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๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
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วันพ่อขุนรามคำาแหง 17 ม.ค. นี้

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

อธิการบดีฝาก กองกิจฯ ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่ชาวไทย

   
บธ.ขยายเวลารับ นศ. M.B.A.
สาขากฎหมายธุรกิจ รุ่น 15

   
 
     
เปิดบริการแพทย์แผนไทย

(อ่านต่อหน้า 2)

   คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ

ปรญิญาโท โครงการบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 

สาขาวชิากฎหมายธรุกจิ รุน่ที ่ 15 (Business Law) 

หลักสูตรแผน ข (ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) เรียน

วนัเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และ วนัอาทติย์ 

เวลา 08.00 - 17.00 น. ระบบการศึกษาแบบ 

Block Course & Modular system ค่าใช้จ่าย

ตลอดหลกัสตูรรวมศกึษาดงูาน ณ สาธารณรฐั-

ประชาชนจนี (เซีย่งไฮ้) 165,000 บาท แบ่งช�าระ 

6 งวด คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช 17  มกราคม  2558  เชิญชวนผู้แทนหน่วยงาน 

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 

ก�าหนดให้วันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (17 มกราคมของทุกปี) และ 

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11 กรกฎาคมของทุกปี) เป็นวันรัฐพิธี  

โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพ่ือเทิดทูนและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของมหาราชทั้งสองพระองค์ นั้น

 ในโอกาสน้ี มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

ในวันพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2558 เพื่อน้อม 

ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณ 

อันย่ิงใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย  อีกท้ังยังได้อัญเชิญพระนาม 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชเป็นช่ือของมหาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีบวงสรวง 

ถวายราชสักการะ และพิธีทางศาสนา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณ 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชภายในบริเวณ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (หัวหมาก) รวมทั้งมีพิธีวางพานพุ่มถวาย 

ราชสักการะ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญชวน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

เรื่อง “จิตสาธารณะกับการพัฒนา

คุณภาพงาน” โดยมี อาจารย์สมหมาย 

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา 

ร่วมสัมมนา เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี นางนฤมล มนาปี รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวว่าในการพัฒนานักศึกษา 

ให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี 21 

ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

  ส ถ า น พ ย า บ า ล แ พ ท ย ์ แ ผ น ไ ท ย  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิด

ให้บรกิารตรวจวนิจิฉยัรกัษาโรคทางการแพทย์-

แผนไทย รกัษาโรคทางหตัถเวชกรรมไทย (นวดรกัษา) 

ประคบ อบสมุนไพร โดยแพทย์แผนไทย 

ณ กองอาคาร (เก่า) ชัน้ 2 ใกล้คณะมนษุยศาสตร์

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบริการ 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.  

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ในการรกัษาพยาบาล โทร. 087-978-0128

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพรปีใหม่ประจ�าปี 2558 แก่ประชาชนชาวไทย 

โดยทรงมีพระราชด�ารัส ความว่า “ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้า 

ขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคน ให้มีความสุขความเจริญ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารภปรารถนา 

 ในปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ไม่ว่าจะทำาการสิ่งใดให้คิดให้ด ี

ให้รอบคอบและรอบด้าน เพ่ือให้การกระทำาน้ันบังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญท่ีแท้จริงและย่ังยืน

ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษา

ท่านทุกคนให้มีความสุขสวัสดี พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ”

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน ส.ค.ส. 2558 แก่ปวงชนชาวไทย 

เป็นภาพจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน กลางภาพ ส.ค.ส. มีพรพระราชทาน 

จากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่า ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก�าลังกายที่สมบูรณ ์

ด้านล่างของภาพด้านขวา มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองว่า ขอจงมีความสุข 

ความเจริญและข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาวว่า Happy New Year  



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี ้- 30 มกราคม 2558 

ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องโครงการ 

M.B.A. กฎหมายธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ม.ร. ชั้น 2 

(วันจันทร์-วันศุกร์) และชั้น 3 (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 

ตัง้แต่เวลา 09.00 - 17.00 น. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

โทร. 0-2310-8220, 087-680-0093, 098-356-3610, 

087-518-3212 ดาวน์โหลดใบสมคัรหรอืสมคัร Online ได้ที่ 

www.bl-mba.ru.ac.th และ www.iregis.ru.ac.th/Scenter.jsp

บธ.ขยายเวลารับฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

สถาบันการศึกษา ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมวาง 

พานพุ่มถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชด้วย

 ส�าหรับความเป็นมาของ “วันพ่อขุนรามคำาแหง 

มหาราช” เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

ท่ีโคกปราสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 17 มกราคม  

2376 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันท่ี 17 มกราคมของทุกปี 

เป็นวันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2533 เป็นต้นมา

ม.ร. เชิญวางพานพุ่มฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

อธิการบดีฝากฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนโยบายในการปลูกฝัง 

นักศึกษาให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ดังน้ัน บทบาท

หน้าท่ีส�าคัญของกองกิจการนักศึกษาคือการรณรงค์

กระตุ้นปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรมีส�านึกคิดที่ดี  

มีจิตใจดี และมีความเป็นจิตสาธารณะ ตระหนักถึง 

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง เป็นผู้ให้ 

มากกว่าผู้รับ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าอยากเห็น

กิจกรรมนักศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ   

เช่นเดียวกับในหลายสถาบัน เพื่อให้โครงการหรือ

กิจกรรมที่จัดนั้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งต่อ

นักศึกษาและสังคม  

 “ตัวอย่างขององค์กรจิตสาธารณะในต่างประเทศ

ท่ีได้ทำาประโยชน์ต่อประชาคมโลก ได้แก่ มูลนิธิฉือจ้ี  

ประเทศไต้หวัน ที่ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ 

ท่ีประสบภัยพิบัติ  มูลนิธิฉือจ้ีเป็นท่ีรู้จักในประเทศไทย

เมื่อครั้งประสบภัยสึนามิ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับ 

ท่ีมีการกล่าวถึงคำาว่าจิตสาธารณะกันมากข้ึนในสังคม  

เร่ืองจิตสาธารณะเป็นส่ิงท่ีทุกคนทำาได้ ทุกคนสามารถ

ช่วยเหลือกันได้ แม้อยู่ในท่ีทำางาน เป็นเร่ืองส่วนรวม

ที่ทำาแล้วมีความสุข เกิดประโยชน์ ถ้ามนุษย์สามารถ

ในการนำาพลังด้านจิตสาธารณะออกมาใช้   ก็จะส่งผล 

ให้สังคมดีข้ึนได้มาก   ไต้หวันเป็นตัวอย่างของประเทศหน่ึง 

ซึ่งภาคเอกชนดำาเนินการ และให้ความสำาคัญด้าน

จิตสาธารณะอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 

 ...ในฐานะท่ีหน่วยกิจการนักศึกษา เป็นด่านแรก 

สำาคัญท่ีสัมผัสกับนักศึกษาโดยตรง หากมีการสนับสนุน 

ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ จะสร้างประโยชน์แก่นักศึกษา

และสังคมได้มาก  อยากเห็นกิจกรรมของ  ม.ร.ท่ีสนับสนุน

ในด้านจิตสาธารณะให้มากขึ้น  อย่างเช่น ให้ลูกศิษย ์

ได้เข้าไปเย่ียมเยียน อาจเป็นท้ังการศึกษา ดูงาน มูลนิธิต่างๆ 

ท้ังน้ี นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสท่ีจะได้ทำาส่ิงท่ี 

เป็นประโยชน์โดยตรงกับสังคม และมหาวิทยาลัยแล้ว 

ยังอาจเป็นจุดคิดเตือนสติ ให้นักศึกษามีความระมัดระวัง

ทั้งในการทำางานและการใช้ชีวิต ได้ค้นเจอคำาตอบ

ให้ชีวิตว่า ความสุขที่แท้จริงคืออะไร อย่าไขว้เขว

กับลาภยศสรรเสริญที่เข้ามา เพราะท้ายที่สุดแล้ว 

รามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยของเรา หากเรารักและ

ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นทุกความทุ่มเทจะเกิด

เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยของเราต่อไป”

        มูลนิธิฉือจี้ เกิดขึ้นจากสตรีคนหนึ่งที่มีแนวคิด

ของความทุกข์ ความพลัดพรากของมนุษย์ ได้เห็น

ความทุกข์ยากของชาวบ้านที่สูญเสียครอบครัว 

จากพายุไต้ฝุ่นในประเทศไต้หวัน ชีวิตมีความทุกข์ยาก 

จึงเร่ิมต้ังกลุ่มแม่บ้านเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพของแต่ละครอบครัว 

ช่วยเหลือแนะแนวการปลูกผักขาย การออมทรัพย์

อย่างจริงจัง มีการต้ังกองทุนสมทบเงินเป็นกองกลาง

ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้จากภัยพิบัติ การดูแล

สุขภาพคนแก่ ซ้ือยามาดูแลคนแก่ในหมู่บ้าน เร่ิมขยายตัว

โดยมีชาวบ้านมาร่วมในกองทุนฯ เพิ่มขึ้น กลายเป็น 

กิจกรรมสาธารณะ ทุกคนลงแรง ช่วยกันผลิตยา  

จนกระท่ังกลายเป็นศูนย์อนามัยของหมู่บ้าน จากเดิม 

มีสมาชิกไม่กี่คน ปัจจุบันมูลนิธิฉือจี้ เป็นลัทธิ 1  

ในพุทธศาสนา มีสมาชิกทั้งในไต้หวันและทั่วโลก 

6-7 ล้านคน มีโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล

ของตนเอง สร้างข้ึนจากหยาดเหง่ือแรงงานของสมาชิก  

ท้ัง หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีทุกคนมาด้วยจิตสาธารณะ 

บรรยากาศของโรงพยาบาลอยู่เสมือนครอบครัว เรียกหมอ 

พยาบาลเป็นเหมือนพ่อแม่ มีการไปเย่ียมคนไข้ท่ีบ้าน 

มีการส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ เป็นอาสาสมัครท่ีไม่มี

ค่าตอบแทนทั้งสิ้น สามารถขับเคลื่อนจิตสาธารณะ

ที่จะสร้างองค์กรที่ยิ่งใหญ่ได้ 

 ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. เปิดตัว 

รายการธรรมะ “มามองพุทธ มุมมองพระ” 

แพร่ภาพในรายการโทรทัศน์ภายใน (RU-ITV) 

และทางอนิเทอร์เนต็ www.techno.ru.ac.th เชิญชวน 

ผูส้นใจตดิตามชม และส่งค�าถาม รวมทัง้ร่วมแสดง

ความคิดเห็น

 “มามองพทุธ  มมุมองพระ” รายการธรรมะ 

ที่ให้หลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนา โดย

พระวทิยากรทีม่ากด้วยความรูค้วามสามารถในการ 

ถ่ายทอดหลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนา ให้เป็น

เรื่องที่เข้าใจง่าย โดยพระวิทยากรจากกลุ่มเพื่อ

ชีวิตดีงาม สนง.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ  

วดัสระเกศ ได้แก่ พระมหา ดร.ไกรวรรณ์ ชนิทตตฺโิย 

ป.ธ.9  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม รองเจ้าคณะ

อ�าเภอเมือง จ.นครปฐม พระมหา ดร.ขวัญชัย  

กติตฺเิมธ ี ป.ธ.9 วดับพติรพมิขุ และพระมหานภนัต์ 

สนฺติภทฺโท ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ 

ร่วมสนทนาธรรมในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในสงัคมปัจจบุนั โดยสอดแทรกแนวคดิด้านธรรมะ 

และจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาไว้ด้วย 

 รายการ “มามองพุทธ  มุมมองพระ” 

ออกอากาศทางโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง (RU-ITV) ทางอินเทอร์เน็ต www.

techno.ru.ac.th   ทกุวนัจนัทร์ เวลา 10.30 -11.00 น. 

และ ทาง totiptv.com  เวลา 13.30-14.00 น และ

เวลา 16.30  - 17.00 น. ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน 

ส่งค�าถามหรือข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็น 

รวมถงึตดิตามรบัชมรายการย้อนหลงั ผ่านแฟนเพจ 

“มามองพุทธ  มุมมองพระ” ส�าหรับค�าถามที่ได้

ออกอากาศทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ด้วย

สำ�นักเทคโนฯ เชิญชมร�ยก�รธรรมะ

 นายอุดม  เศษโพธิ์  ผู้ประสานงานสาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร จั ด ง า น วั น ส ถ า ป น า

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันที่ 

26 พฤศจกิายน 2557 ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเทิดพระเกียรติพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช มีการจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุน-

ผาเมือง พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช พระภูมิเจ้าที่ 

และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 

9 รปู ภายในงานมคีณาจารย์ เจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิาร-

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์ นกัศกึษาปรญิญาตร ี

และนกัศกึษาปรญิญาโท เข้าร่วมพธิโีดยพร้อมเพรยีงกนั

รามฯเพชรบูรณ์จัดงาน 43 ปี ม.ร. 



