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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

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

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

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
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รับน้องใหม่คณะวิทย์ เน้นจิตอาสา-พัฒนาความรู้

ตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันวิจัยสัตว์ฯ ออกบูธงานวิจัย

“ฟาร์มกวางต้นแบบในเขตร้อน”

	 สถาบนัวจิยัสตัว์ในภมูภิาคเขตร้อน	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

จดันทิรรศการผลงาน	“ฟาร์มกวางต้นแบบในเขตร้อน	(Deer	 	Farm 

Model	 in	 Tropics)”	 พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัย	 และผลิตภัณฑ์ 

ทีไ่ด้จากการเลีย้งกวางอย่างยัง่ยนื	ในงานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาต	ิ2559 

(Thailand	 Research	 Expo	 2016)	 ซ่ึงจัดข้ึนภายใต้แนวคิด 

“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน”	 	 จัดโดย

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ระหว่างวันที่	 17-21 

สิงหาคม	 2559	 ณ	 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	 เซน็ทรลัเวลิด์	 กรงุเทพฯ 

	 ตลอดการจัดงานมี	อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา 	ผู้อ�านวยการ- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย	 ผู้อ�านวยการ-

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน	และทีมงาน

	 คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

จดักจิกรรมรบัน้องใหม่แบบสร้างสรรค์	 มุง่เน้น

ปลูกจิตส�านึกจิตสาธารณะ	 และพัฒนาความรู้ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

สนองแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สาธษิฐ์  นากกระแสร์ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	

เป็นประธานเปิดโครงการ	“เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสมดั่งเป็นศิษย์ราม”	กิจกรรม	“กล้าใหม่	

คณะวิทย์	 จิตสาธารณะ”	 โดยมี	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ร่วมในงานกว่า	 200	 คน		 

เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2559	ณ	โครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนว

พระราชด�าริ	ต�าบลบ้านสร้าง	อ�าเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี

	 โอกาสนี	้	ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สาธษิฐ์  นากกระแสร์	กล่าวว่าขอต้อนรบันกัศกึษาใหม่

คณะวิทยาศาสตร์	 คณะศึกษาศาสตร์	 และนักศึกษากองทุน	 กยศ.	 รวมทั้งองค์การนักศึกษา	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 และนกัศกึษาทนุพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกมุารี 

จากประเทศกัมพูชา	ที่เข้าโครงการ
(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ยกย่อง “สิงห์ทอง” ดีเด่น ครั้งที่่ 4 

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

 สมาคมศษิย์เก่ารฐัศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 มอบรางวลั

เชดิชเูกยีรตศิษิย์เก่ารฐัศาสตร์ดเีด่น	 (สงิห์ทอง)	 ครัง้ที	่ 4	 ประจ�าปี	 2559 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	พร้อมด้วย	นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ 

นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 ประธานกรรมการโรงแรมและ

รสีอร์ทในเครอืเซน็ทารา	 และรองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์	ม.ร.ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดี	

	 ไฮไลท์ของงานมกีารปาฐกถาพเิศษจาก	ฯพณฯ ศ.ดร.วษิณ ุ

เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 “การเมืองหลังเลือกตั้งตาม

โรดแมป	 คสช.”	 ท่ามกลางศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน

อย่างคับคั่ง	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2559	ณ	ห้องวิภาวดีบอลรูม	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว

	 ส�าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น	 ครั้งที่	 4	 จ�านวน	 15	 คน	 ได้แก่	 1)นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง	 นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย	 

2)นายจ�าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา	 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	 3)นายจิรชัย มูลทองโร่ย	 รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 4)นายชูศักดิ์ ตรีสาร	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	 

5)นายณรงค์ อ่อนสอาด	ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน	6)นางนิสา โรจน์รุ่งรังส	ีรองประธานกรรมการ	บริษัท	รอยัลเจมส์อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

สมาคมศษิย์เก่ารฐัศาสตร์ ยกย่อง “สงิห์ทอง” ดเีด่น ครัง้ที่ ่4   (ต่อจากหน้า 1) สถาบนัวจิยัสตัว์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

ให ้ข ้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิจัย	 

การเล้ียงกวางในเขตร้อน	 และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการ 

เลีย้งกวาง	 ซึง่ได้รบัความสนใจจากนกัวจิยั	 นกัวชิาการ	

นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไป	 เข้าชมนิทรรศการ

อย่างต่อเนื่อง	

	 ทั้งนี้	ฟาร์มกวางต้นแบบในเขตร้อน วิจัยโดย	

รองศาสตราจารย์ ดร.มณ ี อชัวรานนท์	 หวัหน้าโครงการฯ

และทีมงาน	เพ่ือกระตุ้นและเพ่ิมขีดความสามารถ 

อย่างครบวงจรของเกษตรกรผูเ้ลีย้งกวาง	 และเกษตรกร

ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์	 ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้จาก

หน่วยงานของรัฐไปพัฒนาสังคมและสร้างชุมชน

เข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจด้วย

7)นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ	 บริษัท	

สหพัฒนพิบูล	จ�ากัด	(มหาชน)	8)ดร.ปัญญา อุดชาชน  

ตุลากรศาลรฐัธรรมนญู	 9)นายพรีะศกัดิ ์ พอจิต  รองประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 10)นายวิชัย ศรีวัฒนประภา 

ประธานกรรมการ	กลุม่บรษิทั	คงิ	พาวเวอร์	11)นายศกัดิ์ 

สมบญุโต	 ผูว่้าราชการจงัหวดักาญจนบรุ	ี 12)นายสมดี 

คชายั่งยืน		ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	13)นายสุรพล 

ว่องวฒันโรจน์	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	 บริษัท	 สรุพลฟูด้ส์	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 14)นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	 และ15)นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 โอกาสนี ้ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	 นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 กล่าวว่าการจัดงานวันนี้เป็นงาน

แห่งความสุขของชาวสิงห์ทองที่ศิษย์เก่ารามค�าแหงหลายท่าน	 ได้สร้างผลงานและคุณูปการให้กับสังคม

จนเป็นที่ประจักษ์	 ความส�าเร็จของศิษย์สิงห์ทอง	 นอกจากจะเป็นท่ีกล่าวขานกันมาแล้ว	 ท่านยังได้สร้าง

เกียรติภูมิอันดีงามให้แก่คณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอีกด้วย	

	 ในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 ขอขอบคุณศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นในหน้าที่และ

ด�ารงตนอย่างมีคุณภาพ	อันเป็นตัวอย่างที่ดีต่อชาวสิงห์ทองทุกรุ่น	การจัดงานเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ารัฐศาสตร์

ดเีด่น	จดัขึน้เป็นคร้ังที	่4	ขอขอบคณุ	ฯพณฯ ศ.ดร.วษิณ ุ เครอืงาม		รองนายกรฐัมนตร	ีทีใ่ห้เกยีรตเิป็นองค์ปาฐก  

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 คณะกรรมการ	 และผูใ้ห้การ

สนับสนุนที่ท�าให้งานเกียรติยศครั้งนี้ประสบความส�าเร็จได้อย่างภาคภูมิ	

 “ผมและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ จะท�าหน้าที่เพื่อเป็นหลักส�าคัญที่มั่นคงให้กับชาว

สิงห์ทองทุกคนและจะเป็นองค์กรที่ท�าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงและประเทศชาติอย่างเต็ม

ความสามารถ ขณะเดียวกัน ขอให้พวกเราชาวสิงห์ทองร่วมจิตร่วมใจสมานฉันท์สามัคคี รวมน�้าใจไมตรี 

เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ซึง่กนัและกนัให้เป็นสงิห์ทองทีอ่งอาจ หาญกล้า สมกบัเป็นลกูพ่อขนุรามค�าแหงทีจ่ะท�าประโยชน์

เพื่อสังคมและประเทศชาติสืบไป”

	 ด้าน	ผศ.วฒุศิกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร.กล่าวว่าขอขอบคณุสมาคมศษิย์เก่ารฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

ที่มนีายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯได้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมเชิดชู

บุคคลที่ท�าคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองเพื่อประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น	ทั้งใน 

เรื่องคุณธรรม	จริยธรรม	และหน้าที่การงาน

	 ในโอกาสนี้	 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้สร้างคุณงามความดีในหน้าที่การงานจนเป็น

ที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ	 จึงขอให้ทุกท่านมีความภูมิใจว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่ควรคุณค่าแก่การ

ยกย่องอย่างที่สุด	และในปีนี้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงสถาปนาครบรอบ	45	ปีในวันที่	26	พฤศจิกายน	2559	นี้	

อยากให้ศิษย์เก่าทั้งหลายได้กลับมาไหว้พ่อขุนฯ	 กลับมาเยี่ยมบ้าน	 ท่านจะได้เห็นบรรยากาศของรามค�าแหง

ทีมี่พฒันาการมากขึน้	ทัง้สิง่แวดล้อม	และเป็นบรรยากาศแห่งการเรยีนรู	้

 อธกิารบด ีม.ร.	กล่าวต่อไปว่ารามค�าแหงยังคงความเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิาตามปณธิานมาตัง้แต่แรกก่อตัง้ 

เพราะได้เห็นคุณูปการในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยมาอย่างไม่น่าเชื่อ	 ท�าให้คนยาก	 คนจน 

ได้มีที่พึ่งทางการศึกษา	 จ่ายค่าเล่าเรียนถูก	 เพียงหน่วยกิตละ	 25	 บาท	 แต่สามารถสร้างการศึกษาและ 

สร้างอนาคตให้กับผู้คนเหล่านั้นได้อย่างมีคุณภาพ	 เห็นได้จากศิษย์เก่าหลายคนที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว

เข้าท�างานในภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 จนก้าวขึ้นไปสู่ต�าแหน่งที่สูงสุดขององค์กรนั้นๆได้	 ซึ่งรามค�าแหง 

มีความภาคภูมิใจ	 จึงขอฝากให้ศิษย์เก่าทั้งหลายได้ช่วยกันดูแลรามค�าแหงให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 

และเป็นสถาบันที่สร้างความหวังให้กับคนไทยไปตราบนานเท่านาน

 “ขอขอบคุณ ฯพณฯ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านเป็นอาจารย์รุ่นแรกของ

รามค�าแหง ท่ีได้กรณุาให้เกยีรติรามค�าแหงในทุกครัง้

ที่จัดงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ  ศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการ

มอบรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่นในครั้งนี้ด้วย” 

อธิการบดีกล่าวในที่สุด



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 รางวัล	 “วรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน”	หรือที่เรียกกัน

สั้นๆ	 ว่า	 รางวัลซีไรต์	 มาถึงรอบของ

หนังสือประเภทกวีนิพนธ์อีกครั้งหนึ่ง

ในปีนี้	ปีพุทธศักราช	๒๕๕๙

	 เป็นปีทีม่หีนงัสอืประเภทนีส่้งให้ 

คณะกรรมการพิจารณาถึง	๘๘	เล่ม	 

นับว่ามากพอสมควร

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 ยนิดีทีจ่ะพูดถงึ 

หนงัสอืเหล่านี	้ ซึง่เป็นผลงานของผูเ้ขยีน

ที่เคยได้รางวัล	 และผู้ที่พลาดรางวัลซึ่ง

ถูกเรียกว่า	“ซีรอง”	ให้เจ็บใจเล่น

	 ฉบับนี้จะพูดถึงหนังสือของกวี 

ที่มีผลงานในการนี้ถึง	๒	เล่มคือ

 พรชัย  แสนยะมูล		หรือ “กุดจี่” 

 ใครทีย่งัไม่เคยรูจ้กัเขา	ลองอ่านงาน

ของเขาบทนี้

								โลกข้างนอกร้อนรุ่มสุมไฟรบ

								โลกข้างในใจสงบพบคุณค่า

								ติดตามใจติดตามโลกตลอดมา

								ต่างเยียวยาโดยวิถีที่เรารัก

	 พรชยั	ท�างานเขยีนมาแล้วเป็นเวลา

กว่า	๒๐	ปี

   					มผีลงานรวมเล่มทัง้บทกวี	เรือ่งส้ัน 

นวนิยาย	บทความ	ไม่ต�่ากว่า	๘๐	เล่ม

								นิทานภาพ	ไม่ต�่ากว่า	๑๗๐	เล่ม	

 ครัง้ต่อไป	 “ข่าวรามค�าแหง”	 จะพดูถงึ

กวีนิพนธ์		๒		เล่มของเขาในซีไรต์ปีนี้

        ว่าจะเป็นซีไรต์หรือซีรอง 

								โปรดติดตาม

 คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์	 นายกสมาคมอาเซียน-

ประเทศไทย	 บรรยายความรู้	 เร่ือง	 “อาเซียนกับระบบการศึกษาไทย” 

