
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน 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
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 ๒๘

วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน 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

ม.ร.อบรมให้ความรู้เสริมสร้างจิตอาสาสาธารณะ

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
“รศ.ปรีชา” รับมอบงานรักษาราชการแทนอธิการบดี
พร้อมจะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อมหาวิทยาลัย

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

ส่งมอบงานให้แก่ รศ.ปรีชา        

พหลเทพ     คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เม่ือวันท่ี 

21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 

ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง ร่วมเป็นสักขีพยาน

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  กล่าวว่าขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ทุกฝ่าย ทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  

ท่ีให้การสนับสนุนการทำางานในตำาแหน่งอธิการบดีตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา เป็น 4 ปีท่ีทุกคนได้ทุ่มเท

ทั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ช่วยกันทำางานพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ซึ่งผมเคยพูดเสมอว่า “ลำาพังอธิการบดีคนเดียวคงทำางานไม่ได้” ต้องได้รับความร่วมมือจาก

 คณะนิติศาสตร์เปิดบริการ

ตู้จดหมายจากนักศึกษาถึงอาจารย์

ประจำาคณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นอีก

ช่องทางหนึ่งในการติดต่อระหว่าง

ลูกศิษย์กับอาจารย์ โดยนักศึกษาสามารถ 

นำาจดหมายไปใส่ไว้ในช่องรับจดหมาย 

ของอาจารย์แต่ละท่าน โดยตู้จดหมาย

มีบริการ 2 จุด คือ บริเวณ ชั้น 1  

คณะนิติศาสตร์ ตึก 1 และบริเวณ ช้ัน 5 

คณะนิติศาสตร์ ตึก 2

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับ 

ผู้ปฏิบัติงานกองทุนการศึกษา เร่ืองแนวทางการดำาเนินงานกองทุน

การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษากองทุน 

การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประจำาปีการศึกษา 2558 โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง เป็นประธานเปิดงาน มีอาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จากคณะ/สาขาวิทยบริการฯ เข้าร่วมงาน เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558  

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

 การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนการศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจถึงความสำาคัญของการสร้างจิตอาสาสาธารณะ

ให้เกิดแก่นักศึกษากองทุนฯและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

เสริมสร้างจิตอาสาสาธารณะแก่นักศึกษากองทุนฯให้เป็นไป 

ในแนวทางเดียวกัน

ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อพ่อขุนฯ ณ สาขาฯ พังงา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เป็นประธาน 

ในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชประดิษฐาน ณ แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา อำาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล  

นายอำาเภอท้ายเหมือง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆของจังหวัดพังงาพร้อมด้วยผู้บริหาร นักศึกษา

และศิษย์เก่ามาร่วมงานเป็นจำานวนมาก

   
 รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม ่

(M.B.A. for IT - Smart Program)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ-

มหาบัณฑิต (M.B.A. For IT - Smart Program) รุ่นท่ี 10  

(เพ่ิมเติม) สาขาวิชาการตลาด การศึกษาแบบ Block Course 

หลักสูตร 39 หน่วยกิต  แผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์  

เรียนวันอังคาร - พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.30 น.  

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท หรือ

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส 195,000 บาท
(อ่านต่อหน้า 2)

   
 คณะนิติศาสตร์ 

เปิดตู้จดหมายถึงอาจารย์

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    
“รศ.ปรีชา” รับมอบงานฯ               (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาจัด

กิจกรรมนักศึกษา ณ สาขาวิทยบริการฯ มากขึ้น 

โดยจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขาวิทยบริการฯ

จำานวนห้าหมื่นบาท รวมทั้งได้ทำาความเข้าใจกับ

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษาว่ากิจกรรมนักศึกษา

เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำาคัญ มหาวิทยาลัยจึง 

เร่งลงพื้นที่ให้แต่ละสาขาวิทยบริการฯ เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับนักศึกษาด้วยการทำากิจกรรมร่วมกัน 

 “นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาวิทยบริการฯ

ส่วนมากจะเข้ามาเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว  

จึงมองว่าถ้ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมให้นักศึกษา 

ได้ทำาร่วมกัน ความเชื่อมโยงระหว่างเพื่อนนักศึกษา

จะมีมากข้ึน และช่วยเพ่ิมประสบการณ์ในช่วงวัยเรียน

ให้นักศึกษาด้วย ทั้งนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยจะม ี

หน้าที่ผลักดันให้นักศึกษาเก่งในเรื่องวิชาการและ

จบไปเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว ยังต้องส่งเสริม

ให้นักศึกษามีจิตอาสาสาธารณะเพื่อสังคม โดยจะ

ขอความร่วมมือจากศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแผนและ

กำาหนดเป็นวิชากิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำากิจกรรม

จิตอาสาด้วยความสมัครใจ”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัย

ต้องการให้สาขาวิทยบริการฯเป็นทัพหน้า เพ่ือให้นักเรียน 

ม.ร.อบรมให้ความรู้ฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัคร 

ทางออนไลน์ได้ที่ http://www.3m-it.ru.ac.th หรือ

ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแตบ่ัดนี้ -  

30 พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

สำานักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (หัวหมาก) โทร. 0-2310-8588, 

087-591-1401 

รามคำาแหงรับนักศึกษาฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและ 

วางพวงมาลาสักการะองค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ในโอกาส 

ครบรอบ 44 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที ่

28 กันยายน 2558 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคำาแหงมหาราช  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าท่ี  และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

 โอกาสนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์” 

และ “มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์” ให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา 

จำานวนทั้งสิ้น 30 ทุน และจัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2  

คณะมนุษยศาสตร์ ส่วนภาคบ่าย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ 

ในงานเกษียณอายุราชการ ประจำาปี 2558 โดยมีการแสดงของบุคลากร อาทิ รำาอวยพรชุด “เทพบันเทิง”  

“ปู่เจ้าเรียกไก่” การแสดงโชว์ร้องเพลงเต้น “แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว” และการแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบ 

ของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

คณะมนุษย์ฯ บวงสรวงพ่อขุนฯ “ครบรอบ 44 ปี”

นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนใกล้บ้าน สอบใกล้บ้าน 

ไม่ต้องห่างไกลครอบครัวไปเรียนในกรุงเทพฯ  

ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล 

ที่ต้องการให้การศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึง 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาในสาขาวิทยบริการฯ  

ถ้านักศึกษาบอกปากต่อปาก ก็จะชวนกันมาเรียนหนังสือ 

ทำากิจกรรม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

 “รามคำาแหงมีนักศึกษาจำานวนมากและ 

มีงบประมาณในการทำากิจกรรมนักศึกษาเพียงพอ 

ต่อความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมต่างๆ 

แม้จะมีมาก แต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกโครงการ 

ต้องขอบคุณและให้กำาลังใจนักศึกษา สภานักศึกษา 

และกองกิจการนักศึกษาที่จะได้ช่วยกันให้ความรู้

ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตอาสาสาธารณะแก่นักศึกษา 

ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และดำาเนินการจัดกิจกรรม

ในสาขาวิทยบริการฯได้สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

ทุกฝ่ายทำาให้รามคำาแหงเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น 

ขอบคุณท่ีทำาให้รามฯก้าวผ่านช่วงเปล่ียนผ่านไปได้

ด้วยดี ท้ังการเปล่ียนระบบมหาวิทยาลัย สภาวการณ์-

บ้านเมือง การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ-

อาเซียน หรือระดับสากล ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีรามฯ จะต้อง

ปักหลักและเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง

 ขณะเดียวกันต้องขอขอบคุณ รศ.ปรีชา พหลเทพ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ที่เข้ารับหน้าที่เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

เพ่ือสานต่อการทำางานในช่วงท่ีจะมีการสรรหาอธิการบดี

ในวาระหน้า ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในการทำางานมามาก เช่ือว่าท่าน 

จะสามารถทำางานดูแลมหาวิทยาลัยในช่วงเปล่ียนผ่าน

ครั้งนี้ได้สำาเร็จ ฝากให้คณะผู้บริหารและบุคลากร 

เป็นกำาลังใจให้รักษาราชการแทนอธิการบดีในการ

ผลักดันรามฯ ให้เจริญรุดหน้าต่อไปด้วย

 ด้าน รศ.ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวในโอกาสรับมอบงานว่า 

ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ให้ความ

ไว้วางใจให้เข้ามาทำาหน้าที่ในตำาแหน่งนี้ ขอยืนยัน

กับชาวรามคำาแหงทุกคนว่า ผมจะทำางานอย่างเต็มที ่

และทำาให้ดีท่ีสุดด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จะสานต่องานท่ีค้างอยู่ให้เดินหน้าด้วยความเรียบร้อย 

กิจกรรมใดที่อยู่ในช่วงที่รักษาราชการแทนก็จะ 

ทำาหน้าท่ีน้ันให้สำาเร็จ เช่น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 

2558 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และงาน 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย รวมถึงการสรรหาอธิการบดี 

ซ่ึงจะมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ 

ก็จะประสานให้การสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎเกณฑ์

 “ผมจะทุ่มเทและตั้งใจทำางานอย่างเต็มที่ 

และทำาให้ดีที่สุด ที่สำาคัญ ต้องขอความร่วมมือ 

จากชาวรามคำาแหงทุกท่านให้ทุ่มเทกับการทำางาน 

เหมือนเช่นท่ีผ่านมา ทุกท่านมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัย

เดินหน้า และไม่ทำาให้งานหยุดชะงัก ซึ่งผมเชื่อว่า 

พวกเราทุกคนรักรามคำาแหง และด้วยบารมีของ 

องค์พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช จะนำาพามหาวิทยาลัย

ของเราให้เจริญยิ่งๆขึ้น” 

 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ยังกล่าวในตอนท้ายว่า 

“สำาหรับงานเฉพาะหน้าท่ีสำาคัญ คือ การสอบไล่ ภาค 1/2558 

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 นั้น 

ใคร่ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

การควบคุมสอบไล่อย่างเคร่งครัดและรับผิดชอบ

ตามข้อปฏิบัติการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกัน

การทุจริตและรักษามาตรฐานการคุมสอบให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเช่นที่ผ่านมา”



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมต ิ

เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งตั้ง 

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีคนใหม่  

ซึง่เป็นลกูศษิย์มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

อีกคนหนึ่ง คือ  

 พลตำารวจเอกเอก  อังสนานนท์ 

 เส้นทางการศึกษาของ “เอก” 

คือเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจาก

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

เกยีรตนิยิมอนัดบั ๑ จากคณะนติศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และ

 นิ ติ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต จ า ก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เอก องัสนานนท์ เข้ารับการศกึษา 

นายร้อยตำารวจอบรม จากโรงเรียน

นายร้อยตำารวจ สามพราน จงัหวดันครปฐม 

 เข้ารับราชการตำารวจในตำาแหน่ง

รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำารวจภูธร 

(สภ.) อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 เช่นเดียวกันกับที่ พลตำารวจตรี 

กรีรินทร์ อินทร์แก้ว บรรจุที่สถานี

ตำารวจภูธร อำาเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

และ

 ร้อยตำารวจตรชีาล ีบญุศร ี(ยศขณะนัน้) 

ประจำาอยูท่ีส่ถานตีำารวจภธูร อำาเภอไชยา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัด

สำานกันายกรฐัมนตร ี เขาดำารงตำาแหน่ง

 รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

 “ข่าวรามคำาแหง” และชาวรามคำาแหง 

ขอแสดงความยินดีต่อ

 พลตำารวจเอกเอก  อังสนานนท์

นักวิชาการสื่อ แนะครู ผู้ปกครองสอนเด็กให้รู้ทันสื่อออนไลน์
 อาจารย์ธาม เชือ้สถาปนศิริ นกัวิชาการ 

สถาบนัวชิาการสือ่สาธารณะ ไทยพบีเีอส 

ชี้ครูและ ผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้แนะแนว 

เป็นที่ปรึกษา ให้เด็กรู้จักแยกแยะให้รู้ทัน 

สือ่ออนไลน์ ในการจดัสมัมนาอาจารย์แนะแนว 

ครั้งที่ 11 จากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และ 

ต่างจังหวัด เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2558  

ณ ห้องศักดิ ์ ผาสขุนรินัต์ อาคารหอประชมุ

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 อาจารย์ธาม เผยว่า เด็กเกิดมากับโลกยุคดิจิทัล หันมาใช้สื่อ 

ในการประกอบการตดัสินใจค้นหาข้อมูลในการเรยีน การทำารายงาน 

การทำาการบ้าน และเลอืกหนทางวชิาชพีของตนเองมากขึน้ ไม่เพยีงเท่านั้น 

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กอาจมีเนื้อหาท่ีชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย เช่น 

เรื่องเพศ การพนัน สิ่งเสพติด หรือการคบเพื่อนแปลกหน้าก็ตาม 

ครู ผู้ปกครอง อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ควรรู้ให้เท่าทันสื่อยิ่งกว่าเด็ก 

เหมือนเป็นการฉีดวัคซีนให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน หรือมีเครื่องมือตอบสนองให้เด็กได้รู้สิ่งต่างๆอย่างเท่าทัน 

 “เด็กยุคนี้ต้องการให้ตนเองเป็นที่สนใจ อยากเป็น

เน็ตไอดอล ต้องการการยอมรับจากสังคม อยากเป็นคน

เด่น คนดงั เลยีนแบบดารา เสพติดสือ่ ใช้มอืถอืตลอดเวลา 

ที่ชัดๆคือ เล่นไลน์ เฟสบุ๊ค และลอกการบ้าน เสพติด

ความสุข ชอบลอง ไม่กลัวผิดถูก เปิดเผยตนเอง และ

ขาดวิจารณญาณในการคัดกรองสื่อ เรื่องนี้เป็นสถิต ิ

ในประเทศไทยที่พบว่ามีปัญหามาก เวลาที่เด็กเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้า มีการนัดเจอ นำาไปสู่การ

ก่ออาชญากรรมทางเพศ การถูกข่มขืน การกระทำาชำาเรา ยิ่งไปกว่านั้นทำาให้สูญเสียโอกาสทางการเรียน  

เช่น ถูกเก็บภาพแบล็คเมล์ สืบเนื่องมาจากการใช้สื่อทั้งสิ้น”

  อาจารย์ธาม กล่าวด้วยว่าเดก็ในยคุดจิทิลันัน้ สมองของเดก็ยคุดจิทิลัทำางานแบบเชือ่มโยงประสมประสาน 

(Hyperlinked Minds) สามารถจัดการกับข้อมูลต่างๆพร้อมกันได้ในเวลาเดียว ไม่ต้องเป็นไปตามลำาดับขั้น 

สมองของเด็กดิจิทัลคิดเป็นภาพ เพราะพวกเขาเห็นภาพมากมายจากโลกออนไลน์ตลอดเวลา มีทักษะ  

มีความสามารถในการจดจำาและประมวลด้วยสายตา  ท้ังยังชอบสนุก  แฟนตาซี  เกม  มีความตื่นตัว 

กระตือรือร้นในการค้นพบสิ่งใหม่บนโลกออนไลน์

  ส่วนจะทำาอย่างไรให้เด็กรู้ทันสื่อนั้น อาจารย์ธาม แนะเส้นทาง 6C ให้ครู ผู้ปกครองช่วยส่งเสริม 

ให้เด็กรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ คือ 1)CRITICAL THINKING ส่งเสริมให้เด็กคิดเชิงวิพากษ์ ตั้งคำาถามเมื่อใช้สื่อ 

2)CONTRACT FOR CONTACT สร้างสญัญากบัเดก็ก่อนให้ใช้สือ่ 3)CONFIDENTIALITY PROTECTION  

สอนให้เด็กรู้จักป้องกันความลับและความเป็นส่วนตัว 4)CREATE POSITIVE RELATIONSHIP ให้เด็ก

ทำากจิกรรมเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ 5)CALL FOR HELP สอนให้เดก็รูจ้กัปรกึษา ขอความช่วยเหลอืจากพ่อแม่ 

และ6)CONTINUITY UPDATE YOURSELF รู้จักหาข้อมูลความรู้ทางสื่อให้ทันสมัย

 “การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยี ขณะที่บทบาทครูเปลี่ยนไป 

ครูไม่มีเวลาสอน ต้องประเมิน ตรวจประกัน มีประชุม จากเมื่อก่อนครูคือผู้รู้ในสิ่งต่างๆดีที่สุด กลายเป็นครู

ของเด็กคือโลกออนไลน์ ฉะนั้น เราต้องช่วยกันกระตุ้นครูไทยให้สนใจไอซีที สนใจสื่อออนไลน์

 เด็ก ครู และผู้ปกครอง สามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน พึ่งพาสื่อออนไลน์กันมากขึ้น ครู ผู้ปกครอง 

ต้องเป็นควิเรเตอร์ (ภณัฑารกัษ์) หรอืผูแ้นะนำาในการค้นหาความรู ้ เก็บข้อมูล ถ่ายทอดความรู ้รบีเพ่ิมเครือ่งมือ 

และเพ่ิมเกราะอย่างหนาแน่นให้เด็กพร้อมไปสู่แหล่งการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ท่ีกว้างใหญ่นี้ได้อย่าง

รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของสังคม” อาจารย์ธามกล่าวในที่สุด 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป.

ให้นักศึกษานำาบัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   

 แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ 

ไทรเล็กทิม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด- 

หนองบัวลำาภู พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวลำาภู แสดงความยินดี 

กับนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำาภู 

เน่ืองในโอกาสรับตำาแหน่งใหม่ เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 

ณ ศาลกลาง จังหวัดหนองบัวลำาภู

 สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิ (FIVB) แต่งตัง้ 

นายจริศกัดิ ์ พมุดวง  บคุลากรมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

เป็นผู้ตัดสินรายการ วอลเลย์บอลชาย อายุไม่เกิน 

19 ปี ชงิแชมป์โลก ปี 2015 ณ ประเทศอาร์เจนตนิา 

(Boy U19 World Championship 2015 in Argentina) 

ระหว่างวนัที ่9-26 สงิหาคม 2558 ณ เมอืงลซิสิเทนเซยี - 

คลอเรนจ์ ประเทศอาร์เจนตินา 

    สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วม 

การแข่งขันซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละทวีป จำานวน 

20 ทีมประกอบด้วย เจ้าภาพ  อาร์เจนตินา  ตัวแทน

ทวีปต่าง ๆ  ได้แก่  อยีปิต์  อหิร่าน  ญีปุ่น่  จนี ไต้หวนั 

บัลแกเรีย  เยอรมนี  อิตาลี  รัสเซีย  โปแลนด์  ตุรกี  

คิวบา  เม็กซิโก เปอร์โตริโก  สหรัฐอเมริกา บราซิล  

และทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุด ได้แก่  เบลเยียม  ชิลี  

ฝรั่งเศส

บุคลากรรามคำาแหงเป็น“เปา”
 รายการวอลเลย์บอลชาย U 19

   

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ร่วมกบัสำานกัอนามยั กรงุเทพมหานคร 

สำานักงานเขตบางกะปิ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ

ชมุชนวงัโสม จัดกจิกรรม “ปลกูจิตสำานกึในการรกัษาความสะอาด 

รกัษาสิง่แวดล้อม เป็นการจดัเกบ็ขยะบรเิวณชมุชนและใต้ถนุบ้าน

ทีม่นีำา้ขัง (Big Cleaning Day)” ซึง่เป็นกจิกรรมต่อเนือ่งจากกจิกรรม 

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ตามโครงการจัดตั้งอาสาสมัคร

กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี 

พันเอกศิริพงษ์ รูปงาม รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน 

ศูนย์การกำาลงัสำารอง หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน เป็นประธาน

เปิดงาน และมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ อิหม่ามประจำามัสยิด 

ดารุล้อบิาดะห์ (หวัหมากน้อย) และนายเอกชยั  ภกัดผีล ประธาน

ชุมชนวังโสม เขตบางกะปิ ร่วมต้อนรับ และมี นายบรรจง 

เหลอืงรตันมาศ ผูอ้ำานวยการเขตบางกะปิ พ.ต.อ.ศรายทุธ  จุณณวตัต์  ผูก้ำากบัการสถานตีำารวจนครบาลหวัหมาก 

นายขจิต  ชัชวานิตย์ รองผู้อำานวยการสำานักอนามัยกรุงเทพฯ และนายปรารภ  ลีลาศเจริญ ผู้แทน ม.ร.   

ตลอดจนนกัศกึษาจติสาธารณะ และนกัศกึษาวชิาทหาร ร่วมในงาน เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2558 ณ บรเิวณชมุชนวงัโสม 

เขตบางกะปิ 

 โอกาสนี้ นายสุธรรม  บุญมาเลิศ  อิหม่ามประจำามัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (หัวหมากน้อย) กล่าวว่ามัสยิด 

ดารุล้อบิาดะห์ รบัผดิชอบดแูลชมุชนโดยรอบ จำานวน 4 ชมุชน ซึง่พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมอืในการทำางานด้านต่างๆ  

ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์ สร้างสรรค์สิง่ดีๆ  ให้กบัเยาวชน และประชาชนในชมุชน  ขอขอบคณุนกัศกึษาจติสาธารณะ

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง และนกัศึกษาวชิาทหาร ทีม่าร่วมกนัปลกูจิตสำานกึในการรกัษาความสะอาด และช่วยกนั

เกบ็ขยะบรเิวณโดยรอบชมุชนและใต้ถนุบ้านทีม่นีำา้ขงั และขอขอบคณุสำานกัอนามยักรงุเทพมหานคร สำานกังาน

เขตบางกะปิ สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้กับ

ชุมชนวังโสม ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดีต่อไป

 นางสาวสุนิสา  เตือนอุดมศีล ผู้แทนนักศึกษาจิตสาธารณะ ม.ร. กล่าวรายงานว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของสงัคมได้มโีอกาสเข้าศึกษาและทำากิจกรรมในชมุชนเมอืง โดยการสนบัสนนุของท่านอธิการบด ี มหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง ภายใต้โครงการอาสาสมคัรกรงุเทพมหานครป้องกนัภยัและยาเสพติดในสถานศึกษา ทำาให้ได้ร่วมรับรู้

ปัญหาของชุมชนเมือง นักศึกษาได้ร่วมคิดร่วมทำากิจกรรมกับทางชุมชน ภายใต้การให้คำาปรึกษาแนะนำาจาก

คณะอาจารย์ท่ีปรกึษา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รูจ้กับทบาทหน้าที ่ ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นชุมชน 

ที่น่าอยู่ และเพื่อเสริมสร้างให้ชาวชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และเพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้มี

โอกาสทำากิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด สำาหรับกิจกรรมในวันนี้  

เป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชน Big Cleaning Day ซึ่งจะร่วมกันทำาความสะอาดและกำาจัดขยะตกค้างในชุมชน  

โดยชาวชุมชน นักศึกษาจิตสาธารณะ และนักศึกษาวิชาทหาร 

 พันเอกศิริพงษ์ รูปงาม รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำาลังสำารอง หน่วยบัญชาการ

รกัษาดนิแดน กล่าวว่าขอชืน่ชมทกุภาคส่วนทีร่่วมกันจัดกจิกรรมในวนันี ้ ถอืเป็นนมิติหมายทีด่ใีนการสนบัสนนุ

ให้สถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในชุมชน และเป็นอีกหนึ่ง

กำาลังสำาคัญที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานคร 

ที่ปลอดจากสิ่งเสพติดทุกพื้นที่อย่างแท้จริง 

 “โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำาลังสำารอง ได้มุ่งเน้นนโยบายเรื่องการเสริมสร้างจิตสำานึกสาธารณะ 

โดยสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาทหารมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดได้อีก

ม.ร. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
นศ.จิตอาสา-วิชาทหาร เก็บขยะบริเวณชุมชนวังโสม

ทางหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย

จากสิ่งเสพติด และช่วยเสริมสร้างให้ชาวชุมชนมี

สขุภาพอนามยัทีดี่ไม่ยุง่เก่ียวกับสิง่เสพติดทกุชนิด ตลอดจน

นกัศกึษายงัได้ร่วมทำากจิกรรมจติสาธารณะกบัชาวชมุชน

วังโสม ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำาประโยชน ์

แก่สงัคมและเหน็ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 

ส่วนตน ทัง้นีห้วงัอย่างยิง่ว่ากจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้จะเกดิ

ประโยชน์กับชาวชุมชนวังโสมอย่างแท้จริงต่อไป”    

   

นายจิรศักดิ์  พุมดวง



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน ตลาดรถมือสอง

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 คนที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างผิวเผินมักจะคิดว่าวิชานี้เรียนเกี่ยวกับ

อะไรกไ็ม่รู ้ ไม่เหน็ว่าจะเอาไปใช้อะไรได้ในชวีติจรงิ ผมไม่ว่าอะไรคนทีค่ดิอย่างนีห้รอกครบั 

เพราะจะว่าไปแล้วตอนที่ผมเริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์ใหม่ ๆ ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน  

โธ่จะไม่ให้คิดได้อย่างไรเล่าครับวิชานี้เต็มไปด้วยเส้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด และ

คนเรียนจะต้องจำาเส้นในรูปกราฟเหล่านั้นให้ได้หมดด้วยถ้าจะตอบข้อสอบให้ได้ 

และพอเรียนระดับสูงข้ึนมาหน่อยก็ต้องมาเรียนแคลคูลัสอีกหลายเล่มราวกับจะ

ต้องไปประกอบอาชีพเป็นวิศวกรเพราะตำาราเศรษฐศาสตร์ระดับกลางเต็มไปด้วย

สมการซึ่งจะต้องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงมาวิเคราะห์ แต่ที่ว่ามาทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้

ยากเกินกว่าจะเรียนให้จบได้หรอกครับ นักศึกษาอย่าเพิ่งหนีไปเสียก่อน

 เรือ่งทีผ่มจะเขยีนในวนันีไ้ม่ใช่จะบอกว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ยาก แต่จะบอกว่า 

วชิานีส้ามารถนำาไปใช้อธบิายเร่ืองราวต่าง ๆ ในชวีติจริงได้มากมาย และมนีกัเศรษฐศาสตร์

ที่นำาเอาทฤษฎีไปวิเคราะห์ได้เกือบจะทุกเรื่องในชีวิตประจำาวัน ยกตัวอย่างเช่นใน

เรื่องที่ผมยกมาเป็นชื่อตอนนี้คือเรื่องของรถมือสอง

 ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคมีการอธิบายถึงเรื่องการที่กลไกตลาด 

ไม่สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้สินค้าคุณภาพตำ่ามีอยู่ในตลาด

เป็นจำานวนมากเกินไปและสินค้าที่คุณภาพสูงมีน้อยเกินไปหรือหายไปจากตลาด 

ภาวะเช่นน้ีเกิดเน่ืองจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ซ้ือและ 

ผู้ขายซึ่งในทางทฤษฎีจะบอกว่าเป็นเพราะสารสนเทศไม่สมมาตร (asymmetric 

information) คือข้อมูลที่แต่ละฝ่ายได้รับไม่เท่าเทียมกัน 

 ในโลกอุดมคติซึ่งกลไกราคาหรือกลไกตลาดมีประสิทธิภาพเต็มท่ี ผู้ซื้อ

จะสามารถเลือกสินค้าคุณภาพสูงหรือตำ่าก็ได้ โดยผู้ซื้อที่รายได้น้อยและต้องการ

สินค้าราคาถูกก็มักจะเลือกสินค้าคุณภาพตำ่ากว่า ในขณะที่อาจมีผู้ซื้อรายอื่นที่ยอม

จ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น 

ผู ้ซื้อไม่อาจทราบคุณภาพที่แท้จริงของสินค้าได้อย่างถูกต้องซึ่งกรณีเช่นนี้ 

เข้ากันกับลักษณะของตลาดรถใช้แล้วพอดี

 เนื่องจากผู้ซ้ือรถมือสองไม่มีทางรู้ได้แน่นอนว่ารถที่ขายตามเต็นท์รถนั้น 

มีข้อบกพร่องและผิดปกติหรือเปล่าจนกว่าจะซื้อเอาไปใช้แล้วสักระยะหนึ่ง ผู้ซื้อ

โดยทั่วไปจึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของรถไว้ก่อนเสมอ ดังนั้นรถที่คุณภาพดี

และตั้งราคาสูงตามคุณภาพก็จะหาคนซื้อไม่ได้ ในขณะท่ีรถท่ีต้ังราคาตำ่าเกินไป

กจ็ะไม่มใีครกล้าซือ้เพราะคดิว่าคงเป็นรถทีมี่ปัญหาแน่ ๆ ถงึได้ต้ังราคาไว้ตำา่ขนาดนัน้

 เมื่อเป็นเช่นนี้ราคารถมือสองจึงเป็นราคาระดับปานกลางค่อนข้างตำ่าซึ่ง

ทำาให้คนมีรถคุณภาพดีไม่อยากนำารถมาขายที่ตลาดรถมือสองเพราะขายได้ราคาตำ่า 

เกนิกว่าจะรบัได้  และถ้าตัง้ราคาสงูกข็ายไม่ออก เมื่อผู้ซื้อส่วนใหญ่รับรู้ว่ารถคุณภาพดี

หาได้ยากในตลาดรถมอืสอง การจะตดัสนิใจซือ้จงึกำาหนดราคาทีจ่ะยอมซือ้ (ไว้ในใจ) 

ท่ีตำ่าลงไปตามคุณภาพของรถท่ีคาดหมาย แต่เนื่องจากผู้ขายซึ่งรู้คุณภาพของรถ 

ดีกว่ารู้ว่าราคาระดับนั้นเหมาะกับรถคุณภาพระดับไหน รถที่เขาขายจึงแทบไม่มีที่

คุณภาพดีจริง ๆ  ซึ่งก็โทษเขาไม่ได้เพราะราคาก็ต้องเหมาะสมกับคุณภาพ

 เพราะฉะนั้นในตลาดรถมือสองจึงมีรถคุณภาพตำ่าอยู่มากเกินไป ในขณะที ่

รถคุณภาพสูงมีน้อยหรือหายไปจากตลาด ซึ่งภาวะอย่างนี้ทางทฤษฎีเขาเรียกว่าเกิด 

 ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 

ชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกเปิดโล่งรบัลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีพ่ดัผ่าน

ทะเลจีนใต้ ทำาให้ประเทศเวียดนามเป็นพ้ืนที่ที่รับลมมรสุมและพายุหมุน 

เขตร้อน มีฝนตกชุกในฤดูหนาว การที่มีฝนตกชุกเช่นนี้ทำาให้ชาวนาของ

ประเทศเวยีดนามสามารถปลกูข้าวได้ปีละสองครัง้ โดยเฉลีย่แล้ว ประเทศเวยีดนาม 

มคีวามช้ืนประมาณ 84 % ตลอดปี มปีรมิาณฝน ระหว่าง 1,200 - 3,000 มลิลเิมตร 

และมีอุณหภูมิเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส จนกระทั่งถึง 37 องศาเซลเซียส

 คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในภาษาเวียดนาม เช่น

ภาษาเวียดนาม คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

rét (แส้ต) หนาว

nóng (หน้อง) ร้อน

ấm (เอิ๊ม) อบอุ่น

mát (ม้าต) เย็นสบาย

Tuyết Rơi (ตเวี้ยต เสย) หิมะตก

Bão (บ๊าว) พายุ

Cục mưa đá (กุก เมือ ด๊า) ลูกเห็บ

Ẩm thấp (เอิ๊ม เทิ้ป) อากาศชื้น

Mưa (เมือ) ฝนตก

 ดงัทีไ่ด้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าประเทศเวยีดนามฝนจะตกชกุ อาจเรยีกได้ว่า 

ตลอดทัง้ปี  ในภาษาเวยีดนามจงึมคีำาศพัท์ทีใ่ช้เรยีกฝนทีต่กแตกต่างกัน  ประกอบด้วย

 ฝนตกพรำา ๆ มีลักษณะเป็นฝอยคล้ายละอองนำ้า 

 เรียกว่า mưa phùn (เมือ ฝุ่น)

 ฝนตก ในอัตราปกติธรรมดา อยู่ที่ประมาณ 16-50 มิลลิเมตร ต่อวัน  

 เรียกว่า Mưa vừa (เมือ เหวื่อ)

 ฝนตกหนัก ในอัตราประมาณ 51-100 มิลลิเมตร ต่อวัน 

 เรียกว่า Mưa to (เมือ ตอ)

 ฝนตกหนัก ในอัตรามากกว่า 100 มิลลิเมตร ต่อวัน 

 เรียกว่า  Mưa rất to  (เมือ เสิ้ต ตอ)

 ส่ิงหน่ึงหากเราเดนิทางไปประเทศเวยีดนาม แล้วจะต้องนำาติดตัวไปด้วย

คือ ร่ม (Ô - โอ) นอกจากจะสามารถกันฝนได้ในยามฝนตกแล้ว ยังสามารถ

ใช้กันแดดได้อีกด้วย รวมถึง เสื้อกันฝน ( áo mưa -  อ๊าว เมือ) ที่เรามักพบเห็น 

คนเวยีดนามพกตดิตวั มรีปูแบบการใช้งานทีแ่ตกต่างกนัไป ทัง้ทีเ่ป็นเสือ้คลมุฝน

ในรูปแบบปกติที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป และเสื้อกันฝนที่สามารถใช้ใส่คลุมได ้

ท้ังมอเตอร์ไซค์ และคนขี่ ให้สามารถเดินทางต่อไปได้ท่ามกลางสายฝน 

โดยไม่เปียกได้ 

adverse selection ซึง่มผีูแ้ปลเป็นไทยไว้ในตำาราเศรษฐศาสตร์ว่า “การเลอืกทีไ่ม่เป็นธรรม” 

 เร่ืองนี้ผมเขียนไปตามทฤษฎีนะครับ เจ้าของเต็นท์รถมือสองอย่ามาว่ากัน 

และทฤษฎียังบอกทางแก้ไว้ด้วยคือถ้าผู้ขายมีหลักประกันที่ผู้ซื้อยอมรับได้ว่ารถน้ัน

คุณภาพดีแน่ รถคุณภาพดีก็จะขายได้โดยจะได้ราคาสูงตามคุณภาพด้วย ซึ่งก็มีบรษิทั 

ผูผ้ลติรถยนต์บางยีห้่อเขาทำาอยูแ่ล้ว ทีช่ือ่ว่าอะไรชวัร์ ๆ น่ะแหละ ผมไม่บอกชือ่เตม็หรอก 

เพราะไม่ได้ค่าโฆษณา



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 เสียงประสานท่ีดังกังวานอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมๆ ขนาดไม่ใหญ่โตนัก 

เสียงประสานจากต้นเสียงนับร้อยๆเสียงที่เปล่งออกมา แม้อาจจะไม่ได้ไพเราะ

ราวกับคณะนักร้องประสานเสียงมืออาชีพ ไม่ได้ถูกต้องตามท่วงทำานองอย่างที ่

ผูป้ระพนัธ์ต้องการให้เป็น  แต่เสียงทีร่่วมกนัเปล่งออกมานัน้ช่างไพเราะกนิใจเหลอืเกนิ

“...พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส

แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง

ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง

มีใครไหนบ้างแนะน�าแนวทางอย่างครู...”