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง ร�มคำ�แหงให้ท�ง

 เมือ่วนัที ่ ๕ ธนัวาคม ทีผ่่านมา นับเป็น 

วนัมหามงคลของปวงชนชาวไทยเน่ืองเพราะ 

เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาใน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 นอกจากพสกนิกรชาวไทยจะได  ้

แสดงความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย-

พระพรชัยมงคลแล้ว

 ในปีนี้มีเรื่องที่น�าความปีติอย่างยิ่ง

มาสู่ปวงชนชาวไทย คือ

 ที่ประชุมองค ์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การ

เอฟเอโอ (FAO)

 ได้ประกาศให้ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๘ 

เป็นปี

 ดนิสากล (International  Year  of  Soils)

 ห ลั ง จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ส มั ช ช า

สหประชาชาตไิด้มมีตใิห้วนัที ่๕ ธนัวาคม 

ของทุกปี เป็นวันดนิโลก (World  Soil  Day)

 อนันบัว่าเป็นการสดดุพีระเกยีรตคิณุ

ให ้ เป ็นที่ประจักษ ์ถึงพระวิสัยทัศน ์ 

และ

 พระราชกรณยีกิจในพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง

 เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

 ดงันัน้ ในวนัที ่๕ ธนัวาคม ของทกุปี 

ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ

กว่า ๒๐๐ ประเทศ  จะจดังานเฉลมิฉลอง

วันดินโลกพร้อมกัน

 ขอพระองค์ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน

 ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ 

ร ่ ว ม กั บ ส ม า ค ม ศิ ษ ย ์ เ ก ่ า

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และ

สมาคมภาษาและหนังสือ

แห่งประเทศไทยในพระบรม-

ราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัล 

“วรรณกรรมรามคำาแหง” 

ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2557 โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวดี  

กศุลรอด รองคณบดฝ่ีายบรหิาร 

คณะมนษุยศาสตร์ เป็นประธาน 

และมรีองศาสตราจารย์ทวศีกัด์ิ  

ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ นายชยัมงคล  เสน่หา นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง และนางสภคัชญา 

โลกิตสถาพร รองประธานบริษัท สถาพร บุ๊คส์ จำากัด คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา 

ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวด ี กุศลรอด กล่าวว่าคณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

จดัโครงการประกวดรางวลัวรรณกรรมรามคำาแหงขึน้ตัง้แต่ปี 2554 ปีนีเ้ป็นปีที ่ 4 โดยปีนีม้ผีลงานส่งเข้าประกวด

มากขึ้นกว่าทุกปี วรรณกรรมรามคำาแหงได้รับการกล่าวถึงในแวดวงวรรณกรรมมากขึ้น เพราะผลงาน 

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งจากนักเขียนกลุ่มนักเรียน ซึ่งถือเป็นกลุ่มท่ีต้องการสนับสนุน 

ให้รู้จักคิด รู้จักเขียน และแสดงออกผ่านผลงานที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งนักเขียนกลุ่มนิสิต นักศึกษา

และประชาชนทั่วไป ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ที่ผลิตผลงานออกมานำาเสนอได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งใน

ด้านเนือ้หา กลวธินีำาเสนอ และภาษาทีล่ะเมยีดละไมด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พจิารณาคดัเลอืกผลงานดเีด่น 

ในแต่ละกลุ่มด้วยความประณตี บริสทุธิ ์ ยติุธรรมและโปร่งใส เพือ่ให้ได้ผลงานทีม่คีณุภาพโดดเด่นในทกุประเภท 

และเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวรรณกรรมต่อไป และขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลในครั้งนี้ และ 

ขอเป็นกำาลังใจให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้กลับไปพัฒนาฝีมือโดยการอ่านวรรณกรรมให้กว้างขึ้นและ 

ฝึกคิด ฝึกเขียนให้ชำานาญยิ่งขึ้น และพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไป

 “ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำาแหง ท้ังสมาคมศิษย์เก่า ม.ร. 

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคำาแหง รวมทัง้ บรษิทั สถาพร บุค๊ส์ จำากดั และคณะจติรกรรม ประตมิากรรม และภาพพมิพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมกันดำาเนินโครงการด้วยความตั้งใจ จนประสบความสำาเร็จเป็นท่ียอมรับของ

วงการวรรณกรรม และหวังอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเป็นพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้แสดง

ความสามารถในด้านการเขียนต่อไป”

 จากนัน้ เป็นพธิมีอบรางวลัวรรณกรรมรามคำาแหง ประจำาปี 2557 โดยม ี รองศาสตราจารย์ทวศีกัดิ ์ ป่ินทอง 

รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจังหวดัลพบุร ีนายกสมาคมภาษาและหนังสอืแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

นายชยัมงคล  เสน่หา นายกสมาคมศษิย์เก่า ม.ร. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวด ี กศุลรอด รองคณบดฝ่ีายบรหิาร 

คณะมนษุยศาสตร์ และนางสภคัชญา โลกติสถาพร รองประธานบรษัิท สถาพร บุค๊ส์ จำากัด เป็นผู้มอบรางวลั

วรรณกรรมรามคำาแหง ให้แก่ผู้ชนะการประกวด

 สำาหรับผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำาแหง ประจำาปี 2557 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทร้อยกรอง กลุม่นกัเรยีน รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 ได้แก่ นางสาวภาสินี  โพธิเ์จริญ  โรงเรยีนปากเกรด็ 

จากผลงานเรือ่ง “ไทยเทีย่วไทย” ได้รบัเงนิรางวลั 10,000 บาท พร้อมประกาศนยีบตัร และรางวลัรองชนะเลศิ 

อับดับ 2 ได้แก่ นางสาวกาณดามณี  รัตนพล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จากผลงานเรื่อง “ไทย” ได้รับเงิน

รางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  และกลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ นางสาวเจริญขวัญ  แพรกทอง จากผลงานเรื่อง “ก้าวข้ามสนามเด็กเล่น” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายภูวนาท  เรืองฤทธิ์ จากผลงานเรื่อง 
(อ่านต่อหน้า 9)

ม.ร. มอบร�งวัล “วรรณกรรมร�มคำ�แหง”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชพี กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์ กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 

เป็นประธาน มีอาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และอาจารย์นิเทศก์ ม.รามค�าแหง เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557  

ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารสวรรคโลก 

 โอกาสน้ี นางเพชราวรรณ ช่วยอินทร์ นักวิชาการศึกษาช�านาญการ 

กล่าวรายงานว่าตามทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงได้บรรจกุระบวนวชิา RAM 3000 

สหกิจศึกษา ไว้ในหมวดเลือกเสรี จ�านวน  9 หน่วยกิต ในหลักสูตรปริญญาตรี

ทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะหาประสบการณ์

ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ

  การด�าเนินการกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา ให้ส�าเร็จ

ลุล่วงด้วยดีนั้น มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอาจารย์นิเทศก์ เพื่อท�าหน้าที่

ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน

ในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิชาสหกิจศึกษา 

 ศนูย์สหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี จงึจดัโครงการฝึกอบรมอาจารย์นเิทศก์ 

กระบวนวชิา RAM 3000 สหกจิศกึษาขึน้ เพือ่ให้อาจารย์และบคุลากรมคีวามรู้ 

ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนวชิา RAM 3000 สหกจิศกึษา และเหน็ถงึความส�าคญั

ของการนิเทศงานนักศึกษาด้วย การฝึกอบรมคร้ังนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็น

บุคลากรจากคณะ ส�านัก และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ด้าน ผศ.ดร.บญุชาล รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั กล่าวว่าขอขอบคุณ

บคุลากร  ม.รามค�าแหงทีไ่ด้ช่วยกนัผลกัดนัวชิา RAM 3000 สหกจิศกึษา ให้เดินหน้า 

ไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะวิชาสหกิจศึกษาเป็นช่องทางที่นักศึกษาจะได้เข้าไป

ท�างานจริงกับองค์กรภายนอก โดยมีอาจารย์นิเทศก์คอยดูแลและติดตาม

ผลของการฝึกอาชีพให้แก่นกัศกึษาตามปรชัญาของ ม.รามค�าแหงในการให้โอกาส

และประสบการณ์ในชวีติ ซึง่หลงัจากทีก่ารฝึกอาชพีเสรจ็สิน้มนีกัศกึษาหลายคน 

ได้บรรจุเข้าท�างานทันทีด้วย 

 “การฝึกอาชีพต่างกับการฝึกงาน นักศึกษาสามารถฝึกอาชีพท่ีอาจจะ 

แตกต่างไปจากสาขาวิชาที่กำาลังเรียนอยู่ ช่วยให้นักศึกษาค้นหาตนเองว่าชอบ

เรยีนอะไร ซึง่อาจเป็นจดุเปลีย่นความคดิทางการศกึษาและการทำางานในอนาคต 

ด้วยความเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา การฝึกอาชพีนีจ้งึเป็นจดุเสริมให้การเรยีน

ในมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

  ขอขอบคุณอาจารย์นิเทศก์ที่สละเวลามาเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือ

นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งการสอนให้นักศึกษารู้จักการปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ใส่ใจนักศึกษา และเป็นที่พึ่งให้กับนักศึกษา ทำาให้

นักศึกษามีความอบอุ่นและมีความสุขกับการฝึกอาชีพในหน่วยงาน อีกทั้ง 

ช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้นักศึกษาเรียนจบและประสบความสำาเร็จ 

ในอาชีพต่อไป”

 ปิดฉากลงด้วยมิตรภาพและความประทับใจกับการแข่งขันกีฬา

หัวหมากสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดแข่งขัน โดยมี รองศาสตราจารย์ชำานาญ  เต็มเมืองปัก รองอธิการบดี 

ฝ่ายการคลัง รักษาราชการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักกีฬาเป็นประธาน 

ในพธิปิีดการแข่งขนั และมคีณะกรรมการจดัการแข่งขนั ผูค้วบคมุทีม ตลอดจน 

นักกีฬาจาก 17 หน่วยงานในพื้นที่หัวหมากและใกล้เคียง ร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

 โอกาสนี ้รองศาสตราจารย์ 

ชำานาญ เต็มเมืองปัก เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่อยู่บริเวณหัวหมากและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกัน 

จัดการแข่งขันกีฬาหัวหมากสัมพันธ์ขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 โดยในแต่ละป ี

หน่วยงานต่างๆ จะหมนุเวยีนเป็นเจ้าภาพการจดัการแข่งขนั ซึง่ได้รบัความร่วมมอื 

อย่างดียิ่ง ส�าหรับปีนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  

และทุกครัง้ท่ีมกีารจดัแข่งขันมหาวทิยาลยักไ็ด้ส่งนกักฬีาเข้าร่วมแข่งขนัทกุครัง้ 

และการแข่งขนัหลายๆ ครัง้ ได้ใช้สนามแข่งขนัของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการ 

เปิดโอกาสให้บคุคลทัว่ไปได้ใช้ทรพัยากรของรามค�าแหงร่วมกนั อกีท้ังการแข่งขนั 

ถือเป็นการช่วยขับเคลื่อนรูปแบบการท�างานของบุคลากรในมหาวทิยาลัยให้มี

ศักยภาพ และประสทิธภิาพมากขึน้ ท�าให้คร้ังนีม้หาวทิยาลยัรามค�าแหงสามารถ

คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬารวมมาได้ส�าเร็จ

 “สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว 

ในปัจจุบัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมไทยยังขาดความรักและ 

ความสามัคคีอันดีต่อกัน ดังนั้น การเล่นกีฬาที่ไม่ได้มุ่งเน้นผลแพ้ชนะ แต่มี

กฎกติกาและระเบียบการแข่งขันร่วมกัน จึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ 

และก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อหนุนและเอ้ืออาทรต่อกัน

ในชมุชนย่านหวัหมาก ทีมี่หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนต้ังอยูห่ลายหน่วยงาน 

ทั้งยังได้ติดต่อประสานงานและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น”  

 ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน 17 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง  การเคหะแห่งชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ธนาคารออมสิน 

สาขารามค�าแหง  บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ�ากัด  บริษัท อเล็กซานเดอร์ 

โฮเต็ล จ�ากัด  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด หัวหมาก  บริษัท บิวตี้เจมส์- 

แฟคตอรี่ จ�ากัด  บริษัท โรงพยาบาลรามค�าแหง จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 

โอสถสภา จ�ากัด โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ  

สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สถาบัน

รัชต์ภาคย์  ส�านักงานเขตบางกะปิ  และโรงพยาบาลลาดพร้าว  ส่วนชนิดกีฬา

ที่แข่งขันครั้งนี้ จ�านวน 14 ชนิด ได้แก่ แบดมินตัน  เทนนิส  ปาเป้า ตะกร้อ  

เทเบิลเทนนิส  หมากกระดาน  แชร์บอล  วอลเลย์บอลทีมผสม  เปตอง  โบว์ลิง่  

กฬีามหาสนกุ  กอล์ฟ  ฟตุบอลชาย 7 คน และฟตุบอลชาย อาย ุ40 ปีขึน้ไป

 ส�าหรบั ชนดิกฬีาที ่ม.ร.ได้เหรยีญรางวลัทัง้สิน้ 8 ชนดิกฬีา ได้แก่  เทนนสิ 

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, หมากกระดาน ได้รางวัลชนะเลิศ, ตะกร้อ  