ในโครงการพัฒนาความรู้กฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จัดโดยศูนย์กฎหมายไทย	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	

พร้อมด้วย	 ครูอาจารย์	 บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสายสามัญศึกษา 

และบุคลากร	 ม.ร.	 เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า	 100	 คน	 เมื่อวันที่	 11	

สิงหาคม	2559	ณ	ห้องบรรยาย	1511	ชั้น	5	อาคาร	1	คณะนิติศาสตร์	

 คุณหญิงลักษณาจันทร	 กล่าวถึงระบบการศึกษาว่าการศึกษาและวัฒนธรรม	 

เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียน	 คือ	 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	 (ASEAN	

Socio-Cultural	Community	 -ASCC)	ซึ่งมีหัวใจหลัก	คือ	คน	 เมื่อคนเกิดมาครูคนแรก	

คือ	 แม่	 แม่เป็นผู้สอนให้เรียนรู้ได้อย่างธรรมชาติท่ีสุด	 การศึกษาต้องเติบโตไปพร้อมกับ

องค์ประกอบหลายเร่ือง	 แต่คนไทยมักคิดว่าการศึกษาท่ีประสบความส�าเร็จ	 คือ	 คนต้องเรียนเก่ง 

หรือมีการจัดอันดับหนึ่ง	 สอง	 สาม	 ทั้งๆที่ในต่างประเทศจะวัดผลด้วยการสอบผ่าน 

กับไม่ผ่าน	 เท่านั้น	 ท�าให้คนไทยคิดว่าการศึกษาคือการแข่งขัน	 มองเป้าหมาย 

เพียงแค่ปริญญา	 แต่ไม่สนใจในวิชาความรู้ท่ีได้รับ	 ประเทศไทยต้องหันกลับมาคิดใหม่ว่าการสร้างคนควรสร้างแบบไหน 

	 “ทุกคนต่างก็เป็นครู	 เพราะแต่ละคนมีทักษะ	 มีความสันทัดกันคนละอย่าง	 อย่าคิดเพียงแค่คนท่ีจบปริญญามาแล้ว 

ได้เป็นครูเท่าน้ัน	 ความรู้อาจจะเกิดจากต�าราท่ีอ่าน	 แต่เม่ือเกิดวิกฤตต้องใช้ผู้ท่ีมีปัญญาแก้ไขปัญหา	 ถ้าเรามีประสบการณ์

จากชีวิตจริงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้	 ฉะน้ัน	 การท่ีรัฐบาลจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักเรียนท�ากิจกรรมมากข้ึน	

เป็นเรื่องที่ถูกต้อง	เพราะการเรียนไม่ใช่เพื่อสอบ	แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต”

 นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย	กล่าวถึง 

บทบาทของครูว่าครูอาจารย์ต้องสอนนักเรียน	 นักศึกษา

ให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นประชาคมอาเซียน	 ไม่ใช่รู้แค่ 

รูปธงชาติ	 ค�าทักทาย	 หรือเพลง	 แต่ต้องศึกษา

ประวัติศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 หรือรู้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน	 เม่ือรู้แล้วให้ปรับทัศนคติ	 ไม่ผูกติด

กับเรื่องราวในอดีต	 ให้มองถึงความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน	 มองอย่างเข้าใจ	 ไม่มีอคติ	 เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น	 แล้วค้นหาความเหมือน	 ความคล้าย	 หรือความต่าง	 

ที่จะน�าไปสู่การสร้างพลังแห่งความสามัคคี

 “การศึกษาหาได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง การพัฒนาจึงจะสมบูรณ์ การศึกษา 

ไม่ควรท่องจ�า ย่ิงการศึกษาในระดับมัธยม ต้องสอนให้พูดเป็น  เขียนเป็น ครูจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ครูมาสอน

อย่างเดียวไม่ได้ เพราะเด็กเข้าถึงไอทีมากขึ้น  จะยิ่งมีความรู้มากกว่าครู  ครูต้องเป็นโค้ช อย่าสอนให้ท่องจ�า สอนให้

ใช้จินตนาการในการน�าเสนอ และสอนให้มีส�านึกคิดที่ถูกต้อง 

 การศึกษาต้องปรับเปล่ียนไปตามบริบทของโลกท่ีต้องเผชิญ การเป็นครูจะยากข้ึน แต่ถ้าครูท�าด้วยความรู้สึก 

ที่เป็นบวก มองไปว่าศักยภาพของประเทศอยู่ที่คนในประเทศ ถ้าทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ก็จะเป็นจุดส�าคัญ

ที่ก้าวไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ ขอให้เคารพว่าทุกคนคือครูคนหนึ่ง ยิ่งจะท�าให้ทุกคนมีศักดิ์ศรี เพราะการ

ศึกษาสร้างให้คนใจกว้าง ประสบการณ์มีคุณค่า และสร้างปัญญาแก้วิกฤตได้” 

	 นอกจากนี้	 คุณหญิงลักษณาจันทร ย�า้เรื่องส�าคัญว่าครูต้องส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 และ

ภาษาอาเซียน	 สอนให้สามารถสื่อสารติดต่อประสานงานได้	 ครูต้องช่วยจุดประกายให้เด็กเลือกเรียนที่หลากหลาย	

เช่น	การเรยีนสายอาชวีศกึษา	เมือ่จบแล้วเดก็จะสามารถท�างานได้จรงิ	มรีายได้ทีส่งูกว่า	หรอืมทีางเลอืกในอาชพีมากขึน้

 ทุกวันนี้เด็กต้องมีทักษะชีวิตให้มาก	 ดังที่	ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 ซึ่งเป็นสถาบันที่ม ี

ผู้ประสบความส�าเร็จจ�านวนมาก	 สอนลูกศิษย์ไว้เสมอว่าเมื่อเดินไปไหนให้นักศึกษาพกหนังสือติดตัวไว้เสมอ	 

ให้อ่านวันละ	15	นาที	จะอ่านได้	4,500	ค�า	ใน	1	เดือนอ่านได้	136,000	ค�า		ใน	1	ปี	อ่านได้	1,600,000	ค�า	หนังสือ 

เล่มหนึ่งมีตัวอักษรประมาณ	 60,000	 -	 100,000	 ตัว	 เชื่อว่าถ้านักศึกษาอ่านหนังสือทุกวันต่อเนื่อง	 20	 ปี	 ผู้อ่าน 

จะเต็มไปด้วยความรู้และสติปัญญา	ขอให้อ่านหนังสือทุกวันด้วยความสุข	 จะได้คิดทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลง	 

ให้เป็นการศึกษาที่เรียนรู้ตลอดชีวิต

นายกสมาคมอาเซียน แนะเด็กไทยเรียนรู้อย่างธรรมชาติ

เปิดกว้างหาทักษะชีวิตนอกห้องเรียน



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

    

	 คณะเจ้าหน้าที	่ สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั

ร่วมพธิที�าบญุตกับาตร	 เนือ่งในวนัแม่แห่งชาต	ิ เมือ่วนั 

พฤหสับดทีี	่ 11	สงิหาคม	 2559	ณ	ศนูย์การศกึษาพิเศษ 

เขตการศึกษา	4	จังหวัดตรัง		เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์ พระบรมราชนีินาถ	 ในฐานะ

แม่ของแผ่นดนิ	 ผูท้รงมพีระมหากรณุาธิคุณต่อปวงชน-

ชาวไทย

กิจกรรมวันแม่ที่รามฯ - ตรัง

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ

จงัหวดัตรงั	จดักจิกรรมลงนามถวายพระพร	สมเดจ็-

พระนางเจ้าสริกิติิ	์ พระบรมราชนินีาถ	 เนือ่งในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	7	รอบ	12	สงิหาคม	2559		

มีบุคลากรและนักศึกษาร่วมลงนามจ�านวนมาก

 คณะเจ้าหน้าที	่ สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั 

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์

พระบรมราชนินีาถ	 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิ

พระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 12	 สิงหาคม	 2559	 เพื่อ

แสดงความจงรกัภักดี		น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ  

และแสดงพลังความสามคัคขีองประชาชนชาวจงัหวดัตรงั  

โดยเข้าร่วมพิธถีวายพระพรชยัมงคล	 และลงนามถวายพระพร	

ณ	โรงเรยีนสภาราชนิจีงัหวดัตรงั		และพธิถีวายเครือ่งราช-

สกัการะฯ	ณ	บรเิวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรย์ี  

รัชกาลที่		5		ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ		ในจังหวัดตรัง 

ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง	โดยมนีายเดชรัฐ 

สิมศิริ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานใพิธีฯ 

เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2559

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู	

ประจ�าปี		2559		จดัโดยนกัศกึษาปรญิญาตร	ี	ภาคปกติ

และภาคพเิศษ	 พร้อมคณาจารย์ประจ�าคณะนติิศาสตร์ 

และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 จ�านวน	 200	 คน 

เข้าร่วมพธิ	ีเมือ่วนัที	่	4		สงิหาคม	ทีผ่่านมา	ณ	ห้อง	1303 

ชั้น	3	อาคาร	1	คณะนิติศาสตร์

	 บรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วยความอบอุน่		

พิธีการเริ่มด้วย	 ผู้แทนนักศึกษากล่าวน�าสวดบูชา

พระรตันตรยั	 น�ากล่าวปฏญิาณตนและฝากตนเป็นศษิย์ 

จากน้ันขบวนเชญิพานเอกเคลือ่นเข้าสูพ่ธิอีย่างตระการตา  

พร้อมมอบพานพุ่มดอกไม้แด่อธิการบดี	 ผู้บริหาร	

และคณาจารย์	 	อีกทั้งยังมีการเจิมหนังสือประมวล

กฎหมายเพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจแก่นกัศกึษาอกีด้วย

 โอกาสนี	้ผศ.ดร.วณิฏัฐา 

แสงสขุ	คณบดคีณะนติิศาสตร์		

กล่าวว่าการเป็นศิษย์ของ

คณะนิตศิาสตร์	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 นกัศกึษาจะต้อง 

เรียนรู ้และท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ี	 

ในด้านกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	

เพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาเรียนกฎหมายจะต้อง

ท�าความเข้าใจและแยกแยะให้ด	ี เนือ่งจากจะเหน็ได้ว่า

คนในสงัคมสมยันีจ้ะค�านงึถงึแต่สทิธทิีต่นควรได้	แต่ลมื 

ที่จะนึกถึงว่าเราเองก็มีหน้าที่ในการเคารพสิทธิ

ของผู้อื่นด้วยเช่นกัน	 ครูจึงขอฝากให้นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงเรื่องสิทธิและหน้าที่

ของตนเอง	 ข้อสังเกตจากหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต 

ส่งหนึ่งที่ครูภาคภูมิใจ		คือความเป็นคนดีของลูกศิษย์	

 นอกจากการมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว	 ครู

อยากฝากให้ลูกศิษย์เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	 เนื่องจาก

สังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง		โดยเฉพาะ

ด้านตลาดแรงงานมคีวามต้องการบคุลากรทีม่คีวามรู้

ด้านภาษา	ดังนั้นนักศึกษาจึงจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้

ด้านภาษาและใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม	 ให้มศีกัยภาพ

เพื่อตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ

เพิ่มศักยภาพในการท�างาน

	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จัดเสวนาวิชาการ	 เรื่อง	 “การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ในมุมมองของนักวิชาการและนักปฏิบัติ”	 โดยมี	

ดร.วิชญายุทธ บุญชิต	 รักษาการท่ีปรึกษาด้าน

นโยบายและแผน	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิดร.ลษัมน อรรถาพชิ 

เศรษฐกรอาวโุส	 ประจ�าประเทศไทย	 ธนาคารพัฒนาเอเชยี 

และดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ นักเศรษฐศาสตร์	

ส�านักงานคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งสหประชาชาติประจ�าภาคพื้นเอเชีย 

