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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
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วันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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ชาวรามคำาแหงประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานทำาความดี

ร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคล ปี2558-2560

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร. จัดประชุม “ผลสัมฤทธ์ิ

ของระบบการสอนทางไกลฯ”

(อ่านต่อหน้า 2)

 

   
 ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ ป.โท
สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงรับสมัครผู้สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  

รุ่นที่ 19 ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร  

36 หน่วยกิต ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร

รวมศึกษาดูงานที่ฮ่องกง 155,000 บาท หรือ

ดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 170,000 บาท แบ่งชำาระ 

7  งวด     เรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง   (หัวหมาก)  

 กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ - วันพุธ  

เวลา 17.00 - 21.00 น.

อธิการบดีให้ โอวาทนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการปณิธานความด ี

ปีมหามงคล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปี พ.ศ. 2558 - 2560 

เชญิชวนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ นกัศกึษา และศิษย์เก่า  

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานทำาความดี นำาโดย 

หม่อมหลวงปนดัดา ดศิกลุ รฐัมนตรปีระจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

และปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี และอธิการบดี ม.ร. ในวันที่  

5 สงิหาคม 2558 ณ อาคารหอประชมุพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด ี ม.ร. 

เปิดเผยว่า ด้วยในปี พ.ศ.2558 - 2560 เป็นช่วงระยะเวลาที่มี

วาระอันเป็นมหามงคลเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี คือ ในปี พ.ศ.2558

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานให้โอวาทในการปฐมนิเทศ 

นกัศกึษาใหม่ ประจำาปีการศกึษา 2558 ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

พร้อมทัง้ถ่ายทอดสดโทรทศัน์วงจรปิดทกุอาคารเรยีน และถ่ายทอดสด 

ผ่านดาวเทียมจากอาคารคนฑี (KTB) ชั้น 2 วิทยาเขตบางนาไปยัง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 23 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 

7 กรกฎาคม 2558 

 ภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกคณะร่วมต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่ โดยก่อนเริ่มการปฐมนิเทศ นายก้องเกียรติ วุฒินาม 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และนางสาวสุกัญญา บัวทอง นักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนนักศึกษามอบพวงมาลัยให้แก่อธิการบดี 

เพ่ือแสดงถึงการมอบตวัเป็นลกูศษิย์ของมหาวทิยาลยั และมนีายณฐัปกรณ์ 

พชิญปัญญาธรรม ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครวั จงัหวดัมกุดาหาร ศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์ และนายประภาส กรษันยัรววิงค์ ศษิย์เก่าคณะนติศิาสตร์  

เป็นเสมียนทนาย ประจำาสำานักงานทนายความ ฐยาทนายความ จังหวัดพัทลุง ร่วมแนะนำาเส้นทางสู่ความสำาเร็จให้แก่นักศึกษาใหม่ด้วย

 ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการ

เร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิของระบบการสอนทางไกลส่วนภูมิภาค ในรอบ 

สองทศวรรษ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน และมี อาจารย์ 

ดร.ว่าท่ีร.ต.สมชัย  อวเกียรติ  รองอธิการบดีฝ่ายสำานักงานวิทยบริการ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

จำานวน 160 คน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 

อาคารสวรรคโลก

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กล่าวว่าปัจจุบันระบบการเรียนการสอน

   
 ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์ (ฟรี)
 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ใน

สำานักงาน” คร้ังท่ี 3/58 สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ฟรี เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

หลักสูตรท่ีเปิดอบรม Windows 7- Word 2010 - Excel  

2010 - Power Point 2010 - Internet (Google Chrome)  

มีกลุ่มให้เลือกอบรม ดังน้ี 

✰	กลุ่มวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ 

เวลา 09.00-13.00 น. อบรมวันท่ี 27 ก.ค.-19 ส.ค. 58 

✰	กลุ่มวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ 

เวลา 09.00-13.00 น. อบรมวันท่ี 25 ก.ค.-18 ส.ค. 58 

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8800 ต่อ 

2269, 0-2310-8853 หรือ www.ctc.ru.ac.th(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558                                                             (ต่อจากหน้า 1) 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเสาเอก

และเป็นตกักสลิาทางการศกึษาอย่างแท้จรงิ ช่วยปลกูฝัง 

ให้ลูกศิษย์ที่มุ่งหวังมาเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี 

ได้มโีอกาสทีจ่ะใช้เวลาส่วนหนึง่ของชวีติในการเรยีน 

อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะการเรียนหนังสือมีคุณค่ายิ่ง 

ส่วนคณาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะ

จัดการศึกษาให้กับทุกๆคนที่ปรารถนามาเรียนที่นี่ 

รามฯจะดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน ให้สมกับที ่

ผู ้ปกครองตั้งใจฝากลูกหลานให้มาอยู่ในอ้อมอก  

จะดูแลอบรมส่ังสอนทั้งวิชาความรู ้และวิชาชีวิต 

ให้กบันกัศกึษา สิง่นีจ้ะเป็นคำามัน่สญัญาทีค่รมูอบให้ 

กับลูกศิษย์ทุกคน

 “วันนี้ทุกคนที่มาเรียนหนังสือย่อมมีความฝัน 

ที่อยากประกอบอาชีพและประสบความส�าเร็จ 

อาจารย์ทุกคนขอสัญญาว่า จะช่วยท�าความฝันของ

ลูกหลานให้เป็นจริง ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความ

มุง่มัน่ทีจ่ะไปให้ถงึจดุหมายปลายทางใหญ่ เมือ่สมคัร

เข้ามาเรียนแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้จบ 

ขอให้นึกถึงความมุ่งมั่นวันนี้ แล้วสัญญาว่าจะเรียน

ให้จบให้ได้ ขอให้นึกภาพของตนเองที่จะเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในอนาคต แม้ว่าหลายคน 

เข้ามาเรยีนแล้วหยดุเรยีนกลางคนั เพราะการเรยีนรามฯ

นักศึกษาต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก หลายคนต้อง

เดินทางไกลมาเรียน ก็อย่าท้อถอย ขอให้มุมานะ

พยายามต่อไป” 

 อธกิารบด ี กล่าวต่อไปว่า ม.รามคำาแหงก่อต้ังขึน้ 

เมือ่ปี 2514 ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

พ.ศ. 2514 เพื่อรองรับนักเรียน ม.ปลายที่จบออกมา

จำานวนมากกว่าทีส่ถาบนัการศกึษาเปิดรบั       จงึนบัเป็น 

ความโชคดีทีผู่ใ้หญ่ของบ้านเมอืงในขณะนัน้คดิก่อตัง้ ม.ร. 

ขึ้นมาให้มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น 

คอื เป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา ตามแบบมหาวทิยาลยั

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองที่ปิดตัวลงไปแล้ว 

 “รามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส

ทางการศึกษา เป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา  คอื เป็นหนึง่ 

มหาวิทยาลัยสองระบบ มีระบบการเรียนการสอน 

ท้ังระบบเปิดและระบบปิด ถ้านักศกึษามีความประสงค์

มาเรียนกม็คีณาจารย์สอนในทกุวชิา เหมือนมหาวทิยาลัยปิด 

ส่วนนักศึกษาที่ไม่สะดวกเข้าเรียนหรือต้องทำางาน

ไปด้วยเรียนไปด้วย ก็มีสื่อการสอนต่างๆ ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต และการเรียนการสอนทางไกล

ม.ร.จัดประชุมฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากนั้นแล้ว ตลอดระยะเวลา 44 ปี รามฯ 

ได้พิสูจน์และลบค�าสบประมาทของสังคมได้หมด 

รามฯมุ ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปท�างาน 

สร ้างประโยชน์และคุณูปการให้แก ่บ ้านเมือง 

ในทุกสาขาอาชีพ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า- 

ราชการจงัหวดั อบจ. อบต. ผูน้�าท้องถิน่หลายจงัหวดั  

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล มาถึงวันนี้มีผู้ที่จบการศึกษา

ไปแล้วมีจ�านวน 875,134 คน ในทุกวงการภาครัฐ 

ภาคเอกชน เป็นลูกศิษย์รามฯที่เข้าไปท�างานทั้งสิ้น” 

 อธกิารบด ี กล่าวถงึการเรยีนการสอนในภมิูภาคว่า 

ปัจจุบันรามคำาแหงเปิดสาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง 

และมีศูนย์สอบทั่วประเทศ 39 แห่ง ซึ่งรามคำาแหง

ต้องการเปิดโอกาสให้คนไทยมโีอกาสได้เรียนหนงัสือ  

ให้ผู้ที่ต้องการเรียน ได้เรียนใกล้บ้าน และยังได้ดูแล

พ่อแม่ท่ีอยู่ต่างจังหวัด อีกท้ัง ยังได้ขยายการศึกษา

ไปยงัต่างประเทศถงึ 30 กว่าประเทศทัว่ทกุทวปีทัว่โลก 

ทำาให้คนไทยท่ีไปอยู่ต่างประเทศได้เรยีนหนงัสือด้วย

 “มหีลายคนท่ีมาเรียนหนงัสือแล้วต้องห่างไกล

พ่อแม่ มาอยู่หอพัก ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าหลง

ฟุ้งเฟ้อไปตามสมัย ขอให้นึกถึงพ่อแม่ นึกถึงคนท่ี

คอยจะเหน็ความสำาเรจ็ของเรา ให้ระลกึว่าเงนิทกุบาท

ทุกสตางค์ท่ีใช้จ่ายล้วนมาจากหยาดเหงื่อของพ่อแม่

ที่ทำางานเพื่อส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือ ทำาให้พ่อแม่

สบายใจว่าเรามาเรยีนหนงัสอื และเมือ่มเีวลากใ็ห้ส่งข่าว

ถึงพ่อแม่อย่าห่างหายไป  

 อยากให้นักศึกษาสัญญาว่าจะต้องเรียนให้จบ 

ทำาความฝันให้ประสบความสำาเรจ็ ครอูาจารย์จะช่วย 

สานฝันและให้กำาลงัใจ นกัศกึษาจะมอีาจารย์ทีป่รกึษา 

ของตนเอง นักศกึษาสามารถเข้าพบอาจารย์ได้ทีค่ณะ 

เพ่ือรับคำาแนะนำาท่ีดี ไม่ว่าจะเรียนในสาขาใดก็ตาม 

นอกจากนี้ รามฯยังให้นักศึกษาเรียน ‘วิชาความรู ้

คูค่ณุธรรม’ โดยไม่คดิค่าหน่วยกติ แต่นกัศกึษาต้องผ่าน

การเรียนวิชานี้จึงจะสำาเร็จการศึกษาได้ เพื่อส่งเสริม

ให้นักศึกษาจบไปเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม” 

 อธกิารบด ีกล่าวถงึวนัสำาคญัของมหาวทิยาลยัว่า 

ม.ร.มวีนัสำาคญั คอื วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัสถาปนา 

ของมหาวิทยาลัย เป็นวันที่ชาวรามคำาแหงมีความ 

ภาคภูมิใจอย่างหาท่ีสุดมิได้เม่ือพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวพร ้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ ้าฯ

พระบรมราชนินีาถ เสดจ็มาพระราชทานปรญิญาบตัร

แก่บัณฑิตรามฯ รุ่น 1 ที่หัวหมาก เมื่อปี 2518 และ 

วันที่ 17 มกราคม วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

เป็นวันรัฐพิธีที่ชาวรามคำาแหงจัดให้มีพิธีสักการะ 

และถวายราชสกัการะทกุๆปี มต้ีนไม้ประจ�ามหาวทิยาลยั 

คือ ต้นสุพรรณิการ์ เป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่

มหาวิทยาลัยเปรียบได้ดั่งบัณฑิตรามฯที่สามารถ

เจริญงอกงามได้ทุกที่ทุกถิ่น 

 ท้ายที่สุด อธิการบดี ยืนยันว่า “ขอต้อนรับ

นักศึกษาทุกคนด้วยความยินดี ขอบคุณนักศึกษา 

ที่มุ่งมั่นมาเรียนหนังสือ ขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง

ที่สนับสนุนให้ลูกหลานมาเรียนที่รามฯ เรายินดีรับ

ลกูหลานของท่าน มาปลกูฝังสตปัิญญา อบรมสัง่สอน 

และให้วิชาความรู ้ เหมือนเป็นลูกหลานของเรา 

คนหนึง่ด้วย ขอให้นกัศกึษาเรยีนหนงัสอืด้วยความสขุ

และประสบความส�าเร็จในชีวิต”

ทางไกลส่วนภูมภิาค เป็นสิง่ท่ีสถาบันการศกึษาต่างๆ 

ให้ความสนใจและวางแผนดำาเนนิการแล้วในบางแห่ง 

เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยรามคำาแหงต้องเร่งพัฒนา

และปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ทำา

มากว่า 20 ปี ใหล้ำ้าหน้าและทันสมัยมากขึ้น ทั้งเรื่อง

การเปิด คอร์ส-ออนไลน์ คอร์ส-ออนดมีานด์ การเรยีน 

การสอน e-Learning และการจดัทำากระบวนวชิาต่างๆ

ในรปูแบบของ e-Book ซึง่การจดัประชมุเสวนาครัง้นี้

จะทำาให้คณาจารย์และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้พูดคยุ

และหาข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำามาพัฒนา

ปรับปรุงระบบ รองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย

 “ได้มีโอกาสไปสอนในสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดต่างๆ และได้ตรวจดูระบบเครือข่ายการสอน

ทางไกล พบว่ามีเสถียรภาพค่อนข้างดีและทันสมัย 

ท้ังน้ีต้ังใจว่าในอนาคตอันใกล้จะเปิดหลักสูตรการเรียน 

การสอนทางไกลในระดับช้ันปริญญาโทท้ังหลักสูตร

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปอย่างทั่วถึง”   

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันนี้สถาบัน

อุดมศึกษาทุกแห่ง ประสบปัญหาเร่ืองจำานวนนักศึกษา

ที่น้อยลงอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

เสร็จสิ้นแล้ว ถือว่าประสบความสำาเร็จเกินเป้าหมาย 

ท่ีต้ังไว้ และมีการขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจท่ีสมัครเป็น 

นักศึกษาไม่ทันในช่วงท่ีผ่านมา หรือผู้ท่ียังรอเอกสาร

ประกอบการสมัครได้สมัครแล้วเสร็จในภาคการศึกษาน้ี 

ทั้งนี้ในปีการศึกษาต่อไป มหาวิทยาลัยจะปรับแผน 

การรับสมัครนักศึกษาให้เข้าถึงกลุ่มคนทำางานมากย่ิงข้ึน  

เพื่อรองรับคนทำางานในตลาดแรงงานที่ยังไม่สำาเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษา 

และเอื้อต่อคนที่ทำางานไม่มีเวลาเข้าเรียน ให้พวกเขา

ได้เรียนหนังสือและสำาเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเองต่อไป



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “เมือ่ลมฝนบนฟ้ามาลิว่ ต้นไม้พลิว้

ลู่กิ่งใบ เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป 

แต่เหล่าไม้ยิ่งกลับงาม...”

 ข้างต้นนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์

ชือ่ “สายฝน” ซึง่ ภาคภมู ิวงศ์ภมู ิ เชญิมา 

ในภาพยนตร์ชดุ “คตีราชนพินธ์ บทเพลง

ในดวงใจราษฎร์”  ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อ

 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 

 ภาคภูมิใช ้ เพลงนี้ในภาพยนตร์

เรื่อง “ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง”

 แน่นอน เรื่องนี้เป็นเรื่องของ สืบ 

นาคะเสถียร ซ่ึงเป็นตำานานของห้วยขาแข้ง 

จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดที่มหาวิทยาลัย-

รามคำ าแหงไป ต้ังสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติเป็นแห่งแรกๆ

 ชีวิตการต่อสู้ของคุณสืบ เป็นการ

ทำางานเพื่อส่วนรวม

 ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค ไม่ยอมแพ้

ต่อคนไม่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้คน

รุ่นใหม่

 ภาคภูมิบอกว่า

 ในช ่วงเวลาที่ประเทศของเรา 

ขาดผู้นำาทางความคิดบางอย่าง เรื่องของ

สืบ นาคะเสถียร เป็นเรื่องที่น่าจะถูกหยิบ 

ขึ้นมาเล่า

 เพราะเรามแีต่ตวัอย่างแบบตวัใครตวัมนั

 ไอ้นี่รวย ไอ้นี่เจ๋ง ไอ้นี่มีอำานาจ 

แต่ไม่มใีครคดิว่า  เราต้องทำาเพือ่ส่วนรวม

 คนรุ ่นใหม่น่าจะเห็นว่าการเสีย

สละมิใช่เรื่องโง่

 นักเรียนสาธิตรามฯวัยเพียง 17 มุ่งมั่นเรียนกฎหมายในระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ หลังจบ 

ม.ปลายมาหมาดๆสะสมหน่วยกิตได้ 128 หน่วยกิต เรียนอีก 4 วิชา จบปริญญาตรีได้อย่างที่หวังและตั้งใจ 

หลังจากนี้เตรียมสานฝันเป็นผู้พิพากษา เรียนต่อระดับปริญญาโทและเนติบัณฑิต

 นางสาวประวณ์ีธดิา จารนุลิ ‘น�า้เพชร’ เข้าเรยีน 

ระบบ Pre-degree ขณะเรียนชั้น ม.4 อายุ 15 ปี  

เมื่อจบการศึกษาชั้น ม.ปลายจากโรงเรียนสาธิต-

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง แผนการเรียนความเป็นเลิศ 

สามารถสะสมหน่วยกติได้ 128 หน่วยกติ มาเทยีบโอน

เรียนอีกเพียง 4 วิชา ใช้เวลาเรียนเพิ่ม 1 เทอม ก็จะ

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะที่อายุ  17  ปี

 “เธอเข้าเรยีนระบบ Pre-degree คณะนติศิาสตร์ 

เพราะสนใจด้านกฎหมาย เนือ่งจากอาชพีนกักฎหมาย 

เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาต้ังแต่เด็กโดยมีคุณพ่อ รองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ�า 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นแบบอย่างและช่วยแนะน�าให้มาสมัครเรียนตั้งแต่ ม.4”

 น�้าเพชร เผยเทคนิคการเรียนว่า เวลาเรียนทั้งสองแห่งพร้อมกัน เพชรให้

ความสำาคัญกับการเรียนชั้น ม.ปลายเป็นหลัก การเรียน Pre-degree ด้านกฎหมาย 

เพชรจะเน้นที่การท่องมาตราอย่างต่อเนื่องทุกคร้ังที่ว่างจากการเรียนชั้น ม.ปลาย  

โดยจะใช้เวลามากทีส่ดุในช่วงปิดเทอม  ท่องตวับทหรอืประมวลกฎหมายของแต่ละวชิา 

ให้แม่นยำา และลองทำาข้อสอบเก่าเป็นประจำา 

 ส่วนการเรียนในห้องเรียน เพชรก็ตั้งใจเรียนในห้องให้มาก หากมีข้อสงสัย

ก็จะถามอาจารย์ แล้วกลับมาอ่านทบทวนบ่อยๆ เพชรจะแบ่งเวลาให้ชัดเจน ถึงม ี

หนังสือหลายเล่ม แต่ถ้าเราไม่หยิบมันมาอ่าน มันก็จะกลายเป็นเศษกระดาษ วางทิ้งไว้อย่างนั้น ช่วงที ่

อ่านหนังสือแรกๆมีท้อบ้าง เพราะไม่เข้าใจ ทำาให้รู้สึกเหนื่อย และไม่อยากอ่านต่อ แต่เมื่อเราปรับตัวได้  

เราจะรู้สึกสนุกและเกิดความเข้าใจไปพร้อมกัน

 “ความฝันของเธอ คือก้าวไปเป็นผู้พิพากษา ซึ่งหลังจากเรียนจบปริญญาตรีในอีก 1 เทอมข้างหน้า  

เธอวางแผนอนาคตไว้ว่าจะเรียนต่อด้านกฎหมายระดับปริญญาโท ควบคู่ไปกับการเรียนเนติบัณฑิต โดยจะ

น�าความรู้ที่ได้ไปสอบท�างานในศาลต่อไป” 

 น�้าเพชร เล่าว่า เธออยากเรียนด้านกฎหมายเพราะมีแรงผลักดันจากครอบครัว และเห็นความสำาคัญ

ในการทำางานทีก่ว้างขวาง มัน่คง และสามารถนำาความรูม้าใช้ในชวีติประจำาวนัได้ เป็นสิง่ทีฝั่นโดยไม่มใีครบงัคบั  

และจะมคีตปิระจำาใจทีค่ณุพ่อสอนเพชรเสมอว่า หลักในการเรียนกฎหมายให้เก่งคือ    “จ�าได้ เข้าใจ และใช้เป็น 

จ�าได้ คือ จ�าตัวบทกฎหมายได้ เข้าใจ คือ เข้าใจและตีความได้  ใช้เป็น คือ เอาไปใช้ปรับกับข้อเท็จจริงได้” 

 ขณะเดยีวกนัชวีตินกัเรยีน ม.ปลายของเพชร เพชรใช้ชวีติปกติ

เหมอืนเพ่ือนคนอ่ืน เพชรอ่านหนังสือเยอะก็จรงิ แต่ไม่ได้อ่าน 

ตลอดเวลา เวลาว่างชอบดหูนงั ฟังเพลง และไปเทีย่วกับเพ่ือนๆ

และครอบครัวตลอด กิจกรรมของโรงเรียนซึ่งเพชรอยู่ห้อง- 

โอลมิปิก กจ็ะร่วมกจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนและทำากจิกรรม 

ทางวชิาการ เช่น โครงงานวทิยาศาสตร์ โครงงานคณติศาสตร์ 

และเคยได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดียอดเยี่ยมระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ซึ่งหลังจากจบ ม.6แล้ว เพชรได้เกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.95ด้วย

 ‘ว่าที่บัณฑิตนักกฎหมาย’ ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากเรียนระบบ Pre-degree และอยากค้นหาตัวเองก่อน

ใครว่า “ระบบPre-degree เปิดให้นักเรียน ม.ปลายมาเรียนสะสมหน่วยกิตและวิชาเรียนในระดับอุดมศึกษา

ควบคู่ได้ ท�าให้มีโอกาสทางการศึกษาอีกเส้นทางหนึ่งและช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนระดับปริญญาตรี 

ท�าให้มเีวลาในการพฒันาตวัเองมากขึน้ เมือ่เรามปีระสบการณ์มากกว่าคนอืน่ เรากจ็ะมโีอกาสมากกว่าคนอืน่ 

และประสบความส�าเร็จได้เร็ว ความฝันก็จะอยู่แค่เอื้อม การเรียนให้ประสบความส�าเร็จ ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรา

มีความตั้งใจ และความมุ่งมั่น”

‘น้ำ�เพชร’ นักเรียนวัย 17 เตรียมจบปริญญ�ตรี
ส�นฝันเป็นนักกฎหม�ยเรียนต่อ ป.โท-เนติบัณฑิต



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 สำานกัประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการ “อบรม

ผูต้รวจคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร” ให้แก่คณาจารย์และอาจารย์ประจำาหลกัสตูร 

โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วฒิุศักดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นประธาน และมผีูช่้วยศาสตราจารย์ปราน ีพรรณวเิชยีร จากสำานกังานคณะกรรมการ-

การอุดมศึกษา (สกอ.)เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 802 

ชั้น 8 อาคารท่าชัย

 โอกาสนี้ ผศ.สุวิไล เรียงวัฒนสุข รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

กล่าวรายงานว่าตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนา 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ตั้งแต ่

ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป ประกอบด้วยการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร 

ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทั้งน้ี สกอ.ให้ความสำาคัญกับการประกันคุณภาพ-

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จึงกำาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำาหนด คุณภาพบัณฑิต การส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา คุณภาพอาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน และประเมินผู้เรียน 

รวมทั้ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวบ่งช้ี 

และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่ สกอ.กำาหนด

 สำานกัประกนัคณุภาพการศึกษา เหน็ความจำาเป็นในการจดัโครงการอบรมครัง้น้ี 

เพือ่พฒันาผูต้รวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขึน้ 

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี ้

และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและมีทักษะในการทำาหน้าที ่

ผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ

มีความสำาคัญ โดยเฉพาะระดับหลักสูตร เป็นเรื่องที่อาจารย์ในทุกคณะจะต้องรับ

ทราบและนำาไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอฝากให้อาจารย์ช่วยกันคิดให้

เป็นรปูธรรม และเตรยีมพร้อมกับการประกันคณุภาพของมหาวทิยาลัยทีก่ำาลังจะมีขึน้ 

ขอให้ช่วยนำาพามหาวิทยาลัยให้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพไปด้วยดี พร้อมทั้ง 

นำาส่ิงที่วิทยากรนำาเสนอเร่ืองตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ

ไปพัฒนางานประกันของคณะให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 ขอขอบคณุผูเ้ข้าอบรมทัง้คณะผูบ้รหิาร คณบด ี และอาจารย์ประจำาหลกัสตูร 

ทกุคณะ และผูช่้วยศาสตราจารย์ปราน ี พรรณวเิชยีร วทิยากรจาก สกอ.ทีใ่ห้เกยีรติ 

มาบรรยายให้แก่ ม.ร.เป็นประจำา รวมถงึวทิยากรกลุม่อกี 3 ท่าน คอืผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.พนัธ์ศกัดิ ์พลสารมัย์ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย์ 

ดร.ลลิลี ่กาวต๊ีะ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อษุาพร เสวกว ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน 

สำาหรับนักศกึษาชัน้ปีที ่1 (นกัศึกษาใหม่)ทีม่กีารเรียนการสอนเฉพาะวทิยาเขตบางนา 

ประจำาปีการศกึษา 2558 โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธานชีแ้จง เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชมุ 

ชั้น 3 อาคารสุโขทัย 

 โอกาสนี ้ ผศ.วฒุศิกัดิ ์ อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวว่าการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขตบางนา 

ปัญหาที่อาจารย์จะต้องมาพิจารณาร่วมกัน คือ ให้สังเกตว่าในภาคแรกจะมีนักศึกษา

ชัน้ปีที ่ 1 เข้ามาฟังบรรยายกันจำานวนมาก แต่พอเรียนไปสกัพกันกัศกึษาค่อยๆหายไป 

จากห้องเรียน ผลกระทบที่ตามมา คือ ตัวเลขของนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 2 มี

สดัส่วนหายไป ซึง่กต้็องยอมรับว่ารามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลยัตลาดวชิา เมือ่นกัศกึษา 

เข้าห้องเรยีนไปได้สกัพกัจะคุน้เคยกบัสือ่การสอนทางอนิเทอร์เนต็ และเรยีนรูช่้องทาง

ที่ไม่ต้องมาเข้าเรียน ทำาให้จำานวนนักศึกษาลดหายไปก็เป็นได้ 

 ดังนั้น ขอฝากอาจารย์ผู้สอนได้ช่วยกระตุ้นด้วยการพูดคุยทำาความเข้าใจกับ 

นักศึกษาว่า แม้ว่ารามฯจะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา แต่การเข้าห้องเรียนมาฟัง 

คำาบรรยายก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเอง อยากให้อาจารย์แสดงความห่วงใย 

สร้างบรรยากาศในการเรียนให้เกิดความอบอุ่น เชื่อว่าถ้านักศึกษามาเข้าเรียนหรือ 

มาทำากจิกรรมในมหาวทิยาลัย พวกเขาจะเกิดความรักและความผกูพนักบัมหาวทิยาลยั

อย่างแน่นอน

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าบรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่จะค่อยๆ 

เปลี่ยนไป ในปีนี้มีนักศึกษาจบ ม. ปลาย ประมาณ 120,000 คน ประกาศรับ 

แอดมิชชั่นไปแล้ว ประมาณ 90,000 คน ในส่วนที่เหลือนักศึกษาก็จะเลือกเรียน 

ในสถาบันต่างๆกันไป ฉะนั้น อาจารย์หลายท่านอาจเป็นอาจารย์คนแรกที่นักศึกษา

จะได้รูจ้กั ขอให้สร้างความประทบัใจ เล่าตวัอย่างของคนทีป่ระสบความสำาเรจ็จากรามฯ

ให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจมาเข้าเรียน และสามารถเรียนให้จบได้ตามเกณฑ์  

 นอกจากนี้แล้ว ทุกภาคการเรียน วิทยาเขตบางนาจะแจ้งให้คณะระบุชื่อ

อาจารย์ผูส้อนมาให้ชดัเจน และการจดัอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวชิา ทีก่ระบวนวชิาหนึง่

มีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ขอให้จัดตารางการสอนให้ลงตัว ไม่ซำ้าหัวข้อกัน อีกทั้ง  

ขอความร่วมมอืให้อาจารย์เข้าสอนให้ตรงเวลา อย่าปล่อยให้ห้องเรยีนว่างโดยไม่มผีูส้อน 

ถ้าคาบเรียนใดที่อาจารย์มีเหตุจำาเป็นต้องงดบรรยาย ขอให้แจ้งให้ผู้ประสานงานของ

วิทยาเขตบางนาได้รับทราบล่วงหน้าประมาณ 1 อาทิตย์ เพราะนักศึกษาหลายคน 

เดินทางไกลเพื่อมาเรียนหนังสือ นักศึกษาจะได้รู้และวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้ 

 สำาหรับผู้ประสานงานการเรียนการสอน วิทยาเขตบางนา สามารถติดต่อได้ที่ 

นางอัญชไม  สุขี  ผูป้ระสานงานการเรียนการสอนทัว่ไป โทร.089-893-7634 

นางสาวนพชนัญ  จันทมาศ ผู้ประสานงานการเรียนการสอน อาคาร PBB201-501 

นายสายยนต์  จันทร์หนิ้ว  ผู้ประสานงานการเรียนการสอน อาคาร BNB8, 10, 11

นายอาคม  ชายขุนทด  ผู้ประสานงานการเรียนการสอน อาคาร KTB 201-501 

 ✤ กรณีเกิดปัญหาใดๆให้ติดต่อได้ท่ี หน่วยบริการการศึกษา งานกิจการ

และบริการนักศึกษา อาคารพระบาง (PBB)  ชั้นล่าง โทร.0-2397-6301

 “ขอฝากให้อาจารย์ช่วยกนัดแูลนกัศึกษา ซึง่มหาวทิยาลยักป็รบัภมูทิศัน์ ซุม้นกัศกึษา 

ให้บรรยากาศน่าอยูแ่ละปลอดภัยมากขึน้ นกัศึกษาหลายคนพงึพอใจและมหาวทิยาลยั

จะเร่งปรับปรุงเพิ่มเติมในอีกหลายส่วนตามล�าดับ 

 อยากให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น มหาวิทยาลัย

มีสื่อหลัก คือ หนังสือพิมพ์ข่าวรามค�าแหง เว็บไซต์ www.ru.ac.th  Facebook : PR 

Ramkhamhaeng University มีช่องทางการสื่อสารหลายทางที่นักศึกษาสามารถ

รับทราบข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ เช่น วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช วันสถาปนา-

มหาวทิยาลยั หรอืกจิกรรมสร้างจติสาธารณะทีม่ใีนมหาวทิยาลยั ขอให้อาจารย์ผูส้อน 

ช่วยกันดูแลนักศึกษาให้เหมือนลูกหลานของตนเอง แล้วนักศึกษาเหล่าน้ันก็จะเกิด

ความรักความผูกพันกับมหาวิทยาลัย”

คณาจารย์ ม.ร. ประชุมทำาความเข้าใจ

การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558

ม.ร. อบรมผู้ตรวจคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ                        aseanlang_ram@yahoo.

ตอน ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 วลทีีผ่มนำามาข้ึนเป็นช่ือของตอนน้ีมีมานานแล้ว แต่ไม่ทราบว่าตัง้แต่เมือ่ไหร่ 

ทีจ่รงิข้อความเตม็ ๆ กคื็อ ฝนตกกแ็ช่ง ฝนแล้งกด่็า มนษุย์ปากเหมน็เคีย่วเขญ็เทวดา 

ซึ่งหมายความว่าคนเรานี่ช่างอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้ จนแม้แต่เทวดาก็ยัง 

เอาใจไม่ถูก หรือถ้ายึดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ท่านจะให้

ความหมายของสำานวนนี้ว่า “การทำาอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไป 

ไม่ได้” แต่เรือ่งทีผ่มจะเขยีนตามหวัข้อนีไ้ม่ใช่จะอธบิายสำานวนนะครบั จะเล่าเรือ่ง 

ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เพราะว่าตอนนี้เรา (คนกรุงเทพฯ)

ต้องเผชิญกบัฝนตกนำา้ท่วมบ่อย ๆ   โดยทีใ่นขณะเดยีวกนัเรา (ชาวชนบท) ต้องเผชญิ 

กับภัยแล้งทั้ง ๆ ที่ย่างเข้าหน้าฝนมานานแล้ว

 เรือ่งฝนตกแล้วนำา้ท่วมกรงุเทพฯ ไม่ต้องไปโทษฟ้าโทษฝนให้มาก ต้องโทษ 

ฝีมือคนเรานี่แหละเพราะเดิมกรุงเทพฯ เป็นเวนิสตะวันออก ไปมาสัญจรกัน

ด้วยคลอง พื้นที่คนสร้างตึก สร้างคอนโดสูง ๆ อยู่ในปัจจุบันก็เป็นสวนหรือ 

ทีน่ามาก่อน หรอืบางแห่งเป็นห้วยหนองคลองบงึรองรบันำา้มาเป็นร้อย ๆ ปีแล้ว 

พอเมืองขยายออกมาในพื้นที่เกษตรซึ่งเดิมก็ต้องการนำ้าตามธรรมชาติ ตอนนี้

กลับไม่ต้องการเสียแล้ว แถมพอท่อระบายนำ้าอุดตัน นำ้าไม่มีที่ไปก็ล้นมาท่วม

ถนนหนทาง คนกรุงเทพฯ ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้เรือแจวไปมาหากันเหมือนเมื่อ 

200 ปีก่อนกไ็ปไม่เป็นละสคิรบั เมือ่ทำาอะไรไม่ได้มนษุย์ชาวกรงุเทพฯ กห็าทาง 

ระบายออก จะเห็นได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุค ไลน์ 

หรอืทวติเตอร์ กระหนำา่ด่าคนทีเ่ขาคดิว่าต้องรบัผดิชอบ รบัเละไปตามระเบยีบ 

แต่นี่เป็นเร่ืองธรรมดาเพราะถ้าย้อนไปดูข่าวเก่า ๆ  ได้เลยว่าไม่มีผู้รับผิดชอบ 

ดูแลกทม.คนไหนไม่ถูกด่าเรื่องนำ้าท่วมกรุงเทพฯ เลยแม้แต่คนเดียว 

 เนือ่งจากกรงุเทพฯ เป็นเขตเศรษฐกจิสำาคญั การลงทนุเพ่ือป้องกันปัญหา

นำ้าท่วมจึงเป็นเรื่องใหญ่และทำากันมาทุกยุคทุกสมัย โครงการใหญ่บ้างเล็กบ้าง 

แต่งบฯ ที่ต้องใช้เป็นประจำาก็คือการลอกท่อระบายนำ้าทั่วกรุงและต้องทำาปีละ 

หลายครัง้เสยีด้วย นอกจากนัน้กจ็ะมปีระตรูะบายนำา้เป็นจดุ ๆ พร้อมเครือ่งสบูนำา้

ประจำาพร้อมทำางานตลอด และยังมีเครื่องสูบนำ้าประเภทเคลื่อนท่ีเร็วอีกซึ่ง

จะเตรยีมไว้ช่วงหน้าฝน ส่วนงานใหญ่สดุตอนนีก้ค็อือุโมงค์ยกัษ์ทีมี่เครือ่งสูบนำา้

พลงัมหาศาล พร้อมจะผลกัดนันำา้ออกสูแ่ม่นำา้เจ้าพระยาและอ่าวไทยได้อย่างรวดเรว็ 

แต่คนกรงุฯ อย่าเพิง่ดใีจไปนะครบัเขาว่าอโุมงค์เดยีวไม่พอต้องมอีกี 3-4 อโุมงค์ 

จึงจะแก้ปัญหาได้ ถ้าอย่างนั้นคนกรุงก็คงต้องรออีกนานเพราะแต่ละอุโมงค์

ต้องใช้เวลาสร้างหลายปี แถมบางอุโมงค์ยังมีปัญหาเร่ืองเวนคืนที่ดินและ 

งบประมาณอยูเ่ลย กว่าจะเสรจ็ครบวงจร คนกรงุเทพฯอาจต้องย้ายไปอยูบ่นดอย

แถวเชียงใหม่เชียงรายชั่วคราวไปก่อนถ้าไม่อยากเจอนำ้าท่วม

 มาถึงฝ่ายคนชนบทบ้าง พื้นที่ชนบทส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรซึ่ง