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, แชร์บอล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, 

เปตอง  ได้รางวลัชนะเลศิ, โบว์ลิง่ ได้รางวลัชนะเลศิ, กอล์ฟ ได้รางวลัรองชนะเลศิ 

flight A ,รองชนะเลิศ flight B และรองชนะเลิศ flight C,  ฟุตบอลชาย 7 คน 

ได้รางวัลชนะเลิศ และไดร้างวัลชนะเลิศถ้วยกีฬารวมด้วย 

ม.ร.อบรมอาจารย์นิเทศก์  
วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา

ม.ร. เจ้าภาพกีฬา “หัวหมากสัมพันธ์”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ข่าวต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการท่องอวกาศในยุคหลัง ๆ นี้ไม่ค่อยได้รับ 

ความสนใจกนัสกัเท่าไหร่ ซึง่คงเป็นเพราะดขู่าวมามากจนรูส้กึไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้ว 

บังเอิญผมได้อ่านข่าวการท่องอวกาศที่ไม่พบในข่าวท่ีเผยแพร่โดยส�านักข่าว

ของไทยอยู่ 2 ข่าวที่เมื่อได้อ่านแล้วตอนแรกก็รู้สึกภูมิใจในสินค้าไทยและ 

ความเป็นไทยข้ึนมาทันที ข่าวแรกก็คือการเสนอภาพบรรยากาศในสถานี-

อวกาศนานาชาติท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของนาซ่าเป็นภาพนักบินอวกาศ 2 คน

ก�าลังรับประทานอาหารในสภาวะไร้น�้าหนักโดยมีฉากหลังคือขวดซอสพริก

ศรีราชาลอยอยู่ (เพราะไร้น�้าหนัก) ซึ่งถ้าหากไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์นาซ่าแล้ว

ผมต้องคิดว่าเป็นการโฆษณาแฝงแน่ ๆ เพราะเหมือนกับละครทีวียุคนี้ที่ชอบมี

ฉากร้านค้าแล้ววางสินค้าของสปอนเซอร์โชว์เต็มไปหมด

 ส่วนอีกข่าวหนึ่งจากเว็บไซต์ของนาซ่าเหมือนกันก็คือบันทึกของ

นักบินอวกาศหญิงที่ใช้เวลาอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาตินานที่สุดถึง 321 วัน 

ซึง่บอกว่าอาหารอวกาศทีเ่ธอรบัประทานนัน้อร่อยข้ึนได้กเ็พราะมซีอสศรีราชา

ช่วยชูรสนั่นเอง

 ถ้าอย่างนี้เราก็น่าจะโฆษณาได้แล้วว่าซอสศรีราชา

เป็นซอสประจ�าสถานีอวกาศ น่าภูมิใจจะตาย แต่.....พอดู

รายละเอียดเกี่ยวกับซอสศรีราชาที่ว่านี้แล้วผมก็ถึงกับ 

เกิดอาการทีเ่ขาเรยีกกันว่า เงบิ ไปเลย (ค�าว่าเงบินีพ้จนานุกรม 

ฉบับออนไลน์เขาแปลว่า งง อึ้ง) เพราะอะไรหรือครับ  

ก็เพราะซอสศรีราชาที่ว่านี้ไม่ใช่ซอสของไทยแต่เป็นของ

เวียดนาม

 เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวใหม่เกี่ยวกับซอสศรีราชา

มาอกีแล้ว คอืข่าวว่าในสหรฐัอเมรกิามผีูผ้ลติเบยีร์รสซอส- 

ศรีราชาขึ้น ซ่ึงแสดงว่าคนอเมริกันต้องชอบซอสท่ีว่านี ้

มากถึงกับมาคิดท�าเป็นเบียร์ แต่คราวนี้ข่าวที่ว่าไม่สามารถ

ท�าให้ผมเงิบได้อีกแล้ว ผมต้องเช็คข่าวก่อน และ.......ถ้า

แทงหวยก็ต้องถูกแน่ ๆ ซอสศรีราชาที่ใช้ท�ารสของเบียร์

นั้นก็เป็นของเวียดนามอีกน่ะแหละ

     ในสหรัฐอเมริกา ซอสศรีราชา (Sriracha sauce) ตอนนี้กลายเป็นชื่อสากล

ของซอสพริกชนิดหนึ่งไปแล้ว ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แปลว่าใคร ๆ ก็ท�าซอส 

ประเภทนีอ้อกมาขายได้โดยตัง้ชือ่ยีห้่อต่าง ๆ และซอสศรรีาชายีห้่อทีค่นอเมรกินั 

นิยมมากที่สุด (อาจเพราะรสปากแตกต่างจากคนไทย) นั้นเป็นยี่ห้อ Rooster 

(แปลว่าไก่ตัวผู้เพราะตรายี่ห้อเป็นรูปไก่) จนกระทั่งคนอเมริกันเรียกซอสแบบนี ้

ติดปากว่า Rooster sauce ซึ่งก็คงแบบเดียวกับท่ีเราเรียกบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 

กันติดปากว่ามาม่านั่นแหละครับ

 ซอสพรกิศรรีาชาตราไก่ของเวยีดนามนีผ้ลติโดยบรษิทัฮยุฟง (Huy Fong) 

ซึ่งได้เริ่มกิจการมา 30 กว่าปีแล้ว  มียอดขายปีละกว่า 10 ล้านขวด ความนิยม

ของคนอเมริกันต่อซอสศรีราชาสูตรเวียดนามนี้มีมากจนมีการแตกไลน์ไปท�า

เป็นสินค้าอ่ืน ๆ อีกเช่นผสมในรสของมันฝรั่งแผ่น ผสมเป็นรสของไอศกรีม 

และล่าสุดก็คือผสมเป็นรสหนึ่งของเบียร์อย่างที่ผมเขียนไว้ตอนต้นนั่นเอง

 มีคนพยายามโจมตีว่าซอสตราไก่นี้แอบอ้างชื่อและเลียนแบบไปจากไทย 

แต่ผมคดิว่าไม่มปีระโยชน์อะไรเนือ่งจากชือ่ Sriracha sauce ตอนนีเ้ป็นชือ่สากล 

ที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า ดังนั้นเราน่าจะท�าซอสศรีราชายี่ห้อไทย ๆ ของเรา 

ให้มีรสชาติถูกปากคนอเมริกันมากขึ้นเพื่อขายแข่งกับซอสศรีราชาตราไก่ให้ได้

จะดีกว่า

  ก๋านจอละจ๋อน หมายถงึการจราจร ปัจจบุนัในสปป.ลาว 

การสัญจรของพาหนะต่างๆ ได้มีความก้าวหน้าและเป็นระเบียบเรียบร้อยด ี

ตามท้องถนนในตัวเมืองใหญ่ ผู้เป็นเจ้าของยานพาหนะทุกชนิด ได้ยอมรับ 

กฎหมายของบ้านเมอืง ปฏบิตัติามกฎจราจรอย่างเคร่งครดั คอืจะอยูต่ามทางแยก 

ไฟแดงต่างๆ หรอืตามถนนชมุชนอืน่ๆ ทีไ่ม่มตี�ารวจจราจรคอยเฝ้าให้ความสะดวกกต็าม

เจ้าของขบัขีย่านพาหนะกจ็ะไม่ฝ่าไฟแดงหรอืละเมดิกฎจราจรแต่อย่างใด ทกุวนันี ้

ประชาชนได้รบัความรูแ้ละมคีวามตืน่ตวัในการเป็นเจ้าของประเทศ อบุตัเิหต ุ

ตามท้องถนนหลวงจงึเกดิขึน้น้อยมาก ในเร่ืองการจราจรก็จะมคี�าศัพท์ทีใ่ช้อยูด่งันี้
 

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

เลี่ยวซ้าย เลี้ยวซ้าย

เลี่ยวขวา เลี้ยวขวา

ซื่อไป๋, กงไป๋ ตรงไป

ลบคืน วกกลับ

ถอยหลัง ถอยหลัง

เลี่ยวคืน กลับรถ

สี่แยก สี่แยก

สามแยก สามแยก

ทางแบ่ง ทางแยก

วงเวียน วงเวียน

ไฟจอละจอน ไฟจราจร

ไฟเขียว ไฟเขียว

ไฟเหลือง ไฟเหลือง

ไฟแด๋ง ไฟแดง

ขัวข้ามทาง สะพานลอย

ขัว, สะพาน สะพาน

ด๋อนก๋างถะหนน เกาะกลางถนน

หมวกนีละไพ หมวกกันน็อก

ทางหลดไฟ ทางรถไฟ

คิวหลด สถานีขนส่ง

ป้ายหลดเม ป้ายรถเมล์

บ่อนจอดหลด สถานที่จอดรถ

 ปัจจุบันการสัญจรไปมาในนครเวียงจันทน์ดูมีระเบียบดีกว่าหลายปี

ที่ผ่านมาเพราะเหตุร้ายต่างๆท่ีเคยเกิดขึ้นในท้องถนนหลวงได้ผ่อนคลายลง 

ประชาชนที่ท่องเที่ยวไปมาก็ได้รับความปลอดภัย ต่างก็ให้ความร่วมมือ 

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบการจราจรอย่างเคร่งครดั  ท�าให้บ้านเมอืงดูเป็นระเบียบ

เรียบร้อยดี

ตอน ชื่อเป็นไทยแต่ ไม่ ใช่สินค้าไทย



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

น�งส�วเรวดี เรืองประพันธ์

 พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  

และพระนางเสือง เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง เสวยราชย์

ประมาณ พ.ศ.1820 และสวรรคตประมาณ พ.ศ.1860 รวมเวลาท่ีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 

อยู่ประมาณ 40 ปี ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นไว้ให้ประชาชนได้ใช้ศึกษาเล่าเรียนสืบ

ต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ทรงเป็นนักรบที่เก่งกล้าปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 

ทรงเป็นนักปกครองที่สามารถ ปกครองอาณาประชาราษฎร์แบบบิดาปกครองบุตร 

เช่นผูกกระดิ่งไว้ที่ประตูพระราชวัง ผู้ใดมีทุกข์ร้อนก็ให้ไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ได้  

นับเป็นวิธีการปกครองบ้านเมืองอันเฉียบแหลม ได้ทรงแผ่พระราชอาณาจักรออกไป

ได้กว้างใหญ่ไพศาล

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จดัตัง้ขึน้เป็นสถาบนัการศกึษาและวจิยัแบบตลาดวชิา 

โดยได้อัญเชิญพระนามพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชบูรพกษัตริย์ของประเทศไทยผู้ทรง

บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลมาแล้ว

ในอดตี มาตัง้เป็นชือ่ของมหาวทิยาลยั   จดัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งที ่10 ทีไ่ด้จัดให้การศึกษา 

มาตัง้แต่ปีการศกึษา 2514 นอกจากพระนามแล้ว มหาวทิยาลยัรามค�าแหงยงัได้อัญเชิญ

สัญลักษณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชมาเป็นสัญลักษณ์  

แบ่งออกเป็นดังนี้ 

 เครื่องหมาย  พระรูปของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชประทับบนพระแท่น 

มนังคศิลาอาสน์  ข้างล่างมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยจะน�ามาใช้เฉพาะ 

สิ่งที่เห็นว่าส�าคัญ เช่นธงของมหาวิทยาลัย เข็มกลัดเสื้อนักศึกษาหญิงชาย เข็มกลัด

เนคไท  ปริญญาบัตร ปกต�าราของมหาวิทยาลัยเป็นต้น

 หลกัศลิาจารกึ  ได้อัญเชญิหลักศิลาจารึกมาเป็นตรามหาวทิยาลยั  ใช้เป็นกระดมุ

เสื้อนักศึกษาหญิง และหัวเข็มขัดนักศึกษาชายหญิง 

 สีของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงคือสีทองบรอนซ์ และนำ้าเงินแก่     สีทองบรอนซ์

เป็นสีแห่งความรุ่งโรจน์ ซึ่งตามประวัติศาสตร์เราก็ทราบกันดีแล้วว่า ประเทศไทย

สมัยสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างขวาง มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการติดต่อสัมพันธ์

กับต่างประเทศ มีการฟื้นฟูศิลปะและศาสนาและมีพระมหากษัตริย์ท่ีทรงอยู่ใน 

ทศพิธราชธรรม และทรงเป็นจอมปราชญ์ ส่วนสีน�้าเงินแก่ ก็ถือว่าเป็นสีส�าหรับ 

องค์พระมหากษัตริย์  

 รูจ้กัอภยั ตัง้ใจศกึษา บชูาพ่อขนุฯ สนองคณุชาต ิ ค�าขวญั “รู้จักอภยั ต้ังใจศึกษา 

บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ”  ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ท่านอธิการบดีคนแรกผู้ก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นผู้คิดข้อความดังกล่าว สามวรรคแรกท่านคิดได้รวดเร็ว 

แต่วรรคสุดท้ายนานกว่า 3 เดือนจึงจะคิดได้ ความหมายคือ

 “รู้จักอภัย” มีความหมายถึงการยกโทษหรือไม่ถือพยาบาทผู้ที่ท�าความไม่พอใจ 

แก่เราโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 

 “ตัง้ใจศกึษา” ความหมายถึงการอุทศิเวลาให้แก่การค้นคว้าและการอ่านหนงัสอื

ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอย่างกว้างขวาง การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่ได้หมายถึง

การฟังอาจารย์บรรยายและคอยจดแต่ค�าบรรยายดังที่นักศึกษาเป็นจ�านวนมากปฏิบัติ

เท่านัน้ หากยงัหมายถงึการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเองจากหนงัสอืและบทความต่างๆ 

เกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วย

 “บูชาพ่อขุนฯ”  ข้อความนี้มุ่งให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ

พ่อขุนรามค�าแหงที่ได้ทรงท�านุบ�ารุงบ้านเมืองและแผ่พระราชอาณาเขตออกไปอย่าง

กว้างขวาง นอกจากนี้ยังได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นจนเป็นมรดกตกทอดมาถึง

พวกเราทกุวนันี ้ พระองค์จงึได้รบัพระราชสมญัญานามว่า “มหาราช” เราทัง้หลายจึงควร

ตระหนักไว้เสมอว่าการที่มหาวิทยาลัยได้น�าพระนามของพระองค์ท่านมาต้ังเป็นช่ือ

ของมหาวิทยาลัย จึงถือเป็นเกียรติและเป็นมงคลอย่างสูง เราทั้งหลายจะต้องช่วยกัน

เทดิทนูพระเกยีรตขิองพ่อขนุรามค�าแหง ไว้ด้วยการประพฤตดิปีฏบิตัชิอบเป็นนจินรินัดร 

ถ้าหากผู้ใดประพฤติช่ัวก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ท�าลายพระเกียรติของพระองค์ท่าน 

นอกจากนี้ก็จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่เป็นที่ดูหมิ่นดูแคลน

จากมหาวิทยาลัยอื่น

 “สนองคุณชาติ”  มุ่งให้ทุกคนได้ร�าลึกถึงชาติบ้านเมืองอันเป็นที่อยู่อาศัยให้

ความร่มเยน็แก่เรา เมือ่ทกุคนได้ศกึษาเล่าเรยีนมวีชิาความรูแ้ล้วกอ็ย่าลมืสนองคณุชาติ 

การสนองคุณชาตินั้นเป็นเร่ืองท�าได้ไม่ยากเลย แม้เพียงแต่เราประพฤติตนเป็นคนด ี

มสีมัมาอาชีพ ไม่ก่อเหตุร้าย ไม่เบยีดเบยีนเพือ่นบ้าน และเสยีภาษใีห้แก่ชาตติามก�าลงั

สติปัญญา เท่านี้ก็จะได้ชื่อว่าเราได้สนองคุณชาติแล้ว 

 หนงัสอืพมิพ์ข่าวรามคำาแหง   เนือ่งจากพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

พ.ศ. 2514 ก�าหนดให้มหาวทิยาลยันีเ้ป็นตลาดวชิา ไม่มกีารสอบคดัเลอืกเพือ่เข้าเรยีน 

ดังนั้นจึงมีผู้ใฝ่เรียนมาสมัครเข้าศึกษาเป็นจ�านวนมากถึงสี่หมื่นเศษ ทว่ามหาวิทยาลัย

รามค�าแหงไม่มีการบังคับนักศึกษาเรื่องเวลาเรียน จึงมีปัญหาส�าคัญเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง

ว่า ท�าอย่างไรจึงจะให้นักศึกษากว่าสี่หมื่นคนได้ทราบเรื่องต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก�าลัง

ด�าเนินการอยู่  ขณะที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยก�าลังคิดเรื่องนี้อยู่  อาจารย์รังสรรค์ 

แสงสุข (รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง) 

กไ็ด้เสนอความเหน็ว่า ถ้ามหาวิทยาลยัสามารถออกวารสารหรอืหนงัสอืพมิพ์สกัฉบบั 

คงจะแก้ปัญหาดงักล่าวมาแล้วได้ คณะผูบ้รหิารงานมหาวทิยาลยัได้มมีตใินวนัพฤหสับดทีี่  

29 เมษายน 2514 ให้มกีารจดัพมิพ์หนงัสอืพมิพ์ของมหาวทิยาลยั ชือ่ว่า “ข่าวรามค�าแหง” 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ข่าวของมหาวทิยาลยัไปยังนักศกึษา เช่น ข่าวการสอบไล่ 

การลงทะเบยีนเรียน การจ�าหน่ายต�าราและอืน่ ๆ เป็นต้น ทัง้น้ี เพ่ือสร้างความสมัพันธ์ 

ในทางวชิาการระหว่างอาจารย์กบันกัศกึษา และเพือ่เป็นสือ่กลางระหว่างมหาวทิยาลยั

กบันกัศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัศกึษาต่างจงัหวดั และนกัศกึษาทีม่าเรยีนเป็นครัง้คราว 

พิมพ์เผยแพร่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งแรก ณ สนามศุภชลาศัย  ระหว่าง

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2514 นับเป็น “ข่าวรามค�าแหง”  ปีที่ 1  ฉบับปฐมฤกษ์  16 

พฤษภาคม 2514   ราคา 50 สตางค์

 ชือ่อาคาร   อาคารรุน่เก่าซึง่เคยใช้ในงานแสดงสนิค้านานาชาตแิห่งเอเชยีครัง้ที ่1 

พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยปรับปรุงเป็นอาคารเรียนและคณะต่างๆ  อาคารรุ่นเก่า 

รับงานหนักจนทานไม่ไหว ประกอบกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกทีๆ ก็จ�าเป็นต้องหา

สิ่งทดแทนที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า ก็เกิดอาคารแข็งแรงรุ่นใหม่มาแทน 

มชีือ่เป็นทีร่ะลกึเกีย่วข้องกับประวตัศิาสตร์แห่งราชอาณาจกัรสโุขทยัเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

ศรีสัชนาลัย (SSB คณะบริหารธุรกิจ) ตรีบูร (TB) รัตนธาร เบกพล นครชุม (NCB) 

ศรีชุม (SCB) กงไกรลาศ (KLB)  ศิลาบาตร (SBB) คีรีมาศ (KMB)  สระหลวง 

คนฑี (KTB) เวียงผา (VPB) เวียงค�า (VKB) รัตนธาร (ตรงข้ามเวียงผา) พระบาง  

(PBB)  พระมาส (PRB) นพมาศ (NMB) สโุขทยั (SKB)  สวรรคโลก (SWB) ศรจีฬุาลกัษณ์  

(SLB) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (สภาคณาจารย์) ท่าชัย (TCB) ลายสือไท (LTB  

คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นต้น

 พรรคนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ปีการศกึษา 2514 การเลอืกตัง้องค์การ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง (อ.ศ.ม.ร.) แต่ละพรรค ต่างตัง้ชือ่กลมกลนืกบัสมยัสโุขทยั 

คือ ดงตาล, รามรัฐ, ศิลาอาสน์, พระแท่นดงรัง, ลูกพ่อขุน และลายสือไท  ซึ่ง “พรรค

ลายสือไท”  น�าโดยนายไพรัช สร้างถิ่น ชนะการเลือกตั้ง 1,340 คะแนน การเลือกตั้ง

ครั้งนี้มีนักศึกษามาใช้สิทธิด้วยตนเอง 3,373 คะแนน ส่งทางไปรษณีย์ 861 คะแนน 

เมื่อเทียบกับจ�านวนนักศึกษาซึ่งมาเรียนเป็นปกติ จ�านวน 8,000 คน ก็มีผู้ไปใช้สิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งถึงร้อยละ 40  อนึ่งมหาวิทยาลัยจ�ากัดให้ผู้ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 

(นักเรียนจบ ม.ศ. 5) ขึ้นไป หรือ 2.5 (นักเรียนจบอาชีวะ) จึงสมัครเป็นกรรมการ  

อ.ศ.ม.ร. ได้นั้น เพราะการท�างานเพื่อส่วนรวมเช่นนี้ นักศึกษาย่อมต้องเสียสละเวลา

และก�าลังกาย ก�าลังความคิดเป็นอันมาก  มิฉะนั้นผลการเรียนจะไม่ดี   (อ่านต่อหน้า7)

เรื่องเล่าข่าวรามฯ : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
กับพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช (1)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

 พระบรมรปูพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช เมือ่มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเปิดการเรยีน 

การสอนวนัจนัทร์ที ่ 2 สงิหาคม 2514 กมี็นกัศกึษารามค�าแหงหลายคนแสดงความคดิเหน็ 

ต่อท่านอธกิารบด ี ดร. ศกัดิ ์ ผาสขุนรินัต์ รวมถงึจดหมายหลายฉบบัแสดงความคดิเห็น

ผ่านหนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง ว่ามหาวิทยาลัยควรมีรูปปั้นพ่อขุนรามค�าแหง

ไว้เป็นที่สักการะบูชาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อความศักดิ์สิทธ์ิ เป็นที่เคารพบูชา

และเป็นศูนย์รวมความสามัคคี

 อธิการบดีจึงชี้แจงผ่าน “ข่าวรามค�าแหง” ว่าความคิดเห็นของนักศึกษาตรงกับ

ความคิดของคณะผู้บริหารงานฯ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะมีพระบรมรูปพ่อขุนฯ  

ซึ่งได้ว่าจ้างช่างผู้ช�านาญปั้นพระรูป 2-3 เดือนมาแล้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 

ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ไปดูที่โรงงานปรากฏว่าช่างก�าลังเตรียมเททอง และประมาณว่า 

จะเสรจ็ในปลายเดือนกนัยายน แต่ต่อมากไ็ด้รบัการตดิต่อจากช่างหล่อพระบรมรปูพ่อขนุฯ  

แจ้งว่าการหล่อส่วนอืน่ๆ เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว คงเหลอืแต่การเททองพืน้ฐานซึง่ท�าได้ช้ามาก 

เพราะในตอนปลายเดือนกันยายนมีฝนตกบ่อยเป็นเหตุให้ดินที่พอกไว้แห้งช้า  

ช่างขอเวลายดืต่อไปอกีระยะหนึง่ เพ่ือให้งานนีเ้สร็จเรียบร้อยได้ผลดจีรงิๆ และคาดว่า 

ประมาณปลายเดอืนตลุาคมนีค้งจะเสรจ็ เมือ่ได้รบัมอบพระบรมรปูแล้วจงึจะก�าหนด

ประกอบพิธีท�าบุญในต้นเดือนพฤศจิกายน 2514 ต่อไป ระหว่างท่ีมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงยังไม่มีที่ตั้งถาวร อธิการบดีมีด�าริจะประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ณ พระที่นั่งกลางสระน�้า และจะมีวันบูชาพ่อขุนฯ ด้วย

 พระบรมรปูพ่อขนุรามค�าแหงมหาราชนัน้ ได้จดัสร้างตามแบบของกรมศลิปากร 

เป็นโลหะทองเหลืองผสมทองแดงและรมด�า มีความสูงจากพื้นฐานถึงยอดพระมาลา 

115 เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาทรงหนังสือ และประทับบนพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ 

ช่างผู้หล่อพระบรมรูปนี้ เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร การหล่อพระบรมรูป

ต้องใช้วธิแียกเททองเป็นส่วนๆ รวมถึง 5 ส่วน กว่าจะเสรจ็ครบบรบิรูณ์ต้องใช้เวลาถงึ  

8 เดือนเศษ มหาวิทยาลัยได้รับมอบพระบรมรูปไว้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2514 อัญเชิญ

ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ห้องโถงของส�านักงานอธิการบดี (A.D.1) ขณะนั้น  

 ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระรูปพ่อขุนรามคำาแหง

 เมื่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ได้รับมอบพระบรมรูปพ่อขุน

รามค�าแหงมหาราชไว้เมื่อวันที่ 

26 ธันวาคม 2514 แล้วนั้น  ท่าน

อธิการบดี ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

ได้ท�าหนังสือที่ สร. 3501/1182 

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2515 ถึง 

ราชเลขาธกิารเพือ่ขอพระราชทาน

อัญเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ ไปทรงประกอบ- 

พิธีเปิดพระรูปพ่อขุนรามค�าแหง พร้อมกับได้ส่งค�ากราบบังคมทูลของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมาเพื่อกราบบังคมทูลให้ทรงพิจารณาด้วยแล้วนั้น   เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยยังมิได้รับแจ้งก�าหนดวันเวลาที่จะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชด�าเนิน 

และระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2515  ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2515 เป็นระยะเวลา 

ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง ก�าหนดสอบไล่ภาค 2 ปีการศกึษา 2514  จงึเรยีนมาเพือ่โปรด 

น�าความกราบบงัคมทลูพระกรณุาฯ เพือ่ทรงทราบ    หากจะทรงพระกรณุาก�าหนดวนัเสดจ็ฯก่อน 

ระยะเวลาสอบไล่ดงักล่าวได้ กจ็ะเป็นพระมหากรณุาหาทีส่ดุมไิด้ เพราะนกัศกึษาทัง้หลาย 

มคีวามปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาท และพระพรจาก 

ล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการศึกษาของเขาท้ังหลายต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน�าความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ เพื่อทรงทราบด้วย  

จะขอบพระคณุยิง่  อีกทัง้หนงัสือที ่ สร. 3501/1182 ยังมอ้ีางถงึ หนงัสอืมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง ที ่สร. 3501/1453 ลงวนัที ่  28 ธนัวาคม 2514 และที ่สร. 3501/296 ลงวนัที่   

1 กุมภาพันธ์ 2515 อันหมายถึงทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้พากเพียรพยายาม

กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จถึง 3 ครั้งด้วยกัน แต่ก็ยังมิได้รับแจ้งวันเวลาที่จะทรงพระ

กรุณาฯ เสด็จพระราชด�าเนิน

 ต่อมามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ไ ด ้ รั บ ห นั ง สื อ ต อ บ ก ลั บ จ า ก  

หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์  

ราชเลขาธิการ ที่ รล. 0002/1856 

ลงวันที่ 21 มีนาคม 2515 ความว่า 

ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ขอให ้น�าความกราบบังคมทูล 

พ ร ะ ก รุ ณ า ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น

อญัเชญิเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงประกอบพธิเีปิดพระรปูพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  

ณ ทีต่ัง้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต�าบลหวัหมาก อ�าเภอบางกะปิ นครหลวงกรงุเทพธนบรุี 

ก�าหนดก่อนระยะวนัสอบไล่คอืระหว่างวนัที ่ 20 เมษายน 2515 วนัใดวนัหน่ึงสุดแต่จะ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ความแจ้งอยู่แล้วน้ัน ขอเรยีนว่าในระยะวนัทีท่างมหาวทิยาลยั

รามค�าแหงขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชด�าเนินน้ัน ไม่ทรงว่างพระราชกิจ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 การแสดงละครเชิดชูพระเกียรติเรื่องพระรามคำาแหง บทประพันธ์ นายสมภพ 

จันทรประภา  ช่วงเวลาท่ีท่านอธิการบดี ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ได้ท�าหนังสือถึง 

ราชเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงนั้น ขณะเดียวกันสมาคมห้องสมุด

แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมกันจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2515 เพื่อระลึกถึงพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และ 

เพื่อเชิดชูพระเกียรติท่ีได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย  งานนี้จัดขึ้นบริเวณสังคีตศาลา  

โรงละครแห่งชาติ (ปีกขวา) และทีห่อประชมุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงได้มส่ีวนร่วมอย่างส�าคญัในงานหลายประการ ประการแรกได้จดัการแสดงละคร 

เร่ืองพระรามค�าแหง ประพันธ์บทโดย นายสมภพ จันทรประภา ประการที่สอง 

หอสมดุมหาวทิยาลยัรามค�าแหงก็ได้แสดงต�าราทกุเล่มของทกุคณะ  แผ่นปลิวค�าบรรยาย

หนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง ประการที่สาม ฝ่ายต�าราและอุปกรณ์การศึกษาได ้

จ�าหน่ายต�ารา คูม่อืทัง้หมดทีม่หาวทิยาลยัผลติจ�าหน่าย โดยมพีระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่- 

พิทยลาภพฤฒิยากรเป็นองค์ประธาน มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดส่งผู้แทนนักศึกษา

ไปเข้าร่วมพธีิเปิดงานและสกัการะพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ผูท้รงประดษิฐ์อกัษรไทย 

มีการประกวดการอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้วระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยชื่อนายสมยศ กลิ่นสุคนธ์ ชนะเลิศรางวัลที่ 1

 เบื้องหลังจัดการแสดงละครเรื่องพระรามค�าแหงน้ัน ได้มีการประชุมผู้สนใจ

ละครเรื่องนี้ที่หอประชุม อาคารส�านักงานอธิการบดี (A.D. 1) นักศึกษารามค�าแหง

เข้าร่วมประชุมหลายคน นายสมภพ จันทรประภา เจ้าของบทประพันธ์ ได้คัดเลือก

นักแสดงน�าเป็นนักศึกษาชาวยะลาซึ่งเคยมีประสบการณ์เล่นเรื่องเวนิสวานิชและ

รามเกียรติ์ ชื่อนายสันติ คณานุรักษ์ ให้รับบทพ่อขุนรามค�าแหง นักแสดงน�าหญิง 

บทอัว้เชยีงแสนม ี 2 คนคอืนางสาวอุรีรัชต์ พรหมโยธแีละนางสาวศรีวไิล ประสุตานนท์ 

(นางนพมาศคนแรกของ ม.ร. เคยสมรสกบันายวรีะ มสุกิพงศ์) พ่อขนุศรอีนิทราทติย์ 

รับบทโดยนายราชันย์ วีระพันธุ์ (อดีตนายก อ.ศ.ม.ร. มีบทบาทสูงกรณีเหตุการณ์ 

14 ต.ค. 2516 ปัจจุบันเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญด้านการค้าจังหวัดเชียงใหม่) ขุนสามชน  

รับบทโดยอาจารย์รังสรรค์ แสงสขุ (รองศาสตราจารย์รงัสรรค์ แสงสขุ อดตีอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง)  และนกัแสดงสมทบเช่นนายนิพนธ์ ภู่พันธ์ศร ี(ปัจจบุนั พล.ต.ต. 

ต�าแหน่งผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี) นายนิมิต ชินเครือ (ปัจจุบันคือ 

รองศาสตราจารย์ 9 คณะนิติศาสตร์) ละครเรื่องพระรามค�าแหงเปิดการแสดงวันที่  

1 เมษายน 2515 เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ จากนั้นจะหยุดการแสดง

ไปจนกว่าจะสอบเสร็จ เพราะนักแสดงนักศึกษาต้องเข้าสอบ ส่วนนักแสดงอาจารย ์

ก็ต้องควบคุมการสอบ แล้วคงมีเล่นต่ออีก (สอบไล่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน - วันพุธ 

ที่ 10 พฤษภาคม 2515) การแสดงละครได้รับค�าชมเชยเป็นอย่างมาก

เรื่องเล่าข่าวรามฯ                                  (ต่อจากหน้า 6 )

(อ่านต่อฉบับหน้า)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยม ี

นายวริชั ชนิวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1.  แต่งตั้งคณบดี

 ให้ความเหน็ชอบและอนุมตัแิต่งตัง้รองศาสตราจารย์

บญุธรรม  ราชรกัษ์  ด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์

 2.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  2.1 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ช�านาญ เจริญรุ่งเรือง ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

  2.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

รองศาสตราจารย์ ดร.บญุเอก   ยิง่ยงณรงค์กลุ  ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  2.3 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์นิภา   ทาสุคนธ์     ด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

 3.  ลาออกจากตำาแหน่ง

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ อาจารย์ ดร.พัด 

ลวางกูร ลาออกจากต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถาบัน 

การศกึษานานาชาต ิตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป

  4.  แต่งตั้งกรรมการประจำาคณะฯ

  4.1 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

คณะกรรมการประจ�าคณะสื่อสารมวลชน ดังนี้

1. คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ประธานกรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ

3. หัวหน้ากลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน กรรมการ

4. หวัหน้ากลุม่วชิาวารสารศาสตร์และส่ือประสม กรรมการ

5. หัวหน้ากลุ่มวิชาการสื่อสารบูรณาการ กรรมการ

6. หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง-

 และวิทยุโทรทัศน์ กรรมการ

7. หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ เลขานุการ

8. นางสาวณฐออม ทองชะอม 

 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิตักิาร ผู้ช่วยเลขานุการ

  4.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการประจ�าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

1. คณบดคีณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ประธานกรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ

4. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ

5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ

6. รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ กรรมการ

7. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ

8. หวัหน้าส�านกังานเลขานกุารคณะฯ เลขานุการ

9. นางสาววไลพร  อาจารีวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ

        5.  ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

  5.1 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธติศาสตร์   ด�ารงต�าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสือ่สารมวลชน คณะมนษุยศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555

  5.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

ผูช่้วยศาสตราจารย์องัธดิา     ลมิป์ปัทมปาณ ี       ด�ารงต�าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสือ่สารมวลชน คณะสือ่สารมวลชน 

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

  5.3 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์ ดร.สรุะชยั ชผูกา ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน ตั้งแต ่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 

  5.4 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์  ดร.นพธร    ปัจจัยคณุธรรม         ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วย- 

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร ์

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2557

         6.  อนุมัติแผนฯ

  6.1 ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัแผนปฏบิติั-

ราชการ ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

สรุปดังนี้

           -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและกระจาย

โอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศกึษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน

 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับ        

 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพ

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา

 - ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 5 การส่งเสรมิการศกึษา

เพื่อความมั่นคงของประเทศ

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  6.2 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการ 

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  6.3 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา

และส่งเสริมกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแยกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์  ดังนี้

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จ�านวน 150 โครงการ 

 - ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การส่งเสรมิการศกึษา

เพื่อความมั่นคงของประเทศ   จ�านวน 2 โครงการ 

  6.4 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติ 

การเตรียมความพร ้อมมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีจ�านวนโครงการ/กิจกรรม

ในแผนทัง้หมด 17 โครงการ มตัีวช้ีวดัทัง้หมด 24 ตัวช้ีวดั 

  6.5 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา

บคุลากรสายสนบัสนนุมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2558

  6.6 ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัแิผนกลยทุธ์

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  6.7 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา

อาจารย์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558

 7. ยกเว้นค่าธรรมเนียม

  - อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเทียบโอน

หน่วยกิตเป็นกรณีพิเศษ กรณีนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

การสื่อสารมวลชน รหัสก่อน 56 ได้ลงทะเบียนเรียนใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      คณะสื่อสารมวลชน ซึ่ง 

เปิดสอนในปี 2556 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและค่าบัตรประจ�าตัว

นักศึกษา ซึ่งก�าหนดให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

ภาค 1/2558

 8. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2557 ภูมิภาค (ครั้งที่ 1)  ดังนี้

  โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 2 (เทียบโอน) 

  1. นางสาวสุลีมาศ  ค�ามุง  รหัสประจ�าตัว 

5629805201 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 (เพชรบูรณ์)

  -  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 4)  ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 1) 

  1. นายสุชาติ มีสมบัติ รหัสประจ�าตัว  

5419010021 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1

  2.  นางปัทมา จรญูโรจน์ ณ อยุธยา รหสัประจ�าตวั 

5619801008 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) แบบ 2

  3.  นายเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  รหัสประจ�าตัว  

5119900086 ตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน 2557

    โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร์) แบบ 2

      4.  นางสาวรุง่อรณุ บญุสายนัต์ รหสัประจ�าตวั 

5019830040 ตั้งแต่วันที่  27 พฤศจิกายน 2557

      5. นางศิริลักษม์ ตันตยกุล รหัสประจ�าตัว 

5019830301 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

      6. นางสาวสโรชา แพร่ภาษา รหัสประจ�าตัว 

5019830380 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

      7.  นางสาวจฬุาลคัน์ ณ ล�าปาง รหสัประจ�าตวั 

5219830248 ตั้งแต่วันที่ 26พฤศจิกายน 2557

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 5)  ดังนี้

 โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การพฒันาทรพัยากรมนษุย์) แบบ 2

1. นางรณภร จันทร์ลอย รหัสประจ�าตัว 5319480013  

 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 6) ดังนี้

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 11)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

ถ�ม สวสัดคีรบั ผมมปัีญหาทีไ่ม่ทราบจะปรกึษาใคร 

จึงต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ เนื่องจาก

ผมเคยสมคัรเรยีนทีม่หาวทิยาลยัโดยใช้วฒุกิารศกึษา 

ปวส. และในวันสมัครนักศึกษาใหม่ได้ช�าระ 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตไว้ 100 บาท ผมเรียนวิชา

ท่ีเหลือจนครบหลักสูตรแต่ยังไม่ได้ไปแจ้งจบ

หลักสูตรที่คณะ ผมมีภาระที่ต้องเดินทางไป

ต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปี ขณะนี้ผมกลับมาอยู่

ประเทศไทยแล้ว และมีความประสงค์จะท�าเรื่อง

จบการศึกษา ช่วยแนะน�าผมด้วยว่าผมจะต้องท�า

อย่างไร ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตอบ จากปัญหาของนักศึกษา ได้มีประกาศ

มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง 

การขอคืนสถานภาพนักศึกษาและช�าระค่าเทียบโอน

เพื่อขอจบการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ได้ก�าหนดไว้

ดังนี้ “ตามที่มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาโดยใช้สิทธิ์

เทียบโอนหน่วยกิตและได้ช�าระเงินค่าฐานข้อมูล

การเทียบโอนในวันสมัครไว้แล้ว เมื่อศึกษาจนจบ

ครบหลักสูตร ก็ยังมิได้ช�าระเงินค่าเทียบโอนส่วน

ทีเ่หลอืทัง้หมด และไม่ได้ตดิต่อมหาวทิยาลยัจนกระทัง่ 

หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษานั้น

 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากรณีดังกล่าว 

สามารถช�าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตและ

ด�าเนินเรื่องแจ้งจบครบหลักสูตรได้ มหาวิทยาลัย

จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการ ดังนี้

 1. เป็นผูท้ีย่งัค้างช�าระค่าเทยีบโอนหน่วยกติ 

และปัจจุบันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว 

โดยคณะได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่า เม่ือช�าระเงนิ

ค ่า เทียบโอนหน่วยกิตแล ้วสามารถจบครบ

หลักสูตรได้

  2. ให้ช�าระเงนิค่ารักษาสถานภาพนักศกึษา 

นับจากภาคสุดท้ายที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้จนถึง

ภาคปัจจุบัน ตามอัตราที่ก�าหนดของแต่ละระบบ

การเรียนการสอน

  3. ให้ช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมการเทยีบโอนล่าช้า 

ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนล่าช้า ลงวันที ่

9 เมษายน 2545

  4.  ให้นักศึกษาด�าเนินการ ดังนี้

  4.1 ติดต่อคณะเพื่อเขียนค�าร้อง ขอคืน

สถานภาพนกัศกึษา และช�าระเงนิค่าเทยีบโอน เพือ่

ขอจบการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งขอรับ 

ใบหลักฐานการเทียบโอน (ม.ร.23) ส�าหรับใช้เป็น

หลักฐานการช�าระเงินค่าเทียบโอน

   4.2 ติดต่อที่ฝ ่ายจัดตารางสอนและ 

ลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อปรับ 

ฐานข้อมลูสถานภาพการเป็นนกัศกึษา และคดิอตัรา

ค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 และ 3

  4.3 ตดิต่อช�าระเงนิทีก่องคลัง ส�านักงาน-

อธิการบดี  และน�าใบเสร็จไปด�าเนินการต่อที่คณะ

  จากประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้น นักศึกษา

สามารถจบการศึกษาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศ

มหาวทิยาลยัดงักล่าว เนือ่งจากนกัศกึษาหมดสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาแล้ว เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา และปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง 

ข้อ 4 ตามล�าดับ

ถ�ม สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร ์

ต้องการย้ายไปเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จะต้อง

ด�าเนินการอย่างไร และวิชาท่ีสอบผ่านจะต้องแจ้ง

ท�าเรื่องเทียบโอนหรือไม่ครับ

ตอบ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนในภาคปกติครบ  

2 ภาคแล้ว ให้นักศึกษาน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา, 

ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบันของ

นกัศกึษา และค่าธรรมเนยีม 200 บาท ไปด�าเนนิการที่ 

One Stop Service อาคาร KLB (กงไกรลาศ) ชัน้ 1 

และวิชาที่สอบผ่าน นักศึกษาไม่ต้องแจ้งแต่อย่างใด 

วิชาที่สอบผ่านจะโอนไปโดยอัตโนมัติ

กองบรรณ�ธกิ�ร

การสลับขั้นตอน

 รศ.ทศพร คล้�ยอุดม              ภ�คคณิตศ�สตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

 การด�าเนนิการต่างๆ ทีพ่บเหน็ในชวีติประจ�าวนั 

อาจเป็นการด�าเนนิการในขัน้ตอนเดยีวหรอืมากกว่า 

หนึง่ขัน้ตอน ส�าหรบักรณทีีม่กีารด�าเนนิการมากกว่า

หนึ่งขั้นตอนนั้นมักจะมีข้อก�าหนดไว้ว่าจะต้อง

ท�าอะไรก่อน ท�าอะไรทีหลัง ในที่นี้จะยกตัวอย่าง

กรณีท่ีมีสองขั้นตอนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการสลับ

ขั้นตอนจะได้ผลลัพธ์หรือผลจากการด�าเนินการ 

ที่แตกต่างกัน

 การด�าเนินการทั่วไปประกอบด้วยตัวน�า 

เข้าสู่กระบวนการ (input) กระบวนการของการ

ด�าเนนิการ (process) และผลลพัธ์จากการด�าเนนิการ 

(output) ซึ่งเรียกกันโดยย่อว่า  IPO

  ในทางคณติศาสตร์ถ้าให้ x  แทน  input,   f   แทน 

process  และ y  แทน  output  จะได้ว่า x  ถูกกระท�า

โดย  f  ได้ผลลัพธ์คือ  y   นั่นคือ   y  =  f (x) 

 กรณีของสองขั้นตอนในการด�าเนินการ 

ในทางคณิตศาสตร์ใช้ในความหมายของฟังก์ชัน 

ประกอบเขยีนแทนด้วย  fog  โดยที ่ fog (x)  =  f (g (x))  

ซึ่งเป็นการด�าเนินการสองขั้นตอน และจะแสดงว่า 

โดยทัว่ๆ ไปการสลบัขัน้ตอนจะได้ผลลพัธ์ทีไ่ม่เหมอืนกนั 

นั่นคือ  fog  ≠  gof  ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง  ก�าหนด  f (x)  =  2x + 5,  g (x)  =  3x - 1   

จงแสดง fog (3)  ≠  gof (3)    

วิธีทำา  จะได้ว่า  fog (3)  =  f (g (3))

                                      =  f (8)

                                      =  21 

                และ  gof(3)  =  g (f (3))

                                      =  g (11)

                                      =  32 

 จากตวัอย่างจะเหน็ได้ว่าโดยท่ัวๆ ไป fog (x) ≠ 

gof (x)  นัน่คอืการสลับขัน้ตอนโดยท่ัวๆ ไปผลลัพธ์ 

ทีไ่ด้จะไม่เหมอืนกนั ตัวอย่างในชวีติจรงิเช่นประกอบ-

รถยนต์ก่อนพ่นสี กับการพ่นสีก่อนประกอบ  หรือ 

ต้มน�้าแกงให้เดือดก่อนใส่ผัก กับการใส่ผักก่อนต้ม

น�า้แกงให้เดอืด  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จะไม่เหมอืนกนั นัน่คอื 

เหตุผลทีว่่าท�าไมต้องท�าอย่างนีก่้อน  ท�าอย่างนีท้หีลงั

“บันทกึนอกบรรทดั” ได้รบัเงนิรางวลั 10,000 บาท 

พร้อมประกาศนยีบตัร และรางวลัรองชนะเลศิอบัดบั 2 

ได้แก่ นายปณิธาน นวการพาณิชย์ จากผลงานเรือ่ง  

“บ้านของเรา”  ได้รบัเงนิรางวลั  5,000  บาท  พร้อม

ประกาศนียบตัร

 ประเภทร้อยแก้ว กลุ่มนักเรียน (เรียงความ)  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุริยา  เตชะลือ โรงเรียน-

ประชาราชวิทยา จากผลงานเรื่อง “การศึกษาไทย- 

ในวันนี้” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่

ประกาศเกยีรตคิณุ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ 

เด็กหญิงชนม์พศิน  แก้วปรางค์ โรงเรยีนบดนิทร์เดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) จากผลงานเรื่อง “การศึกษาไทย 

ที่ข้าพเจ้าปรารถนา”  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

พร้อมประกาศนียบตัร และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 

ได้แก่ นางสาวภณัฑริา  ปรชีาชาต ิโรงเรยีนชลกนัยานกุลู  

จากผลงานเรื่อง “คุณเห็นอะไรในผลมะเดื่อ” ได้รับ

เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และ 

กลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (เรื่องสั้น) 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกาญจนา  ชูแก้ว จาก

ผลงานเรือ่ง “อแีร้งโลกใหม่” ได้รบัเงนิรางวลั 20,000 บาท 

พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคิณุ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 

ได้แก่ นายสุริยา  ชานุบาล จากผลงานเรือ่ง “น้อย...กช่็าง” 

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

และรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ นายศศิวัฒน์  

ตติะปัญ จากผลงานเรือ่ง “คนป่ันไฟ” ได้รบัเงนิรางวลั 

5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ม.ร. มอบรางวัลฯ                          (ต่อจากหน้า 3)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

ภ�ค 2/2557

อ�จ�รย์ ดร.แก้วกัลย�  อภัยบัณฑิตกุล

	วัน/เวลา/สถานที่เรียน 

Section 1   วันจันทร์ 09:30 - 11:20  ห้อง VPB 301

Section 2   วันพุธ 11:30 - 13:20 ห้อง SBB 401                 

Section 3   วันพุธ 13:30 - 15:20 ห้อง SBB 401

	อาจารย์ผู้สอน  

Section 1: รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล 

Section 2: อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

Section 3: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

	ตำาราที่ใช้  EN 205 การเขียนประโยคต่าง ๆ และ 

อนุเฉทสั้น ๆ แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

	คำาอธบิายกระบวนวชิา ศกึษาลกัษณะของภาษาเขยีน 

ฝึกเขียนประโยคชนิดต่าง ๆ  ให้สื่อความหมายที่ต้องการ 

โดยเริ่มจากประโยคเดี่ยวไปสู่ประโยคความรวม และ 

ประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ  

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น 

	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1. เพือ่ให้ผูเ้รยีนเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ 

ของประโยคพื้นฐาน

  2. เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเขยีนประโยคความรวม 

และรู้จักใช้ค�าเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้

  3. เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเขยีนประโยคความซ้อน

ชนิดต่าง ๆ ได้

  4. เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเขยีนประโยคความเดยีว

ชนิดซับซ้อนชนิดต่าง ๆ ได้

  5. เพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถเขยีนประโยคทีม่ ี Gerund 

หรือ Infinitive ได้ 

  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทสั้น ๆ เพื่อ

อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้

  7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย

โครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่าง ๆ ได้

	แนวทางการเรยีน การบรรยายประกอบ PowerPoint 

และฝึกท�าแบบฝึกหัด

	เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบของโครงสร้างประโยค

พืน้ฐานชนดิต่าง ๆ  รวมทัง้โครงสร้างของประโยคบอกเล่า 

รองศ�สตร�จ�รย์สมร  วิเศษมณี

	เอกสารประกอบการศกึษา  เอกสารประกอบการสอน 

SPN 2901 โดย รศ. สมร วิเศษมณี

	ขอบเขตเนื้อหาวิชา  

 ตอนแรก  ศกึษาความรูท้ัว่ไป ตามหวัข้อต่อไปนี้

  -  ภาษาและภาษาศาสตร์   

  - ความแตกต่างระหว่างการเรียนภาษาและ 

ภาษาศาสตร์  

  - ทฤษฎีภาษาศาสตร์ส�านักต่างๆ และแขนง 

ของภาษาศาสตร์ 

  - วธิกีารศกึษาและวเิคราะห์ภาษาเชงิภาษาศาสตร์  

 ตอนที่สอง ศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาสเปนเบื้องต้น 

ในระดับต่างๆ ได้แก่ 

  -  สรวทิยาภาษาสเปน ( Fonología ) ศกึษาเกีย่วกบั 

ระบบเสียงในภาษาสเปน หน่วยเสียงส�าคัญ (Fonema) 

เสียงแปร (variantes) ในภาษาสเปน ศึกษาฐาน-กรณ์  

(Punto de la articulación ) และ ลักษณะการออกเสียง 

( Modo de la articulación) ศึกษาตารางเสียงสระและ

พยัญชนะของภาษาสเปน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยเสียง (Fonema) กับตัวอักษร (Letra) ภาษาสเปน 

ศึกษาโครงสร้างพยางค์ภาษาสเปน (Sílaba) และศึกษา 

หน่วยส�าคญัอืน่ๆท่ีให้เกดิความหมายส�าคญั (Suprasegmentos)

  - วจีวิพากษ์ภาษาสเปน ( Morfología )  ศึกษา 

เกีย่วกบัหน่วยค�า (morfema) ในภาษาสเปนประเภทต่างๆ 

การสร้างค�าภาษาสเปนแบบต่างๆ

  - วากยสัมพนัธ์ ( Sintaxis ) ศกึษาเกีย่วกบัหน่วยส�าคญั 

ที่ประกอบเข้าเป็นประโยคและรูปประโยคแบบต่างๆ

  -  อรรถศาสตร์ (Semántica) ศกึษาเกีย่วกบัความหมาย

ของค�าในภาษาสเปน

  - การเปล่ียนแปลงภาษา (Language change) 

การสัมผัสภาษา (Language contact) การแปรของภาษา

(Language variation)

วิธีการสอน 

  - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ โดยใช้สื่อที่

เป็นเอกสารประกอบการสอน โปรแกรม PowerPoint  

วิดีโอและต�าราเกี่ยวกับภาษาศาสตร์

  - ให้ค ้นคว้าเนื้อหาตามที่ก�าหนดแล้วสรุป 

ส่งผู้สอนและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

  - ฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์ภาษาสเปนในทุก

ระดับภาษาตามแนวภาษาศาสตร์

  - แสดงตารางและภาพประกอบและฝึกปฏิบัติ

ให้ระบุส่วนส�าคัญในตารางและภาพประกอบนั้นๆ

  - ทบทวนเนือ้หาสาระเมือ่บรรยายจบในแต่ละหวัข้อ  

  - แนะน�าหนังสือและเว็บไซต์เพื่อศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติม     

	ข้อแนะนำา นกัศกึษาควรผ่านกระบวนวชิาภาษาสเปน

ระดับพื้นฐาน 4 ( SPN 2002 ) มาก่อน  และควรมีเวลา

ประโยคปฏิเสธ ประโยคค�าถาม ประโยคค�าส่ัง ประโยคขอร้อง  

ประโยคทีม่ ี “there” เป็นประธาน และประโยคกรรมวาจก 

ประโยคความรวมและค�าเชือ่มชนิดต่าง ๆ ประโยคความซ้อน

ชนิดต่าง ๆ และประพันธสรรพนาม ประโยคความเดียว

ชนดิซบัซ้อน ประโยคทีม่ ีGerund และ Infinitive รวมทัง้ 

ประโยคทีข่ึน้ต้นด้วย “it” การเขยีนอนเุฉท ส่วนประกอบ 

ของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

	ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัย 110 คะแนน  

สอบวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา  14:00-16:30 น.

	แบบฝึกหดัเพิม่เตมิ นกัศกึษาสามารถหาแบบฝึกหดั

เพ่ิมเติมที่เป็นข้อสอบเก่าพร้อมค�าเฉลยท�าเพ่ือเป็นการ

เตรียมตัวในการสอบได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 1 

คณะมนุษยศาสตร์ 

	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบแบ่งออก

เป็น 5 part ดังนี้

  Part I. Combine each of the following sentences 

into a compound or complex sentence by using one of 

the connectors given below. Be sure to use each of them 

only once  and  put the  punctuation  where  necessary.  (20 marks)

  ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน ให้

นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกันโดยเลือก

ค�าเชื่อมที่มีให้ในการท�า นักศึกษาจะต้องใช้ค�าเชื่อม 

ทีใ่ห้มาค�าละครัง้เดยีวเท่านัน้ ถ้าใช้ค�าเชือ่มซ�า้ ประโยคอืน่ ๆ 

ทีใ่ช้ค�าเชือ่มซ�า้กนัจะไม่นับคะแนนให้ นอกจากน้ีนักศกึษา

ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

  Part II. Change each of the following complex 

sentences into a simple one by using participle modifiers 

in a suitable position. Use the correct punctuation  

where  necessary. (20 marks)

  ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค 

ที่เป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว 

ชนดิซบัซ้อน และนกัศกึษาต้องใส่เครือ่งหมายวรรคตอน

ตามความเหมาะสมด้วย

  Part III. Fill each of the following blanks with 

a suitable clause.  Be sure to use  punctuation where 

necessary. (30 marks)

  ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยคหรือ

ประโยคหลกัในช่องว่างทีก่�าหนดให้ และนกัศกึษาต้องใส่

เครื่องหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

  Part IV. Change the word within the parentheses 

into the correct form of infinitive or gerund. Be sure to 

use tense and voice correctly. (20 marks)

  ข้อสอบ part น้ี ให้นักศกึษาเปลีย่นค�ากรยิาทีใ่ห้ไว้ 

ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ Infinitive ที่เหมาะสม  

ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องค�านึงถึงเรื่องกาล 

และวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past tense เป็น active 

voice หรือ passive voice  

  Part V.  Paragraph Writing  

  Choose One of the following topics to write a 

good paragraph of at least 8  sentences. Also underline 

the topic sentence.  (20 marks)

  ข้อสอบ  part นี้ ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

  หมายเหตุ ในการสอบ ให้นักศึกษาเขียนด้วย

ปากกาหมกึสดีำาหรอืนำา้เงนิเท่านัน้ ถ้าใช้ดนิสอทำาข้อสอบ 

อาจารย์ผู้ตรวจจะไม่ตรวจข้อสอบให้

มาเข้าเรียนพอสมควร  และเนื่องจากผู้สอนก�าลังเขียน

ต�ารากระบวนวิชานี้อยู่  นักศึกษาจึงควรติดต่อผู้สอน 

ได้ที่สถานที่บรรยายหรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนษุยศาสตร์ เพือ่ขอรบัเอกสารประกอบการศกึษา 

และหากมข้ีอสงสัยจะได้ขอค�าแนะน�าและค�าอธบิายเพิม่เติม

	สถานที่บรรยาย อาคาร SWB ห้อง 604 วันศุกร์  

เวลา 11.30-15.20 น.

  - นักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้าช้ันเรียนที่มหาวิทยาลัย

ได้ตามตารางการบรรยาย สามารถติดต่อผู้สอนได้ที่ชั้นเรียน 

หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ และ

ที่อีเมล wsamorn@hotmail.com                    

	การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 2 ตอน  ตอนที่ 1 ให้เลือก

เขยีนบรรยายทฤษฎภีาษาศาสตร์  ตอนที ่2 ให้เขยีนตอบ 

เก่ียวกับภาษาศาสตร์ภาษาสเปน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนสอบผ่าน 50 %

	วัน-เวลาสอบ  เป็นไปตามตารางสอบของมหาวทิยาลยั

SPN 2901
ภาษาศาสตร์ภาษาสเปนเบ้ืองต้น
(INTRODUCTION  TO SPANISH  LINGUISTICS)

ENG 2401 (EN205)

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทส้ันๆ
(Sentences and Short Paragraphs)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12) ผลการประชุมสภาฯ                        (ต่อจากหน้า 8)

ทำาให้นักกีฬามีแรงสู้ ฟิตซ้อม และตั้งใจที่จะไปสร้าง

ชื่อให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และประกาศให้

เพื่อนต่างสถาบันได้รู้ว่ารามคำาแหงนอกจากจะเข้มแข็ง

ทางวชิาการแล้ว เรายงัมคีวามแขง็แกร่งด้านกฬีาทีโ่ดดเด่น 

เข้มแข็งและไม่แพ้ใครด้วย”

 ส�าหรับสัญลักษณ์ประจำาการแข่งขัน(โลโก้) 

เป็นการน�าดอกนนทรมีาจดัเป็นองค์ประกอบ พร้อมกบั

ลายเส้นตัวเลข 42 ที่แสดงการเคลื่อนไหวเพ่ือสื่อ 

ถึงการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่42 

ซึง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ห่วงห้าห่วง 

หมายถึงมิตรภาพและความสามัคคีของสถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศ 5 กลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาครั้งนี้ สีที่ใช้มีความหลากหลายเพื่อสื่อถึงสีสัน 

ความสนกุสนานทีห่ลายสถาบนัได้เข้าร่วมการแข่งขนั 

สีเหลืองมาจากดอกนนทรี สีเขียวเป็นสีประจ�า-

มหาวิทยาลัย สีชมพูมาจากดอกชมพูพันธ์ทิพย์  

สีฟ้าอมเขียว เป ็นสีแสดงถึงความสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติของสถาบัน โดยรวมทั้งแผ่นน�้าและป่าไม ้

สเีทาเป็นสแีห่งความเป็นกลาง หมายถงึความเป็นกลาง

ของเจ้าภาพ

 สัญลักษณ์สัตว์นำาโชค (มาสคอต) คือ โคเนื้อ 

พนัธุก์ำาแพงแสน หรอืน้อง “แสนรกั” ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

ของการจดัการแข่งขนั มลีกัษณะนสิยัทีน่่ารกั น่าเอน็ด ู

แขง็แรง ร่าเรงิสนกุสนาน เป็นมติรกบัทกุคน แสนรกั- 

เป็นโคเนือ้พนัธุก์�าแพงแสน ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยปรับปรุง

พันธุ์มายาวนานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักและได้รับ

ความนิยมของเกษตรกรอย่างแพร่หลายด้วย

   ลูกพ่อขุนฯ                                    (ต่อจากหน้า 12)

ท่ีช่วยให้จ�าได้ บางคนกบ็อกว่าเรยีนไม่ต้องไปจ�า เรยีนเพือ่ 

ให้คดิ ได้คดิเป็นต่างหาก ไปท่องจ�าท�าไม การจ�านัน้ไม่ได้อยูท่ี่ 

การท่องแต่เพียงอย่างเดียว บางอย่างเราก็จ�าเป็นท่ีจะ 

ต้องท่อง บางอย่างเราก็จ�าเป็นต้องฝึก เช่นเรียนภาษา 

เราจะพูดให้ได้ใกล้เคียงกับภาษาแม่ ใกล้เคียงกับเจ้าของ 

ภาษาเขา จึงจะสือ่สารกนัรู้เร่ืองกบัเจ้าของภาษา เราจะต้อง 

กระท�าซ�า้ การกระท�าซ�า้กค็อืการท�าให้เราจ�าได้ เล่นกฬีา 

เล่นกอล์ฟ เราฝึกจนบางคนบอกว่าให้กล้ามมีความจ�า 

แต่ถ้ากล่าวโดยทางวทิยาศาสตร์แล้ว กล้ามเนือ้มันไม่มีสมอง 

จะไปจ�าได้อย่างไร เป็นเรื่องของการสร้างให้ร่างกาย

เกิดความเคยชินต่างหาก เคยชินกับการเหวี่ยง เคยชิน

กบัการยดืได้หรอืว่าเหวีย่งได้ มจีงัหวะเป็นไปตามทีว่ธิกีาร 

ทางวิทยาศาสตร์ ทางกีฬาก็จะท�าให้คนเล่นกอล์ฟมพีลงั 

ในการตลีกู หรอืมพีลงัในการยนื ในการเดนิ ในการท�าอะไร 

ต่อมอิะไรในการเล่นกฬีากอล์ฟ อย่างนีเ้ป็นต้น ลกูศษิย์ครบั 

ดูฟุตบอลก็ดี ดูวอลเลย์บอลก็ตาม หรือว่าดูแบดมินตัน

ก็ตาม ดูอะไรเราก็คิดไปด้วย สังเกตไว้หลังจากกีฬาจบ 

แล้วเรามาคิดทบทวนดู การเล่นกีฬาต้องมีแผน นักกีฬา 

ทีเ่ก่ง ๆ นกัฟตุบอลของเราร่างกายเลก็กว่านกักฬีาชาตอิืน่ 

อยู่บ้างในบางชาติ แต่บางชาติก็เล็กกว่าเขามาก ๆ  สังเกต 

ดไูหมว่า ถ้านกัฟตุบอลเราแคล่วคล่องว่องไว หลบหลกีได้

อะไรได้ เราไม่ปะทะกับร่างกายที่ใหญ่โตแต่เราสามารถ 

หลบหลีกได้ เราก็สามารถยิงประตูได้ แล้วการยิงประตู

น้ันไม่ใช่จะยงิค่อย ๆ ยงิไปเตม็ก�าลงั ยงิไปได้ไกลเท่ากนักบั 

ทีก่ฬีาของชาตอิืน่เขายงิประต ูเหมอืนกนักบัทีค่ณุธงชยั ใจดี 

ตกีอล์ฟ คณุธงชยั ตวัเลก็พดูตรง ๆ คอืร่างกายเลก็นดิเดยีว 

แต่ฝีมือนั้นยิ่งใหญ่ ติดอันดับโลก ติดอันดับที่ดี ๆ ปีหนึ่ง 

ท�าเงนิได้เป็นร้อยล้านด้วยน�า้พกัน�า้แรงของเขา  เขาตกีอล์ฟ 

ได้ไกลเท่ากับโปรฝรั่งที่ร่างกายใหญ่กว่า อย่างนี้ก็ด ี

อย่างนี้ก็ท�าได้อยู ่ที่การฝึกฝนอยู ่ที่การเอาจริงเอาจัง 

อยู่ที่การใช้สมองให้ฉลาด คือสมองถ้าเราไม่ใช้สมอง 

ไม่ฉลาดแน่นอน แต่ถ้าเราใช้เราฝึกมันบ่อย ๆ ฝึกคิด 

ฝึกท�า ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรงนี้เป็นเรื่องส�าคัญ 

