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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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๑๓

วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

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

   
 
 
เก่งได้อีก! บัณฑิตรามฯคว้าที่ 1 เนติบัณฑิต

48 สิงห์ทองสอบได้ปลัดอำาเภอ

(อ่านต่อหน้า 2)

รามฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านสิ่งเสพติด
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 15 กรกฎาคม นี้

(อ่านต่อหน้า 11)

 

   
 

   
 ม.ร.ให้ทุนการศึกษา ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาปริญญาโท

	 คณะรัฐศาสตร์	ม.ร.	โครงการศึกษาภาคพิเศษ	หลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สำาหรับนักบริหาร	 รุ่นที่	 17	 รับสมัคร 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท	ประจำาปีการศึกษา	2558	-	2559	คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์

	 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่โครงการศึกษา- 

ภาคพิเศษ	หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สำาหรับนักบริหาร 

อาคารคณะรัฐศาสตร์	 (อาคาร	2)	ชั้น	3	ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที ่

29 กรกฎาคม 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	เวลา	09.00	-	17.30	น.	 

โทร.	 0-2310-8483-89	 ต่อ	 36,	 0-2310-8471,	 0-2310-8492,	

081-617-9825,	096-420-0542	และ	www.pol.ru.ac.th	

	 นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ท่ี 

สมัครใหม่ในปีการศึกษา	 2558 

ที่มีความประสงค์จะขอรับ 

“ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ- 

พระชนมายุ	 36	 พรรษา” 

ให้ติดต่อรับใบสมัครได้ที่

งานแนะแนว	 จัดหางานและ

ทุนการศึกษา	อาคารศิลาบาตร 

ชั้นลอย	 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

คณะวิทย์ ม.ร. สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

(อ่านต่อหน้า 2)

 อธิการบดี	 ม.รามคำาแหง	 เผยความสำาเร็จของบัณฑิตรามฯยำ้าคุณภาพ 

การศกึษาของสถาบนัล่าสดุ	 “นายนทัพล อดุมศลิป์” บัณฑติคณะนติิศาสตร์ 

ครองแชมป์สนามสอบชัน้เนตบิณัฑติ	สมยัที	่67	ทำาคะแนนได้สงูสดุเป็นอนัดบั 

ที่หนึ่งของประเทศ	ด้าน	 ‘สิงห์ทอง’	 ไม่น้อยหน้าสอบบรรจุุเป็นปลัดอำาเภอ 

ได้รวดเดียว	48	คน

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวทิยาลัย- 

รามคำาแหง	 เปิดเผยว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่	 ม.รามคำาแหงได้รับทราบข่าวด ี

การประกาศผลสอบจากการสอบความรูช้ัน้เนตบิณัฑติ	 โดยคณะกรรมการสอบ 

สำานกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภาได้ทำาการสอบความรูช้ัน้เนตบิณัฑติ 

ในการสอบภาคหน่ึงและภาคสอง	 ตามหลกัสตูรและระเบยีบของสำานกัอบรมศกึษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเรียบร้อยแล้วนั้น	

ม.ร.ขยายเวลารับนักศึกษา ป.ตรี
วันที่ 9 - 29 ก.ค. 58 (ทั่วประเทศ)
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่	 

ภาค	1/2558	ระหว่างวันที่	9	-	29

กรกฎาคม	 2558	 ทั้งส่วนกลาง	

(อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 7	 )	 และสาขา

วทิยบรกิารฯ	ส่วนภมูภิาค	23	จงัหวดั 

รวมทั้งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ที่	 www.iregis.ru.ac.th ทั้งนี้เพื่อ 

เปิดโอกาสให้นกัเรยีนและผูส้นใจ 

ทีส่มคัรเป็นนกัศกึษาไม่ทนัในช่วง

ที่ผ ่านมาหรือผู้ที่ยังรอเอกสาร

ประกอบการสมัคร

 นอกจากน้ียังเปิดรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัคร

เรียน	Pre-degree (อ่านต่อหน้า 2)

ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

นายนัทพล		อุดมศิลป์

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 เป็นประธาน

เปิดโครงการ “คณะวิทย์รามฯ รวมใจสืบสาน

วฒันธรรม ประเพณ ี ภมูปัิญญา การท�านาของไทย” 

กิจกรรมระยะที	่ 3	 “สบืสานวฒันธรรมประเพณี 

ลงแขกเกี่ยวข้าว”	 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร	์

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	โดยม	ีรองศาสตราจารย์ 

ปรีชา พหลเทพ	 คณบดคีณะวทิยาศาสตร์	 พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และนักศึกษา	ร่วมงาน	

เมื่อวันที่	 29	 มิถุนายน	 2558	 ณ	 โครงการวิจัย

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ		ตำาบลบ้านสร้าง		อำาเภอบ้านสร้าง		จังหวัดปราจีนบุรี

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 กล่าวว่าประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว	 เป็นประเพณีไทยที่มี

มาแต่โบราณ	 	ซึ่งในอดีตชาวนาไม่มีเครื่องจักรทันสมัยไว้คอยอำานวยความสะดวก	และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว	หากชาวนาปลูกข้าว

จำานวนมากยิ่งใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยว	ทำาให้ข้าวแห้งเกินไปและกรอบเร็ว	อีกทั้งครัวเรือนของชาวนา

 รามคำาแหงรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต้านภัย 

สิ่งเสพติดและร่วมออกกำาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ	 ในวันที่	 

15	 กรกฎาคม	 2558	พร้อมฟังการบรรยาย	 “สิ่งเสพติดแปลกใหม่	

ภัยร้ายใกล้ตัว”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำาเนินงาน 

โครงการช้ีนำา	ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม	ม.ร.	จะจัดกิจกรรม 

“ชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยส่ิงเสพติด” ในวันท่ี	 15	 กรกฎาคม	 2558 

เวลา	 09.00	 -	 18.30	 น.	ณ	 บริเวณอาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช	 และลานหน้าหอประชุม	 เป็นกิจกรรมเพื่อ

นำาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในการต้านภัยสิ่งเสพติด 

ของชาวรามคำาแหงและชุมชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค ์

ให้นักศึกษา	บุคลากรและชุมชนโดยรอบ	ม.ร.	ตระหนักถึงปัญหา 

และพิษภัยของสิ่งเสพติด	 และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา	 บุคลากร 

รวมทั้งชุมชนโดยรอบ	 ม.ร.	 มีสุขภาพพลานามัยที่ดีตลอดจนเพื่อ

พัฒนาสภาพแวดล้อมของ	ม.ร.	ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอด

สิ่งเสพติดและอบายมุข

 “รามคำาแหงถือเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วน 

ดูแลรับผิดชอบสังคม ซึ่งปัญหาสิ่งเสพติดต่างๆ เป็นปัญหาใหญ ่



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ปรากฏว่า	มีผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต	

ในสมัยที่	67	ปีการศึกษา	2557	จำานวน	1,484	คน	ใน

จำานวนนี้	 มีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์	 สามารถสอบได้

คะแนนสงูสดุเป็นล�าดบัที ่ 1	คอื	นายนทัพล อดุมศลิป์ 

และยังมีบัณฑิตที่สอบได้ใน	10	ลำาดับแรกอีก	3	คน 

คือ	 ล�าดับที่ 3 นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง ล�าดับที่ 6  

นายสันต์ ไชยธีระพันธ์	 และล�าดับที่ 8 นายอภิณัฐ 

เอี่ยมปรัชญา 

	 นอกจากนี้	 ยังมีข้อมูลผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ

ข้าราชการบรรจุใหม่	 ตำาแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง

ปฏิบตักิาร	(ปลัดอำาเภอ)	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2556 

(รุ่นที่1)	ระหว่างวันที่	22	มิถุนายน-3	กรกฎาคม	2558														

ณ	 วิทยาลัยปกครอง	อำาเภอธัญบุรี	 จังหวัดปทุมธานี	

เป็นบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

จำานวน	48	คนจาก	138	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.78

 “มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ ที่สามารถสอบผ่านชั้นเนติบัณฑิต

ได้คะแนนสงูสดุในประเทศ ถอืเป็นอนัดับหน่ึงในรอบ 

13 ปี หลังจากสมัยสุดท้ายที่บัณฑิตรามฯเคยได้ และ

ยงัเป็นทีน่่าสงัเกตว่าในจำานวนบณัฑติรามฯทีส่ามารถ

ทำาคะแนนสอบได้สูง หลายคนเป็นบัณฑิตที่เริ่มต้น

การเรียนด้วยระบบ  Pre-degree  และประสบความ

สำาเร็จยำ้าคุณภาพการเรียนในระบบ Pre-degree 

 ตัวอย่างเช่น นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง สอบได้

คะแนนรวมกลุ่มกฎหมายอาญาและกลุ่มกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์สูงสุด สอบได้ 150/200 คะแนน 

มีจำานวนผู้สอบได้ทั้งสองกลุ่มวิชา 407 คน และ

นางสาวจริชัญา แก้วจงประสิทธิ ์ สอบได้คะแนนสงูสดุ

ในกลุ่มกฎหมายอาญา สอบได้ 80/100 คะแนน มีผู้

เข้าสอบทั้งหมด 11,070 คน และมีผู้สอบได้จำานวน 

2,130 คน”

 อธิการบดี	 กล่าวอีกว่าในส่วนของสนามสอบ

อยัการผูช่้วยและผูช่้วยผูพ้พิากษา	บณัฑติรามฯกส็ามารถ

สอบผ่านได้เป็นลำาดับต้นๆทั้งที่อายุยังน้อย	 เพราะ

พวกเขาคว้าโอกาสในการเรียนด้วยระบบ	Pre-degree	 

ทำาให้จบปรญิญาตรไีด้เรว็	 หลายคนไปศกึษาต่อระดบั

เนติบัณฑิตและระดับปริญญาโททั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	 เมื่อมีวุฒิภาวะตามเกณฑ์แล้ว	 บัณฑิต

เหล่านั้นก็มีโอกาสสอบในสนามสอบระดับประเทศ

ได้เร็วขึ้นด้วย

เก่งได้อีก! บัณฑิตรามฯ                 (ต่อจากหน้า 1) 

มีไม่กี่คนก็จะเก็บเกี่ยวไม่ทัน	จึงเป็นที่มาของการเรียก

คนจำานวนมากมาช่วยกันเก็บเกี่ยว	 เพราะนอกจากจะ

เป็นการลดต้นทนุในการเกบ็เกีย่วข้าวแล้ว	ชาวนาทกุคน 

ที่มาช่วยกันก็มาด้วยความรักใคร่สามัคคีกัน	ได้พบปะ 

พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน	 พึ่งพาและ

เกื้อกูลกัน	หากที่นาของครอบครัวชาวนาหนึ่งแปลง

เกี่ยวหมดแล้ว	 ครอบครัวชาวนาที่มีนารอเก็บเกี่ยว 

อยู่ก็จะไหว้วานกลุ่มเดียวกันไปเกี่ยวท่ีนาของผู้ท่ี

ร้องขอ	 ซึ่งถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	 ทั้งนี้

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีไทยที่แสดง

ให้เห็นถึงความมนีำา้ใจท่ีมกีารช่วยเหลือกนั		อกีท้ังยัง 

สามารถช่วยสร้างสมคัรสมานสามคัคกีนัในหมูบ้่านได้ 

อีกท้ังยังทำาให้เกิดวัฒนธรรมและการขับร้องเพลง

อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ท่ีประกอบอาชีพ

ทำานาถือเป็นตัวอย่างที่ดีและทำาให้ประเพณีลงแขก

นาหว่านอยู่คู่กับชาวไทยต่อไป

 “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ตระหนักในคุณค่าของบุคลากรและภูมิปัญญาของ 

ท้องถิน่ และสนองแนวพระราชดำารเิศรษฐกจิพอเพยีง 

ให้มีการบูรณาการทางการศึกษาโดยใช้การศึกษา

เป็นกลไกสำาคัญในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจด้าน 

วฒันธรรมและการอยูร่่วมกนั การอนรุกัษ์ทรพัยากร- 

ธรรมชาตใินท้องถิน่จงึได้จดัโครงการนี ้โดยนำาบคุลากร 

นักศึกษา และชาวบ้านในเขตพ้ืนท่ี ร่วมกันทำานา 

ปลกูข้าวไรซ์เบอรีใ่นระบบเกษตรอนิทรย์ี  ซึง่กจิกรรม

คร้ังนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขก

เกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำานา

วิถีไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการให้ความรู ้

และความสำาคัญของการทำานาปลูกข้าวในระบบ

เกษตรอินทรีย์ และยังเป็นการปลูกจิตสำานึกให้ผู้ที่

เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยด้วย”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง	กล่าวว่า	“ขอขอบคณุ

และเป็นกำาลงัใจให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนกัศกึษา

ทุกคน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่นี้ ที่ได้ช่วยกันทำา

โครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์จนสำาเร็จลุล่วงด้วยดี 

โครงการนีน้อกจากจะช่วยให้เกดิการเรยีนรูก้ารทำานา 

ปลูกข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังได้เรียนรู ้

วัฒนธรรมประเพณีการทำานาปลูกข้าวแบบไทย  

และช่วยกันสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว 

ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย การช่วยเหลือ

เกือ้กลูกนัและความรกัสามคัคกีนัของชาวบ้านอกีด้วย”

