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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๑๔

วันที่	๑๗	-	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

ชาวรามคำาแหงรวมพลังปฏิญาณตน	งดเหล้าเข้าพรรษา	ทำาความดีถวายในหลวง

 รามค�าแหงรวมพลงัประกาศเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา ท�าความดีถวายในหลวง”  

ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติตนรักษาศีล  ลดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสุรา 

พร้อมสร้างค่านิยมที่ดี  ปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เป็นประธานรวมพลังชาวรามค�าแหงประกาศเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา ท�าความด ี

ถวายในหลวง”  โดยมีนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อม-

ลงนามปฏญิาณตน ในกจิกรรม “ชาวรามฯ ร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษา ท�าความดีถวายในหลวง”  

ในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามค�าแหงมหาราช  และบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย

 โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ลนีา  ลิม่อภชิาต  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ม.ร. 

และประธานคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการชีน้�า ป้องกนัและแก้ไขปัญหาของสงัคม 

กล่าวว่าตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  ขอความร่วมมือให้สถาบัน

อุดมศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ท�าความดีถวายในหลวง” 

ในช่วงเข้าพรรษา  โดยจดัให้มีการลงนามปฏญิาณตนงดด่ืมสรุาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

พร้อมท้ังประชาสัมพนัธ์ให้เหน็ความส�าคญัของวนัเข้าพรรษา  รวมถงึพษิภยัและผลกระทบ 

จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 “คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการชี้น�า ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม และ 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  เล็งเห็นถึงความส�าคัญของผลกระทบที่เกิดจากปัญหา 

การด่ืมสุรา  จงึจดัโครงการ ‘ชาวรามฯ ร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษา ท�าความดีถวายในหลวง’  

ในโอกาส “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ขึ้น  เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน 

ตระหนักถึงพษิภยัและผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์  ร่วมใจกนัลงนาม

ปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  และท�าความดีถวายในหลวง”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักด์ิ  อธิการบดี ม.ร.  กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รณรงค ์

เอาจรงิเอาจังกับการ ลด ละ เลกิด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์อย่างต่อเน่ืองมาหลายปี  ซึง่ปัญหา

การด่ืมสุรานับเป็นปัญหาส�าคัญที่ก ่อให้เกิด 

ผลกระทบหลายด้าน  ไม่ได้จ�ากัดอยูเ่พยีงตัว 

ของผู้บริโภคเท่านั้น  แต่ยังก่อให้เกิดปัญหา

ความรุนแรงในสังคม ปัญหาอุบัติเหตุ  

อาชญากรรม  รวมถึงปัญหาต่อการพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  

และการพัฒนาประเทศชาติ  



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ชาวรามค�าแหงรวมพลังปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ท�าความดีถวายในหลวง (ต่อจากหน้า 1)

ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

พบว่าปัจจุบันปริมาณการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

ของคนไทยและจ�านวนนักด่ืมหน้าใหม ่ เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนือ่ง  โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคต-

ของชาติ

 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัญหาส�าคัญที่ควร

ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  โดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ก�าหนด

แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์นโยบายด้าน

แอลกอฮอล์ระดับชาติ  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด�าเนินงานควบคุมและลดปริมาณการด่ืม  และป้องกัน 

นักดื่มหน้าใหม่  รวมถึงจ�ากัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 “เยาวชนคือวัยที่ต้องระวังตัวไม่ให้ถูกชักจูงเข้าไปอยู่ในวงจรของการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

ต้องหมั่นเตือนตัวเองและคนรอบข้าง  วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี  เป็นโอกาสด ี

ทีช่าวรามค�าแหงทกุคนจะได้ปฏบิติัตนรกัษาศีล  ร่วมกนัท�าความดีถวายในหลวง  โดยงดดืม่สุราในช่วงเทศกาล-

เข้าพรรษา  ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อตนเองและครอบครวั  รวมท้ังการสร้างจติส�านึกและค่านยิมท่ีดีของสงัคมไทย”

 จากนั้น  อธิการบดี ม.ร. น�ากล่าวประกาศเจตนารมณ์  ความว่า “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า จะงดเหล้า 

ในเทศกาลเข้าพรรษาน้ี  และรักษาศีลเพือ่ถวายเป็นพทุธบูชา  เนือ่งในโอกาสวนังดด่ืมสุราแห่งชาติ  เพือ่ถวายเป็น

พระราชกุศลท�าความดีถวายในหลวงตลอดไป  ด้วยความดีที่ได้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในครั้งน้ี   

ขอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  และองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว

ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป”

      ส�าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การรวมพลังนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรรามค�าแหง  

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา การลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาล- 

เข้าพรรษาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงพิษภัยและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คณะนิติฯจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม

 คณะนิติศาสตร์จดั “โครงการส่งเสรมิคุณธรรม- 

จริยธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง” 

เพือ่เสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม ตามหลกัธรรมาภบิาล

ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีคณะนิติศาสตร์ โดยมี 

อาจารย์วุฒิชัย อ�่าบ�ารุง อาจารย์ประจ�าหลักสูตร

สาขาวชิาพระพทุธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์พทุธโสธร จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เป็นวิทยากรบรรยาย และมีผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ร่วมโครงการฯ เม่ือวนัท่ี 

26  มถินุายน  2560  ณ ห้องประชมุชัน้ 5  คณะนติิศาสตร์  

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ จัดขึ้น

เพื่อสร้างแบบอย่างที่ ดีให้กับบุคลากรรุ ่นหลัง  

ให้มีจิตส�านึกและตระหนักถึงความส�าคัญในการ

ประพฤติตามจรรยาบรรณอันพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ในการท�างาน ความรบัผดิชอบ ความซ่ือสัตย์สจุรติ 

การตรงต่อเวลา  และรกัษาจรรยาบรรณของบุคลากร

ในคณะ โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและน�าไปสู ่

การผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และ

น�าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องน�าทางชีวิตก้าวไป 

อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบัุน และสามารถ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได ้อย ่าง 

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

 บณัฑิตศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เปิดรบัสมัครนักศกึษาใหม่ ระดับบัณฑติศึกษา 

ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 

21 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการตรวจสอบและ 

กฎหมายวิศวกรรม

 ระดับปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

(ปร.ด.) สาขาวชิาการตรวจสอบและกฎหมายวศิวกรรม

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  

โทร. 0-2310-8577-78 ต่อ 236 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

และรายละเอียดได้ที่  www.engrlw.ru.ac.th 

คณะวศิวะรบัสมัคร นศ. บัณฑติศึกษา
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ได้ยินชื่อ รางวัล-

วรรณกรรมแม่น�้าโขง  มานานพอสมควร

 รางวลันีเ้ป็นรางวลันานาชาติในประเทศ

แถบลุม่แม่น�า้โขง คือ เวยีดนาม ลาว กมัพชูา 

เมียนมา จีน(ยูนนาน) และไทย

 รางวลันีม้อบให้แก่นกัเขยีนท่ีมผีลงาน

อันแสดงถึงอัตลักษณ์ประจ�าชาติ ส่งเสริม

สันติภาพ มิตรภาพ และความเข้าใจวิถีชีวิต

ของสังคมและวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาค

 กนกวล ี กนัไทยราษฎร์ นายกสมาคม

นักเขียนแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน-

กรรมการตัดสินรางวลันี ้บอกว่า ปีนีเ้ป็นปีแรก

ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ

จัดงานมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น�้าโขง

 เธอหวังว่า รางวัลนี้จะสามารถสร้าง

ความเข้าใจอันดีในหมู่ประเทศอาเซียน

 การอ่านวรรณกรรมของแต่ละชาติ

น่าจะท�าให้เกิดความรับรู้ และเข้าใจกัน

และกันผ่านตัวอักษร

 รางวัลนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

ประเภทร้อยแก้ว และประเภทร้อยกรอง

 นักเขียนไทยที่ได้รางวัลในปีนี้คือ

 นายวรีะศกัด์ิ จันทร์ส่งแสง ได้รางวลั

ประเภทร้อยแก้ว และ

 นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ได้รางวัล

ประเภทร้อยกรอง

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิดี

ต่อนักเขียนที่ได้รับรางวัลทั้ง ๒ คน และ

  ขอแสดงความชื่นชมต่อสมาคม 

นักเขียนแห่งประเทศไทย ซ่ึงถือเป็น “เจ้าภาพ” 

ของรางวัลนี้

 อายุเป็นเพียงตัวเลข  บทบาททางสังคมก็เป็นเพียงหน้าท่ีท่ีต้องกระท�า  ข้ึนอยู่กับว่าใครจะสามารถ

จัดสรรเวลาของตนเองให้มีค่า  และสร้างประโยชน์ได้มากที่สุด  “ข่าวรามค�าแหง” ขอยกตัวอย่างบัณฑิต 

คณะมนษุยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย  จบการศึกษาด้วยวยั 50 ปี  เกรดเฉลีย่ 3.78  เกยีรตินิยมอนัดับ 1 เหรยีญทอง  

ใช้เวลาเรยีนเพยีง 3 ปี  แม้มีภาระหน้าท่ีทีต้่องท�ามากมาย  และมีใบปรญิญาในครอบครองแล้วถงึ 3 ใบ  แต่ความฝัน

ทีต้ั่งใจไว้ต้ังแต่เด็กๆ ว่าต้องการเรยีนด้านภาษาไทย  จงึเลอืกให้มหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นท่าเรอืส่งตัวเองสู่ฝ่ังฝัน

 นางรวีวรรณ  บัวกอ  บัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทอง  สาขาวิชาภาษาไทย  

เปิดเผยว่าปรญิญามนษุยศาสตรบณัฑิต  เป็นปรญิญาใบท่ี 4  ก่อนหน้านีจ้บพยาบาล-

ศาสตรบณัฑิต จากวทิยาลยัพยาบาลเกือ้การณุย์ (ปัจจบุนัเป็นมหาวทิยาลยันวมินทราธิราช) 

 เป็นใบแรก  จากนั้นเข้าศึกษาปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เม่ือปี 2531 โดยใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต ใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปีก็จบการศึกษา   

ได้ใบปริญญาบัตรมาครองอีก 1 ใบ  หลังจากนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 “ทุกสิ่งที่เลือกเรียนและเลือกท�า  ล้วนเป็นสิ่งที่รัก  ตอนเด็กๆ หลังจบ ม.6 

ฝันอยากสอบเข้าคณะอกัษรศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  แต่ความฝันนัน้มีอนัต้องดับลง  เพราะครอบครวั

ไม่เห็นด้วย  ต่อให้สอบติด  กค็งไม่มีใครร่วมยนิดี  จงึเลอืกเรยีนทีว่ทิยาลยัพยาบาลเกือ้การณุย์เพราะได้ทนุการศึกษา  

และเมื่อจบแล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการทันที”

 แม้หนทางที่เลือกเดินจะเปลี่ยนทิศ  แต่ความฝันในวัยเด็กก็ยังไม่จางหาย  วันเวลาผ่านไป  วัยวุฒิและ

คุณวุฒิเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ภาระหน้าที่ก็มากขึ้นตามล�าดับ  บัณฑิตรวีวรรณ  กล่าวต่อไปถึงเส้นทางการศึกษา

ควบคู่กบัหน้าท่ีการงาน และภาระของผูเ้ป็นแม่ว่า  ปัจจบัุนท�างานเป็นนักจติวิทยาพฒันาการ โรงเรยีนอนุบาล-

บ้านพลอยภูมิ  ดูแลปัญหาทางด้านไอคิวและอีคิวให้กับนักเรียน  พร้อมสอนคุณครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับ 

พฒันาการของเด็ก  ทีจ่ะส่งผลต่อการเรยีนรู ้ โดยท�างานแบบพาร์ทไทม์  สัปดาห์ละ 3 วนั  ท�าให้มีเวลาเริม่เรยีนอีกครั้ง 

ซ่ึงการเรยีนครัง้น้ีขอเลอืกท�าตามความฝันในวยัเด็ก  จึงตัดสินใจเข้าศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 “ดิฉันมีครอบครัวที่ต้องดูแล  ตอนนี้ลูกและหลานเรียนอยู่ ป.3  เป็นวัยที่ต้องการได้รับการอบรม 

ปลกูฝังลักษณะนสัิย  ซ่ึงเป็นหน้าท่ีทีไ่ม่สามารถละเลยได้  จึงต้องแบ่งเวลาส่วนหน่ึงให้กบัพวกเขาด้วย  เม่ือเด็กๆ 

เข้านอนช่วงประมาณ 4 ทุ่ม  คือเวลาส�าหรับทบทวนการเรียนจนถึงเที่ยงคืนก่อนเข้านอน  แล้วต่ืนขึ้นมา

เตรยีมอาหารเช้า  จดัแจงทกุอย่างให้ครอบครวัต้ังแต่ตี 4  ท�าแบบนีเ้ป็นกจิวตัรประจ�าวนั  ไม่สามารถลาออกได้

เหมือนเข้าท�างานตอกบัตรท่ัวไป  เพราะเป็นบทบาทหน้าที่ของเรา  และเราก็ท�าด้วยใจรัก  ซึ่งต้องอาศัย 

ความมีวินัยและความรับผิดชอบสูงมาก

 เลอืกเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง  เพราะเป็นมหาวทิยาลัยท่ีให้อสิระเรือ่งเวลาเรยีน  สามารถบรหิาร 

จัดการเวลาด้วยตัวเอง  เลือกลงวิชาเรียนที่มีตารางสอนและตารางสอบตรงกับวันเวลาที่เราว่างได้  และยังม ี

วดีิโอค�าบรรยายย้อนหลงัเป็นสือ่การเรยีนการสอนส�าหรบัวนัไหนทีไ่ม่มีเวลาเข้าห้องเรยีน นอกจากนี ้ การติว

ให้เพื่อนจะท�าให้ความรู้ที่เรียนมาแน่นยิ่งขึ้น  ได้ต่อยอดการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน”

 บัณฑิตเกยีรตนิิยมเหรยีญทอง  กล่าวอกีว่ามหาวทิยาลัยรามค�าแหงให้โอกาสทุกด้าน  อายเุท่าไรก็เรยีนได้ 

จบ ม.3 ก็เรียนได้ในระบบพรีดีกรี เรียนเก็บหน่วยกิตล่วงหน้าก่อนจบ ม.6  มีสื่อการเรียนการสอนมากมาย

รองรบัผูท่ี้ไม่มีเวลาเข้าเรยีน  หลกัสตูรการเรียนการสอนน่าสนใจ  คณาจารย์เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์เหมาะสม 

ที่ส�าคัญคือรักและห่วงใยลูกศิษย์ทุกคนมาก  เม่ือมีโอกาสเข้ามานั่งเรียน  จึงได้สัมผัสสิ่งดีๆ หลายส่ิงท่ีจะ 

ไม่มีวนัลมื  ไม่ว่าวนัเวลาผ่านไปนานแค่ไหน  ต้ังแต่ตนจบปรญิญาตรรีฐัศาสตรบณัฑิตมาจนปัจจุบนั  รามค�าแหง

มีแต่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 “หลายคนมองว่าเรยีนรามฯยาก  แต่ส�าหรบัดิฉนัมองว่าสิง่ใดๆ กต็ามในโลกนี ้ ถ้าเป็นสิง่ท่ีเรารกั  มันจะ

ไม่ใช่ของยาก  เพราะของยากจะกลายเป็นของสนุก  เพียงเลือกเรียนและเลือกท�าในสิ่งที่รัก  สิ่งที่ถนัด  หรือ

ส่ิงท่ีเป็นพรสวรรค์  ผลจะออกมาได้ดี  อกีอย่างทีส่�าคัญคือ แบ่งเวลา  คนเรามเีวลาเท่ากนั  มีภาระหน้าทีแ่ตกต่าง

กันออกไป  แต่ใครกันที่จะสามารถใช้เวลาที่มีอยู่ได้คุ้มค่ามากที่สุด  น�าความรู้ไปสนองคุณชาติได้ดีที่สุด

 ... ปริญญามนุษยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง

และครอบครัว  ดีใจที่สามารถเอาชนะตัวเองและอุปสรรคต่างๆ  มีวินัยตลอด 3 ปีที่ศึกษา  ท�างาน และดูแล

ครอบครัวไปพร้อมๆ กัน  ฝากถึงรุ่นน้องให้ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นนักศึกษาที่ดี  คิดแค่ว่าต้องการน�าความรู ้

ไปสนองคุณชาติ  ช่วยเหลือเพื่อนท่ีไม่เข้าใจ  ผลท่ีได้จะเป็นความรู้ท่ีเพิ่มพูนและหยั่งรากลึก  เป็นความรู ้

ท่ีสามารถหยบิไปใช้ได้ในการท�างาน  และชวีติประจ�าวัน  กระทัง่ประสบความส�าเรจ็  ทีไ่ม่ใช่แค่ด้านการศึกษา  

แต่รวมถึงทุกด้านของชีวิต”

บัณฑิตเหรียญทอง เลือกเรียนภาษาไทยตามฝัน
ภาระหน้าท่ีไม่ใช่อุปสรรค แค่ใจรัก..ก็ทำาได้ทุกส่ิง



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

นักศึกษาใหม่ปล้ืมใจ ได้รับการต้อนรับท่ีอบอุ่นเหมือนครอบครัว 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 เพื่อ 

ต้อนรบันกัศึกษาใหม่เข้าร้ัวรามค�าแหง โอกาสนี ้“ข่าวรามค�าแหง” ได้สมัผสับรรยากาศ

การรับน้องจากรุ่นพี่ในคณะต่างๆ มีทั้งการให้ความรู้และการสานสัมพันธ์ด้วยความ 

สนุกสนาน ซ่ึงน้องใหม่ทุกคนต่างยิ้มและมีความสุข พร้อมกับเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า 

“รู้สึกดีใจและอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัว”

 นายจันทระ ศรีวงค์ (น้องธาม) นักศึกษาใหม่คณะ-

สือ่สารมวลชน เลือกเรยีนรามค�าแหงตามความชืน่ชอบ มีความหวงั

จะคว้าเกียรตินิยม และเชื่อม่ันว่า ม.รามค�าแหงน่ีแหละ คือ 

ค�าตอบที่ถูกที่สุด

 “คณะสือ่สารมวลชนเป็นคณะท่ีผมอยากเข้าเรยีนอยูแ่ล้วครบั 

ท้ังค่าเทอมถูกและสะดวกในการเดินทาง ตอนแรกผมคิดว่า

มหาวิทยาลัยไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ แต่พอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆ 

ความรู้สึกผมเปลี่ยนไปทันที ที่นี่ใหญ่โตกว่าที่คิด และมีการ

ต้อนรบัทีดี่มาก ประทับใจต้ังแต่วนัสมัคร และวนัปฐมนิเทศ วนันีก้ไ็ม่ผดิหวงัเช่นกนั”

 นางสาวจุฑาทิพย์ มีมาก (น้องแป้ง) นักศึกษาใหม ่

คณะศึกษาศาสตร์ เลือกเรียนรามค�าแหงเพราะความเชื่อม่ัน 

มีความมั่นใจว่าถ้าจบจากที่นี่จะมีงานรองรับแน่ๆ และคาดหวัง

จะได้รับความรู้ท่ีเพียงพอในการท�างาน

 “หนูคดิว่าคณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวทิยาคลินกิ จะเป็น 

หนทางไปสู่การท�างานท่ีกว้างข้ึน ทัง้ยงัมีความชอบในการเรยีนด้านน้ี 

ส่วนเหตุผลท่ีเลอืกรามค�าแหง เพราะเชือ่ม่ันในการเรยีนการสอน 

และท้าทายต่อความพยายามของตนเอง เป็นการเรียนด้วยความพยายาม และฝึกให้

เรามีวินัยในตัวเอง”

 นางสาวชัชพร วงค์จันทร์ (น้องแฟตส์) นักศึกษาใหม ่

คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เทียบโอนจากระบบ  

Pre-degree เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ด้วยความต้ังใจ

อยากเรียนและเก็บประสบการณ์ในการท�างานพเิศษ จะช่วยให้

เราโตขึ้น

 “หนูเรยีน Pre-degree เกบ็หน่วยกติได้บ้างแล้ว การเรยีน

ต่อระดับปริญญาตรีจึงไม่น่าใช่เรื่องยากเกินความสามารถ 

และไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจยากที่เรียนที่นี่ จากนี้ก็จะตั้งใจเรียนพร้อมๆ กับท�างานพิเศษ 

ได้เจอเพื่อนที่ดี ไมตรีจากรุ่นพี่ และต้ังใจเก็บความรู้จากอาจารย์ เพื่อคว้าความฝัน 

ในการเป็นนักการทูตให้ได้”

 นางสาวพาริกา ผึ่งผาย (น้องเค้ก) นักศึกษาใหม่คณะ-

ส่ือสารมวลชน เอ่ยด้วยใบหน้าทีย่ิม้แย้มว่า วนันีไ้ด้รบัการต้อนรับ 

ท่ีอบอุน่ สนกุสนานกบัเพือ่นๆ และได้เกรด็ความรูใ้นการเตรยีมตัวเรียน

ในวชิาต่างๆ เป็นวนัแรกในร้ัวรามค�าแหงท่ีประทบัใจมาก

 “หนูเรยีนคณะส่ือสารมวลชนเพราะชอบท�างานเบ้ืองหลงั 

ซ่ึงม.รามค�าแหง มีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง วันนี้

เป็นวันแรกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น 

รุ่นพี่ในคณะน่ารักมาก มีกิจกรรมที่สนุกสนาน สมกับที่เป็นสื่อสารมวลชน”

 นายธรีสุต หริญักานต์กจิ (น้องฟลุค๊) นกัศึกษาคณะรฐัศาสตร์ 

เอกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ จากค�าแนะน�าของคณุพ่อคุณแม่ 

และชื่อเสียงที่ได้ยินอยู่บ่อยๆ ท�าให้ยิ่งมีความเชื่อมั่น และตั้งใจ 

จะเรียนให้จบตั้งแต่ 3 ปีแรก

 “ม.รามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีคนในครอบครัว

และผมเองมีความเชื่อถือในความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

คณะรัฐศาสตร์ก็เป็นคณะท่ีคนเรียนเยอะ วันนี้ผมได้เพื่อน

หลายคนเลย ไม่เหมือนกับตอนแรกที่คิดว่าจะเรียนด้วยตัวเอง เป็นความรูสึ้กดีท่ีต้องได้

สัมผสัด้วยตัวเอง และจะต้ังใจเรยีนให้จบภายใน 3 ปี ให้ได้”

 นายไอยศวรรค์ พิมสอน (น้องดรีม) นักศึกษาใหม่

คณะนิติศาสตร์ เดินตามรอยเดิมของครอบครวั หวงัจะคว้าปรญิญา 

อกีใบจากร้ัวรามค�าแหง ตามคุณพ่อคณุแม่ และจะท�าตามความฝัน

ในอาชีพอัยการให้ส�าเร็จ

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจ

ของผมและครอบครวั โดยคณะนิติศาสตร์จะเป็นเส้นทางท�าให้ผม

ไปถึงการเป็นอัยการ ชื่นชอบความเปิดกว้างของมหาวิทยาลัย 

เพราะได้เจอเพื่อนจากหลายที่ และไม่ว่าใครก็สามารถเรียนได้ ผมหวังจะจบใน 4 ปี 

พร้อมๆ กับเพื่อนที่ได้รู้จักในวันนี้”

 นายกันตพงศ์ ขุนศรี (น้องโอเว่น) นักศึกษาใหม ่

คณะบริหารธุรกิจ เอกบัญชี เลือกเรียนตามความชอบ และ

สายงานทีต่ลาดแรงงานมีความต้องการสูง อกีท้ังไม่ต้องกดดันตัวเอง

ในเรื่องเวลาเรียน และจะได้ฝึกความอดทนให้ตัวเอง

 “ผมคดิว่าบญัชเีป็นสายงานทีห่างานท�าง่าย แต่กข้ึ็นอยู่กบั 

ความสามารถของผมด้วย ทีน่ี่ไม่บังคับเวลาเรยีน ท�าให้ลดความกดดนั

ในตัวเองลง แต่น่ีจะเป็นการฝึกให้ผมมีวนิยัข้ึน แบ่งเวลาให้เป็น 

เพื่อในอนาคตจะได้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าผมจะได้รับความรู้จาก

อาจารย์ทุกท่าน”

 นางสาวจุฑาภรณ์  ปินตายศ (น้องพลอย) นกัศึกษาใหม่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ เรียนควบคู่กับเอกบัญชี ของ ม.เอเชีย โดย

หวงัจะเกบ็เกีย่วความรูจ้ากท่ีน่ีให้มากทีสุ่ด และยงัได้รบัความอบอุน่

จากการต้อนรับของอาจารย์ รุ่นพี่ และกิจกรรมที่สนุกสนาน

 “หนูเรียนเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับบัญชี เพราะเชื่อว่าจะ 

ท�าให้การท�างานในอนาคตดีขึน้ วนัน้ีหนูรูส้กึอบอุ่นเหมือนครอบครวั 

อาจารย์มีความใส่ใจนกัศึกษาทกุคน การพดูคยุเป็นกนัเอง ท�าให้

กล้าท่ีจะพูด ลืมความโดดเด่ียวไปเลย และจะต้ังใจเรยีนเพือ่ความก้าวหน้า โดยจะจบให้ได้

ภายใน 4 ปี”

 นายปรมัตถ์ วงษ์เสือ (น้องตูน) นักศึกษาใหม่คณะ-

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลือกเรียนรามค�าแหง เพราะรู้สึกถึง

ความท้าทาย วันน้ี ม.รามค�าแหงเปลี่ยนทัศนคติในการเรียน 

จากการเรียนด้วยตัวเอง ให้เป็นการเรียนไปพร้อมเพื่อน พร้อม

ค�าแนะน�าจากการปฐมนิเทศที่มีแต่ความใส่ใจจากอาจารย์

 “ผมชอบการท�างานเกี่ยวกับบุคคล ในอนาคตคิดว่า 

จะท�างานในบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกบัสาขาน้ี และท่ีเลอืก ม.รามค�าแหง 

เพราะชื่อเสียงที่บอกต่อกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี ค่าเทอมไม่แพงมาก ซึ่งวันนี้ผมได้

สัมผสัความรูสึ้กท่ีเป็นกนัเองจากทกุคน เปลีย่นทัศนคติการเรยีนด้วยตัวเองออกไปหมด 

กิจกรรมที่รุ่นพี่เตรียมไว้ก็สนุกสนาน มีเต้น มีเล่น ได้หัวเราะไปพร้อมเพื่อน เป็นความ

รู้สึกดีๆที่ต้องสัมผัสเองจริงๆ”

 นางสาววิภาวดี คิดอ่าน (น้องเซียร์) นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ สาขา-

เทคโนโลยีอาหาร มั่นใจเลือก ม.รามค�าแหง เป็นสถาบันเดียว

ที่จะคว้าปริญญา เพราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และความ

สามารถของอาจารย์ทุกท่าน

 “หนูได้ยินช่ือเสียงของรามค�าแหงมานานแล้ว และ 

ม่ันใจว่าจะจบ ม.รามค�าแหงให้ได้ และประทับใจการปฐมนเิทศ

ในวนัแรกมากๆ อบอุน่และเป็นกนัเอง และอาจารย์ทีไ่ด้พดูคุยกนั

กมี็ไมตร ีท�าให้น่าเรียน และคงจะเข้าเรยีนจนกว่าจะจบการศึกษา 

คว้าปริญญาให้ได้ใน 4 ปี” 

 



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ตอน ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 “ต้องมีสกัวนั ต้องมสัีกวนั..ท่องค�าเติมฝัน ปลอบใจรอวนัท่ีคอยแสนไกล 

วันที่ทุกอย่าง เปิดทางให้สมดังใจ ถึงนานเพียงใด หัวใจจะคอยจะทน”  ตอนนี ้

ขึ้นต้นเป็นเพลงของก๊อต จักรพันธ์ มาเลยทีเดียว ซึ่งก็เป็นผลจากการเก็บกด 

ที่เห็นตัวเลขแล้ว “ไม่สมดังใจ” เสียที ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเม่ือไหร่ไทยเราจะ 

หลุดจากท่ีติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางเสียที ตอนนี้จึงได้แต่หวังว่า 

 “ต้องมีสักวัน” สิน่า

 เรื่องที่เขียนตอนน้ีผมอ้างอิงข้อมูลมาจากการสัมมนาทางวิชาการของ

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง “โลกเปลี่ยน คลังปรับ”  ซึ่งสรุปได้ว่าถ้าหาก

เศรษฐกิจไทยยังเติบโตในระดับ 3.5% ต่อปีอย่างที่เป็นอยู่นี้ กว่าที่ประเทศไทย

จะก้าวข้ามการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปได้จะต้องใช้เวลาราว 15 - 20 

ปีทีเดียว ซ่ึงระยะเวลากจ็ะไปสอดคล้องกบักรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีเสียด้วย 

เพยีงแต่ว่าเราจะรอไหวหรอื อกีต้ัง 20 ปี ตอนน้ันผมก็อายเุกือบ 90 ประเทศไทย

จะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางหรือเปล่าก็คงไม่ส�าคัญแล้ว

(ส�าหรับผม)

 ในเม่ือสาเหตุของการติดกบัดักท่ีว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจของไทยเติบโตช้า 

ดังน้ันจึงต้องมาดูกันก่อนว่าเศรษฐกิจโตช้าเพราะอะไร ปัญหาแรกที่จะ 

ถูกหยิบยกข้ึนมาก่อนเสมอก็คือเป็นเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

คือไม่รู้จะโทษใครก็ชี้ไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีทางผิดแน่นอน

เน่ืองจากเศรษฐกจิโลกกผ็นัผวนอยูอ่ย่างน้ีมาตลอด ในเม่ือเศรษฐกจิของประเทศเรา 

เป็นเศรษฐกิจเปิดซึ่งหมายความว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องพึ่งพิงการค้า

การลงทนุกบัต่างประเทศเป็นสัดส่วนสูง เม่ือเศรษฐกจิโลกผนัผวนกย่็อมต้องมี 

ผลต่อเศรษฐกจิภายในด้วยเป็นธรรมดา เช่นถ้าเกดิเศรษฐกจิถดถอยในประเทศ

ที่เป็นแหล่งน�าเข้าสินค้าจากไทยที่ส�าคัญอย่างเช่นสหรัฐฯ หรือ สหภาพยุโรป 

ท�าให้เราส่งออกได้น้อยลง ผลกระทบมันไม่ได้มีแค่ผู้ส่งออกเท่านั้น ผู้ผลิต- 

ป้อนให้กบัธุรกจิส่งออก รวมทัง้แรงงานทีใ่ช้ในการผลติกล้็วนแต่ได้รบัผลกระทบ

ตามไปเป็นลกูโซ่แบบทีเ่ขาว่ากนัว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถงึดวงดาว” เลยทีเดียว

 เรื่องผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกนี่ผมติดใจอยู่นิดเดียวว่าท่ามกลาง

ความผันผวนแบบน้ีท�าไมเศรษฐกิจของบางประเทศ (เพื่อนบ้านเรือนเคียง 

ในอาเซยีนเสียด้วย) จึงยงัโตได้โตดีโดยเฉพาะเวยีดนามซ่ึงอตัราเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปีละ  6 - 7% และที่น่าอิจฉาก็คือข่าวที่บอกว่าแค่ 4 เดือนแรกของปีนี้เงินทุน

ต่างประเทศท่ีเข้าไปในเวียดนามกท็ะลเุกนิ 1 หมืน่ล้านเหรยีญไปแล้ว  เรือ่งเงนิ 

ลงทุนจากต่างประเทศน่ีก็ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะองุ ่นเปรี้ยวหรือเปล่าเพราะมี 

ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังท่านหนึ่ง (ขออภัยที่ไม่ออกนาม) ออกมาบอกว่า 

การจะดึงดูดการลงทุนจากประเทศนั้นต้องแลกมาด้วยการลดหย่อนหรือ

ยกเว้นภาษีสารพัดอย่างทั้งภาษีห้างหุ้นส่วนบริษัท ภาษีน�าเข้าเครื่องจักรและ 

วตัถุดิบ ซึง่จะท�าให้รายได้รฐับาลจากภาษีลดลงเรือ่งน้ีผมไม่เถยีง แต่กต้็องไม่ลมืว่า 

การลงทุนน้ันท�าให้เกิดการจ้างงานคนไทย การซ้ือวัตถุดิบในประเทศไทย

ท�าให้คนมรีายได้และไปซ้ือสินค้าอืน่ ๆ อกีมากมายหลายรอบอย่างท่ีผมเคยเขยีนไว้ 

ในตอน “เงินก�าลังจะหมุนไป” ซ่ึงก็จะเป็นหนทางให้รัฐบาลได้รายได้ภาษี 

ในทางอื่นเพิ่มมาชดเชยได้อีก อย่าลืมสิครับว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรี ๆ

 อีกสาเหตุหนึ่งของการติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางซึ่งเป็น

เรื่องที่ผมเคยเขียนถึงมาแล้ว แต่ในตอนนี้ก็จะขอเขียนซ�้าอีกนิดก็คือเรื่อง

การศึกษาและเทคโนโลยีซ่ึงมีความสัมพนัธ์กัน เพราะการจะก้าวไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาระดับสูงได้นั้น คนในชาติจะต้องรู้จักพัฒนานวัตกรรมหรือ

    

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

ไปอย่างไร หรือ ไปด้วยอะไร Ði  bằng  gì? (ดี บั่ง ลี)

 บทสนทนานี้เป็นสถานการณ์ที่เพื่อนสองคนพูดคุยกันถึงการจะได้หยุด

พักร้อนประจ�าปี เป็นเวลาหนึ่งเดือน ทั้งคู่ต่างสอบถามกันว่าจะเดินทางไป

ท่องเที่ยวที่ใด คนหนึ่งจะเดินทางไปทางใต้ ส่วนอีกคนหนึ่งจะอยู่ที่ภาคกลาง

ของประเทศเวียดนาม

H:  

 (ถุ่ย ซุง เอย ต่วน เซา จุ๊ง ตา บั๊ต เดิ่ว หงี แห่ โส่ย เกิ่ว ก๊อ ดี เดิว คง)

 ถุ่ย ซุง คะ สัปดาห์หน้าพวกเราเริ่มพักร้อนแล้ว เพื่อนได้ไปไหนไหม

D: 

 (เต๋อ ดิ่ง หว่าว ทั่ญ โฝ โห่ จี๊ มิญ) ฉันตัดสินใจว่าเข้าเมืองโฮจิมินห์

 

 (เซา ด๊อ เลน ด่า หลัต หว่า สวง บ๋าย เบี๋ยน หวุง เต่า)

 หลังจากนั้นจะขึ้นมาด่าหลัต และลงไปชายทะเล หวุง เต่า

H:  

 (เกิ่ว ดิ่ญ หว่าว ทั่ญ โฝ โห่ จี๊ มิญ บั่ง สี่)  

 เพื่อนตัดสินใจเข้าเมืองโฮจิมินห์ด้วยอะไร

D:  

 (ก๊อ แหล เต๋อ แส ดี บั่ง โอโต)  ฉันอาจจะไปด้วยรถยนต์

H:  

 (เซา เกิ่ว คง ดี บั่ง ไหม ไบ ฮวัก เต่า ฮว้า)  

 ท�าไมเพื่อนไม่ไปด้วยเครื่องบินหรือรถไฟ

D: 

 (เต๋อ คง ก๊อ ดู๋ เตี่ยน ดี ไหม ไบ หวี่ แว้ ไหม ไบ เสิ้ต ดั๊ต)

 ฉันไม่มีเงินพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบิน เพราะตั๋วเครื่องบินแพงมาก

  

 (ก่อน เต่า ฮว้า ถิ เต๋อ เสิ้ต เสอะ)  ส่วนรถไฟนั้นฉันกลัวมาก

  

 (กั๊ก เดย เม้ย นัม เต๋อ ดี เต่า เมิ้ต โบ๊น เมือย ฮาย เส่อ เหมต ลั้ม)

 เมื่อสองสามปีที่แล้ว ฉันไปรถไฟหมดไป 42 ชั่วโมง เหนื่อยมาก

H:  

 (โอ่ เบย เส่อ เหวียก ดี หล่าย โต๊ต เฮิน โส่ย) โอ่  ตอนน้ีการเดินทางดีขึน้แล้ว

   (ดึ่ง เสอะ)  ไม่ต้องกลัว

  

 (ตื่อ ห่า โหน่ย หว่าว ทั่ญ โฝ โห่ จี๊ มิญ เกิ่ว จี๋ ดี เมิ้ต บา เมือย เส้า เตี๊ยง โทย)

 จากฮานอยเข้าเมืองโฮจิมินห์ เธอจะใช้เวลา 36 ชั่วโมงเท่าน้ัน

  

 (โบ๊ เต๊อ เหวื่อ เม้ย ดี ทั่ญ โฝ โห่ จี๊ มิญ เหว่ บั่ง เต่า ฮว้า)

 พ่อฉันเพิ่งจะไปเมืองโฮจิมินห์กลับมาด้วยรถไฟ

  

 (แทว เต๋อ เกิ่ว เนน ดี บั่ง เต่า ฮว้า) ตามความคดิของฉัน เธอควรจะไปด้วยรถไฟ

D:  (อื่อ เด๋ เต๊อ แซม หล่าย) อื่อ เดี๋ยวดูอีกที

  การใช้ค�าว่า  (ก๊อ เถ) ค�านี้สามารถใช้ได้สองความหมายคือ  

อาจจะ หรือ บางที และ เมื่อ  (ก๊อ เถ) ใช้คู่กับค�าว่า  (เดือก)  

เพื่อท่ีจะพูดถึงความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว สามารถใช้ค�าว่า  

  (ก๊อ เถ) ค�าเดียว หรอื ค�าว่า  (เดือก) ค�าเดียว หรอืใช้ทัง้สองค�าก็ได้ เช่น 

 (เหาะ ก๊อ เถ อนั เดือก หญงึ ม้อน อัน เส้ิต ไก)  พวกเขาสามารถกนิอาหารรสเผด็จดัได้

   

(อ่านต่อหน้า 9)
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(อ่านต่อหน้า 7) 

บทนำ�

 จากการท่ีผู้วิจัยได้น�าเสนอผลวิเคราะห์ความรุนแรงที่แฝงในวรรณคดี

ครั้งที่แล้ว (ข่าวรามค�าแหงปีที่ 47 ฉบับที่ 6 วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560) ครั้งนี ้

เป็นครัง้ท่ีสองน�าเสนอความรนุแรงเกีย่วกบักายภาพและอตัลกัษณ์ (Appearance 

and identity) ภาพแรกจากการมองหลายคนจะมองคนนั้นเก็บไว้ในระบบจ�า

หรือสมองและอาจตัดสินภาพแรกที่เห็นเลย หากประทับใจหรือพึงพอใจก็ว่าดี 

หากไม่สบอารมณ์ก็ว่าเลว ยิ่งถ้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นมาก่อน โดยที่

ไม่ตรวจสอบหรือพิสูจน์ชัดว่าเป็นเช่นได้ยินมา ก็เท่ากับเป็นคนหูเบาและมีอคต ิ

หรอืล�าเอยีง การวเิคราะห์ประเด็นพบในบทร้อยกรองข้างล่าง เมือ่ผูอ่้านอ่านแล้ว 

รูจ้กัคิดและมีเหตุผลก่อนตัดสนิใคร วาทกรรมคนตัวตลกท่ีให้คนอืน่หัวเราะเยาะ 

จะไม่เกิดขึ้น และจะไม่เกิดข้ึนกับเราหรือครอบครัวเรา เพราะต่างก็ต้องการ

ความเคารพ การให้เกียรติในฐานะมนุษย์ด้วยกัน

ก�รนำ�เสนอผลก�รวิจัย

 ผลวเิคราะห์ความรนุแรงในนทิานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณ ี ตอนพระอภยัมณี

หนีนางผีเสื้อสมุทร

 จากบทประพันธ์ เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

พบว่ามเีนือ้หาบางช่วงบางตอนพบความรนุแรง สามารถวเิคราะห์กลวิธีทางภาษา 

การจัดประเภทความรุนแรง ความไม่เหมาะสม แนวทางป้องกัน และมายาคติ 

ดังนี้

     1.

        เห็นฝูงเงือกเกลือกกลิ้งมากลางชล คิดว่าคนมีหางเหมือนอย่างปลา

        ครั้นถามไถ่ไม่พูดก็โผนจับ ดูกลอกกลับกลางน�้าปล�้ามัจฉา

        ...

        ฉุดกระชากลากหางขึ้นกลางหาด แลประหลาดลักษณามีตาหู

        จะเอาไปให้พระบิดาดู   แล้วลากลู่เข้าในถ�้าด้วยก�าลัง 

1 เนื้อหาของเนื้อเรื่อง

(สนิสมุทร) เหน็ฝงูเงือกก�าลงัว่ายน�า้ผ่านมากลางทะเล คดิว่ามนษุย์มหีางเหมือนปลา 

ได้สอบถามแต่ไม่มีค�าตอบ จึงไปกระโจนจับ ดึงลากขึ้นบกเข้าถ�้าท่ีพัก 

ให้พระอภัยมณีดู

กลวิธีทางภาษาที่สื่อความรุนแรง

การใช้กริยา “โผนจับ” เป็นการกระท�าท่ีต่อเน่ืองเริ่มจากการพุ่งตัวเข้าหา

ส่ิงวัตถุและใช้มือ (อาจท้ังสองข้าง) สัมผัสส่ิงวัตถุนั้นอย่างแน่น ซึ่งเป็นการ

กระท�าเดียวกับต�ารวจกระโจนจับผู้ร้าย แต่ฝูงเงือกไม่ใช่ผู้ร้าย อุปลักษณ ์

เชิงมโนทัศน์ (Conceptual metaphor) (ชัชวดี ศรลัมพ์, 2550: 102-107) ของ

ความหมายต้นทางคือ ผูร้้ายท่ีต้องกระโจนจบั ถ่ายทอดไปสู่ความหมายปลายทาง

ของการจับ ฝูงเงือก แต่เป็นการถ่ายทอดโดยค�ากริยา “โผนจับ” ดังนี้

ความหมายต้นทาง ต�ารวจ จับ ผู้ร้าย/โจร

ความหมายปลายทาง สินสมุทร โผนจับ ฝูงเงือก

จากอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ดังกล่าวได้สร้างก่อให้เกิดความรุนแรงทางจิตใจ 

แก่ผูร้บัรูต่้อ แต่อาจไม่ครบถ้วน เพราะหากพจิารณาตามบางส่วนของบทร้อยกรอง

โดยไม่มีเน้ือหาก่อนหน้าหรือสภาวะเกิดก่อน (Presupposition) จึงอาจมอง

ได้อย่างน้อยสองมุมคือ สินสมุทรกระท�าการรุนแรงต่อผู้อื่น หรือฝูงเงือกนั้น

(อาจ ท�าร้ายสินสมุทรก่อน ซึ่งผู้พบเห็นทีหลังอาจไม่ทราบข้อมูลก่อนหน้านั้น) 

ความจริงน้ันสภาวะเกิดก่อนเหตุการณ์นี้คือ ฝูงเงือกว่ายน�้าผ่านมาบริเวณ

ที่สินสมุทรอยู่ใกล้ ซึ่งเป็นสภาวะเกิดก่อนชนิดการด�ารงอยู่ (Existential) ก่อน

ภาษากับความรุนแรงในวรรณกรรมจากงานวิจัยที่ผ่านมา (2) 
สิริศิระ  โชคทวีกิจ ภ�ควิช�ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ตะวันออก คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

สินสมุทรเห็นฝูงเงือกอย่างสงสัย (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 42) เป็นไปตาม

ธรรมชาติของเงือกท่ีว่ายน�้าและอาจเป็นเส้นทางน�้าผ่านปกติอยู่แล้ว ก่อนท่ี

สินสมุทรมาสังเกตเจอ หรือกระแสน�้าท�าให้ฝูงเงือกว่ายเข้าใกล้ต�าแหน่งของ

สินสมุทรกว่าปกติ แต่เป็นการกระท�าท่ีเป็นวิถีชีวิตของเงือก สินสมุทรได้

กระท�าการรุนแรงต่อจากการจับเงือกมาเล่นโดยใช้พละก�าลัง “กลอกกลับ” 

ฝงูเงือก คือกรยิาท่ีออกแรงพลิกคว�า่ส่ิงวตัถุไปมา และ “ปล�า้” ท่ีมีความหมายว่า

เข้าคลุกวงในเห็นถึงการประชิดตัวฝูงเงือก ลักษณะต่อมาคือ การฉุดกระชาก

ลากไปตามทาง เป็นสภาพน่าเวทนา ข้อคิดส�าคญัสังเกตได้จากการเปลีย่นย้าย 

สถานท่ีเพือ่ด�ารงชพีของแต่ละคนโดยไม่เต็มใจหรอืโดยบงัคับเป็นความรนุแรง

เชิงพละก�าลังและเชิงอ�านาจนโยบาย ดัง “...ลากหางขึ้นกลางหาด” แม้เงือกจะ

อยู่บนบกได้ตามลักษณะพันธุกรรม แต่ไม่ใช่ที่พ�านักถาวรเหมือนกับน�้าทะเล 

หากเปรียบกับคนที่ถูกจับขังเข้าคุก ก็ไร้ซึ่งอิสรภาพเช่นกัน หรือการเรียก

เวนคืนที่ดิน ผู้อยู่อาศัยก็ได้รับความรุนแรง

กลวิธีทางภาษาที่สร้างตัวบทที่สื่อความรุนแรงน�าไปสู่การจัดข้อมูล

ด้านความรุนแรง ดังนี้

  1                                    สาเหตุของการเกิดความรุนแรง

จากความรนุแรงทีป่รากฏในเน้ือความดังกล่าว มีปัจจัยการเกดิวดัจากระบบนิเวศ

ทางสังคมในระดับที่ 1 เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของสินสมุทร เนื่องจาก

อายุยังน้อยและไม่เคยพบผู้คนอื่น ๆ นอกจากบิดาและมารดาของตน และ

ระดับท่ี 2 อาจเป็นเพราะสนิสมุทรมีสายเลือดยกัษ์ ซึง่ในทางวรรณกรรมศึกษา

จะใช้ยักษ์เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายและมักเป็นตัวละครปฏิปักษ์ต่อตัว

ละครพระเอกและพจิารณาบรบิทการใช้ชวีติทีถ่กูมารดาของตนดุด่าอยูบ่่อยครัง้ 

ท�าให้มีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างก้าวร้าว

ปัจจัยน�าเข้าให้เกดิความรนุแรง ประเภทของเหยื่อความรุนแรง ผลลัพธ์จากความรุนแรง

พละก�าลังโดยเจตนา ระดับบุคคล คือ เงือก
การบาดเจ็บและ

บาดแผลทางจิตใจ

ประเภทของความรุนแรง

ความรนุแรงในชมุชน (Community violence) ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการกระท�า

ความรุนแรงต่อผู้อื่น (Interpersonal violence)

ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม

การกระท�าของสินสมุทรที่กระโจนไปไล่จับเงือกเพียงเพราะไม่เคยเห็น 

มาก่อนสร้างความใคร่รู้ แต่ไม่สมควรที่ต้องใช้ก�าลังซ่ึงท�าให้เกิดการบาดเจ็บ 

เกิดความความกลัวและหวาดระแวง 

แนวทางการป้องกัน

การส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม การอบรมเรื่องมารยาทชุมชนสังคม

และการให้เกียรติแก่กัน ไม่ว่าเรื่องความเป็นส่วนบุคคลทั้งเชิงพื้นที่ เวลา และ

การปฏิบัติ

มายาคติด้านความรุนแรง

ผู้ด้อยกว่าหรือผู้อ่อนแอถูกท�าให้เป็นตัวตลก

 การวิเคราะห์นี้จะท�าให้เห็นถึงระยะห่างทางสังคมที่น�าเอาภาพลักษณ์  

ตัวตน หรอืรสนิยมมาเป็นไม้บรรทดัของใครบางคนทีคิ่ดว่าสภาพท่ีปรากฏของคน 

ที่ถูกมองไม่ดี ไม้บรรทัดของคนเรามีมาตรฐานต่างกัน 

↔



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

อย่าลืมว่าไม้บรรทัดมีประสิทธิภาพ แต่ย่อมเส่ือมประสิทธิภาพได้เช่นกัน  

ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติของตน ก่อนไปบังคับตัดสินให้คนอื่นเขาเปลี่ยน ใจเขา

ก็ใจเรา อีกประการหนึ่งการบังคับฝืนใจไม่ว่าจะเป็นทางค�าพูด ก�าลัง อ�านาจ 

หรอืพรรคพวก ย่อมน�าความอยติุธรรมมาทนัที ใช่เหน็ใครเขาประหลาดหรอืแปลกไป 

ก็ด่วนตัดสินให้การที่แปลกประหลาดแต่เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ หรือ

สร้างสมดุลแก่สังคมก็เป็นได้ เช่น คนพิการ เพศที่สาม ฯลฯ ใช่อยู่กับภาวะนิ่ง

แล้วไม่พัฒนา จึงจ�าเป็นต้องทบทวนความเป็นอยู่ ของเก่า ของใหม่ให้ลงตัว
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 สังคมศาสตร์” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2559,  

 หน้า 1371-1388.

ภาษากับความรุนแรงในวรรณกรรมจากงานวิจัยที่ผ่านมา (2) (ต่อจากหน้า 6)

   

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา  ภาค 1 

ปีการศึกษา 2560 สามารถมาขอแก้ไขข้อมูลการ

ลงทะเบียนเรยีนได้เพยีง 1 ครัง้เท่านัน้  โดยการสับเปลีย่น 

กระบวนวิชา  หรือลงกระบวนวิชาเพิ่มเติม  ซ่ึง- 

เม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกติรวมต้องไม่เกนิ 24 หน่วยกติ  

ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 

30 หน่วยกติ  ส�าหรบันักศึกษาทุกคณะ  ยกเว้นนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี  หน่วยกิตรวม

ต้องไม่เกนิ 22 หน่วยกติ  โดยน�าเอกสารมาด�าเนินการ

ดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน  ภาค 1  

ปีการศึกษา 2560  ฉบับจริง  พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมดุลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.36)  พร้อมแถบรหสั 

กระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มกระบวนวิชา  

หรือปริ้นบาร์โค้ดจาก  www.ru.ac.th

 4. ใบเสรจ็รบัเงินค่าธรรมเนียมการบอกเลกิ-

บอกเพิม่กระบวนวชิา 50 บาท  ช�าระเงินท่ีกองคลัง 

ส�านักงานอธิการบดี  หรือจุดช�าระเงินที่อาคาร-

เวียงค�า (VKB) ชั้น 1

 (กรณีลงกระบวนวชิาเพิม่  ต้องช�าระค่าหน่วยกติ

ที่เพิ่มด้วย  นักศึกษาปกติหน่วยกิตละ 25 บาท, 

นักศึกษา Pre-degree  หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4  ไปติดต่อทีห่น่วยตรวจสอบ 

และแก้ไขข้อมูล (การบอกเลิก-บอกเพิม่กระบวนวชิา) 

อาคารเวียงค�า(VKB)  ชั้น 1  ห้องลงทะเบียนเรียน 

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 

(เว้นวันหยุดราชการ) 

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาท่ีบอก

เลกิไปแล้วโดยเด็ดขาด  วชิาท่ีลงทะเบียน e - Testing  

หากเข้าสอบ หรอื เลยวนัเวลาเข้าสอบ  ไม่สามารถ-

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหตุ  ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวชิา 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า  ติดต่อสอบถามได้ท่ี

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (การบอกเลิก - 

บอกเพิ่มกระบวนวิชา) โทร. 0-2310-8610

คำ�แนะนำ�ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�
กรณีนักศึกษ�เก่�ลงทะเบียนเรียนที่มห�วิทย�ลัย  
ภ�ค 1 ปีก�รศึกษ� 2560

   

คำ�แนะนำ�
ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�
กรณีนักศึกษ�สมัครใหม่ ภ�ค 1 ปีก�รศึกษ� 2560

คำ�แนะนำ�ก�รบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิช�

ภ�ค 1 ปีก�รศึกษ� 2560 กรณีนักศึกษ�เก่�ลงทะเบียนเรียน

ท�งอินเทอร์เน็ต (Internet) และท�งไปรษณีย์

    

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา   

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560  สามารถมาขอแก้ไข

ข้อมูลการลงทะเบียนเรยีนได้เพยีง 1 ครัง้เท่านัน้  

โดยการสับเปลีย่นกระบวนวชิา  หรอืลงกระบวนวชิา 

เพิม่เติม  ซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 

24 หน่วยกิต  ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิต

แล้วต้องไม่เกนิ 30 หน่วยกติ  ส�าหรบันกัศึกษาทกุคณะ  

ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี  

หน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต โดยน�า

เอกสารมาด�าเนินการดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 1 

ปีการศึกษา 2560 ฉบับจริง  พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)  พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปลี่ยนหรือ

เพิม่กระบวนวชิา  หรอืปริน้บาร์โค้ดจาก  www.ru.ac.th

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการบอก

เลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 50 บาท  ช�าระเงิน 

ท่ีกองคลงั  ส�านกังานอธิการบดี  หรอืจดุช�าระเงนิ 

ท่ีอาคารเวยีงค�า (VKB) ชัน้ 1 (กรณลีงกระบวนวชิาเพิม่  

ต้องช�าระค่าหน่วยกิตท่ีเพิ่มด้วย  นักศึกษาปกติ  

หน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1 - 4  ไปติดต่อทีห่น่วยตรวจสอบ 

และแก้ไขข้อมูล (การบอกเลกิ-บอกเพิม่กระบวนวชิา) 

  อาคารเวยีงค�า (VKB) ชัน้ 1  ห้องลงทะเบียนเรยีน  ระหว่าง 

วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2560 (เว้นวนัหยดุราชการ)  

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวชิาทีบ่อกเลกิ

ไปแล้วโดยเด็ดขาด วิชาท่ีลงทะเบียน e-Testing 

หากเข้าสอบ หรอื เลยวนัเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถ

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหต ุ ให้นกัศึกษาเข้าเรยีนกระบวนวชิา 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

กระบวนวิชาได้ล่วงหน้า  ติดต่อสอบถามได้ที่

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (การบอกเลิก 

- บอกเพิ่มกระบวนวิชา) โทร. 0-2310-8610

 การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1 

ปีการศึกษา 2560 สามารถขอแก้ไขข้อมูลการ- 

ลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการ 

สับเปล่ียนกระบวนวิชา หรือลงกระบวนวิชาเพ่ิมเติม 

ซ่ึงเม่ือแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะโดยน�าเอกสารมาด�าเนินการดังน้ี

 1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 1  

ปีการศึกษา 2560 พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร. 36) พร้อม

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปล่ียนหรือ

เพ่ิมกระบวนวิชา หรือปร้ินบาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

 4. กรณีลงกระบวนวิชาเพ่ิม ต้องช�าระค่าหน่วยกิต 

ท่ีเพ่ิมด้วย ช�าระเงินท่ี กองคลัง ส�านักงานอธิการบดี 

หรือจุดช�าระเงินที่อาคารเวียงค�า (VKB) ชั้น 1 

(นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท)

 5. น�าเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อท่ีหน่วยตรวจสอบ

และแก้ไขข้อมูล (การบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา 

อาคารเวียงค�า (VKB) ชั้น 1 ห้องลงทะเบียนเรียน 

ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2560 

(เว้นวันหยุดราชการ) โดยด�าเนินการเป็น 2 ช่วงคือ

 ช่วงแรก   วันท่ี  8 - 15  สิงหาคม  2560  นักศึกษา 

ที่มาด�าเนินการในช่วงนี้ (จะมีที่นั่งสอบตามปกติ)

 ช่วงสอง  วันท่ี 6 - 14 กันยายน 2560 นักศึกษา 

ท่ีมาด�าเนินการในช่วงน้ี (จะต้องสอบท่ีน่ังสอบเสริม)

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาท่ีบอกเลิก 

ไปแล้วโดยเด็ดขาด วิชาที่ลงทะเบียน e-Testing  

หากเข้าสอบ หรือเลยวันเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถ

บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

 หมายเหต ุ ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชา 

ท่ี ต้ อ ง ก า ร สั บ เ ป ล่ี ย น ห รื อ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น 

เพิ่มกระบวนวิชาได้ล่วงหน้า ติดต่อสอบถามได้ที ่

หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (การบอกเลิก - 

บอกเพิ่มกระบวนวิชา) โทร. 0-2310-8610



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 

ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท�าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 

ในงานพธีิพระราชทานปรญิญาบตัร ครัง้ท่ี 42 เม่ือวนัท่ี 19-20 มิถนุายนท่ีผ่านมา ณ อาคารหอประชมุพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และ

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กล่าวว่าในฐานะ

ศิษย์เก่าคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัท่ีสอนวชิาการ

จนประสบความส�าเร็จในวันนี้ และยังมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิให้ไว้

เป็นเกียรติประวัติกับตนและครอบครัว 

 “การศึกษาเป็นส่ิงท่ีพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง ที่ส�าคัญ และเมื่อได้ศึกษา 

ในด้านกฎหมายเป็นการสร้างคนให้มีเหตุมีผล ดังนัน้ ผูเ้รยีนต้องเรยีนให้รู ้ ก้าวหน้า 

ในอาชีพ และท�างานอย่างมีเป้าหมาย 

 ผมเองมีความมุ่งมั่นต้ังใจ และพยายามมีส่วนในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประชาชน  

ความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองอยู่กับปัจจัยด้านการศึกษา โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

โดยยึดกฎบัตรกฎหมายที่เป็นกติกาของสังคมเป็นหลัก จึงจะท�าให้การท�างานเกิดความเป็นธรรม บ้านเมือง

ต้องใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 

 รามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ห้โอกาสกบัคนทกุระดับชัน้ ทุกสาขาอาชพี ได้เข้าศึกษาเล่าเรยีน ถือเป็น

ภารกิจที่ได้สร้างคน ไปเป็นก�าลังสร้างความยิ่งใหญ่ให้บ้านเมือง ขอให้ม.ร.มุ่งไปสู่การให้ความรู้ประชาชน

ให้มากยิ่งขึ้นไปในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลในประเทศไทยหรือในต่างแดน”

 นายวทิยา อาคมพิทกัษ์ ปรญิญาปรชัญาดุษฎบัีณฑิตกติติมศักด์ิ  สาขาวชิารฐัศาสตร์ 

และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า 

ตนเป็นศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ บัณฑิตรุ่นที่ 5 แม้วันเวลาที่ผ่านไปยาวนานกว่า 30 ปี  

ไม่ได้ท�าให้คณุภาพของรามค�าแหงยิง่หย่อนไปกว่าเดิม กลบัทวมีาตรฐานทางคุณภาพมากขึ้น 

เป็นที่ยอมรับในสังคม และได้เห็นถึงความเพียรพยายามของมหาวิทยาลัยในการ 

มุ่งพัฒนาสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปเป็นก�าลังหลักของประเทศ ตนมีความ 

ภาคภูมิใจอย่างมากท่ีได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงมอบปริญญาปรัชญา-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 “รามค�าแหงสอนให้มีความรบัผดิชอบต่อตนเองและสังคม เป็นส่ิงท่ีผมได้ยึดม่ัน พร้อมต้ังใจท�าหน้าท่ี 

อย่างดีสุดความสามารถ เป็นผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนด้านต่างๆ ของชีวิต 

ขอฝากรุ่นน้องที่ก�าลังศึกษาอยู่ รวมถึงบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาทุกท่านว่า อย่าย่อท้อ และขอให้พยายาม

ท�างานเพือ่ชาติ เพือ่แผ่นดนิอย่างเต็มที ่ เพราะในท้ายท่ีสดุ ความมุง่ม่ันเหล่าน้ันจะแปรเปลีย่นเป็นความส�าเรจ็

สะท้อนสู่สายตาคนอื่น ส่งผลเป็นความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนความมั่นคงที่พัฒนา 

เป็นความส�าเร็จในชีวิต”

 ผูช่้วยศาสตราจารย์จิราภา งามลกัษณ์ ปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ

สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา และท่ีปรกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสังคม 

และความม่ันคงของมนษุย์ อดีตอาจารย์มหาวทิยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่าขอขอบคุณ

สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท่ีได้อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิให้ในครั้งนี้ ภูมิใจและ

เป็นเกยีรติในชวีติอย่างยิง่ อกีทัง้ยงัเป็นก�าลงัใจในการปฏบิติัหน้าท่ีรบัใช้ประเทศชาติ

ต่อไป

 “ตั้งแต่ปี 2515 ที่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�า ก็ได้ช่วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ออกไปรับใช้สังคมด้วย และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังคงให้โอกาสและขยายโอกาส 

ทางการศึกษาไปท่ัวทกุภมิูภาค และอกีหลายประเทศท่ัวโลก ซ่ึงตนเองมโีอกาสได้เดินทางไปหลายๆ ประเทศ

และพบเจอลูกศิษย์ ม.รามค�าแหง ซึ่งจะได้ยินได้ฟังค�าชื่นชมเสมอ

 ขอฝากบัณฑิตใหม่และนักศึกษาทุกคน ในฐานะท่ีเป็นครูมาตลอดชีวิต ส่ิงท่ีส�าคัญมากในชีวิต

ของบัณฑิตทุกคน คือ ประสบการณ์และการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ที่ไม่จบ จะสร้างประสบการณ์ให้เรา

ก้าวหน้าและมีอนาคตที่ดีต่อไป”

สถาบันภาษาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ 
แก่นักศึกษา - บุคคลทั่วไป

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
แนะบัณฑิตใหม่ทำางานเพื่อชาติ - ประชาชน

 สถาบันภาษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดัโครงการ

อบรมภาษาต่างประเทศหลายหลักสูตร ระหว่างเดือน

กรกฎาคม - ตุลาคม 2560 เพื่อบริการทางวิชาการ 

แก่นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป โดยผู้ที่เข้ารับการอบรม 

และสอบผ่านครบตามหลกัสตูรจะได้รบัประกาศนยีบตัร

 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

	 ✎	สอบวดัระดับพืน้ฐานภาษาองักฤษประจ�าปี 2560 

ครั้งที่ 61 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560  

สอบวันที่ 6 สิงหาคม 2560 

	 ✎	ภาษาอังกฤษท่ัวไป (พูด - ฟัง) ระดับ 1 ถึง 

ระดับ 6 สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

 ✎	ภาษาองักฤษส�าหรบัผูเ้ริม่ต้น สมัครได้ต้ังแต่บัดนี ้

ถึงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 เปิดอบรมวนัที ่ 22 กรกฎาคม 

- 23 กันยายน 2560

 ✎	ภาษาองักฤษส�าหรบัเด็กอาย ุ 8 - 12 ปี (English 

for Kids) สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถงึวนัท่ี 19 สิงหาคม 2560 

เปิดอบรมวันที่ 20 สิงหาคม - 22 ตุลาคม 2560

 ✎	ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี ้

ถงึวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 เปิดอบรมวันท่ี 22  กรกฎาคม 

- 26 สิงหาคม 2560

	 ✎	เตรียมสอบ TOEIC สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี

ถงึวนัท่ี  5  สิงหาคม  2560  เปิดอบรมวนัท่ี  6  สิงหาคม  2560

 ✎	อังกฤษธุรกิจ สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที ่

19 สิงหาคม 2560 เปิดอบรมวนัที ่20 สิงหาคม - 17 กนัยายน 2560

 ✎	ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ต้องการฟื้นฟู  

 ✎	การเขยีนภาษาองักฤษ ระดับ 1 

 ✎	ภาษาจีนกลาง ระดับ 1 ถึงระดับ 4 

 ✎	ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 

 ✎	ภาษาพม่า ระดับ 1 

 ✎	เตรยีมสอบ TOEFL    

 ✎	ภาษาองักฤษเร่งรดั (Intensive Course)  

 ✎	!!! หลกัสตูรใหม่ ภาษาองักฤษส�าหรบัสัมภาษณ์งาน 

เหมาะกบัน้องๆนักศึกษาหรอืบุคคลท่ัวไป ทีก่�าลงัเตรยีมตัว 

เพื่อการสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะ เน้ือหาของหลักสูตร 

เป็นการฝึกพดูเพือ่ทักษะในด้านการพดู การฟัง การเขยีน 

และการอ่าน เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานและการท�างาน 

เทคนิคการ เขี ยนจดหมายสมัครงานได ้อย ่ าง มี

ประสทิธิภาพ

 ✎	รับจัดโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 หลักฐานการสมัคร: นักศึกษา ประกอบด้วย 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 

ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ และส�าเนาใบเสรจ็- 

ลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ บุคคลทั่วไป : รูปถ่าย 1  นิ้ว 

2  รูป  และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ

(อ่านต่อหน้า 9) 



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ถ�ม 1. มีวิชาที่ผมลงทะเบียนแล้วสอบตกและ

จะน�ามาลงในภาคนี้ ปรากฏว่าในตารางลงทะเบียน

ไม่มีวิชาดังกล่าว แสดงว่าวิชาน้ีไม่เปิดเรียนใช่หรือไม่

 2. ผมต้องลงวชิา STA 1003 แต่ผมไม่ถนัด 

ผมจะเปลี่ยนไปลงวิชา INT 1005 แทนเลยได้ไหม

 3. ผมเหลือวิชา HIS 1003 กับ THA 1003 

สอบมาหลายครั้งแล้วไม่ผ่าน จะท�าอย่างไรดี

 4. อยากทราบว่าถ้าเราลงรีเกรดไปแล้ว 

แต่เรายังได้เกรด D อยู่ เราสามารถลงได้อีกหรือไม่

ตอบ 1. ในกรณีกระบวนวิชาใดเปิดการเรียน

การสอนหรอืไม่ นักศึกษาสามารถตรวจสอบจาก ม.ร.30 

ของแต่ละภาคเรยีน  ถ้ากระบวนวชิาใดไม่มีใน ม.ร. 30 

แสดงว่าในภาคนั้นไม่เปิดการเรียนการสอนและ

การสอบ

 2. ถ้าตามโครงสร้างหลกัสตูร ได้ระบใุห้เลอืก

วิชาใดวิชาหนึ่งระหว่าง STA 1003 กับ INT1005 

นักศึกษาสามารถเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้

 3. ถ้าเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษา

ต้องสอบให้ผ่าน ถ้าไม่อย่างน้ันนกัศึกษาจะไม่จบการศึกษา 

ส่วนการสอบผ่านหรือไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยได้เปิด

การเรยีนการสอน และมบีรกิารทางส่ือการสอนต่างๆ 

เช่น e-learning, e - book หรือการยืม CD, DVD  

ค�าบรรยายเพือ่ให้นักศึกษาได้ศึกษา  นักศึกษาสามารถ 

เลอืกหรอืใช้สือ่การสอนทีม่หาวทิยาลยัมไีว้บรกิารได้

 4. วชิาใดทีส่อบได้เกรด D หรอื D+ นักศกึษา

สามารถลงทะเบียนใหม่ เพือ่รเีกรดได้ตลอด แต่เม่ือใด

ที่สอบได้ตั้งแต่เกรด C เป็นต้นไป วิชานั้นนักศึกษา

ไม่สามารถลงทะเบียนเพือ่จะสอบท�าเกรดให้ดีข้ึนได้อกี

ถ�ม ถ้านักศึกษาลงสอบ e-Testing และ 

เข้าสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว ได้เกรด D ต่อมาก็ได ้

เข้าสอบวิชาเดียวกนัอกีครัง้หนึง่ในวนัสอบปกติด้วย  

และสามารถเข้าสอบได้ตามปกติ  ถ้าผลสอบออกมา 

ได้มากกว่าท่ีสอบ e-Testing ระบบจะค�านวณผลสอบ 

เป็นอย่างไร คิดตามผลครั้งแรกหรือครั้งที่ 2 และจะ

มีผลอย่างไรกับนักศึกษาหรือไม่

ตอบ ผลสอบทีส่อบผ่านจากการสอบ e - Testing  

นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบในการสอบปลายภาคแล้ว 

เพราะตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ผลที่สอบผ่าน

จากการสอบ e- Testing เป็นผลสอบที่สมบูรณ์แล้ว 

เว้นแต่ถ้าได้ผลสอบเป็นเกรด D หรอื D+ สามารถน�าไป 

ลงทะเบียนเรยีนเพือ่สอบใหม่ได้ แต่ต้องลงทะเบียน

ภาค 1 ภาค 2 หรือ ฤดูร้อนเท่านั้น ถ้าผลสอบใหม่

ได้เกรดเท่าเดิมหรือสูงกว่า เกรดเดิมจะถูกยกเลิก 

นักศึกษาจะได้เกรดท่ีสอบได้ครัง้หลงั แต่ถ้าสอบตก

นักศึกษาจะได้เกรดเดิมที่สอบได้ครั้งแรก กองบรรณาธิการ

เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จ�านวน 10 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

 60098 CSC 4253 125/25 หลักสูตรและสาระ- ผศ.ทิพย์  หาสาสน์ศรี

     การเรียนรู้ฟิสิกส์ 1 และคณะ

 60037 ENL 4601 40/25 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด รศ.ดร.อัจฉรา  เพ่งพานิช

   (LI 485)  ในการใช้ภาษาอังกฤษ

 60063 FRE 3204 195/25 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 ผศ.ดร.ศศิ  อินทโกสุม

   (FR 322)

 60078 FOL 3402 147/25 ระบบความเชื่อและ รศ.เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

   (FL 396)  ศาสนาพืน้บ้าน และคณะ

 60049 GER 2002 48/25 ภาษาเยอรมันระดับ- รศ.เสาวภาค  ธาระวานิช

   (GN 202)  มูลฐาน 4

 60028 LAW 3041 58/25 ศาลปกครองและ รศ.ธีระ  สิงหพันธุ์

   (LA 341)  วิธีพิจารณาคดีปกครอง

 60079 PHC 2210 88/25 วิทยาการระบาด อาจารย์กษมา  ภูสีสด

 60013 PHI 2401 42/25 ปรัชญาศาสนา รศ.ทวี  ผลสมภพ

   (PY 241)

 60030 PHY 1103 (L) 50/25 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

   (PH 113) L

 60083 PSY 2502 67/25 จิตวิทยาเด็ก รศ.จตุพร  ลิ้มมั่นจริง

   (PC 293)

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็กรายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8755, 

0-2310-8757-9 ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย)                                            
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ข้ึนได้เองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่

แค่การลอกแบบหรือซื้อเทคโนโลยีของชาติอื่นมา

ผลิตขึ้นในประเทศเหมือนที่เป็นอยู่ และที่ผมเน้นว่า 

“อย่างต่อเนื่อง” ด้วยนั้นก็เพราะที่จริงตอนนี้ไทยเรา

ก็มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่กันขึ้นได้เป็นครั้งคราว

เหมือนกนั แต่นานทีปีหน แค่นัน้ยงัไม่พอหรอกครบั

 ขอจบตอนนี้ด้วยเนื้อเพลงอีกท่อนหนึ่งท่ีว่า 

“ต้องมสัีกวนั ต้องมีสักวนั จะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวัน่ 

ด้วยแรงที่มี” .......ก็ผมยังมีความหวังนี่ครับ

 ดังน้ันเม่ือนักศึกษาจบการศึกษา  เกรดทีนั่กศึกษา

สอบได้ในปลายภาคทีน่กัศึกษาสอบ e-Testing จงึไม่มี 

ผลอะไร เพราะเกรดจากการสอบ e-Testing สมบูรณ์แล้ว 

เม่ือนักศึกษาเรียนครบหลักสูตร เกรดที่ใช้ค�านวณ

เกรดเฉล่ีย จึงน�าเกรดท่ีได้จากการสอบ e-Testing  

มาค�านวณเท่านั้น 

 นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ สถาบันภาษา 

อาคารสโุขทัย ชัน้ 4 โทร.0-2310-8903-4, 0-2310-8682-3  

เว็บไซต์ www.ril.ru.ac.th, email : ril_ram@hotmail.com 

(หมายเหตุ : นักศึกษาและบุคลากร บุตรของบุคลากร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีส่วนลด 300 บาท)

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “การต่อต้านยาเสพติด” ชิงทุน-

การศึกษา มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท ส่งผลงานได้

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 

 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคาร-

ศิลาบาตร ชั้นลอย โทร. 0-2310-8080, 0-2310-8126 

บอร์ดปิดประกาศคณะต่างๆ  www.ru.ac.th/scholarship/ 

Facebook: กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สถาบันภาษาเปิดอบรมฯ (ต่อจากหน้า 8)

เชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอต่อต้านยาเสพติด



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ

LAW4033  ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ

ภาค 1/2560 

 ✎ อาจารย์ผู้บรรยาย:  อาจารย์ภัทร ลิมป์ศิระ

 ✎	เน้ือหาโดยสรุป: ให้นักศึกษาน�าความรู ้

ทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อ

สามารถแยกแยะได้ว่ากรณีปัญหาท่ีเกิดขึ้นในทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาใดเป็นปัญหา

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ และสามารถวเิคราะห์ 

วจิารณ์แนวทางการแก้ปัญหาในทางระหว่างประเทศ

ได้ว่าควรจะเป็นไปในแนวทางใด ด้วยการศึกษาค้นคว้า

อิสระด้วยตนเอง และน�าเสนอเป็นบทความ 

 ✎	ต�ารา: เอกสารประกอบการศึกษา

       http://www.un.org/law/avl/

 ✎	วัตถุประสงค์:

* นกัศึกษามีความรูท้างวชิาการเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ 

ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ยังไม่เป็นที่ยุติ

* นกัศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในพลวตัของกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

*  นักศึกษาได้เรยีนรูปั้ญหาในสังคมระหว่างประเทศ

และการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในความ

เป็นจริง 

*  นกัศึกษาได้เรยีนรูก้ารค้นคว้าข้อมลู ท�าวจิยัร่วมกบั

อาจารย์ผูส้อน และสามารถผลติผลงานวชิาการเองได้

* นักศึกษาสามารถค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

วิเคราะห์ถึงการน�ากฎหมายมาปรับใช้ได้ด้วยตนเอง

อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 ✎	ขอบเขตการบรรยาย: พฒันาการของกฎหมาย-

ระหว่างประเทศ ตามมุมมองทางประวัติศาสตร์ 

ประเด็นที่น่าสนใจของกฎหมายระหว่างประเทศ 

การเขียนผลงานวิชาการ การน�าเสนอบทความ

 ✎	 การวัดผล: ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ ตามแต่

ประเด็นปัญหากฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกิดขึ้น

ในแต่ละภาคการศึกษา หรอืจัดท�ารายงานแทนการสอบ

ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าฟังบรรยาย

 ✎	การประเมินผล: A, B+, B, C+, C, D+, D 

และ F ตามเกณฑ์มาตรฐาน

	 ✎	ข้อแนะน�าในการเรียน:

- นักศึกษาควรมีเวลาเข้าเรยีน เพือ่สามารถร่วมท�าวจิยั 

และเขียนบทความตามประเด็นกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่ตนเองสนใจ

- นกัศึกษาควรสามารถอ่านเอกสารภาษาองักฤษได้ 

และมีเวลาค้นคว้าหาข้อมูลในการท�างานวิจัย 

  ✎	ข้อแนะน�าในการสอบ: 

 ข้อสอบเป็นไปตามที่บรรยายในห้องเรียน

และร่วมกันท�าวิ จัยในประเด็นปัญหากฎหมาย

ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษา

 POL4389 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

Management Information System for Local Administration 

 ✎	วัน/เวลาเรียน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-13.20 น.

 ✎	อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ 

 ✎	ช่องทางติดต่อผู้สอน คณะรัฐศาสตร์ ห้อง 524 

หรือ Line ID: wirayut_vick

 ✎	 เอกสารการเรียน ใช้เอกสารประกอบการสอนของ 

อาจารย์ ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ 

 ✎	ค�าอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และโครงสร้างของระบบ-

สารสนเทศ การจัดการข้อมูล และการพัฒนาระบบ-

สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถ

ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริม

การบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่น

 ✎	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจแนวความคิด

เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการบริหารองค์กรปกครอง-

ส่วนท้องถิ่นและความส�าคัญของระบบสารสนเทศกับ

การน�ามาใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร-

การปกครองท้องถิ่น

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนน�าความรู้จากการศึกษากระบวนวิชาน้ี

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

 ✎	แนวทางการจัดการเรียนการสอน

 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนได้ออกแบบ 

ในสองลักษณะ คือ 

 1. ส�าหรับนักศึกษาท่ีเข้าช้ันเรียนประจ�า การจัด- 

การเรียนการสอนจะเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

การมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษา 

เน้ือหาในแต่ละบทในแต่ละสัปดาห์ที่ผู้สอนมอบหมาย 

เพื่อมาร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรมเหล่านั้น

จะถูกน�ามาคิดเป็นคะแนนเก็บ รวมถึงมีการมอบหมาย

รายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่มด้วย

 2. ส�าหรับนักศึกษาท่ีไม่มีเวลาเข้าช้ันเรียน ในกรณี

ที่นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียนนักศึกษาสามารถศึกษา

จากเอกสารประกอบการสอนรายวิชาได้ด้วยตนเอง 

และไม่จ�าเป็นต้องเข้าช้ันเรียน นักศึกษาจะสอบจากข้อสอบ

อัตนัยจ�านวน 3 ข้อ 

 ✎	การวัดและการประเมินผล

 1. ส�าหรับนักศึกษาท่ีเข้าช้ันเรียนและท�ากิจกรรม

ในชั้นเรียน วัดผลดังนี้

1.1 รายงานและกิจกรรมในชั้นเรียน 40 คะแนน

1.2 งานเดี่ยวตามหัวข้อที่มอบหมาย 10  คะแนน

1.3 รายงานกลุ่ม/น�าเสนอ 20 คะแนน

1.4 สอบปลายภาค 30 คะแนน

2. ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าชั้นเรียน หรือ 

เข้าช้ันเรียนแต่ไม่ประสงค์ร่วมกิจกรรม วัดผลจากการสอบ 

 ✎	ข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ จาก 3 ส่วน 

คือ ส่วนท่ี 1 ความรู้เก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน ส่วนท่ี 2 

เก่ียวกับระบบสารสนเทศ และส่วนท่ี 3 เก่ียวกับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจารย์ ดร. วีระยุุทธ  พรพจน์ธนมาศ

LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน

	 ✎	อาจารย์ผู้บรรยาย:  อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ

 ✎	 เนื้อหาโดยสรุป: ศึกษาประชาคมอาเซียน 

จากมุมมองทางกฎหมายรวมถึงโครงสร้างของสถาบันต่างๆ 

ในอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ประชาคมการเมือง

และความม่ันคงอาเซียน  แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยง 

ระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และประเด็นทางกฎหมายอ่ืน 

ที่เป็นที่สนใจร่วมกัน

 ✎	ต�ารา: 

 1.  เอกสารประกอบการศึกษา

 2. กระทรวงการต่างประเทศ, บันทึกการเดินทาง 

ของอาเซียน, กรุงเทพมหานคร: กรมอาเซียน, กระทรวง-

การต่างประเทศ, 2554.

 3. กระทรวงการต่างประเทศ, อาเซียน 2025: 

มุ่งหน้าไปด้วยกัน: วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 

และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025, กรุงเทพมหานคร: 

กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.

 4. กระทรวงการต่างประเทศ, แผนแม่บทว่าด้วย 

ความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025, กรุงเทพมหานคร: 

กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.

 ✎	วัตถุประสงค์:

 - นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน

 - นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ

ประชาคมอาเซียน

 - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง

ของประชาคมอาเซียน

 - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีความ

เข้าใจผู้อื่นและการเปลี่ยนแปลงของโลก เชื่อมโยงมาสู ่

สถานการณ์อาเซียนในสถานการณ์ปัจจุบัน

 ✎	ขอบเขตการบรรยาย: ความเป็นมาและ 

พัฒนาการของประชาคมอาเซียน โครงสร้างของสถาบันต่างๆ 

ในอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน และกลไกการระงับข้อพิพาท  

 ✎	การวัดผล: ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ 

 ข้อ 1. เก่ียวกับพัฒนาการทางกฎหมายของอาเซียน

 ข้อ 2. เกี่ยวกับวิถีอาเซียน

 ข้อ 3. เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประชาคม-

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  และประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน  

 ข้อ  4. เก่ียวกับประเด็นท่ีก�าลังเป็นท่ีสนใจในอาเซียน 

ในแต่ละภาคการศึกษา 

 ✎	การประเมินผล: A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 ✎	ข้อแนะน�าในการเรียน:

 -  นักศึกษาควรมีเวลาเข้าเรียน เพ่ือเข้าฟังบรรยาย 

เพราะยังไม่มีต�าราให้นักศึกษาอ่านในห้องเรียน

      -  นักศึกษาควรสามารถอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้ 

แต่ตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศของอาเซียนส่วนมาก

มีแปลเป็นภาษาไทยแล้ว

 ✎	ข้อแนะน�าในการสอบ: ข้อสอบเป็นไปตาม 

ที่บรรยายในห้องเรียนและอาจารย์ผู้บรรยายใจดี

อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้
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 ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ก�าหนดไว้ว่านักศึกษา 

ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษร 

ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวน 

หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด และผลการสอบ 

อักษรระดับคะแนน A น้ัน ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง ประจ�าภาค 2 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษา 

ส่ ว น ก ล า ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล เ รี ย น ดี  

ตามระเบียบข้างต้นจ�านวน 166 ราย ซึ่งนักศึกษา 

จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษา 

ในภาคเรียนปกติถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมค่าปรับในการ 

ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ไ ม่ ต ร ง ต า ม ก� า ห น ด แ ล ะ 

ค่าข่าวรามค�าแหง 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษา 

ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย 

เห็นสมควรให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลาง

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2560 โดยให้นักศึกษาที่มี 

ผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่อง 4 

  อน่ึง หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้น�าหลักฐานการช�าระเงินเพื่อขอรับเงิน 

ค่าธรรมเนียม และค่าบ�ารุงการศึกษาคืน

และเอกชน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ

ช่วยในการบริหารการเรียนการสอน  นักศึกษาจะ 

ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่จ�าเป็นต่อ

การประกอบวชิาชพีเสรมิจากหลกัสูตร เช่น กฎหมาย-

โรงงาน กฎหมายอาคาร กฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.วิชาชีพ กฎหมาย-

ท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพอาเซียน กฎหมาย-

จดัต้ังโรงงาน พ.ร.บ.การประกอบธุรกจิของคนต่างชาติ 

เป็นต้น รวมท้ังนักศึกษาจะได้รบัความรูจ้ากบุคลากร

ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ และงานวิจัยเป็นไปเพื่อพัฒนาชุมชน 

การช่วยเหลอืชมุชนท้องถิน่ และงานวจิยัเพือ่ผูด้้อยโอกาส

ที่สามารถใช้ได้จริง

คณะวิศวะแนะแนวฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ปฐมนเิทศนกัศึกษานติศิาสตร์    รองศาสตราจารย์

พิมพ์ใจ รื่นเริง ประธานโครงการหลักสูตรปริญญา- 

นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้โอวาท 

ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 

10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชมุชัน้ 3 คณะนิติศาสตร์ 

โดยฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาใหม่เห็นความส�าคัญของการ 

เข้าเรยีนอย่างสม�่าเสมอ เพือ่ให้ท�าความเข้าใจกบับทเรยีน 

ได้อย่างเต็มที่ หากไม่เข้าใจขอให้นักศึกษาซักถามกับ

อาจารย์ผู้สอนโดยตรง วางตัวและแต่งกายให้เหมาะสม 

เพือ่น�าไปสู่ความส�าเรจ็ในการเรยีนกฎหมาย และน�าความรู้

ไปผดุงความยติุธรรมให้กบัสังคมต่อไป

  ภาษา กีฬา สัมพันธ์  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จัดโครงการ/กิจกรรม “ภาษา กีฬา สัมพันธ์” เม่ือวันท่ี 

25 มิถุนายน 2560 เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 

และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเพ่ือเสริมสร้าง

สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยได้เชิญวิทยากร ชาวต่างชาติ 

คือ Mr.Isaac Hanson และ นายบัณฑิต ศักดิ์ดาเดช 

พร้อมคณะเป็นวิทยากรในการท�ากิจกรรมในคร้ังน้ี 

มีนักศึกษา และนักศึกษา Pre-degree  เข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 70 คน  
อธิการบดี ม.ร. วางศิลาฤกษ์ฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด-

หนองบัวล�าภู จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์-

ประสิทธิ์ บุญไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดหนองบัวล�าภู กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท

นักศึกษาใหม่ แนะน�าบุคลากรภายในสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู และการให้บริการวิชาการ 

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และข้อมูล 

ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560

   ผศ.วฒุศิกัด์ิ   ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหง ภมิูใจท่ีได้เหน็

อาคารหลังนี้เกิดขึ้นที่วิทยาเขตบางนา เพื่อขยายโอกาส

ทางการศึกษาไปสู่ชุมชนวิทยาเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง 

ท�าให้บุตรหลานได้เรียนใกล้บ้านและพร้อมที่จะพฒันา

และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักเรียน 

ทีน่ี่เช่นเดียวกบัท่ีหวัหมาก อกีทัง้ต้ังใจจะท�าสัญญาประชาคม

ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วข้อง และประชาชนในชมุชน 

โดยรอบโรงเรยีนสาธิต ม.ร. วทิยาเขตบางนาอย่างจรงิจงั 

เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแล สอดส่อง และเข้มงวด

กวดขันไม่ให้มีอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งร้านเกมเกิดขึ้น

โดยรอบสถานศึกษาแห่งนี้ 

 “ โรง เรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ยรามค� าแหง 

วทิยาเขตบางนา ได้รบัความร่วมมือสนับสนุน และได้ก�าลังใจ 

จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณุสุธรรม สุวรรณภาศรี 

กรรมการบริหารบริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จ�ากัด ซ่ึง 

พร้อมอ�านวยความสะดวกท้ังในด้านการตัดผ่านถนน 

เพิ่มช่องทางในการสัญจร เพื่อให้เกิดการจราจรท่ีดีข้ึน 

ในอนาคต และมหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอยืนยันว่า 

การก่อสร้างอาคารเรยีน รวมท้ังการเปิดการเรียนการสอนนัน้ 

จะไม่ก่อความเดือดร้อนและผลกระทบให้ประชาชน 

ในพื้นที่ หากแต่จะน�าพาความเจริญ และประโยชน ์

ในด้านการศึกษามาให้แก่บุตรหลานของชุมชนต่อไป”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๑๔) วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต  คณบด ี

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นประธานปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจัิย รองคณบดีฝ่ายนโยบาย

และแผน ประธานสาขาวิชา เพื่อแนะน�าการเรียน 

การสอนและกจิกรรมต่างๆของคณะ โดยมีนักศึกษา

เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศ จ�านวน 181 คน 

ณ อาคารลายสือไท ห้อง LTB 303 เมื่อวันที่ 3 

กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 ผศ.พิศิษฐ์ กล่าวว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน 

ขอขอบคุณท่ีทกุคนสนใจมาเรยีนท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

เม่ือเข้ามาเรียนท่ีคณะฯจะมีการเปลี่ยนสถานภาพ

การศึกษาจากมัธยมศึกษาซ่ึงเป็นภาคบงัคบัเข้าสู่ระบบ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีตนเลือกเองไม่มีใครมาบังคับ 

สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เราชอบได้ ดังนั้น 

นักศึกษาจะต้องมีความต้ังใจและมุ่งม่ันในการเรยีน

ให้ประสบความส�าเรจ็ เพือ่น�าความรูท่ี้ได้รบัไปประกอบ-

อาชีพต่อไปในภายภาคหน้า 

 ผศ.พิศษิฐ์ กล่าวต่อไปว่าส่ิงหนึง่ทีเ่ป็นความโดดเด่น 

ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงคือคนท่ีเข้ามาเรยีนส่วนใหญ่ 

จะมีความต้ังใจท่ีจะศึกษาหาความรู้ เพราะฉะน้ัน

เด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะมีความรัก 

ในสถาบนัการศึกษา และเป็นทีต้่องการขององค์กร 

และหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากบัณฑิตรามค�าแหง

มีความขยนั อดทน ต้ังใจและพร้อมท่ีจะเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ

ในการท�างาน 

 “สิ่งส�าคัญคือนักศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้

ช่วยเหลือกันเป็นทีม มีน�้าใจต่อเพื่อนในทุกๆด้าน 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรกัสามคัคีคอยช่วยเหลอื 

ซึ่งกันและกัน สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษามีความตั้งใจ 

ในการศึกษาหาความรู้เพื่อความส�าเร็จในอนาคต”

 คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ยงักล่าวว่าจดุเด่น 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือมีความสัมพันธ์อันด ี

กบัสภาวชิาชพี สมาคมวชิาชพี และหน่วยงานภาครฐั 

คณะวิศวะแนะแนว 

การเรียนแก่นกัศึกษาใหม่

คณะนติิศาสตร์แนะน�าการเขยีนค�าตอบ 
ข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย

   

 อธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง วางศลิาฤกษ์อาคารสระศร ีอาคารเรยีน 3 ชัน้ หลงัแรกของโรงเรยีนสาธติ-

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา ภูมิใจขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้าน  

พร้อมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการมาตรฐานเดียวกันกับที่หัวหมาก

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นประธานในพิธี 

วางศิลาฤกษ์อาคารสระศรี อาคารเรียน 3 ชัน้หลังแรก ของโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง วทิยาเขตบางนา 

โดยม ี รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อ�านวยการโรงเรียน พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชนร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนสระศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา

 โอกาสนี้ รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวว่าอาคารเรียน 3 ชั้นหลังแรก

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จะแล้วเสร็จ 

ในปี 2561 และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้ใช้ชื่อว่า “อาคารสระศรี”  ซึ่งจะใช้เป็นอาคารเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ร. วิทยาเขตบางนา และเป็นสถานที่หลักในการศึกษาวิจัยของวิชาชีพครู รวมทั้ง 

เป็นท่ีฝึกปฏบัิติการเรยีนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ด้วย และเพือ่ความเป็นสริมิงคล จงึได้จดัพธีิวางศิลาฤกษ์ข้ึน

ในวันนี้ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและร่มเย็นเป็นสุขต่อไป
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ภูมิใจขยายโอกาสทางการศึกษาให้ลูกหลานเรียนใกล้บ้าน

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเชิญชวนคณาจารย ์

บคุลากร นักศึกษาและประชาชน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์  

ส�าหรบัใช้ในงานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ- 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ผูมี้จิตศรทัธาร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ 

ได้ที่บริเวณชั้นล่าง อาคารวิทยบริการและบริหาร 

(ใกล้กบัอาคารสวป. และ KLB) ม.รามค�าแหง หวัหมาก 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. 

(อ่านต่อหน้า 11) 

(อ่านต่อหน้า 11) 

 ภาควชิากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จดัโครงการอบรม 

วิธีการเขียนค�าตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย 

ส�าหรบันกัศึกษาคณะนติิศาสตร์ ในวนัท่ี 1 สงิหาคม 2560 

เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชมุ SKB 321 ชัน้ 3 

อาคารสุโขทัย ขอเชญินกัศึกษาและผูส้นใจร่วมฟัง 

การบรรยายตามก�าหนดการดังนี้

 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

 09.00 น. กล่าวเปิดโครงการอบรม “วธีิการ- 

เขียนค�าตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย ส�าหรบั 

นักศึกษาคณะนติิศาสตร์” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.วณัิฏฐา แสงสุข  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง

 09.15 น. บรรยายวิธีการเขียนค�าตอบข้อสอบ

กฎหมายแบบอตันยั ส�าหรบันักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

โดย อาจารย์กิตติยา พฤกษารุ่งเรือง อาจารย์ประจ�า

ภาควชิากฎหมายทัว่ไป คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง

 12.00 น. วทิยากรให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมซักถาม

และตอบข้อซักถาม

 12.30 น. ปิดโครงการอบรม “วิธีการเขียน

ค�าตอบข้อสอบกฎหมายแบบอตันยั ส�าหรบันกัศึกษา

คณะนิติศาสตร์”

เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


