
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๑๙

วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๖

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

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)

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
             

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ปี 2559

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ทพิย์ หาสาสน์ศร ี คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ 

เป็นประธานในพธิไีหว้ครนูกัศกึษาระดบัปรญิญาตรคีณะศกึษาศาสตร์ 

ประจ�าปี 2559 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี และนักศึกษา

จ�านวนกว่า 800 คน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 

เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 ณ ห้องประชมุ 322 ชัน้ 3 อาคารสโุขทยั

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่าพธิไีหว้ครูถอืเป็นวนัส�าคญัทีต้่องระลกึถงึ 

พระคณุของบรูพคณาจารย์ ทีเ่คยสัง่สอนเรามา ผูท้ีม่บีญุคณุกบัเรา 

ทางด้านการศึกษา และที่ส�าคัญ คือ บิดา มารดา ที่เป็นครคูนแรก 

ของชีวิต ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวด้วย ท้ังนี้ พิธีไหว้คร ู

 องค์การนกัศกึษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดโครงการมหาวิทยาลัยสะอาดสวยงาม 

และน่าอยู่ ถวายแม่ของแผ่นดิน (RU Big Cleaning Day 2016) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

12 สงิหาคม 2559 โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์เรงิรณ  ล้อมลาย  รองอธกิารบดฝ่ีายธรุการ เป็นประธาน 

เปิดงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารศิลาบาตร

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 
อาจารย์ตูซาร์ นวย จาก ม.ร. รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 ม.ร. เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง รับสมคัรนักศกึษาใหม่

ระดบัปรญิญาตร ีภาคเรยีนที ่  2    ปีการศกึษา  2559 

โครงการบญัชีบณัฑติ ภาคพเิศษ สาขาวชิาการบญัชี

และการเงิน รุ่นที่ 9/2 หลักสูตร 133 หน่วยกิต 

จ�านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) 

เรยีนวนัจนัทร์ - วนัพฤหสับด ีเวลา 13.00 - 17.00 น. 

และกลุ่มที่ 2 (นอกเวลาราชการ) เรียนวัน

จันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น. 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

   
 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง โดยองค์กรนกัศกึษา

ต้านคอร์รัปชัน พรรคสานแสงทอง จัดโครงการ 

“รวมพลัง เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง” ในวันที่ 31 

สิงหาคม 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชา-

นสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช และเส้นทาง

ภายในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง      รวมระยะทาง  

7 กิโลเมตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึง

ผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกัน 

แสดงพลงัต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชันทกุรปูแบบ

 
ม.รามคำาแหงชวนผู้สนใจ

“รวมพลัง เดิน ว่ิง ป่ัน ต้านโกง”

(อ่านต่อหน้า 10)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 นศ.กัมพูชาทุนพระราชทานฯเข้าพบอธิการบดี 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 

แก่ราชอาณาจกัรกมัพชูา โดยสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

พระราชทานทุนการศึกษาแก่ชาวกัมพูชาให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน

         ปีการศึกษา 2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักศึกษากัมพูชาที่ผ่าน

การคัดเลือกมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจ�านวน 4 คน 

 ความภาคภูมิใจในฐานะชาวต่างชาติที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

หลังจากทุ่มเทให้กับการศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่อสารและ 

สอนภาษาเมียนมาให้กับลูกศิษย์ชาวไทย  

 อาจารย์ตซูาร์ นวย อาจารย์ชาวเมยีนมา อาจารย์สอนภาษาเมยีนมา (พม่า)  

ประจ�าภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก  คณะมนษุยศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

กระทรวงวฒันธรรม  เนือ่งในวนัภาษาไทยแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม  2559  

องค์การนักศึกษา จัด Big Cleaning Day 2016

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

อาจารย์ตูซาร์ นวยฯ (ต่อจากหน้า 1) 

         อาจารย์ตูซาร์ เปิดเผยเส้นทางก่อนที่จะมาสอน

ภาษาเมียนมา ว่าตนได้ติดตามคุณพ่อชาวเมียนมา

เข้ามาอาศัยที่ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่ยังเด็ก 

และได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาจารย์คนแรกที่บุกเบิก

สอนภาษาเมียนมา (พม่า) ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 13 ปี โดย 

ได้รบัการแนะน�าจากคนรูจ้กัเพราะเห็นว่ามคีณุสมบัตคิรบ 

แม้ว่าช่วงแรกของการสอนจะมีอุปสรรคอยู ่บ้าง  

เพราะนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่ง  อาจารย์ก็ใช้

ภาษาไทยไม่แข็งแรง  แต่ทุกคนต่างตั้งใจท�าการบ้าน

ของตัวเอง  นักศึกษาพยายามศึกษาภาษาเมียนมา 

ส่วนอาจารย์ก็พยายามเรียนรู้ภาษาไทยโดยเป็นการ

เรยีนรูด้้วยตวัเอง เน่ืองจากทัง้ภาษาไทยและภาษาเมยีนมา 

มรีากฐานมาจากภาษาบาลด้ีวยกนั  และมจีดุร่วมเดยีวกนั 

หลายอย่าง เช่น เป็นคนเอเชียเหมือนกัน  ภูมิประเทศ

อยูต่ดิกนั  ความคดิและวฒันธรรมกค็ล้ายกนั  การเรยีนรู ้

จงึไม่ค่อยยาก  แต่กม็บีางค�าทีไ่ม่สามารถใช้ความเข้าใจได้ 

ต้องอาศยัความจ�าเพยีงอย่างเดยีว เช่น ค�าทีส่ะกดด้วย 

“ล” ต้องออกเสยีงเป็นแม่กน และสระจ�าพวกสระประสม  

เป็นต้น

 “ตลอดเวลา 20 กว่าปีทีอ่ยู่ประเทศไทย ช่วงแรกๆ 

ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยเพราะอยูใ่นสงัคมต่างชาตมิากกว่า

อยู่สังคมไทย คือใช้แต่ภาษาอังกฤษ  เมื่อต้องมาเป็น

อาจารย์สอนทีม่หาวทิยาลยัจงึต้องเรยีนรูภ้าษาไทยให้ลกึ 

เนือ่งจากเป็นนสิยัส่วนตวัทีถ้่าหากต้องการรูอ้ะไรกต็าม  

จะต้องรูจ้นถงึรากศพัท์และทีม่าของค�านัน้ๆ  ซึง่ท�าให้

การศึกษาภาษาไทยง่ายข้ึน  เพราะว่าเราเข้าใจ  และ 

คงเป็นเหตุผลนี้เองท่ีท�าให้อาจารย์อยู่ประเทศไทย 

ได้นาน ซึง่การรูจ้กัภาษาซึง่กนัและกนั มนัช่วยส่งเสรมิ

ความสมัพนัธ์ระหว่างคนไทยและชาวเมยีนมาได้ดขีึน้”

 อาจารย์ตซูาร์ เผยอกีว่ารูส้กึปลืม้ใจทีต่นได้รบั

คัดเลือกให้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นผลจากที่ได้ทุ่มเท

สอนภาษาเมียนมาให้กับนักศึกษาคนไทยอย่างเต็ม-

ความสามารถ และถือเป็นตัวแทนของชาวเมียนมา

และนกัวชิาการทีส่ามารถสร้างชือ่เสยีงให้เป็นทีย่อมรบั 

ได้ในสังคมระดับประเทศ  จากนี้ตั้งใจจะท�าหน้าที่

ให้ดีที่สุด  ทั้งการเป็นอาจารย์สอนภาษาเมียนมา 

ทางวทิยุการศกึษา  ศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา  กระทรวง-

ศกึษาธกิาร  การเขยีนหนงัสอืเพือ่การศกึษาภาษาเมยีนมา  

รวมถงึการเป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงด้วย

นศ.กัมพูชาฯ (ต่อจากหน้า 1) 

ได้แก่ MR.MORN SYHOR สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 

คณะบริหารธรุกจิ MS.PANN SOU ENG สาขาวชิา

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ MR.VORN LYTHO 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ 

MR.IK  SINOUN สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  คณะ- 

สื่อสารมวลชน นักศึกษาทั้ง 4 คน ได้เดินทางเข้ามา

ศกึษาภาษาไทย ณ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เป็นเวลา 

3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 

และเดินทางมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา 

ทัง้ 4 คนและนกัศกึษากัมพูชาทีไ่ด้รบัทุนพระราชทานฯ

ทุกคน ได้เข้าคารวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ณ ห้องรบัรอง  อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

 โอกาสนี ้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาทีผ่่านการคดัเลอืก 

 พร้อมกล่าวให้ก�าลงัใจนกัศกึษา ให้มีความเข้มแขง็ หนกัแน่น 

อย่าท้อถอยเมือ่เจอปัญหาอปุสรรค การมาอยูไ่กลบ้าน 

ต้องมคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจเรยีน และมองไปถงึเป้าหมาย

ในวนัทีส่�าเรจ็การศกึษา มหาวทิยาลยัพร้อมดูแล ขอให้ 

นักศึกษาเรียนให้สุดความสามารถ สมกับที่ได้รับทุน 

พระราชทานฯ ในระดบัปริญญาตรี โท และเอก มหาวทิยาลัย- 

รามค�าแหง หากขาดเหลือสิ่งใดมหาวิทยาลัยยินดี

สนับสนุนและเป็นก�าลังใจให้ตลอดเวลา  

 โอกาสนี้ นายคมสัน  บุ้งทอง นายกองค์การ-

นกัศกึษา กล่าวว่าโครงการมหาวทิยาลยัสะอาดสวยงาม

และน่าอยู่ ถวายแม่ของแผ่นดิน (RU Big Cleaning 

Day 2016) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดขึ้น 

เพ่ือปลกูฝังค่านยิม ให้นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ช่วยกันรักษาความสะอาดของมหาวิทยาลัย โดยม ี

การรณรงค์และเดนิเกบ็ขยะบรเิวณโดยรอบ ม.ร. รวมทัง้

ร่วมกนัท�าความดถีวายแม่แห่งแผ่นดนิด้วย ทัง้นีไ้ด้รบั

ความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย และหวังอย่างย่ิงว่า

โครงการนี้จะส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ต่อไป

 ผศ.เรงิรณ  ล้อมลาย รองอธกิารบดฝ่ีายธรุการ 

กล่าวว่ากจิกรรม RU Big Cleaning Day 2016 คร้ังนี้ 

เป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทัง้เรือ่ง  Clean University  คอืรณรงค์รกัษาความสะอาด 

ในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัรามค�าแหง และเรือ่งจติสาธารณะ 

คือ ปลูกฝังให้นักศึกษารามค�าแหงมีจิตสาธารณะ 

ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

องค์การนักศึกษาฯ (ต่อจากหน้า 1) 

 “วันนี้นักศึกษาเดินรณรงค์ปลูกจิตส�านึก 

ไปตามคณะ ส�านกั และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บคุลากร 

เจ้าหน้าที ่ และนกัศกึษาคนอืน่ๆ ช่วยกนัรกัษาความสะอาด 

รวมทั้งช่วยกันเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ด้วย 

และหลังจากนี้ก็ขอให้ช่วยกันบอกต่อไปยังเพื่อนๆ 

และครอบครัว เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาด 

และท�าให้เป็นสุขลักษณะนิสัยประจ�าตัว เพื่อสังคม

ที่สะอาดและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามต่อไป” 

    ถวายบังคมสมเด็จแม่ “สิริกิติ์”

ชุลีกรบูชิต เหนือเกล้า

คู่ขวัญ  คู่ชีวิต ภูมิพล  จอมกษัตริย์

ทรงปกเกศคุ้มเกล้า  ราษฎร์ล้วนสุขเกษม

 พระแม่คือปิ่นแก้ว ขวัญกมล

น้ำาพระทัยดุจสายฝน ชุ่มหล้า

พระเมตตาทั่วสากล เกินกล่าว พรรณา

ผองทุกข์ภัยไพร่ฟ้า แม่เอื้อเอาภาร

 แม้ประชวรแม่ไม่เว้น อาทร

เพ-ลาเหล่านิกร ขุ่นข้อง

บรรเทาภัยทุกข์ร้อน ประชาราษฎร์ ท่ัวถ่ิน

พสกต่างแซ่ซ้อง ซาบซึ้งพระกรุณา

 น้อมจิตอธิษฐานให้ มาตา

หายประชวรจากโรคา ป่วยไข้

อัญเชิญเทพเทวา ปัดเป่า  ด้วยเทอญ

พระไตรรัตน์บันดาลให้ คลาดแคล้วภัยพาล

 ถวายพระพรชัยให้ เกษมสำาราญ

เจ็ดรอบพระชนมาน มิ่งแม่

เฉลิมพระชนม์มงคลวาร เฉลมิพระเกยีรต ิ   แมน่า 

ทวยไทยจงรักแท้ เทิดพระแม่...ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
(นายสมรรถ  ผลจำารูญ - ร้อยกรอง)

ถวายบังคม  สมเด็จแม่

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ให้บริการฝากประวัติการสมัครงาน 

ทั้งงาน Part time และ Full time ส�าหรับนักศึกษา

ท่ีก�าลังศึกษาอยู่ และผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาได้มีงานท�า

 นักศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียด

และฝากประวัติการสมัครงานได้ที่ งานแนะแนว

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือทาง 

website www.rujob.ru.ac.th

ม.ร.ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำา

   
 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้ทุนการศึกษาส�าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ดังนี้

 1. ทุนเรียนดี ทุนละ 6,000 บาท (มีผลการเรียนผ่าน 

G, A ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี) ขอใบสมัครท่ี

งานแนะแนวฯ  อาคารศิลาบาตรช้ันลอย

 2. ทุนขัดสน ทุนละ 5,000 บาท (มีผลการเรียน 

ผ่านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี) ขอใบสมัครท่ีคณะท่ีสังกัด

 3. ทุนกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท (สังกัดชมรม 

มีผลงานและมีผลการเรียนผ่านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี) 

ขอใบสมัครที่งานแนะแนวฯ อาคารศิลาบาตรชั้นลอย

 ทั้งนี้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนติดต่อ

อ่านรายละเอียดได้ที่บอร์ดงานแนะแนว จัดหางาน

และทุนการศึกษา (อาคารศิลาบาตรช้ันล่าง), คณะต่างๆ, 

www.ru.ac.th/scholarship/

ม.ร.ให้ทุนการศึกษา



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” พดูไว้ในฉบบัทีแ่ล้วว่า 

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ชืน่ชอบ

ดนตรีไทยและเพลงไทยเดิมมาก

 ฉะนั้น ในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล 

อาจารย์ป๋วย จึงมีผู้จัดกิจกรรมชื่อว่า 

“ป๋วย ๑๐๐ ปี วนับรรเลงเพลงประลอง ๒ 

(ตามรอยอาจารย์ป๋วย)” จัดโดย

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนั-

บณัฑิตพัฒนศลิป์ และมลูนธิิเสฐยีรโกเศศ-

นาคะประทีป

 เป็นการแสดงดนตรไีทยโดยขับร้อง

และบรรเลงดนตรีไทยตามชีวประวัติ 

อาจารย์ป๋วย การแสดงจ�าอวดหน้าม่าน 

โขน การแสดงดนตรีจีนโบราณชุดพิเศษ

 กล่าวจ�าเพาะเพลงที่อาจารย์ป๋วย

ชื่นชอบและเป่าขลุ่ยอยู่เป็นประจ�า คือ

 เพลงเขมรพวง เป็นเพลงไทยแต่แต่ง 

ให้เป็นส�าเนยีงเขมรจงึใช้ชือ่ว่าเพลงเขมรพวง

 เพลงเขมรพวง ๓ ชั้น เป็นผลงาน

ของหลวงประดษิฐ์ไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง)

 เพลงนกขมิ้น เป็นเพลงไทยเดิม

จังหวะ ๒ ชั้น บรรเลงด้วยขลุ่ย

 เพลงนีต่้อมาครพูยงค์ มกุดา ได้ประพนัธ์

เนื้อร้องและท�านองขึ้น

 โดยธานนิทร์ อนิทรเทพ เป็นผูข้บัร้อง 

และเพลงนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ

ประกวดแผ่นเสียงทองค�าพระราชทาน

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗

 “ค�า่คนืฉนัยนือยูเ่ดยีวดาย เหลียวมอง

รอบกาย...” นั่นแหละ

นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ
มุ่งเรียนให้สำาเร็จพร้อมเป็นผู้เผยแพร่คุณค่าภาษาไทยสู่ชาวกัมพูชา 

 นักศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีท่ีพระราชทานทุนการศึกษาให้กับ 

นักศึกษาชาวกัมพูชา เดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 

โดยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็น 1 ในสถาบันที่เข้าร่วม

โครงการฯ  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนักศึกษากัมพูชาได้รับ

การคัดเลือกมาเรียนที่ม.ร.ในปีการศึกษา 2559 จ�านวน 

4 ราย ต่างเผยความรู้สึกปลาบปล้ืม และพร้อมมุ่งม่ันเรียน

ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชา พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ ์

จากรั้วรามค�าแหงและเรียนรู้ประเทศไทยให้สมกับที่ได้โอกาสในครั้งนี้ 

 นายลีโท  วอน  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวว่านักศึกษาประเทศกัมพูชา 

ส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  เม่ือมีข่าวประชาสัมพันธ์

เร่ืองทุนการศึกษาต่างประเทศ  ก็จะมาบอกต่อกันและชักชวนกันไปสมัครสอบ  ก่อนหน้าน้ี

ผมเคยสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน และประเทศไทยแล้วครั้งหนึ่ง  

แต่สอบไม่ผ่าน  เม่ือคร้ังน้ีมีโอกาสแล้วจะต้ังใจเรียนอย่างเต็มท่ีให้จบตามก�าหนดของโครงการฯ 

คือ 4 ปี  ช่วงแรกๆ ท่ีก้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยยอมรับว่าเหงาใจมาก คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ 

แต่ได้ก�าลังใจจากเพื่อนๆ พี่ๆ นักศึกษากัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทานฯเหมือนกัน   

เป็นมิตรภาพที่สวยงามมาก

 “โครงการทุนพระราชทานฯ มีผู้สมัครสอบคัดเลือกประมาณ 3,500 คน  เหมือนฝันเป็นจริงท่ีมีโอกาส 

ได้เป็น 1 ใน 168 คน ที่ได้รับทุนพระราชทานฯ  ความรู้สึกแรกที่ได้รับทุนนี้คือ ดีใจ  และปลาบปลื้มใจใน 

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่พระราชทานความช่วยเหลือ  

ทั้งทุนการศึกษา  และทรงสร้างสถาบันการศึกษาให้กับประเทศกัมพูชาส�าหรับผู้ยากจน  และไร้การศึกษา  

หลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้วตั้งใจจะน�าความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาประเทศ”

 นายสีหอ  มอน  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  กล่าวว่าคุณพ่อเคยเป็นครูสอนภาษาไทย

ที่ประเทศกัมพูชา  ปัจจุบันท�างานที่โรงแรมซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแวะเวียนมาพัก 

อยู่เป็นประจ�า  จึงชอบภาษาไทย  เม่ือทราบข่าวทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ประกอบกับสถานะทางการเงินที่บ้านไม่ค่อยดีนัก  จึงตัดสินใจ 

สมัครสอบชิงทุน  เมื่อประกาศผลและทราบว่าได้รับทุน ก็รู้สึกดีใจมาก ไม่คิดฝันมาก่อน

เนื่องจากจ�านวนผู้สมัครเยอะมาก

 “ก�าลงัใจเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัผมทีท่�าให้ได้รบัทนุ  เพราะเมือ่มกี�าลงัใจจากครอบครวั  และอาจารย์ 

ที่มหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาแล้ว  ท�าให้เกิดความพยายามท่ีจะต่อสู้กับอุปสรรคและความท้อใจ  

เนื่องจากการเรียนที่ประเทศไทยต้องใช้ภาษาไทยทั้งหมด  ซึ่งแน่นอนว่าต้องยากกว่าการเรียนเป็นภาษา

กัมพูชาที่เป็นภาษาบ้านเกิดของตัวเอง  อย่างไรก็ตามจะพยายามตั้งใจให้เต็มที่ที่สุด  ให้สมกับน�้าพระทัย 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ที่ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือมายังประเทศกัมพูชา  หากไม่มีทุน  ผมก็คง

ไม่มีโอกาสนี้”

        น.ส.สู่เอง ปัน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าทราบข่าวการเปิดรับสมัครทุน

ในขณะที่ก�าลังศึกษาชั้นปี 1 เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินพนมเปญ สถาบันสอน-

ภาษาต่างประเทศ ที่กรุงพนมเปญ ด้วยความชอบภาษาไทยมาต้ังแต่เด็ก เพราะบ้านอยู่ติด

ชายแดนเกาะกง ได้ฟังคนไทยคุยกันยิ่งเป็นแรงบันดาลใจที่จะเรียนภาษาไทยอย่างจริงจัง

 “วนัประกาศผลว่าได้รบัทนุ น�้าตาไหล ภมูใิจกบัตนเอง ครอบครวั และสงัคมชาติ  

ทีส่ามารถคว้าโอกาสนีไ้ด้ รูส้�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้กับประชาชนชาวกัมพูชา ได้เสด็จฯเปิดโรงเรียนที่จังหวัดก�าปงสปือ 

และยังให้โอกาสนักศึกษาได้มาศึกษาความรู้ท่ีประเทศไทย ยิ่งท�าให้เราบอกตัวเองว่าต้องพยายามฝ่าฟัน  

ไม่ว่าการเรียนจะยากล�าบาก ต้องเรียนให้ได้ดีสมเกียรติกับทุนที่ได้รับ

 ขอขอบคุณ ม.ร.และคณาจารย์ท่ีให้โอกาสและดูแล เอาใจใส่อย่างดี ต้ังใจจะเรียนให้สุดความสามารถ  

ให้จบในเวลาที่ก�าหนด ได้คะแนนในระดับดี หาโอกาสตอบแทนมหาวิทยาลัย แล้วกลับไปสอนภาษาไทยให้

ชาวกัมพูชา เผยแพร่คุณค่าภาษาไทยให้ชาวกัมพูชาต่อไป” (อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ-

จังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร-

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 

เป็นประธานให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม โดยมีคณาจารย์  

เจ้าหน้าที ่ และนกัศกึษารุน่พี ่ ร่วมต้อนรบันกัศกึษาใหม่ เมือ่วนัที ่ 6 สงิหาคม 2559  

ณ ห้อง LTB 401 ชั้น 4 อาคารลายสือไท

 โอกาสนี้  ผศ.ดร.วรานนท์  คงสง กล่าวว่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบและกฎหมายวศิวกรรม เป็นสาขาวชิาทีมุ่ง่เน้น

ความรู้ด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม 

ถอืเป็นศาสตร์ทีส่ามารถน�าความรู ้ ความเข้าใจ รวมทัง้ความช�านาญการเฉพาะด้าน

ในเรื่องการตรวจสอบ มาบูรณาการเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน 

หรอืการสอบทานได้ ทัง้นี ้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มุง่เน้น 

ให้นกัศกึษาได้มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์มีวจิารณญาณ ค้นคว้าวจัิยเพ่ือวเิคราะห์ปัญหา 

แก้ไขปัญหา และมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม จรยิธรรม จิตส�านึกในจรรยาบรรณของวชิาชพี 

รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

 การประยกุต์วชิาชพีทางวศิวกรรมและกฎหมายเข้าด้วยกนั ถอืเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง เพราะอาชีพทุกอาชีพล้วนอยู่ภายใต้กฎหมาย และเมื่อรู้จักกฎหมาย 

ก็จะสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อความเสียหายให้กับส่วนรวม 

และต้องไม่ลืมเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรม” ด้วย เพราะสังคมปัจจุบันผู้ที่มี

ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะดูแลสังคมและประเทศชาติให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้นต้องมีทั้งความรู้ความสามารถ 

ทางวิชาการ และมีจิตส�านึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม จึงจะออกไปพัฒนาสังคม

และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

 “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบันการศึกษา 

และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งแนะแนวการเรียนการสอน 

การท�ากจิกรรม และแนะน�าอาจารย์ เจ้าหน้าทีท่ีจ่ะคอยช่วยให้ค�าปรกึษาในระหว่างเรยีน 

ซึง่คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นคณะทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

โดยบังคับเข้าเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยปิดและมีคุณภาพมาตรฐานเป็น 

ท่ียอมรับของสังคม ทั้งนี้ อาชีพวิศวกรเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติอาชีพหนึ่ง  

ทีด่�าเนนิการต่างๆ อยูใ่นกรอบของการคดิอย่างมเีหตมุผีล รูจ้กัแยกแยะสิง่ต่างๆได้ 

ดงันัน้ ขอให้นกัศึกษาทกุคนภาคภมูใิจในอาชพีของตนเอง และตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน 

น�าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมในระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการ

ประกอบอาชีพ การท�างาน และการด�ารงชวีติประจ�าวนั ก่อให้เกดิประโยชน์กบัสงัคม 

ประเทศชาติต่อไป”

คณะวิศวะปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท 

การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

   
อบรมบุคลากรกิจการนักศึกษา

พัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

 กองกิจการนักศึกษาจัดอบรมบุคลากรด ้านกิจกรรมนักศึกษา  

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  อธิการบดีฝาก

ผลักดันให้ลูกศิษย์ท�ากิจกรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

         คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา  ร่วมกับ

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

บุคลากรด้านบริหารกิจการนักศึกษา “การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน 

กจิการนกัศกึษา”  โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เป็นประธาน  พร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน

กจิการนกัศกึษาจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารบัการอบรม  เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2559  

ณ ห้องประมวล  กุลมาตย์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

         โอกาสนี้  ผศ.วุฒิศักดิ์  กล่าวว่างานด้านกิจการนักศึกษาเป็นงานเกี่ยวกับ

ชีวิตนักศึกษาในสถาบัน  เพื่อสร้างความพร้อมในการศึกษาและสร้างความ

เจรญิงอกงามแก่นกัศกึษาให้เป็นพลเมอืงท่ีดีของประเทศ น�าไปสูก่ารมคีวามพร้อม 

เป็นพลเมืองโลกผ่านการสร้างโอกาสและประสบการณ์นอกห้องเรียน   

ฝากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด้านกิจการนักศึกษาช่วยกันคิดหารูปแบบกิจกรรม

เชงิสร้างสรรค์  ท�าประโยชน์เพ่ือสงัคม  และร่วมกนัผลักดันกจิกรรมนกัศกึษา

ให้น�าความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน 

ในอาเซียนมาแทรกไว้ในกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา  เพื่อนักศึกษาจะได้ซึมซับ

วัฒนธรรม และมีความรู้ออกไปแข่งขันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศ

เพื่อนบ้านอาเซียนได้  รวมถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในการขบัเคลือ่นประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 ทีม่คีวามพร้อมทัง้ด้านวทิยาการ-

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ 

 “รามค�าแหงมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค  เพื่อท�าให้นักศึกษามีจุดศูนย์รวมร่วมกันในการท�ากิจกรรม  โดย

เน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์

นอกห้องเรยีน  สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม  และท�าให้นกัศกึษาเป็นส่วนหนึง่

ของรามค�าแหง  มคีวามสขุทีไ่ด้ท�าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์  ได้เหน็ความรกัความสามคัคี

ในพวกพ้อง  และยังได้เรียนรู้การท�างานร่วมกันอีกด้วย”

   

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดอบรม

ภาคทฤษฎี ส�าหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ  

เปิดรับสมัครทุกวัน วันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) จัดอบรม 

เป็นประจ�าทกุเดือน เดือนละ 1 รุน่ รุน่ละ 220 คน ณ วทิยาเขตบางนา (รามฯ2) 

 ผูส้นใจสมคัรและสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่ งานธรุการ อาคารอ�านวยการ 

ชัน้ 1 กองงานวทิยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6308, 0-2397-6298 (วนัและเวลา

จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อผู้สมัครครบจ�านวน)

ม.ร.จัดอบรมภาคทฤษฎี สำาหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

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

 ตอน ผจญภัยไปกับสุนทรภู่ (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

   ตวัอย่างบทสนทนาทีถ่ามเก่ียวกับอายุ บทสนทนานีช้ือ่ว่า  

(เกิ่ว บาว เญียว ต๋วย) เพื่อนอายุเท่าไร

 H: 

   (ถุ่ย เลียน เอย เกิ่ว บาย เญียว ต๋วย)  ถุ่ย เลียน คะ เธออายุเท่าไร 

 T:    

   (เต๋อ เหมื่อย จี๊น ก่อน เกิ่ว เกิ่ว กุ๊ง เหมือย จี๊น ฝาย คง)

   ฉัน 19 ส่วนเธอ เธอก็ 19 ใช่ไหม

 H:   (คง เต๋อ ฮาย เมือย)  ไม่ ฉัน 20

 T:    

   (โอ่ เกิ่ว จง แจ๋ เฮิน เต๋อ เกิ่ว ก๊อ เหงื่อย เอียว เจือ)

   โอ้ หน้าเธอเด็กกว่าฉัน เธอมีคนรักหรือยัง

 H:   (โส่ย เต๋อ ก๊อ โส่ย) แล้ว ฉันมีแล้ว

 T:  

   (อัญ เอ๊ย บาย เญียว ต๋วย ก๊อ แจ๋ คง)  เขาอายุเท่าไร เด็กไหม

 H:  

   (อัญ เอ๊ย ฮาย ลัม ต๋วย แทว เต๋อ อัญ เอ๊ย คง แจ๋ ลั้ม)

   เขาอายุ 25 ตามความเห็นฉัน เขาไม่เด็กนัก

 T:   (อัญ เอ๊ย หล่าม เหง่ สี่)  เขาท�าอาชีพอะไร

 H:   

   (อัญ เอ๊ย หล่า กี ๊ซือ อัญ เอ๊ย เหวือ่ เม้ย โต๊ต เหงีย่ป เจือ่ง ได่ ห่อก บัก๊ ควา)

   เขาเป็นวิศวกร เขาเพิ่งจะจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบั๊คควา 

 T:   

   (เบย เส่อ อญั เอ๊ย หล่าม เหวยีก เอ๋อ เดวิ)  ตอนนีเ้ขาท�างานทีไ่หน

 H:     

   (เอ๋อ กง ตี เซย สึ่ง ส่าง ดง ก่อน เกิ่ว เกิ่ว ก๊อ เหงื่อย เอียว เจือ)

   ที่บริษัทก่อสร้าง  ส่วนเธอ เธอมีคนรักหรือยัง

 T:   (เจือ)  ยัง

 H:    

   (เกิ่ว ทิก โหมต จ่าง จาย เท้ หน่าว แจ๋ หว่า แด่ป จาย ฝาย คง)

   เธอชอบผู้ชายประเภทไหน เด็กและหล่อใช่ไหม

 T:    

   (เต๋อ ทิก โหมต เหงื่อย ธง มิง หว่า คง แจ๋ ลั้ม)

   ฉันชอบคนที่ฉลาดและไม่เด็กนัก

 H:  

   (โอ่ ต่าย ซาว เกิ่ว คง จ่อน อัญ เต๋อ อัญ เอ๊ย เสิ้ต ธง มิญ)

   โอ้ ท�าไมไม่เลือกพี่ชายฉัน เขาฉลาดมาก

 T:  (อัญ เอ๊ย บาว เญียว ต๋วย) พี่เขาอายุเท่าไร

 H: Ba lăm  (บา ลัม)  30

 T:  

   (โอ่ เสิ้ต เตี๊ยก อัญ เอ๊ย เฮย ส่า)  โอ้ เสียดายมาก พี่เขาแก่ไปนิด

 H:    

   (คง ซาว เซา ไหน่ เกิ่ว แส ก๋าม เท้ย ฮ่าญ ฟุ้ก)

   ไม่เป็นไร หลังจากนี้เธอจะมีความสุข

     

   (อัญ เต๋อ เอียว เกิ่ว ญึง คง สาม น้อย) พี่เขารักเธอ แต่ไม่กล้าพูด

   การถามตอบเร่ืองอาย ุ ถอืว่าเป็นเรือ่งธรรมดาของการสนทนาในภาษาเวยีดนาม 

เพือ่จะเลอืกใช้ค�าสรรพนามแทนคูส่นทนาได้อย่างถูกต้องหากมใีครมาถามอายขุองเรา 

อย่าได้โมโห หรือมองว่าเป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด

 ผมเคยเขียนเร่ืองไปเทีย่วเมอืงแกลงกบัสุนทรภูไ่ว้เมือ่นานมาแล้ว คราวนีเ้ลย

จะขอเขียนถึงท่านอีกครั้งหนึ่ง เพราะการอ่านบทประพันธ์ของสุนทรภู่ไม่เพียงแต่

จะได้ซึมทราบความไพเราะของบทกลอนและแง่คิดค�าสอนเท่านั้น แต่ยังมีโอกาส

ได้รับความสนุกตื่นเต้นจนอาจน�าพล็อตเร่ืองมาแต่งเป็นนิยายผจญภัยสมัยใหม ่

ได้เลย ทีผ่มเขยีนมานีไ่ม่ได้หมายถึงเร่ืองพระอภยัมณี หรือนทิานค�ากลอนท้ังหลายนะครบั 

เพราะเรือ่งเหล่านัน้เป็นจนิตนยิายซึง่ต้องสอดแทรกเรือ่งอทิธฤิทธิ ์อภินหิารต่าง ๆ อยู่แล้ว 

 ผมตัง้ใจจะเขยีนเร่ืองการผจญภยัท่ีอยูใ่นค�าประพนัธ์ประเภทนริาศ ซึง่โดยปกติ

จะพรรณนาถงึสถานทีแ่ละความอาลัยทีต้่องพรากจากคนรกั (ตามพจนานกุรม นริาศ

แปลว่าพลัดพราก จากกัน) ถึงแม้ว่าสุนทรภู่ท่านจะบรรยายถึงความพลัดพราก

จากคนรักตามธรรมเนียม แต่นิราศบางเรื่องกลับแฝงเร่ืองลึกลับปาฏิหาริย์ไว้ด้วย 

ราวกับนิยาย โดยเฉพาะนิราศสุพรรณ(ค�าโคลง) 

     ผมจะเขียนถึงนิราศสุพรรณด้วยเหตุผลหลักตามชื่อคอลัมน์ก่อนคือต้องการ

ศกึษาถงึสภาพเศรษฐกจิสงัคมในสมยัรชักาลที ่ 3 เพราะเวลาเดนิทางไปทีไ่หนสุนทรภู ่

จะบรรยายเรือ่งชมุชน ชาวบ้านทัว่ไปไว้ด้วย นอกจากนัน้อกีเหตุผลหนึง่ทีเ่ลอืกเขยีน

เรื่องนิราศสุพรรณก็เพราะเป็นนิราศเรื่องเดียวของท่านที่แต่งเป็นค�าโคลง ท�าให้ได้

รบัอรรถรสแปลกไปจากค�ากลอนทัว่ไป แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนอ่านคุน้เคยกบัค�ากลอน

ของสนุทรภูม่ากกว่าหรือเปล่า ท�าให้นริาศสุพรรณค�าโคลงนีถ้้าจะพดูแบบเชิงธุรกจิ 

ก็อาจต้องบอกว่า “ขายไม่ค่อยได้” แต่ไม่ใช่ท่านแต่งไม่เพราะนะครับ ดูแค่บทแรก 

ก็แล้วกัน สุนทรภู่ขึ้นต้นนิราศสุพรรณว่า

   เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว

 จรูญจรัสรัศมีพราว             พร่างพร้อย

 ยามดึกนึกหนาวหนาว      เขนยแนบ แอบเอย

 เย็นฉ�่าน�้าค้างย้อย                เยือกฟ้าพาหนาว

 ข้ึนต้นมาอย่างโรแมนติกเลย แต่ขออภัยที่จะไม่เน้นโรแมนติกในตอนนี้

เพราะตั้งใจจะศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของผู้คนยุคนั้น และการผจญภัยมากกว่า 

     สุนทรภู่มีจุดมุ่งหมายจะไปหาแร่ปรอท(คงไม่ใช่ธาตุปรอทที่เรียกว่า mercury 

ของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน) ซึ่งนักเล่นแร่แปรธาตุเชื่อกันว่าท�าให้โลหะกลายเป็น

ทองค�าได้  ท่านออกเดนิทางด้วยเรือจากวดัเทพธดิาไปตามคลองมหานาค ออกแม่น�า้

เจ้าพระยาไปทางนนทบรีุปัจจบุนั แถวนัน้ก็มีโรงงานน�า้ตาลอยูด้่วย แต่คงจะไม่ใหญ่

เท่าแถบนครชัยศรี โรงหีบอ้อยใช้แรงงานควายเป็นหลัก

 แต่พอไปถึงวัดใหม่ธงทอง (ยังเขตนนทบุรีอยู่) น�้าคลองตื้นเรือผ่านไม่ได ้

เข้าใจว่าเรือที่ผ่านคงมีมากพอสมควร จึงมีอาชีพรับจ้างลากเรือ (ด้วยแรงควาย) ขึ้น 

การใช้งานคงทารุณมากจนสุนทรภู่ถึงกับต้องบันทึกไว้ว่า 

  “ทุกข์ใดในโลกล้วน  ล�้าเหลือ

 ไม่เท่าควายลากเรือ  รับจ้าง”

 พอพ้นช่วงที่เป็นคลองก็มาออกแม่น�้าท่าจีนที่ลานตากฟ้า (นครชัยศรี) 

ซึ่งสุนทรภู่บอกว่าเป็น “ลานตากปลา” มากกว่าเพราะชาวบ้านจับปลามาตากแห้ง 

ขายเป็นอาชีพหลัก สองฝั่งแม่น�้านั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยผักบุ้ง พอสุดเขตนครชัยศรี

ก็เข้าเขตสุพรรณบุรี แม่น�้าสมัยนั้นปลาชุมมาก อาชีพหลักของคนแถบนั้นจึงเป็น 

การท�าประมง จนถึงขนาดมีการตั้งช่ือหมู่บ้านว่า “บางปลาร้า” กันเลยทีเดียว 

สุนทรภู่ท่านเขียนไว้ว่า “บางปลาร้าปลาคล�่าน�้า  ล�าคลอง”  นอกจากมีปลาเยอะแล้ว 

มีอีก 2 อย่างที่มีมากก็คือผักตบ (พันธุ์พื้นเมืองไม่ใช่ผักตบชวา) ซึ่งเป็นวัชพืชในน�้า 

และจระเข้ซึ่งชุมและน่ากลัวมาก

 แม่น�้าในช่วงนั้นคงกว้างพอและลมดีถึงขนาดเรือกางใบแล่นได้  ก่อนเข้า 

ตัวเมืองสุพรรณเป็นเขตบ้านกุฎีทองซึ่งสุนทรภู่บอกว่าเป็นย่านคนลาวทั้งนั้น 

สงัเกตได้จากการนุง่ผ้า “ผ้านุง่ถงุชายยาว  ย่างย้าย” ซึง่ต่างจากคนไทยทีนุ่ง่โจงกระเบน 

และปรากฏว่ารอบ ๆ เมอืงนัน้มแีต่หมูบ้่านคนลาวเตม็ไปหมด อาชพีจบัปลา พออยูห่่างแม่น�า้ 

เข้าไปจงึมกีารท�าไร่ฝ้ายเป็นอาชพีหลกั ซึง่ชาวบ้านตอนนีส่้วนใหญ่จะไม่ใช่ลาวแล้ว 

แต่เป็นทัง้คนไทย คนจนีและคนมอญ อ่านแล้วรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนส่วนน้อยไปเลย

 เพิง่มาถึงสพุรรณฯ ยงัไม่ได้เข้าป่าหาแร่กพ็อดหีมดโควตาหน้ากระดาษเสยีแล้ว  

คงต้องติดตามตอนที่ 2 ต่อไปแหละครับถึงจะรู้ว่าสุนทรภู่จะต้องผจญภัยอย่างไร



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 เมือ่ปลายเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา ศาลอนญุาโตตุลาการถาวร 

(Permanent Court of Arbitration) ได้ออกค�าตัดสินข้อพิพาท 

ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเหนือหมู่เกาะและ

ปะการังในทะเลจีนใต้ ซึ่งฟิลิปปินส์ท�าค�าร้องต่อศาลดังกล่าวไว้

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 

 ประเด็นส�าคัญของข้อพิพาท คือ การอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณ

เกือบจะทั้งหมดในทะเลจีนใต้ของจีน ตามแนวเส้นที่เรียกว่าเส้น 

nine dash line ว่าบริเวณดังกล่าวภายใต้อาณาเขตของจีนตามสิทธิ

ทางประวัติศาสตร์ (Historical rights) จีนได้รวมหมู่เกาะและแหล่งการประมงที่มีการ

อ้างสทิธิท์บัซ้อนกบัประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่ยงัคาดการณ์ว่าเป็นแหล่ง 

ทรัพยากรน�้ามันและแก๊สธรรมชาติมหาศาล และรวมไปถึงสิทธิ์ในการแสวงหา

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตอีกด้วย โดยในระหว่างที่มีการพิพาทกันนี้ จีนได้เข้าไป 

ถมทะเลสร้างเกาะเทียมทับปะการัง รวมทั้งยังได้ก่อสร้างฐานทัพทหารขึ้นบนเกาะ

บางแห่งที่สร้างขึ้นแล้วด้วย

 โดยหวัใจส�าคัญของค�าตดัสิน คอื ค�ากล่าวอ้างสทิธิใ์นทะเลจนีใต้ของจนีขดัต่อ 

อนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention 

on the Law of the Sea 1982: UNCLOS) ซึ่งจีนได้ร่วมลงนามไว้ จีนจึงไม่มีสิทธิ์ตาม

ประวัติศาสตร์ในบริเวณดังกล่าว และว่าการกระท�าของจีนเป็นการละเมิดอธิปไตย

ของฟิลิปปินส์

         หลักกฎหมายใน UNCLOS ได้ก�าหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไว้ ให้ม ี

ทะเลอาณาเขต (Territorial water) ห่างจากเส้นฐาน (Baseline) ออกไปในทะเลได้  

12 ไมล์ทะเล มีสิทธิอธิปไตยในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ (Exclusive Economic Zone) 

ออกไปได้ไกลถึง 200 ไมล์ทะเล และให้รฐัชายฝ่ังมเีขตไหล่ทวปีอกี 200  ถงึ 350 ไมล์ทะเล

 แต่อย่างไรก็ตาม ส�าหรับปักกิ่งที่แม้ว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ แต่ก็ปรากฏแต่เพียง 

ในทางลายลกัษณ์อกัษรบนกระดาษ เพราะแรงกดดนัจากความล้มเหลวเชิงยทุธศาสตร์

ของสหรัฐถูกเมินเฉยจากนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากหลังจากที่ศาลได้ปฏิเสธการอ้าง

กรรมสทิธิข์องจนีแล้ว ความพยายามของวอชงิตนัทีจ่ะโน้มน้าวให้ทกุประเทศผนกึก�าลงั

กดดันปักกิ่งก็ดูจะไม่เป็นผลเท่าใดนัก โดยมีเพียง 6 ชาติเท่านั้นที่ออกมายืนยันร่วมกับ

สหรฐัว่าค�าพพิากษาของศาลอนญุาโตตลุาการถาวรต้องมผีลบงัคบั แต่กม็ใิช่ทกุประเทศ 

ที่อ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลทับซ้อนกับจีน และอาจจะได้ประโยชน์หากปักกิ่งยอมรับ

ค�าวินิจฉัยครั้งนี้

 การแข่งขนัอ้างกรรมสิทธิก์บัจนีในน่านน�า้ทะเลจีนใต้เป็นหนึง่ในหลายประเดน็

ปัญหาที่โต้เถียงกันมากที่สุดส�าหรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ด้วย 10 ชาติสมาชิกต้องคานอิทธิพลระหว่างความประสงค์ที่จะยืนยันสิทธิอธิปไตย 

ขณะเดียวกัน ก็ต้องการที่จะหาข้อตกลงร่วมกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีน

 ปักกิง่ยงัประสบชยัชนะทางการทตูอย่างชดัเจนในเวทอีาเซยีน ผ่านทางกมัพชูา 

ให้เป็นตัวแทนขัดขวางไม่ให้อาเซียนพาดพิงถึงผลของค�าตัดสินของศาลอนุญาโต 

ตลุาการถาวรทีใ่ห้จนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ โดยสามารถต้านทานทัง้ฟิลปิปินส์และเวยีดนาม 

ทีต้่องการให้ประชมุบรรจคุ�าตดัสนิของคณะอนญุาโตตลุาการถาวร ทีร่ะบวุ่า จีนไม่สามารถ

อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ได้ทั้งหมด รวมท้ังการเรียกร้องให้จีนเคารพ 

กฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ ไว้ในแถลงการณ์ร่วม จนกลายเป็นที่ถกเถียงกัน 

มาหลายรอบ ส่งผลให้ฟิลปิปินส์ยอมตกลงทีจ่ะยอมให้ละเว้นค�าตดัสนิของคณะอนญุาโต 

ตลุาการถาวรในแถลงการณ์ร่วมแล้ว เพ่ือป้องกนัไม่ให้ความขดัแย้งบานปลายไปจนถงึ

ขัน้ทีท่ีป่ระชมุไม่สามารถออกแถลงการณ์ได้ จนสามารถท�าให้แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนไม่ได้มีการเอ่ยถึงประเด็นนี้เลย 