 จากนัน้	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 ได้นำาคณะผูบ้รหิาร 

คณาจารย์	และนกัศกึษา	ปลูกต้นสพุรรณิการ์	จำานวน	

5	ต้น	และร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต	 

ต่อจากน้ันได้ร่วมกันทำานาดำา	นาหว่าน	 และนา- 

โยนกล้าข้าวตามลำาดับ	 นอกจากน้ียังมีการแสดง 

“เต้นก�าร�าเคยีว” จากคณาจารย์และนกัศึกษา	สร้างสีสัน 

ความสนุกสนาน	ในประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวด้วย	

คณะวิทย์ ม.ร. สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว                                                              (ต่อจากหน้า 1) ม.ร. ขยายเวลาฯ                            (ต่อจากหน้า 1)
 

 ตวัอย่างเช่น	นางสาวสริพชิญ์ สนิมา	 สอบผ่าน

สนามสอบอัยการผู้ช่วย	 และสนามสอบผู้ช่วยผู้พพิากษา 

ขณะทีอ่ายุ	 27	 ปี	นางสาวนภสร วจิกัษณบด ีสอบผ่าน

สนามสอบอัยการผูช่้วย	และสนามสอบผูช่้วยผูพิ้พากษา	

ขณะทีอ่าย	ุ26	 ปี	และนายพงศ์ ทปีต์ธนากร สอบผ่าน

สนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา	ขณะที่อายุ	25	ปี

เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าและสามารถนำาหน่วยกิต 

มาเทียบโอนได้เมื่อจบ	ม.6

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

โทร.	 0-2310-8614-24	 หรือที่	 www.ru.ac.th	 หรือ	

FB:	PR	Ramkhamhaeng	University



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ภาพยนตร์ชดุ	“คตีราชนพินธ์ บทเพลง

ในดวงใจราษฎร์” เรื่องที่	๒	คือ

	 “อมยิ้ม”	 ฝีมือการกำากับการแสดง

ของ	วัลลภ  ประสพผล

 วัลลภ	 เลือกเพลงพระราชนิพนธ์	

“ยิ้มสู้”	โดยบอกว่า	

 เป็นเพลงที่เขาชอบมากๆ	 เพราะ

เป็นเพลงที่บวกในแง่ของวิธีคิดในการ

ดำาเนินชีวิต

	 เป็นการมองโลกอย่างเป็นจรงิทีส่ดุ

 มองอย่างเป็นสุขและสง่างาม

	 เพราะว่าโลกมิได้อยู่ได้ง่ายๆ	ทุกคน

มีปัญหา	ทุกคนมีเรื่อง	มีความทุกข์ยาก

	 ซึ่งการที่คนเราจะสู้ได้ก็ยากแล้ว	

แต่สู้แล้วยิ้มด้วยนี่ยิ่งกว่า

	 เนือ้หาของ	 “อมยิม้”	 เป็นภาพยนตร์

รกัใสๆ	 ท่ีพาไปค้นหา	สำารวจและตัง้คำาถาม

กบัตัวเราเองว่าเรากำาลังปฏิบติัต่อคนรอบข้าง

อย่างไร

 ก�าลังท�าร้ายคนอื่นด้วยความคิด 

เราเองอยู่หรือเปล่า

 เราตัดสินกันอย่างง่ายดายเกินไป

หรือไม่

 เราเกลยีดกนัง่ายมาก	 ด่ากนัง่ายมาก 

ตัดสินคนอื่นง่ายมาก	โดยไม่จำาเป็นต้อง

รับผิดชอบ

	 เราไม่เคยรูว่้าเขากำาลงัเผชญิอะไรอยู่	

เขาเจ็บ	เขาปวด	หรือเปล่า

	 เราไม่เคยใส่ใจคนพวกนั้น

 ยังมีภาพยนตร์ชุดนี้อีก	 ๒	 เรื่อง	 

ที	่“ข่าวรามคำาแหง”		ยนิดทีีจ่ะพดูถงึต่อไป

ความสำาเร็จที่เริ่มต้นเร็วของ  
‘หนุ่มวิศวะ-ว่าที่นิติศาสตรบัณฑิต’  

     นายส�าคญัสุด สีหตลุานนท์ 

หรือ	“เซียน”	เพิง่สำาเร็จการศกึษา 

ชัน้	ม.6	จากโรงเรยีนสวนกหุลาบ-

วทิยาลัย	 สายวิทย์-คณิต	 ด้วย

เกรดเฉลี่ย	 3.77	 และได้มา 

เทียบโอนหน่วยกิตจากการ

เป็นนกัศกึษา	 Pre-degree	 เข้าสู่ 

ระบบปรญิญาตรคีณะนติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	โดยสะสมหน่วยกติได้	139	หน่วยกติ 

เหลอือกีเพยีง	2	วชิากจ็ะสำาเรจ็การศกึษา	ด้วยวยัเพยีง	18	ปี	

 ‘เซียน’	 เล่าว่า	 เมื่อจบชั้นม.3	 คุณแม่แนะนำา

ให้มาสมคัรเรยีนระบบ	Pre-degree	ควบคูก่บัการเรยีน 

ช้ันม.ปลายที	่ร.ร.สวนกหุลาบ	ต้องเรยีนเตม็เวลาทีโ่รงเรยีน	

ทำาให้ไม่มีเวลาเข้าเรียนที่รามคำาแหง	 แต่จะอาศัย

การอ่านหนังสือและศึกษาด้วยตนเอง			นอกจากนี ้ 

ยังขอคำาแนะนำาจากคุณพ่อคุณแม่ในฐานะศิษย์เก่า

คณะนิติศาสตร์	ม.ร.	ทั้งในเรื่องการลงทะเบียน	 

การแบ่งเวลา	ไปจนถึงการติวสอบในวิชาต่างๆ		

	 “ช ่วงปีแรกยังเป ็นการเรียนวิชาพื้นฐาน	 

ทำาให้เรยีนได้ไม่เครยีดมาก	จนกระทัง่ถงึ	ชัน้	ม.5	-	ม.6 

เนื้อหาเริ่มยาก	 ต้องเน้นไปที่การสอบแอดมิชชั่น	

ประกอบกบัการเรยีนกฎหมายเข้าสูปี่ที	่ 2	 เริม่ท่องมาตรา 

ต้องเลือกและแบ่งเวลาว่าจะอ่านอะไรก่อนหลัง		

 ...	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะมุ่งสอบแอดมิชชั่น	 

แต่ก็ไม่ทิ้งการเรียนที่รามคำาแหง		พยายามมาสอบ 

ทุกวิชาที่รามคำาแหง	หรือหากมาสอบไม่ได้จริงๆ  

จะลงทะเบยีนซ่อม	 เวลาอ่านหนงัสอืสอบแอดมชิชัน่ 

แล้วเครยีดมาก		กจ็ะเปลีย่นมาอ่านกฎหมายสลบักนัไป” 

 ส�าคัญสุด	กล่าวต่อไปว่า	การเรียน	Pre-degree	

ที่รามคำาแหงช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าในอนาคต

อยากเป็นอะไร	 ฝึกให้มคีวามรบัผดิชอบในการแบ่งเวลา 

ที่สำาคัญคือ	 เรียนจบเร็วขึ้น	 นำาความรู้ไปต่อยอดได้

ก่อนใคร	ทำาให้เรียนได้แบบไม่กดดัน	ทั้งนี้	การเรียน

คูข่นานจำาเป็นต้องมกีารวางแผน	 และแบ่งเวลาอย่างด ี

โชคดีที่ตนมีคุณแม่เป็นผู้ช่วยวางแผนการเรียนการ

ลงทะเบียน	 เลือกวิชายากง่ายคละกัน	 จะช่วยให้

อ่านหนังสือไม่หนักจนเกินไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ข้อสอบแบบอตันยั	 ต้องมกีารฝึกวนิจิฉยั	 ฝึกการลำาดบั 

ความคดิ	 ต้องหมัน่ทำาข้อสอบเก่าและตดิตามกฎหมายใหม่ๆ 

รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่	การแก้ไขกฎหมาย	การพิพากษา- 

ศาลฎีกา	 เหล่านี้ต้องหมั่นค้นคว้าอัพเดทข่าวจาก

เว็บไซต์อยู่เสมอ	

	 “ผมได้ซึมซับ	 ผูกพัน	 กับกฎหมายมาตัง้แต่เดก็ 

จากทีคุ่ณพ่อคุณแม่อยูใ่นแวดวงกฎหมาย	ทำาให้การเรยีน

นิติศาสตร์เป็นเร่ืองสนุก	 เมื่อได้มาเรียนยิ่งได้เห็น

ประโยชน์ของกฎหมายในการอยู่ในสังคม	 ท้ังเป็น

อาวุธป้องกันตัว	และรู้สิทธิของตนเอง	

	 	 	 	 	 	 	 	 ฝากข้อคิดถึงรุ่นน้องว่า	ทุกคนสามารถเรียน

นติศิาสตร์ได้	หากมคีวามตัง้ใจ	คำาว่า	“เรยีนยาก	จบยาก” 

เป็นเพียงแค่กระแสเท่านั้น	 เรียนที่รามคำาแหงม ี

สื่อทางเลือกหลายทาง	 สามารถฟังการบรรยาย

ย้อนหลังได้	 ในขณะเดียวกัน	 ผู้เรียนต้องอ่านและ

ขวนขวายหาข้อมูลประกอบเองด้วย	

	 “การเรยีนต้องมช่ีวงท้อเป็นปกตทิกุคน	 ผมเอง 

กเ็คยสอบตก	 แต่อย่าท้อนาน	 เราต้องรบีหาจดุบกพร่อง

และตั้งสติอ่านหนังสือใหม่	 พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น 

การเรยีนท่ีรามคำาแหงประสบความสำาเรจ็ได้ทุกคณะ 

ไม่เฉพาะคณะนิติศาสตร์	 ขอให้เรียนแล้วชอบสาขา

นัน้จรงิ	จะทำาให้เรยีนได้อย่างมคีวามสขุ	 เวลาทีเ่หนือ่ย

หรือท้อเราจะไม่ถอย	 ได้ความรู้จากสิ่งที่เรียนจริง	

และเราจะมีพลังที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม	

ผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนเรียนด้วยความชอบ	พลังจะนำา

ไปสู่ความสำาเร็จแน่นอนครับ”	

 ในเวลาว่าง	 เซียนเป็นนักกีฬาแบดมินตัน 

ตัง้แต่ชัน้ป.5จนถงึ	 ม.5	 ลงแข่งในนามโรงเรยีน	 และ

ในนามทีมสิริพูน	 รวมถึงเล่นในนามสโมสรแข่ง

ของรายการ	 SCG	 ได้ถ้วยรางวัลประมาณ	 40	 ถ้วย	

การเล่นกีฬาเป็นการคลายเครียดและเพิ่มสมาธิใน

การอ่านหนังสือสร้างวินัย

 ล่าสุด	เซียนสามารถสอบแอดมิชชั่นได้ที่

คณะวศิวกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลยัมหดิล	 ซึง่เลอืกเป็น

อันดับ	1

	 สำาหรับก้าวต่อไป เซียนตั้งใจว่าจะโฟกัสกับ

การเรียนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เต็มท่ี	และเมื่อ

ปรับตัวกับการเรียนได้	 	 	ตั้งใจว่าจะสอบเนติบัณฑิต

เป็นสนามถัดไป		

	 “กฎหมายมีความสำาคัญกับทุกอาชีพ	 หากเรา

เรยีนวศิวะ	 และมคีวามรูด้้านกฎหมายจะทำาให้เส้นทาง

อาชีพของเราราบรื่น	 และไปได้ไกลขึ้น”	 เซียนกล่าว

ทิ้งท้าย

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป.

ให้นักศึกษานำาบัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง
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ทุกภาคส่วนสนับสนุนรามฯเปิดลานกีฬาเพื่อชุมชน

 พ.ต.อ.ศรายทุธ จณุณวตัต์	 ผูก้ำากบัการสถานตีำารวจ 

นครบาลหัวหมาก	 กล่าวว่ามีความยินดีที่	 สน.หัวหมาก 

ได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในกจิกรรมดีๆเพือ่ชุมชน	ทางสน.หวัหมาก 

จะช่วยประชาสมัพนัธ์ลานกฬีานีใ้ห้ประชาชนย่านหวัหมาก 

ได้รู้จักและเข้ามาใช้บริการมากขึ้น	 และขอสนับสนุน 

การใช้เวลาว่างของประชาชนหนัมาออกกำาลงักายกนัเป็นประจำา 

เช่น	 สน.หัวหมาก	 ก็มาใช้บริการสนามฟุตบอล	 ก็ได้รับ

ความสะดวกสบายและบรกิารทีด่ทีกุครัง้

 พ.ต.อ.นธิศิ บญุเจรญิ	ผูก้ำากบัการสถานีตำารวจนครบาล- 

อดุมสขุ	 กล่าวว่าปัจจบุนัประชาชนเริม่หนัมาออกกำาลงักาย

และเล่นกีฬากันมากขึ้น	 ถ้ามีสถานที่ออกกำาลังกายตั้งอยู่

ใกล้บ้านหรอืใกล้ทีท่ำางาน	กจ็ะเดนิทางสะดวกและมโีอกาส

ออกกำาลังกายได้ง่าย	 เมื่อรามฯเปิดสถานที่ให้ชุมชนแล้วก็

อยากให้ประชาชนเข้ามาใช้บรกิารกนัให้มากๆ	 ทีน่ีม่สีนาม

หลายประเภทกฬีา	และอปุกรณ์ในการออกกำาลงักายทีค่รบครนั	

 นายจอห์น พรศกัดิ ์ พทิกัษ์พลูสนิ	 ประธาน	 กต.ตร.