 บทเพลงแทนความกตัญญูที่ศิษย์มีครูทุกคนคงจำาฝังแน่นไม่มีวันลืมเลือน 

บทเพลงทีถ่กูเปล่งออกมาจากหัวใจนับร้อยๆดวง กอปรกบัพธิกีรรมแห่งความกตญัญู

อนัศกัดิส์ทิธิ ์ยิง่ส่งให้บทเพลง “พระคณุทีส่าม” นัน้ไพเราะยิง่ขึน้ในทกุขณะทีร้่อง

 ข้าพเจ้ายงัคงจดจำากลิน่อายของมนต์ขลงัในพธิไีหว้คร ู จดจำาภาพความประทบัใจ 

ท่ีลูกศิษย์ร่วมกนัแสดงออกถงึความกตญัญทูีม่ต่ีอครอูาจารย์ได้อย่างชดัเจน ข้าพเจ้า

รู้สึกดีใจและตื้นตันใจทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ข้าพเจ้ารู้สึกคุ้นเคยกับบทเพลง

พระคุณที่สาม ในฐานะที่ใช้ขับร้องเพียงปีละหนึ่งครั้งได้อย่างแม่นยำา แต่เมื่อใด

ที่ได้ขับร้องเพลงนี้ กลับทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า บทเพลงนี้ช่างไพเราะกินใจ แม้ว่า 

จะร้องเพียงปีละครั้งก็ตาม

 ข้าพเจ้ารู้ว่าพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในทุกๆปีนั้น เป็นพิธีกรรมที่ลูกศิษย์จะได้

แสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อครู แต่ข้าพเจ้าก็อดสงสัยไม่ได้ว่า การเข้าร่วม

พิธีไหว้ครูเพียงปีละหนึ่งครั้ง การกล่าวคำาบูชาครู “ปาเจรา จริยาโหตฺติ คุณุตฺตรา

นุสาสกา” และการเปล่งเสียงร้องเพลงพระคุณที่สามเพียงปีละหนเท่านั้นหรือ 

คือการแสดงถึงความกตัญญูต่อครู?

 หากจะว่าไปแล้ว ความกตัญญูรู้คุณนั้นมีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับ 

ความเป็นมนุษย์ เพราะคำาว่า “มนุษย์” นั้น หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง และสิ่งหนึ่งที่จะ

ช่วยให้เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงนั่นคือ ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ธรรมชาติให้ได้

แค่พรสวรรค์ แต่พรแสวงคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเอง ธรรมชาติให้ได้แค่

สองมือเปล่า แต่การใช้สองมอืเปล่าประกอบกรรมดีนัน้เป็นสิง่ทีม่นษุย์จะต้องทำาเอง 

ธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณ แต่ความรู้สึกต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้อง

สร้างขึ้นเอง ธรรมชาติให้ได้แค่ผู้มีพระคุณ แต่ความรู้สึกอยากตอบแทนพระคุณ

นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องสร้างขึ้นเองเช่นกัน

 บุคคลที่มีพระคุณกับชีวิตเราคงไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งคนหรือสองคน

เท่านัน้ และหากว่าเราจะคดิถงึใครสกัคนทีมี่พระคณุต่อเรา คอยช่วยเหลอืให้คำาแนะนำา 

ชี้แนะแนวทางที่ดี นอกจากพ่อกับแม่แล้ว คงเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากครู  

ครูผู้ที่มีพระคุณกับเราไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพ่อกับแม่ หากพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำาเนิด

ชีวิตและผู้ปูพรมบนถนนชีวิตให้เราแล้ว ครูก็เปรียบเสมือนผู้มอบอาวุธให้เราใช้

ในการแผ้วถางป่าที่รกชัฏให้ราบเตียน อาวุธที่ครูมอบให้นั้นคือความรู้วิชาต่างๆ 

ท่ีจะเป็นดั่งอาวุธอันทรงพลังและเป็นดั่งขุมทรัพย์มีค่าอนันต์ที่ไม่มีโจรร้ายใด

สามารถฉกชิงไปได้ ความรู้ที่ครูมอบให้นั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สำาหรับ 

ตัวลกูศษิย์ทัง้สิน้ เป็นดัง่ทนุตัง้ตวัทีเ่ตรยีมไว้ใช้ในการดำารงชพีเลีย้งตนในภายภาคหน้า 

ดังบทกลอนของท่านอาจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ที่คุ้นเคยกัน ความว่า

	 	 “เด็กเอ๋ยเด็กน้อย								 ความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษา

							เมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชา						 เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพส�าหรับตน...”

 ครูนอกจากจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้วิชาแล้ว ครูยังเป็นบุคคลที ่

ช่วยชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิต เตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูก และปลูกฝัง

ด้วยการกระทำาให้เห็นเป็นแบบอย่าง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่จะ 

มใีครต่อใครหลายคนให้คำาเปรยีบเปรยครไูว้มากมาย ไม่ว่าจะเปรยีบครเูป็นพ่อพมิพ์

แม่พมิพ์ของชาต ิ ทีค่อยหล่อหลอมศษิย์ด้วยวชิาความรูน้านปัการ เพือ่ให้ได้ศษิย์ 

ผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ คุณธรรมและความดี หลายคนเปรียบครูเหมือนแสงเทียน 

ทีค่อยจดุตวัเองให้สว่างไสว ช่วยส่องทางเดนิอนัมดืมดิให้สว่างจ้า ช่วยขจดัความเขลา

และบรรเทาความมดืบอดด้วยแสงแห่งตนให้กบัศษิย์ หลายคนเปรยีบครเูหมอืนเรอืจ้าง 

ท่ีคอยส่งลูกศษิย์ให้ไปถึงฝ่ังฝัน รุน่แล้วรุน่เล่าอย่างไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย ไม่ว่าใคร

ต่อใครจะให้คำาเปรยีบครูไว้อย่างไรกต็ามกค็งไม่ใช่เรือ่งผดิ เพราะครนูัน้มพีระคณุ

มากมายนานัปการเหลือเกิน 

 คำาเปรียบเปรยท่ีใครต่อใครหลายคนเปรียบครูเหมือนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้

มากมาย แต่สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเปรียบครูเป็นเหมือน “ช่างปั้นดิน” 

เพราะว่าช่างปั้นดินนั้นไม่ใช่แค่ใช้เพียงสองมือในการปั้นดินให้เป็นรูปเป็นร่าง

ขึน้มาเท่านัน้ แต่ยงัจะต้องแต่งเตมิเสรมิแต่ง ขดัเกลาให้ดนิก้อนนัน้กลายเป็นชิน้งาน 

ทีส่มบรูณ์ ครกูเ็ปรยีบเสมอืนกบัช่างป้ันดนิ ดนิก็เปรยีบเสมอืนกับลกูศษิย์ นอกจากครู

จะปั้นลูกศิษย์ให้สวยงามด้วยวิชาความรู้แล้ว ครูยังจะต้องแต่งเติมรายละเอียด 

ขดัเกลาด้วยคำาสัง่สอน คำาชีแ้นะชีน้ำาในทางทีด่ ี เพือ่ให้ลกูศษิย์ทีค่รป้ัูนนัน้ กลายเป็น 

ลูกศิษย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความดี

 ประเพณีท่ีแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่สืบทอดกันมานาน

แสนนานน้ัน ข้าพเจ้ากลับมองว่าเป็นเพยีงแค่ส่วนหนึง่เท่านัน้ทีล่กูศษิย์จะสามารถ

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากที่สุด 

แต่แท้ท่ีจริงแล้วการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู สามารถทำาได้

อย่างหลากหลาย และหลายคนก็แสดงออกถึงความกตัญญูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

ไม่เพยีงแต่วนัครเูท่าน้ัน น่ันคอืการตัง้ใจเรยีน ประพฤตปิฏบิตัติามคำาสัง่สอนของคร ู

และน่ีก็คอืการแสดงออกถึงความกตัญญตู่อครูอย่างหนึง่ ถงึแม้ว่าการแสดงออกนี้

จะไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมก็ตาม

      ข้าพเจ้าเชื่อว่า ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ท่านก็คงรู้สึกดีใจและตื้นตันใจกับพิธี

ที่แสดงออกถึงความกตัญญูนี้ไม่แพ้กับลูกศิษย์ท่ีต้ังใจแสดงออกถึงการบูชาครู

เช่นกัน แต่ลึกๆแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่า ความภูมิใจของคนเป็นครูทุกคนคงไม่ได้

อยูท่ีพ่ธิไีหว้ครแูละพานไหว้ครทูีป่ระกอบไปด้วยดอกเขม็ทีส่ือ่ถงึความเฉยีบแหลม 

ของปัญญา ดอกมะเขือท่ีสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน หญ้าแพรกที่สื่อถึง 

ความเจริญงอกงาม ข้าวตอกที่สื่อถึงความมีระเบียบวินัย ที่ผ่านการบรรจง

ประดิดประดอยขึ้นมาอย่างสวยงามเป็นแน่ 

กตัญญุตา บูชาครู
นายคชา  อุกา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  เอกวิชาภาษาไทย 

เรียงความรางวัลชนะเลิศ เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

อ.เกษม ชูรัตน์  ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

แสงแดดกับการดูแลรักษาผิว

 มนุษย์ส่วนใหญ่โดยพื้นฐานมีความต้องการผิวสวย สดใส  

ดเูยาว์วยัอยูเ่สมอ  แต่วนัเวลาและฤดกูาลทีเ่ปลีย่นไปมผีลให้ผวิหนงั 

ของเราถกูทำาลาย โดยเฉพาะฤดรู้อน โดยปัญหาทีพ่บเป็นประจำาก็คอื 

ผวิคลำา้ ผวิดำา ผวิเกรียมไหม้ ผวิลอก ปัญหาฝ้ากระ  ดงันัน้เพือ่ป้องกนั

ปัญหาสุขภาพผวิทีจ่ะเกดิขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากแสงแดดดวงอาทติย์ 

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งสำาหรับผิวหนัง การเตรียมตัว

ทีด่จีะทำาให้ไม่เกดิปัญหาสขุภาพผวิ โดยทีผ่วิหนงัยงัคงความชุม่ชืน่ 

สดใสอยู่เสมอ 

  ประการแรกท่ีควรรู้จัก คือ “แสงแดด” จากดวงอาทิตย์ที่เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) 

ประกอบด้วยคลืน่ทีม่คีวามยาวต่างกนัไป คอื แสงอนิฟาเรด (Infrared light), แสงอลัตร้าไวโอเลต (Ultraviolet light), 

และแสงที่มองเห็น (Visible Lights) ได้แก่ ม่วง คราม นำ้าเงิน เขียว เหลือง แสดและแดง โดยปกติแล้วชั้นบรรยากาศ

จะดูดซับและกรองรังสีบางส่วนก่อนลงมาสู่พื้นโลก แต่ในช่วงฤดูร้อนที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ทำาให้

รังสีเหล่านี้ผ่านชั้นบรรยากาศลงมาสู่พื้นโลกมากที่สุด แต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูใดก็มีรังสีแผ่ลงมา

 

  ✹ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

  ✹	ทำาให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา

  ✹	แสงแดดทำาหน้าที่เป็นสารจากธรรมชาติที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้

  ✹	ช่วยในการรักษาโรคบางชนิด เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคด่างขาว โรคซึมเศร้า 

  ✹	แสงแดดอ่อน ๆ ตอนเช้าช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดี

 แต่ในทางกลับกันแสงแดดก็มีโทษต่อร่างกาย อาทิเช่นจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต และรังสีอินฟาเรด มีผลทำาให ้

ผวิดำา คลำา้ ไหม้เกรยีมและผวิหนงัลอก นอกจากนัน้ยงัทำาลายเนือ้เยือ่คอลลาเจน (Collagen) และเนือ้เยือ่อลีาสตนิ 

(Elastin) ทีท่ำาหน้าทีใ่นการกกัเกบ็นำา้และสร้างความตงึกระชบัให้ผวิหนงั  ทำาให้ผวิหนงัแห้งขาดความชุม่ชืน้ จนกลายเป็น

ผิวแก่ก่อนวัย (Photoaging) ร้ายไปกว่านั้นก็คืออาจทำาให้เซลล์ผิดปกติจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคต

 

 ประการที่สอง คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด (Sunscreen) เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลผิวหนัง 

เป็นอย่างมาก เพราะผิวหนังท่ีปราศจากสิ่งปกปิดเม่ือถูกแสงแดดเป็นเวลานาน จะเกิดการพองบวมแดงและ 

ลอกออกในที่สุด หรือเรียกง่ายๆ ว่า “แดดเผา” (Sunburn) โดยในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดแต่ละชนิดจะมีค่า

ความสามารถในการป้องกันรังสี (SPF) ที่แตกต่างกันไป

 ค่า SPF หรือ Sun Protection Factor คือค่าความสามารถในการป้องกันรังสีว่านานเท่าใดผิวจึงจะปรากฏ

อาการแดงเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ผิวหนังโดนแสงแดดโดยไม่ทาครีมกันแดด 

นาน 30 นาที ผิวหนังจึงแดง แต่เมื่อทาครีมกันแดดแล้วจะใช้เวลานานขึ้นเป็น 450 นาทีผิวจึงแดง ค่า SPF ของครีม

นั้นคือ 450/30 = 15 อาจพูดง่าย ๆ ว่าทาครีมกันแดดแล้วผิวหนังจะทนแสงนานขึ้น 15 เท่า  

 สำาหรบัผูท้ีใ่ช้ชวีติประจำาวนัโดยไม่ได้สมัผสักบัแสงแดดมาก ค่า SPF ทีเ่หมาะสม คอื SPF 15 แต่ถ้ามีกิจกรรม 

ที่ต้องสัมผัสแสงแดดโดยตรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬากลางแจ้ง หรือการเที่ยวทะเล ควรใช้ครีมกันแดด 

ทีม่ค่ีา SPF สูงขึน้  ดงันัน้ควรเลอืกใช้ครีมกนัแดดทีม่ค่ีา SPF มากกว่า 15 ขึน้โดยพิจารณาเปรยีบเทยีบกบักจิกรรมทีใ่ช้ 

และควรทาซำ้าทุก 2 - 3 ชั่วโมง เพราะครีมกันแดดบางส่วนจะถูกชะล้างออกด้วยเหงื่อ  และไม่มีผลิตภัณฑ์กันแดด

ตัวใดที่จะสามารถป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้ 100 %

 สำาหรบัผูท้ีค่ดิว่าในแต่ละวนัไม่ค่อยออกไปสมัผสักบัแสงแดด จึงไม่จำาเป็นต้องทาครีมกันแดดน้ัน เป็นความคดิ

ที่ผิดเนื่องจากรังสีทุกชนิดอาจเข้ามาในบ้านหรือที่ทำางานได้ด้วยกระแสลม ดังน้ันจึงจำาเป็นต้องทาครีมกันแดด 

ให้ผิวหนังเสมอ โดยผู้ที่ไม่ได้ออกไปสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF น้อยกว่าผู้ที่ออกไป

สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

 ดงันัน้หากต้องการมสีขุภาพผวิทีด่ ี ควรใช้ผลติภณัฑ์ป้องกนัแสงแดดทีเ่หมาะสมกบัสภาพการใช้ชวีติประจำาวนั 

พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน โดยเฉพาะแสงแดดในช่วงเวลา 10.00 -16.00 น.  

ซึง่เป็นช่วงเวลาทีแ่สงแดดค่อนข้างแรง สำาหรบัผูท้ีใ่ช้ครมีรองพืน้หรอืแป้งทีใ่ช้แต่งหน้ากส็ามารถช่วยป้องกนัได้บ้าง

แต่ไม่มากพอ ควรใช้ครีมกันแดดร่วมด้วย หรือเลือกครีมรองพื้นหรือแป้งที่มีส่วนประกอบของสารกันแดดในตัว

เพื่อความสะดวก และควรทาซำ้าทุกสองชั่วโมงถ้าต้องอยู่กลางแดดเป็นระยะเวลานาน เพียงเท่าน้ีสุขภาพผิวที่ดี

เหมาะสมกับวัยจะคงอยู่ตลอดไป

  

แต่ความภูมิใจของคนเป็นครูแท้ที่จริงแล้ว คงอยู่ที่

การได้รับรู้ว่าลูกศิษย์ของตนที่เฝ้าอบรมสั่งสอนและ

มอบวิชาความรู้นั้น ได้ดี ประสบความสำาเร็จในชีวิต

มากกว่า

       ครูคนหนึ่งในชีวิตข้าพเจ้า ได้กล่าวต่อหน้าลูก

ศิษย์ของตนเองในวันเกษียณอายุราชการว่า “พรุ่งนี้ 

แล้วสินะ ที่ฉันจะกลายเป็นเพียงแค่คนแก่คนหนึ่ง 

ตลอดชวีติการเป็นครขูองฉนั ฉนัสอนลกูศษิย์มาแล้ว

มากมายนบัไม่ถ้วน ฉนัไม่อาจจะจดจำาลกูศิษย์ทุกคนได้ 

แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะไม่ใช่ศิษย์ของฉัน เพราะทุกคน

คือลูกศษิย์ตลอดชวีติของฉนั” ครยูงักล่าวตดิตลกอกีว่า 

“ฉนัภมูใิจกบัการเป็นครขูองฉนัมาก หากจะว่าไปแล้ว

ครนูัน้เก่งกว่าหมอเสยีอกี เพราะครสูามารถสอนหมอ

ให้เป็นหมอได้” พวกเรานึกขำากับคำาพูดของครู แต่ก ็

อดสะท้อนใจไม่ได้ว่า ครทูีเ่ราคุน้เคย กำาลงัจะหายไป 

จากสายตาที่เรามองเห็น ครูบอกว่าถึงแม้ว่าครูจะ

ไม่ได้สอนอยูใ่นโรงเรยีน แต่ถ้าคดิถงึกม็าเยีย่มกนับ้าง 

แต่การมาเยีย่มนัน้ให้มาแต่ตวัเปล่า เอาแค่ความตัง้ใจ 

และความคดิถงึตดิตวัมากพ็อ ครไูม่ได้ต้องการของใช้

ราคาแพงๆ ครไูม่ได้ต้องการอาหารเสรมิบำารงุร่างกาย 

จากลกูศษิย์แต่ครตู้องการแค่เพยีงได้รูว่้าลกูศษิย์ของครู

ได้เป็นคนดีอย่างที่ครูสอนหรือไม่

       ปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะ

เป็นครู ไม่ใช่เพียงเพราะว่าอยากรับราชการ ไม่ใช่

เพยีงเพราะว่าอยากให้คนนบัหน้าถอืตา ไม่ใช่เพยีงเพราะว่า 

อยากให้คนเคารพ แต่ข้าพเจ้าอยากเป็นครู เพยีงเพราะว่า

ข้าพเจ้าอยากเป็นครูที่ดีแบบครูของข้าพเจ้า

 “พระคุณครูไม่มีวันเกษียณ” คำากล่าวนี้คง

เป็นจริงอยู่ไม่น้อย เพราะการที่ลูกศิษย์จะแสดงถึง 

ความกตัญญูต่อครูไม่ใช่เพียงแค่วันที่เราเป็นศิษย์

ของท่านเท่านั้น แต่กระทำาได้ชั่วชีวิต คำาถามที่ว่า 

“การแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์นั้นมีเพียงแค่ 

การเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเท่านั้นหรือ?” แต่จริงๆแล้ว 

การแสดงออกถึงความกตัญญูไม่ว่าจะต่อใครก็แล้วแต่ 

พ่อ แม่ หรือครูอาจารย์ ไม่จำาเป็นที่จะต้องแสดงออก

ด้วยวตัถสุิง่ของ พธิกีรรม ถ้อยคำาชืน่ชมเชดิชเูสมอไป 

แต่คนเป็นครูทุกคนจะภูมิใจในความเป็นครูเมื่อรู้ว่า

ลูกศิษย์ของตนได้ดี ประสบความสำาเร็จในชีวิต และ

สิ่งนี้จะเป็นแรงใจที่ทำาให้เรือจ้างลำาแกร่งลำานี้ยังคง

พายต่อไปด้วยเรี่ยวแรงที่มีอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

และข้าพเจ้าเชือ่อยูเ่สมอว่า การแสดงออกถงึความกตญัญู 

ต่อครูที่ดีที่สุดและคนเป็นครูจะรู ้สึกภาคภูมิใจ

มากกว่าการที่รู ้ว ่าลูกศิษย ์ของตนน้ันได้ดีและ

ประสบความสำาเร็จในชีวิต นั่นคือได้รู้ว่าลูกศิษย์

ของตน “เป็นคนดี”

แสงแดดมีประโยชน์มากมายแก่มนุษย์ อาทิเช่น 

การดูแลสุขภาพผิวโดยการใช้ครีมกันแดด

เรียงความรางวัลชนะเลิศฯ           (ต่อจากหน้า 6)

ภาพจาก : www.pattinoshop.com 
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 ผู้ประกอบการหอพักรับรางวัลหอพักติดดาว ครั้งที่ 7 ปลื้มใจพัฒนา

หอพักได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ผู้ปกครองเช่ือม่ันส่งลูกหลานมาพัก 

นักศึกษาก็อบอุ่นใจอยู่ในหอพักเหมือนบ้านหลังที่สอง

  นายศิรวิทย์ ทองม่วง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการหอพักติดดาว

เกิดจากนโยบายที่ดีและได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งจาก 

ภาครัฐและเอกชน ท่ีสำาคัญคือเป็นโครงการท่ีดูแลความเป็นอยู่ 

ของนักศึกษา ดูแลความปลอดภัยแทนผู้ปกครอง สำาหรับ 

โครงการในปีที่ 8 ในปีพ.ศ. 2559 AIS เตรียมเพิ่มเติม  

gimmick สำาหรับหอพักที่ได้รับรางวัล 5 ดาว โดยนำา

เทคโนโลยีมาช่วยดูแลเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่หอพักด้วย

 “AIS พยายามหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้โครงการหอพักติดดาว 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการหอพักให้ดำาเนินโครงการประกอบกับ

ในปีหน้า AIS เตรียมให้บริการระบบ 4G เต็มรูปแบบ จึงเตรียมนำาระบบกล้อง CCTV 

ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบโทรศัพท์มือถือได้ จึงจะนำาเทคโนโลยีนี้มาเพิ่มสีสัน 

นำาอุปกรณ์มาติดตั้งและให้บริการฟรี  ให้หอพักที่ได้รางวัลระดับ 5 ดาวติดต่อกัน 

ได้ภูมิใจ มีกำาลังใจ และรักษามาตรฐานของหอพักไว้ นอกจากนี้ อาจประสาน

ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ เพิ่มช่องทางให้ดูแลพื้นที่ได้ครอบคลุมมากขึ้น 

นำาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ชีวิตง่ายและทันสมัยขึ้น เพราะสุดท้าย โครงการฯ 

ไม่เพียงดูแลนักศึกษาเพียงกลุ่มเดียว แต่รวมถึงสังคมรอบๆ หอพักด้วย เป็นโครงการ 

ที่อยากให้มีต่อเนื่องไปทุกปี” 

  นายสนิท หอมจันทร์ ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท นัมเบอร์วัน- 

อพาร์ทเม้นท์ จำากัด กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการหอพักติดดาว นับเป็นการตอบแทนสังคม  

ท่ี ม.ร. เป็นแกนนำา แสดงความรับผิดชอบท่ีผลักดันหอพัก 

 เป็นองค์กรที่รับผิดชอบสังคมเพื่อผลักดันหอพัก 

โดยรอบมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาที่มีไลฟ์สไตล์ต่างคน 

ต่างพัก ต่างคนต่างเรียน แต่กลับมีหอพักท่ีเข้าร่วมโครงการ 

100 กว่าแห่ง ถือเป็นพันธกิจสำาคัญของรามคำาแหง กับโครงการท่ีผลักดันต่อเน่ือง

มาเป็นปีที่ 7 กรรมการภาคประชาชนจะรับเป็นภารกิจสำาคัญที่จะผลักดันต่อ 

ให้ประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น มีหอพักเข้าร่วมมากขึ้น

 “ถ้านักศึกษาได้พักที่ถูกต้องตามระเบียบชัดเจน จะเห็นได้ว่านักศึกษา 

จะได้กลุ่มเพ่ือนท่ีช่วยกันเรียนมากกว่าออกนอกลู่นอกทาง หอพักมีส่วนค่อนข้างชัดเจน 

ไม่มีสังคมภายนอกที่จะชักจูงออกนอกทาง ที่แล้วมาภาคประชาชนพยายาม 

ดูโครงการอื่นๆ เช่น เพื่อนข้างห้องเตือนภัย จริงๆ แล้วต้องอาศัยหลายองค์กร 

เข้ามาช่วยกัน เห็นได้จากที่มีการจัดหลายโครงการมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 

ภาคประชาชนจะเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนโครงการสำาคัญเหล่านี้ต่อไป”

 นางปริญดา  ฟักมณี หอพักสตรีดวงแก้ว รับรางวัล 

หอพักดีเยี่ยม 5 ดาว กล่าวว่าหอพักของตนได้รับรางวัล

ระดับดีเยี่ยม มา 5 ปี ต่อเนื่องแล้ว จึงเห็นด้วยกับโครงการ

หอพักติดดาวที่ช่วยกระตุ้นให้หอพักได้พัฒนาคุณภาพ

การบริการกับลูกค้า และได้ดูแลนักศึกษาท่ีพักอาศัยอย่างใกล้ชิด 

จุดเด่นของหอพัก คือ เน้นเรื่องความปลอดภัย ด้วยการ

ติดกล้องวงจรปิด จำานวน 16 ตัว มี รปภ. ประจำาตั้งแต่ 

19.00 - 07.00 น. บรรยากาศเงียบ สงบ มีผู้จัดการหอพักคอยดูแลและอำานวย-

ความสะดวกด้านอื่นๆให้นักศึกษา 

ผู้ประกอบการหอพักตอบรับ “หอพักติดดาว”

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง-นักศึกษา

 นายไพฑูรย์ รู้กิจการพานิช หอพักสตรีเบสต้า 

รับรางวัลหอพักดีมาก 4 ดาว กล่าวว่าหอพักสตรีเบสต้า  

เข้าร่วมโครงการต้ังแต่ปีแรก และได้รางวัล 4 ดาวมาตลอด 

7 ปี เป็นหอพักเล็ก นักศึกษามาพักแล้วอบอุ่น มีเจ้าหน้าที่

ดูแล ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่ ม.รามคำาแหง 

มีความสบายใจ นักศึกษาท่ีเข้าพักส่วนใหญ่ก็พักอยู่จนเรียนจบ 

สถิติของนักศึกษาท่ีไม่เคยย้ายไปท่ีไหนเลย ประมาณ 6 ปีคร่ึง 

ทำาให้นักศึกษามีความผูกพันกับหอพัก อยู่กันเหมือนครอบครัว ทางหอพักก็รับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้พัก ให้บริการและความสะดวกสบายตามที่ผู้พักต้องการ

 นางวิภาภรณ์  แปงสอน หอพักสตรี ปัน ปัน รับรางวัล 

หอพักดี 3 ดาว กล่าวว่าหอพักสตรี ปัน ปัน ได้รับรางวัล  

3 ดาว มา 5 ปี ที่หอพักมีแม่บ้านคอยเอาใจใส่ ทักทาย 

พูดคุย คอยสอบถามกันอยู่ประจำา เหมือนพวกเขาเป็น 

ลูกหลานของเราเอง ทางหอพักจะเน้นเรื่องความสะอาด 

และความใส่ใจ ดูแลกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งตั้งแต่ได้รับรางวัล

หอพักมา ก็มีนักศึกษาเข้าพักเต็มทุกห้อง และแต่ละคน

ก็พักอยู่ยาว ไม่ค่อยย้ายไปไหน อยากให้มีโครงการหอพักติดดาว เพราะช่วยให้ 

หอพักมีกำาลังใจในการพัฒนาหอพักและทำาให้พ่อแม่เชื่อมั่นท่ีส่งลูกหลาน 

เข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ และพักในหอพักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย 

 นางสำาลี  สินธุพันธ์ หอพักชายเพ็ชรฤทธ์ิ รับรางวัล 

หอพักดี 3 ดาว กล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้มา 7 ปี 

ทำาให้หอพักพัฒนาขึ้นมาได้ถึงระดับดี 3 ดาว และทำาให้

นักศึกษาได้รับทราบข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอยู่ตลอด 

ทางหอพักเน้นเรื่องความปลอดภัย มีแม่บ้านคอยดูแล 

เวลานักศึกษาไม่สบาย มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน และย่ิงได้รับ 

การรับรองมาตรฐานเป็นโครงการหอพักติดดาว ย่ิงทำาให้

มีนักศึกษาเข้าพักตลอด ถ้ามีโอกาสพัฒนาในส่วนใดเพิ่มเติม ทางหอพักก็ยินด ี

ที่จะพัฒนาให้มากขึ้นด้วย

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำางาน

พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา 

คร้ังท่ี 3 โดยมี รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในฐานะ

รักษาการคณบดีคณะธุรกิจการบริการ ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย ์รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะส่ือสารมวลชน 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมปรึกษาหารือการเปิดหลักสูตร

ของคณะธุรกิจการบริการให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านการท่องเท่ียว

และการโรงแรมในจังหวัดพังงา และจังหวัดฝ่ังทะเลอันดามัน โดยมีความร่วม

มือกันระหว่างสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน 

สถานประกอบการ จังหวัดพังงา กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยการประชุม 

จัดข้ึน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมพุงช้าง วิทยาลัยเทคนิคพังงา

คณะธุรกิจการบริการเตรียมเปิดสอนที่รามฯ พังงา
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กองบรรณาธิการ

ถาม ขอความกรุณาให้รายละเอียดการเรียน รด. 

ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

ตอบ  นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึก 

เรียนวิชาทหาร ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัคร, เง่ือนไข

ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชา 

การรักษาดินแดน และข้อควรปฏิบัติว่าด้วยการฝึกเรียน

วิชาทหารดังนี้ 

  1. คุณลักษณะของผู้สมัครเป็นนักศึกษา

วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 

   1.1 เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย

   1.2 อายุไม่เกิน 22 ปีบริบรูณ์ 

   1.3 ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่ง 

ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้

   1.4 มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่าได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.0 ขึ้นไป

   1.5 เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย 

(นักศึกษาที่เรียนเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-degree) 

ไม่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหาร)

  1.6 สถานศึกษาเดิมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ปวช., ปวส., อนุปริญญา หรือปริญญา  

จากสถาบันอื่นต้องไม่มีการฝึกเรียนวิชาทหาร (กศน. 

หรือภาคคำา่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อนี้)

   1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย

   1.8 ไม่เป็นทหารประจำาการ หรือถูกกำาหนด

ตัวเข้ากองประจำาการแล้ว

  2. เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดังนี้

   2.1 การสมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร 

จะต้องสมัครในปีแรกที่เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย

หากไม่สมัครจะหมดสิทธ์ิเรียนวิชาทหาร  ตามรายช่ือ 

ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการศึกษาวิชาทหาร 

พ.ศ. 2516 ข้อ 13  อนุ ฯ เว้นแต่จะทำาเร่ืองรอรับสิทธ์ิไว้

   2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย

   2.3 ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

ลงนามรับรองใบสมัครเพื่อยืนยันว่าอนุญาตให้เข้า

รับการฝึกเรียนวิชาทหาร

   2.4 วันรายงานตัวท่ีโรงเรียนรักษาดินแดน

ศูนย์การกำาลังสำารอง นักศึกษาวิชาทหารชายจะต้อง

ตัดผมส้ัน ตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

   2.5 ต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา และ

สถานท่ี ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำาลังสำารอง 

ภายใต้การควบคุมของผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   2.6 การแต่งกายให้แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง นักศึกษาหญิงให้เตรียม

กางเกงวอร์ม และเสื้อยืดคอกลมสีกากีแกมเขียว 

ถ้าผมยาวผูกรัดให้เรียบร้อย

   2.7 ต้องชำาระเงินค่าบำารุงเพื่อส่งเสริม 

การเรียนวิชาทหารและค่าทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา 

วิชาทหารคนละ 680 บาท

  2.8 มีขนาดร่างกาย, นำา้หนักและความสูง 

ความถี่ทางราชการกำาหนด

   2.9 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ตามที่ราชการกำาหนด

ถาม ผมเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกำาลังศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ซึ่งถ้าผมจะสมัครเรียนคณะนิติศาสตร ์

อีกคณะหนึ่งจะได้หรือไม่

ตอบมหาวิทยาลัยมีระเบียบเกี่ยวกับการเป็น 

นักศึกษา 2 คณะดงัน้ีประกาศมหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 58 เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัส

ซำ้าซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำาเนินการลาออกให้

เหลือเพียงรหัสเดียว 

  ด ้วยในการรับสมัครนักศึกษาใหม ่ของ

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ในแต่ละภาคและปีการศกึษา 

มีนักศึกษามาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ซำ้าอีก  

โดยมิได้ดำาเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

ในรหัสประจำาตัวเดิม

  ดังนั้นเพ่ือให้นักศึกษามีสถานภาพตามข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น

 ตามประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร. 30) ประจำาภาค 1  

ปีการศึกษา 2558 กำาหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา HIS1003, POL1101, ENG1001, LIS1003 

และ RAM1000 กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลา นั้น

 เพื่อให้การดำาเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงกำาหนด 

วัน เวลาสอบ รหัสประจำาตัวนักศึกษา ของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา ให้นักศึกษาและ 

ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ดังนี้

กระบวนวิชา วัน/เวลาสอบ รหัสประจำาตัวนักศึกษา

HIS1003

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

คาบเช้า   09.30 - 11.30 น.

คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5001517688-5802063288

5802063296-5890060139

POL1101

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

คาบเช้า   09.30 - 11.30 น.

คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5003514790-5805004644

5805004651-5890060147

ENG1001

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

คาบเช้า   09.30 - 12.00 น.

คาบบ่าย  14.00 - 16.30 น.

4904007616-5802043025

5802043033-5890060154

LIS1003

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

คาบเช้า   09.30 - 10.30 น.

คาบบ่าย  14.00 - 15.00 น.

5007500720-5805002556

5805002564-5890060105

RAM1000

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558

คาบเช้า   09.30 - 11.30 น.

คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5001507390-5803026235

5803026243-5890060154

กำาหนดวัน เวลา รหัสประจำาตัวของนักศึกษาที่สอบกระบวนวิชา 

HIS1003,  POL1101,  ENG1001,  LIS1003 และ RAM1000 ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 7.1 กำาหนดให้ 

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ไม่เกินสองรหัสในขณะ

ท่ียังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่โดยมีเงื่อนไข  

“ในการสมัครต้องสมัครต่างคณะกันและต้อง 

เป็นการสมัครระหว่างหลักสูตรพิเศษท่ีบังคับเวลาเรียน

กับหลักสูตรที่ไม่บังคับเวลาเรียนเท่านั้น”

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงขอให้นักศึกษา

ที่มีสถานภาพซำ้าซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสและไม่เป็น 

ไปตามข้อบังคับนี้ มาดำาเนินการขอลาออกจากการ

เป็นนกัศกึษาเพือ่ให้เหลอืเพยีงรหสัเดยีว โดยดำาเนนิการ 

ที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.ชั้น 2 

ช่อง 5 ให้แล้วเสร็จ ก่อนการลงทะเบียนเรียนภาค 1 

ปีการศึกษา 2558 หากเลยกำาหนดแล้วนักศึกษา

ยังไม่มาดำาเนินการ มหาวิทยาลัยจะดำาเนินการมิให้

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่อไปได้

 จากประกาศมหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาจะ 

สมัครเรียนอีกคณะในขณะที่นักศึกษายังมีฐานะ 

เป็นนักศึกษาอยู่ นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

อีกคณะแต่เป็นภาคพิเศษเท่านั้นจึงจะสมัครเรียนได้ 

จะสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติอีกคณะไม่ได้



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  

   
 
     

 ตามที่สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงได้ส่งสำาเนาหนังสือสำาคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษา ไปตรวจสอบ

ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว 

ผลการตรวจสอบปรากฏว่าหนังสือสำาคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางราย 

มีปัญหา ซึ่งจะต้องทำาการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ  

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และได้มีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อ 

นำาหลกัฐานทีถ่กูต้องมาแสดงภายในวนัที ่ 30 มถินุายน 2558 ปรากฏว่ามนีกัศึกษา

บางรายมิได้นำาหลักฐานการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลากำาหนด 

และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้สำาเร็จจากสถานศึกษาดังกล่าวจริง

    บัดนี้ ได้พ้นกำาหนดเวลาของการให้นักศึกษานำาต้นฉบับวุฒิการศึกษา 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ซึ่งมีนักศึกษาบางรายที่ยังมิได้ปฏิบัติตาม จึงให้

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษากรณีสถานศึกษาไม่ให้การรับรองและถือว่า

ผลการสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะ จำานวน 10 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำาตัว

นายวัชรพงษ์  สายเจริญสกุล 5601019796

นายเตมีย์  อิสระนุกูลธรรม 5601500514

น.ส.สุพัตรา  จันทิม 5601503773

น.ส.ชนิชตา  สุวรรณประทีป 5606527843

น.ส.พิมพ์พิชญ์ชา  เจริญรดาสกุล 5603510073

น.ส.แพรวนภา  จำาปาเรือง 5606509270

นายอาทิตย์  พวงระย้า 5606511607

น.ส.พิมชนก  อันทนีกูล 5654501195

น.ส.กรณ์ศศิร์  เข็มพันธ์ภา 5654508299

น.ส.วงศ์ชนก  ปัญญาทรง 5690529473

 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง จึงเห็นสมควร

ถอนสถานภาพบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ 

แนะแนวอาชพี “การซ่อมแซมเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน” เม่ือวนัที ่ 5 กันยายน 2558  

ณ บ้านสำาโรง ตำาบลท่าสว่าง อำาเภอเมืองสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชน ให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

ชีวิตประจำาวันและสามารถนำาไปประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจของคน 

ในชุมชนเป็นอย่างมาก

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัสรุนิทร์ จดัโครงการ 

ฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัเบือ้งต้น ครัง้ที ่1  เม่ือวนัที ่14  กนัยายน  2558  

ณ สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัสรุนิทร์  เพือ่ให้บุคลากรสาขาฯ  พนกังานทำาความสะอาด 

และเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย ได้มีความรูค้วามเข้าใจในการใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิ  

มทีกัษะในการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในเบือ้งต้นได้   ท้ังยังสามารถนำาความรู้ 

ที่ได้รับไปใช้เพื่อป้องกันอัคคีภัยในบ้านและชุมชนที่อาศัยอยู่ได้

   

 งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา ขอเชิญนกัศกึษา 

ทำาประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล โดยเสยีค่าเบีย้ประกนัในอตัรา 150 บาทต่อปี 

คุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมง กรณีได้รบัอุบัติเหตุเบิกค่ารกัษาพยาบาลได้ ครัง้ละ 

ไม่เกนิ 10,000 บาท และกรณเีสยีชวีติหรอืบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงิน

ชดเชย 150,000  บาท

  ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำานวน 150 บาท สั่งจ่ายในนาม (หัวหน้างาน 

บริการและสวัสดิการนักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำาแหง 10241) ได้ต้ังแต่

วนัที ่1-20 พฤศจกิายน 2558 โดยจะได้รบัคุม้ครอง วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 

ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พร้อมหลักฐานดังนี้

 1. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการ 

   พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 2. สำาเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ

 3. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง 2 ซอง 

   (สำาหรับส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน) 

 ส่งมาท่ี: งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

กิจกรรมรามฯ - สุรินทร์

   
 
     
สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรีภาค 2/2558 สำาหรับชาวไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี ้

- 28 ตุลาคม 2558 โดยมีสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

(กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

(วิชาเอกภาษาไทย)

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำานักงานสาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ          อาคารวิทยบริการและบริหาร ช้ัน    1       โทร. 0-2310-8196-7,         0-2310-8664-5 

E-mail: oasc@ru.ac.th, www.ru.ac.th/oasc

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา จัดโครงการ 

“การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6” 

โดยมี รองศาสตราจารย์สมพล 

ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหาดใหญ่-

รัฐประชาสรรค์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง

พลานามัยที่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

สาขาฯ สงขลา จัดกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

   
 

      
 

   

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

 ถ้ากล่าวถึงคนและมีความเชื่อในคำาอธิบายว่า 

คนเป็นเพียงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไม่ได้รับการขัดเกลา

ไม่ได้มจีติสำานกึไม่ได้มคีวามรูส้กึนกึคดิหรอืการกระทำา 

อะไรต่างๆ ทีเ่ป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน เป็นเร่ืองทีมี่ความสามารถ 

ดัง่ทีเ่ราเหน็ๆ กนัว่า มนษุย์เรามคีวามสามารถมคีวามรู ้

ถ้าเพยีงแต่เช่ือกนัเช่นนัน้เรากเ็ชือ่ว่าคนกน่็าจะพฒันาได้ 

เพราะว่าการที่คนเราพัฒนาอารมณ์พัฒนาความรู้สึก

พัฒนาการกระทำาพัฒนาความรู้ ถ้าหากพัฒนาได้

เช่นนั้นก็เป็นมนุษย์เข้าพวกกลุ่มมนุษย์

 ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ ครูเชื่อว่าคน

เป็นสัตว์มีชีวิตเหมือนสัตว์อื่น ก็เชื่อได้ว่าโค ควาย 

วายชีพได้เขาหนัง คือแม้แต่วัวแต่ควาย แม้วายชีวิต

ไปแล้วก็ยังประโยชน์ได้ ก็คือมีเขามีหนังมีส่วนท่ี 

เป็นประโยชน์ให้แก่โลก ให้แก่สตัว์อืน่หรอืให้แก่มนษุย์กไ็ด้ 

ดงันัน้ในการทีค่รูพดูถงึ มนษุย์เงนิเดอืนกต็าม พดูถงึ 

คำาจำากัดความหรือความเชื่อว่า มนุษย์เป็นอย่างนั้น 

อย่างนี้ก็ตาม ครูมุ่งเพียงแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย ์

หรือเป็นคนให้สังเกตดูแต่เพียงว่า การกระทำานั้น

สมควรแก่ฐานานุรูป สมควรแก่การเป็นคน สมควร 

แก่การเป็นมนษุย์หรอืหาไม่ ถ้าหากการกระทำาการแสดง- 

ออกการคดิการพดูการกระทำาใดๆ ทีแ่สดงออกมานัน้ 

ส่อให้เห็นสำาแดงให้เห็นว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์  

กค็อืเป็นมนุษย์หรอืไม่หรอืว่าเป็นเพยีงคนทีเ่ป็นสตัว์

ประเภทหนึ่ง มีชีวิตเหมือนกันกับสัตว์ประเภทอื่น 

มีการกระทำากไ็ม่แตกต่างกนัเท่าไร จะเหน็ได้ว่าบางคน

เราคิดเท่าไรก็คิดไม่ออก คิดไม่ได้เลยว่าเหตุใดเขาถึง

ทำาเช่นนั้นเหตุใดเขาถึงทำาเช่นนี้ เหตุใดเขาจึงพูดนั้น

ทำาไมเขาจึงพูดเช่นนี้อย่างนี้ก็มี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้น

อยู่กับตัวเรานั้นนั่นเองว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

มีคุณค่าแค่ไหนเพียงใด หรือใครจะว่าเราเป็นเพียง

คนมองไม่เห็นคุณค่าของเรา แต่เรามองตัวเราให้ดี

ว่าเรามีคุณค่าหรือไม่ ไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์เงินเดือน 

ไหว้ครู 2558ฯ                                (ต่อจากหน้า 12)
  

ซึ่งมีนัยยะอันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับ 

ผู้เป็นศิษย์ คือดอกมะเขือหมายถึงความสามารถ 

ในการเกดิและแพร่กระจายได้ทัว่ไปในทกุทีเ่ปรยีบเสมอืน 

ปัญญาความคิดที่พร้อมจะเกิดและพัฒนาได้อย่าง

รวดเร็วในทุกเวลาและสถานที่ ต่อมาคือหญ้าแพรก 

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของความเจรญิงอกงามอย่างรวดเรว็ 

แม้ในหน้าแล้งจะเหีย่วเฉาไปบ้าง แต่ถ้าได้รบันำา้หรอื 

นำา้ฝนเมื่อใด ก็พร้อมจะเจริญงอกงามในทันทีเปรียบ

เสมอืนนักเรยีน นักศกึษาผูม้ารบัการเล่าเรยีน เมือ่ได้รบั

การอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ ก็พร้อมที่จะรับรู้

และนำาไปปฏิบัติให ้ เกิดผลดี ท้ังต ่อตนเองและ 

สังคมต่อไป ข้าวตอกหมายความว่าปัญญาความคิด

ที่แตกฉานเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับ 

ข้าวตอกท่ีเมื่อโดนความร้อนจะแตก พองออกและ 

มีปริมาณมากขึ้นและดอกเข็มมีความหมายว่า  

ความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบดังสติปัญญาท่ีมี

ความแหลมคมราวเขม็ มคีวามคดิเฉยีบแหลม ดงันัน้ 

นักศกึษาจะต้องช่วยกนัรกัษาประเพณน้ีีไว้ไม่ให้หายไป  

และขออวยพรให้นกัศกึษาจงมสีขุภาพทีด่ ี มแีต่ความสขุ 

คดิสิง่ใดขอให้สำาเรจ็สมดัง่ความปรารถนาตลอดกาล

ดั่งดอกไม้ ที่นำามาจัดพานไหว้ครู”

 ต้อนรับผู้มาเยือน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหงให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน

จากโรงเรียน San Hein Education Private School เมืองมันดาเลย์ ประเทศเมียนมา ซึ่งมาเยี่ยมชม 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ไม่ว่าเราจะเป็นข้าราชการ ไม่ว่าเราจะเป็นประชาชน 

พ่อค้า เป็นอะไรก็ตาม เป็นบิดรมารดาเป็นนักพรต

นักบวชเป็นใครก็ตาม คุณค่าของคนนั้นอยู่ที่ตัวตน

ของเขามีความรู้สึกนึกคิดในการกระทำาแล้วก็เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม อย่างทีค่รบูอกว่าโคควายวายชพีได้ 

เขาหนงั แม้แต่ววัแต่ควายตายไปหนงักย็งัมปีระโยชน์

เขากย็งัมปีระโยชน์ ถ้ามนษุย์เราหรอืคนเรายงัมชีวีติอยู ่

ก็ต้องยังประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อื่น ได้ยังประโยชน ์

ให้เกดิแก่บ้านเมอืงได้ ยงัประโยชน์ให้เกดิแก่สงัคมได้  

ดังนั้นคุณค่าต่างๆ จึงอยู่ตรงที่ว่ายังประโยชน์ได้

หรอืไม่นัน้นัน่เอง พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั สวสัดคีรบั

 “ค่ายใต้ดวงตะวันสานฝันการศึกษา” 

พรรคตะวันใหม่ ม.รามคำาแหง นำาสมาชิกพรรค

ออกค่ายอาสาภายใต้โครงการ  “ค่ายใต้ดวงตะวัน 

สานฝันการศึกษา” คร้ังท่ี 14 สร้างอาคารอเนกประสงค์

ให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อำาเภอด่านมะขามเต้ีย 

จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันท่ี  5 - 9  ตุลาคม  2558

 RU BAND คัดนักร้องรอบที่ 3 ในโครงการ 

“Fun หลุด in ฟินเวอร์” โดยมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบ

ทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็นประเภท เพลงสากล 

เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล ในการแสดง

การขับร้องบทเพลงคร้ังน้ีเป็นการขับร้องร่วมกับ

วงดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (RU BAND) 

โดยมี นายณภัทร ชาญหัตถศิลป์ นางสาวทองฤทธ์ิ  

อินทร์พงษ์ และนายณัฐณรงค์ คงขวัญ เป็น 

คณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องสโมสร เมื่อวันที่ 

25 กันยายน 2558

 อบรมการพูด อ.สมชาย หนองฮี เป็นวิทยากร 

บรรยายเรื่องเทคนิคการพูด ในการอบรมการพูด 

ต่อท่ีชุมชนระยะส้ัน รุ่นท่ี 1/2558 ระหว่างวันท่ี 17-21 

กันยายน  2558  จัดโดยชมรมปาฐกถาและโต้วาที 

ม.รามคำาแหง เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม

สภานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๘) วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

คุณค่า

(อ่านต่อหน้า 11)

 คำาว่าคุณค่านั้นเป็นคำาที่แตกต่างจากราคา 

ราคาหมายถึงมูลค่าของสิ่งของหรือทรัพย์สิน 

ว่ามีก่ีบาทก่ีสตางค์มีมูลค่าเท่าไร คำาว่าคุณค่า 

เป็นในเรือ่งนามธรรมเป็นความชอบเป็นความเชือ่ 

เป็นการประเมนิในทางจติใจในทางอารมณ์ว่าสิง่นัน้ 

มีคุณค่าอย่างไร เช่น การท่ีเรามีทรัพย์สมบัติ 

คณุค่าของทรัพย์สมบติัอยูท่ีเ่ป็นความเก่า เป็นของ

ที่เราชอบเป็นของที่เป็นประโยชน์ เป็นของที่เรา 

ต้องการเกบ็ไว้หรอืไม่ต้องการเกบ็ไว้กต็าม แต่จะ 

มคีณุค่าของมนัอยูใ่นตัว กค็อืสามารถใช้ประโยชน์ได้

แม้เราไม่ใช้คนอื่นก็ใช้ได้ นี่ดั่งนี้เป็นต้น ดังนั้นคำา

ว่าคุณค่ากับราคาจึงแตกต่างกัน

 คนเราหรือมนุษย์เรานั้นมีคนกล่าวกันไว้

ในหลายตำารา ในหลายนกัวชิาการมกีารกล่าวกนัว่า 

คนที่จะสมบูรณ์นั้นคือที่จะเป็นมนุษย์นั้นจะต้อง

มีลักษณะอย่างไร คำาว่าคนในความหมายของคน

บางคนก็บอกว่า คนเป็นส่ิงมีชีวิต คนเป็นสัตว์

ชนิดหนึ่งยังไม่สมบูรณ์พอ แต่ถ้าหากจะให้เป็น

คนสมบูรณ์ต้องเป็นมนุษย์แล้วก็ไปอธิบายคำาว่า

มนุษย์ว่า มนุษย์นั้นก็คือคนที่มีคุณค่าคนที่ได้รับ

การขดัเกลาได้มสีำานกึได้มกีารกระทำาได้มแีบบอย่าง

อะไรต่างๆ แตกต่างจากวิธีการของสัตว์อื่นๆ 

เพราะสตัว์อืน่ๆ นัน้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรอืการกระทำา 

การแสดงออกอะไรต่างๆ นัน้ ออกจะแตกต่างจากคน

และถ้าหากเชือ่ว่าคำาว่าคนยงัไม่สมบรูณ์พอเชือ่ว่า

แตกต่างจากมนุษย์นั้นนั่นเอง 

 มนุษย์ทุกวันนี้เราเรียกมนุษย์บางพวกว่า 

มนุษย์เงินเดือน ก็คือผู้ที่รับราชการแล้วก็ได้รับ 

เบีย้หวดัเงนิเดอืน ได้รบัค่าจ้างเป็นรายเดอืนเป็นรายปี 

เป็นอะไรก็แล้วแต่ มนุษย์เงินเดือนมีทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาครฐักเ็ป็นข้าราชการเป็นเจ้าพนกังาน

ของราชการ เป็นเจ้าพนกังานเงนิเดอืนของแผ่นดนิ 

เงินเดือนของประเทศ เงินเดือนของหน่วยงาน 

แต่เงนิเดอืนของหน่วยงานนัน้ให้แยกออกไปด้วยว่า 

ถ้าเป็นเงินเดือนของหน่วยงานของเอกชนก็เป็น

ภาคเอกชนไป เป็นค่าจ้างคนเหล่านั้นก็มิได้เป็น

ข้าราชการ

 คนทั้งสองหมวดสองกลุ่มที่ว่า รวมความ

แล้วว่าเป็นมนุษย์จึงจะมีผู้จ้าง เป็นมนุษย์จึงจะ

มีผู้คบหาสมาคม เป็นมนุษย์จึงจะได้เข้าในกลุ่ม

ของมนษุย์ด้วยกนัได้ เมือ่อยูท่ีใ่ดทำาอะไรกจ็ะทำาให้ 

สังคมมนุษย์นั้นมีความสุขอยู่อย่างสันติสุข

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 ตุลาคม - 15  พฤศจิกายน 2558

(เว้นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558)

 คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำา

ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู

กตเวทิตา ต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 

แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ 

เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน 

พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

จำานวนมาก ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 

ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ 

 โอกาสน้ี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวถึง

ความสำาคัญของพิธีไหว้ครูว่าเป็นการที่ศิษย์แสดง

ให้เห็นถึงความเคารพ ความกตัญญูที่ศิษย์ยอมรับ

นับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าครูผู้นั้น

เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ศิษย์ในฐานะ 

ผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกัน

ปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความ

วิริยะ อุตสาหะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทาง

ของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ทำาให้ครูบาอาจารย์ 

ทุกคนปลื้มปิติเป็นอย่างมาก  

 “การไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สืบทอด 

กันมาต่อเน่ืองอย่างยาวนาน ตามประเพณีพิธีไหว้ครู 

ท่ีมีมาแต่โบราณ ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมของไหว้ 

มาเป็นเครื่องบูชาครู 

ไหว้ครู 2558 

คณะมนุษยศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 
 
 
 

 Associate Professor Seki Akinori จาก  

Tokyo Keizai University ประเทศญ่ีปุ่น พร้อมด้วย

คณะนักศึกษา จำานวน 10 คน เดินทางมาเยือน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและพบปะกับผู้บริหาร

และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์

รำาไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รวมท้ังบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีร่วมให้การต้อนรับ 

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 ในการมาเย่ียมชมคร้ังน้ี คณาจารย์และคณะ

นักศึกษาจาก Tokyo Keizai University ประเทศญ่ีปุ่น 

ได้ร่วมกันทำากิจกรรมกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา

และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังได้ร่วม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการซึ่งจะ

เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองมหาวิทยาลัย

แสดงความยินดี 
 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิรัช  

ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง 

ตำ า แ ห น่ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ขั บ เ ค ลื่ อ น 

การปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในการ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่

13 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 3  

อาคารวิทยบริการและบริหาร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมยินดี

ผู้บริหารและนศ.จากประเทศญี่ปุ่น
Tokyo Keizai University
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำาแหง


