
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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
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๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
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นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

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

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒๒

วันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

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

คณาจารย์ ม.ร. อบรมการเขียนตำาราเรียน

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 
 ม.ร. จัดแข่งขันเขียนตัวอักษรฯ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

 ดร.พงศ์ศกัตฐ์ิ  เสมสนัต์ ทีป่รกึษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน

การเขียนตัวอักษรจีนและวาดภาพ

ด้วยพูก่นัจนี ระดบัอดุมศกึษา ครัง้ที ่1 

จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชา 

ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ภ า ษ า ต ะ วั น อ อ ก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ร่วมกับสถาบันวิจัย

ศิลปะไทย-จีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ให้การต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมในงาน  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

  โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่าสาขาวชิาภาษาจนี  

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัการแข่งขนั

การเขียนตัวอักษรจีนและวาดภาพด้วยพู่กันจีน ระดับ 

อุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและ

การสนบัสนนุจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างด ี และหวงัอย่างยิง่ว่า

จะได้รับความร่วมมอืเช่นนีใ้นคร้ังต่อๆไป รวมทัง้ร่วมกนั 

เป็นก�าลังส�าคัญที่จะท�าให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย-จีน  

มีความหมายยิ่งขึ้นส�าหรับสังคมไทยต่อไป

   ฯพณฯท่าน เฉินเจียง อุปทูตด้านวัฒนธรรมแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย กล่าวว่า 

การจดัแข่งขนัครัง้นี ้ จดัขึน้เพือ่ให้นกัศกึษาได้รบัความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมของชาวจีน ซึง่ม ี

ความผกูพนัเสมอืนเป็นพีน้่องในครอบครวั และปีนีย้งัเป็นปีทีฉ่ลองครบรอบ 40 ปีความสมัพนัธ์

ไทย-จีนด้วย ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้การติดต่อ

ระหว่างกนัง่ายขึน้ ทัง้เรือ่งการท่องเทีย่วและการประสานความร่วมมอืในการท�างานต่อไป

ม.ร.ประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ

(อ่านต่อหน้า 2)

 รามคำาแหงเปิดเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นำาเสนอผลงานเก่ียวกับประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน พร้อมเชิญนักวิจัยจากประเทศเยอรมันและอินโดนีเซีย ร่วมถก

ทิศทางอาเซียนบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง นำาศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งดนตรี 

นาฏศิลป์ อาหารไทย และนวัตกรรมชั้นนำาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำาปี 2558 

พร้อมเสวนา “ทิศทางอาเซียนในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Navigating ASEAN in a 

Changing World)” ร่วมกับนายสุรจิตร ก้องวัฒนา  กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ 

สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) Professor Dr.Rudiger Korff นักวิจัยชาวเยอรมัน 

และ Drh.I Gede Nyoman Bayu Wirayudha นักวิจัยชาวอินโดนีเซีย เมื่อวันที่  

2 กันยายน 2558   ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสน้ี อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงขอต้อนรับทุกท่าน

ที่เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติครั้งนี้ 

 ฝ่ายวิชาการและวิจัย กองบริการการศึกษา จัดโครงการ

อบรมพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับทักษะด้านสื่อการสอน เรื่อง  

“เขียนตำาราเรียน ม.ร.อย่างไรให้น่าอ่าน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นประธาน ม ีรองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิติคุณ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 

27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1303 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ 

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบมีช้ันเรียน

และการเรียนด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถเรียนที่มหาวิทยาลัย

หรือเรียนที่บ้านก็ได้ เป็นการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางการศึกษา ดังนั้น ตำาราจึงเป็นสื่อการสอน 

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ม.ร.ประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ                                         (ต่อจากหน้า 1)

 ด้าน ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์  ทีป่รกึษารฐัมนตร ี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าขอชืน่ชมมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง และสถาบนัวจิยัศลิปะไทย-จนีแห่งประเทศไทย 

ท่ีร ่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมาย ุ ครบ 5 รอบ และ

ฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ทั้งนี้ 

การเขียนอักษรจีนและการวาดภาพด้วยพู ่กันจีน  

ถอืเป็นศลิปะช้ันสงูของชาวจนีทีส่บืทอดกนัมาอย่าง 

ยาวนาน นอกจากความประณีตงดงามของลายเส้น

จากปลายพู่กันแล้ว อักษรและภาพวาดยังสะท้อนถึง

ตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการฝึกฝน

สมาธิแก่ผู้เขียนด้วย 

 “การจัดแข่งขันการเขียนอักษรจีนและการ

วาดภาพด้วยพู่กันจีน ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้น

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นจุดริเริ่มและ 

เป ็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญให ้ เกิดความสนใจ 

ในการศึกษาศิลปะการเขียนพู ่กันจีนแก่ชาวไทย  

โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้เห็นถึง

ความส�าคัญของศิลปะแขนงนี้ซึ่งน�าไปสู่ความเข้าใจ

ในวถิวีฒันธรรมจนีได้อย่างลกึซึง้ และหวงัอย่างยิง่ว่า 

คณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินทุกท่าน จะร่วมกัน

สานต่อกิจกรรมจากโครงการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์

แก่ตนเอง และกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างไทย-จนี 

ให้ดียิ่งขึ้น”

 สำาหรับการแข่งขันการเขียนตัวอักษรจีน

และวาดภาพด้วยพูก่นัจนี ระดบัอดุมศกึษา ในครัง้นี ้

มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำานวน 12 แห่ง 

ได้แก่ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง มหาวทิยาลยัศลิปากร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา มหาวทิยาลยั-

ศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

(คณะศิลปกรรมศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 

ม.ร.จัดแข่งขันเขียนตัวอักษรฯ      (ต่อจากหน้า 1)

ราชมงคลรตันโกสินทร์ (วทิยาลยัเพาะช่าง) มหาวทิยาลยั-

หอการค้าไทย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยั-

ราชภัฏธนบุรี

 ทัง้นี ้ กจิกรรมภายในงานมนีทิรรศการผลงาน 

การเขียนตัวอักษรและภาพวาดของศิลปินชาวจีน-

ชื่อดัง  การสาธิตและแข่งขันการเขียนตัวอักษรจีน 

และการวาดภาพด้วยพู่กันจีน การบรรยายเรื่อง 

“การเปรียบเทียบศิลปะจีนกับศิลปะตะวันตก”  

โดย อปุทตูทางวฒันธรรมเฉนิเจยีง การบรรยายเรือ่ง 

“การผสมผสานศิลปะการวาดภาพจีนและไทย” 

โดย อาจารย์เจิ้ง  เอี้ยนเอี้ยน อาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์  และการบรรยายเรื่อง 

“อิทธิพลของศาสนาพุทธต่อภาพวาดจีน” โดย อวี๋  

เหวินเจียง รวมทั้งการบรรยายเร่ือง “ความสำาคัญ

ของตัวอักษรลี่ซูในประวัติศาสตร์ศิลปะการเขียน

ตัวอักษรจีน” โดย รองศาสตราจารย์เจี่ย  ชิ่ง ด้วย

โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงาน-

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และสหกรณ์กวาง 

แห่งประเทศไทย เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ 

นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยจากสาขาวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้นำาเสนอผลงานวิจัย ซ่ึงจะนำาไปสู่ 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และความชำานาญในด้านการวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิชาการ 

นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานที่ดำาเนินการวิจัยและนักวิจัยในระดับนานาชาติด้วย

 สำาหรับประเด็นการนำาเสนอผลงานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นประเด็นที่มีความสำาคัญ

ต่อการเตรียมพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก โดยมีกลุ่ม

สาขาการวิจัย  3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการศึกษา ภาษา และศิลปวัฒนธรรม กลุ่มที่ 2 กลุ่มสังคม เศรษฐกิจ 

กฎหมาย และการเมือง และ กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นแล้ว มหาวิทยาลัย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และ

ความชำานาญในด้านการวิจัยระหว่างกัน จนเกิดประเด็นที่มุ่งไปสู่ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทยและการยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิ 

 ภายในงานครั้งนี้ มีนิทรรศการมีชีวิต (Live Exhibition) ประกอบด้วย ดนตรีไทยประจ�าชาติ   

บรรเลงเพลงไทยและอาเซียน อาหารไทยในวัฒนธรรมข้าว แจกขนมจากผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป 

นวตักรรมทางวศิวกรรมสูป่ระชาคมอาเซยีน โชว์นวตักรรมสิง่ปลูกสร้าง (บ้าน) ลอยนำา้ ธรุกจิการเลีย้งกวาง 

ในอาเซยีน จำาลองรปูแบบฟาร์มกวาง และผลติภณัฑ์จากกวาง นทิรรศการผลผลติจากงานวจิยัภมูปัิญญาท้องถิน่  

และจ�าหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP จากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

 นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพิเศษ “AECCo-Music: เสียงสะท้อนบนดินแดนอุษาคเนย์” โดย  วงกอไผ่ 

วงดนตรีร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นำาเสนอบทเพลงอาเซียนในสไตล์วงดนตรีร่วมสมัย และการน�าเสนอ

ผลงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย  

จากประเทศอาเซียน และประเทศแถบยุโรป 

 

  ศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิและจดัการทรพัย์สนิ

ทางปัญญา จดัอบรม “การออกแบบวสัดุเหลือใช้

เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่” โดย ผศ.กญัญา ตัง้สวุรรณรงัษ ี

คณาจารย์จากภาควชิาคหกรรมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบวสัดเุหลอืใช้ โดยมบีคุลากรจากหน่วยงานต่างๆ 

และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม เมือ่วนัที ่ 17 สงิหาคม 2558 

ณ ห้องประชมุ 301 อาคารสวรรคโลก 
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 วนัที ่๑๖  สงิหาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๕๘ 

นับเป ็นวันประวัติศาสตร ์ วันหนึ่ง 

ของชาติไทยและควรนับได้ว่า เป็นวัน

แห่งความสุขอีกวันหนึ่งของปวงชน

ชาวไทย

 เนื่องเพราะวันนี้เป็นวันที่

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุารและพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 ทรงนำาพสกนิกรทั่วประเทศ  

ซึง่รวมถึงท่านอธกิารบดมีหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ ปั่นจักรยานเพ่ือเป็น 

การเฉลิมพระเกียรติ

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-

ราชินีนาถ 

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่เรียกกันว่า

  ปั่นเพื่อแม่-ไบค์ฟอร์มัม

 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรัก

ที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดิน

 การป่ันจกัรยานของปวงชนชาวไทย

คร้ังน้ี นับเป็นการสร้างสถิติโลกใหม่ ซ่ึง

 กินเนสส์บุ๊ก ออฟ เวิลด์ เรคคอร์ด

ได้บันทึกไว้ว่า

 เป็นขบวนจักรยานที่ยาวที่สุดใน

โลกถึง 

 ๑๓๖,๔๑๑ คัน

 “ข่าวรามคำาแหง” จึงขอบันทึกไว้

ด้วยความปิติเป็นที่ยิ่ง

อธิการบดีให้โอวาท ในพิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา

ฝาก “ตั้งใจศึกษา พัฒนาองค์ความรู้-พัฒนาชาติ”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานในพิธี 

ไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2558 

โดยมี คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมในพิธี และ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมแสดง 

ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2558  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

   โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่าพิธีไหว้ครูถือเป็นวันสำาคัญที่ต้อง

ระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามา เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราทางด้านการศึกษา และเป็น

พิธีการที่ลูกศิษย์ได้มาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี ครูรู้สึกปลื้มใจที่ลูกศิษย์

ทุ่มเททั้งกำาลังแรงกาย แรงใจจัดพิธีไหว้ครูให้สำาเร็จได้อย่างดียิ่ง ทำาให้ครูทุกท่านประทับใจและสร้างความ

ชื่นใจให้แก่ครูอาจารย์ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกำาลังใจให้ครูทั้งหลายได้ทุ่มเทกับการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้เห็น

ลูกศิษย์มีความมั่นคง เจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไป

 “ตลอด 44 ปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัรามค�าแหงคงเอกลกัษณ์

ความเป็นตลาดวิชา ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เข้ามาศึกษาโดยไม่จ�ากัดเพศ 

อาย ุฐานะ และผูท้ีป่ระกอบอาชพีกส็ามารถเรยีนได้ ซึง่มหาวทิยาลยั

ได้ดแูลลกูศษิย์เสมอืนลกูหลาน และพฒันาด้านการศกึษาของประเทศ 

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย เป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร 

ครูอาจารย์ และเป็นที่ชื่นชมของบุคคลภายนอก ทั้งยังคงอัตลักษณ์การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

โดยผลติบณัฑติออกไปรับใช้สงัคมแล้วกว่า 8 แสนคน เป็นทีย่อมรบัของสงัคมไทยในทกุภาคส่วนและสาขาอาชพี 

ถอืเป็นส่ิงทีช่าวรามค�าแหงทกุคนรู้สกึภาคภมิูใจกบัการท�าหน้าท่ีด้านการศกึษาและยนืยนัท่ีจะท�าหน้าท่ีนีต่้อไป”  

 อธิการบด ี กล่าวต่อไปว่าขอขอบคุณนักศึกษาที่เสียสละเวลามาเรียนหนังสือ ขอให้ตั้งใจเรียน ติดตาม

ข้อมลูข่าวสารต่างๆของมหาวทิยาลัย และศกึษาหาความรูร้อบตวัเพิม่เตมิในด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  

รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลกยคุปัจจบุนั รวมทัง้ขอให้ช่วยกนัเป็นหเูป็นตา ดแูล สอดส่องความผดิปกตต่ิางๆ 

และระมัดระวังตนเอง อยู่ในความไม่ประมาท และนำาความรู้ที่ไดร้ำ่าเรียนไปใช้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง 

พัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หากมีปัญหา ข้อสงสัยใดๆ ขอให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย์

และพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์เพ่ือความผูกพันท่ียั่งยืน สิ่งสำาคัญคือ เมื่อเข้ามาเป็น 

ลูกพ่อขุนฯแล้ว ทุกคนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ขอให้รัก สามัคคี ช่วยกันศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง เคารพครูอาจารย์ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่  

เพื่อดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป  
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ม.ร.อบการใช้ภาษามือแก่บุคลากร

 ตามทีส่�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้ส่งส�าเนาหนังสือส�าคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้อง 

ยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการ 

ตรวจสอบหน่วยงานต้นสงักดัแจ้งให้ทราบว่าเป็นหลกัฐานทีไ่ม่ถกูต้องและไม่สามารถ

ยนืยนัการจบหลกัสตูรของบคุคลดงักล่าวได้ และแจ้งให้นกัศกึษามารบัทราบปัญหา

พร้อมกับน�าหลักฐานที่ถูกต้องมาแสดง ปรากฏว่านักศึกษาไม่สามารถน�าหลักฐาน

ว่าเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจริงมาแสดงได้ 

 ดงันัน้ จงึให้ถอนสถานภาพการเป็นนกัศกึษาถอืว่าผลการสอบทีผ่่านมาเป็นโมฆะ 

โดยไม่คนืเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทกุกรณ ีจ�านวน 4 ราย  ดงัรายชือ่ต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ�าตัว

นายกิตติพงษ์  ศรีสุวะ 5506701423

นางสาววรัญญา  พิริยะพงศธร 5602005844

นางสาวณัฐสินี  ศรีสวัสดิ์ภากร 5603027680

นางสาวชลธิชา  หาญสัตย์ 5606105137

 ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงเห็นสมควรถอน

สถานภาพบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

   

 สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดงาน ‘International and ASEAN Day 2015’ 

โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีและ 

ผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ ์ผู้อำานวยการสถาบัน

การศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

ของสถาบันฯ ร่วมในงานพร้อมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย การแต่งกาย

ด้วยชุดประจำาชาติ การสาธิตการทำาอาหารโดยนักศึกษานานาประเทศ เมื่อวันที่  

18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำานักพิมพ์

 โอกาสนี ้ ผูอ้�านวยการสถาบันการศึกษานานาชาต ิ กล่าวว่าสถาบนัการศกึษา

นานาชาติก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 1999 โดยดำาริของอดีตอธิการบดี รศ.รังสรรค์ แสงสุข  

ท่ีมุ่งยกระดับระบบการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ รวมระยะเวลาดำาเนินการมาแล้ว 

เป็นเวลา 16 ปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  

และปรญิญาเอก ทัง้ในภาคภาษาอังกฤษและภาษาจนี มนีกัศกึษาประมาณ 1,200 คน 

จากกว่า 40 ประเทศทัว่โลก มีคณาจารย์จากมหาวทิยาลยัช้ันนำาทัว่โลก อาท ิประเทศ

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน จึงทำาให้บรรยากาศในการเรียน-

การสอนมรีปูแบบความเป็นสากล การถ่ายทอดวชิาการเป็นไปอย่างมคีณุภาพ นกัศึกษา

ได้สัมผัสประสบการณ์จากคณาจารย์จากนานาประเทศ ได้แบ่งปันมุมมองในด้าน

วิชาการจากเพื่อนต่างชาติ รวมถึงมีเพื่อนจากต่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

แลกเปล่ียนนักศึกษามาเข้าชั้นเรียนด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน 

ฝรั่งเศส ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 สถาบันฯ มีเป้าหมายที่จะดำาเนินการโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในอีกหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น  เกาหลี  

 “การแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหว่างประเทศจะช่วยเพิม่ระดบัคณุภาพการศกึษา 

และรักษามาตรฐานการเรียนการสอน นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรมพัฒนา

ศกัยภาพของนักศกึษา อาท ิ โครงการสอนภาษาองักฤษแก่พระภกิษ ุและในปีนีจ้ะมี

โครงการนั่งสมาธิและสร้างบ้านดินที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

 ... การจัดงาน ‘International and ASEAN Day 2015’ นอกจากจะเป็นการ

จดังานสร้างสสีนัในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว สถาบนัฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเผยแพร่

วฒันธรรมอาเซยีน ระหว่างกลุม่นกัศกึษานานาชาต ิกระชบัความสมัพนัธ์ เพิม่มมุมอง 

ในการคดิรเิริม่ เสรมิสร้างให้นกัศกึษามบีคุลกิภาพทีส่มบรูณ์ สอดคล้องกบัวฒันธรรม

ของสถาบนัฯ คอืการมองบวกและความก้าวหน้า โครงการนีย้งัช่วยสร้างบรรยากาศ 

แห่งวิชาการ  และเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว”

 จากนั้น อธิการบดี กล่าวว่าขอขอบคุณสถาบันการศึกษานานาชาติที่จัดงาน

ครั้งนี้ ดังที่ทราบดีว่าประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นในการพยายามที่จะยกระดับกลุ่ม

ประเทศสมาชิกให้ดีขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ค�านี้แม้จะฟังแล้วเข้าใจง่าย  

แต่จ�าเป็นที่ทุกคนต้องเริ่มมีการปรับตัว เพื่อขจัดข้อขัดแย้ง อคติในสังคม 

 “กลุ่มประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการปลายปี 2558 เป็นการ

พยายามร่วมกนัในระดบันานาชาต ิ ทัง้นี ้ แม้สถาบนัการศกึษานานาชาติจะเป็นสงัคม

กลุม่เล็กท่ีมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม แต่จะเป็นกลุม่ทีม่คีวามเข้าใจซึง่กนัและกนั 

ขอให้ทุกคนร่วมกันก้าวเดินไปอย่างมีศักยภาพ”

ม.ร.อบการใช้ภาษามือแก่บุคลากร

   

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดสัมมนาเรื่อง “การเขียนคู่มือ 

การปฏบิตัริาชการของแต่ละหน่วยงาน โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธาน และม ี รองศาสตราจารย์เริงรัก จ�าปาเงิน 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม ศ.ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

 โอกาสนี ้ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง กล่าวว่าการเขยีนคูม่อืการปฏบิตัริาชการ เป็นสิง่สำาคญัเพราะจะช่วยให้ 

การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารสามารถติดตามงาน 

ได้ทุกขั้นตอน ท้ังนี้คู่มือการปฏิบัติราชการที่ดียังสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

ในการวเิคราะห์ภาระงาน และวเิคราะห์อัตรากำาลังในอนาคต โดยการจัดสัมมนาคร้ังน้ี  

จะช่วยให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อกำาหนดในการเขียน

คู่มือการปฏิบัติราชการ และพัฒนาการเขียนได้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งยังสามารถนำาไป 

ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเตรียมความพร้อมสู ่ เส้นทาง 

ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพได้อีกด้วย

 “การเขียนคู่มือการปฏิบัติราชการ ถือเป็นงานเอกสารที่สามารถน�ามาสรุป 

เป็นการจดัการความรู ้ (KM) ของคณะบรหิารธรุกจิได้ และขอขอบคณุคณะบรหิารธรุกจิ

ท่ีช่วยกันด�าเนินการเร่ืองการประกันคุณภาพให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งน้ีขอฝากให้

อาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ต้ังใจถ่ายทอดความรู้และเป็นก�าลังใจให้นักศึกษาตื่นตัว

ในการมาเรียนหนงัสอื และขอให้เข้าสอนทกุคาบหากไม่สามารถเข้าสอนได้ขอให้แจ้ง 

นกัศกึษาล่วงหน้า และขอฝากบคุลากรของคณะบรหิารธรุกจิว่าช่วยกนัปฏบิตัหิน้าที่

ของตนเองในปัจจุบันให้ดีที่สุด เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ต่อไป”

ม.ร.จัดงาน ‘International  
and ASEAN Day 2015’

คณะบริหารธุรกิจจัดสัมมนา 

“การเขียนคู่มือการปฏิบัติราชการฯ”

รามคำาแหงถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

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

ตอน จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรดี

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คำาว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในที่นี้ว่ากันตามทฤษฎีก็คือการทำาให้ GDP หรือ

รายได้ประชาชาติเพิ่มในอัตราสูงขึ้น เช่นถ้าเพิ่มอัตราแค่ 2% ก็พยายามให้เพิ่ม

ในอัตรา 3% หรือ 4% ให้ได้ แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องที่ว่าจะกระตุ้นอย่างไรหรือ

ด้วยวิธีใดนั้นผมขอขยายความเรื่องที่ยังมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับอัตราเพิ่มของ 

GDP หรือที่ชอบเรียกกันว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเสียก่อน

 เร่ืองที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ GDP มีเยอะมาก โดยเฉพาะที่ผ่านทาง 

มโนโซเชีย่ล หรอืคิดกนัไปเองผ่านทางสงัคมออนไลน์ ซึง่เรือ่งทีผ่มเพิง่อ่านเจอมา 

และจะชี้แจงในที่นี้ก็คือเรื่องที่ว่าอัตราเติบโตเศรษฐกิจของไทยแค่ 2% ไม่เห็น 

จะเสียหายอะไรเพราะประเทศอย่างเช่นสหรัฐฯ หรือญี่ปุ่นก็มีอัตราเติบโต 

แค่ราว ๆ 2% กว่า ๆ เท่านั้น คนที่คิดอย่างนี้คงลืมไปว่าฐานของการเพิ่มนั้น 

ไม่เท่ากัน GDP ของไทยนั้นอัตราเพิ่มคิดจากฐานแค่สัก 4 แสนล้านดอลลาร์  

ถ้าเพิ่ม 2% ก็เพิ่ม 8,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่มากเลยในแง่ภาพรวมของ

เศรษฐกิจโลก แต่ GDP สหรัฐฯ เพิ่มจากฐานที่สูงถึงกว่า 16 ล้านล้านดอลลาร์ 

การเพิ่ม 2% จึงมากถึงกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์หรือเกือบเท่ากับ GDP ของ

ประเทศไทยอยู่แล้ว

 จริงอยู่ที่ว่าสหรัฐฯ มีขนาดของประเทศและขนาดเศรษฐกิจใหญ ่

กว่าเรามาก GDP ก็ต้องสูงกว่าเป็นธรรมดา ดังนั้นปกติเขาจะไม่เทียบกัน 

ด้วย GDP ธรรมดา แต่จะเป็น GDP ที่หารด้วยจำานวนประชากรแล้ว หรือ 

GDP per capita ซึ่งแปลกันว่ารายได้ต่อหัว แต่ไม่ว่าจะเทียบกันแบบไหน  

เขาก็สูงกว่าเรามากทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอย่าไปเทียบกันดีกว่า หรือจะให้

ลองเทียบดเูล่น ๆ กไ็ด้คอืในปี 2557 รายได้ต่อหวัของไทยตกอยู่ทีร่าว 5,560 ดอลลาร์

ต่อคนต่อปี ในขณะที่สหรัฐฯ อยู่ที่ 54,629 ดอลลาร์ แต่เนื่องจากสหรัฐฯ  

มีประชากรมาก ทำาให้ท้ัง ๆ GDP สูงสุดในโลกแต่พอคิดรายได้ต่อหัวแล้ว 

ยังตำ่ากว่าออสเตรเลียซึ่งสูงถึง 61,887 ดอลลาร์ และจีนซึ่งเศรษฐกิจใหญ่

อันดับ 2 ของโลกมีรายได้ต่อหัวแค่ 7,594 ดอลลาร์เท่านั้น เพราะประชากรจีน

มีจำานวนมหาศาล พอเอามาหารเฉลี่ยรายได้ต่อคนก็เลยเหลือแค่นี้

 มาดูเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่า เนื่องจาก GDP ประกอบด้วย 

รายจ่ายบริโภค บวกรายจ่ายลงทุน บวก รายจ่ายรัฐบาล บวกรายได้จากส่งออก 

หักด้วยรายจ่ายซื้อสินค้าเข้า ในภาวะที่ยังส่งออกไม่ดีเพราะสถานการณ ์

ในตลาดโลกไม่เป็นใจเช่นนี้ การเพิ่มรายจ่ายบริโภคและรายจ่ายลงทุนจึงเป็น

ทางเลือกที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี (ถ้าทำาได้)

 การกระตุน้ผ่านการบรโิภคกค็อืทำาให้คนใช้จ่ายมากขึน้ แต่ถ้าคนไม่มเีงนิ

จะใช้จ่ายมากขึ้นได้อย่างไร ก็ต้องทำาให้คนมีเงินมากขึ้นเสียก่อนซึ่งมาตรการ

พืน้ฐานคอืลดภาษเีพือ่ให้คนทัว่ไปมรีายได้หลงัหกัภาษีมากขึน้ หรอือีกทางหน่ึง

กท็ำาให้สนิค้าราคาลดลง ทำาให้อำานาจซือ้ของเงนิมมีากขึน้คอืเงนิจำานวนเท่าเดมิ

ซือ้สนิค้าได้มากกว่าแต่ก่อน (ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ารายได้ทีแ่ท้จรงิเพ่ิมขึน้) 

นอกจากนั้นการอัดฉีดเงินโดยรัฐ โดยนโยบายที่เรียกกันว่าประชานิยมก็อยู่ใน

แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เช่นกัน

 ตัวอย่างของการกระตุ้นการบริโภคนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นของจีน 

ที่ทำาเมื่อตอนได้รับผลกระทบจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (เรียกอย่างนี้เพราะ 

จดุเริม่มาจากสหรฐัฯ) ตอนนัน้จนีส่งออกลดลงเพราะลกูค้ารายใหญ่คอืสหรฐัฯ 

เศรษฐกิจยำ่าแย่ ทีวีที่ผลิตขึ้นขายส่งออกได้ลดลง รัฐบาลก็เลยให้ผู้ผลิต 

ลดราคาขายให้กบัคนในประเทศ ซือ้ได้ถกูแบบว่าราคาลดไปกว่าครึง่  แต่รฐับาล

จะจ่ายเติมราคาที่ลดลงนั้นให้กับผู้ผลิต ก็เรียกได้ว่าเป็นประชานิยมแบบจีน

แหละครับ

 แขวงหลวงพระบาง  (เมืองมรดกโลก)  จากเวียงจันทน์ หลวงพระบาง 

397 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์วังเก่าเจ้ามหาชีวิต (กษัตริย์พระองค์สุดท้ายพระเจ้า-

สีสะหว่างวัฒนา พ.ศ. 2518)

ค�าศัพท์ ค�าอ่าน ความหมายภาษาไทย

หวัดเซียงทอง
วัดเซียงทองสร้างพร้อมตั้งเมือง

หลวงพระบาง

หวัดพูสี
วัดพูสีอยู่บนยอดเขา

ในเมืองหลวงพระบางมีบันไดขึ้น

พะทาดจอมสี พระธาตุจอมสี  อยู่บนยอดภูเขา

หวัดใหม่ วัดใหม่

พะพุดทะฮูบพะบาง พระพุทธรูปพระบางที่เก่าที่สุด

หวัดมะโนลม วัดมโนลม

หวัดแสน วัดแสน

หวัดวิซุน วัดวิซุน  (สร้าง พ.ศ. 2043 )

เขื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบนำ้ายา

มีลายดอกดวง ที่บ้านซ่างไห  

กานหลิ่นดนตี การเล่นดนตรีพื้นเมือง 

สินละปะกานฟ้อนลำา ศิลปะการฟ้อนรำา

กานคับลื้อ การขับลื้อ ขับม้ง 

กานตำ่าแพไหม การทอผ้าไหม   ผ้าแพร  ทีบ้่านพะนม

ซ่างเงิน
ช่างเครื่องเงิน ทำาพาน ขัน ง้าว 

มีด ดาบ  ขันหมาก

นำ้าตกกวางซี
นำ้าตกกวางซี  นำ้าที่เจาะพื้นดินออกมา 

ถำ้าปากอู๋ ถำ้าปากอู  เรียกถำ้าติ่ง  หินย้อย

  มแีม่นำา้มากหลายสายทีม่ทิีวทัศน์ธรรมชาติสองฝ่ังสวยงาม เช่น นำา้ของ 

(นำ้าโขง)   นำ้าคาน นำ้างา  นำ้างอย  นำ้ามัด   นำ้ามี้  นำ้าบาก นำ้าแซง   นำ้าอู   เป็นต้น

แขวงเซยีงขวาง  จากเวยีงจนัทน์  เซยีงขวาง  ระยะทางประมาณ    

435 กโิลเมตร สนามรบทีถ่กูฝ่ายสมัพันธมติรท้ิงระเบิดมากท่ีสดุใน สปป.ลาว 

คือ ประมาณนำ้าหนัก  2,000,000  ตัน  (สองล้านตัน)  มีถำ้าหลบภัย เป็นที่อยู่อาศัย 

ของประชาชน  และทหารด้วย  ทุง่ไหหนิ   มตีุม่ทีท่ำาด้วยหนิ  ใหญ่  เลก็  จำานวนมาก 

วางเรียงรายเต็มท่ีราบลุ่มเรียกทุ่งไหหิน หัตถกรรมทอผ้าไหม  ผ้ามัดหมี ่

มีลวดลายสวยงามที่มีชื่อเสียงของชาวลาว การขับลำา เล่นดนตรีที่ไม่เหมือน

แขวงอื่นๆเรียก     ลำาเซียงขวาง

 การกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแบบคือกระตุ้นการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุน

จากต่างประเทศซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะยากอยู่สักหน่อย เพราะคู่แข่ง

ใกล้ ๆ บ้านมคีวามได้เปรยีบในเรือ่งค่าจ้าง และการได้สทิธยิกเว้นหรอืลดหย่อนภาษี 

(สิทธิ GSP) เมื่อผลิตแล้วส่งออกไปขายสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

 จะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหน อย่างไร ต้องรอดูฝีมือทีมเศรษฐกิจ 

ของรัฐบาลแล้วละครับ

(1)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

คุณทราบเรื่องการจัดฟันแค่ไหน

สาเหตุที่จัดฟัน

 ปัจจบุนักลายเป็นแฟชัน่ทีเ่ดก็วยัรุน่จะใส่ลวดดดัฟัน

ซึ่งมีสีสันหลากหลาย แทนที่จะใส่เพื่อให้ฟันเรียงสวย

เมือ่ยิม้แล้วทำาให้ดมีูเสน่ห์สำาหรับผู้พบเหน็  แต่ก่อนทีเ่รา 

จะตัดสินใจดัดฟันจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ   เพื่อไม่ให ้

เกิดปัญหาดังมีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์ว่าอยากสวย 

เก๋ไก๋ตามแฟชั่นไปใส่เหล็กดัดฟันเถ่ือนแล้วเกิดอาการ 

ปากบวมอักเสบขึ้นมา 

 การจัดฟัน  คือ  วิธีการแก้ปัญหาฟันเรียงตัว และ

สบฟันผิดปกติไม่สวยงาม โดยการใช้เครื่องมือจัดฟัน 

เพื่อเคลื่อนฟันไปยังตำาแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งสามารถ

ทำาได้ตัง้แต่เดก็จนถงึผูใ้หญ่  แต่ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

คือ 10 - 14 ปี  เพราะร่างกายกำาลังเจริญเติบโต  ฟันจะ

เคลื่อนที่ได้ง่าย

 โดยทัว่ไปการจดัฟันเพือ่แก้ไขการสบฟันทีผ่ดิปกติ  

หากปล่อยไว้จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของฟันแท้

และโครงสร้างของใบหน้า  กรณีที่ฟันล่างครอบฟันบน 

ไม่ว่าจะเป็นฟันนำา้นมหรือฟันแท้  หากปล่อยไปจะทำาให้ 

คางยื่นยาว เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างของใบหน้า    

 การเตรยีมพร้อมเพือ่การรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน 

มีดังนี้

 1.  สภาพในช่องปาก

 2.  ด้านสุขภาพโดยทั่วๆ ไป 

 3.  ด้านสภาวะทางสังคม

 สภาพในช่องปาก ในระหว่างการจัดฟันและ 

ภายหลังการจัดฟัน  การเคล่ือนท่ีของฟันจะเป็นไปได้ด้วยดี

เมื่อสภาพของฟัน เหงือก และกระดูกที่หุ้มรากฟัน 

อยู่ในสภาพแข็งแรง  พอท่ีจะรองรับแรงจากเคร่ืองมือ 

สำาหรับฟันที่มีการผุลุกลามจนถึงโพรงประสาทจำาเป็น

ต้องรักษารากฟันให้เสร็จก่อนใส่เครื่องมือจัดฟันอย่าง

น้อย  6  เดือน  ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องอุดฟันที่ผุทุกซี่ในปาก

ให้เสร็จสิ้นก่อนการใส่เครื่องมือจัดฟัน  เพื่อให้แน่ใจว่า

ในระหว่างการบำาบัดรักษาจะไม่ต้องมีการถอดเครื่องมือ 

จัดฟันออกเพื่ออุดฟัน  ยกเว้นในกรณีที่จำาเป็นจริงๆ  

นอกจากนีผู้ป่้วยจะต้องศึกษาวธิกีารแปรงฟัน  การรักษา- 

ความสะอาดของช่องปากเพราะเมื่อใส่เครื่องมือจัดฟัน 

ไปแล้วอาจทำาให้การแปรงฟันยากขึ้น  แม้แต่แรงจาก 

เครื่องมือเองก็มีส ่วนที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ของเหงอืกและกระดกูในบริเวณทีม่กีารเคลือ่นทีข่องฟัน  

ผูป่้วยอาจรูส้กึเจบ็จนไม่กล้าแตะต้องหรอืทำาความสะอาดฟัน

บริเวณนั้นซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง

 ด้านสขุภาพโดยทัว่ๆ ไป  ผู้ท่ีจัดฟันควรมสีขุภาพดี  

 ไม่มโีรคตดิต่อหรอืโรคประจำาตวั  เพราะการใช้ยาชนดิใด 

ชนิดหนึ่งเป็นประจำาอาจมีผลต่อเหงือกหรือนำ้าลายที่อยู่

ในช่องปาก  หรือการได้รับอุบัติเหตุ  โดยเฉพาะบริเวณ 

ใบหน้าและศีรษะ  การแพ้ยา  การแพ้อาหาร  ต้องแจ้ง

ให้ทันตแพทย์จัดฟันทราบก่อน  เพื่อเป็นข้อมูลในการ

วางแผนการรักษาและการเลือกใช้เครื่องมือ

   ด้านสภาวะทางสังคม   หน้าที่การงานและ

การเข้าสังคม  ผู้ป่วยจะต้องทราบว่าตัวเองสามารถ 

ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบปกติหรือเครื่องมือจัดฟันที่ให้

อยู่ทางด้านในปาก   แม้แต่เส้นทางคมนาคมในการเดินทาง

มาจัดฟันก็มีความสำาคัญมาก  เพราะผู้ป่วยจะต้องมาพบ

ทันตแพทย์ทุก 3 หรือ 4 สัปดาห์เป็นเวลาอย่างน้อย

ประมาณ 2 ปี  ถ้าผู้ป่วยเป็นนักเรียน  นักศึกษา  ต้องเลือก 

จัดตารางเรียนให้มีเวลาพอที่จะมาพบทันตแพทย์ 

ตลอดระยะเวลาการจัดฟัน

 ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันค่อนข้างสูง  ขึ้นอยู่กับ

เครื่องมือที่ใช้ในการดัดฟัน  ดังนี้

- จัดฟันโดยใช้เครื่องมือแบบถอดได้   3,000-10,000  บาท 

- จัดฟันโดยใช้เครื่องมือติดแน่นแบบโลหะ ประมาณ    

 30,000-50,000  บาท

- จัดฟันโดยใช้เครื่องมือติดแน่นแบบเซรามิค ประมาณ    

 40,000-60,000  บาท

     ระหว่างจัดฟันต้องดูแลความสะอาดของฟัน 

และช่องปากให้ดีอยู่เสมอ  โดยใช้ไหมขัดฟัน  ควรใช้

แปรงสีฟันสำาหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ  เพราะฟันที่ถูก

ติดเครื่องมือแล้วจะทำาความสะอาดได้ยากกว่าเดิมมาก  

เนื่องจากเศษอาหารจะเข้าไปติดตามร่องต่างๆ ได้ง่าย  

ควรงดรับประทานอาหารที่มีความแข็ง  มีความเหนียว  

เช่น   หมากฝรัง่ ตงัเม  หรอืการเคีย้วนำา้แขง็เล่น  การรบัประทาน 

ของหวานก็ต้องระวัง เพราะฟันจะผุได้ง่ายมาก

ความเจ็บปวดระหว่างการจัดฟัน

 ในระยะแรกๆ เมื่อใส่เคร่ืองมือจัดฟันอาจทำาให้

ผู้ป่วยรู้สึกรำาคาญบ้าง  แต่ไม่นานก็สามารถปรับตัวและ

ชินกับเครื่องมือ เวลาที่ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์เพื่อปรับ

เครื่องมือเป็นระยะๆ นั้นทันตแพทย์อาจทำาให้เกิดแรง

ในเครื่องมือเพื่อเคลื่อนฟัน และเป็นสาเหตุของความ

รู้สึกเจ็บ ตึง หรือไม่สบายที่บริเวณฟันบ้าง  แต่ประมาณ 

3 - 4 วนัผูป่้วยจะรูส้กึดขีึน้  ถ้ารูส้กึปวดมากกใ็ช้ยาแก้ปวด

รับประทานเพื่อบรรเทาอาการได้

การจัดฟันผู้ใหญ่ทำาได้เหมือนกับเด็กหรือไม่

 ผูใ้หญ่สามารถจดัฟันได้แต่ทำาได้ไม่ดเีหมอืนกบัเดก็  

เนื่องจากเป็นการรักษาในระยะที่ร่างกายเจริญเติบโต

เต็มที่แล้ว  ผิดกับในเด็กที่อาศัยการเจริญเติบโตของ

ใบหน้า  ขากรรไกรทียั่งมีเหลืออยู่มาก  มาช่วยให้การรักษา

ทำาได้ง่ายและมีผลดี  การมีจำานวนฟันที่เหลืออยู่น้อย  

การมีฟันผุหรือโรคปริทันต์ ก็มีผลต่อการรักษาเช่นกัน  

คือ จะทำาให้ฟันบางซี่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์  

ปัญหาที่พบบ่อยในระหว่างจัดฟัน

  ปัญหาทีพ่บบ่อยทีส่ดุ  คอื  ความร่วมมอืของผูป่้วย  

การจัดฟันเป็นการรักษาที่กินเวลานาน   เมื่อทันตแพทย์

ใส่เครือ่งมอืจดัฟันให้ผูป่้วยแล้ว  ผูป่้วยต้องมาตรวจและ

ปรับเครื่องมือเป็นระยะ ๆ  อย่างสมำ่าเสมอ  นานถึง 2-3 ป ี

เครื่องมือบางชนิด  เช่น  เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้  

เครื่องมือนอกปากหรือเฮดเกียร์ ยางวงเล็ก ๆ ที่ผู้ป่วย

ต้องเกี่ยวไว้กับเครื่องมือชนิดติดแน่น   เครื่องมือเหล่านี ้

ผู้ป่วยถอดออกแล้วสามารถใส่เองได้  ในขณะที่ถอด- 

เครื่องมือออกและใส่ใหม่อาจทำาให้ไม่มีแรงกระทำา 

ลงบนฟันเพื่อให้ฟันเคล่ือนที่  ถ้าผู้ป่วยถอดเครื่องมือ 

ออกบ่อย ๆ หรือใส่เป็นระยะเวลาน้อยกว่าที่กำาหนด  

บางครั้งฟันอาจเคลื่อนไปในตำาแหน่งที่ไม่ต้องการ   

ส่งผลให้การรกัษาไม่บรรลตุามวตัถปุระสงค์  หรอืการที ่

ผูป่้วยไม่มาพบทนัตแพทย์ตามนัดบ่อย ๆ กท็ำาให้ระยะเวลา

ที่ผู้ป่วยต้องใส่เครื่องมือจัดฟันนานขึ้น  นอกจากนี้ยังม ี

ปัญหาเรื่องผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตัวตามคำาแนะนำาของทันตแพทย์  

เช่น ไม่ดูแลฟันให้สะอาดหลังการรับประทานอาหาร  

แม้แต่เรื่องการถอดเครื่องมือที่ใช้เคลื่อนฟันออกแล้ว   

ผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือในการใส่รีเทนเนอร์หรือ

เครื่องมือรักษาตำาแหน่งฟันไว้ไม่ให้คืนกลับ  มิฉะนั้น

ฟันทีจั่ดไว้จนดีแล้วอาจกลับมาซ้อนเก  ห่าง  หรือย่ืนได้อีก

 เครื่องมือจัดฟันได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาด

และรูปร่างที่เล็กลงกว่าในอดีต  แถมยังมีสีสันจึงช่วย

เสริมใบหน้าและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ  

แต่ที่สำาคัญเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ 

ที่จะทำาว่าเราทำานั้นเพ่ือดูแลสุขภาพภายในช่องปาก

หรือเพราะตามกระแสของแฟชั่นกันแน่

เรือ่งดีๆ ทีค่วรรู!้!! ก่อนคิดจะ “ดัดฟัน”  ค้นเมือ่  30 มถินุายน  

 2558, จาก http://www.dek-d.com/lifestyle/6424/  

สิง่ทีค่วรทราบก่อนตดัสนิใจจดัฟัน  ค้นเมือ่  30  มถินุายน 2558,  

 จาก  http://www.dek-d.com/board/view/625472/

ข้อควรทราบเก่ียวกับการจัดฟัน  ค้นเมือ่  30  มถินุายน 2558,  

 จาก http://www.sktdental.com/knowledge

รูปภาพค้นจาก https://www.google.co.th/search?q

การเตรียมตัว

ราคาในการจัดฟัน

วิธีการดูแลระหว่างจัดฟัน

บรรณานุกรม

วิมล  ชีวะธรรม สำานักหอสมุดกลาง



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

    

  มนุษย์มีเรื่องราวของภาษาและวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมทุกชนเผ่า แต่ท้ังนี้มนุษย์แต่ละเผ่าก็

จะต้องเสาะหาวิธีการที่จะทำาอย่างไรให้สิ่งนี้ที่ถูกเรียกว่า เป็นอัตลักษณ์/ตัวตนของตนเองให้ดำารงอยู่ได้โดย

ไม่ให้ล่มสลายไปกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งของสังคมโลก ฉะนั้นการรักษาไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรม

จึงถือว่าเป็น “แก่นแกน” ที่ทุกชนเผ่าทุกสังคมจะต้องให้ความใส่ใจให้ความสำาคัญและตระหนัก

 ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัรามคำาแหงอนัเป็นทีร่กัของผูเ้ขยีน ทีใ่ห้โอกาสทางวชิาการเข้าร่วมประชมุนานาชาต ิ

และนำาเสนอบทความ ที่จัดโดย The Institute of Language Art and Culture, Suan Dusit Rajabhat 

University, Bangkok Thailand ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ในการนี้ผู้เขียนได้นำาเสนอ 

บทความทางวชิาการเพือ่เป็นสาธารณวทิยา เรือ่ง “ Philosophy of Education : The Great River of Learning” 

(ปรชัญาการศกึษา : มหานทแีห่งการเรยีนรู)้ ด้วยเหตวุ่า ผูเ้ขยีนรบัผดิชอบสอนกระบวนวชิาปรชัญาการศกึษา 

(EDF 6003) ในระดับบัณทิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ถือว่าเป็นการกระจายพรมแดนข้อความรู้อีกด้วย

             วัฒนธรรมและภาษา : มายาชีวิตของสังคม

 วัฒนธรรมและภาษาเปรียบเสมือนชีวิตของคนเรา กล่าวคือ มีเกิด แก่ เจ็บ และก็ตายไปในที่สุด  

ไม่มคีวามเทีย่งเป็นอนจิจงั วฒันธรรมและภาษาถอืว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายเชงิแบบแผน (Pattern of Meaning) 

ที่เกิดจากการเรียนรู้ของสมาชิกในสังคมแต่ละแห่งร่วมกันรังสรรค์ปั้นแต่งขึ้นมาภายใต้ระบบที่ผสมกลมกลืน

ได้อย่างยิ่ง (Assimilated Integration) โดยทั่วไป วัฒนธรรมประกอบไปด้วย วัตถุ สิ่งของ และส่วนที่เป็น

พฤติกรรมที่ผสมผสานเป็นกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆจนทำาให้ “ผู้คน/สมาชิก” ทราบว่าจะทำาอย่างไร

และจะทำาสิ่งนั้นๆเมื่อใด

         วัฒนธรรมและภาษาเป็นระบบสื่อสัญลักษณ์ (Symbolic System) อันเกิดจากปัญญาที่มนุษย์คิดสร้าง 

และเปลี่ยนแปลงลักษณะธรรมชาติให้เหมาะสมกับการดำารงชีวิตที่ดีของตนเอง การถ่ายทอดกระบวนการ

ของระบบสัญลักษณ์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อกัน (Transmission of 

Learning Process ) จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

 ภาพรวม (Over all Pictures) ของวัฒนธรรมและภาษาที่นักวิชาการ (Keynote Speakers) เป็นผู ้

ฉายภาพข้อความรู้ในการประชุมนานาชาติครั้งนี้ ถึงระบบการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม คือ

 1. วัฒนธรรมและภาษาเป็นผลผลิตของพฤติกรรม (Products of Behaviors) สิ่งนี้ล้วนเป็นผลผลิต 

จากการกระทำาของมนษุย์ทัง้สิน้ กล่าวได้ว่าระบบความรูเ้ชิงภาษา ระบบความเช่ือเชิงการแสดงออกทางด้าน

พฤตกิรรมทางสงัคมของสมาชกินัน้ล้วนส่งผลถงึชมุชนทัง้สิน้ เช่น พฤตกิรรมภาษาเชงิสงัคม (socio-linguistics) 

ของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ ซึ่งบางครั้งสื่อความหมายออกมาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

 2. วัฒนธรรมและภาษาเป็นวิถีชีวิตและลีลาชีวิตของมนุษย์ (Ways of Life) วัฒนวิถีของคนในชุมชน

เป็นผลผลิตเชิงปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะเป็น

ถ้อยแถลงต่างๆ (Statements) สุภาษิตคำาพังเพย (Proverbs) หรือแม้แต่การสร้างสรรค์มิติของชีวิตโดยผ่าน

การเรียนรู้ทั้งที่มีระบบหรือที่ไม่มีระบบที่ตายตัว

 3. วัฒนธรรมและภาษาเป็นสิ่งที่เปล่ียนแปลงได้ (Changeable Things) สังคมมีลักษณะเป็นพลวัต 

ฉะนั้นทั้งสองสิ่งน้ีจึงต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับกาลสมัย ซึ่งบางครั้งผู้คนในชุมชนไม่สามารถ 

สร้างข้อจำากดัได้ในอตัราของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว  ลักษณะทางชวีภาพและสัมพันธภาพจงึเป็นความท้าทาย

ของมนุษย์ในการสร้างสภาพสมดุล (equilibrium) ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับการคงอยู่

 ดังนั้น สังคมต้องพยายามค้นหาความหมายทางสื่อสัญญะทางวัฒนธรรมและภาษาให้มากขึ้น  

เพราะบางครั้งการกระแทกและการไหล่บ่าของวัฒนธรรมอื่น อาจจะส่งผลให้เกิดความล้าทางวัฒนธรรมได้ 

(Cultural Lag) นกัวชิาการทัง้หลายทีเ่ข้าร่วมประชุมครัง้นีต่้างให้ข้อคดิทีส่อดคล้องกนัว่า “อตัลกัษณ์แห่งวฒันธรรม

และภาษา คือ ตัวตนของคนในชาติ”

              มณฑลแห่งกาลเวลา : พลังศรัทธาแห่งความดีงาม

 วัฒนธรรมและภาษาเฉกเช่นสรรพสิ่งทั่วท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปภายใต้มณฑลของกาลเวลา  

และเช่นเดียวกัน กาลเวลาจะเป็นตัวตัดสินความดีงามของสังคมด้วย “อย่ามองความดีงามเพียงแค่สายตา  

ให้มองผ่านกาลเวลาท่ีผ่านไป”  ฉะนั้นการทำาความดีงามเพื่อแผ่นดิน เพื่อรัฐชาติ อย่าเพียงคิดว่า ทำาเพื่อ  

ณ เวลานี้เท่านั้น ให้คิดถึงกาลเวลาในอนาคต สิ่งที่ทำาก็จะถูกเรียก พลังความดีงามที่ยั่งยืน (Sustainability)  

แต่ในกาลปัจจบุนั พลเมอืงของชาตทิกุคน ต้องภาคภมูใิจว่า ไม่มทีีใ่ดให้ความรกัได้เท่าบ้านตน ไม่มทีีใ่ดยิง่ใหญ่ 

ไปกว่าแผ่นดินที่เราอาศัย และที่นี่คือ แผ่นดินไทย Kingdom of Thailand, The Land of Smile and  

Hospitality. !!!! ขอรับท่าน

 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง จดัโครงการพฒันาศกัยภาพ- 

นกัศกึษาจงัหวดัชายแดนใต้ โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เป็นประธาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการประมาณ 150 คน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

ทีผ่่านมา ณ ห้องศกัดิ ์ ผาสุขนรินัต์ อาคารหอประชุม-

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี ้ อาจารย์สมหมาย สรุะชยั รองอธกิารบด ี

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา กล่าวว่ากองกิจการนกัศึกษาจดังานครัง้นี ้

เ พ่ือให ้นักศึกษาท่ีอยู ่ ในพ้ืนท่ีพิ เศษจังหวัด-

ชายแดนใต้ได้รับบริการทางการศึกษาเพือ่พฒันา- 

คุณภาพชวีติ ซึง่ในปัจจบัุนมหาวทิยาลัยมนีกัศกึษา 

ที่มาจากจังหวัดชายแดนใต้เป็นจำานวนมาก การให ้

ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การแนะแนวการเรียน 

ในมหาวทิยาลยั การกูย้มืเงนิ กยศ. หรอืการสนบัสนนุ

ทุนการศึกษาต่างๆ ตลอดจนการให้นักศึกษา

ได้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆของมหาวทิยาลยั เพือ่เป็น 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษามี

ความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่าการดำารงชีวิต

ในปัจจุบันมนุษย์จะต้องมีการสื่อสารที่ตรงกัน  

มคีวามเข้าใจซึง่กนัและกนัเพือ่การก้าวเดนิไปข้างหน้า 

โดยไม่มกีารแบ่งแยกทางศาสนา สิง่สำาคญันกัศกึษา

จะต้องมคีวามซือ่สตัย์ต่อตนเอง เพราะการซือ่สตัย์

ต่อตนเองนั้นจะทำาให้เรามองคนอื่นในมุมมอง 

ที่ดีขึ้นทั้งด้านวิธีคิดและการกระทำา 

 “ส�าหรบัการเรยีนในมหาวทิยาลยัรามค�าแหงนัน้ 

ขอให้นกัศกึษาศกึษาหาความรูอ้ย่างเต็มท่ี และควร

เข้าห้องเรียนเพราะการเรียนในห้องเรียนมีคุณค่า

อย่างมหาศาลเพราะการเข้าพบอาจารย์ท�าให้เรา

เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ได้โดยตรง 

หมายความว่าเราได้ความรู้มากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ

ที่มาสอบเพียงอย่างเดียว ที่ส�าคัญนักศึกษาสามารถ 

ปรึกษากับอาจารย์ได้ทุกเมื่อ  และขอให้นกัศกึษา 

คดิเสมอว่า “อาจารย์จะไม่ท�าร้ายลกูศษิย์”

 สิ่งที่อยากจะฝากให้กับนักศึกษาคือเรื่องของ 

สถานศกึษาปลอดเหล้า และขอให้นกัศกึษาช่วยกนั 

เป็นหเูป็นตาให้กบัมหาวทิยาลัย ถ้าเหน็สิง่ใดกต็าม 

ที่ผิดปกติให้นักศึกษารีบมาแจ้งกับเจ ้าหน้าที่ 

ของมหาวทิยาลยั เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่อไป 

สดุท้ายนีอ้าจารย์ขอเป็นก�าลงัใจให้นกัศกึษาทกุคน 

และขอให้โชคดีกับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้”

  

รศ.ดร. ธงชัย  สมบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์

การประชุมนานาชาติ Moving towards on 

Integration of Language and Culture

กน.พัฒนาศักยภาพ

นศ.จังหวัดชายแดนภาคใต้



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

   

 ผู้ประกอบวิชาด้านนิติศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ลึกในหลักกฎหมายที่นักศึกษาจะได้รับจาก

ห้องเรียนและตำารา ส่วนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย นักศึกษาจะต้องไปเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 

หลังจากที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพกฎหมายให้กับ 

นักศึกษาก่อนสำาเร็จการศึกษา จะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพและประสบความสำาเร็จเหนือกว่า 

ที่นักศึกษาจะต้องไปแสวงหาเองหลังจากสำาเร็จการศึกษาแล้ว

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง จงึบรรจวุชิา RAM 3000 สหกจิศกึษา จำานวน 9 หน่วยกติ ไว้ในหมวดวชิาเลอืกเสรี 

โดยนักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 75 หน่วยกิตขึ้นไป สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานในองค์กร

ผู้ใช้บณัฑติด้านกระบวนการยตุธิรรม เช่น ศาล สำานกังานอัยการ สำานกังานตำารวจแห่งชาติ สำานกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสภาทนายความ เป็นต้น

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและประสบการณ์ที่จะได้รับ เช่น กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาล 

สำานวนคดีต่างๆ การเตรียมคดี คำาฟ้อง การไต่สวนมูลฟ้อง การสืบพยาน การสอบข้อเท็จจริง เอกสารต่างๆ ที่ใช้

ในการยื่นคำาร้อง การบังคับคดี สารบบคดีต่างๆ และการให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย เป็นตัน

	นายยุทธศักดิ์ รัมมะเอ็จ ฝึกงานที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(DSI) ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ รับเรื่องร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์

ประเด็นข้อพิพาท สืบค้นข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี ปัจจุบันได้รับการบรรจุเข้า

ทำางานทันทีเมื่อจบการศึกษา ในฝ่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ 

 นายศภุกติ  ชาญอนวุตัร ฝึกงานในตำาแหน่งผูช่้วยนติกิร   

ท่ีสำานกัอยัการสงูสดุ ได้รบัมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีย่ืนคำาร้อง/คำาแถลง/ 

คำาขอ จดัทำาสารบบความอาญา สารบบฟ้องและคำาพพิากษา เป็นต้น 

ได้รับการจ้างงานต่อทันทีแม้ยังไม่จบการศึกษา 

 นักศึกษาที่สนใจฝึกงานด้านวิชาชีพกฎหมายในวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ตำาแหน่งงานและลักษณะงานที่ต้อง 

ปฏิบัติได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรม-

นกัศกึษา ชัน้ 1 โทร 0-2310-8503 หรอื www.ram 3000. ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

  

 คณะทัศนมาตรศาสตร์  จัดโครงการทำาบุญ 

เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู ้มีพระคุณ 

(ร่างอาจารย์ใหญ่) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่าง

ของอาจารย์ใหญ่ท่ีได้รับความอนุเคราะห์จาก  

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จำานวน 4 ร่าง  

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทั่วไป 

ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความเคารพ 

ต่อผูม้พีระคณุทีไ่ด้อทุศิร่างเพือ่ประโยชน์ต่อการเรยีน-

การสอนในกระบวนวชิามหกายวภิาคศาสตร์ของมนุษย์ 

(OPT 311) ของนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์จัดงาน “ไกล่เกลี่ยสัญจรพบน้องวัยทีน”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา  

แสงสขุ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็น 

ประธานเปิดงานโครงการ “ไกล่เกลีย่ 

สัญจรพบน้องวัยทีน”  จัดโดยคณะ- 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ร่วมกับศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง โดยม ี

เจ้าหน้าทีจ่ากศาลทรพัย์สินทางปัญญาฯ 

คณาจารย์ ม.ร. และนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1303 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี ้ผศ.ดร.วณิฏัฐา  แสงสขุ  คณบดคีณะนติิศาสตร์ กล่าวว่าการจดักิจกรรมครัง้นีจ้ดัขึน้เพือ่ให้นกัศกึษา 

ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพันธกิจและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง จะได้รับความรู้และประสบการณ์

ตรงนอกเหนือจากในห้องเรียน และขอให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไว้ให้ได้มากที่สุด 

 “ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และผู้เก่ียวข้องที่ได้

ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ และขอบคุณน้องๆ นักศึกษาวัยทีนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่า

จะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ในโอกาสต่อๆ ไป”

 สำาหรบักจิกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพเิศษ หวัข้อ “ความรูเ้กีย่วกบัศาลทรพัย์สนิทางปัญญาฯ กลาง” 

โดย นางสาวสุธาทิพ  ยุทธโยธิน เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง การบรรยาย หัวข้อ “การไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง” โดย นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ผู้ประนีประนอมประจำา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และการแสดง เรื่อง “เราสองสามคน” โดย นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วศิวะวงศ์  

และนางสาววนดิา  จุลพาณิชยกรรม  ผู้ประนปีระนอมประจำาศาลทรพัย์สนิทางปัญญาฯ กลาง และนกัศกึษาฝึกงาน 

หลักสูตร “ฝึกอบรมนักศึกษาในการปฏิบัติงานคดี” (MINI LAW CRACK) จาก 6 สถาบันการศึกษา

ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ร่างอาจารย์ใหญ่

 

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุง่หว้า รองอธกิารบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาด้านภาษามลายูกลาง 

สูป่ระชาคมอาเซยีน ครัง้ท่ี 2 เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา โดยมี นายซูฮัยมีย์ อาแว ผู้อำานวยการ 

สถาบนัภาษามลายไูทยแลนด์ ศอ.บต. เป็นวทิยากร 

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายูกลางและ

ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่ม 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ 

ท่ีจะมมีากขึน้ในอนาคต ณ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2558 จำานวน 18 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58132 ACC 1102 47/25 การบัญชีขั้นต้น 2 อาจารย์ ดร.นรินทิพย์   ฉลาดพจนพร

  (AC 102)

 58147 ELT 2103 127/25 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  ผศ.ชัชวาลย์  สุทีวรรน์

 58157 EVM 3201 95/25 วิศวกรรมการจัดการมูลฝอย ผศ.ดร.เสรีย์  ตู้ประกาย

 58135 FRE 1001 (S) 12/25 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 อาจารย์พุฒตา  สงวนไทร

  FR 101 (S)

 58116 GER 1002 (H) 46/25 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 ผศ.ดร.จินดา  ศรีรัตนสมบุญ

  GN 102 (H)

 58138 HIN 1002 86/25 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2 ผศ.ดร.สถิตย์  ไชยปัญญา

  (HD 102)

 58079 KOR 1001 (H) 47/25 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 1 ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  KO 101 (H)   

 58099 LAW 4031 56/25 กฎหมายว่าด้วยองค์การ รศ.ดร.สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช

  (LA 431) (LW 447) ระหว่างประเทศ

 58083 PHI 3302 51/25 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2 ผศ.ไม้  สงวนกุล

  (PY 332)

 58119 PHI 3307 67/25 สุนทรียศาสตร์ รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์

  (PY 337)

 58073 PHI 4305 48/25 ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ผศ.ไม้  สงวนกุล

  (PY 435)

 58129 POL 3330 48/25 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

  (PA 452)  ในองค์การ

 58114 POL 6200 110/25 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง รศ.ดร.วราภรณ์  จุลปานนท์

  (PS 603)  ประเทศ

 58130 PSY 3208 37/25 จิตวิทยาเด็กพิเศษ ผศ.ดร.วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี

  (PC 396) 

 58141 SOC 2001 66/25 สถติแิละคอมพวิเตอร์เพือ่การ อาจาย์ ดร.สุวิมล  อังควานิช

  (SO 201)  วิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 58096 SOC 3035 60/25 การพัฒนาชุมชน รศ.ดร.จรีพรรณ  กาญจนะจติรา

  (SO 335)

 58133 THA 3101 24/25 บาลีสันสกฤตในภาษาไทย ผศ.อภิชาญ  ปานเจริญ

  (TH 323)

 58126 THA 4210 30/25 วรรณคดีกับสังคมไทย รศ.ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง

  (TH 457)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103    ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

กองบรรณาธิการ

ถาม  รบกวนขอทราบว ่าผมเป ็นนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2554 และยึดหลักวิชาที่ลงทะเบียน 

ตามระเบยีบการศกึษาปีการศกึษา 2554 แต่เนือ่งจาก

ได้เหน็รายวชิาทีล่งทะเบยีนของปีการศกึษา 2557 น้ัน

มีความแตกต่างกัน อยากทราบว่าควรยึดหลักสูตร 

ตามระเบียบการสมคัรของปีการศกึษา 2554 หรอื 

ปีการศึกษา 2557

ตอบ ในการลงทะเบียนเรียนให ้นัก ศึกษา

ยึดตามหลักสูตรของป ีการศึกษาที่นักศึกษา 

สมัครเรียน ถึงแม้ว่าในปีการศึกษาอื่นหลักสูตร

จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด นักศึกษาก็ต้องลงเรียน 

ตามหลกัสตูรท่ีสมัครเรียนเท่าน้ัน เพราะเมือ่นักศกึษา

เรียนครบหลักสูตร นักศึกษาต้องไปทำาเรื่องจบ 

ที่คณะของนักศึกษาและคณะจะเป็นผู้ตรวจสอบ

ตามหลักสูตรว่าตรงกับปีการศึกษาที่สมัครเรียน

หรือไม่ ถ้าตรงและครบทุกกระบวนวิชา คณะก็จะ 

เสนอชื่อนักศึกษาให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

ให้ต่อไป

  เว้นแต่ถ้าคณะของนักศึกษามีประกาศ 

ของคณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และมี

ผลถึงปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัครเรียน ซึ่งจะต้อง

ปฏิบัติตามประกาศของคณะ

ถาม		ขณะนีด้ฉินักำาลงัศกึษาวชิาเอกประวตัศิาสตร์

ทีส่ถาบนัหนึง่ และเรยีนทีร่ามคำาแหง วชิาเอกองักฤษ  

ถ้าต้องการเรียนวิชาโทประวัติศาสตร์ที่รามคำาแหง 

ขอถามว่า

  1. ดิฉันสามารถเทียบโอนหน่วยกิตสาขา-

ประวัติศาสตร์ มาเป็นวิชาโทประวัติศาสตร์ที ่

รามคำาแหงได้หรือไม่

  2. ค่าโอนหน่วยกิตกี่บาท

   3. ถ้าสามารถโอนได้ต้องติดต่อที่ไหน

ตอบ	1. ถ้านักศึกษายังไม่จบการศึกษา หรือไม่

ย้ายมาเรียนที่ม.รามคำาแหง นักศึกษาไม่สามารถ

ทำาเรื่องเทียบโอนวิชาที่สอบได้จากมหาวิทยาลัย

ของนกัศกึษาได้ และการเทยีบโอนในกรณจีบการศกึษา 

จะต่างกับการเทียบโอนแบบย้ายมาเรียนต่อท่ี

ม.รามคำาแหง

  2. ค ่ า เทียบโอนทั้ งแบบจบการศึกษา 

หรือไม่จบการศึกษา หน่วยกิตละ 100 บาท

  3. การเทียบโอน สามารถทำาได้ในวันเสาร์

เป็นนักศึกษาใหม่หรือถ้านักศึกษาต้องการทราบ

วิชาที่จะเทียบโอนได้ก่อนการสมัครให้นักศึกษา

นำาวุฒิป.ตรีไปติดต่อที่คณะหรือในกรณียังไม่จบ 

ป.ตรีและจะย้ายมาเรียนที่ม.รามคำาแหงเท่านั้น  

ให้นำา Transcript และคำาอธิบายรายกระบวนวิชา 

ไปตดิต่อคณะเพ่ือให้คณะตรวจสอบวชิาทีว่่าวชิาใด 

จะโอนได้บ้าง

ถาม	 อยากทราบว่าวชิาเลือกทัง้หลาย เช่นวชิาเอกเลือก 

วิชาเลือกเสรี จำาเป็นที่จะต้องเลือกลงให้ตรงกับ 

ชั้นปีนั้นๆไหม เช่นอยู่ปี 3 ลงทะเบียนได้เฉพาะ

ของปี 3 รหัส XXX3XXX อยู่ปี 4 ลงทะเบียน 

ได้เฉพาะวิชาของปี 4 รหัส XXX4XXX หรือเลือก

ลงทะเบียนวิชารหัสใดก็ได้ท่ีเปิดสอนตามหลักสูตร

ของคณะ 

ตอบ ในการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถเลือก

ลงทะเบยีนเรยีนในทกุกระบวนวชิาทีป่รากฏใน ม.ร. 30 

ของภาคการศกึษานัน้ๆและถ้ามวีชิาใดทีม่ข้ีอกำาหนด 

ในการลงทะเบียนจะมีระบุใน ม.ร. 30 ซึ่งปรากฏ 

ทีท้่ายกระบวนวิชานั้นๆ

   ดังนั้น ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ชั้นปีใด นักศึกษา

สามารถเลือกลงวิชาเรียนได้ โดยไม่มีข้อจำากัดอะไร 

เพียงแต่ให้มีใน ม.ร. 30 และปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

(ถ้ามี) เท่านั้น 



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ได้แก่ 

 ✣ คณะนิติศาสตร์ 

    ✣ คณะบริหารธุรกิจ     

 ✣ คณะมนุษยศาสตร์    

 ✣ คณะศึกษาศาสตร์ 

 ✣ คณะวิทยาศาสตร์   

 ✣ คณะรัฐศาสตร์  

 ✣ คณะเศรษฐศาสตร์    

 ✣ คณะสื่อสารมวลชน  

 ✣ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 ประจำาภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จ�าหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต) ต้ังแต่วันท่ี 14 กันยายน 2558  

ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ. 

รามคำาแหง 10241 ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง   

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ.รามคำาแหง กรุงเทพฯ 

10241 (ชุดสมัครทางไปรษณีย์) หากไปซ้ือด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ 140 บาท  จำาหน่ายที ่

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ช้ัน 3

  1.2 จ�าหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

(รามฯ 1) ชุดสมัครด้วยตนเอง จำาหน่ายตั้งแต่วันที่  

19 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  

ท่ีอาคาร สวป.  ช้ัน 1  ราคาชุดละ 120 บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download  

ได้ที่ www.iregis.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

ต้องมีคุณวุฒขิ้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.ศ.5 

หรือ ม.6)  หรือ

  2.2   จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า  

(ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)  และต้องมีคุณสมบัติ   

ดังนี้

   2.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ซ่ึงมีตำาแหน่งและเงินเดือน ต้ังแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป  หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ          

   2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก- 

สภาตำาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล หรือกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 

  2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต  

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่าง 

วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกาย 2558 

สมัครได้ที่เว็บไซต์  www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้ 

สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 

2558 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธ์ิรับเทียบโอน- 

หน่วยกิต สำาหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจำาคณะที่รับเข้าศึกษากำาหนด ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเท่าน้ัน

  3.3 รับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

(รามฯ 1) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่  

23 พฤศจิกายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต ่

เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำาแหงมหาราช โดยดำาเนินการสมัครได้ 2 กรณี 

ดังนี้

   3.3.1 กรณีซ้ือเล่มระเบียบการรับสมัคร 

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบ 

การรับสมัครฯ) แล้วนำามาสมัคร

   3.3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ผู้สมัครต้องพิมพ์ 

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิก 

ข่าวรามคำาแหงออกมา แล้วนำามาสมัคร

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำาเนาขนาด  

A4 เท่านั้น)

  4.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

  4.2 สำาเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร จำานวน 

2 ฉบับ (กรณีใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา 

หรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องถ่ายสำาเนาคุณวุฒิ  จำานวน 4 ฉบับ )  

   4.2.1 กรณีคุณวุฒิที่ จบหลักสูตร 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส�านักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องช�าระค่าธรรมเนียม 

การจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2 ผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรมัธยมศึกษา- 

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี   ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ 

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  4.3 สำาเนาหลักฐานต่างๆ หากมีการเปล่ียนแปลง  

ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือกรณีหย่า  

ให้ถ่ายสำาเนาเท่ากับสำาเนาคุณวุฒิ นั้น

  4.4 สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 2 ฉบับ  

และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  (หน้า-หลัง)   จำานวน   3  ฉบับ 

          ส�าหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้ส�าเนา

บัตรประจ�าตัวคนพิการ  จ�านวน 2 ฉบับ

       4.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว  

จำานวน 1 รูป

        4.6 แผ่นระบาย (ม.ร. 25 ) จำานวน 1  แผ่น 

(อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)        

  4.7 ใบรับรองแพทย์ จำานวน 1 ฉบับ (ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย  ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)

  4.8 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหง (อยู่ใน

เล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตให้ด�าเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่  

www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอยู่อีกไม่ได้  

           ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  สำานักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน 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

อธิการฯ ขอบคุณผู้เกษียณฯ         (ต่อจากหน้า 12)
 

 คณะนิติศาสตร์ จัดอภิปรายทางวิชาการ 

เรือ่ง “การดำาเนนิคดแีบบกลุม่ (Class Action) โดยม ี

ผูร่้วมอภปิราย  นายพงษ์เดช  วานชิกติติกลู  เลขาธกิาร 

ประธานศาลฎีกา นายธานิศ  เกศวพิทกัษ์  ผูพ้พิากษา- 

อาวโุสในศาลฎกีา  ดร.สธุาทพิย์ จลุมนต์  ผูพ้พิากษา 

ศาลชัน้ต้นประจำาสำานักงานประธานศาลฎีกา และ 

นายชวการ ลมิป์ศริะ ทนายความประจำาสำานกังาน

ยุทธทนายความ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  

ณ ห้องประชมุ 1303 ชัน้ 3 คณะนติศิาสตร์ 

 “ ใ น น า ม ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คำ า แ ห ง  

ขอขอบคุณบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน 

ที่ได้มุ่งมั่น และอุทิศแรงกาย แรงใจ ช่วยกันพัฒนา

ให้รามคำาแหงก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ด้วยบารมี

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ 

ที่แข็งแรง ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข และ

ทีส่ำาคญัได้มโีอกาสทำาประโยชน์ต่างๆให้ตนเองต่อไป” 

  ในงานนีย้งัมพีธิแีสดงมทุติาจติแก่คณาจารย์อาวโุส 

ซึ่งมีผู้แทนคณาจารย์อาวุโสเข้าร่วมงาน 4 ท่าน ได้แก่  

รองศาสตราจารย์ ดร.อทุยั ภริมย์รืน่ ศาสตราจารย์พเิศษ

อมัพร วจิติรพนัธ์ รองศาสตราจารย์ไกรสร คอืประโคน 

และ รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ

คณาจารย์ ม.ร.ฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

ท่ีสำาคัญประเภทหน่ึง และเป็นตัวกลางสำาคัญในการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนอย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว เป็นผลให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

การเขียนตำาราให้น่าอ่านจึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนา

เพราะตำาราเป็นส่ือการสอนท่ีนักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย 

การจัดงานคร้ังน้ีเพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเขียนตำาราให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 

และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เขียนตำารา

ให้น่าอ่านและเป็นที่สนใจสำาหรับนักศึกษาด้วย 

 ด้าน อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าการเขียนตำารา

ของอาจารย์ จะเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินการเรียน

การสอนของสถาบัน รามคำาแหงมีความพร้อมเร่ืองตำารา 

เพราะทุกวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยจะต้องมี

ตำาราเรียนวิชานั้น เป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยมอบให้ 

อาจารย์ตั้งแต่แรกก่อตั้งและอาจารย์ใหม่ที่เข้ามา 

จะต้องมีกำาลังใจในการเขียนตำาราเรียน เพื่อให้ตำารา

เป็นคู่มือและเป็นส่ือการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษา 

แม้ว่าจะเป็นยุคโลกออนไลน์ก็ตาม ตำาราเรียนก็ยังมี

ความสำาคัญเช่นเดิม    

 “ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เข้ามาเรียนในชั้นเรียนจ�านวนมากทั้งที่  รามฯ1  และ 

รามฯ2 ถ้าหากไม่มีความจ�าเป็นไม่อยากให้อาจารย ์

ขาดสอน เพราะมีนักศึกษาหลายคนต้ังใจเดินทางไกล

เพื่อมาเรียนหนังสือ ถ้าอาจารย์เข้าสอน นักศึกษา 

ก็จะเกิดความมานะมาเรียน จะบอกต่อชวนเพื่อน 

มาเรียนกันให้มากขึ้น และมีการลงทะเบียนเรียน

 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง จัดโครงการตักบาตรพระกรรมฐาน 

ในวันท่ี 16 กันยายน 2558 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณ

ลานพ่อขุนฯ และที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 

อาคารสวรรคโลก (SWB) ชั้น 4 ห้อง 403 โดย 

ได้อาราธนานิมนต์พระมหาเถระ มารับบิณฑบาต 

ฉันภัตตาหาร เจริญพระพุทธมนต์ และอบรมธรรม 

ดังน้ี หลวงปู่สนธ์ิ  อนาลโย  วัดพุทธบูชา  เขตทุ่งครุ 

กทม., หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดป่าแก้วเจริญธรรม 

อ.วานรนิวาศ จ.สกลนคร, หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ 

วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำาภู, 

พระอาจารย์สวนอนุตตโร วัดป่าวังคมคาย อ.เทพสถิต 

จ.ชัยภูมิ, พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระรามเก้า 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม และ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม แก่นักศึกษา 

และผู้สนใจท่ีเข้าร่วมโครงการตักบาตรพระกรรมฐาน 

รวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว

เชิญตักบาตรพระกรรมฐาน

อย่างต่อเนื่องในทุกเทอมด้วย ทั้งนี้ ฝากอาจารย์

ให้ก�าลังใจลูกศิษย์ให้พวกเขามีความต้ังใจ มีแรงบันดาลใจ 

มาเรียนหนังสือ และเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในแต่ละรหัสนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษา 

เกิดความอบอุ่นเม่ือเข้ามาเรียนหนังสือท่ีรามค�าแหง”

ให้เป็นด้วย การถามต้องสื่อสารความหมายด้วยว่า 

ผู้ถามเขาจะสื่อความหมายเป็นไปว่าอย่างไร ที่เขา 

อธิบายเช่นนั้นเขาคิดอะไรอยู่

 ในบางอย่างผูต้อบคำาถาม มกัจะคดิไปว่าผูถ้าม 

ได้ทราบบางเร่ืองบางอย่างอยู่แล้ว เมือ่เขาจะตอบคำาถาม

เขาก็เอาความรู้ที่เขามีอยู่ตอบคำาถามเรา โดยที่เขา 

ไม่ทราบว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุ เราไม่ได้อยู่ในวิธีการ 

ที่จะดำาเนินการตามคำาถามนั้น

 ทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องศึกษา เราจะต้อง

คิดไปว่าความรู้เกิดจากคำาถามเช่นถามว่า ทำาไม 

นกถึงบินได้ คนที่ตอบก็ตอบว่าทำาไมจะบินไม่ได้

ในเมือ่นกมปีีก คนทีถ่ามตัง้แต่แรกกบ็อกว่าถ้าเช่นนัน้ 

คนเราถ้ามปีีกกค็งจะบนิได้ คนทีต่อบกบ็อกว่าแน่นอน 

ดังนั้นสองคนจึงตกลงช่วยกันสร้างปีกให้กับตนเอง 

ทำาปีกคล้ายนกแล้วเอาแขนสวมเข้าผูกติดแขนเข้าแล้ว 

ก็บินจากหน้าผาร่อนลงไปจากหน้าผา แล้วทั้งคู ่

ก็เสียชีวิตอยู่ในพ้ืนข้างล่าง เป็นเรื่องที่เล่าขานกัน 

เป็นเรือ่งตำานาน และบางแห่งกเ็ขยีนอยูใ่นตำารา บางแห่ง 

ก็ยืนยันเป็นข้อเท็จจริงว่าเป็นพี่น้องตระกูลไรท์  

ซึ่งถือกันว่าเป็นผู ้ให้กำาเนิดในความคิดความรู ้  

ในเรื่องที่มนุษย ์จะมียานบินยานอวกาศจนถึง

ปัจจุบันนี้

 เห็นหรือไม่ว่า ความรู้เกิดจากคำาถามแล้วม ี

การค้นคิดต่อ มีการสอบทานต่อมิได้หมายความว่า 

ความรู้จะไปหยุดอยู่ตรงคำาถามคำาตอบของสองพี่น้อง 

ท่ีถามกนันัน้เท่านัน้ คนรุ่นต่อมากย็งัถามกนัต่อไปอกี 

ถามไปจนถึงขั้นท่ีสามารถคิดไปคิดต่อยอดไปจนถึง

ขั้นทำายานอวกาศ ทำายานบินทำาเครื่องบินเครื่องร่อน

อะไรต่าง ๆ แล้วก็พัฒนาไปเรื่อย จนเดี๋ยวนี้สามารถ

ส่งยานที่ไม่มีมนุษย์ไปยังจักรวาลอ่ืน คือออกไป

นอกระบบสุริยะจักรวาล เห็นแล้วหรือไม่ว่าจาก

คำาถามและคำาตอบไม่กี่คำานั้น มีวิวัฒนาการ มีความ

เปลีย่นแปลง มกีารเพิม่เติมมกีารสร้างนวตักรรมต่าง ๆ 

เกิดขึ้นมาอีกมากมาย จากคำาถามเพียงไม่กี่คำา  

พบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๒) วันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

ทราบเพราะถาม

 ที่ครูขึ้นต้นว่าทราบเพราะถามนั้น ดูว่า 

มนัจะเป็นเรือ่งง่าย ๆ ข้อเทจ็จรงิกค็อื บางเรือ่งกง่็าย 

บางเรื่องก็ยาก เราลองคุยกันดูว่ายากเพราะอะไร 

ง่ายเพราะอะไร

 เป็นท่ีทราบกนัดีในนกัการศกึษา ในหมูผู่รู้ ้

ในหมู่ผู ้สนใจในวิชาปรัชญาว่าความรู้เกิดจาก 

การถาม ความรู้เกิดจากการสอบทาน ความรู้เกิด

จากขวนขวายเกดิจากการทดลอง เกดิจากหลายอย่าง

ทีเ่อามาผสมผสานกนั โดยสรปุแล้ว ความรูเ้กดิจาก 

คำาถามนั้นนั่นเอง

 ลกูศิษย์ครบั ถ้าเราไม่ถามในเมือ่เราไม่ทราบแล้ว

เรากห็ยดุคดิเสยี ไม่คดิต่อไป ความรูใ้หม่กไ็ม่เกดิขึน้ 

สิง่ทีเ่ราไม่ทราบไม่รูห้รอืสิง่ทีเ่ป็นความรู ้ เราอยากจะ

ขวนขวายก็ไม่อาจจะทำาได้เพราะเราไม่ใส่ใจทีจ่ะถาม 

ไม่ใส่ใจที่จะทดลอง ไม่ใส่ใจในการติดตาม

 ในเรื่องการติดตามหรือในการถามนั้น  

เราก็ไม่ต้องไปเลือกว่าเราไปถามคนท่ีอายุอ่อนกว่าเรา 

อายนุ้อยกว่าเรา หรอืเราไม่ได้จำาเป็นว่าจะต้องถาม

แต่เฉพาะผู้ที่อายุมากกว่าเรา ในความเป็นจริงนั้น 

ใครกไ็ด้ทีต่อบคำาถามเรา แล้วทำาให้เรารูก้ระจ่างขึน้

ก็เป็นเรื่องที่ดีงามทั้งสิ้นทั้งปวง เป็นเรื่องที่เรา

ควรจะขอบคณุ ครเูคยเล่าให้ฟังนะว่า ไปถามทาง

จากชาวบ้านว่าทางเส้นนีไ้ปไหน ชาวบ้านตอบว่า 

ทางนี้ไม่เคยไปไหนเขาก็อยู่กับที่ตรงนี้ เกิดมา 

จำาความได้เส้นทางเส้นนี้มีอยู่แล้ว สำาคัญอยู่ว่า 

ผู้ที่ถามต้องการจะไปที่ไหน

 ถ้าพินิจพิเคราะห์จากที่ครูพูดในประโยค

ก่อน ๆ นั้นจะเห็นว่า เราถามเราสื่อความหมาย

ไม่ตรงกัน ผู้ถามต้องการถามว่าเส้นทางที่เป็น 

ถนนหนทางนัน้ เป็นทางท่ีมุง่หน้าไปทีใ่ด เป็นทาง

ทีใ่ช้ไปสูจ่ดุหมายปลายทางทีใ่ดบ้าง แต่คนตอบกลบัไป 

คดิว่าคนถาม ๆ ว่าทางน้ีจะไปไหน หรอืว่าเส้นทางน้ี 

จะไปที่ไหน เขาเลยตอบว่าทางนี้มีมานานแล้ว 

กไ็ม่เหน็จะไปไหนกอ็ยูต่รงนีน้ัน่เอง นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น 

ไม่มใีครผดิไม่มใีครถกูแต่สรปุแล้วกค็อืไม่ได้เรือ่ง 

ไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของผู ้ถามจะบรรลุ-

วัตถุประสงค์ได้อย่างไร ถ้าหากไม่เปลี่ยนคำาถาม

หรือไม่ถามยำา้ว่าถ้าเดินทางไปจากตรงนีไ้ปตามทางนี้

จะไปถึงที่ไหนบ้าง นี่อย่างนี้เป็นต้น ในอุทาหรณ์

เรื่องนี้ชี้ให้เห็นแต่เพียงว่า การถามก็ต้องถาม 
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 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดงาน “ด้วยรักและผูกพัน 

น�้าเงินทอง 58” แสดงความชื่นชมในความอุตสาหะ ทุ่มเท

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการของผู ้เกษียณอายุราชการ  

โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรชาวรามคำาแหง เข้าร่วมงาน

อย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

  อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชาย อวเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายสำานักงานวิทยบริการ กล่าวรายงานว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา และกำาลังจะก้าวสู่สากล นอกจากการสอน 

ในภมูภิาคยงัขยายการเรียนการสอนไปยงัต่างประเทศทัว่โลก การดำาเนนิการดงักล่าวสำาเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี

เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเสียสละ อุทิศกำาลังกายกำาลังใจ  

กำาลังสติปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะคณาจารย์ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานมาจนถึงอายุครบ 60 ปีและ 65 ปี เป็นบุคลากร 

ท่ีมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย สำาหรับปี 2558 นี้มี คณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปี  

และ 65 ปี รวมทั้งสิ้น 210 คน

  จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่าคณาจารย์และบุคลากร ทั้ง 210 คน ล้วนมีส่วนสำาคัญ

ในการวางรากฐานให้กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ทำาให้มหาวิทยาลัยพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน รู้สึกยินด ี

ทีไ่ด้เหน็ว่าผูเ้กษยีณอายรุาชการ ทกุท่านต่างมสีขุภาพแขง็แรง และหลังจากน้ีก็จะได้พักผ่อน สามารถเลือกทำา

ในสิ่งที่เสริมสร้างสุขภาพกายและใจได้เป็นอย่างดี 

อธิการฯ ขอบคุณผู้เกษียณ ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย

   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธานในพิธี

ไหว้ครู ประจำาปี 2558 ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558  

โดยมี รองศาสตราจารย์สุกัญญา  ตันธนวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย 

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และนักศกึษา ร่วมพธิจีำานวนมาก และในช่วงเช้ามพิีธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

โดยมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน
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