และแปซิฟิก	โดยมีอาจารย์นงนุช อินทรวิเศษ  

รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	 พร้อมด้วยคณาจารย์

คณะเศรษฐศาสตร์	และนกัศกึษา	ม.ร.	ร่วมฟังเสวนา	

เมื่อวันที่	 17	สิงหาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	

อาคาร	ECB	2	คณะเศรษฐศาสตร์	

 ศาลจำาลอง		นักศึกษาระดับปริญญาโท	

รุ่นที่	24	คณะนิติศาสตร์	จัดแสดงศาลจ�าลอง	เรื่อง	

“ฆ่า	VS	ไตร่ตรอง”	โดยมี	ทนายอนันต์ชัย  ไชยเดช 

(ทนายความกระดูกเหล็ก)	ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	รุ่นที่	10	ร่วมแสดงในงาน 

สัปดาห์วันรพี	 59	 เพื่อให้นักศึกษา	 และผู้สนใจ 

มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายแต่ละขั้นตอน 

ตามกระบวนพิจารณาในช้ันศาล	 เม่ือวันท่ี	 5	 สิงหาคม 

ที่ผ่านมา	 ณ	 ห้องประชุม	 1303	 ชั้น	 3	 อาคาร	 1	 

คณะนิติศาสตร์		 	

คณะนิติศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู

➻

➻
➻

นักเศรษฐศาสตร์เสวนา

“การพัฒนาเศรษฐกิจไทยฯ”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

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

คุณประกอบอาชีพอะไร
 (หล่าม เหง่ สี่)

ตอน ตอนผจญภัยไปกับสุนทรภู่ (2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

   แจ้วแจ้วจักจั่นจ้า	 	 จับใจ

	 	 หริ่งหริ่งเรื่อยเรไร		 	 ร�่าร้อง

	 	 แซงแซวส่งเสียงใส	 	 ซาบโสต

	 	 แหนงนิ่งนึกนุชน้อง	 	 นิ่มเนื้อนวลนาง

 เมื่อตอนที่แล้ว	 ผมเขียนมาถึงตอนที่สุนทรภู่ท่านเข้าเขตเมืองสุพรรณฯ	

เวลานั้นเองในนิราศก็มีค�าโคลงบทข้างต้นที่ท่านประพันธ์ไว้เป็นกลบทอักษรล้วน	

ซึ่งการจะเลือกค�าที่อักษรเสียงเดียวกันในแต่ละบาท	 (แต่ละบรรทัดของโคลง)	 โดย

ให้ทัง้ไพเราะและความหมายกนิใจด้วยนัน้ไม่ใช่ว่าใคร	ๆ 	กท็�าได้	เพราะฉะนัน้ใครจะว่า

สุนทรภู่แต่งเก่งแต่กลอนอย่างเดียว	ผมก็ขอเถียงหัวชนฝาเลยทีเดียว

	 ทีส่พุรรณฯ	 นัน้สุนทรภู่เขยีนถงึภรรยาของท่านเจ้าเมอืงยคุนัน้ซึง่มหีลายคน

ไว้นิดหน่อยว่าแต่ละคนนั้นล้วนแต่	“จ�้าม�่าล�่าสันสะอ้าน” ซึ่งก็คงเป็นเพราะอยู่ดี

กินดนีัน่เอง	นอกเมอืงสพุรรณฯ	ออกไปมหีมูบ้่านของพวกคนนอกกฎหมาย	ชือ่ว่าบ้านซ่อง 

ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วชัดเจน	 คนนอกกฎหมายเหล่าน้ีคือพวกท่ีหนีการถูกเกณฑ ์

ตามระบบไพร่มาหลบอยู่กับชุมชนกะเหร่ียง	และเนื่องจากเป็นชุมชนใหญ ่

มีคนมากทางการจึงไม่กล้าเข้าไปจับ	เพราะ “ใครจับกลับรุมฆ่า  ขัดข้องซ่องหลวง”

	 ในเขตเมอืงสพุรรณฯ	 คงมีพ่อค้าเร่น�าสินค้ามาเร่ขายเป็นประจ�า	 เพราะฉะนัน้

ตอนที่เรือสุนทรภู่มาถึง	คนจึงคิดว่าเป็นเรือของพ่อค้าเรือเร่ถึงขนาดว่า	

   “ลูกลาวสาวรุ่นร้อง     ทักทาย

  เรือพี่มีสิ่งขาย                  ข้อยไหว้”

	 เศรษฐกิจเมืองสุพรรณฯ	 ยุคนั้น	 ยังไม่ได้รุ่งเรืองเพราะการท�านาเพราะไทย 

เพิง่เริม่ส่งออกข้าวสมัยรัชกาลที	่ 4	 เป็นต้นมา	 พืชเศรษฐกจิหลกัโดยเฉพาะทีส่ามชุก 

จึงเป็นฝ้าย	 ซึง่ถึงขนาดมเีรอืมาจอดรอรบัซือ้กนัมากมาย	 แต่ทีน่ีค่นปลกูฝ้ายเป็นกะเหรีย่ง 

สุนทรภู่เขียนไว้ว่า			

   “เรือค้าท่านั้นคง          คอยกะเหรี่ยง เรียงเอย 

               รายจอดทอดท่าน�้า     นับฝ้ายขายของ”    

	 นอกจากฝ้ายแล้วก็มีกล้วยไข่	 (ไม่รู้ตอนนัน้ก�าแพงเพชรซึง่ขึน้ช่ือเรือ่งกล้วยไข่ 

ในปัจจบุนัปลกูกล้วยไข่กันหรือเปล่า)	ซ่ึงคนปลูกก็มีทัง้คนไทย	คนจีนและพวกทวาย	

	 มีเกรด็เล็กเกรด็น้อยอกีเรือ่งหนึง่จากนริาศสพุรรณทีน่่าสนใจคอืความเชือ่ว่า 

น�้าท่ีสุพรรณฯ	น้ันดี	ถึงขนาดที่สุนทรภู่บอกไว้ว่าท�าให้	“ผิวจึงเกลี้ยงเสียงแจ้ว  

แจ่มน�้าค�าสนอง”	มิน่าเล่า	นักร้องดัง	ๆ	ที่เป็นคนสุพรรณฯมีเยอะเลย		อ้อ	แล้วยังม ี

อกีเรือ่งหนึง่ด้วยคอื	ค�าถามทีช่อบถามกนัว่าอ�าเภอสองพีน้่องนัน้มพีีน้่องกีค่นแน่	ท่านผูอ่้าน

จะตอบว่ากี่คนครับ	ลองอ่านตรงที่สุนทรภู่เขียนถึงต�านานเรื่องนี้แล้วจะได้ค�าตอบ

   “รูปเจ้าสาวหนุ่มล้วน     นวลงาม

               สองพี่มีเป็นสาม              ทั้งน้อง”

	 สรุปว่าสองพี่น้องแต่มีสามคนนะครับ	 ไม่ต้องเถียงกัน	และจากสองพี่น้อง

นี่เองที่คณะล่องป่าของสุนทรภู่จะเดินป่ากันเสียที	แต่การผจญภัยไม่ใช่เพิ่งเร่ิม	

เพราะระหว่างทางมีที่ต้องหนีทั้งเสือ	 ทั้งจระเข้โดยไม่ใช่หนีเสือปะจระเข้	 เพราะ

ตอนจอดเรอืนอนรมิฝ่ังต้องระวงัทัง้สองอย่าง	 แถมมีตอนหนึง่ลกูน้องและลกูจรงิ	 ๆ	

ของสุนทรภู่เห็นเสือลากเนื้อมากินเลยโห่ไล่เสือตกใจหนีไปแล้วแย่งเอามาย่างกิน	

ท�าให้พอตกค�่าเกิดวิตกกันว่าเสือจะมาเอาคืน	เรื่องน้ีสุนทรภู่บันทึกไว้ว่าถ้าเป็น

ท่านเองละก็ทนกินข้าวกับเกลือดีกว่า

   “บูราณท่านว่าล้วง           คอเสือ

       เหล่าลูกถูกต�าราเหลือ        เหล็กกล้า

       เช่นพ่อก็กลืนเกลือ            กลั้วข้าว  เจ้าเอย

  ชิงเหยื่อเสือต่อหน้า           นึกคร้ามขามแขยง” 

	 	 	 	 	 การเดินป่าไปที่จุดหมายนั้น	 สุนทรภู่คงรู้ข่าวมาก่อนแล้วว่าจะต้องติดต่อใคร

เพราะเข้าไปตดิต่อคนทีเ่คยหนช้ีางป่าเข้าไปพบเจดย์ีกลางป่าได้พอด	ี และเตรยีมของ

 ประเด็นในการพูดคุยอย่างหน่ึงของคนเวียดนามที่พบได้บ่อย	 คือ	 

การสอบถามเรื่องอาชีพว่า	คู่สนทนาของเราประกอบอาชีพอะไร	เพื่อเป็นการ

สร้างความคุน้เคย	แสดงความใส่ใจต่อกนั	รวมถงึเป็นการเปิดประเดน็การสนทนา

ให้กว้างไกลมากยิง่ขึน้	การถามเช่นนีไ้ม่ได้ถอืเป็นการเสยีมารยาทแต่ประการใด

	 ส�านวนที่ใช้ถาม	 คือ	 ...	 	 (หล่าม	 เหง่	 สี่)	 หรือ	 ถามว่า	 

... 	 (หล่าม	 สี)่	 	 แปลว่า	 ท�า	 	 แปลว่า	 อาชพี	 	 แปลว่า	 อะไร 

	จงึหมายถงึ	ท�าอาชพีอะไร	หรอืใช้ค�าถามแบบสัน้	ๆ	ว่า	  

เมื่อเราแปลตรงตัวจะหมายถึง	 ท�าอะไร	 นั่นก็หมายความว่า	 เป็นการถามว่า

ประกอบอาชีพอะไรเช่นกัน

	 อีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ถามอาชีพ	 คือ	 การคาดหมายว่าคู่สนทนาของเรา

ประกอบอาชีพอะไร	 ใช้รูปแบบประโยคค�าถามว่า	 ...	 	 ...	 (หล่า)	 อาชีพ.....	

	(ฝาย	คง)	

	 Misaki	ชาวญีปุ่น่	และ	Ali	ชาวสงิคโปร์	 ท้ังสองไปพบกนัท่ีสปอร์ตคลับ

แห่งหนึ่ง

	 A:	

	 	 (ซิน	โหลย	เต็น	จิ	หล่า	สี่)	 	 ขอโทษ	คุณชื่อว่าอะไร

	 M:	    

	 	 (เต็น	โตย	หล่า	มิซากิ	ก่อน	อัญ	เต็น	อัญ	หล่า	สี่)		

	 	 ชื่อฉันคือ	มิซากิ	ส่วนคุณ	คุณชื่อว่าอะไร

	 A:	   

	 	 (เต็น	โตย	หล่า	อาลี)	 	 ชื่อผมคืออาลี

   

	 	 (จิ	หล่า	เญิน	เวียน	สื้อ	กว๊าน	เหญิต	ฝาย	คง)

	 	 คุณเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นใช่ไหม

	 M:	 Ồ  

	 	 (โอ่	คง	โตย	หล่า	ซิญ	เวียน	ก่อน	อัญ	อัญ	หล่าม	เหง่	สี่)

	 	 โอ้	ไม่	ฉันเป็นนักศึกษา	ส่วนคุณ	คุณประกอบอาชีพอะไร

	 A:	   

	 	 (โตย	หล่า	เทือง	ซา)	 	 ผมเป็นนักธุรกิจ

	 M:	  

  (ซนิ	โหลย	โตย	ก๊อ	กว่ก	แฮ่น	กัป	เอ๋อ	หญ่า	เบย	เส่อ	ต่าม	เบยีต	อญั	แญ้)

	 	 ขอโทษ	ฉันมีนัดที่บ้านตอนนี้	ลาก่อนนะ

	 A:	

	 	 (จ่าว	จิ	แฮ่น	กัป	หล่าย	จิ)	 	 สวัสดีคุณ	แล้วพบกันใหม่

 บทสนทนาน้ี	 ใช้ค�าถามเรือ่งอาชีพทัง้สองแบบ	คอื	 การถามแบบคาดหมายว่า 

คูส่นทนาของเราจะประกอบอาชพีอะไร 

	 คุณเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นใช่ไหม	 และการถามโดยใช้

รูปแบบว่า	 	คุณประกอบอาชีพอะไร

มาแลกเปล่ียนเป็นค่าจ้างน�าทางด้วยคอืลกูปัด	 ชาวบ้านทีส่นุทรภูเ่ดนิทางไปพบตอนแรกนัน้ 