ต้องการนำ้ามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ชนิดของพืชที่ปลูก แต่คงไม่มีใครเถียงว่า

พชืเศรษฐกจิทีส่ำาคญัทีสุ่ดของไทยกคื็อข้าว และข้าวเป็นพชืทีต้่องใช้นำา้มากเสยีด้วย 

เวลาที่เกิดฝนแล้งขึ้นมาชาวนาที่ถือกันว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็ต้อง

ก้มหน้ารับกรรมนี้ไป ที่นาบางแห่งกำาลังใกล้จะเก็บเกี่ยวอยู่แล้วแต่ขาดนำ้าจน

 อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอาเซียนในปัจจุบันมี 10 ประเทศ มีภาษาที่ใช้ใน

การติดต่อสื่อสารระหว่างกันนั้นมากมาย แต่มีเพียงจำานวนไม่กี่ภาษาเท่านั้น

ที่ถูกจัดว่าเป็นภาษาราชการ เช่น ภาษไทย ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร  

ภาษาเวยีดนาม ภาษาฟิลปิิโน (ตากาล็อก) ภาษาจนี ภาษาทมฬิและภาษามลาย ู

(ภาษาอินโดนีเซีย) จากภาษาที่แตกต่างกัน การเรียกชื่อประเทศก็ต่างมีความ

แตกต่างกัน ในคร้ังนี้เราลองมาดูซิว่าการเรียกชื่อประเทศในอาเซียนเป็น 

ภาษามลายูซิว่ามีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยหรือไม่อย่างไร

ภาษามลายู ค�าอ่าน ความหมายภาษาไทย

Nama นามา นามชื่อ

Negara เนอการา นคร/ประเทศ

Persatuan เปิรซาตูวัน สมาคม/ชมรม

Anggota อังโกตา สมาชิก/อวัยวะ

Asia Tenggara อาเซียเติงการา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Brunei Darssalam บรูไนดารุสซาลาม ประเทศบรูไน

Filipina ฟิลิปีนา ประเทศฟิลิปปินส์

Indonesia อินโดเนเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

Kemboja เกิมบูจา ประเทศกัมพูชา

Loas ลาวส์ ประเทศลาว

Malaysia มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

Myanmar เมียนมา ประเทศพม่า

Singapura ซิงาปูรา ประเทศสิงคโปร์

Thailand ไทยแลนด์ ประเทศไทย

Budaya บูดายา วัฒนธรรม

Bahasa บาฮาซา ภาษา
 

 สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ Jumpa lagi

ข้าวยืนต้นตายไปหมด อย่างไรก็ตามปัญหานี้คงไม่ร้ายแรงสำาหรับชาวไร่ชาวนาท่ี

อยู่นอกเขตชลประทาน เพราะเขาจะปลูกต่อเมื่อมีนำ้าแน่นอนแล้วเท่านั้น แต่ผู้ที่

อยู่ในเขตชลประทานซ่ึงอาศยันำา้จากเขือ่นหรอือ่างเกบ็นำา้ สามารถปลกูพชืผลได้ 

โดยไม่ต้องรอฝน พวกนี้แหละครับที่จะมีปัญหาถ้าหากเขื่อนที่กักเก็บนำ้ามนีำ้า 

เหลือน้อยและปล่อยมาให้ได้น้อยเหมือนในปีน้ี คร้ันจะแห่นางแมวขอฝน 

ตามประเพณีโบราณก็ทำาไม่ได้เพราะมีกฎหมายห้ามทรมานสัตว์ออกมาแล้ว  

โทษหนักเสียด้วย 

 เห็นในข่าวท่ีมีชาวบ้านนำาโดเรมอนมาแห่ขอฝนเหมือนกัน แต่ผมว่า 

คงไม่ได้ผลเพราะชื่อบอกว่าแห่นางแมวนะครับแปลว่าแมวตัวเมีย โดเรมอน 

เป็นแมวตัวผู้จะใช้ได้ยังไง ต้องแห่โดเรมีน้องสาวโดเรมอนสิครับน่าจะได้ผลกว่า



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

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

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการThe Idea รายการอาหารเป็นยา รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. ECO 1102  สรุปครั้งที่ 4 ECO 1102  สรุปครั้งที่ 5   ECO 1102  สรุปครั้งที่ 6 POL 1100  ครั้งที่ 1 POL 1100  ครั้งที่ 3

18.00 - 19.00 น. LAW 1002 สรุปครั้งที่ 4 LAW 1002 สรุปครั้งที่ 5 LAW 1002 สรุปครั้งที่ 6 POL 1100  ครั้งที่ 2 POL 1100  ครั้งที่ 4

19.00 - 20.00 น. POL 2203  สรุปครั้งที่ 4 POL 2203  สรุปครั้งที่ 5 POL 2203  สรุปครั้งที่ 6 POL 2103  ครั้งที่ 1 POL 2103  ครั้งที่ 3

20.00 - 21.00 น. POL 4312  สรุปครั้งที่ 4 POL 4312  สรุปครั้งที่ 5 POL 4312  สรุปครั้งที่ 6 POL 2103  ครั้งที่ 2 POL 2103  ครั้งที่ 4

21.00 - 22.00 น. LAW 3008 สรุปครั้งที่ 4 LAW 3008 สรุปครั้งที่ 5 LAW 3008 สรุปครั้งที่ 6 LAW 2013 ครั้งที่ 1 LAW 2013 ครั้งที่ 3

22.00 - 23.00 น. LAW 3009 สรุปครั้งที่ 4 LAW 3009 สรุปครั้งที่ 5 LAW 3009 สรุปครั้งที่ 6 LAW 2013 ครั้งที่ 2 LAW 2013 ครั้งที่ 4

23.00 - 24.00 น. MGT 3204  สรุปครั้งที่ 4 MGT 3204  สรุปครั้งที่ 5 MGT 3204  สรุปครั้งที่ 6 LAW 3011 ครั้งที่ 3 LAW 3011 ครั้งที่ 4

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

      

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการ The Idea รายการ The Idea

12.00 - 13.00 น. ECO 1101 สรุปครั้งที่ 3 ECO 1101 สรุปครั้งที่ 4

13.00 - 14.00 น. PSY 1001 สรุปครั้งที่ 3 PSY 1001 สรุปครั้งที่ 4

14.00 - 15.00 น. PHI 1003 สรุปครั้งที่ 3 PHI 1003 สรุปครั้งที่ 4

15.00 - 16.00 น. LAW 1004 สรุปครั้งที่ 3 LAW 1004 สรุปครั้งที่ 4

16.00 - 17.00 น. SOC 1003 สรุปครั้งที่ 3 SOC 1003 สรุปครั้งที่ 4

17.00 - 18.00 น. THA 1003 สรุปครั้งที่ 3 THA 1003 สรุปครั้งที่ 4

18.00 - 19.00 น. POL 3300 สรุปครั้งที่ 3 POL 3300 สรุปครั้งที่ 4

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ลำาดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ลำาดับท่ี 1-8

   

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103

ระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฎาคม 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร์์)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

แนวปฏิบัติการเยือนและการศึกษาดูงานในสปป.ลาว

 ตามท่ีมข่ีาวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้มหีนงัสอืแจ้งว่า 

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้รายงานให้ทราบว่า ปัจจุบันมี

หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของไทย

นิยมเดินทางไปหารือและศึกษาดูงานที่หน่วยงานราชการและ

สถาบนัการศกึษาของ สปป.ลาว เป็นจำานวนมาก ผ่านช่องทางต่างๆ 

รวมท้ังตดิต่อกนัโดยตรง พบปัญหาและข้อขดัข้อง จงึได้กำาหนดแนวปฏบิติัในการหารอื

และศกึษาดงูานใน สปป.ลาว เพือ่ให้หน่วยงานยดึถอืปฏบิตั ิ เพือ่ไม่ให้เกดิความเข้าใจผดิ

และป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ดังนั้น จึงขอนำาเสนอ

แนวปฏิบัติและแบบคำาร้องการขอประสานงาน สำาหรับการเยือนและการศึกษาดูงาน

ในสปป.ลาว เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านทราบ

 หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษาไทยท่ีประสงค์จะพบปะหารือ 

และดูงานในสปป.ลาว ควรต้องดำาเนินการดังต่อไปนี้

 1. เนื่องจากสปป.ลาว มีนโยบายดำาเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ คือ 

นโยบายประตูเดียว ดังนั้น การจะขอดูงานหรือดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องประสาน

ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยมีหนังสือนำาจากต้นสังกัด ผ่านกระทรวงการ- 

ต่างประเทศไทย อนึ่ง ในกรณีที่คณะใหญ่มาก จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรับรอง

คณะเกิดขึ้น จึงควรเข้าใจด้วยว่าฝ่ายลาวเองจะมีปัญหาในการต้องหางบประมาณ 

ในการรับรองคณะ ซึ่งอาจทำาให้ฝ่ายลาวมีความยุ่งยากในการรับรองคณะ

 2. เอกสารประกอบการขออนุญาตดูงานต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  

(1) วัตถุประสงค์ของการขอเข้าพบหารือ/ดูงาน (2) ร่างประเด็นคำาถาม (3) รายชื่อ

คณะดูงานทั้งหมด และประวัติย่อ (CV) ของหัวหน้าคณะ (4) กำาหนดการเดินทาง 

โดยละเอยีด รวมทัง้รายชือ่โรงแรมทีพ่กั (5) หมายเลขตดิต่อและ email ของผูป้ระสานงานคณะ 

ทัง้หมายเลขในประเทศไทยและหมายเลขในสปป.ลาว เพือ่ความสะดวกในการประสานงาน 

(6) หากมีสื่อมวลชนเดินทางร่วมกับคณะมาเพื่อทำารายการข่าวหรือกิจกรรม ต้องแจ้ง

รายละเอียดสื่อมวลชน อุปกรณ์การถ่ายทำา แผนการถ่ายทำาและ script เพื่อขออนุญาต

จากฝ่ายลาวก่อน ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมสำาหรับสื่อมวลชนในการถ่ายทำาในสปป.ลาว

 3. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องควรประสานงานกับหน่วยราชการของไทย อาท ิ 

ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เพื่อทำาความเข้าใจเก่ียวกับกฎและระเบียบในการ 

ข้ามแดนก่อนเดินทาง

 4. ในกรณเีดนิทางเป็นหมูค่ณะ กฎหมายลาวให้มมีคัคเุทศก์ลาวร่วมเดนิทางด้วย

 5. ข้อควรปฏิบัติที่สปป.ลาวให้ความสำาคัญ (1) แต่งกายชุดสุภาพ ผู้หญิง 

ใส่กระโปรงคลุมเข่า ผู้ชายใส่กางเกงผ้าขายาว นักเรียนนักศึกษาใส่เครื่องแบบ ควร

ใส่รองเท้าหุ้มข้อ ไม่สวมรองเท้าแตะหรือกางเกงยีนส์ (2) รักษามารยาทในการเข้าฟัง

การบรรยายและให้ความเคารพสถานที ่ (3) ตรงต่อเวลา หากไม่สามารถเดนิทางไปถงึ 

ที่หมายได้ตามกำาหนดการ ขอให้แจ้งให้ฝ่ายลาวทราบล่วงหน้า (4) หากประสงค์

ดำาเนินกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาลาว ขอให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาการสอบ (ระดับ

ประถมศึกษา - ท้ายเดือนพฤศจิกายน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- กลางเดือนมิถุนายน 

ระดบัมธัยมปลาย - ต้นเดอืนกรกฎาคม และมหาวทิยาลยั - ช่วงเดอืนสงิหาคม - กนัยายน)

 ประเด็นปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและ 

หลายประเทศในยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย ก็ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการ 

ขอศึกษาดูงานเช่นเดียวกัน 

 นอกจากนี้ เมื่อไปเยือนแล้ว สิ่งที่ควรและไม่ควรทำาใน สปป.ลาว มีดังนี้ 

 1.  คำาว่า “สบายดี” นั้นถือเป็นคำาทักทายกัน ใช้ได้กับคนในทุกระดับชั้น และ

การกอดจูบกันในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพและไม่ควรทำา

 2. สำาหรับคนลาว ศีรษะเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดและเท้าถือเป็นสิ่งท่ีอยู่ตำ่าท่ีสุด  

การใช้เท้าชี้บอกความต้องการต่างๆเป็นสิ่งที่คนลาวรับไม่ได้ เหมือนชาวไทย

 3. ภิกษุและสามเณร ถือว่าเป็นบุคคลที่คนลาวให้ความเคารพนับถือมากที่สุด 

ห้ามผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัวพระสงฆ์โดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจจะผิดจารีตประเพณี

 4. ห้ามแจกขนมหรือสิ่งของต่างๆให้กับเด็กๆ ในสถานที่ที่ท่านได้ไปเที่ยวชม 

เช่น ตามหมู่บ้านต่างๆ เพราะจะเป็นการสนับสนุนให้มีขอทาน

เกดิขึน้ในเมอืงนี ้ วธิกีารทีถ่กูต้องสำาหรบัการบรจิาคคอืต้องตดิต่อ 

ผ่านผู้นำาชุมชนเช่น นายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) หรือหัวหน้าโรงเรียน  

(ผู้อำานวยการโรงเรียน)

 5. ประเพณีการทักทายเมื่อพบหน้ากันของคนลาว  

จะเหมอืนชาวไทย คือ การไหว้ และ มกีล่าวคำาว่า “สะบายดี” สามารถ 

ใช้ได้ทัง้กบัผูห้ญงิและผูช้าย  ส่วนการจับมือกันน้ันจะกระทำาระหว่างผูช้าย - ผูช้ายเท่าน้ัน

 6. การซื้อ - ขาย และมียาเสพติดไว้ในครอบครองถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย  

หากถูกจับจะถูกดำาเนินคดีอย่างหนัก กฎหมายลาวห้ามเด็ดขาด

 7. การจับศรีษะเล่นถือเป็นการกระทำาทีเ่สยีมารยาทอย่างร้ายแรงทีส่ดุสำาหรบัคนลาว

 8. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านหรือสถานที่ต่างๆที่เป็นส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่

ควรทำาในลาว

 9. ชาวลาวทกุคนต้องการเหน็นักท่องเทีย่วแต่งตวัสะอาด - สภุาพ และถกูกาลเทศะ

 10.  ต้องก้มตัวลงเล็กน้อยเมื่อต้องผ่านหน้าหรือด้านหลังผู้ใหญ่ในลาว

     11. คนลาวเป็นคนสุภาพ - อ่อนน้อม และค่อยพูดค่อยจา หลีกเลี่ยงการพูด

เสียงดังจนเกินควรหรือขึ้นเสียงเวลาพูดคุยกับคนลาว

 12. หากต้องการถ่ายรูปบคุคลหรอืสถานทีส่่วนบคุคลควรขออนุญาตเจ้าบ้านก่อน

     13.  ช่วยให้การสนบัสนนุผลติภณัฑ์ต่างๆ ของคนลาว เช่น การกนิอาหาร หรอื

ซื้อของที่ระลึกเพราะนั่นจะเป็นการช่วยชาวบ้านผู้ทำาการผลิต และเป็นการส่งเสริม 

ธุรกิจในท้องถิ่นของลาวด้วย

 14. ไม่ควรนุง่กางเกงขาสัน้ รองเท้าแตะ หรอืเสือ้ผ้าทีโ่ชว์แขนหรอืไหล่ เมือ่เข้าชม

วดัวาอารามต่างๆ เพราะถอืเป็นการไม่สภุาพ และไม่ให้เกยีรตแิก่สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่นลาว

ให้ความเคารพ

 15. ห้ามแตะต้องส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาว เช่น พระพุทธรูปในวัด และ 

สิ่งสักการบูชาที่สำาคัญอยู่เป็นจำานวนมาก หรือเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

 16. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดโดยการทิ้งขยะในภาชนะที่ได้จัดเตรียม 

ไว้ให้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนชาวลาว

 17. ไม่ซื้อและสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ป่า หรือกินอาหารที่มี

สัตว์ป่าเป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศลาว

 18.  ช่วยกันดูแลป่าไม้ระมัดระวังไม่ให้มีไฟป่า

 19. ไม่ซื้อและสนับสนุนและหลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุโบราณในประเทศลาว

เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีต้องห้าม และผิดกฎหมาย ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือ

หัตถกรรมที่มาจากชาวบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมแทน

 สำาหรับนักธุรกิจไทยที่มีเป้าหมายจะไปลงทุนในลาวต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม 

ธรรมเนียมของ สปป.ลาว ให้ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีก ดังนี้ 

 1. การเดินทางไปเจรจาธุรกิจหากต้องมีการค้างแรมในบ้านของคนลาว จำาเป็น

ต้องแจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อนทุกครั้ง 

 2. ภาษาไทยและภาษาลาวมีความใกล้เคียงกันจึงเป็นข้อได้เปรียบของ 

นกัธรุกจิไทย ในทางกลบักนักค็วรเล่ียงการพดูจาล้อเลียน เล่าเร่ืองเชงิตลกขบขนัทีส่่อไป

ในทางที่ทำาให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน และการแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมือง 

 3. คนลาวเป็นคนที่รักความสงบสุขควรเลี่ยงการพูดจาแบบก้าวร้าวและ 

ส่งเสียงดัง 

 4.  ควรทักทายชาวลาวด้วยคำาว่า “สบายดี” 

 5.  การประชุมหากจะต้องถ่ายรูปบุคคลใดต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น 

 6. หลกีเลีย่งการเปรยีบเทยีบไทยโดยใช้คำาว่า “บ้านพีเ่มอืงน้อง” แต่ควรใช้คำาว่า

บ้านใกล้เรือนเคียง 

 7.  สินค้าบางชนิดผู ้ประกอบการในลาวจะต้องขออนุญาตส่งออกเช่น  

ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ ทองแท่ง แร่ธาตุ และขี้ค้างคาว 

 8. นโยบายการลงทุนของ สปป.ลาว เน้นทั้งการสร้างงานและการถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้แก่ชาวลาว  หากโครงการลงทนุนัน้เกีย่วข้องจะได้รบัการพจิารณาอนมุตัง่ิายขึน้

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2558 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง พร้อมทั้งให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ยังมีกิจกรรมจากรุ่นพี่ในชมรมต่างๆ มาร่วมสร้างสีสัน

ต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ซึ่งน้องใหม่ก็เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าชมรมกันอย่างสนุกสนาน พวกเขาต่างกล่าวว่า “รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในรั้ว

รามคำาแหง”

 “ข่าวรามค�าแหง” ได้มโีอกาสพดูคยุกบัเฟรชชีล่กูพ่อขนุฯ ถงึความประทบัใจ สิง่ทีไ่ด้รบัจากการปฐมนเิทศ และการวางแผนชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัในครัง้นีด้้วย

ว่าจะสำาเร็จได้ เพราะเห็นตัวอย่างจากพี่ชาย และนักศึกษารามคำาแหงที่ประสบ

ความสำาเร็จมาแล้วเป็นจำานวนมาก

 “ภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษารามคำาแหง มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และ

ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับทางด้านวิชานิติศาสตร์ ตั้งใจจะศึกษาหาความรู้และ

เกบ็เกีย่วประสบการณ์ให้ได้มากท่ีสดุ เพือ่พฒันาตนเอง และออกไปรับใช้สงัคมต่อไป” 

      นายสงกรานต์ ธาน ี นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน 

กล่าวว่าเลอืกมาสมคัรทีร่ามคำาแหงเพราะตนต้องทำางานประจำา 

ซึง่การเรียนท่ีรามคำาแหงตอบโจทย์คนทำางานได้ดี เปิดโอกาส

ให้เรยีนไปด้วยทำางานไปด้วย หลังจากเปิดเรยีนไปแล้วกจ็ะ

อ่านหนังสือเองอย่างเต็มที่โดยสร้างวินัยในตัวเองให้เกิด

ความสมำา่เสมอในการอ่าน และทบทวนอีกคร้ังเวลาใกล้สอบ 

เพื่อให้จบการศึกษาเร็วที่สุด และทำาตามความฝันคือ

วางแผนจะทำางานในกอง บก.นิตยสารต่อไป 

      นางสาวสธุดิา อคัรเจรญิสขุ นกัศกึษาคณะสือ่สารมวลชน 

กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นทางเลอืกทีส่ำาคญัสำาหรบั

คนทีต้่องทำางานไปด้วยเรยีนไปด้วย เช่นเดยีวกบัตนเองทีข่ณะนี้

รบังาน part time ทีไ่ม่เป็นเวลา แต่ตนเองคดิเสมอว่า การเรยีน

เป็นสิ่งสำาคัญ จึงตัดสินใจมาเรียนที่รามคำาแหงเพื่อไม่ให้

กระทบเรือ่งงาน และมัน่ใจว่าสามารถแบ่งเวลามาเรยีนได้ 

ทั้งยังรู้เวลาเรียนและวันสอบล่วงหน้าด้วย

 “ตัง้ใจว่าจะสำาเรจ็การศกึษาภายในเวลา 3 ปี และการมาปฐมนเิทศวนันี ้

ได้รับคำาแนะนำาจากรุ่นพี่ทั้งในเรื่องการลงทะเบียนเรียน การแบ่งเวลาเรียน และ 

เตรียมตัวสอบ รวมทั้งการทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยด้วย” 

 นางสาวกลุวดี  กลุวดีวงศ์  นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์ 

เอกภาษาไทย กล่าวว่ารามคำาแหงเปิดกว้างทางการศึกษา 

ให้กบัทกุคน ตนต้ังใจมาสมคัรเรยีนท่ีรามคำาแหงควบคูก่บั 

การเรยีนท่ีคณะมนษุยศาสตร์ เอกการจดัการนวตักรรมสงัคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพราะสามารถวางแผน

และจัดเวลาเรียนได้ เวลาสอบทั้งสองแห่งไม่ตรงกัน เพื่อ

สำาเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพจากรามคำาแหง นำาความรู้

ทัง้ด้านภาษาไทยและสาขาสงัคมสงเคราะห์ ทำางานในกองบรรณาธิการ หวงัจะมี

ส่วนช่วยสนับสนุนให้วัยรุ่นใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้น 

 นางสาวจิราวรรณ ไทรงามสถิต นักศึกษาคณะ- 

ศึกษาศาสตร์ กล่าวว่ารามคำาแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให ้

โอกาสเรยีนได้อย่างอสิระกบัคนทกุวยั จดัการเรยีนการสอบได้เอง 

ตนตัง้ใจอยากเป็นครปูระถม เพราะชอบสอนและถ่ายทอด 

ความรู้แก่ผูอ่ื้น เมือ่ได้ทราบชือ่เสยีงของคณะศกึษาศาสตร์

จึงตั้งใจสมัครเรียนสาขาประถมวัย หลักสูตร 5 ปี เพื่อจะ

ได้ใบประกอบวิชาชีพครู ซ่ึงคิดว่าต้องสำาเร็จการศึกษา 

ตามแผนการเรยีนอย่างแน่นอน เพราะส่วนตัวไม่คดิว่ารามคำาแหงจบยาก อยากให้

ทุกคนไม่ยึดติดสถาบัน เพราะวิชาการที่รามคำาแหงเทียบได้เท่ากับมหาวิทยาลัย

ชั้นนำาของประเทศหลายแห่ง

 นางสาวโชตกิา  ชณิสาย นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทุกเพศ ทุกวัย 

และผู้ที่ทำางานก็สามารถเรียนได้ ดังนั้น ตนเองจึงเลือก 

มาเรยีนทีร่ามคำาแหง สาขาวชิาภาษาองักฤษ เพราะสามารถ 

ทำางาน Part time ควบคูไ่ปด้วยได้ และภาษาต่างประเทศ 

ก็เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน รวมทั้งยังเลือกที่จะทำา 

กิจกรรมด้วย เพราะนอกจากจะได้เพื่อนแล้วยังได้รับคำาแนะนำาจากรุ่นพี่ในด้าน

การเรียนวิชาต่างๆ และยังช่วยวางแผนการลงทะเบียนเรียนให้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิด

การซำ้าซ้อนกับงานที่ทำา

  “ก้าวแรกที่เข้ามาในรั้วรามค�าแหง รู้สึกประทับใจรุ่นพี่จากคณะและ

ชมรมต่างๆ ที่มาร่วมต้อนรับ และยังคอยช่วยแนะน�าในด้านต่างๆ และท�าให้

ตนเองมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมที่จะตั้งใจเรียนให้ส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ี

มีความรู้คู่คุณธรรม” 

 นายพรากร  ส่วนบุญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำาแหงยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่ เข ้าง ่ายออกยาก 

ในความคิดของนักเรียนหลายๆคน แต่ผมเชื่อมั่นว่าผม 

จะสำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และนำาความรู ้

ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

ต่อการดำารงชีวิตและการทำางาน 

 “ความตัง้ใจจรงิ ขยนั อดทน มมุานะ และการวางแผนการเรยีน แบ่งเวลา- 

ให้ถูกต้อง รวมทั้งรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข จะทำาให้เพื่อนๆ 

นกัศกึษาทกุคน ประสบความสำาเรจ็เรยีนจบเป็นบณัฑิต และสร้างความภาคภูมใิจ 

ให้ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้ในอนาคต”

 นางสาวสปัญญา  รักษณาเวศน์  นักศึกษาคณะ- 

บริหารธรุกจิ สาขาวชิาการบญัช ี กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นมหาวทิยาลยัท่ีให้โอกาสทางการศกึษา ซึง่ได้ทราบข่าวว่า 

ในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเร่ืองการต่อยอด 

ทางการศกึษาให้จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีโดยตนเองจบ 

ปวส.ด้านการบัญชีมาและตั้งใจมาเทียบโอนเข้าในคณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีโดยตรง มุ่งหวังว่าจะสำาเร็จ

การศกึษาเรว็ขึน้  และออกไปประกอบอาชพีในสายงานนีไ้ด้อย่างมคุีณภาพต่อไป

 นายสหรตั  ชาญเดชรุง่เรอืง นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ 

กล่าวว่าตั้งใจมาเรียนรามคำาแหง คณะนิติศาสตร์ เพราะ

เป็นคณะที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคมวงกว้าง อีกทั้งการเรียนรามคำาแหง ฝึกให้นักศึกษา

เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ รู้จักวางแผนการเรียนและการ

ใช้ชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกคน ให้สำาเร็จการ

ศกึษาออกไปอย่างมีคณุภาพ และสามารถประกอบอาชีพต่างๆ 

ได้อย่างแน่นอน รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงหรือเนติบัณฑิตก็มั่นใจ

เปิดใจเฟรชชี่ลูกพ่อขุนฯ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ถาม ดฉินัเป็นนกัศกึษาม.รามคำาแหง รหสั 560644xxxx 

ประจำาศูนย์ 20 สงขลามีคำาถาม ดังนี้ 

  1. ดิฉันเรียนเหลือประมาณ 30 หน่วยกิต 

แต่ติด F Eng 2001, 2002 ดิฉันต้องลงเรียน 4 ครั้ง 

ซ่อม 4 ครัง้ จงึจะใช้สิทธิอ์บรมทีศู่นย์สอบกลางรามฯ

ใช่หรอืไม่ และ 2 วชิาใช้เวลาอบรมเท่าใดใช้เงินเท่าไหร่

  2. อยากให้จดัอบรมทีศ่นูย์ 20 สงขลาได้หรอืไม่  

ถ้าได้ต้องมีจำานวนนักศึกษาเท่าไหร่

  3. STA 1003 (สถิติเบื้องต้น) ถ้าสอบได้ F 

แล้วมกีารจดัอบรมหรอืไม่ หรอืใช้เวลาในการลงทะเบยีน 

และซ่อมเท่าไหร่  จงึจะอบรมทีศ่นูย์กลางได้  (ถ้ามกีารอบรม) 

ตอบ 1.นักศึกษาภูมิภาคสามารถขอสมัครอบรม 

ในโครงการเสรมิสร้างความรูพ้ืน้ฐาน Eng1001, Eng1002, 

Eng2001, Eng2002 ได้ตามวนัเวลาทีโ่ครงการเปิดรบัสมคัร 

การอบรมได้ ซึ่งโครงการจะเปิดรับสมัครเพียง 1 วัน 

ในแต่ละภาคการศึกษา (เฉพาะภาค 1 และภาค 2) 

ระยะเวลาในการอบรมในแต่ละวชิา ใช้เวลา 28 ชัว่โมง 

ค่าใช้จ่ายแต่ละวิชา วิชาละ 2,800 บาท 

  2. ในขณะนีโ้ครงการฯยังไม่เปิดบริการอบรม

ในสาขาวิทยบริการฯในส่วนภูมิภาค นักศึกษาใน-

ส่วนภมูภิาค ถ้าประสงค์จะอบรมจะต้องมาสมัครทีร่ามฯ 1 

(ตามวนัเวลาทีโ่ครงการกำาหนด) และเข้าอบรมท่ีรามฯ 1 

ตลอดโครงการฯ

  3. ในขณะนีโ้ครงการอบรมความรูส้ถติพิืน้ฐาน 

STA 1003 (ST103) STA2003 (ST203) STA2016 (ST206) 

ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีการเปิดอบรม

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ถาม  ผมสนใจจะอบรมวชิาองักฤษ (2,800) มหีลกัเกณฑ์

อย่างไรบ้าง

ตอบ  โครงการเสรมิสร้างความรู้ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 

Eng 1001,  Eng1002,  ENG2001,  ENG 2002 ได้กำาหนด 

คุณสมบัติผู้จะเข้าอบรมไว้ดังนี้

  1. เป ็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ-

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  2. เคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 

หนึ่งภาคการศึกษา

  3. เคยลงทะเบียนวิชาที่ต ้องการสมัคร 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง

  4. ไม่นับการลงทะเบียนสอบซ่อม (ในข้อ3)

  5.  ต้องเข้าฝึกอบรมตลอดโครงการ

✤	หลักฐานที่ใช้ในการสมัครอบรม

  1. บัตรประจำาตัวนักศึกษา

  2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน

มาแล้ว 4 ครั้ง (ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้)

  3. ใบเสรจ็รบัเงนิทีม่เีครือ่งหมาย X หน้าข้อความ 

“ขอจบการศึกษา” อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

  4. เงินค่าฝึกอบรม(วิชาละ 2,800 บาท) 

ถาม  เคยทราบว่ามหาวิทยาลัยมีบริการให้ยืม 

สื่อการสอน ไม่ทราบว่าจะต้องไปดำาเนินการที่ไหน

อย่างไร กองบรรณาธิการ

ตอบ งานบรกิารสือ่การศกึษา ได้ทำาบนัทกึการบรรยาย

ของอาจารย์ผูส้อนโดยจัดทำาเป็นแผ่นซดี ี ดวีดี ี ซึง่ขณะนี ้

มกีระบวนวชิาทีบ่รรยายจากช้ันเรียนมาบริการ และดูรายช่ือ

วิชาได้ที่แฟ้มเคาน์เตอร์

✤	นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้โดย

 1. นกัศกึษาต้องสมคัรเป็นสมาชกิขอใช้บริการ 

ยมืโดยสำาเนาบตัรประจำาตวันกัศกึษา และชำาระค่าธรรมเนยีม

สมัครสมาชิก 50 บาท (เมื่อเป็นสมาชิกแล้วสามารถยืม

สือ่การสอนได้ตลอดจนกว่าจะสิน้สดุการเป็นนกัศกึษา) 

 2. นักศึกษาขอรับบริการยืมส่ือการศึกษา  

โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่งานบริการส่ือการสอน 

ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา สำานัก-

เทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคารผาเมือง มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ตดิต่อขอรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีห่มายเลข-

โทรศพัท์ 0-2310-8703-6 งานบรกิารสือ่การศกึษาต่อ 103

 3. วันและเวลาที่จัดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 09.00 - 18.00 น.

วันเสาร์    เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันอาทิตย์เปิดบริการเฉพาะช่วงที่มีการสอบเท่านั้น

 4. ขั้นตอนการขอใช้บริการ

4.1 แสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษา

4.2 แจ้งรายการส่ือการศกึษาทีข่อยืมโดยยืมได้ครัง้ละ 6 แผ่น 

4.3 ระยะเวลาในการยืมสื่อการศึกษาครั้งละ 7 วัน 

4.4  กรณส่ีงสือ่การศกึษาเกนิระยะเวลาทีก่ำาหนด ต้องเสยี 

 ค่าปรับแผ่นละ 5 บาท/แผ่น/วัน

4.5  กรณีไม่คืนสื่อการศึกษาที่ยืมไปภายใน 15 วัน จะถูก 

 ตัดสิทธิ์การยืมสื่อการศึกษาทุกชนิด 

4.6 กรณีสื่อการศึกษาชำารุดหรือสูญหายผู้ยืมต้องชดใช ้

 สื่อการศึกษานั้นๆพร้อมทั้งจ่ายค่าสำาเนาสื่อฯดังนี้

- CD/VCD แผ่นละ 30 บาท  - DVD แผ่นละ 50 บาท

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2558 จำานวน 14 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58106 CMH 2227 88/25 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 รศ.ดร.วารุณี  ยงสกุลโรจน์

  (CMH 227)

 58053 CHI 3104 40/25 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

  (CN 324)

 58072 CTL 5002 (H) 74/25 สมุดปฏิบัติการฝึก ผศ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ

  (TL 502) (H)  ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 58056 ENG 2901 44/25 เทพนิยายที่เป็นพื้นฐาน รศ.รมณี  กอวัฒนา

  (EN 291)  ของวรรณคดี

 58118 ENL 3504 56/25 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.คนึงนิตย์  จันทุรัตน์

  (LI 388)  ในการเรียนรู้ภาษา

 58110 FRE 2501 76/25 ปริทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส รศ.อรุณทวดี  พัฒนิบูลย์

  (FR 233)  โดยสังเขป

 58108 FOL 3301 141/25 คติชนสำาหรับเด็ก อ.สุภัทรา  บุญปัญญโรจน์

  (FL 384)

 58093 FOT 4607 152/25 เทคโนโลยีของธัญชาติ รศ.รสิตา  โอสถานนท์

 58069 HRM 2205 36/25 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รศ.ธีระเดช  ริ้วมงคล

  (HR 301)

 58046 HIT 4403 61/25 กรุงเทพฯ ศึกษาเพื่อ รศ.ผุสดี  จันทวิมล

  (HI 429)  การท่องเที่ยว

 58050 INB 3108 (H) 28/25 คู่มือธุรกิจระหว่างประเทศ รศ.ดร.ศิณีย์  สังข์รัศมี

  IB417 (H)  และเอกสารการค้า

 58045 LAW 2011 46/25 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รศ.อรวรรณ  พจนานุรัตน์

  (LA 211) (LW 303) ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า

 58067 PED 2301 41/25 กายวิภาคศาสตร์และ ผศ.ดร.ชาญชัย  ชอบธรรมสกุล 

  (PE 244)  สรีรวิทยาของมนุษย์

 58120 PSY 1001 82/25 จิตวิทยาทั่วไป ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร

  (PC 103)  

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำาราด้วยตนเองได้ที่สำานักพิมพ์ (RPB)  ช้ัน 3  โทร. 0-2310-8757-9 

ต่อ 1101, 1103    
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ศนูย์พฒันาการพดูรามคำาแหง ร่วมกบัสมาคม 

พัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย เปิดรบัสมคัรนกัศกึษา 

และบุคคลท่ัวไปเข้าฝึกอบรมในโครงการพัฒนา 

บุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 72 ในระหว่างวันที่ 

29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ซึ่งการอบรม 

ประกอบด้วยหลักสูตรการพูดและการพัฒนา 

บุคลิกภาพโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง 

พร้อมชิงโล่รางวัลการพูดดีเด่นจากนายกสมาคม 

พัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย 

 ผู้สนใจสมคัรได้ทีศู่นย์พฒันาการพดูรามคำาแหง 

อาคารศิลาบาตร ชั้น 1 ฝั่งห้องนำ้าชาย ตั้งแต่บัดนี้  

ถึงวันที่  25 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 -17.00  น.   

และสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 088-850-9859, 

088-724-9803, 090-412-7089 

 
 การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ของนักศึกษาเก่า ภาค 1/2558

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 น้ี มหาวิทยาลัยอาจมีนักศึกษา 

จำานวนมากลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก 

สาเหตุต่างๆกัน ซ่ึงมีผลทำาให้นักศึกษามีความประสงค์ 

จะขอแก้ไขข้อมูล ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและ

ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน- 

เรียนผิดพลาดในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถ 

แก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้ ขอสับเปล่ียน 

กระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมได้ 

1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต สำาหรับ 

ผู้ขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

โดยนำาเอกสารมาดำาเนินการ ดังนี้ 

 1. บัตรประจำาตัวนักศึกษา 

 2. ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย นภาค  1 

ปีการศึกษา 2558 พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม 

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือ 

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชา

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ชำาระเงินที่กองคลัง สำานักงานอธิการบดี)

 5. นำาเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อท่ีหน่วยบอกเลิก-

บอกเพิ่มกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 

ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ)

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1/2558

 ด้วยมีนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 

จำานวนหน่ึงลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

สาเหตุต่างๆกัน จึงมีความประสงค์จะขอสับเปล่ียน 

กระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเ พ่ิม- 

บางกระบวนวิชา

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาที ่

ลงทะเบียนเรียนผิดพลาดในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 

สามารถสับเปล่ียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเรียน

วิชาเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วได้ไม่เกิน 

24 หน่วยกิต โดยนำาเอกสารมาดำาเนินการดังนี้

 1. บัตรประจำาตัวนักศึกษา

  2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาค 1 

 ปีการศึกษา 2558 พร้อมสำาเนา 1 ฉบับ

  3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)

 4. แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียน 

หรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

  5. นำาเอกสาร ข้อ 1 - 4 ไปติดต่อที่หน่วย

บอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11 - 13 ตั้งแตว่ันที่ 10 สิงหาคม 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยด�าเนินการเป็น 2 ช่วงคือ

 ช่วงแรก วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่  

4 กันยายน 2558 นักศึกษาที่มาดำาเนินการในช่วงนี้

จะมีที่นั่งสอบตามปกติ

  ช่วงสอง วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่  

30 กันยายน 2558 นักศึกษาท่ีมาดำาเนินการในช่วงน้ี

จะต้องสอบที่นั่งสอบเสริม

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ให้บริการฝากประวัติการสมัครงาน 

ทั้งงาน Part time และ Full time สำาหรับนักศึกษาท่ี

กำาลังศึกษาอยู่ และผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาได้มีงานทำา

 นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดและ

ฝากประวัติการสมัครงานได้ท่ี งานแนะแนว จัดหางาน 

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ทุกวัน-

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือทาง website 

www.rujob.ru.ac.th

ม.ร.ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำา

   
 
 
รับสมัครนศ.ฝึกอาชีพ RAM3000

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญ 

นักศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่ 75 หน่วยกิตข้ึนไป 

เข้ารับการฝึกอาชีพวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา 2558 (ทดแทนในหมวดวิชาเลือกเสรี 

9 หน่วยกิต) กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - มีนาคม 2559 รับสมัคร 

ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2558 หรือสอบถาม 

รายละเอียดได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 

โทร. 0-2310-8503 www.ram3000.ru.ac.th

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพ-

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงเจรญิพระชนมาย ุ 

60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในปี พ.ศ. 2559  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงครองสริริาชสมบตัิ

ครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 

สงิหาคม 2559 และทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา 

สริวิฒันาพรรณวดี ทรงเจรญิพระชนมาย ุ 65 พรรษา 

5 เมษายน 2559 

 พร้อมกันนี้ ในปี พ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

5 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร ทรงเจรญิพระชนมาย ุ 65 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2560 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560

 ทัง้นี ้ รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการปณธิานความด ี

ปีมหามงคลไปเมือ่วนัที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยได้ขอ 

ความร่วมมอืจากส่วนราชการ ภาคเอกชนทกุหน่วยงาน 

และองค์กรต่างๆ จดัโครงการปณธิานความดปีีมหามงคล

ขึ้นต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นสถาบัน

การศึกษาของรัฐเห็นความสำาคัญดังกล่าวจึงจัด

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 ขึ้น เพื่อเชิญ

ชวนให้คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันตั้งปณิธานที่จะทำาความด ี

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ  และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์  

 กจิกรรมครัง้นีจ้ะมพีธิเีปิดในวนัที ่ 5 สงิหาคม 2558 

เวลา 10.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบด ี ม.ร. เป็นประธานเปิดงาน

พร้อมนำาชาวรามคำาแหงประกาศเจตนารมณ์ถวาย

ปณิธานทำาความดี และบรรยายพิเศษ “แนวทาง 

การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและการเสริมสร้าง

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” โดย 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีและปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 สำาหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้น 

ต่อเนื่องกัน 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 โดยเชิญชวน

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม

ทีส่อดแทรกเรือ่งปณธิานความด ีอาท ิจดัสปอตโฆษณา 

คลปิวดีิโอ และประชาสมัพันธ์บนสือ่อิเล็กทรอนกิส์ 

จดักจิกรรมพเิศษต่างๆ จดัทำา facebook อย่างต่อเนือ่ง 

รวบรวมกิจกรรมที่คณะ/สำานัก และหน่วยงานต่างๆ

จัดขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์เพื่อ

ส่งเสริมการตั้งปณิธานความดีและการทำาความดี 

ตลอดจนพิจารณามอบรางวัลและเผยแพร่คุณงาม

ความดขีองบคุคล องค์กร และชมุชนทีไ่ด้รบัรางวลัด้วย

ชาวรามค�าแหงประกาศฯ              (ต่อจากหน้า 1)

อบรมบุคลิกภาพและการพูด

29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2558



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ 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

คณะวิทย์ฯ  อบรมไลเคน......ความรู้สู่ภูมิภาค                                                                   (ต่อจากหน้า 12)

 ลูกศิษย์ครับ ตลอดเวลาที่หลวงพ่อปลุกเสก 

ทีเ่รยีกว่าปลุกเสกเด่ียว เพราะปลกุเสกรปูเดยีวองค์เดยีว

ต้ังแต่ต้นจนจบเป็นเวลาชั่วโมงกว่า จะได้ยินเสียง

หลวงพ่อสวดมนต์ได้ยินเสียงค่อย ๆ เป็นจังหวะ ๆ 

ไปตัง้แต่ต้นจนจบ เมือ่จบแล้วหลวงพ่อกบ็อกว่าดแีล้ว 

ท่านก็ลุกขึ้นลงมาจากโบสถ์แล้วก็ไปสนามที่วัด  

ที่สนามของวัดชาวรามคำาแหงคอยกันอยู่มากมาย 

ชาวบ้านกม็ามากมาย  เวลาประมาณหกนาฬิกาเศษ ๆ  

ก็มีการแสดงให้หลวงพ่อชม หลวงพ่อชอบชม 

กระบี่กระบอง เราก็มีนักศึกษาแสดงกระบี่กระบอง 

ให้หลวงพ่อชม หลวงพ่อก็ย้ิมแย้มแจ่มใสเบิกบาน 

หลวงพ่อนัง่อยู ่ พอจบการแสดงทกุผูท้กุคนกเ็ข้าไปหา

หลวงพ่อตรงทีห่ลวงพ่อนัง่อยู ่ เข้าไปแน่นขนดัทัง้ชาวบ้าน 

ทัง้คนทีม่าคอยทีจ่ะไหว้หลวงพ่อ มาตัง้แต่ยงัไม่สว่าง

มาจากทุกที่ทุกถิ่นทุกทิศทาง

 ครูมี เรื่องจะสารภาพในใจที่ ไม ่สบายใจ 

อยูอ่ย่างหนึง่ ในการทีเ่หน็หลวงพ่อคณูปฏบิตั ิ ครนูัง่ 

อยู่ใกล้ ๆ  เห็นหลวงพ่อคูณใช้ม้วนกระดาษเคาะไปที ่

ศีรษะคนนั้นคนนี้ คนก็หลั่งไหลเข้าไป หลวงพ่อ 

กเ็คาะศรีษะแล้วกบ็อกว่า ไป ๆ คอืฟังเสยีง แสดงว่า 

เป็นการไล่ให้ไป บางทหีลวงพ่อกห็วัเราะอยูใ่นลำาคอ

ยิ้มบ้าง พอว่างมือครูก็รีบถามเพราะครูมีความในใจ 

และคนอย่างครูมีความในใจเป็นต้องคลี่คลายให้ได้ 

ก็ถามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อ ทำาไมไล่คนเข้ามากราบ- 

หลวงพ่อ เขาเข้ามากราบหลวงพ่อ หลวงพ่อกต็ศีรีษะเขา 

แล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อยังไล่ว่า ไป ๆ อีก หลวงพ่อ 

ไปไล่เขาทำาไม

 หลวงพ่อหันมามองหน้า ท่านบอกว่า ก็มึงดูซิ 

ถ้ากไูม่ไล่ คนเข้ามากนัเป็นสาย ๆ  คนเข้ามาถ้ากไูม่ไล่ 

มันไม่ออกไป คนข้างนอกคนที่จะเข้ามาหากูใครจะ

เข้ามาได้ เพราะฉะนั้นเวลากูเคาะกูก็บอกว่าไป ๆ 

ไล่มันไป แล้วท่านก็หัวเราะ ครูมีความปิติยินดีมาก 

ครูเพิ่งเข้าใจว่าหลวงพ่อมีความเมตตาขนาดไหน  

สดุจะหยัง่ได้ในความเมตตาของหลวงพ่อ ตอนแรกนัน้ 

เราคิดเองคิดไม่ได้ คิดแต่เพียงว่าพระรูปนี้แปลก 

ผู้คนเข้ามากราบไหว้กลับไล่ออกไป แต่พอทราบ

เหตผุลก็นกึในใจว่า เราผดิไปแล้วก็ก้มกราบ ก็ไม่ได้บอก

หลวงพ่อว่าผมผิดไปแล้ว หลวงพ่อก็คงทราบเพราะ

มองแล้วท่านก็ยิ้ม หัวเราะ หึ ๆ นี่เป็นประสบการณ์

ที่ได้จากการได้ไปอยู่ในพิธีการโดยตรง และก็ยังมี

อีกหลายครั้ง

 ครั้งที่สำาคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือ วันที่เราเปิด

มหาวทิยาลยัรามคำาแหงทีน่ครราชสมีา ลกูศษิย์ไปนิมนต์ 

หลวงพ่อมาฉันเช้า ขณะที่หลวงพ่อฉันเช้าอยู่นั้น 

ลกูศษิย์กใ็ห้ครเูข้าไปคยุกบัหลวงพ่อในขณะทีห่ลวงพ่อ

ฉันอยู่ เป็นเพื่อนหลวงพ่อคุยในหลายเรื่องส่วนมาก 

กค็ยุเรือ่งมหาวทิยาลยั ท่านกถ็ามเรือ่งมาตัง้มหาวทิยาลยั 

ท่านถามถึงมีการดำาเนินการอะไรต่าง ๆ ท่านก็ว่า 

ดี ดี ดีแล้ว ๆ ท่านพูดอย่างนั้น  ครูนึกเรื่องต่าง ๆ 

ขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งก็คือว่า มีผู้คนมาขอเงินหลวงพ่อ 

หรือมารับเงินไปจากหลวงพ ่อโดยทำาบัญชีไว ้  

รายละหมื่นก็เขียนไว้ในสมุดในห้องของหลวงพ่อ

แล้วหลวงพ่อก็ให้เงินไป เช่นเดียวกันกับเราก็ได้มา

เหมือนกัน  หลวงพ่อให้เงินไปหลวงพ่อไม่เคยซัก- 

ถามอะไร ไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำาอะไรบ้าง เขามา 

ขอท่านก็ให้มาให้ไป เหมือนกันกับท่ีครูเคยให้เงิน 

ลูกหลาน ให้เงินคนที่รู้จัก ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้

อะไรต่าง ๆ มากมาย จนจำาไม่ได้แต่สิ่งที่ค้างคาใจอยู่

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ ป.โทฯ           (ต่อจากหน้า 1)

 กลุ่มที่ 2  เรียนวันเสาร์  เวลา 08.00 - 17.00 น. 

และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

 ผู้สนใจขอรบัใบสมคัรและสมคัรได้ตัง้แต่บดันี้

ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

เวลา 09.00 - 16.30 น. ทีส่ำานกังานโครงการฯ อาคารท่าชยั 

ชั้น 4 ห้อง 0402 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4660, 4662 และ 0-2310-8567 

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pal.ru.ac.th  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังสิ้น 60 คน (นักเรียน 

55 คน  อาจารย์ 5 คน) จาก 5 โรงเรียน รอบพื้นที่

สาขาวิทยบริการ ฯ ได้แก่ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั มกุดาหาร และโรงเรยีน

สกลนครพฒันศึกษา โดยได้รบัเกียรตจิาก รองศาสตราจารย์

อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด ซึ่งการอบรมแบ่ง

เป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี (ชีววิทยาของไลเคน การประโยชน์ และไลเคนในจังหวัดนครพนม) และภาคปฏิบัติ 

(การสำารวจไลเคนภาคสนาม การศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการนำาเสนอผลงานการศึกษา) ซ่ึงผลจาก

การฝึกอบรมผู้ร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไลเคน และกล่าวว่าพร้อมที่จะนำาความรู้เหล่านี ้

ไปพัฒนาต่อไปในอนาคต (ติดตามรายละเอียดและภาพกิจกรรม เพิ่มเติม ได้ที่ www.ru.ac.th/lichen/)    

ก็คือว่าให้ไปแล้วเขาเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์

ทีเ่ราต้องการหรอืไม่ ตามทีเ่ขามาขอหรอืไม่ ให้สตางค์

กับลูกหลานไปเขาเอาไปซื้อสิ่งที่ควรซื้อ เอาไปซื้อ

สิ่งที่ไม่ควรซื้อ เช่น เอาไปซื้อยาเสพติดกินหรือไม ่

กไ็ม่ทราบ ครถูามหลวงพ่อคณูในเรือ่งนี ้ ท่านบอกว่า 

คนเราเวลาไปถ่ายอุจจาระในป่าในโคก เมือ่ถ่ายอจุจาระ

เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าจะไปโง่นั่งเฝ้าดมกลิ่นเหม็น

อุจจาระของตนเองอยู่ทำาไม ทำาไมไม่รีบเช็ดไม่รีบทำา 

ให้มันสะอาดเสีย เมื่อร่างกายสะอาดแล้วก็รีบหน ี

ไม่ควรที่จะไปเฝ้าอุจจาระของตนเองอยู่

 ครูได้ยนิสิง่เหล่านี ้ครูมคีวามสว่างในใจ สว่าง-

ในปัญญา มีความรู้สึกว่าเราให้สิ่งใดผู้อื่นไป ก็ต้อง

เป็นเรื่องที่ให้แล้วก็แล้วไป ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไป

คิดว่าเขาจะเอาไปทำาอะไรเพราะเราได้ให้ไปแล้ว 

 สองเรื่องที่ครู เล ่าให้ฟ ังข ้างต้นนั้นเป็น-

ประสบการณ์ตรง วันนี้ครูจึงเขียนเล่าให้ลูกศิษย์

ของครฟัูง และท่านผูอ่้านข่าวรามคำาแหงได้รบัทราบว่า 

การเขยีนการเล่าวนันีเ้ป็นการบชูาครู คอืหลวงพ่อคณู

พระบ้านนอกผู้ประเสริฐนำาธรรมะมาขยายความ 

มาย่อความมาเผยแพร่ให้ชนทุกชั้นได้ฟังได้รู้ได้ทราบ 

และไม่ใช ่มี เฉพาะที่ครูได ้ยินได้ฟังมานี้ เท ่านั้น  

เห็นจากข้อมูลข่าวสาร เห็นจากอื่น ๆ ก็ยิ่งชื่นใจว่า 

พระรูปนี้กราบได้ไหว้ได้ทุกเมื่อ หลวงพ่อคงไปสู ่

สุคติแล้ว เราก็คงได้แต่กราบอนุโมทนาพร้อม ๆ กัน

นัน้เทอญ  เอาไว้พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครับ  สวสัดคีรับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๔) วันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

หลวงพ่อคูณ
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 หน่วยวิจัยไลเคน 

ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า 

คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จั ด ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม

เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและสร ้าง

จิตสำานึก บริเวณพื้นที่ศึกษา เมื่อวันที่ 25 - 26 

มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม  

การอบรมดงักล่าวเป็นการเข้าร่วมสนองพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา- 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้นักเรียน ครู

อาจารย์ หรือผู้ที่สนใจในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม  

ได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจ ถงึชวีติและการใช้ประโยชน์จาก 

ไลเคนต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

ซึ่งจะนำาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ 

ต่อไปในอนาคต  

รามฯสุรินทร์ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อองค์พ่อขุนฯ

 ลูกศิษย์ครับ เขียนเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไร

มาก็มากมาย ครูยังไม่ได้พูดอยู่เรื่องหนึ่งที่ควรจะ

พดูและควรจะเล่าให้ฟังกค็อื พดูถงึพระภกิษรุปูหนึง่ 

ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนประเทศเรา และในต่างประเทศ

ทีใ่กล้เคยีงกต็าม หรอืประเทศไกล ๆ ทีค่นไทยไปถงึ

กต็าม  กพ็ดูถงึหลวงพ่อรปูน้ี  ท่านชือ่ว่าหลวงพ่อคณู

 ที่พูดถึงหลวงพ่อคูณนี้ก็คือ หลวงพ่อคูณ

วัดบ้านไร่  จังหวัดนครราชสีมา ครูอยากจะพูดถึง 

ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากจะพูดด้วยจิตใจที่พูดถึงครู 

เพราะว่าครูเห็นว่าหลวงพ่อคูณเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่

รูปหนึ่ง เป็นครูบ้านนอกเป็นครูที่ไม่ได้รำ่าเรียน

อะไรต่าง ๆ ให้สงูส่งแต่อย่างใด แต่เป็นครทูีเ่รยีนรู้

ตนเองด้วยการปฏิบัติ เรียนรู้ตนเองด้วยการหา 

ประสบการณ์ เรยีนรูใ้ห้กบัตนเองด้วยการสร้างทกัษะ 

จากพระธรรมคำาสอนของพระพทุธเจ้าของศาสนาพทุธ 

ท่านหยิบยกออกมาแต่ละเรื่องแต่ละตอนแต่ละ

ถ้อยคำานั้น ล้วนเป็นถ้อยคำาที่ฟังแล้วคนไทยเรา

เข้าใจทนัท ี ไม่ต้องกลัน่ต้องกรองให้มากมาย ถ้าตัง้ใจฟัง

ก็จะมองเห็นแนวทางแห่งธรรมะ ก็จะมองเห็น

คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดผ่านเลยมา

จนถึงหลวงพ่อคูณนำามาสอนพวกเรา

 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 ปีนั้นครูได้เป็น

อธิการบด ีเมือ่ครูได้เป็นอธิการบดกีม็กีารคดิกนัว่า 

จะขยายโอกาสอะไรต่าง ๆ มหาวิทยาลัยของเรา

ควรจะได้สอนออกไปยังท้องที่ท้องถิ่น ที่พวกคน

ทั้งหลายยังไม่มีโอกาสทางการศึกษา เป็นแนวคิด

ที่คิดทำาร่วมกันของชาวรามคำาแหง จน ณ วันนี้ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเจริญรุ่งเรืองไม่หยุดยั้ง  

ก็เพราะเราร่วมกันสร้างร่วมกันทำาร่วมกันคิด  

ทั้งผู้บริหารทั้งศิษย์ทั้งครูร่วมกันเดินไปข้างหน้า

 การที่ประทับใจไม่รู้ลืมก็คือว่า เมื่อโบสถ์

วัดกุดพิมานทำาเสร็จใหม่ ๆ คณะอาจารย์ของ

รามคำาแหง กน็ำาพระเป็นรปูเหรยีญไปให้หลวงพ่อ 

ปลกุเสกให้เป็นรายแรกทีไ่ด้ปลกุเสกในวดับ้านไร่ 

ในส่วนท่ีเรยีกว่าโบสถ์ของวดับ้านไร่ ลูกศษิย์ครบั 

ในวนันัน้ครูจำาติดหติูดตา เมือ่เราไปนัง่เฝ้าหลวงพ่อ

ซึ่งกำาลังทำาพิธีปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่น 

กูรักราม หลวงพ่อเริ่มปลุกเสกตั้งแต่ 4 นาฬิกา 

ไปจนถึงสว่าง หลวงพ่อนั่งปลุกเสกอยู่รูปเดียว 

เรานัง่เฝ้าคอยกนัอยูร่อบ ๆ  มองไปจะเหน็ภิกษุชรา 

ชือ่ว่าหลวงพ่อคณูนัง่ในท่านัง่ท่ีเรยีกว่า นัง่ยองยอง

พนมมือกำาม้วนสายสิญจน์ที่โยงกันกับเหรียญ

หลวงพ่อคูณที่เอาไปปลุกเสกในโบสถ์นั้น

ม.ร. ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 /2558

วันที่ 9 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร สวป. 

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

คณะนิติศาสตร์จัดงานรพี 58

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัสรุนิทร์ จดัพธิวีางศลิาฤกษ์พระบรมราชานสุาวรย์ี 

พ่อขนุรามคำาแหงมหาราชและอญัเชญิพระบรมรปูพ่อขนุรามคำาแหงมหาราชขึน้ประดษิฐาน ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีฯ 

โดยม ีผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหงเป็นประธานในพธิ ีมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ 

บคุลากรของมหาวทิยาลัยรามคำาแหง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นกัศกึษา และศษิย์เก่าร่วมพธีิเป็นจำานวนมาก  

เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558  ณ  สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์

 การจดัสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์พ่อขนุรามคำาแหงมหาราชครัง้นี ้มนีายนรินัดร์  กลัยาณมติร ผู้ว่าราชการ-

จงัหวดัสรุนิทร์และประธานชมรมรามคำาแหงสริุนทร์ ร่วมกบันกัศกึษา ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจงัหวดัสรุนิทร์ 

ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างฯ เพื่อมอบให้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์

 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคำาแหง จดังาน 

สัปดาห์รพี 58 ระหว่างวันที่  3 - 9 สิงหาคม - 2558 เพื่อ

เป็นการน้อมรำาลกึถงึพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 

รพีพัฒนศักด์ิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยจะม ี

พธิเีปิดโครงการ “สปัดาห์รพ ี58” ในวนัที ่ 3 สงิหาคม 

2558 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ 

อาคาร 2 และกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดโครงการ อาท ิ

การอบรมวิธีการเขียนคำาตอบข้อสอบแบบอัตนัย 

สำาหรบันกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ การอภปิรายทางวชิาการ 

เรื่อง “การดำาเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)” คลินิก 

กฎหมาย บรกิารให้คำาปรกึษากฎหมาย โดยทนายความ

จากสภาทนายความ ฟรี! นิทรรศการพระราชประวัติ

ของกรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ “พระบดิาแห่งกฎหมายไทย”  

และการจำาหน่ายหนังสือราคาถูก ของที่ระลึก บริเวณ

ชั้นล่าง คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2

 พร้อมกันนี้ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะ-

นติศิาสตร์ทกุชัน้ปีร่วมการแข่งขนัตอบปัญหาเนือ่งใน

วันรพี 58 ชิงเงินรางวัล กว่า 20,000 บาท เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาที่สนใจ 

สมคัรเป็นทมีๆ ละ 3 คน พร้อมนำาหลกัฐานในการสมคัร 

สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา และสำาเนาใบเสร็จ 

ลงทะเบยีนเรยีนภาค 1/58 ตดิต่อสมคัรได้ ณ ห้อง 2511 

ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 

คณะวิทย์ฯ อบรม

ไลเคน......ความรู้สู่ภูมิภาค
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