 จนีแสดงความขอบคณุกมัพชูาส�าหรบัการสนบัสนนุจดุยนืต่อข้อขดัแย้งทางทะเล 

จุดยืนที่ท�าให้การประชุมในช่วงสุดสัปดาห์ของอาเซียนในนครหลวงเวียงจันทน ์

ต้องตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย

 ดงันัน้ แถลงการณ์จงึกล่าวถงึเพียงความจ�าเป็นทีจ่ะต้องหาวธิแีก้ปัญหาพพิาท

ในทะเลจนีใต้ด้วยสนัตวิธีิ โดยมคีวามสอดคล้องต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 

ซึง่รวมถงึกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาต ิ ซึง่คณะอนญุาโตตลุาการ-

ถาวรกล่าวถงึโดยมใีจความว่าอาเซยีนวติกกงัวลอย่างยิง่เกีย่วกบัเหตกุารณ์

ทีเ่กดิขึน้เมือ่เรว็ๆ นี ้และทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้ และจะรบั

ข้อวิตกกังวลท่ีรัฐมนตรีบางคนแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องการปักปัน

เขตแดน และสถานการณ์ตงึเครยีดในพืน้ทีด่งักล่าว ซึง่ล้วนแต่บั่นทอน

ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการบ่อนท�าลาย

สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ไว้พิจารณาต่อไป

 ขณะเดียวกัน ก็มีแถลงการณ์อีกฉบับหน่ึง ระบุว่าจีนและอาเซียนต่างยืนยัน

ในพันธสัญญาที่มีต่อเสรีภาพในการเดินเรือ และการบินเหนือน่านฟ้าในทะเลจีนใต้ 

นอกจากนี ้ ทัง้สองฝ่ายจะละเว้นการด�าเนนิกจิกรรมใดๆ ทีท่�าให้ข้อพพิาททวคีวามตงึเครยีด

หนกัขึน้ โดยรวมไปถงึจะไม่เข้าไปใช้ประโยชน์ หรอืพกัอาศยัในเกาะ หรอืแนวปะการงัใดๆ 

ที่ปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่ด้วย

 ปฏิกิริยาจากแดนมังกรน้ัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนจึงได้ออก 

แถลงการณ์ว่าจนีจะไม่ให้ความสนใจกบัค�าตดัสนิทีว่่านี ้ และว่าจนีไม่ยอมรบัค�าตดัสนิ 

ซึง่ทีจ่รงิไม่ได้ยอมรบัมาแต่ต้นแล้ว และไม่ต้องการเกีย่วข้องแต่อย่างใดกบัศาลอนญุาโต- 

ตลุาการถาวรทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมายแห่งน้ี ไม่ว่าจะตีความตามกฎหมายหรือมีค�าส่ังใดๆ 

ออกมา รวมทั้งจะไม่ยอมรับเอกสารใดๆ ที่ศาลจะให้ด้วย

 ส�านกัข่าวซนิหว่าของทางการจนียังออกมากล่าวต่อไปว่าศาลอนญุาโตตลุาการถาวร

เป็นแหล่งที่มาของความปั่นป่วนยุ่งยาก 

 มลูค่าการค้าทางทะเลทีต้่องเดนิทางผ่านทะเลจนีใต้ในแต่ละปีนัน้ มมีลูค่าสงูถงึ 

5 ล้านล้านดอลลาร์ และสหรัฐซึง่ได้ประกาศไว้ว่าไม่เข้าข้างประเทศใดในกรณทีะเลจนีใต้ 

และต้องการให้มีเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ ได้ท้าทายการอ้างสิทธิ์ของจีน

ในบริเวณดังกล่าวด้วยการประลองยุทธ์ทางทะเลหลายครั้งแล้ว และส่งเรือรบเข้าไป

ในบริเวณท่ีจีนถมทะเลสร้างเกาะ เพื่อพยายามรองรับหลักเสรีภาพในการเดินเรือ

ระหว่างประเทศด้วย

 แรงสะเทอืนของค�าตัดสนิของศาลอนญุาโตตลุาการถาวรครัง้นี ้ มอีอกมาในขณะที่

จีนก�าลังเจรจาทวิภาคีกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) ที่เริ่มต้นขึ้นแล้ว EU 

ได้แนะน�าให้จีนยึดกฎหมายเป็นหลักและปฏิบัติตามค�าตัดสิน 

 สถาบนั Mecator ซ่ึงเป็น Think Tank ของเยอรมนี ถงึกบักล่าวว่า EU จะไม่อนุมตัิ

สถานภาพ Market Economy ให้กับจีน ถ้าจีนไม่ท�าตามค�าตัดสินนี้

 แต่ทว่า สหภาพยุโรปซ่ึงก�าลงัป่ันป่วนจากผลประชามตเิบรก็ซติ (Brexit) ในองักฤษ 

ได้ออกค�าแถลงรับรู้ค�าตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวร แต่ก็เลี่ยงที่จะพาดพิงถึง

จีนตรงๆ และไม่ยืนยันว่าค�าตัดสินของศาลมีผลผูกพันหรือไม่

 ดีน เช็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจากสถาบันคลังความคิด Heritage Foundation ชี้ว่า 

สหรัฐเองก็ดูลังเลและไม่อยากจะใช้ไม้แข็งกับจีนมากไปกว่านี้ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็น

เพราะประธานาธิบดี บารัค โอบามา เหลือเวลาบริหารประเทศอีกแค่ไม่กี่เดือน และ

การเลือกตั้งผู้น�าสหรัฐคนใหม่ก็จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว

 สาเหตุหนึ่งที่วอชิงตันไม่กระตือรือร้นที่จะกดดันจีนนัก อาจเพราะไม่ต้องการ

ยั่วยุให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ปะทุรุนแรงจนถึงขั้นเกิดการเผชิญหน้า และเกรงว่า

จีนอาจตอบโต้โดยการถมทะเลสร้างเกาะเทียมเพิ่มขึ้น หรือประกาศเขตแสดงตนเพื่อ

การป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone:  ADIZ)

         แต่อย่างไรก็ตาม คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจีนต้องก�าลังเผชิญหน้ากับการฝ่าฝืน

กฎหมายระหว่างประเทศ หากยังคงเดินหน้าต่อไปในทะเลจีนใต้ เพราะคุณค่าของ

เหตผุลทางกฎหมายในค�าตดัสนิท�าให้ค�ากล่าวอ้างสทิธิใ์นทะเลจนีใต้ของจนีไม่มพีืน้ฐาน 

และอาจลดอ�านาจในการเจรจาต่อรองของจนีกบัประเทศอืน่ๆ ทีก่ล่าวอ้างสทิธิท์บัซ้อน

ไว้ด้วยได้ ปัญหาที่น่าปวดหัวต่อไปถึงการที่ฟิลิปปินส์จะบังคับมังกรจีนให้เคารพและ

ปฏิบัติตามค�าตัดสินได้อย่างไรโดยที่ไม่ท�าให้ความมีเสถียรภาพในภูมิภาคนี้สั่นคลอน

ไปด้วย

	 ผลกระทบของคำาตัดสินในทะเลจีนใต้

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

   
 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัตรัง จดัโครงการใช้ชวีติร่วมกัน 

ในมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 

8 สงิหาคม 2559 เพือ่ให้รุน่พีรุ่น่น้องได้ท�ากจิกรรมต่างๆ 

ร่วมกนั กจิกรรมนนัทนาการและกจิกรรมส่งเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมต่างๆ ช่วงเช้า กิจกรรมท�าบุญ

ตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง และค่ายคณุธรรม มีพระสธุน 

ธนะธมัโม พระวดัคลองน�า้เจด็ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 

แสดงธรรมเทศนาเรื่องการท�าบุญกับการท�าทาน 

แตกต่างกนัอย่างไร และช่วงบ่าย มกีจิกรรมสมัพนัธ์ 

ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดย

มีนักศึกษาและบุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดตรัง ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อสร้างความร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 

8 สิงหาคม 2559

กิจกรรมรามฯ - ตรัง กิจกรรมรามฯ - หนองบัวลำาภู

จุดเทียนชัยถวายพระพร  

 ค ณ ะ เ จ ้ า ห น ้ า ที่ ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ  

จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวาย-

พระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

12 สงิหาคม 2559 ณ เวทกีาญจนาภเิษก สนามนเรศวร 

อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู

    วันรพี คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท

คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาในวันรพี เพื่อ

น้อมร�าลึกถึงพระบิดากฎหมายไทย ผู้วางรากฐาน

กฎหมายและศาลไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 

ณ อนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์-

เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

ณ ศาลจังหวัดหนองบัวล�าภู 

กิจกรรมรามฯ - เพชรบูรณ์  ร่วม “วันรพี”

   
 ในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี โดยมี นายพัฐวิศ  

สังข์วงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก 

เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ 

และเชื่อมความสัมพันธ ์อันดีระหว ่างบรรดา 

นกักฎหมายส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานในภาคเอกชน 

ศาลจงัหวดัหล่มสกัร่วมกบัหน่วยงานในกระบวนการ-

ยตุิธรรม ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดหล่มสัก 

(หลังเก่า) 

  ในการนี้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติจงัหวดั-

เพชรบูรณ์ จ�านวน 10 คน ได้แข่งขันตอบปัญหา 

วนัรพี ประจ�าปี 2559 ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา-

ตอนปลาย จ�านวน 14 โรงเรียน รวม 42 คน 

 นางลกัขณา ยงไสว หวัหน้าสาขาวทิยบรกิาร- 

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา ร่วมพธีิท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ถวายแด่พระสงฆ์ 19 รูป และพิธีวางพวงมาลา 

ถวายสักการะแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 

รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดา- 

แห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนติิศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขนั 

ตอบปัญหากฎหมาย ในงานสัปดาห์รพี’ 59  โดยมี 

นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษา Pre-degree 

ร่วมแข่งขัน เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา  

ณ ห้องประชุม 1303  ชั้น  3  อาคารคณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า 

การแข่งขนัตอบปัญหากฎหมาย ถอืเป็นกจิกรรมหนึง่ 

ท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาเล่าเรียน

และประเมินความรู ้ที่ได้รับระหว่างตนเองกับ

เพ่ือนๆ ด้วย และขอให้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของค�าว่า “กฎหมายที่ดี” เมื่อเรียนรู้แล้วขอให้

ประพฤติปฏบัิติตนโดยชอบด้วยกฎหมาย น�าความรู้

ทีไ่ด้รบัไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง สงัคม และ

ประเทศชาติต่อไป

 ส�าหรับผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปุญญฤทธิ์ ปานทอง  

นางสาวพนดิา  สมยัภกัด ี และนายชณนุาท  ณฐัภทัรกลุ 

จากทีม Law Like Love  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 

ได้แก่ นายนราธิป  บุบผาทอง  นางสาวตุลยดา 

วริยิะสนุทรวงศ์  และนางสาวปัทมวรรณ  สมปัญญา 

จากทีมโชค A และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ นายนฐัการณ์  ทองมา  นายภานมุาศ  ภมูพินัธ์  

และนายพงศ์พิสุทธิ์  สุขสมพงษ์ จากทีม NO.25

คณะนิติฯ จัดแข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมาย



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ถาม 1. ตอนน้ีผมเก็บหน ่วยกิตได ้ ใกล ้ครบ 

ตามหลกัสตูร แต่ผมต้องการรเีกรดได้ผลการเรยีน D,D+ 

จะรีเกรดโดยการสอบ e-Testing  ได้หรือไม่

 2. ผมลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกันที่เป็น

วิชาบังคับแล้วสอบไม่ผ่าน 4 ครั้งแล้วจะสามารถลง

ทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนหรือต้องลงวิชาเดิมจนกว่า

จะผ่าน

 3. ถ้าเรียนจนครบหลักสูตรแล้วแต่ต้องการ

จะรีเกรดวิชาที่ได้ D,D+ จะสามารถท�าได้หรือไม่  

ถ้าได้ต้องท�าอย่างไรครับ

ตอบ 1. ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่สอบ

ได้ D หรือ D+ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน และ

ถ้าใช้สิทธิ์ e-Testing ผลสอบที่ได้เกรดสูงกว่าหรือ

เท่าเดิมจะเป็นการรีเกรดแต่ถ้าได้เกรดเดิมที่เป็น D 

หรือ D+ นักศึกษายังมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อรีเกรดได้

ในเทอมต่อๆไป แต่นักศึกษาจะเข้าสอบในปลายภาค

ไม่ได้เพราะผลสอบ e-Testing ได้เกรดผ่านแล้ว

 2. วิชาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบไม่ผ่าน

ไม่ว่าก่ีครั้งก็ตาม นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้

ไม่จ�ากัดครั้ง โดยเฉพาะถ้าเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร 

นักศึกษาสามารถน�าวิชาอ่ืนไปลงทะเบียนเรียนเพ่ือ 

ท�ารเีกรดได้ แต่ถ้ายงัไม่แจ้งจบหลกัสตูรทีค่ณะ นกัศกึษา

สามารถลงทะเบียนรีเกรดได้

ถาม 1.  ถ้าลงวิชาENG1001 สอบได้เกรดD+ แล้ว

เผลอไปลงทะเบียนเรียนใหม่แต่ไม่ได้ไปสอบ แบบนี้

เรียกว่าการรีเกรดหรือไม่

 2. ในกรณข้ีอ1. จะมสีทิธ์ิได้เกยีรตนิิยมหรือไม่

 3. ถ้าลงวิชา GER1001 แล้วสอบตกหลายรอบ 

จะสามารถเปลี่ยนไปลงวิชาอื่นแทนได้หรือไม่

ตอบ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 16.5.3 

นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะ

กระบวนวชิาทีไ่ด้ผลการสอบต�า่กว่าอกัษรระดบัคะแนน C 

ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุด

เพียงครั้งเดียว

 เม่ือไม่ได้เข้าสอบผลสอบเป็น F ดังนั้นจึง

ไม่เป็นการท�ารีเกรดหรือปรับคะแนน ซึ่งไม่เข้าหลัก

เกณฑ์การรีเกรด เพราะการรีเกรดต้องได้เกรดใหม่ที่

สงูกว่าเดิมหรอืเท่าเดิม  ดงันัน้จงึไม่เรยีกว่าเป็นการรเีกรด

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2555 20.3 

นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเรียนจบ 

หลกัสตูรปรญิญาตร ี ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด มีความ 

ประพฤตดีิและมรีะดับคะแนนเฉลีย่สะสมของกระบวนวิชา 

ที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการ

เสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ดังนี้

20.3.1  ปรญิญาตร ีเกียรตนิยิม อันดบัหนึง่เหรียญทอง  

 ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  

 3.75 ขึ้นไป

20.3.2  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็น 

 ผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.50

      

 

   

  

  

  

  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

กำาเนิดจากปัญหาฤาอุดมการณ์

สีไพ  ประดิษฐ์ภูมิ

บรรณานุกรม

20.3.3  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็น 

 ผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.25

 ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยมต้องไม่เคย

ลงทะเบยีนเรยีนวชิาใดและสอบได้วชิานัน้มากกว่า 1 ครัง้ 

หรือลงทะเบียนเรียน และสอบได้กระบวนวชิาตามหลกัสตูรใหม่

ทีใ่ช้แทนกระบวนวชิาตามหลกัสูตรเก่าซ่ึงเคยสอบได้แล้ว

 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านเพียงครั้งเดียวเพราะ

 การก่อต้ังมหาวทิยาลยัรามค�าแหง จุดประกายขึน้ 

เมื่อคณะบุคคลเพียงไม่กี่คนได้เริ่มต้นคิดและออกแบบ

การบรหิารการศกึษา ก�าหนดทศิทางให้การก่อตัง้มหาวทิยาลยั

เป็นไปได้ รวมไปถงึการจดัเตรยีมคน สถานที ่ และงบประมาณ

เพื่อรองรับการด�าเนินงาน นับว่าเป็นจุดส�าคัญ ก่อนที่ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะคลอดออกมา 

และเหตุผลท่ีปรากฏเป็นหลักฐานในการก่อต้ังมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง คอื “เนือ่งจากประเทศไทยมพีลเมอืงเพ่ิมมากขึน้

เป็นเหตุให้นักเรียน นักศึกษาไม่มีที่เล่าเรียน ดังปรากฏ

ปัญหาเป็นประจ�ามาทุก ๆ ปี เพราะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

มีนักศึกษาเป็นจ�านวนมาก แต่ที่เล่าเรียนคับแคบ ไม่อาจ

รับนักศึกษาเพิ่มจ�านวนขึ้นได้ และเพื่อให้มหาวิทยาลัย

แห่งนีเ้ป็นตลาดวชิา รับนกัศกึษาได้ท่ัวไป โดยมาฟังค�าสอน 

จากมหาวทิยาลัยก็ได้ หรือจะรับซือ้ค�าสอนจากมหาวทิยาลัย

ไปเรยีนด้วยตนเองแล้วมาสมคัรสอบกไ็ด้ เป็นการให้การศกึษา

แก่ชนทุกชั้น เพื่อความรู้ความสามารถของประชาชน

คนไทยให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และ

เป็นการสกัดก้ันมใิห้นกัศกึษาไปหาท่ีเล่าเรียนในต่างประเทศ 

อนัเป็นการสญูเสยีเงนิตราต่างประเทศปีหนึง่ ๆ มใิช่น้อย 

และเป็นการแก้ปัญหาข้อกล่าวว่า นกัศกึษาไม่มทีีเ่ล่าเรยีน

จะได้หมดสิ้นไป” (ราชกิจจานุเบกษา, 2514, หน้า 112) 

นี่คือหลักการและเหตุผลที่ประกาศอย่างชัดเจนใน 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ. 2514

 แต่หากทบทวนถงึการทีค่ณะบคุคลเหล่านัน้ได้รเิริม่ 

ทีจ่ะจดัตัง้มหาวทิยาลยัตลาดวชิาแห่งนีท่้ามกลางกระแส

ทักท้วง วิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการ นักการเมือง

ผ่านสื่อกระแสหลักในยุคนั้นซึ่งได้แก่ หนังสือพิมพ ์

เป็นไปในประเด็นต่าง ๆ มากมาย ท้ังแง่ท่ีว่า “มหาวทิยาลัย 

รามค�าแหงจะก�าเนิดข้ึนมาด้วยเหตุผลในทางการเมือง” 

หรือในแง่ที่เป็นห่วงในด้าน “คุณภาพของบัณฑิต” 

และค�ากล่าวที่ว่า “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก่อตั้งขึ้นมา 

อย่างมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ไม่ชัดเจนและ 

ไม่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ” รวมไปถึงที่ว่าการต้ังมหาวิทยาลัยเปิด

ขึ้นมาจึงต้องตั้งอยู่บนรากฐานของเหตุผลและหลักการ

ที่สมบูรณ์ที่มิใช่ต้ังมาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีที่จะ

เรียนเท่านัน้ แต่ควรมเีป้าหมาย 4 ประการคือ ประการแรก 

ต้องเป็นเร่ืองของการผลิตก�าลังคนที่เป็นความต้องการ

ของสงัคม กล่าวคอืเราต้องเปลีย่นความคดิทีจ่�ากดัจ�าเขีย่ 

กองบรรณาธิการ

ครั้งที่สองไม่ได้เข้าสอบจึงสอบตกได้เกรด F นักศึกษา

จึงยังมีสิทธ์ิได้เกียรตินิยม แต่ต้องเข้าตามหลักเกณฑ์ 

ตามข้อบังคับข้างต้น

 3. ถ้าเป็นการเลือกเรยีนในหมวดภาษาต่างประเทศ

นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ภาษาต่างประเทศ 

ใดเป็นวิชาในหมวดนี้

เฉพาะเพยีง “จะผลติบคุลากรออกมารบัราชการ” ประการท่ีสอง 

การขยายโอกาสของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ให้กว้างขวางมากขึน้ เพือ่มุง่หมายทีจ่ะพฒันาทางด้าน 

สติปัญญาในหมู่ประชากรของชาติ ประการที่สาม 

ควรจะจดัให้มโีครงการการศกึษาตลอดชวีติ โดยเฉพาะ

ในหมู่ผู้พ้นวัยเรียนในระบบการศึกษาที่เป็นทางการ 

เพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ประการท่ีสี่ เพ่ือที่จะ 

ยกระดับความรู้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม นอกจาก

จะให้ความรู้แก่บุคคลที่อยู่ในโปรแกรมแล้วยังให้

ความรูแ้ก่มวลชนทัว่ไปด้วย เนือ่งจากกระบวนการสอน 

นอกจากจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์แล้วยังใช้สื่อการสอนอย่าง

อื่นอีก (เรืองยศ จันทรคีรี, 2523, หน้า 21, 32, 41) 

ซึ่งในปัจจุบันหากพิจารณาเป้าหมายทั้ง 4 ประการนี้  

ถกูก�าหนดอยูใ่นประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) 

และเป้าประสงค์ (Goals) ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ทั้ง 4 ประการ (มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2559) และ 

มีองค์ประกอบอื่นที่เป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ในการจัดการศกึษาของมหาวทิยาลัยรามค�าแหง เพือ่ให้

เป็นไปตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ว่า “พัฒนามหาวิทยาลัย

รามค�าแหง ให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา  

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตส�านึกใน

ความรับผิดชอบต่อสังคม”

     จากความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นหลายเรื่อง

รอบด้านที่ได้ถูกจารึกไว้ในอดีต หากคณะบุคคลผู้เริ่ม 

ก่อตัง้มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ไม่มอีดุมการณ์ทีแ่น่วแน ่

ที่จะยังประโยชน์ให้แก่มวลประชาและประเทศชาติ 

แล้วไซร้ คงไม่มมีหาวทิยาลยัตลาดวชิา ทีช่ือ่ว่า “มหาวทิยาลยั

รามค�าแหง” และคงไม่มีลูกหลาน “พ่อขุน” ที่จะ 

มาสร้างสรรค์สังคม และพัฒนาประเทศอย่างเช่น 

ทุกวันนี้ กว่า 40 ปีที่ระบบการศึกษาอันส�าคัญ 

ได้บังเกิดขึ้น โดยฟันฝ่าอุปสรรคต้ังแต่เริ่มต้น และ

เป็นทีป่ระจกัษ์ในทกุวนันี ้ นบัเป็นคณุปูการอนัยิง่ใหญ่

นบัอนนัต์ของคณะผูก่้อตัง้ทีไ่ด้ร่วมอดุมการณ์สรรค์สร้าง 

ไว้ซึง่ “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง” มหาวทิยาลยัของปวงชน

อย่างแท้จริง

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (2559). วสิยัทศัน์และพนัธกจิ.  

 สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2559,   จากhttp://www. 

 ru.ac.th/th/site/page?view=Vision 

ราชกจิจานุเบกษา. (2559). พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั 

 รามค�าแหง พ.ศ. 2514. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม  

 2559, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 

 DATA/PDF/2514/A/024/89.PDF

เรืองยศ จนัทรครี.ี (2523). 8 ปีของรามค�าแหง. กรงุเทพฯ:  

 ปาล.



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

        

สอบซ่อม 2 และฤดูร้อน/58

 คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมวิธีการเขียนค�าตอบ

ข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย  เพื่อแนะแนวทาง 

การเรียน และเทคนิคการสอบ  เพื่อช่วยให้นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ประสบความส�าเร็จในการเรียน

เป็นนักกฎหมายในอนาคต  โดยมีอาจารย์กิตติยา 

พฤกษารุ่งเรือง  อาจารย์ประจ�าภาควิชากฎหมายท่ัวไป  

คณะนิติศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยาย  และมี ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก  

เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุม 1303 อาคาร 1 

ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

       โอกาสนี้ อาจารย์กิตติยา  เปิดเผยว่าสิ่งส�าคัญ

ในการเรียนคณะนิติศาสตร์คือความจ�า  ความเข้าใจ 

และการน�าไปใช้  ซ่ึงเป็นเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ข้อสอบ 

เกือบทุกวิชาของคณะนิติศาสตร์เป็นข้อสอบแบบอัตนัย  

โดยการตอบข้อสอบจะต้องตอบให้ตรงประเด็น  

เช่น อ่านค�าถามอย่างละเอียด แล้วตีความว่าโจทย์

ต้องการให้ตอบเร่ืองอะไร น�าหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

และแยกสาระส�าคัญมาอธิบายเพิ่มเติม ยกตัวอย่าง

สอดแทรกลงไปในค�าตอบ หรือใส่ความเห็นจาก

ค�าพิพากษาฎีกา นักวิชาการ รวมถึงเสนอแง่คิด 

ในปัญหาท่ีน่าสนใจเก่ียวกับค�าถามน้ัน  เป็นต้น  ส่วนการ 

จะเรียนนิติศาสตร์ให้สนุกต้องใช้จินตนาการจ�าลอง

สถานการณ์ร่วมด้วย

 “สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับหลังจากการอบรม

คือ เทคนิคการอ่านหนังสือ การจ�าตัวบทกฎหมาย 

และเทคนิคการเขียนค�าตอบ  ซ่ึงเป็นเทคนิคพ้ืนฐาน 

แต่ส่ิงส�าคัญท่ีนักศึกษาต้องหาเพ่ิมเติมด้วยตัวเองคือ 

ความรู้  โดยสามารถหาได้จากการอ่านหนังสือและ

ฟังค�าบรรยาย  ทั้งนี้ หากนักศึกษาค้นพบตัวเองว่า

คณะนิติศาสตร์เป็นคณะท่ีใช่ส�าหรับนักศึกษาแล้ว  

ขอให้พยายามและต้ังใจ  ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ 

อาจารย์ทุกคนพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาอยู่เสมอ”

คณะนิติฯ แนะเทคนิคการตอบข้อสอบอัตนัย

ม.ร.เปิดรับนักศึกษาฯ                    (ต่อจากหน้า 1) 

   ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี ้

ถึง 30 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที ่

ส�านกังานโครงการฯ ห้อง 402 ชัน้ 4 คณะบรหิารธรุกจิ 

โทร. 0-2310-8237 , 0-2310-8214-7 ต่อ 2401 และ 

2404, 0-2310-8226-8 ต่อ 2401 และ 2404, 086-306-

5173-4, 086-521-0033 หรือที่ www.acctfin.ru.ac.th

ตามยทุธศาสตร์ปราบคอร์รปัชนัของพลเอกประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป ณ อาคารทีท่�าการ

พรรคสานแสงทอง ด้านข้างอาคารเวียงผา (VPB) 

หรือลงทะเบียนหน้างาน เวลา 08.00 - 09.00 น. 

พร้อมรับเสื้อที่ระลึก (ฟรี!) สอบถามรายละเอียด  

โทร.081-367-0486

ม. รามค�าแหงชวนผู้สนใจฯ            (ต่อจากหน้า 1) 

 ศนูย์บ่มเพาะวสิาหกจิและจดัการทรพัย์สนิ

ทางปัญญา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ร่วมกบัส�านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการ

ทกัษะอาชพี  ประจ�าปีงบประมาณ 2559  อบรมหลกัสตูร 

“การท�าธุรกิจขนมใส่ไส้ (ขนมใส่ไส้ ขนมเทียน 

ขนมกล้วย)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา 

ตัง้สวุรรณรงัษี อาจารย์ประจ�าภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 

คณะศกึษาศาสตร์ เป็นวทิยากร มผู้ีช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กฤษดา พศิลยบตุร รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการ

ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจและจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา 

บุคลากร ม.ร. และผู้สนใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 

6-8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและ

โภชนาการ อาคารศรีชุม ชั้น 2

 การจดัอบรมครัง้นีเ้พือ่ส่งเสรมิการประกอบ-

อาชีพอิสระให้พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน 

ด้วยการสนบัสนนุจากการบ่มเพาะธรุกจิตามกระบวนการ 

ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา ม.ร. อีกท้ัง ยงัเป็นการให้ความรูใ้นการ

ประกอบอาชีพ  และอนรัุกษ์การท�าขนมของไทย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

‘สอนทำาขนมไทย’

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 ✎ เน้ือหาโดยสรุป  ศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

และความรู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมนานาชาติส�าหรับเด็ก 

เช่น nursery rhymes, riddles, fairy tales ของ The 

Grimm Brothers และของ Anderson, Alice in  

Wonderland ของ Lewis Carroll และงานสมัยใหม่  

เช่น Charlotte’s Web, Wind in the Willows,  

Winnie-the-Pooh

 ✎ ต�ารา  ต�ารา ENG 3901: Children’s  Literature 

   แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 ✎ ข้อแนะน�าในการเรียน ให้นักศึกษาศึกษา-

ต�าราอย่างละเอยีด ข้อสอบจะออกครอบคลุมทกุบทเรยีนในต�ารา

 ✎ แนวทางการวัดผล 

  - สอบข้อเขยีนอตันยั 3 ข้อใหญ่ เขยีนค�าตอบ

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ENG 3901 (EN391) 

วรรณคดีสำาหรับเด็ก  (Children’s Literature)

ภาค 1/59

 ✎ เนื้อหาโดยสรุป  ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ 

และประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป  

โดยยกงานวรรณกรรมบางชิ้น หรือบางตอนเป็น

ตัวอย่าง เช่น วรรณกรรมของ Guy de Maupassant, 

Leo Tolstoy, Luigi Pirandello, Oscar Wilde, Anne Frank 

 ✎ ต�ารา เอกสารประกอบการสอนวิชา ENG 3902 

  (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

 ✎ แนวทางในการเรียน

 1.  กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในช้ันเรียน

 2. การบรรยายในชั้นเรียน

 3. การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น

 4. การน�าเสนอผลงานหน้าชั้น

 ✎ แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย 

เขียนค�าตอบเป็นภาษาอังกฤษ

 ✎ เวลาและสถานที่เรียน 

  วันอังคาร13:30 - 15:20 ห้อง SLB 302

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

 ENG 3902 (EN392) 

วรรณคดียุโรป (European Literature)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

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.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

 นายสีนวน เอก นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 คณะสื่อสารมวลชน 

กล่าวว่าตนพลาดโอกาสสมัคร

ทุนพระราชทานฯ นี้เมื่อปีที่แล้ว 

ปีน้ีจึงต้ังใจติดตามข่าวจากเว็บไซต์

ของส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งขณะนั้นก�าลังศึกษาอยู่ชั้น

ปี 1 สาขาภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลัยท่ีกัมพูชา สถาบัน-

ภาษาต่างประเทศ เมืองพระตะบอง เมื่อสอบได้รับ

ทุนพระราชทานฯ จึงลาออก และเตรียมตัวมาเรียน

คณะสื่อสารมวลชนที่ ม.รามค�าแหง

 “สิ่งที่ผมได้รับในวันนี้ นอกจากจะได้เรียน

ภาษาไทยที่ชอบแล้ว ยังได้เรียนสาขาสื่อสารมวลชน

ที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองและยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

มากในกัมพูชา ผมจะเรียนรู้และน�าประสบการณ์

จากเมืองไทยไปสอนภาษาไทยและสาขาส่ือสารมวลชน 

ที่กัมพูชา คิดว่าการได้ฝึกใช้ภาษาไทยในเมืองไทยจะ

ช่วยให้ตัวเองพัฒนาได้เร็วขึ้น ภาษาไทยใกล้เคียงกับ

ภาษากัมพูชา แต่มีความไพเราะน่าฟัง ผมจะพยายาม

ฝึกฟังเพ่ือแยกเสียงสระพยัญชนะจะช่วยให้เขียน 

ได้ดีขึ้น

 นับเป็นเกียรติและเป็นความภูมิใจสูงสุด ที่ได้ 

เป็นนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ขอบคุณมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงที่จะฝึกให้ผมมีวินัย เพราะใครที่จบจาก 

รามค�าแหงต้องควบคุมตัวเองได้ดี ผมจะต้ังใจอ่านหนังสือ

ให้จบภายใน 4 ปีและสุดท้ายขอบคุณความเมตตา

จากคณาจารย์ ขอบคุณอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ 

คณบดีคณะสื่อสารมวลชนที่เดินทางไปสัมภาษณ์

ผมถึงกัมพูชา และดูแลเหมือนลูกหลาน ชีวิตการเรียน

เม่ือไกลบ้านมา ยังรู้สึกอบอุ่นใจ ผมจะต้ังใจเรียนให้เต็มท่ี

สมกับเกียรติที่ได้รับ” 

นักศึกษาทุนพระราชทานฯ (ต่อจากหน้า 3) คณะศึกษาศาสตร์ฯ (ต่อจากหน้า 1) 

ยังเป็นพิธีการที่ลูกศิษย์ได้มาแสดงถึงความกตัญญูกตเวท ี

ซ่ึงเป็นเครื่องหมายของคนดีและขอให้นักศึกษา 

รักษาและสืบสานพิธีไหว้ครูน้ีไว้ตลอดไป ดังที ่

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดตีอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้กล่าวว่า “ครูเป็นผู้ให้ 

ผู้เติมเต็ม และเป็นผู้มีเมตตา” ขอให้นักศึกษายึดมั่น 

ในค�าสอนนีแ้ละน�าไปปฏบิตั ิ เมือ่นกัศกึษาส�าเรจ็การศกึษา 

ออกไปประกอบอาชพีเป็นครใูนสาขาวชิาต่างๆ ต้องรูจ้กั 

สอนสั่งให้ลูกศิษย์มีความรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิต และ