สน.หัวหมาก	 กล่าวว่าการเปิดลานกีฬาเพื่อชุมชนครั้งนี้

เป็นเรือ่งด	ี เพราะการออกกำาลงักายช่วยให้สขุภาพแขง็แรง

และเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน	 เมื่อเยาวชนได้เข้ามาเล่นกีฬา

ตั้งแต่เด็กจะได้รู้จักแพ้	 รู้จักชนะ	 และเมื่อสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรงกจ็ะไม่เป็นภาระกบัครอบครวั	 อกีทัง้	 เยาวชนและ

ประชาชนจะได้มส่ีวนร่วมกบัชมุชน	 ได้พบปะ	 เกดิความผูกพนั 

กจ็ะนำาไปสูค่วามปรองดอง	 พึง่พาอาศยั	 ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	 และนำาไปสูค่วาม

เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบโดยให้การออกกำาลังกายเป็นจุดเริ่มต้นความ

สมัพนัธ์ทีด่ี

 นายบรรจง เหลืองรตัน์มาศ	 ผูอ้ำานวยการเขตบางกะปิ	

กล่าวว่าสำานักงานเขตบางกะปิ	 ขอขอบคุณ	ม.รามคำาแหง

ที่ได้จัดลานกีฬาเพื่อชุมชนข้ึนในย่านหัวหมาก-บางกะปิ	

แม้ว่าทางกรงุเทพมหานครจะได้ดำาเนนิการไปแล้วหลายแห่ง

แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เข้ามา

ใช้บริการจำานวนมาก	 จุดนี้จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะได้ช่วยกัน

ส่งเสรมิสขุภาพให้ประชาชนอย่างทัว่ถงึ	 ทางสำานกังานเขต

จะช่วยประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรบัทราบในอกีทางหนึง่	ซึง่ผมเหน็ด้วยดงัทีว่่า 

“เปลวเทียนให้แสง	 รามคำาแหงให้ทาง”	 นอกจากให้ทางเรื่องการศึกษาแล้ว	 

ยังให้ทางสำานักงานเขตได้มีโอกาสร่วมทำางานเพื่อสังคมด้วย

 ‘ว่าน’ มัสยา ดวงศรี	 นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย 

นักศึกษาปริญญาโท	 คณะศึกษาศาสตร์	 กล่าวว่าการเปิด 

ลานกฬีาเพือ่ชมุชน	ตนมองว่าจะทำาให้เยาวชนและประชาชน

หันมาสนใจสุขภาพ	มาออกกำาลังกายกันมากขึ้น	นอกจาก

รฐับาลทีช่่วยส่งเสรมิแล้วจงึเป็นเรือ่งดทีีส่ถาบนัการศกึษา

ยังให้การสนับสนุนเพิ่มเข้าไปอีก	 หลายคนไม่มีเวลาว่าง 

ต้องทำางานเลิกดึก	 ถ้ามีลานกีฬาในที่ทำางานหรือใกล้บ้าน

ก็จะช่วยดึงดูดให้พวกเขามีโอกาสออกกำาลังกาย	ว่านเชื่อว่าการเล่นกีฬาจะทำาให้

สขุภาพร่างกายแขง็แรง	ได้เจอเพ่ือนๆ	และหลายชนดิกฬีาถ้าเราเล่นบ่อยๆ	จนเกดิ

เป็นความชำานาญ	 สักวันอาจจะก้าวไปเป็นนักกีฬา	 สามารถสร้างงานและสร้าง

อาชีพได้ด้วย

 นายชายชาญ  ดมีาก  ผูส้ือ่ข่าวสายกฬีา	สถานโีทรทัศน์ 

ไทยทวีสี	ี ช่อง	 3	 กล่าวว่าการดแูลสขุภาพด้วยการออกกำาลงักาย	 

ถอืเป็นสิง่ทีดี่ช่วยสร้างร่างกายให้แขง็แรงปราศจากโรคภัย 

สุขภาพจิตก็แจ่มใส	 พร้อมที่จะใช้ชีวิตประจำาวันได้อย่าง 

มีความสุข	 ดังนั้น	 การเปิดลานกีฬารามคำาแหงเพื่อชุมชน

ครั้งนี้	 ถือเป็นโครงการท่ีดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	

เพราะนอกจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ได้ใช้สถานท่ีแห่งนี้ในการออกกำาลังกายแล้ว	 ยังเอื้อไปถึงประชาชนในชุมชน

โดยรอบได้เข้ามาใช้สถานท่ีออกกำาลังกายดูแลสุขภาพพลานามัยโดยไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 นายมนตร ี แผ่แก้วมณ	ี	กรรมการภาคประชาชน	ม.ร.	

กล่าวว่าขอขอบคณุมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	ทีเ่หน็ความสำาคญั

ของการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจประชาชนในชุมชน

ใกล้เคยีง	 ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้เข้ามาใช้สถานท่ีภายใน 

มหาวทิยาลยัออกกำาลงักาย	 สร้างสขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง

สมบูรณ์	และได้พบปะพูดคุยกันทำากิจกรรมต่างๆ	ร่วมกัน	

ทั้งนี้ตนเองตั้งใจจะนำาข้อมูลโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการ

โยคะเพื่อสุขภาพ	 เต้นแอโรบิก	 และการเข้าใช้อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง	 ไปบอกต่อ

ให้กับคนในหอพักและบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาใช้บริการต่อไป

 นายจรัญ  สังขวิจิตร 	จากชุมชนคลองปักหลักพัฒนา 

กล่าวว่าสำานักงานเขตประเวศ	ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ

เปิดลานกฬีาเพือ่ชมุชนของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	ให้ประชาชน 

ในชุมชนต่างๆ	ได้ทราบข่าวสารและเชิญมาร่วมกิจกรรม

ในครัง้นี	้ ตนเองและเพือ่นบ้านกไ็ด้ตัดสนิใจมาร่วมกจิกรรม 

รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาเห็นความสำาคัญเรื่อง

สุขภาพของประชาชน	 และยังเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้

ลานกฬีาในมหาวทิยาลยัฟรด้ีวย	 ตัง้ใจว่าจะกลบัไปเชญิชวนชมุชนต่างๆ	 มาร่วมกนั

ออกกำาลังกายที่รามคำาแหง	 และหากมีกิจกรรมดีๆ	 เช่นนี้ในโอกาสต่อไป	ก็ยินดี

ที่จะให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ	ต่อไป		

 นายมนัส  ธรรมประโชติ ผู้แทนหอพักเกียรติไพศาล	

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ได้เข้ามาดูแลสังคมและ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยก็ได้

ประสานความร่วมมอืกบัหอพักต่างๆ	บรเิวณโดยรอบ	ม.ร. 

จัดโครงการต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและ 

ผู้พักอาศัยในหอพัก	และในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เปิด	

“ลานกีฬารามคำาแหงเพ่ือชุมชน”	 ขึ้น	 ซึ่งมหาวิทยาลัย 

ได้มองเห็นความสำาคัญเร่ืองสุขภาพพลานามัยของประชาชนในชุมชนต่างๆ	 

อีกทั้งยินดีให้เข้ามาใช้ลานกีฬาในมหาวิทยาลัย	ทำาให้ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้

จะช่วยส่งเสรมิให้นกัศกึษา	 ผูพั้กอาศยัในหอพักและชมุชนต่างๆ	 ได้ออกกำาลังกาย

เพือ่สขุภาพและมสีขุภาพแขง็แรงอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	

	 เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิด	‘ลานกีฬาเพื่อชุมชน’	อย่างเป็นทางการ	ให้บริการเต็มรูปแบบ	ทั้งสนามกีฬา	สนามเทนนิส	โรงยิม	 

ฟิตเนส	 ครบครนัไปด้วยอปุกรณ์ท่ีช่วยส่งเสรมิสุขภาพให้นกัศกึษาและประชาชน	 ทกุภาคส่วน	 ทัง้ภาครฐั-เอกชน	 ต่างสนับสนุนกจิกรรมหวงัให้

รามฯเป็นศนูย์กลางการออกกำาลงักายอกีแห่งหนึง่ในย่านหวัหมาก
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ตอน เมืองไทย เมืองทอง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 “แผ่นดนิสยามนามประเทอืงว่าเมอืงทอง	 ไทยเข้าครองตัง้	 ประเทศเขตต์ 

แดนสง่า”	 เป็นเนื้อท่อนแรกของเพลงชาติยุคที่ประเทศไทยยังมีชื่อว่าประเทศ

สยามอยู่	ใครจะหาเนื้อเพลงมาลองร้องดูก็ได้นะครับ	เพราะใช้ทำานองเดียวกับ

เพลงชาติไทยที่เราร้องกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

	 ทีว่่าสยามเป็นเมอืงทองนัน้มทีีม่าทีไ่ปนะครบั	ไม่ใช่พดูกนัเล่น	ๆ	เพราะม ี

คนไม่น้อยทีเ่ชือ่กนัว่าดนิแดนสวุรรณภมู	ิ (ซึง่แปลว่าแผ่นดนิทอง)	นัน้	 ส่วนหนึง่

ก็อยู่ในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบันนั่นเอง	และจากข้อมูลที่มีการบันทึกเป็น

ประวัติศาสตร์เอาไว้ก็จะพบว่าเรามีแหล่งแร่ทองคำาอยู่มากมายและถูกขุดข้ึน

มาใช้อย่างจริงจังมาตั้งแต่โบราณแล้ว	

	 หลักฐานที่ชัดเจนว่าไทยเป็นชาติที่มั่งคั่งด้วยทองคำานั้นหาอ่านได้จาก

บนัทกึของชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาเมอืงไทยสมยักรงุศรอียธุยา	 เช่น	 นโิคลาส์	 แชร์แวส์

ชาวฝรั่งเศสผู้ติดตามคณะทูตของเชอวาลิเอร์เดอโชมองต์เดินทางเข้ามายัง

กรุงศรีอยุธยา	ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ

พระคลังมหาสมบัติไว้ดังนี้		

 “พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชทรัพย์อยู่แปดหรือสิบห้องพระคลัง  

ทีม่ทีรพัย์สินอันลำา้ค่ายิง่กว่าท้องพระคลงัอืน่ๆ ในห้องหรอืท้องพระคลงัแห่งหนึง่ 

มไีหเป็นอนัมากตัง้เรยีงสลบัซ้อนอยูจ่นถงึหลงัคา เตม็ไปด้วยเงนิบาท (เป็นเงนิ

ที่เรียกว่าพดด้วงทำาด้วยเงินบริสุทธิ์)และทองคำาแท่ง”

	 นอกจากนั้นในจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวง

ตาซาร์ด	(สมัยสมเด็จพระนารายณ์เช่นกันเพราะเป็นช่วงที่เปิดรับฝรั่งต่างชาต ิ

มากที่สุด)	 ก็ได้บันทึกการเข้าชมวัดในพระบรมมหาราชวังสมัยอยุธยาว่า	 

“มแีท่น....เป็นทีป่ระดษิฐานปฏมิากรอยูส่ามหรอืสีอ่งค์	 ล้วนเป็นทองทบึทัง้สิน้	

สงูขนาดเท่าตวัคน”	 แต่ไม่ใช่จะมเีพยีงเท่านัน้นะครบั	 เพราะเขาบนัทกึต่อไปว่า 

“ลึกเข้าไปมีแท่นยกพื้น...เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันมีค่ามากของ 

ราชอาณาจักร	 .....พระพุทธรูปองค์นี้สร้างแบบประทับยืน	 ยอดพระเศียรจรด

หลังคาพระอุโบสถ	 มีความสูงราวสี่สิบห้าฟุต.......สิ่งท่ีน่าอัศจรรย์ก็คือเป็น

ทองทบึทัง้องค์	 พระพทุธรปูขนาดนีน่้าจะต้องใช้ทองคำาหนักไม่ตำา่กว่าร้อยหาบ”		 

 บาทหลวงตาซาร์ดยังตั้งข้อสงสัยไว้ด้วยว่า	 “เราไม่เข้าใจเลยว่าคนไทย

ไปได้ทองคำามาจากที่ไหนมากมายถึงเท่านี้”	 การที่ท่านบาทหลวงตั้งข้อสงสัย

ก็อาจจะเป็นเพราะเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาไม่นาน	 เพราะถ้าอยู่ต่อ 

ก็คงจะรู้ว่าทองคำาขุดค้นขึ้นมาจากผืนแผ่นดินไทยนั่นเอง	 ซึ่งหลักฐานก็มีอยู ่

ในจดหมายเหตคุณะพ่อค้าฝรัง่เศส	 ซึง่เข้ามาสมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์- 

มหาราช	(อกีแล้ว)	ว่า		“เหมอืงแร่ต่าง	ๆ	นัน้เป็นสิง่ทีส่ำาคญั	ของประเทศสยาม......	

และไม่ต้องสงสยัเลยว่าบ่อแร่ต่าง	ๆ	เหล่านีเ้ป็นบ่อแร่ทีบ่รบิรูณ์ด้วยแร่ต่าง	ๆ	และ 

เป็นบ่อแร่ที่ทำาง่ายด้วย	 เพราะบางแห่งไปขุดทองคำามาได้จนส่งทองคำาไปยัง 

ประเทศฝรั่งเศสถึง	46	หีบแล้ว”		

	 แม้แต่ในยุคต้นรัตนโกสินทร์เองก็ยังมีการทำาเหมืองทองคำาอยู ่ใน 

บางสถานที่เช่นที่บางตะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และที่แหล่งโต๊ะโมะ	

จงัหวดันราธวิาส	 เป็นต้น	 และในปัจจบุนัน้ันกยั็งมีการให้สมัปทานขุดทองคำากันอยู่	

โดยทีม่ปีรมิาณสำารองทองคำาอยูม่ากพอสมควรในหลาย	ๆ	แหล่ง	แต่ปัญหากค็อื

ผลได้จากการทำาเหมืองอาจจะไม่คุ้มกับความสูญเสีย	 เพราะกระบวนการผลิต

ทองคำาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงเนื่องจากการปนเปื้อนของสาร

ไซยาไนด์ในสิ่งแวดล้อม

 คำาว่า	สถานที	่ในภาษาเวยีดนาม	คอืคำาว่า	nơi	(เนย)	เป็นการเรยีกสถานทีต่่าง	ๆ 

แบบกว้าง	ๆ	โดยไม่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นสถานท่ีใด	มคีำาศพัท์พืน้ฐานชดุหนึง่

ในภาษาเวียดนาม	ที่จะบอกท่านได้ว่าเป็นสถานที่ใด	เช่น

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ค�าแปล

Nhà หญ่า บ้าน

Trường học เจื่อง	ฮ่อก โรงเรียน

Trường Ðại học เจื่อง	ได่	ฮ่อก มหาวิทยาลัย

Chùa จั่ว วัด

Cung điện กุง	เดี่ยน วัง

Bệnh viện เบ่ญ	เหวี่ยน โรงพยาบาล

Trạm cảnh sát จ่าม	ก๋าญ	ส้าต สถานีตำารวจ

Rạp chiếu phim ส่าบ	เจี๋ยว	ฟิม โรงหนัง

Trung tâm thương mại จุง	เติม	เทือง	หม่าย ห้างสรรพสินค้า

Hàng tạp hóa ห่าง	ต่าบ	ฮว้า ร้านขายของชำา

Tiệm cắt tóc เตี่ยม	กั๊ต	ต๊อก ร้านตัดผม

Quán cà phê กว๊าน	ก่า	เฟ ร้านกาแฟ

Nhà thuốc หญ่า	ทว้อก ร้านขายยา

Cảng ก๋าง ท่าเรือ

Bến xe buýt เบ๋น	แซ	บวิ๊ท ป้ายรถเมล์	

Bến xe เบ๋น	แซ สถานีขนส่ง	

Sân bay เซิน	ไบ สนามบิน	

Nhà thờ หญ่า	เท่อ โบสถ์

Thánh đườg Hồi Giáo ท้าญ	เดื่อง	โห่ย	สาว มัสยิด

Công viên กง	เวียน สวนสาธารณะ

Ga กา สถานีรถไฟ

Tượng đái เตื่อง	ด่าย อนุสาวรีย์
 

	 หากต้องการระบุชื่อของสถานที่ต่าง	ๆ	นี้	 มักจะใช้ชื่อเฉพาะมาต่อท้าย

คำาศัพท์	เช่น	

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 Trường	Ðại	học	Ramkhamhaeng	

	 	 เจื่อง	ได่	ฮ่อก	รามคำาแหง	

	 สนามบินดอนเมือง	 Sân	bay	Donmuang	

	 	 เซิน	ไบ	ดอนเมือง

	 การจดจำาคำาศัพท์พื้นฐานที่ใช้บอกสถานที่เหล่านี้เป็นประโยชน์ทำาให้

ท่านทราบได้ว่าสถานทีแ่ห่งนัน้คอืสถานทีใ่ด	 เพือ่ท่านจะได้ส่ือสารได้เข้าใจตรงกัน 

และเดินทางไปยังสถานที่ต่าง	ๆ	ได้อย่างถูกต้องดังที่ใจต้องการ

	 การทำาเหมืองยุคใหม่เขาไม่ได้ร่อนทองในแม่นำ้าลำาธารเหมือนที่เราเห็น 

ในภาพยนตร์อกีแล้ว	 ปัจจบุนัเขาระเบดิหนิแล้วตกัหนิทีม่ทีองปนอยูไ่ปบดให้ละเอยีด 

หลงัจากนัน้แยกทองออกโดยกระบวนการทีใ่ช้สารละลายไซยาไนด์	 เพือ่ละลายทอง

ออกจากหนิ		เพราะฉะน้ันจงึมโีอกาสทีส่ารพษินีจ้ะปนเป้ือนอยูใ่นสิง่แวดล้อมสงูมาก



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

	 จั กรพรรดิ ไคดิ่ งห ์ ขึ้ นครองราชย ์ 

ในปี	 ค.ศ.	 1916	 ขณะนัน้สถานการณ์ในประเทศ 

อยู่ในภาวะวิกฤติ	 พระองค์พยายามพัฒนา 

ประ เทศให ้ทันสมั ยตามแบบตะวันตก 

เลกิระบบสอบข้าราชการแบบจีน	 เป็นจกัรพรรด ิ

เวียดนามที่เสด็จฯ	ประเทศฝรั่งเศส

	 สุสานนี้สร้างตามแบบศิลปะเวียดนาม 

ผสมศิลปะตะวันตก	 ส่วนท่ีเป็นเวียดนาม 

ได ้แก ่การเลือกที่ตามวิชาการฮวงซุ ้ยและ 

ลวดลายตกแต่ง	 ส่วนฝาผนัง	 กำาแพง	 เสาเป็น

แบบยุโรป	ฝาทาสีเป็นลายหินอ่อน	ห้องที่ใช ้

ทำาบุญพระบรมศพติดกระเบ้ืองจีนลายต่างๆ 

เช่น	 4	 ฤดูกาล	 และกระจกฝรั่งเศส	 เพดานลายมังกร	 9	 ตัวดั้นเมฆ	 รูปประติมากรรม 

รูปจักรพรรดขินาดเท่าองค์จริงสร้างในฝรัง่เศส	วางพวงหรดีเหลก็	ดอกไม้เหลก็	ใบไม้เหลก็	

(หน้า	198-200)

        

        

      

 สร้างขึน้ในปี	ค.ศ.	 1866	ตัง้อยูบ่นภเูขาป่าสนอาเคเซยี	สสุานแห่งนีพ้ระเจ้าตดึึก๊ 

ใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานพักผ่อนพระราชอิริยาบถ	 พระเจ้าตึดึ๊กทรงเป็นกว ี

มกัเสดจ็มาเขยีนบทกวแีละตกปลา	บรเิวณรอบๆเป็นป่าสำาหรบัล่าสตัว์	ในสระล่องเรอื 

ชมจันทร์ให้เกิดอารมณ์กวี

 อุโมงค์กูจี	 อยู่ในเมืองโฮจิมินห์ห่างจากศูนย์กลางประมาณ	 70	 กิโลเมตร	 

ในพระราชนิพนธ์	(หน้า	220	-	223)	กล่าวถึงอุโมงค์ไว้ว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวประมาณ	 

200	 กิโลเมตร	 ทำาให้เวียดกงยึดครองเวียดนามใต้ได้	 พวกเวียดกงสร้างอุโมงค์นี้ตั้งแต่

สมัยต่อสู้ฝรั่งเศสด้วยกองทัพชาวนาที่ไม่มีอาวุธ	ต่อสู้ข้าศึกที่มีปืนใหญ่	 เฮลิคอปเตอร์	

ระเบิด	 และอาวุธเคมี	 เส้นทางอุโมงค์ติดต่อระหว่างหมู่บ้านได้โดยหลีกเลี่ยงการถูก

ฝรั่งเศสจับระหว่างสงครามเวียดนาม	 เวียดกงควบคุมบริเวณนี้ได้	 ใช้สำาหรับเป็นฐาน

ในการโจมตีไซ่ง่อนโดยเฉพาะใน	ค.ศ.	1968

 ในปี	ค.ศ.	1963	กองโจรเวยีดกงได้ชยัชนะ 

บริเวณอำาเภอกูจี	 ทำาให้รัฐบาลประธานาธิบดี

จอห์นสันตัดสินใจส่งกองทหารอเมริกัน 

เข้ารบในสงครามเวียดนาม	 ส่งกำาลังทหาร

จำานวนมากเข้ามาในเขตกูจ	ี พยายามค้นหาอโุมงค์

แต่ไม่พบ	 ทำาลายนาข้าว	 ตดัป่า	 ทำาลายหมูบ้่าน 

อนัมสยามมิตร: ตามรอยเสด็จท่องเที่ยวเวียดนาม (4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                                                      คณะมนุษยศาสตร์

วัดเทียนหมุ

สุสานจักรพรรดิมินหม่าง (Lăng Minh Mạng)

สุสานจักรพรรดิไคดิ่งห์ (Lăng Khải Ðịnh)

สุสานจักรพรรดิตึดึ๊ก  (Lăng Tự Ðức)

อุโมงค์กูจีประวัติศาสตร์การรบหน้าสำาคัญที่ชาวเวียดนามภาคภูมิใจ

(อ่านต่อหน้า 7)

 วดัเทยีนหม ุ(Chùa Thiên Mụ)	ตัง้อยู ่
รมิแม่นำา้หอม	หรอืแม่นำา้เฮอืง	(Sông Hương) 
อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองเฮว้ประมาณ 

5	กิโลเมตร	สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.	1601	เป็นวัด 

เก่าแก่ประจำาเมืองเฮว้	 มีเจดีย์แปดเหล่ียม

เป็นสัญลักษณ์

 ภายในวัดมสีถานทีจ่ดัแสดงรถออสตนิ 

ซึ่งเป็นพาหนะของพระที่ใช้เดินทางไปเมือง 

ไซ่ง่อน	ในปี	ค.ศ.	1963	เพือ่เผาตวัตายประท้วง 

รัฐบาลโงดิงเดียมซึ่งขัดขวางการฉลอง 

วันวิสาขบูชา

 สถานที่ท ่องเที่ยวอีกกลุ ่มหนึ่ง 

ท่ีน่าสนใจของเมืองเฮว้	 คือสุสานของจักรพรรดิราชวงศ์เหงวียนที่สิ้นพระชนม์ไป 

มักตั้งอยู่ริมแม่นำ้าหอม	ในการเสด็จพระราชดำาเนินครั้งนี้	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	ได้เสด็จฯ	เยือนสุสาน	3	แห่ง	ประกอบด้วยสุสานมินหม่าง  

สุสานตึดึ๊กและสุสานไคดิ่งห์

	 พระองค์ทรงบันทึกไว้ว่า	

 สสุานของจกัรพรรดริาชวงศ์เหงวยีนอยูเ่รยีงรายตามฝ่ังแม่นำา้เฮอืง	 คนเวยีดนาม 

โบราณถือว่าชีวิตหลังการตายมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง	การสร้างสุสานจะต้องสร้าง 

ให้ดใีห้ถกูต้อง	 ดกีว่าบ้านทีอ่ยูอ่าศยัในขณะยงัมชีวีติอยูเ่สยีด้วยซำา้	 เพราะมคีวามเป็นนรัินดร์ 

สสุานจกัรพรรดริาชวงศ์เหงวยีนทำาตามแบบอย่างสุสานของจักรพรรดจีิน	คอืต้องสร้าง 

ในพืน้ทีก่ว้างใหญ่	 อาคารต้องมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัภมูปิระเทศ	 แสดงความกลมกลนื 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 ต้องใช้เซียนผู้มีความรู้ออกแบบ 

เนินเขา	ลำาธาร	สระนำ้า	นำ้าตก	สวน

(อนัมสยามมิตร	2556	:หน้า	191)

	 ตั้งอยู่บนภูเขา	 เกิ๋ม	 เค 

(Cẩm Khê)	 เป็นท่ีท่ีแม่นำ้า 
สองสายมาบรรจบกันเป็น 

แม่นำ้าเฮือง	ห่างจากศูนย์กลาง

ของเมอืงเฮว้ประมาณ	12	กโิลเมตร 

เร่ิมก่อสร้างในปี	ค.ศ.	1840 

เสร็จสมบูรณ์ในปี	 ค.ศ.	 1843		

ด้วยแรงงานของคนงานและทหารนับหมื่นคน

	 สุสานจักรพรรดิมินหม่าง	 เป็นสุสานท่ียิ่งใหญ่ที่สุด	 สร้างขึ้นตามปรัชญา 

ลทัธิขงจือ๊	แสดงสญัลกัษณ์ของจกัรวาล		และแนวคดิในการปกครองแบบจนี	(หน้า	194) 

