาชิกหลายคน    และผมขอกล่าวคำว่า Selamat Hari Ibu (เซอลามัต 

ฮารี อีบู) สุขสันต์วันแม่  คำว่า “แม่” ในภาษามลายูนั้นสามารถเรียกได้ 

หลายคำเช่น  Emak (เออมะก์)  Ibu (อีบู)  หรือ Ummi (อุมมี) เป็นคำยืม 

จากภาษาอาหรับ   เช่นเดียวกันคำว่า “พ่อ” นั้นสามารถเรียก  Ayah (อายะฮ์)   

Bapa (บาปา) Abah (อาบะฮ์) หรือ Abi (อาบี)นี่ก็เป็นคำยืมจากภาษาอาหรับ

เช่นเดียวกัน

 คำถัดมาคือ “ลูก” ซึ่งต้องระบุเพศด้วย เช่น Anak lelaki  (อานะก์ 

เลอลากี)  ลูกชาย ส่วน Anak perempuan (อานะก์ เปอเริมปูวัน) ลูกสาว เป็นต้น 

อาทิ ประโยค Dia anak lelaki abang Anan (ดียา อานะก์ เลอลากี อาบังอนันต์) 

เขาเป็นลูกชายของคุณพี่อนันต์  คำว่า Abang (อาบัง) หมายถึงพี่ชาย ดังนั้น 

จึงไม่ผิดที่เราชอบเรียกแขกอินเดียที่ขายถั่วว่า อาบังขายถั่วก็หมายถึง พี่ชาย 

ขายถ่ัวน่ันเอง เพราะส่วนใหญ่คนอินเดียท่ีขายถ่ัวน้ันมักเป็นผู้ชายไม่มีผู้หญิง 

ส่วนพ่ีสาวจะเรียกว่า Kakak (กากะก์)  เราพูดว่า Kakak saya nama ...(กากะก์ 

ซายา นามา......)  พี่สาวของฉันชื่อ.........  เราจะเห็นได้ว่าพี่ชายกับพี่สาว 

ต่างใช้คำแยกกัน แต่คำว่า “น้อง” จำเป็นต้องต่อท้ายด้วยว่าเป็นน้องชายหรือว่า 

น้องสาว เช่น Adik Lelaki (อาดิก เลอลากี )  น้องชาย ส่วน Adik  Perempuan 

(อาดิก เปอรัมปูวัน) น้องสาว  เช่น ประโยค Adik lelaki saya belajar di 

Universiti Ramkhamheang (อาดิก เลอลากี ซายา เบอลายัร ดี อูนิเวอซี้ตี้ 

รามคำแหง) น้องชายของฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ Adik 

perempuan saya akan kahwin bulan depan (อาดิก เปอเริมปูวัน ซายา อากัน 

กะฮ์วิน บูลัน เดอปัน)  น้องสาวของฉันจะแต่งงานเดือนหน้า เป็นต้น

 บางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่มี คุณปู่ ย่า ตา ยาย อยู่กันครบ 

คุณปู่กับคุณตาเรียกว่า Datuk (ดาโต๊ะ) และคุณย่าคุณยาย เรียกว่า Nenek 

(เนเนก)  ถ้าพวกท่านมีหลานก็จะเรียกว่า Cucu (จูจู) ตัวอย่าง Nenek ada empat 

orang cucu di Surin (เนเนก อาดา เอิมปัต โอรัง จูจู ดี สุรินทร์) คุณยาย 

มีหลานสี่คนที่สุรินทร์  สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดในการออกเสียงตัวอักษร G 

ให้ออกเสียงหนักคล้ายคำว่า Gun ในภาษาอังกฤษ และ J ให้ออกเสียงหนัก 

คล้ายเสียง Jack ในภาษาอังกฤษเช่นกัน Selamat Tinggal Jumpa lagi. 

 วรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนต่างจากวรรณคดีอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เพราะเป็น 

เรื่องของชาวบ้านจึงสอดแทรกเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในยุคที่มีการ 

ประพันธ์แต่ละบทตอนของเร่ืองน้ีเข้าไว้ด้วย ผู้ท่ีอ่านวรรณคดีเร่ืองน้ีอย่างพินิจ 

พิเคราะห์จึงนอกจากจะได้อรรถรสจากบทกวีแล้วยังได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ 

สังคม ขนบประเพณี หรือแม้แต่เศรษฐกิจของไทยในอดีตด้วย ท่านอาจารย์ 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช เคยนำเร่ืองขุนช้างขุนแผนมาเขียนแบบวิเคราะห์ 

โดยต้ังช่ือว่าขุนช้างขุนแผนฉบับอ่านใหม่ ซ่ึงให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคม

และเศรษฐกิจของไทยในอดีตอย่างน่าสนใจ

 แรงบันดาลใจให้ผมเขียนเศรษฐศาสตร์ 101 ตอนนี้มาจากการที่ได้เห็น 

มีเว็บไซต์หลายแห่งเล่นเรื่องตามหาดาบฟ้าฟื้นซึ่งเป็นดาบในตำนานของ 

ขุนแผน ซึ่งเมื่ออ่านคำกลอนเสภาตอนที่ขุนแผนตีดาบฟ้าฟื้น (ต้องตีเหล็ก 

เพ่ือทำเป็นดาบจึงเรียกว่าตีดาบ)แล้วพบว่ามีหลายเร่ืองเก่ียวกับเศรษฐกิจท่ีแฝง 

อยู่และน่าจะเก็บมาเล่าสู่กันฟังได้ ก็เลยถือโอกาสเขียนเรื่องดาบฟ้าฟื้นเสียเลย

 กลอนเสภาได้พรรณนาถึงการรวบรวมวัสดุท่ีจะนำมาใช้ตีดาบของขุนแผน

ไว้ดังนี้

 “เอาเหล็กยอดพระเจดีย์มหาธาตุ ยอดปราสาททวารามาประสม

เหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลม เหล็กตรึงโลงตรึงปั้นลมสลักเพชร

หอกสัมฤทธิ์กฤชทองแดงพระแสงหัก เหล็กปฏักสลักประตูตะปูเห็ด

พร้อมทั้งเหล็กเบญจพรรณกัลเม็ด เหล็กบ้านพร้อมเสร็จทุกสิ่งแท้

เอาเหล็กไหลเหล็กหล่อบ่อพระแสง เหล็กกำแพง น้ำพี้ทั้งเหล็กแร่

ทองคำสัมฤทธิ์นากอแจ เงินที่แท้ชาดเหล็กทองแดงดง

เอามาสุมคุมควบเข้าเป็นแท่ง เผาให้แดงตีแผ่แช่ยาผง

ไว้สามวันซัดเหล็กให้เล็กลง แต่ยังคงพองามตามตำรา”

 ประเด็นที่น่าสนใจก็คือบทประพันธ์นี้แสดงว่าประเทศไทยมีแหล่ง 

แร่เหล็กท่ีมีคุณภาพอยู่หลายแห่งได้แก่บ่อเหล็กน้ำพ้ีท่ีบ่อพระแสงซ่ึงเป็น 

แหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัด 

อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 56 กิโลเมตร และได้พบว่ามี 

เตาถลุงเหล็กโบราณอยู่นับพัน ๆ แห่งในพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร แต่บ่อที่

สำคัญและสงวนใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ มีอยู่ 2 บ่อ คือ บ่อพระแสง และ 
บ่อพระขรรค์ มีการนำแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้ไปถลุงทำอาวุธเพื่อใช้ใน 

การศึกสงครามมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยนายช่างผู้สร้างพระแสงดาบถวาย 

พระมหากษัตริย์ จะนำเอาเหล็กน้ำพ้ีท่ีบริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบ 

จึงเรียกว่า “บ่อพระแสง”

      แหล่งแร่เหล็กที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งคือที่ในคำประพันธ์เรียกว่า 

“เหล็กกำแพง” ซึ่งหมายความว่าเป็นเหล็กจากกำแพงเพชร ซึ่งปัจจุบัน มีการ 

สำรวจพบว่าในเขตป่าสงวน แม่ระกา ของกำแพงเพชร มีร่องรอยเตาถลุงแร่เหล็ก

จำนวนมาก 

 นอกจากเหล็กแล้วยังมีโลหะอื่นๆอีกที่ใช้ทำดาบฟ้าฟื้น แต่ที่น่าสนใจ 

คือนากอแจซึ่งสมัยเด็ก ๆ ผมเคยอ่านว่า นา-กอ-แจ ซึ่งผิดเพราะถ้าเป็นโลหะ 

ต้องเป็น “นาก” ดังนั้นคำนี้ที่ถูกต้องอ่านว่า นาก-อะ-แจ ซึ่งแปลว่านาก 

(ทองแดงผสมดีบุก)ที่นำมาจากเมืองอะแจ และทำให้เกิดความสงสัยต่อไปอีก 

ว่าเมืองอะแจนี่อยู่ที่ไหน เมืองนี้อยู่ที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียครับ จำได้

ไหมว่าเมื่อตอนเกิดสึนามิที่คนตายไปมากมายในเมืองไทยแต่ก็ยังน้อยกว่าที่ 

Ajeh ซึ่งปัจจุบันเราอ่านว่า “อาเจะ” ที่นี่แหละครับคือเมือง “อะแจ”

 ที่ดาบนี้มีชื่อว่าฟ้าฟื้นก็เพราะเมื่อสร้างเสร็จแล้วขุนแผนจับดาบขึ้น 

กวัดแกว่งก็เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

 ฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงโด่งดัง         ขุนแผนฟังจิตฟูให้ชูชื่น

 ได้นิมิตฟ้าเปรี้ยงดังเสียงปืน  ให้ชื่อว่าฟ้าฟื้นอันเกรียงไกร



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

 รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัล 

แก่ผู้ชนะการประกวดแต่งกายผ้าไทย ในงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้ 

มหาราชินี ครั้งที่ 9” ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัย

รามคำแหง

 สำหรับผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และความคิดสร้างสรรค์ 

 ประเภทผ้าไหมชาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  

ไทรเล็กทิม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายฐิตินันท์ สุขี รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับสอง ได้แก่ นายวิชญะ  พุ่มคง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายทวีศักดิ์ เกษปทุม

 ประเภทผ้าไหมหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์  กรานชง 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก นางสาวรชนีกร  พ่วงโพธิ์ รองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ นางอัญชไม  สุขี  และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางวิมพ์วิภา  รุ่งสว่าง

 ประเภทผ้าฝ้ายชาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิงห์หทัย  สุขสว่างโรจน์ 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายสุนทรพจน์  ไทยพ่วง รองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ นายเขมพิทักษ์  หว่าถึง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  เลาภุศานต์

 ประเภทผ้าฝ้ายหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่ นางสาวณัฐชา  วิทยากาศ 

รองชนะเลิศอันดับหน่ึง ได้แก่ นางสาวพรทิพย์  คำภาอินทร์ รองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ นางสาวพรทิพย์  รักบุรี และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกชพร  ยอดจัตุรัส

 สำหรับการประกวดประเภทผ้าไหม และผ้าฝ้าย ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 

3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 

เงินรางวัล 1,500 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ทุกรางวัล

 ส่วนผลการประกวดประเภทความคิดสร้างสรรค์ : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

นางสาวพจนีย์  จุฬารัตน์ เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ 

นายพิษณุวัฒน์ แก้ววิทยากร เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ นางสาวณัฐชา วิทยากาศ เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ 

นางสาวสุทธิดา ชาญธะนู และนางสาวอนุศรา  โกงเหลง เงินรางวัล 1,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล  

 เจ้าของนามปากกา “ซ่อนกลิ่น” นายมนต์ชัย 

ศิริลัทพร นักเขียนเจ้าของผลงานโด่งดังเรื่อง คุณชาย 

รัชชานนท์ 1 ในซีรี่ชุด ‘สุภาพบุรุษจุฑาเทพ’ ร่วม 

เสวนาหัวข้อ “จากตัวอักษรสู่ละครจอแก้ว สุภาพบุรุษ 

จุฑาเทพ” เนื่องในโอกาสสัปดาห์ห้องสมุด 2556  

โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก เม่ือวันท่ี 

2 สิงหาคม 2556 ณ โถงชั้นล่าง สำนักหอสมุดกลาง

 ‘ซ่อนกลิ่น’ เริ่มต้นลำดับความเป็นมาในการเป็น

นักเขียนว่า นักเขียนจำเป็นต้องมีความรู้คู่จินตนาการ 

และกล่ันกรองเร่ืองราวออกมาเป็นตัวหนังสือ ซ่ึงจุดเร่ิมต้นการเป็นนักเขียนของตนเอง

คือ นิสัยรักการอ่าน ชอบเข้าห้องสมุด อ่านหนังสือทุกประเภท อาทิ เรื่องรามเกียรติ์ 

แต่เร่ิมอ่านจริงจังคือเร่ืองสามก๊ก ท้ังฉบับของยาขอบ และฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 

นอกจากน้ี ยังอ่านนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยด้วย จากน้ันเร่ิมส่งเร่ืองส้ันไปลงหนังสือต่างๆ 

ถึงปัจจุบันน้ีเป็นเวลา 8 ปี ดังน้ัน หากนักศึกษามีความฝันท่ีจะเป็นนักเขียน ขอให้หม่ัน 

ฝึกฝนทั้งการอ่านและค้นหาแนวทางการเขียนในแนวของตนเอง 

 ขณะที่เขียนต้องสร้างบรรยากาศโดยการเปิดเพลงสุนทราภรณ์บ้าง  มีการค้น 

เรื่องวนิดา ปริศนา มาศึกษาสำนวนการเขียนคำพูดและภาษาในสมัยนั้น เช่น “หิวจน 

ไส้กิ่วแล้ว” ซึ่งสมัยนี้ไม่นิยมใช้ อย่างไรก็ตาม การอ่านสามารถสร้างจินตนาการ 

ในการเขียน ในขณะเดียวกันต้องใส่ความต่ืนเต้น เพ่ือดึงคนอ่านไม่ให้เบ่ือ ช่วยกระตุ้น 

คนอ่านให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง นำความเป็นปัจจุบันใส่เข้าไปในเรื่อง พระเอกจึงม ี

อาชีพเป็นวิศวกร หลงป่าและได้พบนางเอก

 “การเขียนเรื่องคุณชายรัชชานนท์เป็นเรื่องราวย้อนยุค ต้องเริ่มต้นจากการ 

ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดแห่งชาติ จดเหตุการณ์ที่น่าสนใจในขณะนั้น เพื่อให้เข้ากับ 

แนวละครพีเรียด (period) ต้องมีการเช่ือมโยงหลายเร่ืองต่อกัน ต้องมีความรอบรู้ท่ีได้จาก

การอ่าน บวกกับการสร้างจินตนาการตนเอง ในการย้อนเวลา

 ....ผมหาข้อมูลจากหอจดหมายเหตุท่ีหอสมุดแห่งชาติ น่ังอ่านสไลด์หนังสือพิมพ์ 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 ซ่ึงเป็นปีท่ีรับผิดชอบเขียนบท และมีรวบรวมข่าวสารของยุคสมัยน้ัน 

มาสร้างบรรยากาศในหนัง เช่น พระเอกนั่งรถไฟมีการพูดคุยเรื่องในสมัยการชกมวย 

ชิงแชมป์โลก สมัยนั้น บ้านคนที่มีฐานะจะดูการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ แต่ชาวบ้าน 

จะฟังวิทยุ การอ่านทำให้รู้เกร็ดความรู้ว่าสมัยปีพ.ศ.2503 ผู้หญิงนิยมใส่หมวก และ 

มีแก๊งมิจฉาชีพขโมยหมวกของผู้หญิงเติมเข้าไปในเรื่อง สร้างบรรยากาศความเป็น 

พีเรียดมากขึ้น”

 ‘ซ่อนกลิ่น’ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผลงานสนุกจนม ี

แฟนละครติดตามอย่างเหนียวแน่น ส่วนหน่ึงคือ แนวคิดระหว่างบรรทัดหรือพล็อตเร่ือง

ที่สอดแทรกไว้เพื่อบอกผู้อ่าน เช่น เรื่องที่สร้อยฟ้าอพยพมาจากเวียงภูคำ ไปช่วยกู้ชาติ 

ทำให้เกิดความฮึกเหิมรักชาติ จะเป็นผลพลอยได้จากพร๊อพที่สร้างขึ้นมา ตั้งแต่ต้น 

จนจบต้องมีตัวชูโรงให้น่าติดตาม

 “ย่าเอียดเป็นตัวแทนของแนวคิดที่ซ่อนไว้ในเนื้อเรื่องสอนให้เห็นความ 

ประนีประนอม ความยุติธรรม การที่จะทำให้พี่น้องห้าคนต่างมารดามีจุดเชื่อมโยง 

จุดเดียวกัน เบ้าหลอมเดียวกัน จึงมีย่าเอียดคอยอบรมให้เด็กห้าคนมีความกลมเกลียวกัน 

  ... เคล็ดลับในการเป็นนักเขียนให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยการอ่านมาก 

เพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการเขียน ต้องมีการฝึกฝนการเขียนท่ีจะทำให้มีประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 

ต้องอ่าน-เขียนทุกวัน และหาความรู้อยู่เสมอ อย่าท้อถอย การเขียนบ่อยๆ จะทำให้เรา 

มีพัฒนาการทางภาษาและความคิด”

 ปัจจุบัน ‘ซ่อนกลิ่น’ มีงานเขียนเรื่อง “สายใยรักข้ามขอบฟ้า” เป็นนิยาย 

ชุดของอาเซียน นิยายเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา พระเอกเป็นช่างภาพที่ค้นหาความจริง 

ที่ประเทศกัมพูชา นางเอกเป็นคนกัมพูชา น่าจะเขียนเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 

ในชุดมี 6 เล่ม 6 ประเทศ ต้องเชื่อมโยงระหว่างหลายประเทศ ตอนนี้ออกมาแล้ว 4 เล่ม 

เจ้าของผลงาน ‘คุณชายรัชชานนท์’ 
เผยเคล็ดลับสู่เส้นทางนักเขียนมืออาชีพ

เช่น ริมฝั่งโขง (ลาว) เมืองเสน่หา (เวียดนาม) มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เหลือกัมพูชา 

และพม่า สำหรับที่มาของนามปากกา ‘ซ่อนกลิ่น’ มาจากเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ 

ความรัก ทำให้นึกถึงดอกไม้ที่มีความหมายดี จึงเลือกดอกซ่อนกลิ่น เป็นนามปากกา 

จนปัจจุบันนักอ่านหลายคนมักเรียก ‘คุณซ่อน’

 นิยายเร่ืองสุภาพบุรุษจุฑาเทพเป็นเร่ืองของบุตรชาย 5 คน ของหม่อมเจ้าวิชชากร 

จุฑาเทพ มีผู้ประพันธ์ท้ังหมด 5 คน คือ ‘ณารา’ เขียนเร่ืองของ ม.ร.ว.ธราธร พ่ีชายคนโต 

‘ร่มแก้ว’ เขียนเร่ืองของ ม.ร.ว.ปวรรุจ พ่ีชายคนรอง ‘เก้าแต้ม’ เขียนเร่ืองของ ม.ร.ว. 

พุฒิภัทร ‘ซ่อนกลิ่น’ เขียนเรื่องของม.ร.ว.รัชชานนท์ และ ‘แพรณัฐ’ เขียนเรื่องของ 

ม.ร.ว.รณพีร์   

ผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

[-]

บัณฑิตศึกษา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดประชุมวิชาการระดับชาต ิ

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน 

และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ศิริโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีส่ือสาร 

การศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 

2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ศิริโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี 

สื่อสารการศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า การประชุม 

วิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู ้

และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีกำหนดให้ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี 

รายงานการประชุม และร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่ครบรอบ 20 ปีการสถาปนา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วย

 “ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันอุดมศึกษา : การเตรียมตัว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศ และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

และปริญญาโท แยกตามกลุ่มย่อย ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน 

จำนวน 197 คน จากสถาบันต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 28 สถาบัน 

ทั่วประเทศ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ทัศนะทางวิชาการระหว่างกัน ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัย อีกท้ัง 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่อาจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อไป”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า ผู้ทำวิจัยเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ช่างสังเกต จดจำ และรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ 

รวมทั้งสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผลงานวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษา จึงนับเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชนจึงเป็น 

สิ่งสำคัญยิ่งและถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ

ทางวิชาการระหว่างกันและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติท่ีย่ังยืนต่อไป 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอฝากข้อคิดให้กับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

ใน 5 เร่ือง คือ 1) นำเสนอผลงานทางวิชาการ  คือ การเป็นนักวิชาการนอกจากจะต้อง 

รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วิจัย 

ต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพ่ือนำเสนอ และรับฟังความรู้ใหม่ๆ ท้ังในสาขาวิชา 

ท่ีเรียนและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องโดยรอบด้าน รวมท้ังนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ต่อการวิจัยของตนเอง 2) อ้างอิง คือ การทำวิจัยต้องต่อยอดความคิดของผู้วิจัย 

ท่านอื่น จึงควรกล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นไว้ในงานวิจัยด้วยถือเป็นการให้เกียรติและ

ทำงานวิจัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3) เคารพสถาบันและมีความรู้คู่คุณธรรม คือ  

เม่ือสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตแล้วควรนึกถึงสถาบันการศึกษาอยู่เสมอ  

และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างสังคม 

ให้เกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้า รวมทั้งอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข 

 ผศ.ดร. บุญชาล กล่าวต่อไปว่า 4) มาตรฐานการศึกษา คือ การศึกษา 

ของชาติระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นการผลิตบัณฑิตในระดับสูง ซึ่งต้องมีมาตรฐาน 

ทางวิชาการที่เข้มข้น เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกไปรับใช้บ้านเมือง 

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และสามารถเป็นแบบอย่าง รวมท้ังช่วยปลูกฝังความรู้ วัฒนธรรม 

ของชาติให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้อง และ 5) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจด้าน 

ภาษาต่างประเทศในระดับดี เพราะถือเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการทำงานวิจัย และ 

ควรหาโอกาสพัฒนาตนเองด้านภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นด้วย  

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรม 

เร่ือง “การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรเพ่ือพร้อมรับ 

AEC” สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท 

วิชาชีพเฉพาะฯและประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน 

พร้อมบรรยาย “นโยบายการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง” เมื่อวันที่ 

29 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 

อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “การประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” 

โดย รศ.ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ประโมทย์ จารุนิล 

อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ นายวัชรชัย  พลวิฑูรย์ หัวหน้า 

งานบุคคล กองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบรรยาย “การสร้างจิตสำนึก

รักองค์กรเพ่ือพร้อมรับ AEC” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แช่มช่ืน กรรมการท่ีปรึกษา

คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน-

รัฐสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า เรื่องจิตสำนึกรักองค์กรเป็นสิ่งที่ 

บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นปกติ ไม่ว่าจะมีการเข้าสู่ AEC หรือไม่ก็ตาม โดยบุคลากร 

จะแสดงสำนึกรักองค์กรได้ดีท่ีสุด คือ การพูดถึงองค์กรในแง่บวก ไม่ทำให้องค์กรเสียหาย  

และใสใ่จเรือ่งกลไกการเรยีนการสอน ซึง่ทกุคนตอ้งชว่ยกนัพฒันา ปรบัปรงุ โดยเฉพาะ 

สายสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างงบรายได้  

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการด้านสวัสดิการให้มีสถานภาพที่ไม่ต่างกัน 

 ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นอิสระสองด้าน คือ ด้านวิชาการ เป็นหน้าท่ี 

ของคณาจารย์ท่ีทำให้รามคำแหงมีวิชาการท่ีโดดเด่นเป็นอิสระ และด้านบริหาร องค์กร 

ภายนอกไม่สามารถปลดย้ายบุคลากรหรือแทรกแซงการบริหารใดๆ ส่วนการบรรจ ุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ก็จะบรรจุให้แก่ผู้ท่ีเหมาะสม และให้เกียรติหัวหน้า 

งานทุกหน่วยงานในการคัดเลือกผู้ที่ทำงานจริงให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ 

การงานเพ่ิมข้ึน  ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และลดความเหล่ือมล้ำในองค์กรด้วยการให้ความเป็นธรรม 

ความเสมอภาค และความยุติธรรม 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า ผมได้ฝากกับนายคนอง วรรณศรี ประธาน 

ปขมท.ให้ช่วยผลักดันบทบาทในเชิงนโยบายของบุคลากรสายสนับสนุน ขอให้คำม่ันว่า 

เม่ือได้มาทำหน้าท่ีตรงน้ีแล้วจะดูแลบุคลากรทุกคนให้ได้รับความยุติธรรม และดำเนินการ 

ทุกเร่ืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC รามคำแหง 

ไม่ตื่นตระหนก เพราะเป็นเรื่องที่ปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติมานานแล้ว เช่น การอบรม 

ภาษาท่ีสองหรือภาษาในประเทศอาเซียน ซ่ึงรามคำแหงมีอาจารย์เจ้าของภาษาหลายภาษา

พร้อมที่จะให้ความรู้แก่บุคลากรรามคำแหงในทุกเมื่อ

 “ขอฝากพนักงานมหาวิทยาลัยให้ช่วยกันทำงานให้รามคำแหงมีความเจริญ 

ก้าวหน้า และมีความรักความสามัคคีต่อกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการฯจัดงาน และ 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ทุกคนรักองค์กร รักวัฒนธรรมเดิมที่มีมา 

ในอดีต ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน ทำงานด้วยความหนักเอาเบาสู้ และมีจิตสำนึก 

ร่วมกันท่ีอยากเห็นรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีให้โอกาสแก่ลูกหลานอย่างแท้จริง 

และตลอดไป” อธิการบดี ม.ร.กล่าว   

พนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมรับ AEC



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง RU ITV” เดือนตุลาคม 2556
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

10.00 - 10.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00 - 11.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ ม.ร./SPOT/

จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

 RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 -11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน

RERUN

หมายเหตุ : ผังรายการนี้นำเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th, www.totiptv.com อีกหนึ่งช่องทาง 
     และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 ท่านผู้อ่านทุกท่านต้องเคยผ่านการเรียน 

ในระดับต้นในช่วงปฐมวัยคือเรียนในระดับอนุบาล

ก็มีคำถามว่าท่านยังจำได้หรือไม่ว่าตัวเลขตัวแรก 

ที่คุณครูหัดให้ท่านเขียนนั้นคือตัวเลขอะไร แน่นอน 

ว่ามีบางท่านคงจำไม่ได้แล้ว บางท่านตอบว่าเลข 1 

บางท่านตอบว่าเลข 0 แล้วคำตอบคือเลข 0 หรือ 

เลข 1

 ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบ 

จำนวนนั้นจำนวนที่ เรียนก่อนจำนวนอื่นๆคือ 

จำนวนนับ(counting numbers) หรือบางทีก็เรียกว่า 

จำนวนธรรมชาติ(natural numbers) ได้แก่จำนวน 

ท่ีเขียนแทนด้วยตัวเลข  1, 2, 3, 4, .... ดังน้ันคำถาม 

ท่ีว่าตัวเลขตัวแรกคือตัวเลขอะไรน้ันคำตอบก็คือเลข 1

 ในมุมมองของผู้เขียนมีความเห็นว่าเลข 1 

เขียนได้ง่ายที่สุดเพราะใช้การลากเส้นตรงลงมา 

เท่าน้ันเองแต่ก็ยากสำหรับเด็กท่ีเร่ิมหัดเขียน  ดังน้ัน 

ก่อนที่จะเขียนเป็นครูจะต้องสอนให้จำได้ก่อนว่า 

ตัวเลขแต่ละตัวหน้าตาเป็นอย่างไร เช่นครูจะสอนว่า 

เลขหนึ่ง เหมือน เสาธง เลขสอง เหมือน คอเป็ด 

(บางท่านบอกว่าเหมือนเป็ดลอยน้ำ) เลขสาม เหมือน 

งูขด (บางท่านก็บอกว่าเหมือนนกบิน)......ซ่ึงก็แล้วแต่ 

มุมมองของครูผู้สอน

 คณิตคิดสนุกเก่ียวกับเลข 1 จะได้นำเกร็ดเล็ก 

เกร็ดน้อยเกี่ยวกับเลข 1 มาเล่าให้ท่านฟังพอเป็น 

สังเขปดังนี้ 

 (1) ความหมายตามโหราศาสตร์ หรือดวงดาว 

เลข 1  แทนดาวอาทิตย์ หรือดวงอาทิตย์ หมายถึง 

คนที่มีอารมณ์ร้อน ไม่ยอมใคร เป็นพวกที่มียศ 

มีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำ

 (2) ความหมายตามการพูด เลข 1 หมายถึง 

การเป็นอันดับหนึ่งไม่เป็นที่สองรองใคร ชนะเลิศ 

 (3) ความหมายตามการเขียน เลข 1 หมายถึง 

ความม่ันคง เท่ียงตรง หนักแน่นเหมือนเป็นเสาหลัก 

 (4) ความหมายเชิงปรัชญา  เลข 1 ทาง 

ตะวันออกใช้ในความหมายของความยิ่งใหญ่  

ทางตะวันตกใช้ในความหมายของสัญลักษณ์ของ 

เอกภาพ 

 (5) เลข ๑ ไทย ความหมายในทางโลกเป็น 

การหมุนวนของกิเลสที่ เต็มไปด้วยการแข่งขัน 

แต่ในทางธรรมก็คือวงจรกรรมของคนเรา

 ก่อนจบบทความวันนี้จะกล่าวถึงการอ่าน 

จำนวนที่มีเลข 1 ต่อท้าย เพราะมีทั้งคนอ่านว่า 

“หนึ่ง”  ก็มีอ่านว่า “เอ็ด” ก็มี การอ่านที่ถูกต้องต้อง 

อ่านตัวท้ายว่าเอ็ด เช่น 321 อ่านว่า “สามร้อย- 

ยี่สิบเอ็ด” แต่มีข้อยกเว้นสำหรับคำเฉพาะ เช่น 

พันหนึ่งราตรี และคำอ่านของทหารเรือซึ่งจะอ่าน 

คำว่าเอ็ดเป็นคำว่าหน่ึงเพราะส่วนใหญ่อยู่กลางคล่ืนลม

จะฟังไม่ชัดโดยจะไปพ้องเสียงกับคำว่าเจ็ดนั่นเอง

คณิตคิดสนุก

ตัวเลขตัวแรก

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม         ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              
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กองบรรณาธิการ

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

พ.ศ. 2551  บัญญัติว่า "กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนในภาคหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 10 คน  มหาวิทยาลัย 

อาจประกาศงดสอนกระบวนวิชานั้นเสียก็ได้"   นั้น

 ปรากฏว่าในภาค 1 ปีการศึกษา  2556   มีกระบวนวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 10 คน    ท่ีคณะต่างๆ  

แจ้งงดสอน และกระบวนวิชาที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  รวม  242  กระบวนวิชา                                                            

 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาที่ได้ประกาศเปิดสอนในภาค 1  ปีการศึกษา  2556     

ดังต่อไปนี้  คือ

 1.  ATF2503 2.  ATF3006 3.  ATF4306 4.  ATF4403 5.  ATH4202 6. ATH4204
 7. ATH4205 8. ATH4809 9. ATM2352 10. ATM3608 11. ATM4605 12. ATM4607
 13. ATM4908 14. ATM4909 15. ATS1005 16. ATS4003 17. ATS4806 18. BID3301
 19. BID4901 20. BID4902 21. BIO1006 22. BIO4201 23. BIO4202 24. BIO4801
 25. BIT2003 26. BIT3601 27. BIT4405 28. BIT4450 29. BIT4605 30. BIT4703
 31. BOT3402 32. BOT4901 33. CBE4147 34. CBE4247 35. CEC3207 36. CEN4107  
 37. CFR3204 38. CFR3205 39. CFR3206 40. CFR3209 41. CFR4101 42. CFR4207
 43. CFR4208 44. CFR4211 45. CMA3105 46. CMA4103 47. CMA4107 48. CMS3343  
 49. CMS4700 50. CMS4805 51. COS4502 52. CSC2256 53. CSC3251 54. CSC3254  
 55. CSC3255 56. CSC4103 57. CSC4201 58. CSC4254 59. ECO4009 60. ECO4607  
 61. ECT4407 62. ECT4505 63. EDF3116 64. EDF3125 65. EDS4208 66. ELT3104  
 67. ELT3154 68. ELT3155 69. ELT3156 70. ELT3302 71. ELT3305 72. ELT3306  
 73. ELT3307 74. ELT3352 75. ELT3355 76. ELT3357 77. ELT4203 78. ELT4304  
 79. ELT4307 80. ELT4308 81. ELT4309 82. ELT4354 83. ELT4405 84. ELT4454  
 85. ELT4553 86. ELT4605 87. ELT4606 88. ELT4900 89. ELT4950 90. ENV2250  
 91. ENV2251 92. ENV2650 93. ENV3250 94. ENV3251 95. ENV3450 96. ENV3550  
 97. ENV3703 98. ENV3704 99. ENV3705 100. ENV3706 101. ENV3707 102. ENV3709
 103. ENV3750 104. ENV3751 105. ENV3805 106. ENV3809 107. ENV3810 108. ENV4703 
 109. ENV4705 110. ENV4706 111. ENV4707 112. ENV4710 113. ENV4712 114. ENV4713 
 115. ENV4750 116. ENV4751 117. ENV4805 118. ENV4806 119. ENV4809 120. ENV4851
 121. FDT2254 122. FDT3304 123. FDT3951 124. FRE3509 125. FRE4517 126. GRK2001
 127. GRK3001 128. HEC3512 129. HED3103 130. HED3430 131. HED3460 132. HED4150
 133. HED4460 134. HED4510 135. HED5001 136. HED5004 137. INB4110 138. INB4112
 139. INT2251 140. INT3151 141. INT4106 142. INT4150 143. KRE2201 144. KRE2203
 145. KRE3304 146. KRE3306 147. KRE4201 148. LIS3204 149. MCS4205 150. MCS4903
 151. MCS4904 152. MER3004 153. MER4404 154. MIC3101 155. MIC3801 156. MIC3803
 157. MIC3806 158. MIC4501 159. MIC4551 160. MIC4804 161. MKT4325 162. MTH3605
 163. MTH4903 164. MTT3153 165. MTT3154 166. MTT3157 167. MTT3158 168. MTT3251
 169. MTT3552 170. MTT3553 171. MTT3554 172. MTT3555 173. MTT3556 174. MTT3557
 175. MTT4351 176. MTT4352 177. MTT4402 178. MTT4451 179. MTT4452 180. MTT4453
 181. MTT4602 182. MTT4701 183. MTT4702 184. MTT4703 185. MTT4704 186. MTT4705
 187. MTT4753 188. MTT4754 189. MTT4755 190. MTT4756 191. MTT4757 192. MTT4758
 193. MTT4759 194. MTT4801 195. MTT4802 196. OPR2303 197. OPR3305 198. OPR3306
 199. OPR4104  200. PED4222 201. PHY1107 202. PHY1108 203. PHY1354 204. PHY2253
 205. PHY2254 206. PHY2402 207. PHY2702 208. PHY3301 209. PHY3401 210. PHY3503
 211. PHY3504 212. PHY4158 213. PHY4203 214. PHY4258 215. PHY4302 216. PHY4304
 217. PHY4401 218. PHY4505 219. PHY4806 220. PHY4807 221. PHY4808 222. PHY4902
 223. PHY4905 224. PHY4906 225. PHY4907 226. PHY4951 227. PHY4954 228. PHY4955
 229. PSY4488  230. PSY4597 231. PSY4689  232. SOC3094 232. VAG3206 233. VAG3207
 235. VEM2001 236. VEN3206 237. VEN3207 238. ZOO4201 239. ZOO4402 240. ZOO4551
 241. ZOO4804 242. ZOO5402

 ฉะนั้น ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว ไปสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้     

ก่อนการสอบของกระบวนวิชาท่ีจะสับเปล่ียนน้ัน  หรือไปติดต่อขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้  ท่ีฝ่ายจัดตารางสอน 

และลงทะเบียนเรียน (อาคารกงไกรลาศ. ช้ัน 1)  ภายในวันอาทิตย์ท่ี 26 ตุลาคม  2556   หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถ 

ไปดำเนินการด้วยตนเองได้ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  พร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินไปด้วย 

ถาม  สวัสดีครับ ผมไม่ทราบว่าต้องตรวจสอบ 

วันเวลาสอบของแต่ละวิชาด้วย ทำให้มีวันสอบ 2 วิชา 

เป็นวันเดียวกัน ผมสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

ตอบ เพ่ือป้องกันการลงทะเบียนกระบวนวิชาที่วัน 

เวลาสอบวันเดียวกัน ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกภาค- 

การศึกษา ต้องตรวจสอบวัน เวลาเรียน วันเวลาสอบ 

อย่าให้ตรงกัน (สอบซ้ำซ้อนกัน) โดยตรวจสอบจาก 

ตารางเรียน ม.ร.30 ของแต่ละภาคการศึกษา ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยแจกตารางเรียน ม.ร.30 ให้กับนักศึกษา 

ก่อนการลงทะเบียนทุกคร้ังรับได้ที่ฝ่ายทะเบียน 

คณะท่ีสังกัด, ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

และลงในข่าวรามคำแหง

 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วปรากฏว่ามี 

กระบวนวิชาที่วัน เวลาสอบวันเดียวกัน นักศึกษา 

ต้องเลือกเข้าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง กรณีนักศึกษา 

ท่ีกากบาทขอจบการศึกษาไว้ สามารถย่ืนเร่ืองขอสอบซ้ำซ้อน 

ได้ที่คณะที่สังกัด เพื่อขอสอบทั้ง 2 วิชาพร้อมกัน  

(ต้องยื่นเรื่องในช่วงของการลงทะเบียนเรียน)

ถาม   เมื่อผมเรียนผ่านครบหลักสูตรในสาขา 

ท่ีผมสมัครเรียนแล้วผมจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 

ช่วยกรุณาชี้แจงด้วย 

ตอบ ถ้านักศึกษาสอบผ่านครบตามหลักสูตร 

ท่ีนักศึกษาสมัครเรียนแล้วนักศึกษาต้องดำเนินการ ดังน้ี

 1. กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนขอสำเร็จ 

การศึกษา ได้ท่ีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th 

ที่ Link นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา  

โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินก่อนแจ้งจบ

ที่คณะ

 2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนของคณะท่ีนักศึกษาเรียน 

เพ่ือแจ้งจบและขอใบรับรองคณะ เพ่ือให้เสนอช่ือท่ีประชุม 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา

 3. ติดตามประกาศรายช่ือสภาฯ อนุมัติได้ท่ี 

คณะและที่ อาคาร สวป. ฝ่ายหนังสือสำคัญ งานใบ- 

รับรองสภาฯ ชั้น 1 ช่อง 4 (นักศึกษาตรวจดูความ 

ถูกต้องของชื่อ-สกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชาเอก 

วิชาโท ช่ือปริญญา เกียรตินิยม (ถ้ามี)ภาคการศึกษา 

และปีการศึกษาที่จบ ครั้งที่จบ และลำดับที่สภาฯ 

อนุมัติ ควรจดบันทึกไว้ หากไม่ถูกต้องนักศึกษาต้อง 

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่คณะเพื่อขอแก้ไขทันที)

 4. ติดต่อชำระเงินค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 400 บาท 

ค่าใบรับรองสภาฯ 20 บาท และค่าทรานสคริปท์จบ 

70 บาท ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1

 5. นำใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต, ค่าใบ- 

รับรองสภาฯ และค่าทรานสคริปท์ไปยื่นขอหนังสือ

สำคัญ ท่ีอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล (สวป. ชั้น 1 ช่อง 4 และ 3 ตามลำดับ)

 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการในข้อ 1 ให้สมบูรณ์

จะไม่สามารถแจ้งจบการศึกษาต่อไปได้



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

ม.ร. จัดกิจกรรมฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

เตือนภัย” มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยในหอพัก  

โดยเร่ิมจากการสร้างจิตสำนึกและสร้างความสัมพันธ์ 

ของผู้พักอาศัยในหอพัก การจัดโครงการฯคร้ังน้ี ได้รับ 

ความร่วมมือจาก สำนักงานเขตประเวศ จัดกิจกรรม 

ให้บริการประชาชน และกองบังคับการตำรวจนครบาล 4  

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข จัดกิจกรรมส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันภัยในหอพัก  

รวมทั้ง คุณสุธรรม สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร 

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ 

ในการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 

ผู้ประกอบการหอพัก นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

จำนวน 200 คน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า โครงการ 

เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการ 

“หอพักติดดาว” ถือเป็นโครงการท่ีสำคัญโครงการหน่ึง 

ของมหาวิทยาลัย ที่จะเข้ามาดูแลความเป็นอยู่ของ 

นักศึกษา และผู้พักอาศัยในหอพัก ท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งหัวหมากและวิทยาเขต 

บางนา เพราะภัยอันตรายต่างๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

ดังน้ัน การสร้างเครือข่ายเพ่ือนข้างห้องเตือนภัย จึงเป็น 

การช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังภัย และมีจิตสำนึก 

ท่ีดีในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยกันป้องกันไม่ให้ 

เกิดเหตุร้ายต่างๆขึ้นในหอพัก

 “การจัดโครงการครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี  

ที่หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการหอพัก  

ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต 

ของผู้พักอาศัย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการดูแลนักศึกษาเหมือน 

ลูกหลาน สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง รวมทั้ง 

สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเอื้อ 

ต่อบรรยากาศการศึกษาเล่าเรียน อันนำไปสู่การพัฒนา 

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นกำลังสำคัญ 

ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”

 จากน้ัน เป็นการบรรยายพิเศษเร่ือง “จากเพ่ือนบ้าน 

เตือนภัย สู่การระวังภัยในหอพัก” โดย พล.ต.ต.วิมล 

เปาอินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า  

สำนักงานตำรวจนครบาลร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการ “เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย”  มาอย่างต่อเน่ือง  

ซ่ึงคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 4 เพราะทุกภาคส่วนต่างห่วงใยชีวิต 

ความเป็นอยู่ของนักศึกษาท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด  

เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหนังสือ รวมท้ังผู้พักอาศัยในหอพัก 

ตามชุมชนต่างๆด้วย ท่ีอาจพบเจอภัยร้ายจากส่ิงเสพติด  

อบายมุข และภัยอาชญากรรมได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีผู้พักอาศัยจะต้องทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 

กับผู้ประกอบการหอพัก และระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกัน  

จนสามารถฝากห้องไว้กับเพ่ือนข้างห้องให้ช่วยสอดส่อง 

ดูแลและเฝ้าระวังภัยซ่ึงกันและกัน เพราะภัยอันตราย 

เกิดข้ึนได้หลากหลายรูปแบบ นักศึกษาต้องไม่ประมาท 

ในการดำเนินชีวิตท้ังภายในและภายนอกหอพัก  ท้ังน้ี 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีให้ความสำคัญใน 

เรื่องนี้ตลอดมา เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจเข้ามาดูแล 

ได้ไม่ท่ัวถึง การประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกันป้องกันภัย 

อาชญากรรมให้ลดน้อยลงต่อไป

 ท้ังน้ี ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์  

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยในหอพัก และให้ 

บริการต่างๆ (ฟรี) จากสำนักงานเขตประเวศ  สำนักงาน 

เขตบางกะปิ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น การตรวจ 

สุขภาพ ฝึกอาชีพอิสระ ตัดผม การตรวจสุขภาพสายตา  

จากคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร. และแจกนกหวีดเตือนภัย 

แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รามคำแหงเฟ้นหาฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ นางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้มอบนโยบาย 3 D แก่สถาบันการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนา 

ผู้เรียนให้มีลักษณะท่ีดี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประชาธิปไตย  

(Democracy) คือการมีความตระหนัก เห็นความสำคัญ 

และศรัทธาเช่ือม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2) ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) คือการมี 

คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้จักรับผิดชอบชั่วดี 

และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือ 

และปฏิบัติในการดำรงชีวิต และ3) ด้านภูมิคุ้มกันภัย 

จากยาเสพติด (Drug-Free) คือการมีความเข้าใจ รู้จัก 

ภัยของสิ่งเสพติด และรู้จักการหลีกเลี่ยงอย่างถูกวิธี 

 “กองกิจการนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของ 

การจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างสุนทรียภาพทางอารมณ์ 

ด้วยบทเพลงท่ีถ่ายทอดถึงวิถีชีวิตและสะท้อนความ 

เป็นไปของสังคมแต่ละยุคสมัย เพื่อช่วยให้เยาวชน 

ได้หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนพัฒนา 

ความสามารถของตนเอง และไม่ยุ่งเก่ียวกับส่ิงเสพติด  

รวมท้ังสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเยาวชนผู้อ่ืน 

ต่อไป” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ไม่บังคับนักศึกษา 

เข้าเรียน แต่มีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ  

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถนอกเหนือ 

จากตำราเรียน และเป็นเวทีแสดงออกในด้านต่างๆ 

รวมท้ังเตรียมความพร้อมท้ังด้านความรู้และบุคลิกภาพ  

ให้สำเร็จการศึกษาออกไปดำเนินชีวิตในสังคมภายนอก 

ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 “การจัดงานคร้ังน้ี ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยสร้าง 

ภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับส่ิงเสพติด  

และเป็นเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถ 

ด้านการร้องเพลง รวมทั้งถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสพติด ที่เป็นภัยร้าย 

ทำลายตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

ขอฝากนักศึกษาว่า เป้าหมายสำคัญท่ีสุดของนักศึกษา  

คือ การเรียนหนังสือให้สำเร็จเป็นบัณฑิตตามท่ีได้ต้ังใจไว้  

ส่วนการทำกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นส่วนประกอบที่ช่วย 

พัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพให้นักศึกษากล้าแสดงออก 

อย่างมั่นใจ และขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่า การก้าวไป 

สู่จุดหมายได้อย่างประสบความสำเร็จนั้น ต้องไม่ลืม 

ท่ีจะรู้จักกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ มีความซ่ือสัตย์สุจริต  

รวมท้ังมีความม่ันใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเยาวชน 

ในการใช้ชีวิตเป็นคนดีของสังคมต่อไป”

 สำหรับการประกวดร้องเพลงคร้ังน้ี มีนักศึกษา 

เข้าร่วมการประกวด จำนวน 260 คน ผ่านการคัดเลือก 

เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 35 คน ได้แก่ นายสิทธิกร   

ปันคำ นางสาวศิรินภา ขวัญเดือน นายวรนนท์ คงใหญ่                

นายธนกฤต กลิ่นจันทร์ นางสาวอลิษา ดงแสนสุข 

นางสาวพรนิภา ราชธานี นางสาวศิริพร เฉยรอด  

นางสาวเบญจรินทร์ ชินศิริ นายสุภเรศ จันทร์ประสาน  

นายสุริยา พิเคราะห์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฤมิตร นายสวัสด์ิ   

ปัดแพง นางสาวเกตุศรี ศิริสุข นายฉี แซ่ว่าง นางสาวเกษรินทร์  

สมิตเมฆ นายสัณหณัฐ มีไพทูล นายปิยะกานต์ มะลิวัลย์  

นางสาวสุธาวัลย์ ทองเกล้ียง นางสาวนลพรรณ เผ่าเงินงาม  

นางสาวพรทิพย์ บุญนำรัตน์ นางสาวจันทการต์ ยามโสภา  

นางสาวสาวิตรี ศรีดา นางสาวนิตยา ระยับศรี นางสาวสุธนี   

สุวรรณ์ นายณรงค์ฤทธ์ิ คิดเห็น นายอริญชัย อุดมโชติพฤทธ์ิ  

นางสาวเอวรา จุลกทัพพะ นางสาวธิราภรณ์ อุ่นเรือนปลูก  

นางสาวสมร สิงห์โต นางสาวกอพลอย ทรงนิคม นายณฐวัตร   

พงษ์สาริกิจ นางสาวเมญาณี เทียบเทียม นางสาวอุมาพร   

สุขชัย นางสาวสุรีรัตน์ แวงสูงเนิน และนางสาวกาญจนา   

จันทร์ไผ่

ม.ร.  อบรมคอมพิวเตอร์           (ต่อจากหน้า 1)

 กลุ่มวันอังคาร, วันพฤหัสบดี (เช้า, บ่าย)

 วันที่ 29 ต.ค. - 28 พ.ย. 2556

 กลุ่มวันพุธ, วันศุกร์ (เช้า, บ่าย)

 วันที่ 30 ต.ค. - 29 พ.ย. 2556

 กลุ่มวันเสาร์, วันอาทิตย์ (เช้า, บ่าย)

 วันที่ 2 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2556

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1 หรือสอบถามรายละเอียด   

โทร. 0-2310-8853, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ www.ctc. 

ru.ac.th 

 อน่ึง นักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรมผลการศึกษา 

จะบันทึกลงใน Transcript 



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม 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

ม.ร. อบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม
ม.ร. พัฒนาศักยภาพฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

 การจัดงานคร้ังน้ีมีข้ึนเพ่ือต้องการพัฒนาความรู้ 

ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงถึงการร่วมอนุรักษ์ 

วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา รวมถึง 

การพัฒนาอาชีพท่ีตรงกับความต้องการให้แก่นักศึกษา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 กิจกรรมในงานมีการ “แนะนำ อบรม ทักษะอาชีพ 

พื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้”   โดย    คุณรุสนันท์  

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  

ช่อง 5 “การแนะนำอาชีพธุรกิจค้าปลีก” โดยคุณจิตต์วีร์  

โสภณเมธีฐิติกุล ผู้จัดการสำนักสหกิจศึกษา สถาบัน 

ค้าปลีกซีพีเอฟ “การแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของนักศึกษา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้” เช่น การแสดงดีเกฮูลู การขับร้อง 

เพลงอานาซีด จากนักศึกษา ม.ร. และการเสวนา เรื่อง 

“จะพัฒนาทักษะภาษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดย 

รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา รองคณบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง

คณะนิติศาสตร์ฯ                       (ต่อจากหน้า 12)

อย่างไรก็ตาม นอกจากนักศึกษาจะมีความรู้ทางวิชาการ 

แล้ว ขอให้มีความซ่ือสัตย์สุจริตในหน้าท่ี ท้ังในการเรียน 

และการทำงาน เมื่อประกอบอาชีพต้องใช้กฎหมาย 

อย่างซ่ือสัตย์ ช่วยสร้างความสงบสุขในสังคม บัณฑิต 

ทุกคนเป็นความหวังของรามคำแหง ขอให้ทุกคนประสบ 

ความสำเร็จในการเป็นคนเก่งและคนดี เพื่อให้วงการ 

กฎหมายพัฒนาต่อไปและเป็นความหวังของชาติ สมกับ 

ท่ีเป็นหลานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ  

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  

ด้วยรักและผูกพัน                     (ต่อจากหน้า 12)

ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน จากการพูดการคุยกับลูกศิษย์ การพูด 

การคุยกับผู้ฟัง จากการที่ปะทะสังสรรค์ ก็ทำให้เรา 

ได้ฟังแล้วเอาปรากฏการณ์ท่ีเราได้รับ ท่ีเราได้ยินได้ฟัง 

เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังใส่ลงไปในกรอบต่างๆ วิธีการที่ 

เป็นกลางและพยายามคิดหาส่ิงท่ีจะอ้างอิง และคิดหา 

ส่ิงท่ีจะเช่ือถือได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปคร่าวๆ  

ก็พอจะทราบได้ว่าเรื่องไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

น่าวิตกกังวลแค่ไหนเพียงใด หรือน่าชื่นใจ หรือน่า 

ท่ีจะให้ความร่วมมือ น่าท่ีจะให้ความคิดความอ่านอะไร 

ต่างๆ เพื่อที่จะเจริญในกาลข้างหน้าได้ ในฐานะที่เรา 

เป็นครูคนหน่ึง ท่ียังไม่ได้หยุดทำงาน ยังไม่ได้หยุดสอน 

 ลูกศิษย์ครับ ความเป็นไปในชนบท เป็นเร่ืองท่ี 

บางแห่งน้ันน่าวิตก บางแห่งน้ันเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าจะเป็น  

ไม่น่าจะดำเนินการกันอย่างนั้น บางตัวอย่างที่จะยก 

ท่ีจะพูดถึงอยู่บ้าง ก็ขอให้ทราบว่าเป็นเร่ืองท่ีได้สอบถาม 

หลายผู้ หลายคน หลายท่าน แล้วก็มีข้อยืนยัน ทั้งฝ่าย 

ผู้ท่ีถูกกล่าวหา ท้ังฝ่ายผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์อะไรต่างๆ  

ให้พยานหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้พอสมควร ครูจะ 

ต้ังโจทย์ให้ลูกศิษย์ลองคิดว่า ถ้าครูบอกว่า คนในสังคม 

ทุกวันน้ี ไม่มองในเร่ืองการณ์ข้างหน้านัก มองเห็นอยู่ 

แต่แค่เอ้ือม มองเห็นอยู่แต่ว่าวันน้ีจะได้อะไร จะมีอะไร  

จะเป็นอะไร แต่ไม่ได้มองถึงว่าสังคมจะเกิดอะไร จะมี 

อะไร จะเป็นอะไร จะล่มสลายหรือจะเจริญงอกงาม 

อย่างไรในวันข้างหน้า พอพูดอย่างน้ีจะต้องค่ันความคิด 

เอาไว้ด้วยว่า คำว่าคนเดี๋ยวนี้ มิได้หมายความว่าเป็น 

ทุกคน เป็นเฉพาะคนที่อยู่ในตัวอย่างนี้ คนที่ไม่อยู่ 

ในตัวอย่างก็แล้วไป เขาอาจจะเป็นก็ได้ ไม่เป็นก็ได ้

การจัดการศึกษา การจัดการในเร่ืองความเป็นอยู่ การจัดการ 

ในเร่ืองปกครองท้องถ่ิน ในชนบท ในหมู่บ้าน ในตำบล  

เด๋ียวน้ีน้ันไม่เหมือนกันกับท่ีเราเรียนกันในตำรา ว่าจะ 

ต้องดำเนินการกันอย่างไร กรอบท่ีมีอยู่ในตำรา กรอบท่ีมี 

อยู่ในกฎหมายวางไว้ แต่ไปดำเนินการกันในอีกรูปแบบหน่ึง  

อย่างเช่น การจัดงบประมาณให้โรงเรียนตามหมู่บ้าน  

จะมีการจัดงบประมาณตามรายหัวนักเรียน คือพูดง่ายๆ  

ว่าคิดตามจำนวนนักเรียน แล้วเอาจำนวนเงิน คูณกับ 

จำนวนนักเรียนให้เป็นงบประมาณในการพัฒนา 

โรงเรียน ในการดำเนินการ ก็น่าช่ืนชมยินดี ครูก็คิดว่า 

มันเป็นวิธีการท่ีดี ถ้านักเรียนมากก็ต้องใช้เงินมากข้ึน  

ถ้านักเรียนน้อยก็ต้องใช้เงินน้อยลง เป็นหลักง่ายๆ  

แต่ไม่ใช่ มันกลับเป็นผลว่า ทำให้มีการกักช่ือนักเรียน  

หรือมีช่ือนักเรียนไว้โดยไม่มีตัวตนนักเรียนก็มี เป็นผี 

ไปแล้วมาเรียนได้ ทำนองนั้น หรือนักเรียนคนเดียว 

มีชื่ออยู่สองโรงเรียน อยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่ง อยู่ในอีก 

โรงเรียนหน่ึง เพ่ือท่ีโรงเรียนเขาจะได้ค่าหัวของนักเรียน  

ในเร่ืองการได้รับงบประมาณ อันน้ีครูไม่อยากจะมอง 

ไปให้เห็นว่า ถ้าหากคิดกันอย่างน้ี ถ้าคิดอย่างโจทย์ท่ีครู 

ตั้งนี้ เป็นจริงทุกสิ่งอันแล้ว ความวิบัติย่อมบังเกิดขึ้น 

แก่การศึกษาแน่นอน ผู้บริหารก็จะนั่งมองอยู่แต่ตัวเลข  

มองอยู่แต่ปัญหาเบ้ืองต้นในทางท่ีจะได้ ว่าจะทำอย่างไร  

แล้วเราจะได้เท่าไหร่ คิดอย่างน้ีจะหาความเจริญได้อย่างไร  

อันน้ีครูจะท้ิงปัญหาค้างไว้แค่น้ี ครูอยากจะฟังความคิด 

ของนักศึกษา หรือผู้ปกครองที่ได้อ่านข่าวรามคำแหง  

ว่าท่านมองความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด ในหมู่บ้าน 

ในชุมชนของท่าน ผู้ปกครองเป็นอย่างไร รัฐบาลเป็น 

อย่างไร ฝ่ายค้านเป็นอย่างไร การประท้วงเป็นอย่างไร 

การไม่ประท้วงเป็นอย่างไร อะไรต่างๆ ลองเขียนมาคุยกัน 

บ้างครับ ข้อมูลที่จะมาที่ผม คงไม่มีทางที่จะทำให้ใคร 

เดือดร้อนได้ เพราะว่าผมจะไม่นำความเดือดร้อนมาให้ 

ท่านแน่นอน ลองคิดลองเขียนส่งมานะครับ ฉบับหน้า 

พบกันใหม่ครับ  สวัสดีครับ 

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงการ “อบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม” 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ กติกา วิธีการเล่น 

กีฬาหมากล้อม และคัดเลือกนักศึกษาเข้าแข่งขัน 

กีฬามหาวิทยาลัยฯ - อุดมศึกษา โดยมี นายนิตินัย  

มลิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นประธาน 

และมี นายสุรพล  อินทรเทศ นายทะเบียนสมาคม 

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษา ร่วมงาน เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 

ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา

 สำหรับผลการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

คือ ประเภทนักศึกษาชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

นายมนูญศักด์ิ กล่ินหมอน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

ได้รับเงินรางวัล 800 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  

ได้แก่ นายคฑาวุธ  อุ่นใจ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

ได้รับเงินรางวัล 500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 ได้แก่ นายนพเดช สิงห์งาม นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 200 บาท และ 

ประเภทนักศึกษาหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลดา   

นะตะ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 800 บาท  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ   

นพรัตน์ ได้รับเงินรางวัล 500 บาท และรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ได้แก่ นางสาวสาวิณี  คำทวี  

ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล 

 ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคำแหงคัดเลือก 
นักร้อง นักดนตรีและพิธีกร ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี 
คุณกิตติศักด์ิ ทองเย็น คุณสราริญ ป่ินวิเศษ และคุณณัฐณรงค์  
คงขวัญ เป็นกรรมการตัดสิน ณ ห้องสโมสร อาคาร 
หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม  
2556 



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๕) วันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

ลงนามความร่วมมือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะนิติศาสตร์ปัจฉิมนิเทศ

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ลงนาม 

ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และ 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับคณะ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ร. โดยมี 

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ 

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ร่วมลงนาม และมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์   

แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2556  ณ ห้องประชุม 0322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา รองประธานกรรมการ 

บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายประถม) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี 

“หลานพ่อขุนเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2556 

มีผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองร่วมใน 

พิธีเปิดและชมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน  

2556 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 โอกาสน้ี อ.สิริมงคล สุวรรณผา รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวรายงานว่า การจัดแข่งขัน 

กีฬาสี “หลานพ่อขุนเกมส์” ภายใต้คำขวัญ “หลานพ่อขุน 

รักความเป็นไทย ด้วยใจสามัคคี” เพื่อส่งเสริม 

ให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง  รักการออกกำลังกาย 

มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้-รู้ชนะ-รู้อภัย พร้อมส่งเสริม 

ความสามัคคีในหมู่คณะ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  

1,070 คน โดยมีการแข่งขันกีฬาระหว่างบุคลากร 

โรงเรียนกับผู้ปกครองด้วย

 จากนั้น ผศ.อาภาพร กล่าวว่า โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานกีฬาสีเป็น 

ประจำทุกปี กีฬานอกจากจะให้ความสนุก ยังช่วย 

พัฒนาเยาวชนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 

จิตใจ ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อม การเรียนมิใช่การ 

พัฒนาสมอง แต่ต้องพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ใน 

สังคมด้วย กีฬาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนา 

เยาวชน ดังเพลงกราวกีฬาที่ว่า กีฬาเป็นยาวิเศษ 

รร. สาธิตฯ จัด “หลานพ่อขุนเกมส์”

 รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์  

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาทใน 

การปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมกันน้ี 

มีการบรรยายหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จเนติ- 

บัณฑิตไทย” โดย อาจารย์นรพัทธ์ นามวงศ์  

ผู้พิพากษาศาลแพ่ง และศิษย์เก่า ม.ร. อาจารย์พิชญ์  

วิทยารัฐ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ร. เป็น 

วิทยากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม 

ในงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 

ประชุม 1303  คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า 

การเสวนา “เส้นทางสู่ความสำเร็จเนติบัณฑิตไทย” 

เป็นโอกาสดีสำหรับลูกศิษย์ท่ีกำลังจะจบการศึกษา 

ได้ฟังเป็นแนวทางเพื่อก้าวเดินสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ  

ท้ังน้ี การเรียนเนติบัณฑิตจำเป็นต้องมีเส้นทางเดิน 

ที่ถูกต้อง มีคำแนะนำ ประสบการณ์ และตัวอย่าง 

ที่สามารถนำมาเป็นข้อคิด และกำลังใจ การเรียน 

เนติบัณฑิตจะเป็นโอกาสท่ีจะได้ประกอบสัมมาชีพ 

ที่ดี เป็นคนเก่ง ดูแลสังคมได้ และสามารถยืนอยู่ 

ในวงวิชาการสากลได้  

 “การจะเดินสู่ความสำเร็จ ไม่มีสิ่งใดได้มา 

โดยง่าย ต้องมีความขยัน และพยายามอย่างไม่ส้ินสุด  

การเสวนาในวันนี้เป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้ 

รับฟังเทคนิคสู่ความสำเร็จในด้านกฎหมาย และ 

นำส่ิงท่ีได้ฟังสร้างทางเดินของตน (อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 
 
 
 
 

ทุกอย่างเปลี่ยนไป

 ลูกศิษย์ครับ ถ้าเราทอดสายตาไปในหมู่ชน  

ในฝูงชน แล้วก็ทอดสายตาไปตามทุ่งหญ้า ตามทุ่งนา  

ตามป่า ตามเขา ตามแผนท่ีของประเทศ ตามข้อมูล 

ข่าวสาร ทอดสายตาไปทุกท่ีทุกแห่ง ถ้าหากว่าท่ีๆเรา 

ทอดสายตาไปนั้น เมื่อ 10 ปีที่แล้ว 20 ปีที่แล้ว 

5 ปีท่ีแล้ว 2 ปีท่ีแล้ว 1 ปีท่ีแล้ว แต่ละแห่ง แต่ละเร่ือง  

แต่ละบทบาท แต่ละการกระทำ เราจะพบกับความ 

เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 

 ความเปล่ียนแปลงท่ีว่าน้ัน แล้วแต่เราจะมอง 

ในมุมไหน เราจะมองในมุมของศีลธรรม มองใน 

มุมศาสนา มองในมุมของความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ 

ของครอบครัวของคน มองไปทางบทบาทของ 

การดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ก็เป็นกรอบท่ี 

รวมๆกันแล้วก็อยู่ในหมวดของปรากฏการณ์ทาง 

สังคม ถ้ามองในเร่ืองทางการเมืองท่ีเป็นปรากฏการณ์อยู่  

ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมือง กรอบการเมือง  

ถ้ามองไปในเร่ืองของความกินดีอยู่ดี ความมีทรัพย์ 

เก่ียวกับการพาณิชย์ เก่ียวกับการผลิต การใช้ทรัพยากร 

ที่มีอยู่อย่างจำกัด  ก็เป็นกรอบของเศรษฐกิจ

    ไม่ว่าจะมองกรอบใด ถ้าหากเราวางโฟกัส 

หรือมองไปจุดใดจุดหน่ึง แล้วเทียบความแตกต่างกัน 

ของห้วงเวลา โดยเราวางกรอบไว้ให้นิ่ง แล้วเอา 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ันใส่กรอบเข้าไป หรือเข้าไป 

คิดดูว่า ในขณะนั้นเวลานั้นเป็นอย่างไร และ ณ  

วันน้ีเป็นอย่างไร มีความแปลกไป เปล่ียนแปลงไป  

มากน้อยแค่ไหนเพียงใด ดูง่ายๆ ต้นมะพร้าวที่เรา 

เห็นตอนเด็กๆ เวลาผ่านไปเป็น 10 ปี ณ วันนี้ 

ต้นมะพร้าวต้นนั้นเป็นอย่างไร ถ้ายังมีความเจริญ 

งอกงามอยู่ก็คงจะให้ผลมากน้อยก็แล้วแต่ธรรมชาติ  

แล้วแต่การดูแล แล้วแต่การดำเนินการ หรือถ้า 

มองร่างกายของเรา เมื่อปีที่แล้วร่างกายของเรา 

เป็นอย่างไร ปีนี้เป็นอย่างไร น้ำหนัก ส่วนสูง 

สุขภาพ อนามัยต่างๆ เทียบกันกับเมื่อปีที่แล้ว 

เป็นอย่างไร อย่างนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างของ 

สิ่งต่างๆได้  ของปรากฏการณ์ในกรอบต่างๆได้

 ครูได้ยินได้ฟัง จากการได้คุยกับลูกศิษย ์

ต่างจังหวัด ในการออกไปสอน ออกไปบรรยาย 

ไม่ว่าจะเป็นของรามคำแหง หรือของท่ีอ่ืน การบรรยาย 

ของที่อื่นนั้นเป็นการบรรยายในภาคเอกชนที่เขา 

ให้เกียรติเชิญไป ส่วนการบรรยายที่เป็นการเรียน 

การสอนนั้น ครูรับทำให้มากไม่ไหว ก็รับเฉพาะ 

ที่จำเป็นต้องสอนของวิชาที่อยู่ในรามคำแหงใน 