สังเกตไหมว่าในเกมกีฬา เวลาท่ีทีมชาติไทยเพลี่ยงพล�้า 

โค้ชหรอืผูฝึ้กสอนจะต้องชีแ้นะชีท้างให้ ต้องประชมุกัน

ทนัท ี ต้องเรียกให้หยุดก่อนฟังก่อน แล้วค่อยลงมือท�า

ค่อยแก้ไข ถ้ายิ่งลุกลี้ลุกลน ถ้ายิ่งใช้อารมณ์หุนหันพลัน-

แล่น เล่นกีฬาด้วยอารมณ์ เดี๋ยวก็จะเล่นผิดกติกา เดี๋ยวก็ 

ท�าร้ายฝ่ายตรงกนัข้าม ถูกไล่ออกจากสนามบ้างอะไรบ้าง

นี่อย่างนี้เป็นต้น

 แต่ถ้าเราเล่นด้วยสตปัิญญา เล่นด้วยความสามารถ

ทีไ่ด้ฝึกตนดแีล้ว  โอกาสทีเ่ราจะเอาชนะได้ย่อมมีได้ ดงัที ่

ทีมฟุตบอลเราเอาชนะมาแล้ว นี่เป็นตัวอย่างท่ีส�าคัญ 

ชอบที่เห็นโค้ชหรือผู้ฝึกสอนวางแผนในการแข่งของ 

ทมีวอลเลย์บอล เหน็ได้ชดัว่าจะต้องแก้อย่างไร ท�าอย่างไร

ถึงจะตีได้ดี ถึงจะท�าคะแนนได้ดี ถึงจะตั้งรับได้ดี ถึงจะ

รุกได้ดี อย่างนี้เป็นต้น 

     หันกลับมาการศึกษาของเรา การศึกษาเหมือนกัน

เราพลาดพลั้งตรงไหน เรามีความบกพร่องตรงไหน 

ร่างกายเราย่อหย่อนตรงไหน ย่อหย่อนตรงจ�าไม่ค่อยได ้

ท�าไมเราไม่เขียนบ่อย ๆ ท�าไมเราไม่อ่านบ่อย ๆ ถ้าไม่

เขยีนบ่อย ๆ อ่านบ่อย ๆ เราจะจ�าได้อย่างไร ท�าอย่างนัน้

จะต้องใช้ความจ�าในการคิด  เพราะเวลาจะคิดรวบยอด

ความจ�าจะช่วยเราได้ อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป เริ่มปีใหม่ที่ดีครับ ใช้สติปัญญา ใช้ร่างกาย

ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นพลังของเรา ในการท่ีก้าวไป 

ข้างหน้า รับกับผลส�าเร็จ ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วย

การฝึกตน ความยิง่ใหญ่เกดิขึน้ได้ด้วยการท�างานไม่หยดุ 

ดอูย่างประธานาธิบดอีเมริกา ท่านเป็นคนทีม่คีวามเป็นมา 

ท่ีไม่ใช่จะยิ่งใหญ่อะไรมากมาย แต่ท่านเป็นคนขยัน- 

หมั่นเพียร ท่านเป็นคนฝึกตน ท่านเป็นคนที่ไม่ย่อท้อ 

ต่อความยากล�าบาก มาวนัหนึง่ท่านกม็าเป็นประธานาธบิดี

สหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน อย่างนี้เป็นต้น ที่พูดไม่ได ้

หมายความว่าอยากจะให้ลกูศษิย์ของเราเป็นประธานาธบิด ี

เพราะประธานาธบิดนีัน้เป็นต�าแหน่งทีม่อียูใ่นต่างประเทศครบั 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (รัฐประศาสนศาสตร์) แบบ 2

1. นางสาวหทยักาญจน์  ทวทีอง  รหสัประจ�าตวั 5019830256

2. นายสมพร สืบถวิลกุล รหสัประจ�าตวั 5019830341

3. นายเทพภญิโญ  โคตรนนท์ รหสัประจ�าตวั 5019830434

4. นางสาวมนพะงา  เล็กขาว รหสัประจ�าตวั 5019830447

ล�าดบั 1 - 4 ส�าเรจ็การศกึษาตัง้แต่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2557

 - อนมัุติปรญิญาดษุฎีบัณฑิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2557 

(ครั้งที่ 1)  ดังนี้

 โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การพฒันาทรพัยากรมนษุย์) แบบ 2

1. นายจักเรศ เมตตะธ�ารงค์ รหสัประจ�าตัว 5319480004  

 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557

 โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  

สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

2. พันต�ารวจโทสุวัฒชัย ศรีทองสุข รหัสประจ�าตัว  

 5119 860192 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557

3. นายวิเชียร รุจิธ�ารงกุล รหัสประจ�าตัว 5119860523  

 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557

4. นายรงัสรรค์ ธรีเวชเจรญิชยั รหสัประจ�าตวั 5319860279  

 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  

กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้มีจิตอาสา 

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิมพ์หนังสือและต�าราเรียน

ส�าหรับนักศึกษาพิการ ในรูปแบบของ File Word

 สนใจสมัครได้ท่ีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้น 1 โทร. 0-2310-8306



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๙) วันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ร่วมทีม

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง อวยพรชาวรามค�าแหง

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ในโอกาส

ที่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  

เข้าขอพรปีใหม่จากอธิการบดี 

 โดย อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าขอขอบคุณ 

บคุลากรทกุคนทีส่่งความสขุให้กนัในวนัขึน้ปีใหม่ 2558 

และขอบคุณที่ได้ช่วยกันท�างานในรอบปีที่ผ่านมา 

จนลลุ่วง ขอฝากในวนัขึน้ปีใหม่ 2558 น้ี ขอให้ทกุคน 

รักการท�างาน รักองค์กร ท�างานยืนหยัดอยู่บน-

ความถูกต้อง มีสิ่งใดก็ขอให้อธิบายให้เข้าใจซึ่งกัน

และกัน ท�างานด้วยความสามัคคี ให้คิดดีท�าดีและ

จะได้ดีกันทุกคน 

 “ขออวยพรให้คณุพระศรรีตันตรยั สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 

ท่ีแต่ละท่านนับถือ องค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

ช่วยคุ ้มครองให้มีพลังกายพลังใจในการทำางาน 

ขอบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ และสมเดจ็พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงปกปักรักษา

ให้มแีต่ความร่มเยน็เป็นสขุ พบแต่สิง่ทีด่งีามในชวีติ 

เจริญงอกงามและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วย”

 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ 

อวยพรปีใหม่ นายวิรัช  ชินวินิจกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

เมือ่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 ณ ห้องประชมุ 

ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

อวยพรปีใหม่นายกสภาฯและอธิการบดี ม.ร.

อธิการบดีอวยพรปีใหม่
ชาวรามคำาแหง

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครัง้ที ่ 42 ของเหล่านกักฬีาปัญญาชนก�าลงัจะเริม่ขึน้ 

ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ปีนี้เจ้าภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐมจดัขึน้ในชือ่ “นนทรเีกมส์” ภายใต้

แนวคิด “Green Clean Safety Healthy Wealthy” 

และค�าขวัญที่ว่า “หลากหลายสถาบัน สร้างสรรค์

ให้เป็นหนึ่ง” โดยมีการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา  

มีนักกีฬาจาก 112 สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ

ส่งทีมแข่งขันเป็นจ�านวนกว่าหมื่นคน 

 โอกาสนี ้ อาจารย์สมหมาย 

สุระชัย รองอธิการบดฝ่ีายกิจการ-

นกัศกึษา ม.รามค�าแหง เปิดเผยว่า 

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย-

แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ค ร้ั ง นี้ 

ม.รามค�าแหง พร้อมส่งนกักีฬา 

ลูกพ่อขุนฯลงชิงชัย 195 คน 

จ�านวน 20 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน�้า 

บาสเกตบอลทีมชาย วอลเลย์บอลทีมชาย กอล์ฟ 

ซอฟท์บอลทีมชาย-หญิง เซปักตะกร้อทีมชาย 

ดาบสากล เทควันโด เทเบิลเทนนิส ยิงปืน ยูโด 

ฮอกกี้ทีมชาย-หญิง วอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย  

เปตอง  เรือพาย  ลีลาศ หมากกระดาน ดาบไทย 

และมวยไทยสมัครเล่น

 “ในปีท่ีผ่านๆมานกักฬีารามคำาแหงสามารถ 

สร้างผลงานการแข่งขันอยู ่ในลำาดับต้นๆและ 

เช่ือม่ันว่าในปีน้ีนักกีฬารามฯจะสามารถคว้าเหรียญ 

ได้หลายชนิดกีฬา เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่เคย 

สร้างผลงานให้มหาวิทยาลัยมาหลายรายการ มีฝีมือ

เป็นแชมป์มาหลายสมัย และเป็นนักกีฬาทีมชาต ิ

อยู่หลายคน ที่สำาคัญทีมนักกีฬามีกำาลังใจอย่าง-

ล้นหลามด้วยการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัในการ 

เตรยีมความพร้อม ทัง้โค้ช สถานทีฝึ่กซ้อม อปุกรณ์- 

การฝึกซ้อม ตลอดจนแรงเชยีร์จากเพ่ือนๆ ชาวรามคำาแหง 

ที่เป็นกำาลังใจให้กับนักกีฬา 
(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ ก่อนปีใหม่ เรามีความสุขใจ

กันพอสมควรแก่เหตุ โดยเฉพาะมีกีฬาที่คนนิยม

กนัมาก และเชียร์กันถล่มทลายก็คอืฟตุบอล  ทีท่มีชาติ

ของเราเป็นผูไ้ด้รบัชยัชนะ และมกีฬีาอืน่ ๆ อกีมากมาย

ทีเ่ราตดิตามกจ็ะเหน็จะพบ โดยเฉพาะกฬีาทีเ่รยีกว่า 

กีฬามหาวิทยาลัยของอาเซียน ปรากฏว่าทีมไทย 

เป็นรองชนะเลศิเจ้าภาพ ในการนีป้ระเทศอนิโดนเีซยี

เป็นเจ้าภาพ

 ทีค่รวู่ามคีวามสขุกนัพอสมควรนัน้เพราะว่า 

คนไทยเราเริม่ท่ีจะหนัมาให้ความส�าคญักบัร่างกาย 

กับการออกก�าลังกาย กับการดูแลสุขภาพมากขึ้น 

แทนที่จะปล่อยให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วไปรักษา 

ซึ่งบางทีก็สายไปเพราะโรคบางอย่างนั้น ปล่อยให้ 

เนิน่นาน ปล่อยให้ก�าเรบิจะหนกัหนาสาหสัเอาการอยู่ 

 ท่ีครพููดเรือ่งกฬีาขึน้มาในวนันี ้ ครอูยากจะ 

พดูถึงว่า  เราดูกฬีาเราจะดูกฬีาเพียงแค่สนกุสนาน

เท่านัน้หรอื เราดกูฬีาดลูะครฟังค�าสอนหรอืพบเหน็

เหตุการณ์อะไรก็ตาม  เราควรที่จะน�าเข้ามาอยู่ใน

กระบวนการสร้างปัญญาของเราให้ได้

 ครพูดูเกอืบจะทุกฉบับว่า กระบวนการศกึษา

คือกระบวนการสร้างปัญญา เพราะฉะนั้นถ้าเราดู

กฬีา ท�างาน ร้องเพลง ไปท่องเทีย่ว รบัประทานอาหาร 

ท�าอะไรกต็าม มกีจิกรรมอะไรกต็ามทีร่่างกายเราท�า 

ถ้าเราสงัเกตเราจะเหน็ว่าร่างกายแต่ละส่วนของเรา 

ต่างก็มีหน้าที่ มือก็มีหน้าที่ของมือ เท้าก็มีหน้าที่

ของเท้า ตาก็มีหน้าที่ของตา คืออวัยวะทุกส่วน

ย่อมมหีน้าที ่ ถ้าหากว่าเราใช้หน้าทีใ่ห้เป็น ถ้าหากว่า

เราจัดการกับแขนขาหน้าตา จัดการกับอวัยวะ

ของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ให้เป็นไปตาม

วธิกีารทางวทิยาศาสตร์ เรากจ็ะพบว่าร่างกายเรานัน้ 

ถ้าแข็งแรงสมบูรณ์ดี ได้รับการฝึกอบรม ได้รับ

การฝึกหัด ได้รับการออกก�าลังกาย ได้รับความรู ้

ในการออกก�าลังกาย ได้รบัความรูใ้นทางด้านกฬีา 

เล่นกีฬาแล้วออกก�าลังกาย  หรือท�าอะไรต่าง ๆ

ที่เราใช้ร่างกาย แม้กระทั่งเรียนหนังสือ เราก็ใช้

ร่างกายของเราเหมอืนกนั เราใช้สมองในการจดจ�า

ในการคิด ในขณะเดียวกันเราก็ใช้มือในการเขียน

ในการวาด ในการป้ัน ในกจิกรรมท่ีต้องใช้มอื เราใช้

ร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึงกแ็ล้วแต่ ย่อมจะเชือ่มโยงกนั 

ถ้าสมองเรามคีวามจ�าไม่ค่อยด ี เราก็อาจจะใช้มอืช่วย 

ก็คอืเขยีนบ่อย ๆ ฝึกเขยีนเข้า จากการท่ีฟังครสูอน 

ฟังอาจารย์สอน แล้วกจ็ดเลคเชอร์ นัน้กเ็ป็นทางหนึง่ 

ลูกพ่อขุนฯพร้อมลงชิงชัยกีฬาปัญญาชน

ลุ้นสู้ทั้ง 20 ชนิดกีฬาใน“นนทรีเกมส์”