	 เป็นสสุานของจกัรพรรดลิำาดบัที	่12	ของราชวงศ์เหงวยีน	เร่ิมสร้างในปี	ค.ศ.	1920	 

ใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น	11	ปี

สระน้ำาบริเวณสุสานประตูทางเข้าสุสานตึดึ๊ก

รูปสลักพลตุ๊กตาหิน หน้าสุสานไคดิิ่งห์ ทางเข้าสุสานไคดิ่งห์

พระรูปจักรพรรดิไคดิ่งห์

เจดีย์วัดเทียนหมุ

ทางลงอุโมงค์กูจี



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

    

บางครัง้พ่นสารเคมฆ่ีาพชื	 ทิง้ระเบดินาปาล์ม	 เผาพชืพนัธุท์กุอย่าง	 ต่อมาใช้สนุขัอลัเซเชยีน 

ดมหาประตกูลเข้าอโุมงค์และค้นหาพวกกองโจร	แต่พวกเวียดกงหลอกสนุขัโดยโรยพริกไทย 

ตามทีต่่างๆ	ให้สนุขัฉนุจนดมกลิน่ไม่รูเ้รือ่ง	ใช้สบูอ่เมรกินัอาบนำา้	เอาเส้ือผ้าทหารอเมริกนั

ทีจ่บัได้มาใส่	สนุขัจงึนกึว่าเป็นพวกเดยีวกนั	สนุขัไม่สามารถดมกลิน่ขวากหรอืกบัระเบดิ

แสวงเครือ่งจงึตายหรอืบาดเจบ็พิการไปมาก	 ในทีสุ่ดทหารอเมรกินัหน่วย	 “หนอูโุมงค์”	

(Tunnel	rats)	เข้าไปรบในอุโมงค์บาดเจ็บล้มตายไปจำานวนมาก

 อเมริกันประกาศเขตกูจีเป็นเขตที่โจมตีได้โดยเสรี	แทบจะไม่ต้องมีคำาสั่ง	บางที

ก็ยิงปืนใหญ่เข้าไปในเวลากลางคืน	นักบินทิ้งระเบิดที่เหลือก่อนกลับฐาน	นอกจาก

นั้นใช้	B-52	ทิ้งระเบิดปูพรมกว่าจะทำาลายอุโมงค์ได้บ้าง	อเมริกาเริ่มทบทวนนโยบาย

และคิดถอนทหารออก

	 เวียดกงที่อยู ่ในอุโมงค์มีชีวิตที่ยากลำาบากและตายกันมากเช่นเดียวกัน	 

ทหาร	16,000	คน	รอดมาประมาณ	6,000	คนเท่านั้น	ส่วนชาวบ้านถูกฆ่าไปมาก

 ตลอด	 6	 วันท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 พระองค์ได้ทรงบันทึก 

เรือ่งราวต่างๆ	ไว้อย่างละเอยีดเกีย่วกบัสถานทีท่ีพ่ระองค์เสดจ็ฯ	นบัถึงปัจจบัุนนี	้(พ.ศ.	2558) 

แม้ผ่านไป	22	ปี	พระราชนิพนธ์เล่มนี้ยังเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์	และเป็นข้อมูลเชิงลึก

ที่สามารถให้กับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์	 วิถีชีวิต	 วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม	 รวมถึง

เป็นสารคดีท่องเที่ยวเล่มสำาคัญที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมตัวและเตรียมข้อมูล

ได้เป็นอย่างดี

	 การเสด็จพระราชดำาเนินครั้งนี้	 ยังคงทำาให้คำา	 “อนัมสยามมิตร”	 แน่นแฟ้น 

มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

เทพรัตนราชสุดาฯ,	สมเด็จพระ.	2556.	อนัมสยามมิตร.พิมพ์คร้ังท่ี	4.	กรุงเทพฯ	: 

	 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

สรต	ี	ใจสอาด.	2550.	 จ่าง กวิง่นทิานตลกเจ้าปัญญาเวยีดนาม: อัตลักษณ์ และ ลักษณะสากล. 

 วทิยานพินธ์อกัษรศาสตรดษุฎบีณัฑติ.	บณัฑติวทิยาลยั	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

สรตี		ปรีชาปัญญากุล	และ	สุนีย์		เลี่ยวเพ็ญวงษ์.	2553.	รายงานการวิจัย เส้นทางท่องเที่ยว 

 วัฒนธรรมพันปีที่ฮานอย.	ขอนแก่น	:ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง.

สดุ	จอนเจดิสนิ.		2544.		ประวตัศิาสตร์เวยีดนาม ตัง้แต่สมยัอาณานคิมฝรัง่เศสถงึปัจจบุนั.

	 กรุงเทพฯ	 :	 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ ์

	 มหาวิทยาลัย.

Nguyễn Thị Thanh Bình and Dana Healy. 2002. Các khía cạnh văn hóa  
 Việt Nam. Hà Nội : Thế Giới.
Tran Ngoc Them, (ed). 2003. Văn hoá học và văn hoá Việt Nam (Culturology 
  and Vietnamese culture). Ha Noi : Educational University Press.
      

อนัมสยามมิตร: ตามรอยเสด็จท่องเที่ยวเวียดนาม (4)        (ต่อจากหน้า 6)

ภาพจำาลองภายในอุโมงค์

ทางเดินในอุโมงค์ ห้องครัวในอุโมงค์

หนังสืออ้างอิง

 สาขาวทิยบรกิารฯ	จงัหวดั

หนองบัวลำาภูจัดพิธีทำาบุญ	 เนื่องใน

วันก่อต้ังมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวดัหนองบวัลำาภ	ูครบรอบ	13	ปี	

โดยมี	 ดร.สุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร	 อดีต 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำาภ	ู 

ผูร่้วมก่อตัง้มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวดัหนองบัวลำาภ	ู เป็นประธานในพธิ ี

ร่วมด้วย	 ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม 

รองอธิการบดีฝ ่ ายวิทยบริการ	 

จงัหวดัหนองบวัลำาภ	ู ดร.อนงค์วชิญา 

สาริบุตร	 อดีตนายกเหล่ากาชาด

จังหวัดหนองบัวลำาภู	รศ.ดร.สมศรี 

เพชรโชติ	 อดีตรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำาภู	

โดยมีคณะเจ้าหน้าที่	นักศึกษา	ศิษย์เก่า	และประชาชน	ร่วมทำาบุญถวายภัตตาหารเพล	

จำานวน	9	รูป	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2558	ณ	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดหนองบัวลำาภู

 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จัดโครงการสัมมนาทิศทาง 

งานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและ	AEC	 โดยมีอาจารย์บุญส่ง ค�าอ่อน 

รองคณบดฝ่ีายนโยบายและแผน	คณะวศิวกรรมศาสตร์	 เป็นประธานเปิดงานเมือ่วนัที ่

29	มิถุนายน	2558	ณ	ห้อง	LTB	401	อาคารลายสือไท	ชั้น	4	คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ภายในงานมี	 ดร.ธเนศ วีระศิริ ประธานภาคีพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธา	 

สภาวิศวกร	 บรรยายเรื่อง	 “ทิศทางงานก่อสร้างในประเทศไทยและ	 AEC”	 และ

ดร.โสภณ พรโชคชัย	 ประธานกรรมการบริหาร	 มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน 

แห่งประเทศไทย	 (AREA)	 ผู้อำานวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย	บรรยาย

เร่ือง	 “ทศิทางอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและ	 AEC”	 ซึง่ได้รบัความสนใจจากผูล้งทนุ 

ในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	วศิวกร	นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์	และผู้สนใจท่ัวไปเข้าร่วมงาน

	 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา	โดยเฉพาะด้านธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรม	 ทราบทิศทางงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

ในประเทศไทยและ	AEC	อีกทั้งยังได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการก่อสร้าง

และการลงทนุในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	 ซึง่เวทนีีผู้เ้ข้าร่วมสมัมนาได้อภปิรายในกรณ ี

ศึกษาที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน	 เพ่ือให้สามารถนำาความรู้

ทีไ่ด้จากการสมัมนาไปประยกุต์ให้เกดิประโยชน์แก่องค์กร	ธรุกจิและด้านวศิวกรรมต่อไป

รามฯ หนองบัวลำาภู ทำาบุญครบรอบก่อตั้งสาขาฯ

อาจารย์บุญส่ง คำาอ่อน ดร.ธเนศ วีระศิริ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

กระบวนวิชาที่เปิดสอนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่)

เริ่มบรรยาย 8 กรกฎาคม - 22 ตุลาคม  2558

กระบวนวชิา
(หน่วยกิต)

วัน - เวลาบรรยาย
สถานที่
บรรยาย

วันเวลาสอบไล่

ACC1101(3)

M	08.30	-	11.10	

VDO	TAPE.	

TU	15.30	-	16.30

KTB	201	

KLB	301
M		26		OCT	2015		A

ACC1130(3) M	11.25	-	14.05 KTB	501 M		2		NOV	2015		A

AGR1003(3) M	11.25	-	14.05 BNB	801 M		9		NOV	2015		A

ANT3057(3) W	11.30	-	13.20 KLB	401 TH		5		NOV	2015		A

ARA1001(3)
LEC.	M	08.30	-	11.10	

LAB.W	09.30	-	11.20

BNB	801	

AV	1
W		4		NOV	2015		B

ART1003(2) TU	08.30	-	11.10 KTB	301 M		26		OCT	2015		A

BIO1001(3) M	11.25	-	14.05 KTB	301 M		2		NOV	2015		A

BIO1105(3) TU	11.25	-	14.05 KTB	201 TU		3		NOV	2015	A	

BIO2202(3) TU	09.30	-	11.20 VKB	402 F		6		NOV	2015		B

CHI1001(3) TU	08.30	-	11.10 BNB	802 F		30		OCT	2015		B

CMS1004(3) W	11.25	-	14.05 BNB	802 F		6		NOV	2015		A

CMS1101(3) M	11.25	-	14.05 PBB	301 TH		12		NOV	2015		A

CMS1103(3) W	14.20	-	17.00 BNB	803 TU		10		NOV	2015	A

COS1101(3) TH	11.25	-	14.05 KTB	201 F		6		NOV	2015		A

ECO1003(3) F	08.30	-11.10 KTB	201 TH		5		NOV	2015		B

ECO1101(3) F	11.25	-	14.05 KTB	201 W		28		OCT	2015		A

ECT1301(3) M	09.30	-	11.20
ICB	202	

สถาบนัคอมพิวเตอร์
TH		29		OCT	2015		A

EDF1104(3) M	11.25	-	14.05 PBB	401 SAT		31		OCT	2015		A

ENG1001(3)
TU	08.30	-	11.10	

VDO	TAPE.	F	08.30	-	11.10

PBB	201	

PBB201

SAT		7		NOV	2015		

A,	B

FRE1001(3) F	11.25	-	14.05 BNB	803 F		30		OCT	2015		B

GEO2101(3) F	11.30	-	13.20 NCB	101 TU		3		NOV	2015	B

GER1001(3) W	11.25	-	14.05 BNB	801 F		30		OCT	2015		B

GRK1001(3) TH	11.25	-	14.05 BNB	802 F		30		OCT	2015		B

HED1101(2) W	14.20	-	17.00 KTB	201 SUN		1		NOV	2015		B

HED1111(3) W	11.25	-	14.05 KTB	201 คณะจดัสอบเอง

HIN1001(3) F	08.30	-	11.10 BNB	801 W		4		NOV	2015		B

HIS1001(3) W	08.30	-	11.10 PBB	301 W		11		NOV	2015		B

HIS1002(3) TU	14.20	-	17.00 PBB	201 TU		3		NOV	2015		A

HIS1003(3) TH	08.30	-	11.10 KTB	201 SAT		31		OCT	2015		A	,	B

HIS1201(3) TH	14.20	-	17.00 KTB	201 F		6		NOV	2015		A

HPR1001(1)

SEC.01	W	13.30	-	15.20

SEC.02	TU	07.30	-	09.20

SEC.03	F	09.30	-	11.20

SEC.04	M	07.30	-	09.20

GB	4

GB	4

GB	4

GB	4

	F		13		NOV	2015		A

INT1001(3) F	13.30	-	15.20 SCL	204 TH		12		NOV	2015		A

INT1004(3) F	08.30	-	11.10 PBB	501 F		13		NOV	2015		B

INT1005(3) TH	08.30	-	11.10 PBB	301 M		26		OCT	2015		B

JPN1001(3) TH	11.25	-	14.05 PBB	401 F		30		OCT	2015		B

JPN1101(3) TU	09.30	-	11.20 SBB	310 TU		3		NOV	2015		A

KHM1001(3) M	11.25	-	14.05 BNB	802 W		4		NOV	2015		B

กระบวนวชิา
(หน่วยกิต)

วัน - เวลาบรรยาย
สถานที่
บรรยาย

วันเวลาสอบไล่

KOR1001(3) W	08.30	-	11.10 BNB	801 W		4		NOV	2015		B

LAO1001(3) M	08.30	-	11.10 BNB	802 W		4		NOV	2015		B

LAW1001(2)
TU	08.30	-	11.10	

TH	14.20	-	17.00

KTB	501	

PBB	401	
M		2		NOV	2015		B

LAW1002(2)
M	11.30	-	13.20	

W	14.20	-	17.00

KLB	201	

PBB	501	
W		11		NOV	2015		A

LAW1004(3) TU	11.25	-	14.05 KTB	301 TU		10		NOV	2015		A

LIS1001(2)	

M	11.25	-	14.05

สำาหรบันกัศกึษา

คณะมนษุยศาสตร์

รหสั	51...เป็นต้นไป

ลงทะเบยีนเรยีน

PBB	201	 SAT		14		NOV	2015		A

LIS1003(1)

M	14.20	-	16.20

วชิานีมี้การบรรยาย	8	ครัง้ 

ครัง้ละ	2	ชัว่โมง 

ห้ามนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์

ลงทะเบียนเรยีน

PBB	201
SAT		14		NOV	2015		

A,	B

MAL1001(3) M	11.25	-	14.05 PBB	501 W		4		NOV	2015		B

MMR1001(3) M	11.25	-	14.05 BNB	803 W		4		NOV	2015		B

MSA1003(2) TH	11.25	-	14.05 PBB	201 W		4		NOV	2015		A

MTH1003(3) TU	11.25	-	14.05 PBB	501 W		4		NOV	2015		A

MTH1101(3) TH	08.30	-	11.10 KTB	401 F		13		NOV	2015		A

MTH1103(3) TU	14.20	-	17.00 PBB	501 W		11		NOV	2015		A

PHI1000(3) TH	11.25	-	14.05 PBB	501 TU		3		NOV	2015		B

PHI1001(3) M	14.20	-	17.00 KTB	501 TU		10		NOV	2015		B

PHI1003(3) M	08.30	-	11.10 KTB	401 TH		29		OCT	2015		B

PHI1005(3) W	11.25	-	14.05 KTB	401 M		9		NOV	2015		A

PHI1007(3) F	11.25	-	14.05 PBB	201 TU		3		NOV	2015		A

PHY1001(3) M	09.30	-	11.20 SCO	220 TH		29		OCT	2015		A

PHY1101(3) W	13.30	-	15.20 SCO	212 TH		5		NOV	2015		A

PHY1105(3) TH	09.30	-	11.20 SCO	212 SAT		7		NOV	2015		B

POL1100(3) W	11.25	-	14.05 PBB	201 W		28		OCT	2015		B

POL1101(3) TU	14.20	-	17.00 KTB	201 SUN		1		NOV	2015		A	,B

POR1001(3) TU	14.20	-	17.00 BNB	801 F		30		OCT	2015		B

PSY1001(3) TH	11.25	-	14.05 PBB	301 M		9		NOV	2015		B

RAM1000(0) TH	15.30	-	17.00 KLB	401 SUN		15		NOV	2015		A	,B

RUS1001(3) TH	08.30	-	11.10 BNB	803 F		30		OCT	2015		B

SCI1003(3) TU	11.25	-	14.05 BNB	802 TU		10		NOV	2015		B

SOC1003(3) F	14.20	-	17.00 PBB	401 TH		12		NOV	2015		B

SPN1001(3) TH	08.30	-	11.10 BNB	801 F		30		OCT	2015		B

STA1003(3) TH	11.25	-	14.05 KTB	301 F		30		OCT	2015		A

STA2003(3) M	09.30	-	11.20 VPB	401 W		11		NOV	2015		B

THA1001(3) TU	14.20	-	17.00 KTB	401 TU		27		OCT	2015		A

THA1003(3) W	08.30	-	11.10 PBB	401 TU		27		OCT	2015		B

VNM1001(3) W	08.30	-	11.10 BNB	802 W		4		NOV	2015		B



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ถาม ผมเป็นนกัศกึษาปรญิญาตรใีบทีส่อง	 และกำาลงั 

ขอจบการศึกษา	 จากคณะมนุษยศาสตร์	 (กำาลังรอ 

ผลสอบ)	ขอสอบถามว่าถ้าผมจะเรียนเพิ่มอีก	1ใบ

ด้วยไม่ทำาเรือ่งขอจบใบนี	้ โดยลงทะเบยีนและสอบ 

เก็บสะสมเรื่อยๆจนครบอีก	1	คณะ	/	สาขา	ที่ต้อง 

การเรียนแล้วสามารถดำาเนินการแจ้งจบพร้อมกัน

ทั้ง	2	ใบได้หรือไม่

ตอบ  ถ้านักศึกษาไม่ทำาเรื่องจบหลักสูตรที่คณะ 

นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ตามวันเวลา

ที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 

ถ้านักศึกษากากบาทขอจบในการลงทะเบียน

นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน	 30	 หน่วยกิตและ 

ในภาคฤดูร้อนลงได้ไม่เกิน	 18	 หน่วยกิต	 แต่ถ้า 

นักศึกษาจะแจ้งจบหลักสูตร	คณะจะพิจารณาตาม

กระบวนวิชาและสาขาที่นักศึกษาสมัครเรียนว่า

ตรงกนัหรอืไม่	 ถ้าตรงกจ็ะเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ 

ให้อนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษา	 ซึ่งนักศึกษา

ไม่สามารถแจ้งจบพร้อมกนั	 2	หลกัสตูรได้	 ถ้านกัศกึษา

จะจบอีกหลักสูตรหนึ่งนักศึกษาต้องสมัครเป็น

นกัศกึษาใหม่และใช้สิทธิเ์ทยีบโอน	 โดยนำา	 Transcript 

ที่มีวิชาที่นักศึกษาจะแจ้งอีกหลักสูตรเทียบโอน	

มหาวทิยาลยัจะเทยีบโอนตามหลกัเกณฑ์ของคณะ

ที่นักศึกษาสมัครเรียนใหม่	 ส่วนจะจบการศึกษา

ได้เลยหรือไม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยกำาหนด

ถาม		 ลงหน่วยกิตไป	 23	 หน่วยกิตแต่ผ่านเพียง	

6	 หน่วยกิตได้เกรด	 D	 กับ	 D+	 ถ้าไปลงทะเบียน

สอบซ่อมวิชาที่ตก	 ยังจะมีโอกาสได้เกียรตินิยม

อยู่ไหมค่ะ	 หรือว่าต้องรีเกรดใหม่ท้ังหมดเลยค่ะ	

หรือมีวิธีไหนช่วยแนะนำาหน่อยค่ะ	 หรือไม่ต้องได้

เกียรตินิยมก็ได้ค่ะ	 แต่ให้ได้เกรดปานกลางไม่ให้

ตำ่าจนเกินไปค่ะ	

ตอบ		นักศึกษาที่มีผลสอบกระบวนวิชาที่ได้

เกรด	 D	 กับ	 D+	 นักศึกษายังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม	

แต่ถ้านกัศกึษานำาวชิาดังกล่าวไปลงทะเบียนสอบใหม่

เพือ่รเีกรด	 และมผีลสอบผ่านไม่ว่าจะได้เกรดใดกต็าม 

นักศึกษาจะหมดสิทธิ์การได้เกียรตินิยม		ดังนั้นถ้า

นักศึกษาต้องการได้เกียรตินิยมนักศึกษาต้องไม่นำา

วิชาที่ได้เกรด	D	หรือ	D+	ไปลงทะเบียนเพื่อรีเกรด

	 ถ้านักศึกษาต้องการเรียนให้ได้เกรดที่ 

ไม่ตำ่าจนเกินไป	 นักศึกษาควรลงทะเบียนสอบ

เท่าที่นักศึกษามีเวลาเรียนหรือดูหนังสือ	 เพราะถ้า 

นกัศกึษาลงทะเบยีนมากวชิา	 นกัศกึษาจะไม่มเีวลา 

ดูหนังสือให้เพียงพอกับการสอบในแต่ละวิชา	 

ซึ่งอาจจะทำาให้นักศึกษาสอบได้เกรดที่ไม่ดีและ

จะมีผลทำาให้เกรดเฉลี่ยนักศึกษาตำ่าได้	

กองบรรณาธิการ

ENS 4201 (EN 411)

ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ ์

English in Interviewing

อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

ภาค 1/2558 

 	วัน/เวลา/สถานที่เรียน  

เดิม	วันอังคาร		เวลา	13.00	-	15.20	น.	ห้อง	SKB503

เปลีย่นเป็น	วนัจนัทร์	เวลา	07.30	-	09.20	น.ห้อง	SKB	503

 	อาจารย์ผู้สอน 

	 อาจารย์	ดร.แก้วกัลยา	อภัยบัณฑิตกุล	

 	เอกสารประกอบค�าบรรยาย 

 กระบวนวชิานีย้งัไม่มตีำารา	 แต่นกัศกึษาสามารถ

ซื้อเอกสารประกอบคำาบรรยายได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร 

ชัน้	1	อาคาร	1	คณะมนษุยศาสตร์

 	ค�าอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาหลักการ	 วิธีการ	 กลวิธี	 แบบแผนและ 

การเตรียมตัวของผู ้สัมภาษณ์และผู ้ให้สัมภาษณ  ์

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ

 	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

	 1.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ	วิธีการ	กลวิธี	

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ	วิธีการ	กลวิธี	

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์	

	 3.	เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคำาถามชนิดต่าง	ๆ	และ

ประโยชน์ของคำาถามชนิดนั้น	ๆ	ในการสัมภาษณ์

	 4.	 เพ่ือให้ผู ้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างคำาถาม

แบบต่าง	ๆ	ในการสัมภาษณ์

	 5.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

หาข้อมูล

	 6.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การทำาวิจัย

	 7.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ 

รับคนเข้าทำางาน

	 8.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การสมัครงาน

 	แนวทางการเรียน	 การบรรยายประกอบ	

Power	Point						

 	เนื้อหาวิชา	 	ส่วนประกอบสำาคัญต่าง	ๆ	

ของการสัมภาษณ์	ลักษณะสำาคัญของกระบวนการ

สื่อสารระหว่างผู ้สัมภาษณ์และผู ้ถูกสัมภาษณ์	 

ลักษณะของคำาถามประเภทต่าง	ๆ	และประโยชน์

ของคำาถามประเภทนัน้	ๆ	ในการสมัภาษณ์	โครงสร้าง

ของการสมัภาษณ์	 การสมัภาษณ์เพ่ือหาข้อมลู	 การสมัภาษณ์ 

เพื่อการทำาวิจัย	 การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าทำางาน 

และการสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน

 	วัน เวลา และสถานที่สอบ			สอบวันศุกร์

ที่	13พฤศจิกายน	2558	เวลา	09.30	-	12.00	น.	

 	ลกัษณะข้อสอบ	 ข้อสอบเป็นอตันยัผสม-

ปรนัย	100	คะแนน	

 	รายละเอยีดของลกัษณะข้อสอบ			ข้อสอบ 

ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ	แบ่งออกเป็น	3	part	ดังนี้

 Part 1: Choose the correct answer.  

	 ข้อสอบ	part	นี้มี	60	ข้อ	60	คะแนน	เป็นการ

ตอบคำาถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน	

 Part 2: Identify the following questions in 

terms of open-ended, open-to-closed, curious probe, 

quiz show, leading push, clearinghouse probe,  

double-barreled, informational probe, guessing  

game and bipolar.  Be sure to use each of them 

only once.

	 ข้อสอบ	part	นีม้	ี10	ข้อ	10	คะแนน	ในข้อสอบ 

ชุดนี้จะมีคำาถามลักษณะต่าง	 ๆ	 10	 ชนิด	 นักศึกษา 

ต้องตอบว่าคำาถามนัน้	ๆ	 เป็นชนดิใด	 เช่น	 เป็นคำาถาม

แบบ	 open-ended,	 open-to-closed,	 curious	 probe,	

quiz	 show,	 leading	 push,	 clearinghouse	 probe,  

double-barreled,	 informational	 probe,	 guessing 

game	 หรือ	 bipolar	 และในการตอบให้เลือกตอบได้

คำาตอบละครั้งเดียวเท่านั้น

 Part 3:  Answer the following questions in detail.  

	 ข้อสอบ	 part	 นี้มี	 3	 ข้อ	 ข้อละ	 10	 คะแนน	 

ในการตอบให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ								โดยมภีาษาไทย 

สลับได้บ้าง	แต่ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน

	 ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	มีนโยบาย 

จดัตัง้อาสาสมคัรกรงุเทพมหานครในสถานศกึษา	 เพือ่ให้ 

นักศึกษาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

ของกรุงเทพมหานคร	 และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

วทิยาเขตบางนา	ได้นำานกัศกึษากลุม่รามฯ	รกัษ์ป่า	 เข้าร่วม

สมัมนาการจดัตัง้อาสาสมคัรกรงุเทพมหานครอย่างต่อเนือ่ง	นัน้ 

 เมือ่วนัที	่ 7	มถินุายน	2558	นางสำาอางค์	ปอกกนัทา 

รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา 

พ.ต.อ.นธิศิ	บญุเจรญิ	ผูก้ำากบัการสถานตีำารวจนครบาลอดุมสขุ 

นางรสรินทร์	 อุ่นอนันต์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน 

เขตประเวศ	ร้อยตรีระวี	เรืองอร่าม		ผู้แทนทหารจาก 

กรมทหารม้าที	่ 1	 รกัษาพระองค์	นายวชิาญ	ฤทธบิณัฑติ	

ประธานชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา	นายแสวง	จันทพันธ์	 

นักพัฒนาสังคม	 ชำานาญการ	 นางผ่องศรี	 เสียมไหม	

นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ	 อาจารย์ที่ปรึกษา

นกัศกึษากลุม่รามฯ	รกัษ์ป่า	 รวมถงึชาวชมุชนกระทุม่แจ้พฒันา 

ได้ร่วมกนัเปิดโครงการ	 มผีูเ้ข้าร่วมโครงการกว่า	 200	 คน	

ทัง้นีไ้ด้ร่วมกนัปรกึษาหารอืในการทีจ่ะร่วมกนัพฒันา-

ชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป	

รามฯ 2 สน.อุดมสุข และเขตประเวศ
ร่วมจัดตั้งอาสาสมัครในสถานศึกษา



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดพังงา	 เป็นประธานประชุมคณะทำางาน

พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา 

ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมในจังหวัดพังงา 

และจังหวัดฝ่ังทะเลอันดามัน	 เป็นโครงการผลิตบัณฑิตท่ีมีจุดเด่นในภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน	 โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 วิทยาลัย-

อาชีวศึกษา	 วิทยาลัยชุมชน	สถานประกอบการ	 จังหวัดพังงา	 กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 

ต้ังเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้กับโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆปีละ	200	คน 

คาดว่าจะสามารถรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา	 2559	 โดยการประชุมจัดขึ้น	

เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องประชุมพุงช้าง	วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 ในเวลาต่อมา	 ณ	 ศาลากลางจังหวัดพังงา	 ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงาคนใหม่	 เข้าแนะนำาตัวกับนายประยูร 

รัตนเสนีย์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	 และอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ อดีตรอง-

อธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา	ได้เข้าอำาลา	เพื่อกลับไปรับตำาแหน่ง

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน	 โอกาสนี้	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	 กล่าวว่ายินดี

สนับสนุนโครงการจัดการศึกษาใน	 2	 สาขาวิชาใหม่	 สาขาโรงแรมและท่องเท่ียว

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดพังงา	 ท้ังด้านอาคารสถานท่ี

และครุภัณฑ์ผ่านยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดพังงา	นับเป็นความยินดี

ที่ชาวพังงาจะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีในพื้นที่ในอนาคตอีก	 2	 สาขาวิชา 

โดยเฉพาะจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนควบคู่กัน	 

เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและจังหวัดชายฝ่ัง-

ทะเลอันดามันได้ทันที	 และนักศึกษาหลักสูตรนี้จะได้ฝึกงานกับโรงแรม 

ชั้นนำาอีกด้วย	

 กองกิจการนักศึกษา	

มห า วิ ท ย า ลั ย ร า มคำ า แห ง	 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผู้นำากิจกรรมนักศึกษา	 เรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษา

กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา	โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร	รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย	 เป็นประธาน	

และมีนักศึกษาที่เข้าร่วมการ

อบรมจำานวน	 100	 คน	 ณ	 ห้องประภาศน์	 อวยชัย	 อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำาแหงมหาราช	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	ที่ผ่านมา

	 โอกาสนี้	นางนฤมล  มนาปี	ผู้อำานวยการกองกิจการนักศึกษา	กล่าวว่า 

กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่นักศึกษาได้รับจาก

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม	 ซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะการคิด	 การวิเคราะห์ 

เกิดความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในการทำางาน	 และประสานงานร่วมกัน	 การพัฒนา

จิตใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม	 สร้างความเป็นผู้นำาของสังคม	 ดังนั้น

กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสำาคัญควบคู่กับการเรียนการสอน 

เพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

	 จากนั้น ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร	 กล่าวว่านักศึกษาเป็นผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียท่ีสำาคัญยิ่งต่อการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

อุดมศึกษาจึงควรมีบทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้การ 

ดำาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด		เพราะผลการดำาเนินงานท่ีดีมีคุณภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษา	

		 สำาหรับบทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาน้ันคือ	จะต้องให้ความร่วมมือ 

ให้ข้อมูลเพ่ือนำาไปใช้ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการให้ข้อมูล 

ท่ีตรงไปตรงมาให้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุดเพ่ือให้ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา 

เป็นข้อมูลท่ีเช่ือถือได้	 เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำาเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถาบันต่อไป	ท่ีสำาคัญเราต้องฉลาดท่ีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ 

ของคนอื่น	สามารถโยงเข้ากับกิจกรรมของเราได้จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง	

 “การที่นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้พร้อมทำากิจกรรมไปด้วยเป็นสิ่งที่ดี 

เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะหล่อหลอมให้นักศึกษามีความแข็งแกร่ง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีนักศึกษา

จะต้องไม่ลืมคือต้องเรียนรู้และศึกษา พร้อมทำากิจกรรมอย่างปัญญาชน ต้องมี

พื้นฐานความรู้ที่ชัดเจนว่าเราทำาอะไรอยู่ ถ้าเราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์

จากในหนังสือและจากองค์ความรู้ต่างๆได้”		ผศ.ดร.บุญชาล	กล่าวในตอนท้าย

กองกิจฯ อบรมผู้นำากิจกรรมนักศึกษา
แนะทำากิจกรรมอย่างปัญญาชน

 งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 จัดโครงการ 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา	 เรื่อง	 “การฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ”	 

ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2558 ณ	ห้อง	0322	อาคารสุโขทัย	(ชั้น	3)	โดยมีวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพช้ันนำาเป็นผู้อบรมในหัวข้อต่างๆ	ดังน้ี

 ทักษะการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ	ศิลปะการพูด 

ม.ร.อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในท่ีชุมชน	การสร้างความเช่ือม่ันและพัฒนาความกล้าแสดงออก	 เทคนิคการปรากฏกาย 

ท่วงท่าอิริยาบถ	 มารยาทและการวางตัวในสังคม	 เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ 

การเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีประทับใจ		การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการแต่งกาย

	 ขอเชิญนักศึกษา/บัณฑิต/บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะเพื่อการ 

พัฒนาบุคลิกภาพ	 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)	 โดยสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 

ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปท่ีงานแนะแนว	จัดหางานและทุนการศึกษา	อาคารศิลาบาตร	(ช้ันลอย) 

หมายเลขโทรศัพท์	0-2310-8126	(ในวันและเวลาราชการ)	ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม 

จะได้รับเอกสาร	คู่มือ	อาหารว่าง	กาแฟ	เครื่องดื่มฟรี	และผู้ผ่านการอบรมจะได้

รับวุฒิบัตรรายบุคคลด้วย

อดีต ธมว.ศึกษาฯ ประชุมคณะทำางาน

พัฒนาการศึกษา รามฯ - พังงา



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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)

ม.รามฯ จัดรณรงค์ฯ                       (ต่อจากหน้า 12) 

ไปแสดงความเป็นสุภาพบรุษุ	 แสดงความเป็นสุภาพสตร ี

แสดงว่าเป็นคนมีสติปัญญาในระดับสูง	รู้แพ้	 รู้ชนะ

รู้อภัย	 รู้ค่าของคน	 รู้ผลของงาน	 เป็นที่น่านับถือ

เป็นการแสดงให้เหน็ว่าเป็นมนษุย์ครบถ้วน	 เป็นชาตพินัธุ์

ท่ีควรจะน่าอยู่ร่วมกันได้	 นี่อย่างนี้เป็นต้น	 ดังนั้น

ลองเอาจำานวนเหรยีญทองมาคดิ	 แล้วกใ็นขณะเดยีวกนั

เอากริยิาอาการทีไ่ปแข่งขนัเข้ามาประกอบในสายตา

ของเรา	 แล้วเราลองนึกถึงเพลงกราวกีฬาว่าเพลง

นั้นได้สอนอะไร	 ได้ทำาอะไรให้กับนักกีฬาไทยบ้าง 

และนักกีฬาไทยได้ทำาอะไรให้กับประเทศชาต ิ

ของเราบ้าง	 นีถ้่าหากว่าตวัหนงัสอืเป็นเสยีงปรบมอืได้	

คนรามคำาแหงและคนไทยทัง้หลายกค็งจะปรบมอืกนั 

จนเดี๋ยวนี้เสียงปรบมือนั้นก็ยังก้องหูครูอยู่	ของคน 

ที่ได้เหรียญทุกเหรียญ	 และเหรียญที่ยังไม่ได้คือ

เหรียญที่ยังหวังอยู่	 ก็ขอให้มีแต่ส่ิงที่ดีงามสำาหรับ

พวกนักกีฬา	 พวกครูพวกโค้ช	 ผู้ชมและขอบคุณ

ประเทศไทยทีล่กูหลานของประเทศได้ไปสร้างชือ่เสยีง

ให้กบัพวกทีอ่ยูใ่นประเทศแล้วไม่ได้ไปแข่ง	 พบกนัใหม่ครบั 

สวัสดีครับ

 โอกาสนี	้	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 กล่าวว่าจติสาธารณะ

ถือเป็นเรื่องที่สำาคัญย่ิง	 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ได้รณรงค์ให้นักศึกษาเกิดจิตสำานึกสาธารณะ	 รู้จัก

เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นแบบอย่างที่ด ี

ของนักศึกษาและเยาวชน	 ทั้งยังให้การสนับสนุน

นักศึกษากลุ่มต่างๆได้ออกไปช่วยกันปฏิบัติหน้าที่

เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท	

และพัฒนาประเทศชาติต่อไป	

 “เพลงจติสาธารณะรามคำาแหง เป็นเพลงทีส่ร้าง

แรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์รามคำาแหงทุกคน ทั้งยัง 

เป็นเพลงที่จะช่วยร้อยรวมดวงใจของคนทุกคน 

ที่ทำางานด้านจิตอาสาเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน  

นำาไปสูก่ารพฒันาระบบอาสาสมคัรให้มปีระสทิธภิาพ

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นกำาลัง

สำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และ 

ขอขอบคณุผูป้ระพนัธ์บทเพลงและขบัร้อง ตลอดจน 

ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายทีช่่วยกนัจดัทำาโครงการนีข้ึน้ด้วย”  

 อธกิารบด	ี กล่าวต่อไปว่าปัจจบุนันีเ้ร่ืองจติสาธารณะ

เป็นสิ่งสำาคัญ	 การเรียนหนังสือภายในห้องเรียน

เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป	 นักศึกษาต้องม ี

จิตสำานึก	 รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมืองด้วย	

เพราะสิ่งนี้จะเป็นพลังสำาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน

สังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป	 และเชื่อว่ารามคำาแหง	

ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีลูกศิษย์จำานวนมาก

ที่สุดในประเทศ	จะเป็นพลังสำาคัญสร้างจิตสำานึก

สาธารณะให้กับทุกคน	 และขอฝากว่าขอให้ตั้งใจ

เรียนหนังสือและขณะเดียวกันก็ขอให้คำานึงถึง 

คนอื่นในสังคม	 หากเห็นใครเดือดร้อนอย่าอยู่เฉย	

ขอให้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ทำาได้	และขอให้ฝึก

ร้องเพลงจติสาธารณะรามคำาแหง	 เพือ่ให้ระลกึอยูเ่สมอว่า 

เราต้องมจีติสาธารณะ	และเป็นจติสาธารณะทีย่ิง่ใหญ่

ที่จะช่วยขับเคลื่อนบ้านเมืองต่อไป

	 จากนั้น	 อธิการบดี ม.ร. ได้มอบของที่ระลึก 

โล่เกียรตคุิณและเกยีรตบิตัรให้แก่ผูใ้ห้การสนบัสนนุ

การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำานึกสาธารณะ	 ได้แก ่ 

พลตรีวิโรจน์	 	วิจิตรโท	อาจารย์คฑาวุธ	 	ทองไทย  

อาจารย์ธนิสร์	 	ศรีกลิ่นดี	 	นายยงยศ	 	นามนิวงษ ์ 

นายปรชีา		ณ	รษัฎา		จ่าสบิเอกโกเมฆ		มีมาก	ดาบตำารวจหญงิ 

หงส์ทอง		หาญณรงค์	นายรุง่โรจน์		ไพพงษ์		นายชวกรณ์  

สทุธโิภชน์		นายสทิธโิชค		คล้อยสวาท		และนายณชรต  

ฤทธิศักดิ์	ต่อจากนั้น	นายยงยศ  นามนิวงษ	์ไดม้อบ

ทุนการศึกษา จ�านวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ได้จัดกิจกรรมสาธารณะดีๆ	 

ให้กับสังคมต่อไป

 สำาหรับการจัดงานในครั้งนี้ยังมีกิจกรรม 

การแสดงต่างๆ	อาท	ิการแสดงของวงสพุรรณกิาร์โปงลาง 

การขับร้องเพลงจิตสาธารณะรามคำาแหง	โดย	จ.ส.อ. 

โกเมฆ  มมีาก		ผูป้ระพันธ์และขับร้องเพลงจิตสาธารณะ 

รามคำาแหง	 ด.ต.หญงิ หงส์ทอง  หาญณรงค์		ผู้ร่วมขบัร้อง 

รวมท้ังการแสดงคอนเสิร์ตของวงมาลีฮวนน่า	 โดย	

อาจารย์คฑาวุธ  ทองไทย	 (อ.ไข่	 	มาลีฮวนน่า)	และ	

อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี	ด้วย 

๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ของสังคมไทยที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือเพื่อ

ป้องกันและแก้ไข สำาหรับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ได้มีการรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด 

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษา เยาวชนและชุมชน 

โดยรอบได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและห่างไกล 

สิ่งเสพติดทั้งปวง”

  สำาหรับกิจกรรมต่างๆในงาน	 “ชุมชนรามฯร่วมใจ 

ต้านภัยสิ่งเสพติด”	 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบม ี

ส่วนร่วมของทุกคณะ/สำานักใน	ม.ร.	และเชิญชวน 

หน่วยงานและชุมชนในพ้ืนท่ีเขตบางกะปิและ 

วิทยาเขตบางนามาร่วมด้วย	 ประกอบด้วยการจัด 

นิทรรศการต้านภัยสิ่งเสพติด	 ณ	 บริเวณห้องโถง 

อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ	ช้ัน	1	และการบรรยายเร่ือง 

“สิ่งเสพติดแปลกใหม่ ภัยร้ายใกล้ตัว”	 ระหว่าง	 

เวลา	10.00	 -	 12.00	น.	ณ	ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต	์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	ชั้น	1

  สำาหรับในช่วงเย็นต้ังแต่เวลา	 17.00	 น.	 เป็นต้นไป 

เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนของชาวรามคำาแหงและ 

ชุมชนใกล้เคียงในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 

ส่ิงเสพติด	ณ	บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ 

และนำาผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันออกกำาลังกาย 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิก	 ซึ่งก่อน 

จะเร่ิมพิธีการประกาศเจตนารมณ์จะมีการประกวด

เต้นแอโรบิกจากคณะ/สำานัก	และชุมชนภายนอก

		 ขอเชิญชวนนักศึกษา	บุคลากร	ชุมชนใกล้เคียง 

และประชาชนท่ัวไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ 

ต้านภัยสิ่งเสพติดตามกำาหนดการดังกล่าว	โดยมีเสื้อ 

ที่ระลึกแจกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำาลังกาย 

ในช่วงเย็น	(17.00	น.)	ทั้งนี้	ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งความจำานงได้ที่คณะ	/	สำานัก	/	หน่วยงานต้นสังกัด 

หรือติดต่องานประชาสัมพันธ์	ม.ร.	โทร.	0-2310-8045-7

ให้ลกูศษิย์ในโรงเรยีนของท่านได้มคีวามรูค้วามเข้าใจ 

และมาสมัครเรียน เพราะหลักสูตรนี้เปิดโอกาส

ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนในระดับ

มหาวทิยาลยัก่อน และสามารถจบการศกึษาได้เรว็ขึน้ 

ออกไปสูต่ลาดแรงงานได้เรว็กว่าเพือ่นๆ ในวยัเดยีวกนั”

 คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ กล่าวต่อไปว่าขอเป็น 

กำาลงัใจให้ลกูศษิย์ทกุคนตัง้ใจอ่านหนงัสอื	 อย่าท้อแท้	

และซือ่สตัย์สจุรติต่อการสอบ	 เมือ่มาเรยีนแล้วขอให้ 

สำาเรจ็การศกึษาให้ได้	ท่ีสำาคญัขอให้ตระหนกัเสมอว่า

ใบปริญญาบัตรเป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงวุฒิ 

การศกึษาเท่านัน้	 	 เมือ่สำาเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ไปแล้ว	ขอให้คงความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	มีความ- 

ซื่อสัตย์สุจริตในสิ่งที่ปฏิบัติ	ขยัน	และอดทน	มุ่งมั่น 

ทำาหน้าที่ต่างๆ	 ที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จ	 มีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวมและไม่ใช้อำานาจหน้าที่

ไปในทางที่มิชอบ	 รวมทั้งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกปัจจบุนั	 สามารถนำาเทคโนโลยไีปใช้พฒันาสงัคม

ประเทศชาต	ิทำาให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์

และหากมโีอกาสกข็อให้เชญิชวนคนมาเรยีนหนงัสอื

ให้พวกเขาได้มคีวามรูแ้ละมโีอกาสได้ยนือยูใ่นสงัคม 

ได้ต่อไป

รามฯ จัดกิจกรรมฯ                         (ต่อจากหน้า 1) ม.ร.ปัจฉิมนิเทศฯ                         (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๓) วันที่ ๑๓ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

เหรียญทอง

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นประธาน 

เปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำานึกสาธารณะ	 จัดโดย 

ศนูย์การฝึกอบรมผูน้ำานกัศกึษา	 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

โดยมี	พลตรีวิโรจน์  วิจิตรโท		ผู้บัญชาการศูนย์การ 

กำาลังสำารอง	 พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผู้กำากับ 

การสถานตีำารวจนครบาลหวัหมาก		จ.ส.อ.โกเมฆ  มมีาก 

ผู้ประพันธ์และขับร้องเพลงจิตสาธารณะรามคำาแหง		

ด.ต.หญิง หงส์ทอง หาญณรงค	์ ผู้ร่วมขับร้องเพลง 

จติสาธารณะ	อาจารย์คฑาวธุ  ทองไทย	(อ.ไข่		มาลฮีวนน่า) 

และ	อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี 	ตลอดจนคณะผู้บริหาร	

คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ม.ร.	 ร่วมในงาน	

เมื่อวันท่ี	 24	 มิถุนายน	 2558	 ณ	 อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

ม.รามฯ จัดรณรงค์สร้างจิตสำานึกสาธารณะ

 ลกูศษิย์ครบั	การทีจ่ะเล่นกฬีาจนได้เหรยีญทอง 

จะเหน็ได้ว่าทกุคนฟันฝา่อปุสรรคเยอะแยะมากมาย 

ฟันฝ่าจากการเป็นคนที่มีฐานะที่ไม่ดี	 แต่ในขณะ 

เดียวกันมีฐานะดีแต่ถ้าไม่ฟันฝ่าก็ไม่สามารถ 

ที่จะไปได้เหรียญทอง	ที่ว่ามีฐานะที่ไม่ดีไม่ฟันฝ่า

ไม่สามารถที่จะได้เหรียญทอง	 ฐานะของบุคคล

ชาติกำาเนิดศาสนาไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าจะได้

เหรียญทองหรือไม่ได้เหรียญทอง	 เป็นแต่เพียงว่า 

เป็นส่วนได้	 เช่น	 บางชาติน้ันกล้ามเน้ือเขาด ี

กล้ามเนื้อเขาน่าจะเกิดมาเพื่อที่วิ่งระยะทางไกล 

เช่น	พวกอาฟริกา	พวกอะไรเหล่านี้	 หรือว่าพวก 

มวยปลำ้า	พวกซูโม่	แม้ว่าร่างกายเขาจะไม่ใหญ่โต 

มากมาย	 แต่เขากจ็ะบำารงุต้องมวีธิกีารทำาให้ร่างกาย

เขาเหมาะสมกบักฬีาซโูม่	 เป็นอีกเรือ่งหนึง่	 ดังนัน้ 

การสร้างร่างกายการทำาให้มสีติปัญญาฉลาดหลกัแหลม 

ในกฬีาชนดิใดชนดิหนึง่นัน้	 เป็นเรือ่งท่ีต้องฝึกตน

เป็นเรือ่งทีจ่ะต้องสร้างขึน้	ไม่ใช่เป็นเรือ่งทีเ่กดิอยู่

ที่ใดหรือมีฐานะอย่างไร	 ดังนั้นเรื่องฐานะยากด ี

มีจนน่าจะตัดออกไปได้	 เพียงแต่ว่าการมีฐานะ 

ที่ดีนั้น	อาจจะทำาให้ได้รับการฝึกฝนที่ดีมาก	และ

ก็ได้พบกับครูที่สอนได้อะไรได้ดี	 แล้วในขณะ

เดยีวกนันัน้กอ็าจจะพบกบัสิง่ทีด่	ีๆ	ในการฝึกตนได้ 

นี่อย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ	ในการแข่งขันกีฬาอาเซียน 

ท่ีผ่านไปครัง้นีน้ัน้	 ทุกคนควรท่ีจะเรยีนรู	้ ลูกศษิย์

เวลาดูกฬีาต้องเรยีนรูว่้าทำาไมนกักฬีาบางชาตนิัน้	

เขายั้งเท้าไม่อยู่ถึงได้ไปเหยียบศีรษะคนอื่นเขา 

ในการแข่งขัน	 เรื่องนี้มันต้องมีที่มาที่ไป	 เคยพูด

กันแล้วว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุ	 เมื่อเป็นดั่งนี้นั้นจะ

พบว่านักกีฬาบางชาตินั้นอาจจะมีกิริยาอาการ

ทีไ่ม่น่านบัถอื	ไม่น่าคบ	ทำาให้คนดคูนชมมองไปถงึว่า 

คนประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นหรือ	 คนประเทศนี ้

เป็นอย่างนี้หรือ	 ไปติเรือทั้งโกลน	 ซึ่งมันก็เป็น

น่าจะถูกต้องแต่มันก็เป็นภาพที่ไม่ดี	 มาบัดนี้ต้อง

ปรบมือให้นักกีฬาไทย	 เหรียญทองจะได้เท่าไร 

ก็ช่างเถิดแต่ถ้าครูมีเหรียญทองให้จะให้ทุกคนนั่นแหละ	

เพราะอย่างน้อยเขากเ็ป็นผูท้ีต่ัง้ใจดทีีส่ดุ	ดกีว่าพูด 

แล้วไม่ไปแข่งขนั	 ดกีว่าทีเ่ก่งแต่นอกสนาม	 ถ้าลงสนาม

ไปแล้วแข่งขันให้กับประเทศของเรา	จะแพ้หรือชนะ 

กเ็ป็นไปได้ทัง้นัน้	 ดงันัน้ต้องให้กำาลงัใจกนัให้เกยีรตกินั 

ที่สำาคัญเป็นการไปสร้างชื่อเสียงที่ดีมากให้กับ 

ประเทศของเรา	กค็อืไปแสดงความมนีำา้ใจเป็นนกักฬีา 

ม.ร. ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 /2558

วันที่ 9 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร สวป. ชั้น 7

และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด โทร. 0-2310-8614-24

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จัดพิธีปัจฉิมเทศนักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหาร-

การศึกษา	 โครงการพิเศษ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	รุ่นที่	 5	จังหวัดเชียงใหม่	รุ่นที่	 11	จังหวัดน่าน	รุ่นที่	 10 

และจงัหวดัภเูกต็	 รุน่ที	่ 6	 โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์ หาสาสน์ศร ีคณบดคีณะศกึษาศาสตร์	 เป็นประธาน 

และมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ตลอดจนนักศึกษาปริญญาโท	 ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 27	 มิถุนายน	 2558	 

ณ	ห้องประชุม	322	ชั้น	3	อาคารสุโขทัย

	 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศร	ีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กล่าวว่าขอแสดงความยินดี

กับว่าทีม่หาบณัฑติทางด้านการบรหิารการศกึษา	 ทีก่ำาลงัจะสำาเรจ็การศกึษาและนำาความรูค้วามสามารถทีไ่ด้รบั

จากการเรียนไปพัฒนาตนเองออกไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ	ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ	

ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกความรัก	ความผูกพันกับสถาบันการศึกษา	การปัจฉิมนิเทศถือเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติที่จัดให้กับนักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษา	เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต	มหาบัณฑิต	ที่จะออกไป 

ปฏิบัติหน้าที่รับใช้บ้านเมืองด้วยความรู้คู่คุณธรรม		

 “มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 ไม่จำากัดเพศ	อายุ	 ฐานะ	 

และผูท้ีม่งีานทำากส็ามารถมาเรยีนได้	 ซึง่สถาบนัการศึกษาแห่งนีไ้ด้ช่วยเหลือคนจำานวนมากให้มทีีย่นือยูใ่นสงัคม 

อย่างมศีกัดิศ์ร	ีมคีวามรู	้ความสามารถ	ออกไปทำางานเลีย้งดตูนเอง	ครอบครวั	ทำาประโยชน์เพือ่สงัคมส่วนรวม	

และขอฝากว่าที่มหาบัณฑิตว่า	 ขอให้ช่วยกันดูแลรักษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงแห่งนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ม ี

สถานที่เรียนหนังสือในอนาคตและช่วยกันประชาสัมพันธ์ถึงหลักสูตร	Pre-degree	 (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. ปัจฉิมนิเทศปริญญาโทภาคพิเศษ บริหารการศึกษา