เป็นชาวกะเหรี่ยงก่อน	แล้วเขาจะพาไปพบชาวละว้าที่เป็นคนเคยเห็นเจดีย์อีกทีหนึ่ง

	 หน้ากระดาษหมดอีกแล้วยังไปไม่ถึงเจดีย์ที่บรรจุปรอทเลย	 คงต้องยืดต่อไป

อีก	1	ตอน	แต่คราวนี้ผมรับรองว่าปิดเรื่องได้จริงแน่ครับ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

	 บทความนี้เป็นการแนะน�าเบื้องต้นให้ผู้อ่าน

ทราบถงึอาเซม	โดยจะแบ่งออกเป็น	2	ตอน	โดยตอนแรก

เป็นการน�าเสนอถึงที่มาและโครงสร้างของอาเซม	

และตอนจบเป็นการน�าเสนอพัฒนาการประชุม

ผู้น�าอาเซมล่าสุด

	 	 	 	 	 อาเซม	 (ASEM)	 เป็นชื่อย่อของการประชุม 

เอเชยี-ยโุรป	(Asia-Europe	Meeting)	ซึง่มีทีม่าจากการริเริม่ระหว่างสงิคโปร์และฝรัง่เศส 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทสี�าหรบัผูน้�าประเทศเอเชียและประเทศยุโรปพบปะ

หารือเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ	 เพื่อกระชับความสัมพันธ	์

ขยายความร่วมมือ	และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน	อาเซมเป็นเวทีส�าหรับ

การหารอื	(Dialogue)	มากกว่าการเจรจา	เพือ่ให้มผีลบงัคบัใช้เป็นรปูธรรม	โดยครอบคลมุ 

3	เสาหลัก	ได้แก่	1)	การเมือง	2)	เศรษฐกิจ	และ	3)	สังคม	วัฒนธรรม	และอื่นๆ	

	 การประชุมผู้น�าอาเซมก�าหนดจัดขึ้นทุก	2	ปี	โดยประเทศสมาชิก	อาเซม-

ฝ่ายยุโรปและฝ่ายเอเชียสลับกันเป็นเจ้าภาพ		ทั้งนี้	อาเซมเป็นกรอบความร่วมมือ

ระดับผู้น�ากรอบเดียวระหว่างภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคยุโรปในขณะนี้

	 สถานภาพปัจจบุนั	อาเซมประกอบด้วยสมาชกิ	46	ประเทศ	และ	2	องค์การ	

ได้แก่	ประเทศสมาชกิฝ่ายยโุรป	27	ประเทศ	ประเทศสมาชกิฝ่ายเอเชยี	16	ประเทศ	

ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มอาเซียน	 10	 ประเทศ	 และกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและ

เอเชียใต้	 (Northeast	 and	South	Asia	 :	NESA)	 6	ประเทศ	ประเทศสมาชิกฝ่าย	

Temporary	Third	Category	3	ประเทศ	และองค์การระดับภูมิภาค	2	องค์การ

	 การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซมไม่มีส�านักเลขาธิการ	 แต่ประสานงานผ่าน

ผู้ประสานงาน	 (Coordinator)	ปัจจุบัน	ผู้ประสานงานฝ่ายยุโรป	 ได้แก่	ประธาน

สหภาพยุโรปกับฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ	(European	External	Action	Service	:	

EEAS)	ประธานกลุ่มอาเซียน	และประธานกลุ่ม	NESA	

 อาเซมมคีวามร่วมมือด้านการเมืองผ่านทางการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศอาเซม 

(Foreign	Ministers’	Meeting	:		ASEM	FMM)	ในอดีต	การประชุม	ASEM	FMM	

ได้จัดขึน้ทกุปี	อย่างไรก็ตาม	ท่ีประชมุ	ASEM	FMM	6	เมือ่วนัที	่17	-	18	เมษายน	2547  

ณ	เมือง	Kildare	ไอร์แลนด์	ได้มีมติให้จัดการประชุม	ASEM	FMM	ขึ้นทุก	2	ปี	

โดยจัดสลับกับการประชุมผู้น�า	ASEM	

	 ในล�าดับต่อมา	 มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส	 ASEM	 (Senior	 Officials’ 

Meeting	 :	 ASEM	 SOM)	 ก�าหนดที่จะจัดขึ้นตามความจ�าเป็น	 อย่างน้อยที่สุด 

ปีละ	2	ครั้ง	ก่อนการประชุม	ASEM	FMM	และการประชุมผู้น�า	ASEM	

 นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองอื่นๆ	 อาทิ	 

การประชุมสัมมนาอาเซมเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย	(ASEM	Conference	on 

Counter-Terrorism)	และการประชมุอาเซมอย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยสทิธมินษุยชน 

(Informal	ASEM	Seminar	on	Human	Rights)	

	 อาเซมมคีวามร่วมมอืด้านเศรษฐกจิผ่านทางการประชุมรฐัมนตรีเศรษฐกจิ	

(ASEM	 Economic	 Ministers’	 Meeting	 :	 EMM)	 ก�าหนดที่จะจัดขึ้นทุก	 2	 ปี	 

โดยความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจินัน้	 อาเซมจะใช้เวทแีต่ละเรือ่งเฉพาะไป	 ได้แก่	

การประชุมรัฐมนตรีคลัง	ASEM	(ASEM	Finance	Ministers’	Meeting	:	ASEM	

FinMM)	มีการประชุมรัฐมนตรีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (ASEM	Small	

and	Medium	 Enterprises	 (SMEs)	Ministerial	Meeting)	 การประชุมเจ้าหน้าที่

อาวุโสด้านการค้าและการลงทุน	 (ASEM	 Senior	 Officials’	Meeting	 on	 Trade	

and	 Investment	 :	 ASEM	 SOMTI)	 การจัดการประชุมการค้าและการลงทุน

อย่างไม่เป็นทางการ	 (Informal	 ASEM	 SOMTI)	 การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน	

(ASEM	 Ministerial	 Conference	 on	 Energy	 Security)	 การประชุมรัฐมนตรี-

คมนาคม	 (ASEM	 Transport	 Ministers’	 Meeting)	 การประชุมอธิบดีศุลกากร	

(ASEM	Customs	Directors	General	 /	Commissioners’	Meeting)	 	นอกจากนี้	 

ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการคลัง	 อาทิ	 การริเริ่ม 

การต่อต้านการฟอกเงินอย่างเป็นทางการ	และการประชุมสภาธุรกิจเอเชีย-ยุโรป	

(Asia-Europe	Business	Forum	:	AEBF)	เป็นต้น

	 อาเซมมคีวามร่วมมอืด้านสงัคม	วฒันธรรม	และอ่ืนๆ	 ผ่านทางการประชมุ

รฐัมนตรวีฒันธรรม	ASEM	(ASEM	Cultural	Ministers’	Meeting)	โดยความร่วมมอื

ทางด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 และอื่นๆ	 นั้น	 อาเซมจะใช้เวทีแต่ละเรื่องเฉพาะเฉก

เช่นเดยีวกบัด้านเศรษฐกจิ	 เช่น	 การประชมุรฐัมนตรศีกึษาธกิาร	 (ASEM	Education	

Ministers’	 Meeting)	 การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม	 (ASEM	 Environment	

Ministers’	Meeting)	การประชมุรฐัมนตรแีรงงาน	(ASEM	Labour	and	Employment 

Ministers’	Meeting)	การประชุมรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

(ASEM	 Information	 and	 Communication	 Technology	 (ICT)	 Ministerial	 

Meeting)	 การประชุมหารือระหว่างความเชื่อ	 (ASEM	 Interfaith	 Dialogue	 :	 

ASEM	IFD)	

	 พฒันาการปัจจบุนั	ได้มกีารจดัประชมุสดุยอดอาเซม	ครัง้ที	่11	 (11th	ASEM	

Summit	 :	 ASEM	 11)	 ณ	 กรุงอูลานบาตอร์	 มองโกเลีย	 ระหว่างวันที่	 15	 -	 16	

กรกฎาคม	2559	ที่ผ่านมา	การเข้าร่วมการประชุมจะเป็นโอกาสอันดีของไทยใน

การเสรมิสร้างภาพลกัษณ์และความเชือ่มัน่	 รวมท้ังส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีพหภุาคี	

เพือ่ผลกัดนัประเดน็ทีไ่ทยให้ความส�าคญั	 อาท	ิ การส่งเสรมิความเชือ่มโยง	 การพัฒนา-

อย่างยั่งยืน	 ความอยู่ดีกินดีของประชาชน	 รวมทั้งความร่วมมือระหว่างเอเชีย

กับยุโรปในการรับมือกับความท้าทายต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การค้ามนุษย์และการโยกย้าย

ถ่ินฐานแบบไม่ปกต	ิทัง้น้ี	ไทยจะเสนอจัดการประชุมเพือ่พจิารณาแนวทางส่งเสริม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับตอนนี้	 ผู้เขียนขอจบการน�าเสนออาเซมเบื้องต้นเพียงเท่านี้	 ขอให ้

ผู้อ่านตดิตามอ่านรายละเอียดการจัดประชุมสดุยอดอาเซม	คร้ังที	่ 11	มารู้จักอาเซม 

กันเถอะ	(ตอนจบ)	ในฉบับหน้านะครับ

มารู้จักอาเซมกันเถอะ (ตอนแรก)

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

http://www.aseminfoboard.org/about



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

 การปรุงสุกแล้ว	 	 เนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนจะท�าให ้

การยึดจับของไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศอ่อนตัวลง 

ท�าให้ไลโคปีนถกูร่างกายน�าไปใช้ได้ดีกว่า	 นอกจากนี้ไลโคปีน 

เป็นสารอาหารที่ละลายได้ดีในไขมัน		ถ้าใช้น�้ามันปรุง 

กบัมะเขือเทศด้วยจะย่ิงท�าให้ร่างกายดึงไลโคปีนไปใช้ได้ดีข้ึน 

อย่างไรกต็าม	มคี�าแนะน�าให้ผูห้ญงิทานมะเขอืเทศสดด้วย 

เพราะมะเขือเทศสดมีวิตามินซีสูงและมีใยอาหาร	 

ท�าให้ผิวพรรณดี		ส่วนผู้ชายควรทานแบบท�าให้สุกแล้ว 

เพือ่ให้ร่างกายได้รบัสารไลโคปีนทีจ่ะช่วยป้องกนัโรคมะเรง็- 

ต่อมลูกหมาก

	 เนือ่งจากมะเขอืเทศมโีพแทสเซยีมสงูมาก		จงึไม่เหมาะกบัคนป่วยทีเ่ป็นโรคไต 

หรอืผู้ท่ีมโีพแทสเซียมในเลือดสงู		เพราะร่างกายอาจขบัโพแทสเซยีมออกไม่หมด 

ส่วนคนทีเ่ป็นกรดไหลย้อน		กไ็ม่ควรทานมะเขอืเทศมากเกินไปเช่นกัน		เพราะมะเขอืเทศ

มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ		ถ้าทานมากอาจท�าให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้		ส�าหรับ

คนอ้วนหรือคนท่ีอยากลดน�า้หนกัสามารถทานได้อย่างสบายใจ		เพราะมะเขอืเทศ 

1		ผล	มีน�้าตาลน้อยและให้พลังงานน้อย		แต่ถ้าใครทานมากเกินไปก็มีผลเสีย

เช่นเดียวกัน		กล่าวคือ	จะมีอาการเลือดก�าเดาไหล		ปัสสาวะบ่อยมีลักษณะขุ่น

เหมือนมีกรวดทราย		เหนื่อยง่าย		หายใจหอบ		และผมร่วง

 อาจารย์แววตา		เอกชาวนา			นักโภชนาการบ�าบัดและผู้เชี่ยวชาญเรื่อง

อาหารเพื่อสุขภาพ		ให้ค�าแนะน�าว่าการดื่มน�้ามะเขือเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น 

ท�าได้		2		วิธี		คือ

 1. ดืม่ก่อนอาหาร	คอืตอนท้องว่าง	โดยหยดน�า้มนัลงไปในน�า้มะเขอืเทศด้วย	 

เพื่อช่วยในการดูดซึมของร่างกาย

 2.  ดืม่หลงัอาหาร 	หลงัจากทานอาหารสามารถดืม่น�า้มะเขอืเทศตามได้ทนัท	ี

โดยไขมันในอาหารที่ทานเข้าไปจะช่วยในการดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้น

	 ส�าหรับคนที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศ	เพราะไม่ชอบกลิ่น		ให้น�ามะเขือเทศ

ไปป่ันใส่น�า้แขง็หรอืโยเกร์ิตผสมน�า้ส้มสด		น�า้มะนาว		หรอืน�า้ผึง้	เพือ่ให้มรีสเปรีย้ว 

รสหวาน	กส็ามารถทานได้ง่ายขึน้		โดยปกติเราควรด่ืมน�า้มะเขอืเทศไม่เกนิ		2		แก้ว 

หรอื		2		กล่องต่อวนั	เพราะมะเขอืเทศมโีพแทสเซยีมสงูมาก	และถ้าเป็นน�า้มะเขอืเทศ 

แบบกล่องต้องเลอืกประเภททีม่ปีรมิาณโซเดยีมต�า่		เพราะไม่เช่นนัน้ร่างกายจะได้รบั 

โซเดยีมมากเกินไปจากโซเดยีมทีเ่ตมิเข้ามา		ท�าให้มคีวามเสีย่งเป็นโรคความดนัโลหติสงู

และโรคไต

	 	 	 	 	 สารพันประโยชน์ของมะเขือเทศไม่ว่าจะทานสดๆ	 หรือการดัดแปลงก็ให้

ประโยชน์แก่เราทั้งนั้น	 	ดังนั้นอย่าลังเลที่จะเติมมะเขือเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของ

มือ้อาหารหรอืเป็นเครือ่งดืม่ประจ�าทุกวนั					เรากจ็ะได้รบัวติามนิแร่ธาตอุย่างเตม็เป่ียม 

ท�าให้เราสดชื่น		และมีผิวสวยควบคู่กับสุขภาพที่ดี

“น�้ามะเขือเทศ	 	 ของดีดื่มทุกวัน	 	 สัมผัสมหัศจรรย์ของพืชสีแดง”	 ค้นเมื่อ	 14	 

	 พฤษภาคม	2558,	จาก	http://health.kapook.com/view115135.html

“ดืม่น�า้มะเขือเทศช่วยให้ผิวขาวจรงิหรอื?	 ดืม่มากไปจะเป็นอนัตรายหรอืเปล่า?”		 

	 ค้นเมื่อ	14	พฤษภาคม	2558,	จาก	http://women.sanook.com

รูปภาพจาก		http://women.sanook.com/35549/

ความมหัศจรรย์ของไลโคปีน

มะเขือเทศสดหรือปรุงสุก อย่างไหนดีกว่ากัน

 เครือ่งด่ืมมาแรงของคนรักสขุภาพตามกระแสในกลุม่คนวยัรุน่ 

คนวยัท�างาน		ท่ีต้องการมผีวิสวย		หรอืผวิขาวใสขึน้		ยิง่เว็บไซต์ต่างๆ 

ที่มีการรีวิวผลการด่ืมน�้ามะเขือเทศแล้วท�าให้ผิวขาวใสขึ้น	

สิง่นีจ้ะเป็นความจริงหรอืไม่		หรอืจะเป็นแค่การโฆษณาเท่านัน้

	 มะเขือเทศผลสีแดง	กลมๆ		มีสารอาหารอยู่มากมาย		

ตามข้อมลูโภชนาการของเวบ็ไซต์	 usda.gov	 กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์		สหรัฐอเมริกา		ระบุว่า	มะเขือเทศ		100		กรัม 

ให้พลังงาน	18	แคลอรี	 	น�้า	94.34	กรัม		โปรตีน	0.95	กรัม		

ไขมัน	0.1	กรัม	 	คาร์โบไฮเดรต	4.01	กรัม	 	 ไฟเบอร์	0.7	กรัม		

น�้าตาล	2.49	กรัม		แคลเซียม	11	มิลลิกรัม		ธาตุเหล็ก	0.68	มิลลิกรัม		

แมกนีเซียม	9	มิลลิกรัม		ฟอสฟอรัส	28	มิลลิกรัม	โซเดียม	11	มิลลิกรัม

โพแทสเซียม	218	มิลลิกรัม		สังกะสี	0.14	มิลลิกรัม		วิตามินซี	22.8	มิลลิกรัม	 

โฟเลต	13	μg	วิตามินเอ	489	IU	วิตามินอี	0.56	มิลลิกรัม		วิตามินเค	2.6	μg		ลูทีน 

และซีแซนทีน	123	μg		นอกจากนี้ยังมีเบต้าแคโรทีน		ไลโคปีน		และวิตามิน 

อีกหลายชนิด		โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซีซึ่งมีมากในมะเขือเทศ		วิตามิน

ทั้งสองชนิดนี้เป็นส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างและบ�ารุงผิวให้แข็งแรง	 	บางคน 

เชือ่ว่าทานน�า้มะเขอืเทศแล้วท�าให้ผวิขาว	 	แต่ความจริงแค่บ�ารุงผิวพรรณให้ดข้ึีน 

เท่านั้น			รองศาสตราจารย์	ดอกเตอร์	รัชนี		คงคาฉุยฉาย		อาจารย์ประจ�าสถาบัน

โภชนาการ		มหาวทิยาลยัมหิดล		กล่าวว่าในน�า้มะเขอืเทศมเีบต้าแคโรทนี		สารไลโคปีน 

และเม็ดสีส้มแดงของมะเขือเทศเม่ือทานเข้าไปเป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน ๆ 

และมากเพยีงพอ  จะท�าให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่  อมชมพไูด้ แต่ไม่ใช่สผีวิท่ีแท้จริง 

และไม่อยู่คงทนถาวร	เพราะถ้าหยุดรับประทานไปเพียง		1		สัปดาห์	สีผิวก็จะ

กลับมาเหมือนเดิม

	 ไลโคปีน	(lycopene)		เป็นสารตวัหนึง่ในกลุม่แคโรทนีอยด์		พบในผกัผลไม้

ที่มีสีส้ม		สีแดง		เช่น	แตงโม	มะละกอ		ฟักข้าว		 	แครอท			เกรปฟรุต		ถือเป็น

สารแอนตี้ออกซิแดนท์		สารตัวนี้พบมากในมะเขือเทศ		จากการศึกษาวิจัยพบว่า 

การรับประทานซอสมะเขือเทศวันละ		48	-	55	กรัม	หรือประมาณ		3		ช้อนโต๊ะ	

หรอืเท่ากบัน�า้มะเขอืเทศ		250		ซซี	ี	ถ้าทานต่อเนือ่งกนั		10		สปัดาห์ขึน้ไป		จะช่วยเพิม่

ปริมาณสารแคโรทีนอยด์ในผิวหนัง		เมื่อผิวหนังโดนแสงแดดจะมีอาการแดง

น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ทานซอสมะเขือเทศถึง		33	%			กลุ่มที่ทานมะเขือเทศ		แสงแดด

จะท�าลายโมเลกลุของ		DNA		ของผวิหนงัน้อยกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้ทาน		และ		procollagen		

ได้ถูกสร้างขึ้น		ใต้ผิวหนังมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทาน	ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลบอก

ว่ามะเขือเทศสด		100		กรัม	จะมีปริมาณไลโคปีนประมาณ	0.9	-	9.30	มิลลิกรัม		

ซึ่งไลโคปีนและวิตามินแร่ธาตุอื่น	ๆ	ในมะเขือเทศ	มีส่วนช่วยบ�ารุงสุขภาพ 

แทบจะทกุส่วนของร่างกาย		โดยงานวจิยัให้ค�ายนืยนัว่ามะเขอืเทศช่วยลดความเสีย่ง 

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก		มะเร็งล�าไส้		มะเร็งปอด		มะเร็งรังไข่		มะเร็งเต้านม  

มะเร็งตับอ่อน		ช่วยดูแลระบบขับถ่าย		ชะลอริ้วรอยแห่งวัย	เพราะมีสารต้าน

อนุมูลอิสระสูง		ช่วยก�าจัดคอเลสเตอรอลไม่ดีที่อยู่ในผนังหลอดเลือด	จึงช่วยลด

ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด			บ�ารุงสายตา	เพราะมีวิตามินเอสูง		รักษา- 

โรคลักปิดลักเปิด	ควบคุมและลดระดับน�้าตาลในเลือด		ป้องกันโรคกระดูกพรุน

เพราะมวีติามนิเคสงู		ช่วยลดอาการบวมน�า้ในร่างกาย	เพราะมะเขอืเทศช่วยควบคมุ 

สมดลุของเหลวในเซลล์และเนือ้เยือ่		ถ้าทานเป็นประจ�าทุกวนัจะช่วยคลายความเครยีดได้

 ถ้าอยากได้รับประโยชน์จากมะเขือเทศให้มากที่สุด	 	ต้องทานแบบที่ผ่าน 

ใครดื่มน้ำามะเขือเทศไม่ได้

ดื่มน้ำามะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์

บรรณานุกรม

น้ำามะเขือเทศดื่มแล้วผิวสวยจริงหรือ?
วิมล  ชีวะธรรม สำ�นักหอสมุดกล�ง



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

    

(อ่านต่อหน้า 10)

 วธิเีขยีนประวตัย่ิอส�าหรบัสมคัรงาน

ให้น่าสนใจ	 เขยีนแบบไหนให้ได้งาน	 ก่อนอืน่

ต้องตรวจสอบกนัก่อนว่า	ประวตัย่ิอของเรา 

มีทักษะต่อไปนี	้ทีจ่ะเป็นใบเบกิทางอยูห่รือเปล่า	? 

ส�าหรับต�าแหน่งงานในใจ

 การสมัครงานในแต่ละยุคและสมัย	

ว่ากันตามจริงงานก็ยังหาไม่ได้ง่ายนัก		บริษัทที่อยากท�าก็ไม่เรียกสัมภาษณ์สักที

บริษัทที่เรียกก็ยังไม่โดนใจ	แต่รู้ไหมที่ยังหางานที่ใช่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้	อาจเป็น

เพราะการเขียนประวัติย่อของเรายังขาดการปรุงรส	จาก	15	ทักษะ	ที่ถ้ามีติดตัว

และมีในประวัติย่อ	รับรองว่างานจะวิ่งเข้ามาหา	จนเลือกแทบไม่ทัน

 แม้บางบริษัทจะไม่ต้องการการท�างาน- 

เป็นทมี	 แต่หากระบทุกัษะนีเ้ข้าไปในประวตัย่ิอ 

นั่นหมายความว่าคุณจะถูกมองเป็นคนที่ท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้ดี	 มีความยืดหยุ่นในตัวเองสูง	

และพร้อมจะรับมือกับความกดดันและความ

แตกต่างทางความคิด	 ที่ส�าคัญยังช่วยบอกให้

คนสัมภาษณ์ได้รู้ว่าคุณจะไม่มีปัญหาร่วมกับ 

เพื่อนร่วมงานแน่นอน

	 โดยเฉพาะการสมคัรงานในต�าแหน่งประเภทท่ีต้องพบปะผู้คน	จ�าเป็นต้อง 

ส่ือสารกับผู้อื่นบ่อย	ๆ	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจะจ�าเป็นมาก	ๆ	ส�าหรับ 

ต�าแหน่งงานเหล่านี้หรือแม้แต่งานประเภทใดก็ตาม	 หากระบุชัดเจนว่ามีทักษะ 

ในการแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดี	คนแบบนี้ใครก็อยากร่วมงานด้วย

	 อกีหนึง่ทกัษะทีค่นท�างานยคุใหม่ควรมตีดิตวัไว้	 เพราะการบรหิารจดัการทีด่ี	

สามารถเรยีงล�าดบัความส�าคญัเป็น	รวมทัง้การวางแผนอย่างชาญฉลาด	จะน�าไปสู ่

ความส�าเรจ็ได้เรว็กว่าคนอืน่	ดงันัน้หากมทีกัษะเหล่านีต้ดิตวัอยูไ่ม่ว่าจะมากหรอืน้อย	

ก็ขอให้ใส่ลงในประวัติย่อด้วย

 ความรู้ทฤษฎีที่เรียนมา	 แต่น�ามาประยุกต์ใช้ท�างานจริงไม่ได้ก็คงไม่มี

ประโยชน์อะไร	 ดังนั้นทักษะในการประยุกต์จึงเป็นความต้องการอันดับต้นของ

บรษิทัและผูป้ระกอบการ	ซึง่หากสามารถแสดงทกัษะในส่วนนีล้งไปในประวตัย่ิอ

หรือการสัมภาษณ์งานได้	จะเป็นการเสริมจุดเด่นในตัวเอง

	 การสื่อสารในที่นี้หมายถึงการพูดและการฟัง	ทั้งสองอย่างควรมีอย่าง 

เท่าเทียมกัน	ไม่ใช่แค่พูดเป็น	 พูดเก่งอย่างเดียว	แต่ในการท�างานควรต้องเป็นผู้ฟัง 

ท่ีดีด้วย	 และควรมีทักษะในการถ่ายทอดความคิดและส่ิงท่ีฟังมาให้กับผู้อ่ืนต่อไป 

ในลักษณะท่ีใจความส�าคัญยังถูกต้องและครบถ้วน	เพ่ือหลีกเล่ียงการบิดเบือนข้อมูล

	 ล�าพงัแค่ความคดิสร้างสรรค์อย่างเดยีวอาจไม่พอ	 ลกัษณะการเป็นพนกังาน

ทีม่แีนวโน้มจะประสบความส�าเรจ็สงูควรมคีวามคดิรเิริม่ท่ีดด้ีวย	 เพราะทักษะนี้

จะเปิดทางให้คุณรู้หน้าที่	 รู้ว่าควรต้องท�าอะไร	 ยังไง	 ไม่ต้องรอให้ใครคอยบอก

คอยสั่งตลอดเวลา

 การท�าได้ทุกบทบาท	 อยู่ในต�าแหน่งหน้าที่ไหนก็ท�าหน้าที่ได้ครบถ้วน	 

ไม่บกพร่อง	ลกัษณะเด่นเช่นนีจ้ะท�าให้ประวติัโดยย่อดนู่าสนใจขึน้มาก	 เพราะแปลว่า

พร้อมจะท�างานที่ท้าทาย	และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

	 ทักษะนี้จ�าเป ็นส�าหรับหลาย

ต�าแหน่งงาน		โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

นักบัญชี	 โปรแกรมเมอร์	 นักวางแผน	

หรือแม้แต ่ต�าแหน่งงานที่ เกี่ยวกับ

เอกสารข้อมูล	 โดยสายงานแล้วหากม ี

ทักษะนี้ติดตัวอยู่จะท�างานได้อย่างลื่น

ไหลมาก	ใครมทีกัษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในประวัติย่อ	คงโดดเด่นกว่าคนอื่น

 ชัดเจนว่าการเรยีนรูไ้ม่มทีีส่ิน้สดุ	 แม้จะหลดุจากสถานะนกัศกึษา	 แต่กย็งัไม่พ้น 

การเรียนรู้เพิ่มเติมในหน้าที่การงาน	 ฉะนั้นหากท�าตัวเป็นน�้าที่ไม่เต็มแก้วได ้

ก็ควรระบุไปในประวัติโดยย่อว่ามีทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่แถมด้วยความ

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 ต้องยอมรบัว่าในยุคท่ีความเป็นไป 

ของโลกหมุนเร็วมาก	 ทักษะในการ

ค้นหาข้อมลูใหม่	ข้อมลูเดด็	ๆ	จงึส�าคญั

ส�าหรับทุกต�าแหน่งงาน	 และทักษะนี้

จะท�าให้ผู้ว่าจ้างเบาใจ	 ไว้ใจได้ว่าไม่จ�าเป็น 

ต้องป้อนข้อมลูให้กส็ามารถค้นข้อมูล

มาประกอบท�างานได้เอง

 ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมโบราณท่ีใช้กันมานาน	 หรือจะเป็นโปรแกรมยุคสมยัใหม่ 

ระบุไปให้หมดและอธบิายให้ชดัเจนในทกุความสามารถ	 อย่าลมืว่าการให้โอกาส

ตัวเองขั้นแรกที่ต้องท�า

	 หากคุณเป็นคนที่ท�าได้หลายหน้าที่	 ท�างานได้หลายอย่างในคราวเดียวกัน	

กอ็ย่าลมืใส่ทกัษะนีล้งไปในประวติัย่อด้วย	 เพราะบรษัิทไหน	ๆ	 กค็งต้องการคนท่ี

มีความสามารถหลากหลายมาร่วมทีมด้วยกันทั้งนั้น

	 ทักษะการเป็นผู้น�าจะท�าให้ทุกคน 

เห็นว่าคุณมีทักษะในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

พ่วงมาด้วย	 ซึง่กเ็หมอืนยงิปืนนดัเดียวได้นก 

2	ตวั	บรษิทัจะได้พนกังานทีส่ามารถจดัการงาน 

ได้ด้วยตวัเอง	 และดมูแีววจะพัฒนาให้เติบโต 

ในสายอาชีพขึ้นไปอีก

	 การเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ง่าย	 อย่างน้อยทักษะนี้ก็ท�าให ้

บรษิทัไว้วางใจได้ว่าคณุจะอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างสบาย	 อกีทัง้ทกัษะการคดิบวก 

ยังอาจเป็นพลังให้เกิดแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ	ได้อีกในอนาคตด้วย

15 ทักษะที่ควรระบุในประวัติ (CV) เพื่อพิชิตตำาแหน่งงานในใจ

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลประวัติใช้ ในการสัมภาษณ์งาน

นายประหยัด เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

รูปที่ 2 ภาพประกอบแทนความหมาย

ทักษะการทำางานเป็นทีม

รูปที่ 3 ภาพประกอบแทนความหมายทักษะการคิดวิเคราะห์

รูปที่ 4 ภาพประกอบแทนความหมายทักษะการค้นคว้าข้อมูล

 รูปที่ 5 ภาพประกอบแทนความหมายทักษะการเป็นผู้นำา

1. ทักษะการทำางานเป็นทีม

2. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3. ทักษะการบริหารการจัดการและการวางแผน

5. ทักษะการติดต่อสื่อสาร

4. ทักษะการประยุกต์

6. ทักษะการคิดริเริ่ม

7. ทักษะการปรับตัว

9. ทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่

10. ทักษะการค้นคว้าข้อมูล

12. ทักษะการทำางานหลายอย่างในคราวเดียวกัน (Multi-Tasker)

11. ทักษะการใช้เทคโนโลยี

13. ทักษะการเป็นผู้นำา

8. ทักษะการคิดวิเคราะห์

14. ทักษะการคิดบวก



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

    

ถาม 1.	 เลือกวิชาลงผิดไม ่มีในสาขาที่ เรียน	 
ถ้าเราไม่ไปสอบถอืว่าเป็นวชิาเกนิไหม	ถ้าไม่บอกเลกิวชิา

	 2.	 เลอืกเรยีนคณะรัฐศาสตร์	 เอกความสมัพนัธ์ไว ้

แต่จะเปล่ียนเป็นเอกการปกครอง		ต้องท�าเรือ่งย้ายไหม

	 3.	 อยากทราบรายละเอยีดวชิาโทของคณะ-

รัฐศาสตร์

ตอบ	 1.	 ถ้านักศึกษาไม่เข้าสอบหรือสอบตกวิชา

ดังกล่าว	จะไม่มีผลอะไร	นักศึกษาไม่ต้องบอกเลิก

	 2.	 การเลือกเรียนสาขาในคณะรัฐศาสตร์	

นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาตามโครงสร้างหลักสูตร

ของสาขาทีจ่ะเรยีน	 เมือ่สอบผ่านครบตามหลกัสตูร

จึงจะไปแจ้งจบหลักสูตรที่คณะรัฐศาสตร์	 คณะจะ

ตรวจสอบว่าเรยีนครบตามหลกัสตูรสาขาใด	 คณะจะ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยให้อนุมัติจบการศึกษา

ในสาขาสอบผ่านตามโครงสร้างหลักสูตรนั้น	

นักศึกษาไม่ต้องท�าเรื่องย้ายแต่อย่างใด

	 3.	 วิชาโทของคณะรัฐศาสตร์	 ให้นักศึกษา

เลอืกเรยีนกระบวนวชิาของคณะใดคณะหนึง่เพยีงคณะเดยีว 

ให้ครบจ�านวนหน่วยกติทีก่�าหนด	(18	หน่วยกติ)	คอื

	 -	คณะนิติศาสตร์

	 -	คณะบริหารธุรกิจ

	 -	คณะมนษุยศาสตร์	(ยกเว้นสาขาสือ่สารมวลชน)

	 -	คณะศึกษาศาสตร์

	 -	คณะรัฐศาสตร์

	 -	คณะเศรษฐศาสตร์

	 -	คณะสื่อสารมวลชน	(MCS)

	 -	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ถาม	 ระบบ	Pre-	degree	มสีาขาวชิาบญัชหีรอืไม่

ตอบ	 การเรียนแบบ	 Pre	 -	 degree	 สามารถเรียน 

ได้ทุกคณะ/สาขาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 

มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาบัญชี 

ในระดบัปรญิญาตร	ีดังน้ันจงึสามารถลงทะเบยีนเรียน 

กระบวนวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีบัญชี	 

เพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตหรือวิชาไว้ล่วงหน้าได้

ถาม อยากจะเข้าเรียนระบบ	 Pre-degree	 ตอนนี้

เรยีน	ปวส.	ปี	2	สาขาบัญชี	จะต้องท�าอย่างไรบ้าง

ตอบ	นกัศกึษาต้องสมคัรเป็นนกัศึกษา	 Pre-degree 

ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม	่

ซึ่งมหาวทิยาลยัเปิดรบันกัศกึษาใหม่ใน	1	 ปีการศกึษา 

แบ่งเป็น	2	 เทอม	คือ	รับสมัครในช่วงเทอม	1	และ 

เทอม	 2	 ตรวจสอบรายละเอยีดการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

ได้ท่ี	www.ru.ac.th	หรือที	่ โทร	0-2310-8615,	0-2310-8623 

กองบรรณาธิการ

    

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัย

ตลาดวิชา	 นับเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา 

ในยคุหนึง่	ซึง่มุง่ให้เกดิการเรยีน	การสอน	การบรกิาร-

ทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงแก่นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป	 และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 

ทีห่ลากหลาย		มหาวทิยาลยัรามค�าแหงจงึมบีทบาท

ต่อสงัคมมาก	 เพราะเปิดโอกาสให้ผูท้ีส่นใจการศกึษา 

ได้เข้าเรยีนในระดบัอดุมศกึษาอย่างไม่จ�ากดัจ�านวน	

และสามารถเลอืกรปูแบบการเรยีนได้	 ท�าให้มนัีกศกึษา 

และบัณฑิตรามค�าแหงเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างมาก	

กระจายไปทัว่ประเทศ	 และมส่ีวนในการพฒันาประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ	

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้สร้างอัตลักษณ์

ให้	 “เดก็ราม”	 มคีณุสมบตัโิดดเด่น	 เฉพาะตน	 ในด้านสงัคม 

กล่าวคอื	มคีวามมมุานะ	อดทนไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค-

ในการเรยีน	มจีติส�านกึและแสวงหาความชอบธรรม

เพือ่มอบให้กบัสงัคมนอกเหนอืไปจากการแสวงหา

ความรอบรู้อย่างถ่องแท้ในศาสตร์สาขาต่าง	ๆ 	เพื่อ 

พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของตนเองแล้ว 

นอกจากนีค้วามตระหนกัในการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม 

ได้สร้างคุณลักษณะให้	 “เด็กราม” มีบุคลิกของผู้ม ี

ความอดทน	 “หนักเอาเบาสู”้ ในบทบาทแต่ละด้านของ 

“เด็กราม”  อาทิเช่น	ด้านสังคมในเรื่องของการเป็น

ผู้มีจิตใจเป็นผู้เสียสละ	มุ่งมั่นท�างานเพื่อประโยชน์

แก่สงัคม	 ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ของชมรมทีห่ลากหลาย 

ที่เปิดโอกาสให้	“เด็กราม”	 ได้ร่วมกับสังคมในการ 

สะท้อนปัญหาและร่วมแก้ไข	เช่น	การจัดตั้งชมรม 

ค่ายอาสาพัฒนา	กิจกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	กิจกรรม-

เพ่ือส่งเสรมิคุณธรรม	 บทบาทเหล่านีท้�าให้	 “เดก็ราม” 

กลายเป็นส่วนหนึง่ของคนรุน่ใหม่ทีต้่องการมส่ีวนร่วม

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ 

ชุมชนมีความน่าอยูข่ึน้	 ส�าหรบัในบรบิทด้านพฤตกิรรม

การแสดงออก	 “เด็กราม”	 เป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรม

ทีเ่หมาะสม	 แม้ว่าสงัคมในมหาวทิยาลยัจะเป็นสงัคม

แห่งการเรยีนรูข้นาดใหญ่	เตม็ไปด้วยผูค้นหลากหลาย	

แต่	 “เด็กราม”	 กลับแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและปรบัตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมทางสงัคม 

ภายในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง 

ได้เป็นอย่างด	ีความอดทนต่อความกดดนั	และมมุานะ

อัตลักษณ์ “เด็กราม”
 จารุวรรณ  ตันวิจิตร

บรรณานุกรม

ในการเอาชนะอุปสรรคปัญหา	 ความยากล�าบาก

ในการเล่าเรียน	 ได้หล่อหลอมให้	 “เด็กราม”	 มี

คุณสมบัติที่สังคมเห็นภาพชัดว่า	 “เด็กราม”	 นั้นมี

ความตั้งใจ	 อุตสาหะ	 อดทน	 และไม่เลือกงาน	 จนม ี

ผู้กล่าวยกย่องชมเชยว่า	“บัณฑิตรามค�าแหงเป็นคน 

ที่รู้จักเสียสละ และไม่เลือกงาน ต่อไปจะเป็นผู้ที่

ด�ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง และมั่นคง”

 อัตลักษณ์	 ดังกล่าวข้างต้นของ	 “เด็กราม” 

และด้วยความคิดแนวบวกที่พวกเขามีต่อตนเอง	

และได้สะท้อนให้สงัคมได้เหน็ว่า	 “เดก็ราม”	 มคีณุภาพ

และมีเอกภาพในการเคารพตนเอง	 รวมทั้งยังศรัทธา	

เชื่อมั่นคุณค่าของผู้อื่น	 ระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์

ให้สังคมเห็นแล้วว่า	พวกเขาคือพลังอันบริสุทธิ์ที่จะ

ช่วยลดปัญหาและความรนุแรงทางสงัคมให้บรรเทาลง 

และน�าพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

   

ธงชัย	สมบูรณ์.	 (2551).	อัตลักษณ์	“เด็กราม” 

 กรุงเทพมหานคร:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

    

    

	 ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบปฏิบัติอ่านเพื่อ

เตรียมตัวสอบปฏิบัติ

	 1.	 ให้นักศึกษามาสอบปฏิบัติในวันพุธที่ 9 

พฤศจกิายน 2559	เวลา	08.00	น.	ณ	โรงยมิเนเซยีม	4 

นักศึกษาคนใดที่มาไม่ตรงเวลาหรือมาเกินเวลา  

30 นาที จะไม่มีสิทธิ์ในการสอบปฏิบัติ

	 2.	 ให้นักศึกษาแต่งกายชุดพลศึกษา	 หรือ

ชดุทีเ่หมาะสมส�าหรบัการออกก�าลงักายมาให้เรยีบร้อย 

นักศึกษาคนใดที่แต ่งกายไม ่ใช ่ชุดพลศึกษา 

หรือชุดที่ไม่เหมาะสมส�าหรับการออกก�าลังกาย 

จะไม่อนญุาตให้เข้าสอบภาคปฏิบัติ

	 3.	 กิจกรรมในการสอบปฏิบัติมี	 2	 รายการ	

ประกอบด้วย

	 	 3.1	 กล้ามท้อง	30	วินาที

	 	 3.2	 วิ่งระยะกลาง

	 	 	 -	 เพศชาย	ระยะทาง	800	เมตร

	 	 	 -	 เพศหญิง	ระยะทาง	400	เมตร

	 4.	 ส�าหรับนักศึกษาที่มีโรคประจ�าตัวให้น�า

ใบรบัรองแพทย์มายืน่กบัอาจารย์ท่ีควบคมุการสอบ

ในวันที่นักศึกษามาสอบปฏิบัติ

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบ

อาจารย์	ดร.ชนะวงศ์		หงษ์สุวรรณ

สำาหรับนักศึกษาที่ทำาการสอบ 

e-Testing รายวิชา HPR 1001

(กีฬาเพื่อสุขภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ที่ยังไม่ได้สอบปฏิบัติต้องอ่านทุกคน



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

   

ขอเชิญนักศึกษาทำาประกันภัยฯ
15 ทกัษะทีค่วรระบฯุ (ต่อจากหน้า 8)

 บอกไปให้ชัดเจน	ต้ังแต่ในประวติัย่อว่าต่อให้เจอ 

ความกดดนัแค่ไหน	 เจ้านายจะเร่งงานยงัไง	 ก็พร้อมรบัได้

และมีความต้องการจะบรรลุเป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อ	

ไม่มีหงุดหงิดหรือถอดใจไปง่าย	ๆ	

 ทกัษะทัง้	15	 ข้อทีก่ล่าวมา	 เป็นทกัษะทีน่กัการศกึษา 

วางไว้ส�าหรบับคุลากรทีส่�าเรจ็การศกึษาควรมสี�าหรบั

การศกึษาในศตวรรษท่ี	 21	 เพราะฉะน้ันบัณฑติทีก่�าลงั 

เตรียมตัวสมัครงานในต�าแหน่งในใจ	ควรน�าทักษะ

ท้ัง	15	ข้อนี	้มาตรวจสอบว่าตัวเราเองมทัีกษะท้ัง	15	ข้อ

เหล่านี้หรือไม่	ถ้ามีข้อใดตามที่กล่าวมาข้างต้น	 

ให้ระบุไว้ในประวัติย่อส�าหรับสมัครงาน	 จะท�าให้

ฝ่ายบุคคลที่พิจารณาประวัติย่อใบประกอบเอกสาร

การสมัครงานรีบติดต่อให้เข้าไปสัมภาษณ์งาน	 และ

ขัน้ตอนทีส่�าคญัอกีขัน้คอื	 การเตรียมตัวสมัภาษณ์งาน 

ควรฝึกซ้อมตอบค�าถามส�าหรบัการสมัภาษณ์ให้พร้อม

ก่อนการสัมภาษณ์จริง	

1.	 เวบ็ไซต์พนัทปิ.“20	 สิง่ทีค่ณุไม่ควรเขยีนใน	 เรซเูม่ 

	 (Resume)”		(http://pantip.com/topic/33275023		 

	 ค้นหาวันที่	8	ก.ค.	2559)

2.	 เว็บไซต์พันทิป.	 “resume	ควรใส่อะไรลงไปบ้าง 

 ให้ดูน่าสนใจ”	 (http://pantip.com/topic/ 

	 33275023		ค้นหาวันที่	8	ก.ค.	2559)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามคำาแหง”

(อาจารย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ประพันธ์)

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

“วันแม่แห่งชาติ”

	 ❀ “จริยวัตร” ของพระองค์ทรงงานหนัก

มุ่งพิทักษ์ “ป่ารักน้ำา” นำาแบบอย่าง

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะทาง

ธรรมชาติจึงสรรค์สร้างอย่างที่เป็น

	 ❀	แม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากกว่ามาก

ทวยราษฎร์พูด “ปากต่อปาก” หลากความเห็น

คลายทุกข์ยากคลายตรากตรำาคลายลำาเค็ญ

ดั่งจันทร์เพ็ญ “ราชินีที่ตระการ”

	 ❀	เด่นคู่บุญบารมีเป็นศรีชาติ

เด่นพิลาสยิ่งนักอัครฐาน

เด่นเยี่ยงอย่างทางธรรมสืบตำานาน

เด่นโอฬารกาลสมัยกลางใจชน

	 ❀	คือ “แม่แบบ” มารดรสั่งสอนลูก

คือโซ่ทองพันผูกทุกแห่งหน

คือมิ่งเกล้าชาวไทยในสากล

คือมรรคผลเสียงขานรับเพราะจับใจ

	 ❀	แม่แห่งชีพแม่แห่งชนแม่แห่งชาติ

กราบพระบาทโลกแซ่ซ้องก้องไถง

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแผ่นดินไทย

จารึกนามพระองค์ ไว้ไปนิรันดร์

	 ❀	พระเมตตาการุณอบอุ่นเกล้า

“ข้าพระพุทธเจ้า” เฝ้ามุ่งมั่น

ขอจงรักภักดีด้วยชีวัน

เทิดพระเกียรติเป็นมิ่งขวัญตราบวันตาย

15. ทักษะการทำางานภายใต้ความกดดัน

สรุป

แหล่งอ้างอิง (ออนไลน์)

   
บุคลากร ม.ร.ปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติวันแม่

 งานสวัสดิการ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

จดัโครงการปฏบัิติธรรมเฉลมิพระเกยีรติวนัแม่แห่งชาติ 

ประจ�าปี	 2559	 “พุทธศาสตร์น�าจิต	 พัฒนาชีวิต	

เพื่อศักยภาพในการท�างาน”	 ณ	 วัดเทพหิรัณย์	

ต�าบลบ้านเชี่ยน	 จังหวัดชัยนาท	 ระหว่างวันที่	

18	 -	20	สงิหาคม	2559	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ 

วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 เป็นประธานให้โอวาท	 มีอาจารย์ 

ดร.สมชยั   อวเกยีรติ  	รองอธกิารบดฝ่ีายสวสัดกิาร 

และบุคลากรท่ีเข้าร ่วมโครงการมาร่วมด้วย	 

เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	

อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสน้ี	ผศ.วฒิุศกัดิ ์อธกิารบด ีม.ร. กล่าวว่า	

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้	 

เป็นโอกาสดีที่บุคลากรจะได้ร่วมกันท�าความดี

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนินีาถ	 และจะได้รบัการปลกูฝังจรยิธรรม

และคณุธรรมโดยตรงจากพระอาจารย์	 เมือ่กลบัมาแล้ว

ขอให้น�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็น

หลักในการด�าเนินชีวิตและพัฒนาศักยภาพ 

ในการท�างานให้มากขึ้น	

 “สมัยก่อนผมเป็นคนหนึ่งท่ีเข้าวัดปฏิบัติ-

ธรรมเป็นประจ�ามาตลอด 13 ปี โดยจะเข้าวัด 

ช่วงวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ ท�าให้เชื่อว่า  

เมื่อเข้าปฏิบัติธรรมแล้ว ท�าให้เราเกิดความสงบ 

ได้มเีวลาทบทวนเรือ่งราวในชวีติ และได้ปล่อยวาง

จากโลกภายนอก เหมือนเป็นปาฏิหาริย์ทางจิต 

เมือ่ปฏบิตัธิรรมเสรจ็แล้วท�าให้เรามสีต ิและมสีมาธิ

ในการด�าเนนิชวีติมากขึน้ ฉะนัน้แล้ว ขอให้ทกุท่าน

มีความสุขกับการเข้าปฏิบัติธรรม และขอให้น�า

ค�าสอนไปประยกุต์ใช้ในการท�างาน และอยูใ่นสงัคม

ได้อย่างมีความสุข”

   

ม.ร.จัดเทศกาลสารทจีน

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	

เป็นประธานเปิดโครงการเรียนภาษาจีนผสาน-

วัฒนธรรม	 “เทศกาลสารทจีน” โดยมี	 อาจารย์ 

ดร.สมชยั  อวเกยีรต ิ รองอธิการบดีฝ่ายสวสัดิการ	

พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวชิาภาษาจนีและบุคลากร 

ทีเ่รยีนภาษาจนี	 ร่วมในงาน	 เมือ่วนัที	่ 16	สงิหาคม	2559	

ณ	ห้องประชุมอาคารคณะวิทยาศาสตร์

	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัย์สิน- 

ทางปัญญา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	จะจัดโครงการ

อบรมทักษะการประกอบอาชพีเบือ้งต้น	รุน่ที	่2	หลกัสตูร 

“การท�าธุรกิจขนมไหว้พระจันทร์และขนมเปี๊ยะ” 

ในวันที่ 3-5 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ ห้องปฏิบตักิารอาหารและโภชนาการ อาคารศรชีมุ 

ชั้น 2 ห้อง 205 

	 ผู ้สนใจเข้าอบรมติดต่อได้ที่ศูนย์บ่มเพาะ-

วสิาหกจิและจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	ชั้น	 1	 อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์	 

โทร.	0-2310-8884



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน 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

   

ม.ร.ขยายเวลาการรับสมัคร นศ.MBA

	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขา

วิชาการเงินและการธนาคาร	 (MBA	 in	 Finance	

and	 Banking)	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	ขยายเวลารบัสมคัรนกัศกึษาใหม่	รุน่ที	่1

ประจ�าปีการศกึษา	2559	ตัง้แต่บดันี ้- 20 กนัยายน 2559 

	 หลกัสตูรเป็นการเรยีนแบบ	 Block	 Course 

	ตลอดหลกัสตูร	1	ปี	8	เดอืน	เรยีนวนัเสาร์	ค่าใช้จ่าย

ตลอดหลักสูตร	179,000	บาท	(แบ่งช�าระ	7	งวด	

ผ่อน	0%	นาน	3	 เดือน	ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต)	

โดยเปิดรบัสมคัรผูส้�าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรี

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 คัดเลือกโดยการ

สอบสมัภาษณ์	มีการศกึษาดงูาน	ณ	ตลาดหลกัทรพัย์

โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	พร้อมรับประกาศนียบัตร

	 	 	 	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

สมัครได้	 ณ	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร	อาคารสุโขทัย	

ชั้น	 15	ห้อง	 1501	และ	วิทยาเขตบางนา	อาคาร

อ�านวยการใหม่	 ชั้น	 1	 โทร.	 0-2310-8941,	 085-

246-6665,	 082-345-9491	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

และสมัครออนไลน์ได้ที่	 www.mbafin.ru.ac.th,	

www.mbafinru.com

คณะนติ ิฯ (ต่อจากหน้า 12)

 “ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจชมการแสดงจาก

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และย้อนอดีตไปด้วยกัน พร้อมท้ัง

สังเกตการกระท�า สถานภาพ บทบาทและหน้าที่

ของคนในสังคมยุคนั้น และร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์

ตามหลักกฎหมายที่สอดแทรกอยู่ในการแสดง  

เพ่ือให้ได้ท้ังความรู้และความบันเทิง และขอขอบคุณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มาร่วมแสดงเปิดโรงในชุด 

“ร�าพลายชุมพล” ครั้งนี้ด้วย”  

   

ม.ร. เปิดรับ ป. โท การจัดการทางการเมือง

 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

เปิดรับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุกสาขาวิชา	 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	

โครงการศึกษาภาคพิเศษ	หลักสูตรรัฐศาสตร-

มหาบัณฑิต	โครงการการจัดการทางการเมือง	 

รุ่นที่	 14	ประจ�าปีการศึกษา	2559	 	 จัดการศึกษา

แบบ	Block	Course	เรยีนวนัจนัทร์	-	วนัพฤหสับดี	

เวลา	 17.00-21.00	 น.	 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

รวมศึกษาดูงานภายในประเทศ	 154,000	 บาท	

(แบ่งช�าระ	5	งวด)	คดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ์

 ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แต่บัดนี ้- 15 กนัยายน 2559 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานโครงการฯ	

อาคารคณะรฐัศาสตร์	 (อาคาร	2)	ชัน้	 3	 ห้อง	304	

โทร.	 0-2310-8483-9	 ต่อ	 36,	 0-2310-8492,	 

0-2310-8471,	081-617-9825

   
ตรวจเยี่ยมหอพักที่ราม  
โครงการหอพักติดดาว

 คณะกรรมการตรวจเย่ียมหอพัก	 ม.ร.	

ตรวจเยีย่มหอพกัทีเ่ข้าร่วมโครงการ	 “หอพกัตดิดาว” 

ครัง้ท่ี	 8	 ในพ้ืนท่ีบรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	

(หวัหมากและวทิยาเขตบางนา)	 เพ่ือประเมนิคุณภาพ

หอพักตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการภาค-

ประชาชน	 ม.ร.	 ก�าหนด	 	 ระหว่างวันที่	 18	 -	 24	

สิงหาคม	2559	 	 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	

ได้แก่	 สน.หัวหมาก	 สน.อุดมสุข	 ส�านักงานเขต-

บางกะปิ	 ส�านักงานเขตประเวศ	 กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์และมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง

 โครงการ	“หอพักติดดาว”	 เป็นการจูงใจ 

ให้ผู้ประกอบการหอพักโดยรอบ	ม.ร.	ได้มีการ

พัฒนาคุณภาพหอพักให้มีความสะอาด	ปลอดภัย	

และใส่ใจผู้พักอาศัย		เพื่อให้นักศึกษาได้อาศัย 

ในหอพักได้อย่างอบอุ่นและปลอดภัย

รับน้องใหม่คณะวิทย์ฯ (ต่อจากหน้า 1)

“เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสมดั่งเป็นศิษย์ราม”	

ภายใต้กจิกรรม	“กล้าใหม่	คณะวทิย์	จติสาธารณะ”	ในครัง้นี	้

ถือเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี	 1	 ได้มา 

ท�ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบสร้างสรรค์สังคม	 

มุ่งเน้นการปลูกจิตส�านึกจิตสาธารณะ	และพัฒนา- 

ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ 

สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	 ซึง่นกัศกึษาได้รบั

ท้ังความรู้และความบันเทิง	 อีกทั้งยังสามารถน�าไป

บรูณาการให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนและการใช้ชวีติ

ประจ�าวันได้อีกด้วย

 กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย	ร่วมพัฒนา

และปลูกต ้นไม ้ ในบริ เวณพื้นที่ โครงการวิจั ย

ศู นย ์ เ รี ยนรู ้ ก า ร เ กษตรอินทรี ย ์ วิ ถี พอ เพี ย ง 

ตามแนวพระราชด�าริ	 อาทิ	 ต้นหม่อน	 ต้นตะคึก	 

ต้นแคบ้าน-แคนา	ต้นไผ่	ฯลฯ	และศกึษาดงูานการปลกูพืช 

และเลีย้งสัตว์	 รวมทัง้ฝึกการท�านาหว่านในแปลงนาสาธติ

ของมหาวิทยาลัย	 ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการ

สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างรุน่พีรุ่น่น้องและฝึกความ-

สามัคคีด้วย				



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๐) วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

   
 

	 อาจารย์-เจ้าหน้าท่ีคณะนิติศาสตร์ร่วมแสดง

วรรณคดีวิจักษ์ขุนช้างขุนแผน	 ตอนขุนช้างถวายฎีกา	

สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะ

พยาน-การว่าความและการจัดท�าเอกสารทางกฎหมาย	

ระหว่างสมัยโบราณและปัจจุบัน	

   รองศาสตราจารย์ทองสุก 

กรัณยพัฒนพงศ์ รองอธิการบดี

ฝ่ายสิทธิประโยชน์	 เป็นประธาน

เปิดโครงการ	“วรรณคดีวิจักษ์ 

ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้าง- 

ถวายฎีกา”	 	จัดโดยคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		โดย

มีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาร่วมงาน	 เมื่อ

วันท่ี	8	สิงหาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	1303	อาคาร	1 

คณะนิติศาสตร์

 โอกาสน้ี	รศ.ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์	กล่าวว่า 

การแสดงวรรณกรรมวิจักษ์ขุนช้างขุนแผน	 

ตอนขุนช้างถวายฎีกา	 จัดข้ึนเพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา

และประชาชนได้ทราบถึงการแจ้งความร้องทุกข์	

การมีหมายเรียกไปเป็นพยานในศาล	 และการเตรียมตัว 

 

ม.ร.ประกาศคัดเลือกนักศึกษา

รับรางวัลเพชรน้ำาหน่ึง-เพชรประดับราม

คณะนิติฯสอนกฎหมายผ่านวรรณคดี

 ถวายราชสักการะ นายจักรกฤช		ศรีธนกฤช		ผู้อ�านวยการกองกลาง	ม.ร.เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

วางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	4 

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”	 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 18	 สิงหาคม	 2559	 

ณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
 

   
 

	 รามค�าแหงเชิญอาจารย์แนะแนวเข้าร่วม

สัมมนา	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีในวันที่	4	ตุลาคม	2559	พร้อมฟัง

การบรรยายพิเศษ	 “ครูทันสื่อ	 :	 ในยุคดิจิตอล	 4.0” 

โดย	นักวิชาการด้านการสื่อสาร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต	 รองอธิการบด-ี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 เปิดเผยว่าคณะกรรมการ	

ประชาสัมพันธ์	ม.ร.	จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนว	

จากโรงเรียนมัธยมศึกษา	 คร้ังท่ี	 12 ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 

เวลา	08.30	 -	16.30	น.	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต ์

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย	

กับอาจารย์แนะแนวและเพื่อให้อาจารย์แนะแนว	 

มีความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน	 รวมท้ัง 

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัย-	

รามค�าแหงในปัจจุบัน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ 

แนะแนวแก่นักเรียนต่อไป	

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้จัดการสัมมนา 

อาจารย์แนะแนวมาอย่างต่อเน่ือง คร้ังน้ีเป็นการสัมมนา 

ครั้งที่ 12 ซึ่งการสัมมนาแต่ละครั้งที่ผ่านมา ได้รับ 

ความสนใจจากอาจารย์แนะแนวในเขต กทม. และ 

ต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก การสัมมนา

ครั้งนี้คาดว่าจะมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน

มัธยมศึกษา ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด เข้าร่วม

การสัมมนาจ�านวน 350 คน การสัมมนาครั้งนี้ได้

เชิญผู้แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยเข้าร่วมสัมมนาด้วย เพ่ือรองรับความสนใจ 

ของอาจารย์แนะแนวได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น”

 ส�าหรับการสัมมนาอาจารย์แนะแนว	คร้ังท่ี	12	 น้ี 

มีผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 และการ

บรรยายพิเศษ	เรื่อง	“ครูทันสื่อ : ในยุคดิจิตอล 4.0” 

โดย	นายธาม เชื้อสถาปนศิริ	 นักวิชาการอิสระ

ด้านการสื่อสาร	 รวมทั้งการแนะน�าหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โดย	รศ.สุวรรณี  เดชวรชัย  

ผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล	 พร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์แนะแนว	

	 ขอเชิญอาจารย์แนะแนวที่สนใจเข้าร่วม 

การสัมมนาโดยแจ้งความจ�านงได้ตั้งแต่บัดนี้   

- 15 กันยายน 2559	ที่	งานประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 

โทร.0-2310-8045-7

ม.ร.จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว

ก่อนไปศาล	 รวมทั้งการซักถามพยานในศาลสมัยโบราณและปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นการบูรณาการพันธกิจ

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนวิชากฎหมาย	โดยสอดแทรกความรู้วิชากฎหมาย

ลักษณะพยาน	 (LAW3011)	 และการว่าความและการจัดท�าเอกสารทางกฎหมาย	 (LAW4002)	 ซึ่งท�าให้

นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ	และความบันเทิงพร้อมๆ	กัน

 “วรรณคดีวิจักษ์”	 เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ	 สามารถสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู ่

ของคนสมัยต่างๆ	โดยการสอดแทรกแนวคิด	คติสอนใจและปรัชญาชีวิต	ดังนั้น	วรรณคดีวิจักษ์	จึงมีคุณค่า

ทั้งในด้านประวัติศาสตร์	 สังคม	 อารมณ์และคติสอนใจ	 รวมทั้งการตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมและ

วรรณกรรม	ตลอดจนค่านิยมและความซาบซ้ึง	 ท้ังน้ี	นอกจากจะเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติแล้ว	

ยังเป็นเครื่องเชิดชูอารยธรรมของชาติและมีคุณค่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดี	ท�าให้สามารถรับรู้เรื่องราว

ในอดีตได้อีกด้วย (อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ประกาศคัดเลือก

นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ	 มีกิจกรรม	 หรือ

ผลงานดีเด่น	 น�ามาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของ

มหาวทิยาลยั	เพือ่พจิารณาให้ได้รบัรางวลัเพชรน�า้หน่ึง

และเพชรประดับราม	ประจ�าปีการศึกษา	2559

 คณุสมบตัเิบือ้งต้น	 เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

และก�าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีที	่ 2	 ขึน้ไป	 อายไุม่เกนิ	 27	 ปี 

ไม่เป็นนกัศกึษาปรญิญาที	่ 2	 ไม่เคยเทยีบโอน	มสีถานภาพ	

และไม่เคยได้รบัรางวลัมาก่อน	 มผีลการศกึษา	 คณุลกัษณะ-

พื้นฐาน	มีกิจกรรมดีเด่น	 ผลงานดีเด่น	 และเป็นไป 

ตามเกณฑ์การตดัสินอ่ืนๆ	ทีค่ณะกรรมการฯก�าหนด

 นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะสมคัรเข้ารบัการคดัเลอืก 

สามารถขอรบัและยืน่แบบเสนอชือ่ได้ทีศ่นูย์สหกจิศกึษา

และพัฒนาอาชีพ	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 1 

ภายในวนัที ่16 กนัยายน 2559	สอบถามรายละเอียด 

โทร.0-2310-8503