มทีศันคตทิีด่ต่ีอสงัคม ไม่ทจุรติคอร์รปัชนั รวมทัง้สามารถ

อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต่อไปว่าปัจจบุนัน้ี 

ประเทศชาติมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและ 

ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน นักศึกษาต้องรู ้

เท่าทนัต่อสถานการณ์ ต้องปรบัตวัในเรือ่งของเทคโนโลยี

และภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  

เพราะเป็นภาษากลางทีใ่ช้ในอาเซยีน และหากสามารถ

เรยีนรูภ้าษาเพือ่นบ้านได้กจ็ะช่วยให้เข้าใจการสือ่สาร

ได้มากข้ึน สามารถน�าไปใช้พัฒนาองค์ความรูข้องตนเอง 

สงัคมและประเทศชาตไิด้อย่างถกูต้อง ก้าวไปสูก่ารเป็นครู

ของอาเซียน และครูของโลกต่อไป

 “ขอขอบคุณนักศึกษาท่ีมาร่วมพิธีไหว้ครู 

ในครั้งนี้ ขอให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกคน 

ตัง้ใจเรยีนเพือ่ให้มีความรู ้และท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวมควบคู่ไปให้เกิดการพัฒนาทักษะและจิตใจ  

และขอให้เคารพครูอาจารย์ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่

เพ่ือด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงาม และสิ่งส�าคัญคือ 

ซือ่สตัย์สจุรติทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ ตลอดจนใช้ความรู ้

สามารถท�างานได้ครบทุกด้าน  แม้ว่าจะยังมีข้อจ�ากัด

ของแบตเตอรีแ่ละความจขุองเมมโมรีก่าร์ดไม่เพยีงพอ 

 “ภาพข่าวเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 

ได้ในวงกว้าง ไม่ว่าจะโทรทศัน์ วทิย ุ หรอืสือ่ออนไลน์  

ในอนาคตทุกคนจะเป็นผู้ถ่ายทอดและน�าเสนอข่าว  

จงึต้องระวงัให้มาก หากถ่ายได้ประเดน็ สือ่สารเข้าใจ 

ภาพข่าวนั้นจะมีพลังถึงขั้นสามารถเปลี่ยนโลกได้ 

และยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน 

มากเท่าไร อัตราการจ้างงานก็ยิ่งน้อยลง เพราะ

เจ้าของกิจการสามารถใช้เทคโนโลยี เช่นเครื่องจักร 

เข้ามาใช้ในการท�างานได้ดีกว่าใช้แรงงาน”

ม.ร. ก้าวตามยุคสื่อใหม่ฯ             (ต่อจากหน้า 12) 

    

 ชมรมดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เปิดเวทีประกวดนักร้องลูกทุ่งชิงชนะเลิศ

แห่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คร้ังท่ี 16 ชิงถ้วยรางวัล

เกียรติยศและทุนการศึกษา 15,000 บาท เพ่ือเฟ้นหา

นักร้องหน้าใหม่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

และสืบทอดบทเพลงลูกทุ่งไทยไว้ให้คนรุ่นหลัง

ได้หวงแหนและสืบทอดต่อไป

 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่เคยเป็นนักร้องอาชีพมาก่อน 

สมัครเข้าประกวดได้บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559 

ประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 5 - 8 กันยายน 2559 

ณ ชมรมดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย ห้อง 303 ชั้น 3 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 

กันยายน 2559 ณ บริเวณใต้อาคารกิจกรรม-

นักศึกษา 

 รางวัลการประกวด ประเภทบุคคลชาย 

และบุคคลหญิง รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 3,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 2,000 บาท และ

รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 1,000 บาท 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีชมรม-

ดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย ม.ร. โทร.081-817-8186  หรือ 

facebook : ลูกทุ่งสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ม.ร.จัดประกวดนักร้องลูกทุ่ง ครั้งที่ 16

ทีไ่ด้รบันีไ้ปในทศิทางทีถ่กูต้อง พฒันาสงัคม ประเทศชาติ

ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้” 

 ทั้งนี้ภายในงาน ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา

ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จ�านวน 2 รายการ คือ 

ทนุการศกึษา “กองทนุพลโทสมศกัดิ ์ เผ่านาค” จ�านวน 

5 ทนุ ได้แก่ นางสาววมิลวรรณ  แจ้งนลิ  นางสาวชลธชิา   

อฤุทธิ ์  นางสาวป่ินทอง  นลิกลุ นางสาวณฐันร ี  อิม่เทศ  

และนายกติติธ์เนศ อศัจรรย์ และทนุการศกึษา “พระพรหม

คณุาภรณ์ (ด.เจยีม  กลุละวณิชย์)” ได้แก่ นางสาวพรสุดา  

ชนะพันธ์ และนายจักราชัย  โคตรสวรรค์ 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๙) วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

    

    -

 สถาบนัวจิยัสตัว์ในภมูภิาคเขตร้อน มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

“การจดัการฟาร์มและผลผลติจากฟาร์มกวาง” ในวนัที ่

10 - 11 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง จังหวัดสุโขทัย เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

จากภาครัฐ BEDO เจ้าของธุรกิจ และสหกรณ์กวาง-

แห่งประเทศไทย ให้ความรู้การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ 

พร้อมลงมือปฏิบัติการสร้างคอกกวางและตัดเขา

กวางอ่อน 

 ภายในงานมีการบรรยาย เร่ือง “หลักเกณฑ์

การเข้าสู ่มาตรฐานฟาร์มกวางแห่งประเทศไทย” 

โดย รศ.ดร. ชัยณรงค์ คันธพนิต ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

วิทยาศาสตร ์ เนื้อสัตว ์และการควบคุมคุณภาพ  

“วิธีการประเมินศักยภาพการลงทุนในธุรกิจเลี้ยงกวาง” 

โดย คณุสรุจติร ก้องวฒันา ประธานบรษิทัห่านฟ้า จ�ากดั 

เจ้าของวัฒนาฟาร์ม จังหวัดราชบุรี “วิธีการขอความ

สนับสนุนจากส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ” โดย ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญและ 

ที่ปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ส�านักงาน

พฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ “วธิปีฏบิตัใินการเป็น 

สมาชกิสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย” โดย คณุวนัทนา 

โหตรภวานนท์ ประธานสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย 

และเจ้าของ ป โชติการฟาร์ม จังหวัดระยอง “วิธีการ

บริหารธุรกิจฟาร์มกวางและทิศทางการตลาด” โดย

คณุอภชิาต ิวฒันกลุ เจ้าของอภชิาตฟิาร์ม จงัหวดัราชบรุ ี

“วธิกีารสร้างมลูค่าเพิม่จากกวาง” โดย คณุภกัด ีพานรุตัน์ 

เจ้าของภักดีฟาร์ม จังหวัดพิษณุโลก และคุณประกอบ 

ช�านาญกิจ เจ้าของหมู่บ้านช้างหัวหิน “วิธีการจัดการ

ฟาร์มกวางให้ได้ผลผลติสงูสดุ” โดย รศ.ดร.มณ ีอชัวรานนท์ 

ประธานโครงการจดัท�าฟาร์มกวาง  อกีทัง้ ยงัมกีารลงมอื

ปฏิบัติการสร้างคอกกวาง และการตัดเขากวางอ่อน 

โดย ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา ม.รามค�าแหง พร้อมแบ่งกลุ่มอภิปราย

ตอบข้อซักถามและปรึกษากับวิทยากรโดยตรง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย 

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ เป็นประธาน

เปิดงานมหกรรมบริการนักศึกษา เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดยองค์การ-

นักศึกษา ม.ร. โดยมี บริการตัดผม ตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลศิริราช และตรวจสายตาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

อ.ศ.ม.ร.บริการนักศึกษา

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา ลิม่อภชิาต รองอธกิารบดี

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน 

ม.ร. พร้อมด้วย ร.ต.ท.ธนนิทศกัดิ ์ กลางบรุมัย์ชากร 

ร.ต.ท.สุรวุธ ไทยราช รอง สวป.สถานีต�ารวจ- 

นครบาลหวัหมาก และคณะกรรมการภาคประชาชน 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เยีย่มหอพกัเครอืข่ายโครงการ

หอพกัตดิดาว เพือ่ประชาสมัพนัธ์และเชญิผูป้ระกอบการ 

หอพักย่านรามค�าแหงเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนกัศกึษาและผูพ้กัอาศยั ตามโครงการหอพกัตดิดาว 

ซ่ึงจะจดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 8 เมือ่วนัท่ี 10 สงิหาคม 2559 

ณ ซอยรามค�าแหง 49/1 , 49/2, 51/1 และ 51/2

 ขณะเดยีวกนั ทาง สน.หวัหมาก ได้ร่วมรณรงค์

ให้ประชาชนป้องกันระมดัระวงัรถจักรยานยนต์หาย 

และระวังโดนทุบกระจกรถยนต์ หากพบบุคคล 

น่าสงสัยให้แจ้ง สน.หัวหมาก โทร.0-2319-3001 

หรือ 191

    

(อ่านต่อหน้า 11)

 วันรพีรำาลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา 

แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

วันรพีร�าลึก  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2559  ณ ห้องศักด์ิ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

จัดโดยชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เย่ียมหอพักเครือข่าย ‘หอพักติดดาว’

 ผู ้สนใจเข้าร่วมงานสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป  

ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สอบถามท่ีสถาบันวจิยั-

สัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาคารสุโขทัย ชั้น 12 โทร.

0-2310-8694, 089-518-8850, 084-490-3892,  www.

zoo.ru.ac.th, e-mail : deerfarm.ru.@gmail.com

ฟาร์มกวางรามฯ เชิญเกษตรกรทั่วทุกภาค

ปฏิบัติการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์

ม.ร.ก้าวตามยุคสื่อใหม่ จัดอบรม 

“สร้างภาพข่าวด้วยมือถือ” 

 คณะสือ่สารมวลชนอบรมการสร้างภาพข่าว 

ให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพข่าวที่ดี สื่อสาร 

ได้ตรงประเดน็ด้วยอปุกรณ์ใกล้ตัวเช่น โทรศพัท์มือถอื 

Smart phone  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การสร้างสรรค์

ภาพข่าวโทรทัศน์ด้วยมือถือ”  โดยมี นายพิภพ   

พานิชภักด์ิ  นักสือ่สารมวลชนอิสระท่ีมคีวามเชีย่วชาญ 

ด้านการถ่ายภาพและสารคดี  เป็นวิทยากรและม ี

อาจารย์จเลศิ  เจษฎาวลัย์  คณบดคีณะส่ือสารมวลชน  

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานจ�านวนมาก  

เม่ือวนัที ่4 สงิหาคม 2559  ณ ห้อง 702  ชัน้ 7  อาคารสโุขทยั

       โอกาสนี้ นายพิภพ เปิดเผยว่าปัจจุบันโลก

ของเราได้ก้าวเข้าสูยุ่คดจิิตอลแล้ว  มกีารใช้เทคโนโลยี

มากมายในสังคม  ทั้งการแชร์ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ

ผ่านสือ่ออนไลน์  ซึง่การแชร์บางกรณอีาจส่งผลกระทบ 

ตามมา เช่นเรื่องการละเมิดสิทธิต่างๆ ดังนั้นเพื่อ

ไม่ให้เกดิผลกระทบเราต้องเรยีนรูก้ารท�าคลิปวิดโีอ

ให้เป็นเรื่องราวให้ได้  โดยสามารถกระท�าได้ง่ายๆ 

ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือ 

โทรศพัท์มอืถอื (Smart phone) มเีทคนคิส�าคญัคอื 

การวางแผนและการสือ่สารให้เข้าใจ  การถ่ายภาพข่าว 

ด้วยมือถือมีข้อดีที่สามารถท�าด้วยตัวเองได้และ 

มีลักษณะเด่นคือ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้

ตรงประเด็น  เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง


