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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 ๑๘

วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม 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
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เผยแพร่การขับร้องเพลงไทย

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
คณะนิติฯ ยกย่องศิษย์เก่าสอบติดท็อปเท็นเนติบัณฑิตยสภา

   
 

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญินกัศกึษาท�าประกนัภยั- 

อบุตัเิหตสุ่วนบคุคล โดยเสยีค่าเบีย้ประกนัในอตัรา 

150 บาทต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณ ี

ได้รบัอุบัติเหตุเบิกค่ารกัษาพยาบาลได้ ครัง้ละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิตหรือ 

บาดเจ็บทุพพลภาพจะได ้รับเงินชดเชย 

150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 

สัง่จ่ายในนาม (หวัหน้างานบรกิารและสวสัดกิาร- 

นกัศกึษา ขึน้เงนิที ่ ปณฝ.รามค�าแหง 10241) 

 ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

ค ณ บ ดี ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์   

มอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่อง

และเป็นก�าลังใจแก่บัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. 4 รายที ่

สามารถสอบเนติบัณฑิตยสภา 

สมัยท่ี 67 คะแนนรวมติดอันดับ

ท็อปเท็น ได้แก่ นายนัทพล 

อุดมศิลป ์ สอบได้ล�าดับที่ 1 

นายศัตพัฒน์  แขกเพ็ง สอบได้ล�าดับท่ี  3  นายสันต์  ไชยธีระพันธ์ สอบได้ล�าดับท่ี 6 และ นายอภิณัฐ  เอ่ียมปรัชญา 

สอบได้ล�าดับท่ี 8 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

   
 รามคำาแหงเปิดรับปริญญาโท 

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่า ประกาศเจตนารมณ์

ถวายปณิธานท�าความดี ในโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 

ปี พ.ศ. 2558 - 2560 และมีหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีและปลัดส�านักนายก-

รัฐมนตรี บรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท

และการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ อาจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดี 

ฝ่ายธุรการ กล่าวรายงานว่าด้วยในปี พ.ศ.2558-2560 เป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีวาระอันเป็นมหามงคลเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเน่ืองกันถึง 3 ปี คือ ในปี พ.ศ.2558 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  

60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในปี พ.ศ.2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกัน

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการ

สัมมนาทางวิชาการ “ศัตสมัย เจริญใจ สุนทรวาทิน” การขับร้อง

เพลงไทยตามแนวทางของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เพ่ือเป็นการ 

บูรณาการความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์สู่ชุมชน และเผยแพร่

ความรู้ด้านการขับร้องเพลงตามแนวทางของอาจารย์เจริญใจ 

สุนทรวาทิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)  

ปี พ.ศ.2530 โดยมี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร ์ คณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  

ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ประสบการณ์การเรียนดนตรีกับ

ชาวรามคำาแหงประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานทำาความดีในปีมหามงคล 

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 

จัดการศึกษาแบบ Block Course หลักสูตร  

39 หน่วยกิต  แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์  เรียนวันศุกร์ 

เวลา 17.00 - 21.00 น. เรียนวันเสาร์ - และ 

วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.  ค่าลงทะเบียน 

การศึกษาตลอดหลักสูตร พร้อมศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศเกาหลีใต้ 128,660.-บาท หรือศึกษาดูงาน  
(อ่านต่อหน้า 9) (อ่านต่อหน้า 9)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ชาวรามค�าแหงประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานท�าความดีในปีมหามงคล                        (ต่อจากหน้า 1)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ                (ต่อจากหน้า 1)

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 

และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 

5 เมษายน 2559 

 พร้อมกันนี้ ในปี พ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา    

5 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา    

28 กรกฎาคม 2560 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ  5 รอบ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560

 ท้ังน้ี รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการปณิธานความดี 

ปีมหามงคลไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดย

ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน 

ทุกหน่วยงาน และองค์กรต่างๆจัดโครงการปณิธาน

ความดีปีมหามงคลข้ึนต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นสถาบันของรัฐตระหนักในความส�าคัญดังกล่าว

จัดโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ปี พ.ศ. 2558- 

2560 ข้ึน เพ่ือเชิญชวนให้คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 

นักศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันต้ังปณิธาน

ท่ีจะท�าความดีเพ่ือแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

 ส�าหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นต่อ

เนื่อง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 นั้น ได้เชิญชวนคณาจารย์ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า 

และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม

ปณิธานความดี เช่น สปอตโฆษณา คลิปวิดีโอ และ

ประชาสัมพันธ์บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าเฟสบุ๊ค 

และกิจกรรมพิเศษต่างๆอย่างต่อเน่ือง รวบรวมกิจกรรม

ที่คณะ ส�านัก และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเผยแพร ่

บนเว็บไซต์ www.panithan.ru.ac.th และส่ือออนไลน์ 

ตลอดจนพิจารณาการมอบรางวัลและเผยแพร่คุณงาม

ความดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้วย

 ด้าน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

กล่าวว่าในวโรกาสอันเป็นมงคลน้ี มหาวิทยาลัยขอเชิญชวน

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียน 

และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันตั้งปณิธานที่จะท�าความดี  

ซึ่งปณิธานความดีนี้ คือ ความตั้งใจแน่วแน่ในตนเอง 

ท่ีจะท�าส่ิงท่ีดีด้วยความสมัครใจและมุ่งม่ัน เพ่ือแสดง

ความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในปีมหามงคล พ.ศ. 2558-2560 

และเพ่ือเป็นการถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซ่ึงการท�าความดี

ตามปณิธานนั้นจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง 

และส่งผลต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าในนามของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ขอกราบขอบพระคุณ

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านัก 

นายกรัฐมนตรีและปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี   

ที่ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเสมอมา  

และในวันนี้ยั งให้ เกียรติบรรยายพิ เศษให้ชาว

รามค�าแหงได้รับทราบถึง “แนวทางการปฏิบัติตามรอย

พระยุคลบาทและการเสริมสร้างความจงรักภักดี 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 

 ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให ้

ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการจัดโครงการนี้ 

ให้ประสบความส�าเร็จ ขอให้พวกเราได้รวมพลังกาย 

พลังใจ มีความสามัคคี ช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนท่ี 

รับผิดชอบเพื่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  

ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

ให้ส�าเร็จการศึกษาดังท่ีมุ่งหวังต้ังใจไว้ จบไปเป็นบัณฑิต

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักยึดหลักคุณธรรมน�าชีวิต 

ช่วยกันรักษาช่ือเสียงท่ีดีงามของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

อันเป็นท่ีรักย่ิงของพวกเราทุกคน รวมท้ัง ขอให้บัณฑิต 

ศิษย์เก่า ช่วยกันพัฒนาสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและสันติสุขสืบไป

 จากนั้น อธิการบดี น�าบุคลากรกล่าวประกาศ

เจตนารมณ์ถวายปณิธานท�าความดี ความว่า ข้าพเจ้า

จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และจะปฏิบัติตนตามหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

รับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติตลอดไป 

อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน การบรรยายวิธีการ 

ขับร้องเพลงไทยให้ไพเราะและการสื่ออารมณ์เศร้า

ด้วยเทคนิค ‘ครวญ’ กับ ‘ลอยจังหวะ’ และการสาธิต

การขับร้องเพลงทยอยในตามแนวทางของอาจารย์

เจริญใจ สุนทรวาทิน โดยวิทยากรผู้สืบทอดทางเพลง 

ได้แก่ อาจารย์จันทรา สุขะวิริยะ ศิษย์เก่ารุ่นอาวุโส 

อาจารย์มาณพ อิศรเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ 

ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และอาจารย์สุกัญญา กุลวราภรณ์ ส�านักการสังคีต 

กรมศิลปากร

 โอกาสน้ี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

มีความยินดีที่ ได้ เห็นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่  

มีความสนใจในการขับร้องเพลงไทยตามแนวทาง

ของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ซ่ึงท่านเป็นครูเพลง

ท่ีเป็นบุคคลส�าคัญของประเทศไทย และเป็นพระอาจารย์

ถวายการสอนดนตรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ท่านเป็นศิลปินท่ีมีความสามารถ

เป็นเลิศในการขับร้อง เชี่ยวชาญในด้านดนตรีไทย

และนาฏศิลป์ ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสชมการแสดง

ซอสามสาย ซอด้วงและการขับร้องของครูเจริญใจ 

ในสมัยท่ีท่านไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยท่ีประเทศอังกฤษ  

มีความซาบซ้ึงและภูมิใจท่ีประเทศไทยมีศิลปินเพลง

ที่มีความสามารถรอบด้าน 

 “เป็นความโชคดีของนักศึกษา ม.ร.ท่ีได้เรียนรู้ 

ทักษะการขับร้องเพลงไทยจากวิทยากรผู้สืบทอด

ทางเพลงของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ทำาให้

นักศึกษาได้สัมผัสถึงวิธีการขับร้องเพลงตามแนวทาง

ของศิลปินชั้นครู และเรื่องราวพิเศษในการขับร้อง- 

เพลงไทย ต้องขอขอบคุณวิทยากร และคณะกรรมการ

จัดงานที่ได้ช่วยกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น หวังว่านักศึกษา

จะได้รับความรู้ ทักษะในการขับร้องเพลง เพื่อช่วย

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้ดำารงไว้

ตลอดกาล” 

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช  ส�าราญจิตต์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้โอวาทในพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุข-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รุ่นท่ี 1 

จัหวัดอุทัยธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์  

จันทรสูตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด-

อุทัยธานี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ สาขาวิทย-

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

ปฐมนิเทศสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานเปิดการบรรยายสาธารณะ หัวข้อ  

“การด�าเนินทางสายกลางของมุสลิมชนกลุ่มน้อยในอาเซียน : มุมมองมิติหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย

อิสลาม (มะกอศิด อัชชารีอะฮ)” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับสถาบันวะสะฏียะฮ์ 

เพื่อสันติภาพและการพัฒนา  ส�านักจุฬาราชมนตรี  และเครือข่ายนักศึกษาไอไอยูเอ็ม (IIUM) โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้การต้อนรับ และ

มีการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ยาซิร  อูดะฮ์ ผู้อ�านวยการบริหารสถาบันมะกอศิด จากกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ทั้งนี้ได้รับความ

สนใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าฟังบรรยายจ�านวนมาก

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า 

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง การจัดการบรรยายสาธารณะ หัวข้อ “การดำาเนินทางสายกลาง 

ของมุสลิมชนกลุ่มน้อยในอาเซียน : มุมมองมิติหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม (มะกอศิด อัชชารีอะฮ)” 

ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับสถาบันวะซาฏียะฮ์

เพื่อสันติภาพและการพัฒนา ส�านักจุฬาราชมนตรี และเครือข่ายนักศึกษาไอไอยูเอ็ม (IIUM) ซึ่งการ

บรรยายสาธารณะในหัวข้อดังกล่าวมีความส�าคัญต่อบ้านเมืองอย่างยิ่ง การเดินทางสายกลางของมุสลิม

ชนกลุ่มน้อยในอาเซียน ถือเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาท่ีจะได้เห็นการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ อย่างสันติสุข 

และไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งที่น�าไปสู่ความรุนแรง และหวังอย่างยิ่งว่าการบรรยายสาธารณะในครั้งน้ี 

จะท�าให้ทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด�าเนินทางสายกลางของมุสลิมชนกลุ่มน้อย

ในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณส�านักจุฬาราชมนตรีที่เห็นความส�าคัญในเรื่องนี้ และให้เกียรติ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในฐานะสถาบันการศึกษาได้มีบทบาทในเรื่องนี้ด้วย

 ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล กล่าวว่าส�านักจุฬาราชมนตรี ได้ก่อตั้ง “สถาบันวะ-

สะฏียะฮ์ เพ่ือสันติภาพและการพัฒนา” ข้ึน เพ่ือเผยแพร่ความเป็นดุลยภาพแห่งอิสลาม ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางจารีตประเพณี

และความเชื่อ จึงท�าให้ในบางครั้งการด�ารงอยู่ของศาสนาอิสลามท่ามกลางความแตกต่างนี้อาจกลายเป็น 

ความแปลกแยกที่ต้องอาศัยยุทธวิธีในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลในสังคม เพื่อให้ทราบถึงหลัก

เจตนารมณ์แห่งบัญญัติศาสนาอิสลามที่ได้บัญญัติไว้ ดังนั้น สถาบันแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประภาคาร

แห่งดุลยภาพอิสลาม หรือทางสายกลางท่ีจะคอยส่องสว่าง และน�าพาเพ่ือนร่วมสังคมเดียวกันให้มีความรู้ 

และเข้าใจในเจตนารมณ์อันแท้จริงของบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

เป็นไปด้วยความสงบสุขมีสันติภาพและการพัฒนาต่อไป

 “หวังอย่างยิ่งว่าการบรรยายในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในมิติแห่งการสร้างคุณค่าของการ

อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหงท่ีอำานวยความสะดวก 

ในด้านต่างๆ และคณะทำางานจากทุกสถาบันทุกแห่งที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

รวมทั้งขอบคุณผู้ที่มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์แห่งสันติภาพที่เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่าน ขอให้ประสบ

แต่สันติสุขสืบไป” 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 มรีายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย 

ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง 

ปลัดกระทรวงนี้แล้ว ซึ่งได้แก่

 นายกฤษฎา บุญราช

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยินดี

ต่อคุณกฤษฎา และขอแสดงความยินดี

เป็นอย่างยิ่งต่อชาว “สิงห์ทอง” ทุกคน

 เน่ืองเพราะ คณุกฤษฎา เป็นสงิห์ทอง

คนแรกที่ได้ด�ารงต�าแหน่งนี้

 ว่ากันว่า ก่อนหน้าน้ีต�าแหน่ง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย หากไม่เป็น 

“สงิห์ด�า” (ศิษย์คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย) ก็จะเป็น “สิงห์แดง” 

(ศิษย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

ธรรมศาสตร์)

 กฤษฎา บญุราช จงึเป็น “สงิห์ทอง” 

(ศษิย์คณะรฐัศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง)

 กฤษฎา เริ่มชีวิตข้าราชการที ่

จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ  

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒

 ต่อมาได้ไปรับราชการในจังหวัด

ทางภาคใต้ คอื เคยด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการ

จงัหวดัยะลา  และผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา

 ขณะนี้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรม-

การปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 ขออวยพรให้ท่านปลัดกระทรวง

มหาดไทยคนใหม่ ท�างานราบรื่น

 ท�างานรับใช้ประชาชน สังคม

และประเทศชาติ

 สมดังปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อ

ครั้งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 อัตลักษณ์ :  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

รามคำาแหงร่วมกับสำานักจุฬาราชมนตรีและเครือข่ายนักศึกษา IIUM
จัดบรรยาย “การดำาเนินทางสายกลางของมุสลิมชนกลุ่มน้อยในอาเซียน”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

 ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดพิธี 

ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่โครงการ 

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ส�าหรบั 

ผู้จัดการยุคใหม่ โดยมีผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เป ็นประธานและให ้ โอวาท 

แก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

การปฐมนิเทศถือเป็นพิธีส�าคัญท่ีนักศึกษาจะได้ท�าความรู้จักกับประวัต ิ

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ระบบการเรียนการสอน คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะคอยให้ค�าปรึกษาและคอยดูแลนักศึกษา รวมท้ังได้รับรู ้

กฎเกณฑ์ กตกิาต่างๆ ของสถาบนัการศกึษาแห่งนีด้้วย สิง่เหล่านีจ้ะท�าให้เราม ี

สติในการเรียนและใช้ชวีติในมหาวทิยาลยัอย่างระมดัระวงั และประสบความส�าเรจ็ 

เป็นมหาบัณฑิตดังที่ตั้งใจ

 “มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา เกดิจากองค์ความรู ้

ของสงัคมหลายแห่งมาบรูณาการตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

พ.ศ. 2514 ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนของนักศึกษา

ในสมยันัน้ โดยใช้ศนูย์แสดงสนิค้าทีห่วัหมากเป็นสถานทีเ่ปิดการเรยีนการสอน 

ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้รับการดูถูกดูแคลนจากคน

ภายนอกอย่างมาก และเมื่อบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สำาเร็จ

การศกึษา ในปี 2518 ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุอย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทรงเปิด 

อนสุาวรย์ีพ่อขนุรามคำาแหงมหาราชและพระราชทานปรญิญาบตัรแก่บณัฑิตรุน่แรก 

ยงัความปลืม้ปิตยินิดแีก่ชาวรามคำาแหงทกุคน และทำาให้มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

ได้รับการยอมรับจากสังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา”  

 อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวต่อไปว่าขอบคุณผู้บรหิารของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เวลา 44 ปีที่ผ่านมาทุกท่านได้ช่วยกันพัฒนา 

มหาวทิยาลยัให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าในทกุๆ ด้าน วนันีม้หาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้เปิดการเรียนการสอนทุกระดับ รวมท้ังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิด

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ 

อีก 32 ประเทศ 40 ศูนย์สอบ ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า  

8 แสนคน เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง และประสบความส�าเร็จ 

ในอาชพีการงานในทกุวงการทัง้ภาครฐัและเอกชน ถอืเป็นสิง่ทีช่าวรามค�าแหง

ทกุคนรู้สกึภาคภูมใิจกบัการท�าหน้าทีด้่านการศกึษาและยนืยนัทีจ่ะท�าหน้าทีน่ีต่้อไป

 “ขอต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เป็นลกูพ่อขนุฯอย่างเตม็ภาคภมู ิ และขอฝากว่าการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา 

นักศึกษาต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัย 

และศกึษาหาความรูร้อบตวัเพิม่เตมิในด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รูเ้ท่าทนั 

การเปลีย่นแปลงของโลกยคุปัจจบุนั รวมทัง้ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในเทคโนโลยี

และสามารถนำาไปใช้พฒันาสงัคม ประเทศชาต ิ ทำาให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็น 

ประโยชน์อย่างแท้จริง หากมีปัญหาข้อสงสัยขอให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ 

สอบถามถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และสิ่งสำาคัญคือ เมื่อเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯแล้ว 

ทกุคนมคีวามเสมอภาค เท่าเทยีมกนั ขอให้รกั สามคัคแีละช่วยกนัศกึษาหาความรู ้

แลกเปลีย่นประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ซึง่กนัและกัน รวมทัง้เคารพครอูาจารย์ 

และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เพื่อดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม”

อธิการบดีฝากนักศึกษาป.โท M.M.M.

“เรียนรู้องค์กร ติดตามข่าวสาร และตั้งใจศึกษา”

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัด “โครงการสัปดาห์รพี ’58” 

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึงพระคุณ

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา   แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน มีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ และนักศึกษา 

ม.ร.เข้าร่วมงาน  เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2558 ณ ลานชัน้ 1 อาคาร 2 คณะนติิศาสตร์ 

 โครงการสัปดาห์รพี ’58 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 กิจกรรม

ในงานมีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  อบรมวิธีการเขียนค�าตอบข้อสอบ

แบบอัตนัย  ส�าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง 

“การด�าเนนิคดแีบบกลุม่ (Class Action)” โดยผูท้รงคณุวฒุจิากศาลฎกีา  การแสดง- 

ศาลจ�าลอง โดยนกัศกึษาปรญิญาโท เรือ่ง “รถไม่ดบั จบัเราไม่ได้” รวมทัง้ คลนิกิกฎหมาย 

บริการให้ค�าปรึกษากฎหมาย โดยทนายความจากสภาทนายความ นิทรรศการ

พระราชประวัติของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” 

และการจ�าหน่ายหนังสือราคาถูก

 โอกาสน้ี คณบดีคณะนิตศิาสตร์ กล่าวว่าโครงการสปัดาห์รพ ี เป็นกจิกรรม 

ที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้นต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที 

เทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” อยากให ้

นกัศกึษาร่วมร�าลกึถงึพระคณุของพระองค์ ซึง่ครเูชือ่ว่ามจีรงิและสมัผสัได้ อีกท้ัง 

ทางคณะนิติศาสตร์เชิญชวนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์รพีให้ได้

มากที่สุด เพราะเป็นกิจกรรมที่ทางคณะจัดเสริมให้นอกห้องเรียน นักศึกษา 

จะได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์ในการเรยีนวชิากฎหมาย เพ่ือน�าไปเป็นแนวทาง

และแบบอย่างในการเรียนคณะนิติศาสตร์ให้ประสบความส�าเร็จต่อไปด้วย   

คณะนิติศาสตร์จัดงานสัปดาห์รพี ’58

รำาลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด ้ อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในฐานะสถาบันแม่ข่าย จัดท�าโครงการ-

รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

สถาบันอุดมศึกษาเครือข ่ าย เพื่อการ

พัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจ�าปีงบประมาณ 2558 

ซึง่มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัหนองบวัล�าภู

ได้รบังบประมาณสนบัสนนุ “โครงการเยาวชนรุน่ใหม่ ใส่ใจหลกีหนยีาเสพตดิ” ด้วย 

สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัหนองบวัล�าภ ู จงึจดัโครงการดงักล่าวเมือ่วนัที ่ 20 กรกฎาคม 2558

โดยผูช่้วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเลก็ทมิ รองอธิการบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัหนองบัวล�าภู 

เป็นประธานเปิดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงพิษภัย 

ของยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองไม่เข ้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

และพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถด�ารงชีวิต 

ได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบันและห่างไกลยาเสพติด มีนักศึกษา เจ้าหน้าที่ 

ชุมชนใกล้เคียงร่วมโครงการฯ จ�านวน 100 คน 

 กิจกรรมที่จัดในโครงการ คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 

โดยพนัต�ารวจโทเกยีรตชิยั ปอวจิติกลุ รองผูก้�ากบัการป้องกนัปราบปราม สภ.นาวัง 

จังหวัดหนองบัวล�าภ ูและพระครูศรีปัญญวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดศิริบุญธรรม เจ้าคณะ

ต�าบลกดุดนิจี ่ อ�าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัล�าภู และการเดินรณรงค์บริเวณตลาด

อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภูและบริเวณใกล้เคียง



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

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

ตอน หนึ่งประเทศสองระบบ

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ข้อความที่ผมยกขึ้นมาเป็นชื่อของตอนนี้ 

ความจริงเป็นแนวคิดของเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้น�าจีน 

ซึ่งหมายถึงว่าแม้ว่าจีนจะใช้ระบบสังคมนิยม 

และมีเพียงจีนเดียวแต่เขตปกครองของจีน 

เช่นฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน กไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้ 

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ค�ากล่าวเช่นนี ้

เกิดขึ้นในช่วงที่ฮ ่องกงก�าลังจะถูกเปลี่ยน- 

ย้ายการปกครองจากอังกฤษกลับคืนมาให้จีน ความกลัวคอมมิวนิสต์ท�าให ้

คนฮ่องกงจ�านวนมากหวาดวิตก และหาทางย้ายถ่ินฐานกนัวุน่วายอยูร่ะยะหนึง่ 

โดยเฉพาะคนระดับเศรษฐี  มหาเศรษฐีทั้งหลาย นอกจากนั้นกลุ่มทุนต่าง ๆ  

ที่ลงทุนอยู่ในฮ่องกงก็อาจจะย้ายฐานไปที่อื่นได้ด้วยค�ากล่าวของผู้น�าสูงสุด 

ของจีนเช่นนี้จึงเป็นความพยายามสร้างความมั่นใจให้นกัลงทุนว่าไม่ต้องกลวั

จะตกอยูใ่ต้ระบบสงัคมนยิมนัน่เอง การทีม่ ี 2 ระบบอยูภ่ายในประเทศเดยีวกนั

นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะหลาย ๆ ประเทศก็มีลักษณะเช่นนั้นแฝงอยู่ ในฐานะ

ที่เป็นคนสอนด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ผมจึงขอยกตัวอย่างประเทศ 

ท่ีตรงข้ามกับจีนมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกามาเป็นกรณีอ้างอิงถึงการเป็น 

“หนึง่ประเทศ สองระบบ” ซึง่ท�าให้สหรฐัฯ เกอืบถกูแบ่งแยกเป็นสองประเทศ

ไปแล้ว

 ประเด็นที่จุดประกายให้ผมน�าเรื่องนี้มาเล่าก็คือกรณีความขัดแย้ง 

เรื่องสีผิวจนท�าให้เกิดการกราดยิงในโบสถ์ที่มลรัฐเซาธ์คาโรไลนาท่ีสหรัฐฯ  

ซึ่งเป็นมลรัฐทางใต้  เรื่องนี้บานปลายออกไปจากการประท้วงจนในท่ีสุด 

มลรัฐนี้ตัดสินใจปลดธงสหพันธรัฐ (Confederate flag) ลง โดยที่ธงนี้เป็น

สัญลักษณ์การแบ่งแยกประเทศมา 150 กว่าปีแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายมลรัฐ 

ที่ยังชักธงชาติสหพันธรัฐอยู่ คู่ไปกับธงชาติสหรัฐอเมริกาโดยไม่ยอมลดธงลง

 การแบ่งแยกที่เกิดขึ้นจนเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐฯ ช่วงปี พ.ศ. 

2404 - 2408 มีหลายสาเหตุ และแม้ว่าคนทั่วไปจะคิดว่าเกิดจากการประกาศ

เลิกทาสเป็นส�าคัญ แต่ที่จริงความขัดแย้งและแบ่งแยกมีมาก่อนนานแล้ว 

โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ  การเลิกทาสเป็นเพียงฟางเส้นสุดท้าย

ท่ีท�าให้มลรัฐที่เรียกกันว่าฝ่ายใต้ไม่อาจทนรับได้อีกต่อไปและประกาศแยกตัว 

ออกไปตัง้ประเทศใหม่ชือ่ “สหพันธรฐัอเมรกิา” (Confederate States of America) 

ไม่รวมอยู่ในประเทศ “สหรัฐอเมริกา” (United States of America) อีกต่อไป

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ด้วย

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งท�าให้เขตตอนใต้นั้นเหมาะกับการท�าการเกษตร

ขนาดใหญ่เพื่อการค้าส่งออก พืชส�าคัญในตอนนั้นคือฝ้ายซึ่งผลิตเป็นวัตถุดิบ

ป้อนโรงงานทอผ้าในองักฤษ  เศรษฐกจิของเขตมลรฐัฝ่ายใต้ส่วนใหญ่จงึพ่ึงพา

การส่งออกผลผลิตเกษตรเป็นหลัก และเป็นที่รู้กันอยู่ว่าการท�าการเกษตร

เป็นงานหนัก การท�าการเกษตรขนาดใหญ่จึงนิยมใช้แรงงานทาสผิวด�าที่น�า

เข้ามาจากทวีปแอฟริกาเพราะแข็งแรงกว่าคนผิวขาว นอกจากนั้นการเก็บฝ้าย

ซึ่งต้องใช้แรงงานจ�านวนมากน้ันถ้าหากเป็นแรงงานจ้างก็จะเสียต้นทุนสูงมาก 

การใช้แรงงานทาสซึ่งเสียเงินซื้อมาครั้งเดียวแล้วไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้อีกเลย 

จึงเป็นวิธีการที่เกษตรกรในเขตใต้เลือกใช้ ด้วยเหตุนี้การเลิกทาสเท่ากับ

เป็นการท�าลายเศรษฐกิจของฝ่ายใต้โดยตรง

 ส่วนฝ่ายเหนือซึ่งโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่ค่อยเหมาะกับการ

ท�าการเกษตรขนาดใหญ่นัน้ได้หนัมาพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่ลดการขาดดุลการค้า 

และลดการพึง่พาสนิค้าอตุสาหกรรมจากองักฤษ เพราะในยคุนัน้สหรฐัอเมรกิา

ขาดดุลการค้ากับอังกฤษเป็นจ�านวนมาก เงินทองได้มาเท่าไหร่ก็ต้องขนไป 

จ่ายซือ้สนิค้าจากองักฤษเกอืบหมด  รฐัมนตรคีลงัของสหรฐัฯ ในยคุแรก ๆ พยายาม 

แก้ปัญหาขาดดุลการค้าด้วยมาตรการหลักที่นิยมใช้ทั่วไปในยุคนั้นคือการ 

ตั้งก�าแพงภาษีสินค้าเข้า แต่ก็ไม่อาจท�าได้เพราะถูกขัดขวางในสภาฯ โดยผู้แทน

จากมลรัฐฝ่ายใต้ด้วยเหตุผลว่าถ้าหากสหรัฐฯไปกีดกันสินค้าเข้าจากอังกฤษก็จะ

ท�าให้องักฤษตอบโต้ด้วยการกดีกนัสนิค้าจากสหรฐัฯ ด้วย และสนิค้าทีจ่ะถกูกระทบ 

แน่นอนกค็อืฝ้ายซึง่การส่งออกสร้างรายได้มหาศาลและความมัง่ค่ังให้กับฝ่ายใต้นัน่เอง 

 การที่รัฐบาลประกาศเลิกทาส และต่อไปก็จะตั้งก�าแพงภาษีสินค้า-

อุตสาหกรรมด้วยจึงเป็นสิ่งที่คนในเขตใต้ยอมไม่ได้และประกาศแยกออกไป 

ตัง้เป็นประเทศใหม่คอืสหพันธรฐัอเมริกา แต่รัฐบาลกลางทีอ่ยูใ่นเขตเหนอืไม่ยอม 

ผลก็คือเกิดสงครามกลางเมืองซึ่งฝ่ายเหนือที่พัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้า 

ไปมากแล้วสามารถเอาชนะฝ่ายใต้ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมได้ในที่สุด

  เวยีงจัน๋ หมายถงึ  เวยีงจนัทน์  (Vientian) ชือ่เมืองหลวงของประเทศ- 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว)  ภาษาองักฤษเขยีน   Lao  People’s  

Democratic  Republic  ( Lao  P.D.R.) 

 ประวัติความเป็นมาของเมืองเวียงจันทน์   ค�าว่า  เวียง  แปลว่าเมือง   จันทน์  

หมายถึงชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งมีเนื้อไม้  มีดอก  มีผล  มีกลิ่นหอม  ใช้ปรุงยาและท�า

เครื่องหอม 

  พระนามเดิมชือ่ว่า    ทรงเป็น 

พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระโพธิสาระราช   พระมารดาเป็นพระราชธิดาของ 

พระเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่  สมเด็จพระไชยะเชษฐาธิราชเจ้า  ทรงประสูติในปีมะเมีย 

เดือนอ้าย แรม 9 ค�่า วันอาทิตย์  เวลาเที่ยงวัน  พ.ศ. 1877  (จุลศักราช  896)

 พระราชบิดาได้ทรงอภิเษกให้เป็นกษัตริย์นครเชียงใหม่   ตามความเห็นของ 

เสนามนตรีเมืองเชียงใหม่ในปี  พ.ศ.  2091   ต่อมาปี พ.ศ. 2093  ครั้นพระราชบิดา 

เสด็จสวรรคตแล้ว  พระเจ้าไชยะเชษฐาธิราชจึงทรงมอบกิจการบ้านเมืองเชียงใหม่

ให้พระยากงกลางราช  ผู้เป็นลุงอยู่รักษาเมืองเชียงใหม่  เพราะทางเมืองเซียงทอง 

(หลวงพระบาง)   ได้ส่งพระยายศลอืเกยีรติไปเชญิพระเจ้าไชยะเชษฐาธริาชพร้อมเสนาบด ี

ไปอยู่เมืองเซียงทอง     พวกเสนาอ�ามาตย์ราชมนตรีและพระสังฆราชเจ้าทั้งหลาย 

 จึงพร้อมอภิเษกพระไชยะเชษฐาธิราชเจ้าขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองเซียงทองอีก   

และถวายพระนามว่า      - 

พระอภยัภทูรบวรไชยะเชษฐาภวูนาถาทปัิตสิสีตัะนาคนหตุ    

เพราะเหตุทีพ่ระองค์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดนิสองนคร  คอืเชยีงใหม่  และ เมอืงเซยีงทอง 

(หลวงพระบาง) ต่อมา

 พระเจ้าไชยะเชษฐาธิราชเจ้า  ทรงเห็นว่า  นครเซียงทอง  (หลวงพระบาง) 

เป็นเมืองคับแคบไม่กว้างขวาง  และอยู่ติดแดนกับประเทศเมียนมา (ประเทศพม่า)  

ซึง่ในขณะนัน้กม็ปัีญหาสูร้บกบัเมอืงเซยีงทองอยู ่   ทรงเหน็ว่าเวยีงจนัทน์เป็นเมอืงใหญ่ 

มีที่ท�ามาหากินกว้างขวาง  และอุดมด้วยข้าว  ปลา  อาหาร  เหมาะที่จะตั้งเป็นเมือง-

หลวงได้   เมื่อได้ทรงปรึกษาหารือกับบรรดาเสนามนตรีทั้งหลายและได้เห็นพ้อง

ต้องกันแล้ว  พระเจ้าไชยะเชษฐาธิราชเจ้า  จึงมอบหมายให้พระสังฆเจ้าอยู่เฝ้ารักษา 

เมอืงเซยีงทอง  (หลวงพระบาง)  แล้วพระองค์กอ็ญัเชญิพระแก้วมรกต  และพระแซกค�า

กับราชสมบัติ  พร้อมจตุรงคะเสนาโยธาหารลงไปอยู่ที่เวียงจันทน์   แล้วขนานนาม 

นครเวยีงจนัทน์ใหม่ว่า “นครจนัทบรุสีสีตัะนาคนะหตุอตุะมะราชธาน”ี ในปีสนั (ปีวอก)  

จุลศกัราช   922  ปี ส่วนนครเซยีงทองนัน้  ให้เรยีกว่า  “หลวงพระบาง”  ตัง้แต่นัน้มา 

เพราะพระองค์ไม่ได้อัญเชิญพระบางไปด้วย  หลังจากนั้นพระองค์ทรงสร้าง 

มหาปราสาทราชวังหลวง  พร้อมทั้งหอพระแก้วพระแซกค�าขึ้นมาใหม่ตามที่

ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 7 /2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมี 

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น

ประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า

ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน และกรรมการประจ�า

คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

 2. แต่งตั้งรองผู้อำานวยการสำานักเทคโนฯ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์พงศกร พรมสวสัดิ ์ ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการ

ฝ่ายบริหาร ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา

 3. แต่งตั้งรองคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับผิดชอบงาน            

ในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วมิล จนัทร์แจ่ม 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  นวคุณ  

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 3. รองศาสตราจารย์อรไท สุขเจริญ 

  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 4. อาจารย์ ดร.อรไท ชั้วเจริญ   

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 5. อาจารย์ณรงค์ อมรเทพ   

  รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 4. ลาออกจากตำาแหน่ง

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัใิห้อาจารย์สริกิมล  

สิริสัมพันธ์ ลาออกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่าย-

กิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 

สิงหาคม 2558

 5. ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนมัุติให้รองศาสตราจารย์

พลศกัดิ ์ จริไกรศริ ิ เป็นศาสตราจารย์ สาขาวชิารฐัศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ และจะเสนอด�าเนินการตามขั้นตอน

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร ทองหัวไผ่ ให้ด�ารงต�าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553    

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์รตชิยั    รถทอง    ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต ่

วันที่ 28 กันยายน 2555

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์อภชิา แดงจ�ารูญ ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต ่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

อาจารย์ศยามน อินสะอาด ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์สุจินต์ ใจกระจ่าง ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมิน

ผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์พรชัย    วงศ์วาสนา     ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 

 6. อนุมัติหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมบรกิาร 

(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2558) ของคณะธรุกจิการบรกิาร 

 7. ร่างระเบียบ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัร่ิางระเบยีบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยสวัสดิการ การจ่ายเงิน

ทดแทนบุคลากรเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับ

อนัตรายแก่ร่างกาย และการช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายในกรณี

ถึงแก่ชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ...............

 8. ร่างข้อบังคับ

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัร่างข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการบริหารและการ-

ด�าเนินงานคณะธุรกิจการบริการ พ.ศ............. 

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัร่ิางข้อบงัคับ

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงว่าด้วยการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี

คณะธุรกิจการบริการ พ.ศ.............

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุติัร่างข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ�ารุงการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี คณะธุรกิจการบริการ พ.ศ...... 

  9. ปรับปรุงหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

รายชื่ออาจารย ์ประจ�าหลักสูตรของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2555 ตามข้อสังเกตของ สกอ.

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา  

และการงานอาชพี (หลักสตูร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 

(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

ฉบับปี พ.ศ.2555 (เปลี่ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชา

เอกของกลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชนจาก 

PSY 3306 เป็น PSY 3311) 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม-

สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจ�าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ โดยขอ

เพิ่มอีก  11 ภาษา)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ ฉบบัปี พ.ศ. 2555 (ปรบัปรงุ

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

และปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน) 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 

(หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ปรับปรุงแก้ไขค�าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู 

จ�านวน 8 วิชา)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

(หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ปรับปรุงแก้ไขค�าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู 

จ�านวน 6 วิชา)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

(หลักสูตร 5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงแก้ไข 

ค�าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู จ�านวน 12 วิชา)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยวีสัด ุ

ฉบับปี พ.ศ.2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม-

พลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�า

หลักสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม-

คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร)

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

 10. บรรจุหลักสูตร

  - ให ้ความเห็นชอบและอนุมัติบรรจุ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศ

นิติวิทยาศาสตร์ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง               

(คณะวิทยาศาสตร์)

 11. ปิดหลักสูตร

  - ให้ความเหน็ชอบและอนมุตัปิิดหลกัสตูร-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อ-

การพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2555) 

 12.  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติในภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2557 ภูมิภาค (ครั้งที่ 1) ดังนี้

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 1

 นางมานดิา เชือ้อนิสงู รหัสประจ�าตวั 5129101601 

(สุโขทัย) ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558

  - อนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติในภาคฤดรู้อน  

ปีการศึกษา 2557 ภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ดังนี้

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร์ 

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (บรหิารธรุกจิ) เทยีบโอน (แบบ 2)

 นายปรมาพร อ่อนจนัทร์ รหัสประจ�าตวั 5429102001 

(ศรีสะเกษ) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558

  - อนมุตัปิรญิญาดษุฎีบัณฑิตในภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ 2

 1. นายกฤษฎา มูฮัมหมัด รหัสประจ�าตัว  

5119480015 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

 2. นางชฎามาศ ขาวสะอาด รหัสประจ�าตัว  

5119480054 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

 3.  น.ส.นชุจรย์ี ตัง้ศริพิฒัน์ภรณ์ รหสัประจ�าตวั  

5119480081 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558

 4.  น.ส.พชัร์หทยั จารทุวผีลนุกลู  รหสัประจ�าตัว 

5119480151 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558

 5. นางวารี วณิชปัญจพล รหัสประจ�าตัว 

5119480206 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558

 6.  นายสรุเชษฐ์ โซวเกยีรตริุง่ รหสัประจ�าตวั 

5119480233 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

 7. นางตรีเนตร ตันตระกูล รหัสประจ�าตัว 

5419480004 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา-

วชิาเคมปีระยกุต์ ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  (เคมปีระยกุต์)  แบบ 1

 8. น.ส. ชลธชิา สกีา รหสัประจ�าตวั 5319700002 

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558

  - อนมุตัปิรญิญาดษุฎบัีณฑติในภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 4) ดังนี้

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

วชิาการเมอืง ปรัชญาดษุฎบัีณฑิต (การเมอืง) แบบ 2

 1. พันต�ารวจเอกสรุยิะ ประภายสาธก รหสัประจ�าตัว 

5219860026 ตั้งแต่วันที่ 30มิถุนายน 2558

  - อนมุตัปิรญิญาดษุฎบีณัฑติในภาคฤดรู้อน 

ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 5) ดังนี้

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) 

เทียบโอน (แบบ 2)

 1. นางสมหมาย เทียบเทียม รหัสประจ�าตัว 

5119260126

 โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)

     2. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ รหัสประจ�าตัว 

5419110020

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา- 

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ 2

     3. นายทวิากร พศิาลสฤษดกิรรม รหสัประจ�าตวั 

5419480006

 โครงการปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการเมอืง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 4. นายนรเศรษฐ สิงหพล รหัสประจ�าตัว 

5519860004

  ล�าดับที่ 1 - 4 ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที ่

30 มิถุนายน 2558 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย                                                                                           (ต่อจากหน้า 6)

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “จริยธรรม

การวิจัย” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

มรีองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดี

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

และศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ ประธาน

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 

28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 

อาคารท่าชัย

 การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย ผู้เข้ารับการอบรม 

มีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติถูกหลัก

จริยธรรมการวิจัยและหลักวิชาการ และมีโอกาส

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

ระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่ามีความ

ยินดีท่ีอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้ารับ

การอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง

ความจ�าเป็นในเรื่องจริยธรรมการวิจัย และด�าเนิน

การวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หลังจาก

การอบรมเสร็จส้ิน แต่ละหน่วยงานจะต้องสานต่อ 

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

ให้เป็นอีกหนึ่งภารกิจท่ีช่วยให้มหาวิทยาลัยและ

การวิจัยของอาจารย์ได้รับการรับรอง

 อีกท้ัง เป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากร

ได้รับทราบถึงกระบวนการ เครื่องมือในการวิจัย

หรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ด�าเนินการ

ผลิตงานวิจัยได้สมบูรณ์แบบและสามารถเผยแพร่

ในวารสารที่ได้มาตรฐาน การอบรมครั้งนี้ถือเป็น

จุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกคนจะได้ช่วยกันท�าให้จริยธรรม

การวิจัยเกิดเป็นรูปธรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

และระดับชาติต่อไป

บุคลากร ม.ร.อบรม 

“จริยธรรมการวิจัย”



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการอบรม 

เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแนวปฏิบัติตาม 

ตวับ่งชี้ที่ดทีี่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2557” 

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน มีนายจักรกฤช ศรีธนกฤช  

ผู้อ�านวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงาน-

อธิการบดี นายวีรชัน  พันธุ์นรา ประธานคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา สธก. 

ผู้อ�านวยการกอง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ และประภาศน์ 

อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้มา

พบกับบุคลากรของส�านักงานอธิการบดีที่จะได้ร่วมมือกัน

ด�าเนินงานเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงท่ีผ่านมา สธก.

ได้ด�าเนินงานด้านการประกันประสบความส�าเร็จด้วยดี  

เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรที่ท�างานด้าน

การประกันมาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตการประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็นกลไกหนึ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ควรท�าให้เป็นงานประจ�า ไม่ว่าจะมีหรือ

ไม่มีการตรวจประเมินก็ตาม 

 “ถ้าบุคลากรทำางานอย่างมีระบบ และต้ังเป้าหมายไปทิศทางเดียวกันแล้ว เช่ือว่ากลไกการประกันคุณภาพ

จะทำาให้เกิดการพัฒนางานและสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี

ความรู้คู่คุณธรรม ดังน้ัน การประกันต้องประสานความร่วมกันทุกภาคส่วน ท้ังหลักสูตรการเรียนการสอน 

การเงิน งบประมาณ หรือการบริหารความเสี่ยง ขอให้บุคลากรช่วยกันทำางานให้มีคุณภาพ ก็จะส่งเสริม

ให้องค์กรดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ต้องขอขอบคุณบุคลากรท่ีได้ทุ่มเท และร่วมมือกันดำาเนินงาน

ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าและสำาเร็จลุล่วง”

สธก.เตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

 ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ ์ อาจารย์คณะ-

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทย

แห่งชาติ พุทธศักราช 2558 จากกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ 

ศ.ดร.รื่นฤทัย เคยได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” 

ประจ�าปี 2553 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ และรางวัล 

“อาจารย์ดีเด่นของ ปอมท.” ประจ�าปี 2552 สาขามนุษยศาสตร์ 

และศิลปศาสตร์ จากท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย-

แห่งประเทศไทย (ปอมท.)

กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่อง

‘ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์’

เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

 คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

“จัดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

จากนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดี ม.ร. 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน

เปิดการแข่งขัน และมี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ 

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา และผู้เข้าแข่งขันร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2558 ณ 300 BOWL RAMKHAMHAENG 

เดอะมอลล์ 4 รามค�าแหง 

 โอกาสนี้ อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย ์ คณบดี

คณะสื่อสารมวลชน กล่าวรายงานว่าการจัดแข่งขัน

โบว์ลิง่การกศุล “สานสายใย รวมใจสือ่สารมวลชน” 

เพ่ือจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะ-

สือ่สารมวลชน และเป็นสวสัดกิารคณะสือ่สารมวลชน 

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง

คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ศิษย์เก่า และนกัศึกษา เพ่ือร่วมกัน 

ท�างานเป็นทีม การมีน�้าใจนักกีฬา และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์คณะสื่อสารมวลชนให้เป็นที่รู้จัก 

 ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า “ยินดีที่ได้มาร่วมงาน

โบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชาว-

สื่อสารมวลชนจะได้ทำาบุญกุศล ร่วมกันบริจาคเงิน 

สบทบทุนจัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาให้แก่นักศึกษา

คณะส่ือสารมวลชน อีกท้ังยังได้เล่นกีฬาเพ่ือสานสัมพันธ์

ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาด้วย ทั้งนี้

ขอให้การจัดงานในคร้ังบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

และขอให้คณะสื่อสารมวลชนเจริญก้าวหน้าเป็นที่

รู้จักในสังคมวงกว้างต่อไป”

 ส�าหรับ ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนายอ�าเภอโกวิทย์  พิทยาบูรณ์-

นายอ�าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับ 

คณะสื่อสารมวลชน 
จัดโบว์ลิ่งการกุศล

ถ้วยรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมส�านักกีฬา ได้รับ 

ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ฝ่ายประถม ได้รับถ้วยรางวัล

จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรางวัล

รองอันดับสุดท้าย (บู้บี้) ได้แก่ ทีมไทยโฟโต้ ปริ้น  

ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะสื่อสารมวลชน 

ภาพจาก Facebook: Kwanruen Magazine



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree ถ้าผมเรียนจบ

มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ผมต้องท�าอย่างไรถึงจะ

จบการศึกษาครับ และมีบางวิชาท่ีผมสอบผ่านได้เกรด 

D และ D+ ผมสามารถโอนได้หรือไม่ครับ

ตอบ นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้ 

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสมัคร และก่อนสมัครต้อง

ท�าเรื่องลาออกจากการเป็นนักศึกษา Pre-degree 

ก่อนท่ีฝ่ายทะเบียนประวัติ อาคาร สวป.ช้ัน 2 รามฯ1 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

ในการสมัครนักศึกษาใหม่นักศึกษาต้องขอ Transcript   

ที่งาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 เพื่อใช ้

ในการเทียบโอนวิชาในวันสมัครนักศึกษาใหม่ 

วิชาท่ีเป็นวิชาเดียวกับหลักสูตรท่ีนักศึกษาสมัครเรียน

และสอบผ่านได้เกรดตั้งแต่ A ถึง D สามารถโอน 

ได้ทุกวิชา

ถาม ในกรณีเป็นนักศึกษา Pre-degree สมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่แล้วและจะท�าเรื่องเทียบโอน ถ้าวิชา

ที่เทียบโอนได้เกรด D หรือ D+ ถ้าท�าเรื่องเทียบโอน

แล้วและต้องการรีเกรดในวิชาท่ีได้ D หรือ D+ จะได้

หรือไม่ครับ

ตอบ นักศึกษาท่ีสมัครเป็นนักศึกษาสามารถ  

ใช้สิทธิ์เทียบโอนและใช้สิทธิ์รีเกรดได้มีดังต่อไปนี้

 1. เป็นนักศึกษา Pre-degree และใช้สิทธิ์

เทียบโอนวิชาที่สอบได้จากรหัส Pre-degree 

 2. เป็นนักศึกษา ครบ 8 ปี หรือ 10 ปี (ตาม

หลักสูตร) แล้วไม่จบการศึกษา

 3. เป็นนักศึกษาที่หมดสถานภาพการ 

เป็นนักศึกษา ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่นขาดการลงทะเบียน 

หรือขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต้ังแต่ 3 ภาคปกติ

เป็นต้นไป หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษาหรือ

ในช่วงท้ายปีที่ 8 หรือ 10 ไม่ลงทะเบียนจนครบ 8 ปี 

หรือ 10 ปี แล้วไม่จบการศึกษา

 4. เป็นนักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีใบแรกจาก 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

จะเรียนปริญญาใบที่ 2 ใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชาเป็น 

รายกระบวนวิชา และเกรดท่ีเทียบโอนได้เกรด D หรือ D+

ถาม ผมเป็นนักศึกษาท่ีเรียนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

แล้วไม่จบการศึกษาและสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนวิชาที่สอบผ่าน

จากสถาบันเดิม บางวิชาผมต้องการปรับผลสอบใหม่ 

(Regrade) ผมจะท�าได้หรือไม่ครับ

ตอบ การรีเกรดของนักศึกษาท่ีสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

และใช้สิทธ์ิเทียบโอนกระบวนวิชาที่สอบผ่านจาก

สถาบันเดิมแบบไม่จบการศึกษา ไม่สามารถท�าได้ 

รวมท้ัง นักศึกษาท่ีใช้สิทธ์ิเทียบโอนตามอัธยาศัยด้วย

ถาม ถ้าผมสอบวิชาที่ได้เกรด C แล้ว และผมไป

ลงทะเบียนดังกล่าวซ�้าอีก และผลสอบได้เกรด A  

ผมจะได้เกรดอะไรครบั C หรอื A หรอืน�าเกรด C กบั A 

มารวมกันแล้วหารครับ 

ตอบ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษา 

ไม่มีสิทธิ์น�าเกรด  C  มาลงทะเบียนเรียนเพื่อท�าการ 

สอบใหม่ แม้ว่าจะได้เกรดที่สูงขึ้นก็ตาม เกรดที่ได้

จะเป็นเกรดเดิมคือ C  จะไม่มีการน�ามารวมกันแล้ว 

หารเพ่ือหาค่าเฉลี่ยใหม่เพ่ือจะปรับเป็นเกรดใหม่

หรือได้เกรดที่สอบใหม่แต่อย่างใด.

ถาม ผมลงทะเบียนเพ่ือรีเกรดวิชาถ้าผมสอบผ่าน 

ได้เกรด D หรือ D+ ในภาค 1 แล้วผมน�าวิชาดังกล่าว

ไปลงทะเบียนเรียนเพื่อประสงค์จะรีเกรดในภาค 2 

ของปีการศึกษาเดียวกันถ้าผลสอบใหม่ได้เกรด D 

หรือ D+  เท่าเดิมมหาวิทยาลัยจะให้เกรดผมในภาคไหนครับ

ตอบ ถ้าผลสอบเท่ากันกับท่ีสอบได้เกรดแรก (ภาค1) 

มหาวิทยาลัยจะใช้ผลสอบครั้งสุดท้าย (ภาค 2) ของ

นักศึกษา จะตัดผลสอบครั้งแรก (ภาค1) ออก แต่ถ้า 

นักศึกษาจบการศึกษาก่อนภาคผลสอบที่ท�ารีเกรด

เช่นจบการศึกษาในภาค 1 และ นักศึกษาไปท�าเรื่อง

จบหลักสูตรที่คณะแม้ว่าผลสอบรีเกรดจะประกาศ

ในภาค 2 ซ่ึงการรีเกรดทุกวิชาในภาค 2 ก็จะถูกตัดท้ิงไป

ณ ประเทศญี่ปุ่น 155,660.- บาท (แบ่งช�าระ 6 งวด) 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

   ทั้งนี้เปิดรับสมัคร 17 ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ 

ภาคกลาง : กรุงเทพฯ (ส่วนกลาง), สมุทรสาคร,  ราชบุร ี

   และสุพรรณบุรี 

ภาคใต้ : สงขลา (ปัตตานี), กระบี่ และภูเก็ต

ภาคเหนือ : พะเยา, ล�าพูน, ล�าปาง, ตาก(เมือง) และ 

   ตาก (แม่สอด) 

ภาคอีสาน : สกลนคร, บึงกาฬ, อุดรธานี, อุบลราชธานี   

   และยโสธร 

  ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้ งแต่

บัดน้ี - 30 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี 

โครงการสหวิทยาการฯ คณะรัฐศาสตร์ 2 ชั้น 3 

ได้ตั้งแตว่ันที่ 1 - 30 กันยายน 2558 โดยจะได้รับ

ความคุ้มครอง วันที่ 31 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2559 พร้อมหลักฐานดังนี้

 1. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัร 

ประจ�าตวัข้าราชการพร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้อง 1 ฉบบั

 2. ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบียนภาคล่าสดุ 1 ฉบับ

 3. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง  

2 ซอง (ส�าหรับส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน) 

 ส่งมาที่: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง หัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   

ขอเชิญนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)รามค�าแหงเปิดรับฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 

 งานสารสนเทศ สาขาวิทยบริการฯจังหวัด-

หนองบัวล�าภู จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และ 

การใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี   

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้นักศึกษา 

ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลักการท�างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ e-Services 

ระบบ m-Learning และระบบ e-Book เป็นต้น  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู

ห้อง 0304 โทร. 0-2310-8496, 084-917-5336,  

084-917-5537 หรือที่ www.islocal.ru.ac.th, เพจ 

facebook / islocal

เน่ืองจาก นักศึกษาไปท�าเร่ืองจบการศึกษาในภาค  1  แล้ว 

ถาม	ผมสอบได้เกรด D  ในภาค 1  แต่ผมน�าวิชาน้ัน 

ไปลงอีกในภาค 2 ถ้าผมสอบได้เกรด F ผมจึงน�า

วิชาดังกล่าวไปลงในภาคฤดูร้อนอีกคร้ังเทียบได้เกรด  

D+ ผมจะน�าวิชานั้นไปลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อม 

ในภาค 2,ฤดูร้อน ได้หรือไม่ครับ

ตอบ	กรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนสอบซ่อม 

ของภาคซ่อม 2, ฤดูร้อนได้น้ัน นักศึกษาต้องได้เกรด 

ในวิชาเดียวกันเป็น F ทั้งคู่ จะมีภาคใดภาคหนึ่ง 

ได้เกรด D หรือ D+ ไม่ได้ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนสอบ

และผลสอบผ่านเกรดที่ได้จะเป็นโมฆะไม่มีผลอะไร

ถาม	ถ้าผมสอบ e-Testing ผ่านแล้วแต่ผลสอบได้ 

D+ ผมสามารถไปสอบตามตารางสอบไล่รายบุคคล

ได้อีกหรือไม่ครับเพื่อจะได้ปรับเกรดให้ดีขึ้น

ตอบ	นักศึกษาสอบได้เกรด D+ ในการสอบ e-Testing แล้ว 

นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบตามตารางสอบไล่รายบุคคล  

ถือผลสอบท่ีได้จาก e-Testing  เป็นผลสอบในภาคน้ันแล้ว  

ถ้านักศึกษาเข้าสอบถึงแม้ว่าจะได้เกรดท่ีสูงขึ้น  

เกรดดังกล่าวจะไม่มีผลอะไร เกรดของนักศึกษา 

ในภาคนั้นคงเป็นเกรดเดิมคือ D+



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 อาจารย์สาธิน  สุนทรพันธุ์ ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม ่

ระดับปริญญาตรีในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สถาบันการศึกษานานาชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2558 พร้อมมอบทุน 

การศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี 13 ทุน โดยมีคณาจารย์ชาวต่างประเทศและนักศึกษาใหม่เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที ่

 24 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

     โอกาสน้ี ผู้อ�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กล่าวว่าสถาบันการศึกษานานาชาติ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ทั้งในสาขาสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษ สถาบันฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 โดยแนวคิดของอดีต

อธิการบดี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข เพื่อยกระดับการศึกษาสู่ระดับสากล เริ่มเปิดสอนในหลักสูตร

บริหารธุรกิจ หลังจากน้ันได้ขยายหลักสูตรเพ่ิมอีกหลายสาขาจากปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก ปัจจุบัน

เปิดสอนในภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทั้งระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (BBA) และ MBA  สถาบันฯ 

มีนักศึกษาประมาณ 1,200 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่มีความเป็นสากล  

มีคณาจารย์จากสถาบันชั้นน�าทั่วโลก มาบรรยาย แลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้

ประสบการณ์เรียนเทียบเท่าระบบการศึกษาในต่างประเทศ สถาบันฯเชื่อมั่นว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จาก

คณาจารย์ชาวต่างชาติ ได้ประสบการณ์ใหม่และได้เรียนรู้มุมมองที่หลากหลายจากเพื่อนนานาชาติ 

 ปัจจุบันสถาบันฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส 

สเปน เยอรมัน จีน ได้มีการลงนามจัดท�าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นพื้นฐานที่ดีหากจะเข้าสู่การท�างาน 

ในระดับสากล เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1-2 ภาคการศึกษา และ

นับหน่วยกิตมาสู่หลักสูตรของที่สถาบันฯ ด้วย ล่าสุดมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ได้มอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ 

ให้นักศึกษาที่สถาบันฯ นอกเหนือจากทุนการศึกษาที่จัดให้นักศึกษาเรียนดีที่ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป  

     นอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว ยังเน้นการปลูกฝังหลักจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้นักศึกษา 

จบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาเช่น การนั่งสมาธิ การสอนภาษาอังกฤษ

แด่พระภิกษุในจังหวัดฉะเชิงเทรา และการจัดจัดโครงการ ASEAN DAY 2015 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 มีการ

แข่งขันฟุตบอลร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาจากประเทศเยอรมันและบราซิล

 “สถาบันฯ ขอเป็นกำาลังใจให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นในการเรียน มีช่วงเวลาและประสบการณ์ที่ด ี

มหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนด้านการเรียนอย่างเต็มที่ และขออวยพรให้นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาตามที่

ตั้งใจไว้ทุกคน”

     จากนั้น ผู้อ�านวยการสถาบันฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจ�านวน 13 ทุน โดยนักศึกษา 

ที่ได้รับทุน และตัวแทนนักศึกษาใหม่ได้กล่าวความรู้สึกภายหลังร่วมพิธีปฐมนิเทศ

   Mr.Ryan Alexander Pinter นักศึกษาใหม่ 

จากประเทศแคนนาดา สาขาบริหารธุรกิจ กล่าวว่า 

มีเพื่อนแนะน�าให้เข้าดูเว็บไซต์ของสถาบัน 

และตัดสินใจเลือกสมัครเรียนที่รามค�าแหง 

เพื่อจะได้ศึกษาในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ วัฒนธรรม 

จากเพ่ือนต่างชาติ และได้มุมมอง แนวคิดใหม่ๆ 

 ต่อไปในอนาคต 

     น.ส. เพ็ญเพชร หลิบนุกูล นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาส่ือสารมวลชน ได้รับทุนการศึกษาด้วยเกรดเฉล่ีย 3.84 กล่าวว่า  

เดิมตนไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าพรีเซนต์งานหน้าห้อง แต่ด้วยความที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการ 

ใช้ภาษาอังกฤษ อยากพูดได้อย่างมั่นใจ จึงตัดสินใจสมัครเรียนที่สถาบันนานาชาติ ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนัก  

จดทุกค�าพูดของอาจารย์ ศัพท์ยากต้องถามเพื่อน นั่งหน้าสุด อาจารย์ช่วยท�าให้เรากล้าที่จะพูด ยอมรับว่าเทอมแรก

ท้อมาก แต่ต้องตั้งใจ มีเพื่อนๆ ที่ช่วยกันเรียน จบปีแรกได้เกรดเฉลี่ย 3.85 ภูมิใจมาก สถาบันฯ สอนให้เราเป็นตัว

ของตัวเอง กล้าที่จะพูด เมื่อคิดจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่ากังวล grammar มากเกินไป อาจารย์ทุกท่านพร้อมจะ

เข้าใจ และแก้ไขภาษาให้เรา และมีส่วนช่วยให้เราพัฒนาได้อย่างมาก

     Mr.Saad AL-Busaidi นักศึกษาใหม่จากประเทศโอมาน สาขาบริหารธุรกิจ กล่าวว่าก่อนที่จะตัดสินใจ 

เลือกเรียนที่สถาบันฯ ได้ดูรายละเอียดของหลักสูตร และสภาพแวดล้อมของที่รามค�าแหงแล้ว รู้สึกมั่นใจในวิชาการ

ที่มีคณาจารย์มีชื่อดังจากหลากหลายประเทศมาบรรยายตลอดหลักสูตร

สถาบันนานาชาติปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปี 2558

Mr.Ryan Alexander Pinter Mr.Saad  AL-Busaidiน.ส. เพ็ญเพชร  หลิบนุกูล

 

 ศู น ย์ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ  

กองกิจการนักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การจัดท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ (มคอ.4 และ มคอ.6)” โดยมี อาจารย์สมหมาย  

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน 

พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ร. 

เป็นวิทยากร และมีอาจารย์นิเทศก์หรือบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรม จ�านวน 80 คน เมื่อวันที่ 23 

กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 301 อาคาร

สวรรคโลก ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 อาจารย์สมหมาย กล่าวว่าการจัดอบรมในวันน้ี 

เพื่อให้การด�าเนินการ RAM3000 สหกิจศึกษา 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

จึงต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การจัดท�า มอค.4 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง 

การบริหารจัดการวิชา RAM3000 สหกิจศึกษา และ 

มคอ.6 ซึ่งครอบคลุมการฝึกสหกิจศึกษาตั้งแต่เริ่ม

จนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่ง-

อ�านวยความสะดวก การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการด�าเนินการให้แก่อาจารย์-

นิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึง

แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดท�าหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตลอดจนสามารถจัดท�า มคอ.4และมคอ.6 ตามรูปแบบ

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดได้เป็นอย่างดี เพ่ือจะได้

เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอาชีพของนักศึกษาต่อไป

 วิชา RAM3000 สหกิจศึกษาเป็นระบบการ

ศึกษาที่จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดย

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ท�างานตามหลัก “เรียนจาก 

การท�า” หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 

การท�างาน ท�าให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์-

ม.ร.จัดอบรมอาจารย์นิเทศก์
RAM3000 สหกิจศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม 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

พรรพลังรามฯ                            (ต่อจากหน้า 12)

 โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประสบ- 

ความส�าเร็จ คนรุ่นใหม่ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ ง่ายนิดเดียว 

จัดข้ึนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

ให้แก่นักศึกษา อีกทั้งเพื่อน�าเคล็ดลับการเรียน 

ภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียนและการด�าเนินชีวิต- 

ประจ�าวัน การจัดโครงการในคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุน 

อย่างดีจากทุกฝ่าย พรรคพลังรามขอขอบคุณอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ศักยภาพ 

ความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์  

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดงานในวันน้ีจะเป็นประโยชน์ 

แก่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาคุณค่าในตนเอง 

ในด้านภาษา เรียนรู้การฝึกฝนตนเองและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

 จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวว่าโครงการที่จัดในวันนี้จะช่วยเสริมสร้าง 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และสะท้อนความสามารถ

ทางด้านภาษาของนักศึกษา ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย

ได้หาแนวทางสนับสนุนศักยภาพทางด้านภาษา 

ให้แก่นักศึกษา อาทิ การจัดโครงการอบรมภาษาอาเซียน

ของคณะมนุษยศาสตร์ การจัดอบรมภาษาต่างประเทศ

ของสถาบันภาษา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก ่

นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปี 2558 

 “ขอให้นักศึกษาปรับทัศนคติในการเรียนภาษา

แม้ว่า ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ภาษาแม่ แต่ไม่เกินความสามารถ

ท่ีจะฝึกฝน ขอให้นักศึกษาเร่ิมสนใจภาษาอังกฤษรอบตัว 

เปิดรับ ฝึกฝน กล้าที่จะพูด ขอให้เริ่มเรียนรู้จาก

ความสนใจ ใส่ใจกับภาษาอังกฤษที่อยู่รอบตัว ใช้สื่อ 

การเรียนทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นโอกาส

ท่ีจะพัฒนาตนเองต่อไป องค์กรต่างๆ ต้องการหัวหน้างาน

ความรู้ ทักษะการท�างาน ทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับ

วิชาชีพ อันเป็นแนวทางที่ส�าคัญที่ท�าให้นักศึกษา

สามารถเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 

เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ 

ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพก่อนส�าเร็จการศึกษา 

และเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติต่อไป

 ส�าหรับวิชาการฝึกงานสหกิจศึกษาได้ริเริ่ม 

มาตั้งแต่สมัย รศ.รังสรรค์ แสงสุข เป็นอธิการบดี 

ในชื่อ ฝึกอาชีพวิชา RU300 ซึ่งสามารถฝึกอาชีพ

โดยไม่ตรงกับสาขาที่เรียนก็ได้ ทางมหาวิทยาลัยไม่ได ้

บังคับ และในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จากการที่มี 

การติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษา พบว่ามีนักศึกษา

ประมาณ 30% จะได้งานทันทีท้ังที่ยังไม่จบการศึกษา 

และเมื่อจบการศึกษาก็ได้มีการส�ารวจอีกครั้งหนึ่ง 

ประมาณ 80% นักศึกษาที่ได้งานส่วนใหญ่จะได้งาน

ในสถานประกอบการที่ตนเองไปฝึกงานไว้แล้ว

ม.ร.จัดอบรมฯ                            (ต่อจากหน้า 10)

   
อธิการบดีบรรยายพิเศษ วิชา RAM1000

  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง บรรยายพิเศษวิชา RAM1000 (ความรู้คู่คุณธรรม) 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 4 และ

ส่งสัญญาณไปยัง KLB ชั้น 5 โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

เข้าฟังบรรยายจ�านวนมาก ส�าหรับวิชา RAM1000 ในภาค 1/2558 

มีการบรรยายทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 น.

ที่มีความสามารถด้านภาษา สร้างความพร้อมเมื่อ

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาเยี่ยมเยือน 

        ... ในนามของม.ร. ขอขอบคุณพรรคพลังราม

ที่จัดกิจกรรมในการช่วยปรับทัศนคติที่มีต่อการ

เรียนภาษาอังกฤษ ได้รู้ว่าภาษาเป็นสิ่งส�าคัญ วันนี ้

เป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้เข้ามาเรียนรู้ขอให้

นักศึกษาได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในวันนี้   

ท้ังในการพัฒนาตนเอง ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ต่อไป”

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

 ลูกทั้งหลายครับ เมื่อถึงวันแม่อีกไม่นานก็จะ

ถึงวันพ่อ เมื่อถึงวันแม่เราควรร�าลึกถึงทั้งแม่และพ่อ 

เมื่อถึงวันพ่อเราก็ควรร�าลึกถึงทั้งพ่อทั้งแม่ แต่ถ้าเรา

ไม่มทีัง้สองคนเราก็จะต้องท�าอะไรสักอย่าง หรอืท�าอะไร

ที่เป็นการร�าลึกถึงอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าลูก

เป็นคนดีศรีสังคม ลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

 มีค�าพูดเทิดทูนพ่อแม่ไว้ว่า พ่อแม่เป็นพรหม

ของลูก ค�านี้เป็นค�าที่ลึกซึ้งกินใจเพราะในความเชื่อ

เราเชื่อกันว่า พระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตของมนุษย์

ของสรรพสตัว์ทัง้ปวง ดงันัน้ถ้าบอกว่าพ่อแม่เป็นพรหม-

ของลูก เป็นพรหมของบ้านก็เท่ากับว่าพ่อแม่นั้นเอง

เป็นผู้ก�าหนดอนาคตก�าหนดชีวิตของลูก

 เมือ่เป็นด่ังท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ ลูกได้ท�าสิง่ใด 

ทีเ่ป็นสิง่ทีต่อบแทนพ่อแม่บ้าง และทีค่รพูดูมาทัง้หมด

ท้ังปวงเหมือนหนึ่งกับว่าลืมว่าบางคนก็ไม่มีท้ังพ่อ

ทั้งแม่แล้ว หรือมีแต่พ่อไม่มีแม่ หรือมีแต่แม่ไม่มีพ่อ

อย่างนี้ก็มี

 ใครที่มีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่จะตอบแทน

ในความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่นั้น ก็ควรที่จะ

เร่งรีบได้ท�า ท�าอะไรก็ได้ที่เป็นความดี ท�าอะไรก็ได้

ที่เป็นการเชื่อฟังค�าสั่งสอนของเขา โดยที่เราไม่ต้อง

ไปโต้เถียงอะไร เราอาจจะอธิบายได้ว่าเหตุการณ์-

ปัจจุบัน โลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง  

แต่จะอย่างไรก็ตามแต่ถ ้าเราพอที่จะปฏิบัติได  ้

พอที่เราจะยอมท�าให้พ่อแม่สบายใจได้เราก็ควรท�า  

ถ้าเรื่องนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องดีและเราก็สามารถ 

ที่จะอธิบายพ่อแม่ได้ว่าเราท�าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไร 

ค�าสอนของพ่อแม่เป็นเรื่องที่เขาสั่งสมมาทั้งชีวิต

แล้วก็ในการสั่งสอนเขาสั่งสอนด้วยความเป็นห่วง 

ถ้าคิดเช่นนี้เสียแล้วและตั้งหลักไว้ว่ามีใครหรือที่จะ

รักเราเท่าพ่อแม่ถึงเพียงนี้แล้วก็คงจะเข้าใจได้ดีว่า 

พรหมของบ้านพรหมของลูกทั้งหลายทั้งปวงนั้น

เป็นผู้ที่ลูกทั้งหลายควรจะเทิดทูนให้ความเคารพ 

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

 ในวันแม่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ท�าอะไรให้เป็น 

คุณประโยชน์ หรือไม่ได้ท�าอะไรให้แม่ชื่นอกชื่นใจ 

หรือไม่ได้ร�าลึกถึงท่านที่ท่านจากไปแล้วก็ยังไม่สาย

เกินไป ท�าตอนนี้ก็ได้ท�าพรุ่งนี้ก็ได้ท�าติดต่อกันไป 

อย่าผัดวันกันไปมาก อย่าละเลยกันไปนานจนเป็นที ่

กล่าวขานกันว่าลืมพ่อแม่ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๘) วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

แม่
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 ค�าว่าแม่ ทุกคนได้ทราบหรือว่าทุกคน

คงทราบว่า เราพูดค�านีไ้ด้ต้ังแต่ค�าแรกท่ีเราเกดิมา 

ค�าว่าแม่เป็นค�าที่ออกจะเป็นพื้นเดียวกันกับ

ภาษาอ่ืน ๆ  เพราะในภาษาอังกฤษก็ออกเสียง

คล้าย ๆ แม่ เช่นเดยีวกบัภาษาจนีและในภาษาอืน่ ๆ 

ก็ใกล้เคียงกัน ค�าว่าแม่จึงเป็นค�าที่ติดปากลูก ๆ 

มาต้ังแต่ไร้เดียงสา ต้ังแต่เล็ก ๆ ยังไม่สามารถ 

พดูได้หลายค�า แต่ค�าทีส่ามารถพดูได้ก่อนค�าอืน่ๆ  

ก็คือค�าว่าแม่

 วันแม ่ผ ่านมาแล ้วครูอยากจะถามว ่า  

ลกูท้ังหลายได้ไปหาคณุแม่บ้างหรอืไม่ ลกูท้ังหลาย

ได้ร�าลึกถึงคุณแม่บ้างหรือไม่ ลูกทั้งหลายได้ไป

แสดงความรักความอบอุ่น ไปรับความรักไปรับ

ความอบอุ่นจากแม่บ้างหรือไม่ หรือถ้าหากว่า

เราไม่มีแม่แล้วเราร�าลึกสักเสี้ยววินาที ร�าลึกถึง- 

พระคณุ ร�าลกึถงึไออุน่ ร�าลกึถงึอกของแม่อ้อมกอด

ของแม่กันบ้างหรือไม่ 

 ท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือ เราได้ท�าอะไรให้แม ่

ชื่นใจบ้างในการที่เราต่างก็ทราบว่าแม่เป็นผู้มี

พระคณุล้นฟ้าล้นแผ่นดนิ เราร�าลกึได้ว่าแม่มพีระคณุ 

แต่ในขณะเดียวกันเราเคยได้ตอบแทนบุญคุณ 

ของแม่อย่างไรบ้างหรือไม่ อย่างน้อยไม่ท�าความ-

ล�าบากใจให้แม่ ไม่ท�าให้แม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ

อย่างนี้เป็นต้น

 ลกูทัง้หลาย ครคูดิว่าแม่กบัพ่อกค็ดิไม่ต่างกนั

เท่าไร เพียงแต่วิธีการแสดงออกของพ่อซึ่งเป็น

เพศชายก็จะแสดงออกในทางที่เข้มข้นเข้มแข็ง 

และขาดความใกล้ชดิกบัลกู ไม่เหมอืนแม่ทีใ่กล้ชดิ

กับลูกเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าได้ให้นมลูกด้วยนม

ของแม่เองกย็ิง่จะใกล้ชดิ เพราะว่าทุกครัง้ท่ีให้นม

ก็ต้องรีบให้ด้วยความเกรงว่าลูกจะหิว เพราะลูก

บางคนกร้็องเรยีก บางคนกร้็องไห้เพือ่ทีจ่ะขอนมแม่ 

เพื่อที่จะดับความหิวกระหายด้วยนมแม่  

 ในความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของแม่กับลูก 

จึงกล่าวได้ว่า  แม่มีความใกล้ชิดกับลูกมากกว่า

 ในความเป็นจริงพ่อก็มีส่วนในการเผื่อแผ่

ความรกั เผือ่แผ่ความเมตตาไม่น้อยไปกว่าแม่ แต่ว่า 

ลักษณะของความใกล้ชิด ลักษณะของการ

แสดงออกถงึความเมตตานัน้ พ่อดจูะห่างไปอยูบ้่าง

แต่กม็ไิด้หมายความว่าพ่อไม่ได้ให้ความรกัความเมตตา

ต่อลูกแต่อย่างใด

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานของคณะผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นผู้น�าซ้อมป่ันจักรยานพร้อมด้วยบุคลากร เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2558  

ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 กิจกรรมเริ่มด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

น�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ�านวน 8 ท่าน ท�าพิธีรับมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานตราสัญลักษณ์ 

 ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน “เสริมสร้าง 

ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ประสบความสำาเร็จ: คนรุ่นใหม่ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ 

ง่ายนิดเดียว” โดยมี ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์  

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษช่ือดัง บรรยายเคล็ดลับการเรียน 

ภาษาอังกฤษ และการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน 

ภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก 

ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม  ท่ีผ่านมา

 โอกาสนี้ นายคมสัน บุ้งทอง รองหัวหน้า

พรรคพลังราม กล่าวรายงานว่าพรรคพลังราม  

จัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างนักกิจกรรมที่มีคุณภาพ  

มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส�านึกในความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม มีวุฒิภาวะแห่งความเป็นผู้น�า มีจิตสาธารณะ 

สนับสนุนให้นักศึกษามีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ

อย่างเต็มท่ี โดยไม่ยุ่งเก่ียวกับส่ิงเสพติด 

พรรคพลังรามกระตุ้น
นศ.เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Bike for Mom ได้แก่ นายคนอง  วรรณศร ี  ประธาน

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง นายปรีชา ประยูรพัฒน์  ผู้อ�านวยการ- 

ส�านักกีฬา อาจารย์ ดร. สมชัย อวเกียรติ  รองอธิการบดีฝ่าย

ส�านักงานวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ 

แสง-ชูโต ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส ์

อาจารย์ ดร. บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์ ผู้อ�านวยการ

ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา 

สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และรองศาสตราจารย์ 

ดร.เอื้อน  ปิ่นเงิน  ผู้อ�านวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike for Mom 

ป่ันเพ่ือแม่”  ท่ีรัฐบาลจัดข้ึนในวันท่ี 16 สิงหาคม 2558

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

ได้น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร จ�านวนกว่า 

100 คน ซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” 

โดยเร่ิมออกสตาร์ทท่ีบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และปั่นวนรอบพ่อขุนฯ 

จ�านวน 2 รอบ และได้ปั่นไปตามเส้นทางโดยรอบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�านวน 2 รอบ

 หลังจากเสร็จกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน 

ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ดีใจท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ครั้งนี้ โดยการซ้อมปั่นในครั้งนี้ ถือเป็นการเชิญชวน

ให้บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้ทราบถึงกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น 

พร้อมท้ังรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาใช้จักรยาน

ภายในมหาวิทยาลัยด้วย และหลังจากการซ้อมคร้ังน้ี 

คณะผู้บริหาร และผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ “Bike for Mom 

ป่ันเพ่ือแม่” จะแยกกันไปซ้อมส่วนตัวของแต่ละบุคคล

เพ่ือฟิตร่างกายให้พร้อมส�าหรับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน

ในวันที่ 16 สิงหาคม นี้ 

ม.รามฯ ซ้อมปั่นจักรยาน “Bike for Mom”
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