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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๒๖

วันที่	๙	-	๑๕	ตุลาคม	๒๕๖๐	

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร บคุลากร และท่านผูห้ญงิวริะยา ชวกลุ กรรมการมูลนธิิสายใจไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์

พระราชทาน จ�านวน 52,299 ช่อ ให้กับ “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

พระราชทาน”  เพือ่ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายในพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี  นางกัณณิกา  ชารักษภักดี 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ผู้แทนโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 

กันยายน 2560 ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า ส�านักพระราชวัง

 ส�าหรบัดอกไม้จนัทน์พระราชทานดังกล่าว มหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้เชญิชวนบุคลากร 

นักศึกษา   และผูมี้จิตศรทัธาร่วมเป็นจติอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ในโครงการ “จิตอาสา

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”  เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  แสดงออกซ่ึง 

ความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอันประเสริฐหาท่ีสุดมิได้ ทั้งนี้

มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง กองงานวิทยาเขตบางนา  หน่วยงานต่างๆ 

ภายใน ม.ร. คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรยีน นักศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไป 

ร่วมประดิษฐ์

ม.ร. ส่งมอบดอกไม้จันทน์
  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สาธษิฐ์ นากกระแสร์ 

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันบริการ- 

วชิาการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เปิดเผยว่าสถาบัน- 

บรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ม.ร. จะเปิดรับ 

ลงทะเบียนสอบ e-Testing ประจ�าภาค 2/2560 

ระหว่างวนัที ่17 - 20 พฤศจิกายน 2560  ณ อาคาร

เวยีงค�า (VKB)  ชัน้ 1 และต้ังแต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 

หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 8 ก�าหนด

วันเริม่สอบต้ังแต่วนัที ่1 ธันวาคม 2560 - 15 กมุภาพนัธ์  2561 (เว้นวนัที่  

5, 8 - 11, 28 - 31 ธันวาคม 2560 และ 1 - 3, 10 - 17 มกราคม 2561) 

โดยช�าระค่าธรรมเนียมการทดสอบทางอเิลก็ทรอนิกส์กระบวนวชิาละ 

200 บาท ทกุรหัสชัน้ปี ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยรามค�าแหงว่าด้วย 

อตัราค่าธรรมเนยีมการศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรยีนและค่าบ�ารงุการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 เพื่อท�าให้เกิดความเสมอภาค และ 

พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสอบ e-Testing ในอนาคต ขอฝาก 

ให้นกัศึกษาเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสอบ e-Testing 

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดสอบ e-Testing ประจำาภาค 2/2560

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สถาบันบริการวิชาการฯ (ต่อจากหน้า 1)

เพือ่ผลสัมฤทธ์ิในการสอบของนักศึกษา ทัง้นีใ้นการสอบแต่ละวนัจะมีคาบเวลาให้นกัศึกษาเลอืกสอบได้ 4 คาบ ได้แก่ 

 คาบที่ 1   เวลา 09.00 - 11.30 น.    คาบที่ 2   เวลา 12.00 - 14.30 น.

 คาบที่ 3   เวลา 15.00 - 17.30 น.    คาบที่ 4   เวลา 18.00 - 20.30 น.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิษฐ์ นากกระแสร์  กล่าวว่าการสอบด้วยระบบ e-Testing เป็นช่องทาง 

เสริมทีท่างมหาวทิยาลัยรามค�าแหงให้บริการนกัศึกษา โดยมีจดุเด่นท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อนกัศึกษาหลายประการ 

เช่น นกัศึกษาสามารถเลอืกวนัเวลาสอบได้เองตามท่ีตนเองต้องการ และสามารถทราบผลสอบทนัททีีส่อบเสรจ็ 

รวมท้ังหากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน กส็ามารถเข้าสอบวชิานัน้ตามตารางสอบปกติของมหาวทิยาลยัในภาคน้ัน ๆ ได้ 

ส�าหรบัข้ันตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing น้ัน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรยีนก่อน และลงทะเบียนสอบ e-Testing 

ตามวันเวลาที่ก�าหนดในแต่ละภาค ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาหรือคาบการสอบได้ตามความพร้อม 

ของตนเอง หลกัฐานทีนั่กศึกษาต้องน�ามาในวนัสอบ คอื บัตรประจ�าตัวนกัศึกษา บัตรประจ�าตัวประชาชน หรอืบตัรที่

หน่วยงานราชการออกให้ ใบเสรจ็ลงทะเบยีนสอบ e-Testing และมาถงึห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 

 ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่เลือกใช้บริการสอบ e-Testing ของสถาบันฯ และสามารถสอบถาม 

รายละเอยีดเพิม่เติมทีส่ถาบันบรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนกิส์ อาคารสุโขทัย ชัน้ 10 มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

(หัวหมาก) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8790, 0-2310-8951, 0-2310-8901 หรือ www.easi.ru.ac.th  

กิจกรรมรามฯ ตรัง

 คณะเจ ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกยีรติจงัหวดัตรงั ร่วมกจิกรรม

เชญิธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เน่ืองในวนัพระราชทาน 

ธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ณ บรเิวณหน้าเสาธง 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวัดตรัง เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2560

 คณะเจ้าหน้าที่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง 

ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด 

โดยน�าดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอ�าเภอ 

ประกอบพิธีอธิษฐานจิต เพื่อน�าไปใช้ในพระราชพิธ ี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  

ณ วัดกะพงสรุนิทร์ พระอารามหลวง

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดตรัง จัดโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

และการแห่หมรับ ซ่ึงเป็นบุญประเพณีของภาคใต ้

เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ วัดทุ่งหินผุด  

ต�าบลนาบินหลา  อ�าเภอเมือง  จังหวัดตรัง

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

สายสนับสนนุเพือ่รองรบัประเทศไทย 4.0” โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นประธานเปิดงาน เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2560  ณ ห้อง 1404 อาคาร 1 คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง                                                 

     โอกาสนี ้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรณุ สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบรหิาร คณะมนษุยศาสตร์

กล่าวรายงานว่าคณะมนุษยศาสตร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ต้องด�าเนินการ

สอดคล้องกับพันธกิจตามทิศทางและนโยบายของประเทศชาติ จึงจัดโครงการอบรมเรื่องการ 

เตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ขึ้น เพื่อให้บุคลากร

สายสนบัสนนุได้ตระหนกัถงึบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการน�าพาองค์กรและปรบัตัวให้ทนัสมัย

ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า  

ขอขอบคณุคณะกรรมการพฒันาบคุลากรทีจั่ดโครงการน้ี ซ่ึงเป็นโครงการอยู่ในนโยบายของรัฐบาล 

โมเดลพฒันาประเทศ ด้านอตุสาหกรรม ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกจิและด้านการศึกษาของรฐับาล 

บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ที่มีภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ   

เพือ่ปรบัแก้ จดัระบบ ปรบัทศิทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจรญิขึน้เพือ่พฒันาประเทศ  

โครงการนีจั้ดขึน้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏบิติัหน้าที ่ เพิม่การใช้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กร ท�าให้การบริการทางด้านการศึกษา 

มีความก้าวหน้า และรวดเร็วขึ้น                                                                                                          

     ขณะที ่ รองศาสตราจารย์ ดร.รวภิา ธรรมโชติ หัวหน้าภาควชิาบรหิารรฐักจิ คณะรฐัศาสตร์ ม.ร. 

กล่าวถึงความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 ว่า ด้านสมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์การท�างาน 

ร่วมกันแบบบูรณาการการวางนโยบายการน�าไปปฏิบัติ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

ในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม การท�างานเป็นทีม  ด้านยุทธศาสตร์ 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้น 

การทจุรติเชงินโยบาย พฒันาระบบป้องกันการทุจรติ   สร้างความสามารถในการแข่งขัน การพฒันา 

และเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจ 

ให้ผู้มีความรู้ความสามารถ การปรับปรุงระบบการท�างานมีความเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิตอล ทุกส่วนราชการ

สามารถตรวจสอบและน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บุคลากรคณะมนุษย์ฯเตรียมพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 

นางพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร เปิดเผยว่า

 เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช 

๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว เสด็จเมืองอุทัยธานี

  พสกนิกรชาวอุทัยธานีมีความ

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 ร่วมกนัประดับธงช้าง ซึง่เป็นธงชาติสยาม 

ในยุคนั้น

 แต่เน่ืองจากธงช้างหายาก ราคาแพง  

ชาวเมืองจึงประดับธงช้างเท่าท่ีมีอยู ่ 

และใช ้ผ ้าพื้นสีแดงขาวประดับและ 

จับจีบผ้าทั่วบริเวณ

  พสกนิกรต่างมาร่วมเฝ้ารับเสด็จ

อย่างเนืองแน่นทั่วทั้งเมือง

  ครั้น เ ม่ือพระองค ์ เสด็จมาถึง 

บ้านหลังหนึง่ ทอดพระเนตรการประดับ 

ธงช้างกลับด้านคือ 

 ช้างนอนหงายปลายเท้าชี้ฟ้า

 พระองค์ทรงสะเทือนพระราชหฤทัย 

แต่มิได้ทรงกริ้วหรือไม่พอพระทัยแต่-

อย่างใด

 หลังจากเสด็จกลับ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 ให้เปลี่ยนธงชาติสยามจากธงช้าง

เป็นธงไตรรงค์ เมื่อ

 ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐

 ดังนัน้ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีการใช้- 

ธงชาติไทย

 ชาวจังหวัดอุทัยธานีจึงพร้อมใจ

กันจัดงานฉลองขึ้น เพื่อ

 น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

ก้าวสู่ปีที่ 10 หอพักติดดาว
โครงการดีเคียงคู่ผู้ประกอบการหอพัก

 สู่ปีที่ 10 โครงการหอพักติดดาว รามค�าแหงผนึก

ความร่วมมือภาครฐั ภาคเอกชนอย่างเข้มข้น  เดินหน้าผลักดัน 

ผูป้ระกอบการหอพกัย่านรามฯ1และรามฯ 2 พฒันาคุณภาพ

หอพกัให้เป็นท่ีพกัพงิของนกัศึกษาและมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. 

หอพัก พ.ศ.2558

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน 

พร้อมด้วย นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ ผู้แทนกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ และนายสนทิ 

หอมจันทร์ ผูแ้ทนผูป้ระกอบการหอพกั ร่วมเสวนา “ก้าวสู่ 1 ทศวรรษกบัพฒันาการหอพกัติดดาว” ในงานมอบรางวลั

แก่หอพกัทีผ่่านการรบัรองตามโครงการหอพกัตดิดาว ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 ผศ.ลนีา ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวถงึความเป็นมาของโครงการหอพกัติดดาวว่า 

โครงการหอพกัติดดาว จดัข้ึนครัง้แรกเม่ือปี 2551 โดยด�าริของ รศ.คิม ไชยแสนสุข อธกิารบดี ม.ร. 

ในขณะน้ันต้องการให้มหาวิทยาลัยสร้างความสัมพันธ์กับหอพัก เพื่อหอพักจะได้พัฒนา

ให้มคุีณภาพและเกดิประโยชน์ต่อนกัศึกษาทีอ่าศัยในหอพกั ซ่ึงเป็นอกีหน่ึงหน้าทีข่องมหาวทิยาลยั

ท่ีต้องดูแลนกัศึกษา และเน่ืองจาก          ม.รามค�าแหงไม่มีหอพกัเป็นของตนเอง       แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ 

เป็นนักศึกษาท่ีมาจากต่างจงัหวดั จึงจ�าเป็นต้องเข้ามาพกัอาศัยในหอพกัเอกชน ท้ังท่ีหวัหมาก

และวิทยาเขตบางนา 

 “โครงการหอพกัติดดาวได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาท ิ กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ ส�านักงานเขตบางกะปิ ส�านักงานเขตประเวศ สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก และสถานีต�ารวจนคร- 

บาลอดุมสุข ร่วมกนัด�าเนินการตรวจเยีย่มหอพกัให้เกดิการพฒันา และเมือ่หอพกัสามารถพฒันาคณุภาพได้ตามมาตรฐาน 

ท่ีคณะกรรมการฯก�าหนดแล้ว กจ็ะได้รบัการติดดาวเป็นรางวัล  ซ่ึงคล้ายกับแนวคดิของโรงแรมทีมี่ระดับ  ห้าดาว ส่ีดาว 

หรือสามดาว เป็นต้น”

 ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่าโครงการหอพักติดดาวเดินหน้ามาครบ 9 ปี แนวคิดน้ียังได้เป็นต้นแบบ 

ให้อีกหลายสถาบันได้น�าแนวทางไปพัฒนาหอพักและดูแลนักศึกษา แม้ว่าการท�างานจะเจอปัญหาอุปสรรคบ้าง  

แต่ทีมงานก็ไม่เคยหยุดเดินหน้า และมีก�าลังใจจากผู้ประกอบการท่ียินดีเข้าร่วมโครงการมาตลอด 9 ปี ซึ่งรามค�าแหง

กพ็ร้อมท่ีจะพฒันาการท�างานให้เป็นท่ีพงึพอใจและเกดิประโยชน์ทัง้กับผูป้ระกอบการและนกัศึกษาท่ีพกัอาศัยในหอพกัด้วย

 นายสนิท ผูแ้ทนผูป้ระกอบการหอพกั กล่าวว่าโครงการหอพกัติดดาวเกดิขึน้จากความร่วมมือ 

ของทุกฝ่าย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการหอพกั ต้ังแต่อยูใ่นความรบัผดิชอบของกระทรวงการพฒันาสงัคม 

และความม่ันคงของมนุษย์ จนกระทัง่โอนย้ายมาท่ีส�านกังานเขต แม้จะมีหลายเรือ่งท่ีผูป้ระกอบการ 

มีความกงัวล เช่น เรือ่งภาษีหอพกั หรอืระเบยีบหอพกัต่างๆทีมี่การปรบัใหม่ ซ่ึงทกุวันนีห้อพกั

ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นบ้านหลงัท่ีสองช่วยดูแลนกัศึกษาแทนผูป้กครองในขณะท่ีพวกเขามาเรยีนหนงัสือ

และต้องห่างไกลผู้ปกครอง

 “ผมเป็นลกูศิษย์รามค�าแหงและเข้ามาท�างานรับใช้สถาบนั พร้อมทีจ่ะเดินหน้าไปพร้อมกับผูป้ระกอบการหอพกั 

น�าพาชุมชนและหอพักเดินหน้าไปในทิศทางที่ดี ในส่วนการท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการภาคประชาชน เพราะต้องการ 

ช่วยขบัเคลือ่นชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบมหาวทิยาลยัให้อยูร่่วมกนัอย่างร่มเยน็   มีความสุข   ปลอดจากอบายมุข ปลอดสิง่เสพติด 

และลดปัญหาอาชญากรรม ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีบรรยากาศที่สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนคนไทย”

 นายณรงค์ กระทรวง พม. กล่าวว่าเมื่อประเทศไทยจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อยากชวน 

ผู้ประกอบการพัฒนาหอพักให้เป็น “หอพัก 4.0”  หอพักต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ไม่ว่าจะมีวกิฤตหรอือปุสรรคใดๆ เจ้าของหอพกัทีต้่องท�าธุรกิจดูแลนักศึกษา ถอืเป็นการท�าบุญ

ช่วยเหลือคนอย่างไม่มีวันส้ินสุด ผลของบุญจะหลั่งไหลกลับมาโดยไม่รู้ตัว เช่น นักศึกษา 

ท่ีเคยพักอาศัยแล้วมีความประทับใจ ก็จะไปบอกต่อให้รุ่นน้องมาพัก ท�าให้หอพักนั้นมีคน 

เข้าพักเต็มอยู่ตลอด

 “อยากให้ผู้ประกอบการหอพักปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาหอพัก ขอให้คิดว่า ไม่มีอะไรยากเกินท่ีหอพัก

จะปรับเปลี่ยนได้ มีตัวอย่างหอพักที่ปรับปรุงหอพักให้สะอาดปลอดภัย ไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นที่จะมาพักอาศัย 

ยังมีบุคคลทั่วไปฟังค�าบอกเล่าสนใจเข้ามาพักอาศัยด้วย ในส่วนของผู้ประกอบการหอพักย่านรามค�าแหงนั้น  

ขอให้สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันเอาไว้ อย่างน้อยหอพักในซอยเดียวกัน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เป็นพันธมิตรและเครือข่ายหอพักร่วมกัน ที่ส�าคัญ ยังมีคณะกรรมการภาคประชาชน ม.รามค�าแหง ที่จะช่วยดูแล

หอพักและร่วมผลักดันการพัฒนาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ในอีกทางหนึ่งด้วย”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

กลุ่มรามฯรักษ์ป่าเข้ารับรางวัล

หลังสานต่อรอยพ่อ..สู่การพัฒนาชุมชน

 กลุม่รามฯรกัษ์ป่า  นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหง  ตบเท้าเข้ารบัรางวลั 

กลุม่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ประจ�าปีการศกึษา  2560  จากกรมกจิการเด็กและเยาวชน  เน่ืองในวนัเยาวชนแห่งชาติ 

เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2560  หลงัเพยีรสร้างคณุประโยชน์ต่อสังคมตลอดระยะเวลา 

18 ปี ด้วยอดุมการณ์ชดัเจนเป็นรปูธรรม ทีน่อกจากได้คืนประโยชน์ให้กบัสงัคม  

ยังได้ท�าความดีสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9  

 ทั้งนี้  กลุ่มรามฯรักษ์ป่า  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  วิทยาเขตบางนา 

เป็นกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  เพื่อสืบสาน 

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อย่างต่อเน่ือง  เน้นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

โดยเฉพาะการปลกูป่า  สร้างฝายชะลอน�า้  ท�าดินขยุไผ่  การเพาะพนัธุ์พชืเพือ่ 

ขยายพืน้ท่ีสีเขียวให้กบัประเทศ  รวมถงึการสร้างอาชพีและรายได้ให้แก่ชมุชน

โดยพัฒนาความรู้จากทรัพยากรธรรมชาติ

 จากกจิกรรมทีผ่่านมา ส่งผลให้กลุ่มรามฯ รกัษ์ป่าได้รบัรางวลัจากองค์กรต่างๆ 

มากมาย อาทิ รางวลัชนะเลศิทีมเยาวชนดีเด่น จากโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน- 

สืบสานพระราชด�าร ิ รุน่ที ่ 6 ครัง้ที ่ 1 (RDPB CAMP) รางวลัชนะเลศิเยาวชน

อาสาสบืสานพระราชด�าร ิรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 โครงการพฒันาเครอืข่ายเยาวชน

และสถาบันการศึกษาสบืสานพระราชด�าร ิประจ�าปี 2559 เป็นต้น

 โอกาสนี้  นางส�าอางค์  ปอกกันทา  ผู้อ�านวยการ 

กองงานวิทยาเขตบางนา  กล่าวแสดงความยินดีว่ากลุ่ม- 

รามฯรักษ์ป่า  เป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงมาโดยตลอด  รางวลักลุม่เด็กและ

เยาวชนดีเด่นฯ  ท่ีกลุม่รามฯรกัษ์ป่าได้รบัครัง้น้ี  จงึเป็นอกีหนึง่ 

ความภาคภูมิใจของรามค�าแหง

 “ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั  ส่งเสรมิให้นกัศึกษามีความรูคู้คุ่ณธรรม  

และการเรยีนรู้ก็ควรควบคู่กบัการท�ากจิกรรมด้วย  โดยสนบัสนุนให้ท�ากจิกรรม

จิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู ้

สร้างเสรมิประสบการณ์นอกห้องเรยีน  น�าไปสู่การเป็นบคุลากรท่ีดีของประเทศ”

 นางผ่องศร ี เสียมไหม  นกัวชิาการศึกษาช�านาญการพเิศษ 

ที่ปรึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า  เปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับ 

รางวลักลุม่เด็กและเยาวชนดีเด่นฯ ทีก่ลุม่รามฯรกัษ์ป่าได้รับ 

หลังท�ากิจกรรมจิตสาธารณะมากว่า 18 ปี  แม้จะเหนื่อย 

แต่ผลลพัธ์กท็�าให้หายเหน่ือย  เพราะนักศึกษาได้รบัความรู ้

พร้อมประสบการณ์  และยงัเกิดเป็นความรกัความสามัคคใีนหมู่คณะ

 “การมีจิตสาธารณะท�าประโยชน์เพื่อสังคมต้องท�ามาจากใจ แค่มีใจ 

รักสิ่งแวดล้อม  เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกันอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์

ของผืนป่า  ยังประโยชน์มาสู่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนแผ่นดิน  และท่ีส�าคัญ

นักศึกษาต้องไม่ท้ิงการเรยีน  ต้องให้การเรยีนเป็นหลกั  และให้กจิกรรมเป็นรอง”

 ด้าน  นางสาวจุฑามาศ  นรชาญ  นกัศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ 

ประธานกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  เปิดเผยว่ากลุ่มรามฯรักษ์ป่า 

มีอุดมการณ์ชัดเจนท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  โดยยึดมั่นสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน 

และตอบแทนประเทศชาติผ่านกจิกรรมจิตอาสา รูสึ้กภาคภมิูใจ 

ที่ได้ท�าสิ่งดีๆ  เพื่อสังคม  หลังจากนี้ยังคงตั้งใจสานต่ออุดมการณ์ของกลุ่ม 

และพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 น�าศักยภาพของเด็กรามฯ  

สู่การพัฒนาชุมชนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 นางสาวเบญจวรรณ  เขาแก้ว  นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

สมาชกิกลุม่รามฯรกัษ์ป่า  กล่าวว่าตอนเรยีนมัธยมไม่มีโอกาส 

ได้ท�ากจิกรรมจติอาสามากนกั  เมือ่เข้ามาเรยีนทีร่ามค�าแหง

และมีโอกาสได้ไปปลกูป่ากบักลุม่รามฯรกัษ์ป่า  จงึท�ามาตลอด  

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท�าลาย  และ

ช่วยเหลอืพฒันาพืน้ท่ีในชนบท  เป็นการตอบแทนคณุแผ่นดิน  และจะเดินหน้า

ท�ากิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

        นางสาวน�้าผึ้ง  วิชัย  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

สมาชิกกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี

ที่เป็นสมาชิกกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  ทุกพื้นที่ที่ร่วมกันลงมือ 

ลงแรงสร้างภูมิปัญญาให้กับชุมชน  เป็นการสืบสานงาน 

ของพ่อหลวงกว่า 4,000 โครงการ  ที่พระองค์ทรงพัฒนา 

ผนืแผ่นดินไทยให้เกดิความอดุมสมบูรณ์  ช่วยให้ประชาชนอยูอ่ย่างพอมีพอกนิ 

สร้างอาชพี สร้างรายได้  และสามารถพึง่พาตัวเอง  อกีท้ังยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ 

ระหว่างมนษุย์และส่ิงแวดล้อมในป่า  ท่ีต่างต้องพึง่พาอาศัยกนัและกนัตลอดไป 

 นางสาวณัฐมล  ฦาชา  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

สมาชิกกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  กล่าวว่ารางวัลกลุ่มเด็กและ

เยาวชนดีเด่นฯ  เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  การันตี- 

ผลงานท่ีพวกเราท�าอย่างต่อเน่ืองและเกิดผลส�าเร็จ   

ชาวบ้านมีรายได้  ผนืแผ่นดินอดุมสมบรูณ์  รวมถงึได้สืบสาน 

เดินตามรอยพ่อหลวง  หลงัจากน้ีต้ังใจจะท�าสิง่ดีมีประโยชน์ต่อไป เพือ่อนุรกัษ์- 

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความม่ันคงและยั่งยืน

 นางสาวชชัชดา  เกดิบุญ  นักศกึษาคณะมนษุยศาสตร์  

สมาชิกกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  กล่าวว่ากลุ่มรามฯรักษ์ป่าเกิด

จากการรวมตัวกันของนักศึกษาหลากหลายคณะ  ที่มี 

หัวใจรักป่า  รักสิ่งแวดล้อม  และมีจิตอาสาเหมือนกัน  

โดยเน้นจัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม  หากได้รับรางวัล 

หรือทุนการศึกษาจากการประกวดก็จะน�าไปสร้างเป็นสาธารณประโยชน์

ให้กับชุมชนในถิ่นทุรกันดารท่ียังขาดแคลน  โดยยึดแนวคิดว่า “เกิดมาแล้ว 

ไม่อยากอยู่เฉยๆ  อยากท�าประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด”



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ตอน เรื่องเก่าเราอย่าลืม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ไม่นานมานี้ผมเคยเขียนเรื่องโดยต้ังชื่อตอนว่า “เร่ืองเก่าเราลืม” มาแล้ว  

วันนี้จะเขียนถึงเรื่องเก่าในแง่ประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจอีกครั้งก็เลยขอต้ังชื่อ

คล้าย ๆ กนัว่า “เรือ่งเก่าเราอย่าลืม” เพือ่จะได้ไม่ซ�า้ โดย เรือ่งเก่าท่ีจะเขยีนถงึในวนัน้ี

เป็นเรือ่งไม่นานสักเท่าไหร่เพราะอยูใ่นช่วงรุน่ปู่รุน่ย่าของเราน่ีเอง เพยีงแต่อาจไม่ค่อยเป็น

ที่รับรู้กันสักเท่าไหร่ ผมก็เลยถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังเพื่อกันลืม

 เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันน้ีก็คือเรื่อง “การเลิกไพร่” ซึ่งเกิดในรัชสมัยของ 

พระปิยมหาราชรชักาลท่ี 5 เช่นเดียวกบัการเลกิทาส แต่คนมกัจะไปให้ความส�าคญั

กบัการเลิกทาสมากกว่าทัง้ ๆ ท่ีการเลกิระบบไพร่นัน้มีผลส�าคัญอย่างยิง่ต่อกระบวนการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทยในยุคต่อมา

 มีคนไทยยคุใหม่ท่ีชอบวิจารณ์คนไทยยคุเก่าว่าไม่รูจั้กท�ามาหากนิ หรอืพดูง่าย ๆ 

ว่าข้ีเกยีจ สู้คนต่างด้าวท่ีอพยพเข้ามาอยูเ่มอืงไทยไม่ได้ เช่นคนจีนมาแค่เส่ือผนืหมอนใบ 

แต่ความขยนัขนัแข็งท�าให้สร้างเนือ้สร้างตัวเป็นเจ้าสวัและสืบทอดมรดกให้ลกูหลาน

เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในปัจจุบันได้ ค�าวิจารณ์พวกนี้นอกจากจะพบเห็นตามใน

หนังสือประเภทสารคดีประวัติศาสตร์ท่ีอ้างมาจากข้อเขียนของฝรั่งท่ีเข้ามาติดต่อ

ทางการทูตและค้าขายกับไทยไม่ว่าจะเป็นสมัยอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์

แล้ว ก็ยังจะพบเห็นได้เสมอตามเว็บเพจต่าง ๆ เรื่องที่ผมจะเขียนในวันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อ

แก้ตัวแทนคนไทยสมัยก่อนหรอกครบั แต่ต้องการชีใ้ห้เหน็ถงึผลเสียของระบบไพร่ 

ที่ท�าให้คนไทยไม่เป็นอันท�ามาหากินต่างหาก

 คนที่ยังไม่ทราบว่าระบบไพร่คืออะไรหรือเป็นอย่างไร ผมขอสรุปตามที่ท่าน 

ผูรู้เ้ขาอธิบายไว้ว่า ระบบไพร่เป็นระบบการเกณฑ์แรงงานโดยตอนแรกมจีดุมุ่งหมาย

เพือ่เตรยีมผูค้นให้พร้อมส�าหรับการท�าสงคราม คือเวลามีข้าศึกศัตรมูารกุราน (หรอื 

เวลาเราจะไปโจมตีชาติอื่น) ก็จะสามารถระดมคนมาเข้ากองทัพได้ทันที ดังนั้นไพร่

หรอืราษฎรสามัญ (ทีเ่ป็นชาย) ทกุคนจะต้องไปขึน้ทะเบยีนสังกดักับขนุนาง (เรยีกว่ามูลนาย) 

และจะเดินทางออกไปที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมูลนายไม่ได้ ไพร่ที่ขึ้นทะเบียน

สังกดัส่วนกลางเรยีกว่าไพร่หลวง ส่วนไพร่ท่ีสังกดัขุนนางคนใดคนหนึง่เรยีกว่าไพร่สม 

ก็เป็นเหมือนข้าทาสบริวารที่ขุนนางจะใช้สอยอย่างไรก็ได้ แต่เมื่อขุนนางผู้นั้นตาย

หรอืถกูลงโทษถอดยศ ไพร่สมเหล่านัน้ก็จะถูกโอนมาข้ึนกบัส่วนกลางเป็นไพร่หลวง 

แต่ก็มีกรมกองให้สังกัด

 ชายไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นไพร่หลวงจะถูกเกณฑ์มารับราชการปีละ 6 เดือน

หรือจนกว่าจะอายุ 70 หรือจนกว่าจะมีลูกชายเข้ามาเป็นไพร่หลวงอย่างน้อย 3 คน

จงึจะเป็นอสิระ อ้อ เกือบลืมไปอีกเง่ือนไขหนึง่ทีพ้่นจากการเป็นไพร่กคื็อท�าความดี

ความชอบทางราชการเป็นพเิศษจนได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นขนุนาง ซ่ึงมศัีกดินา 400 ไร่

ข้ึนไป พวกมีศักดินาไม่ต�่ากว่า 400 ไร่นั้นสมัยก่อนเรียกว่าเป็น “ผู้ดี” การเป็นผู้ดี 

จึงต่างกับไพร่ด้วยประการฉะนี้

 เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรมาแต่ด้ังเดิม แรงงานส�าคัญในการท�าการเกษตร 

ก็คือผู้ชาย แต่เม่ือผู้ชายต้ังแต่วัยฉกรรจ์คืออายุ 20 ข้ึนไปถูกเกณฑ์ปีละ 6 เดือน

โดยต้องเข้าไป “รับราชการ” หรือสมัยนั้นเรียกว่าไป “เข้าเดือน” เดือนเว้นเดือน 

แรงงานท่ีต้องตรากตร�าท�านาจงึมีแต่ผูห้ญงิและเด็กซ่ึงอ้างองิได้จากข้อเขยีนของฝรัง่

ทีเ่ข้ามากรงุศรอียธุยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และยิง่ถ้าหากมีศึกสงคราม

ติดพันนาน ๆ แรงงานไพร่เหล่านี้ก็ไม่เป็นอันท�ามาหากินกันเลย เช่นตอนต้น- 

กรงุรตันโกสินทร์ซึง่มีสงครามต่อเนือ่งกบัพม่าอยูห่ลายปีจนราษฎรเป็นหนีเ้ป็นสิน

ต้องขายลกูเมียเป็นทาส พอสงครามว่างเว้นลงหลังจากไทยรบชนะพม่าในศึก 9 ทัพ 

รชักาลท่ี 1 ทรงเหน็ความเดือดร้อนของราษฎรจึงโปรดเกล้าฯ ให้ลดการเกณฑ์แรงงานไพร่ 

เหลือปีละ 4 เดือนด้วยการผ่อนปรนการเกณฑ์เป็น 1 เดือน เว้น 2 เดือน และ 

ในรัชกาลที่ 2 ก็ทรงผ่อนปรนลงอีกเป็นเกณฑ์ 1 เดือนเว้น 3 เดือนคือเหลือเกณฑ์

ปีละ 3 เดือน 

 การที่ชายไทยต้องถูกเกณฑ์แรงงานตลอดช่วงวัยท�างานท�าให้โอกาสจะท�ามาหากิน

ส่วนตัวเช่นท�าการเกษตรเป็นไปได้ยาก แม้แต่จะท�างานเป็นลูกจ้างก็ท�าไม่ได้ และ

การที่ไพร่ถูกจ�ากัดไม่ให้เดินทางไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นค�าส่ัง

     

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

ที่ร้านกาแฟ          
                   

  การพบปะพูดคุยกันที่ร้านกาแฟ เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่จะพบเห็นได้ทั่วไป 

ในประเทศเวยีดนาม ภาพการน่ังจบิกาแฟ พดูคยุกนัอย่างออกรส จงึเป็นภาพทีคุ้่นตา 

ของคนเวยีดนาม  ทัง้ร้านท่ีตกแต่งอย่างทนัสมัย  หรอืร้านด้ังเดิมตามวถิชีาวเวยีดนาม 

  ค�าศัพท์ที่ใช้ในบทสนทนา  

 ตั๊ก ก่า เฟ แก้วกาแฟ (แก้วทรงเตี้ย มีหูจับ)

 โก๊ก ก่า เฟ แก้วกาแฟ (ใช้ได้กบัทัง้ทรงเต้ีย มีหจูบั และทรงสงูใส)

   ด๊า น�้าแข็ง

 เนื้อก ฮวา กว๋า น�้าผลไม้

 เนื้อก เสื่อ น�้ามะพร้าว

  ในบทสนทนาทีท่่านจะได้ฟังต่อไปน้ี เป็นสถานการณ์ทีเ่พือ่น ๆ ไปน่ังพดูคยุกนั

ทีร้่านกาแฟ แต่ละคนสัง่เครือ่งด่ืมท่ีตนเองชอบ ร้านกาแฟโดยท่ัวไป หากใครไม่ด่ืมกาแฟ 

สามารถสั่งน�้าผลไม้มาดื่มได้เช่นกัน             

G:  

 (ก๊าก จิ ม้วน สุ่ง เนื้อก สี่ อ่ะ) พวกคุณรับน�้าอะไรคะ

H:  

 (ซิน จอ โตย โหมต ตั๊ก ก่า เฟ) ขอกาแฟหนึ่งถ้วย

I:  

 (ซิน จอ โตย โหมต โก๊ก ก่า เฟ ด๊า) ขอกาแฟเย็นหนึ่งแก้ว

K:  

 (ก๊อ เนื้อก ฮวา กว๋า คง จิ) มีน�้าผลไม้ไหมคุณ

G:   (ก๊อ อะ)  มีค่ะ

  

 (จิ ม้วน อ๊วง เนื้อก สี่ อะ) คุณต้องการดื่มน�้าอะไรคะ

K:  

 (โหมต โก๊ก เนื้อก เสื่อ จิ อะ) น�้ามะพร้าวหนึ่งแก้วค่ะคุณ

G:  (ก๊อ ด๊า คง อะ) มีน�้าแข็งไหมคะ

K:   (ก๊อ ด๊า จิ อะ) มีน�้าแข็งค่ะ

G:   (เดย อะ) นี่ค่ะ

  ค�าศัพท์ที่ใช้เรียกกาแฟชนิดต่าง ๆ ในภาษาเวียดนาม

 กา เฟ หน้อง กาแฟร้อน

 กา เฟ ด๊า กาแฟเย็น

 กา เฟ เสือ หน้อง กาแฟใส่นมร้อน

 กา เฟ เนิว หน้อง กาแฟใส่นมร้อน

 กา เฟ เสือ ด๊า กาแฟใส่นมเย็น

 กา เฟ เสือ เตือย หน้อง กาแฟใส่นมสดร้อน

 กา เฟ เสือ เตือย ด๊า กาแฟใส่นมสดเย็น

 กา เฟ แดน หน้อง กาแฟด�าร้อน

 กา เฟ แดน ด๊า กาแฟด�าเย็น

จากมูลนายกท็�าให้การท�ามาหากนิประเภทต้องเดินทางติดต่อกับท้องถ่ินอ่ืน ๆ น้ันย่ิงเป็น

ไปไม่ได้เลย ในขณะที่คนต่างด้าว(ยกเว้นฝรั่ง)มีอิสระกว่า

 เมื่อไทยเปิดประตูการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 ท�าให้มีการท�านา

เพือ่การค้าอย่างกว้างขวาง ระบบไพร่จงึเป็นอปุสรรคของการพฒันาเศรษฐกจิอย่างชดัเจน 

ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เลิกระบบไพร่ในปีพ.ศ.2448 โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบการเกณฑ์ทหารแทน ชายไทย

จึงไม่มีข้ออ้างที่จะขี้เกียจท�างานอีกต่อไป

(เอ๋อ เตี่ยม ก่า เฟ)
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 กลุ่มประเทศ CLMTV คือ 

การร่วมมือกันระหว่างไทยกับกลุ ่ม 

ประเทศอนุภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง CLMV 

(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)  

ซ่ึงมีการร ่วมมือกันเป ็นการพิ เศษ 

ในประเด็นต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยง

ระหว่างประเทศท่ีต่างมีลักษณะทาง

กายภาพเช่ือมโยงระหว่างกัน โดยเป็น 

ประเทศไทยมองว่าจะต้องมีเวทีไทยจะสามารถใช้ความได้เปรียบจากความ 

อดุมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติและก�าลงัแรงงานของกลุม่ CLMV เพือ่ทีจ่ะ

สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล�้าไปด้วยกัน

 ล่าสุด กลุ่มประเทศ CLMTV ได้จัดประชุมความร่วมมือด้านแรงงาน

ระดับรัฐมนตรี (the Ministerial Conference on Labour Cooperation) ของกลุ่ม

ประเทศ CLMTV ครั้งที่ 2 ณ เมืองดานัง เวียดนาม โดยก่อนหน้านี้ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรก โดยส�าหรับวันแรกเป็นการประชุมระดับ

เจ้าหน้าที่อาวุโส โดยฝ่ายไทยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน 

และนายสรุเดช วลอีทิธิกุล เลขาธิการส�านักงานประกนัสังคม เป็นผูแ้ทนเข้าประชมุ 

วนัต่อไป เป็นการประชมุระดับรัฐมนตรี ซ่ึงในการประชมุระดับเจ้าหน้าทีอ่าวโุสนัน้ 

ผูแ้ทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 

และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization 

for Migration: IOM) ได้กล่าวชมเชยไทย ทีไ่ด้ตกลงทวภิาคี ท้ังกบัเมียนมา กมัพชูา 

และลาว ในการจัดการบริหารแรงงานต่างด้าว นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี และชื่นชม

แนวทางของไทยในการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างาน 

ถกูกฎหมายให้มีฝีมือสงูขึน้ ตามนโยบาย “ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” ของพลเอกประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งเห็นด้วยกับแนวทางของประกันสังคมไทย  

ท่ีจะให้แรงงานต่างด้าวเริม่มีระบบประกนัสังคมท่ีต่อเน่ือง เม่ือกลบัไปยงัประเทศ 

ของตนก็สามารถกลับไปใช้ระบบประกันสังคมของตนเองได้ รวมทั้งคนไทย 

เม่ือไปท�างานต่างประเทศ เมือ่เข้าระบบประกนัสงัคมแล้ว สามารถนับเวลาต่อเน่ือง 

กลับมาใช้ระบบประกันสังคมในไทยได้เช่นกัน 

 ในการประชมุระดับเจ้าหน้าทีอ่าวโุส (High-Level Meeting on Safe Migration) 

ได้ร่วมกันหารือในประเด็นกฎหมายเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในการสนับสนุน

ทรัพยากรมนุษย์และงานที่มีคุณค่าและในการประชุมระดับรัฐมนตรีจึงได้มี

การลงนามในปฏิญญาร่วม CLMTV เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย 

(Joint Declaration on Safe Migration Labour) และฝ่ายไทยจะหารือระดับ

ทวิภาคีกับรัฐมนตรีของเมียนมา และลาว ต่อไปอีกด้วย

 ผลจากปฏิญญาร่วม CLMTV ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย 

และความคืบหน้าการหารือทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย  

ที่มุ่งให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีสาระส�าคัญ คือ การเคลื่อนย้ายแรงงาน

อย่างปลอดภัยจะต้องให้ความส�าคัญกับความแตกต่างของบริบททางสังคม 

และเศรษฐกิจของสมาชิก จะเกิดข้ึนได้ต้องเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของ

ผูท่ี้เกีย่วข้องท้ังประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน 

นายจ้างและลูกจ้าง โดยต้องสร้างระบบ

บรหิารจดัการท่ีเข้มแข็ง รวมท้ังการส่งเสรมิ 

การข้ามแดนและการจ้างงานโดยถกูกฎหมาย

ผ่านข้อตกลงทวิภาคี

 ด้านรองนายกรฐัมนตรสีาธารณรฐั-

สังคมนิยมเวียดนามซ่ึงเป็นประธาน

เปิดประชุม ได้กล่าวยืนยันชัดเจนว่ามี 

ความจ�าเป็นต้องบริหารจัดการการ 

เคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาติให้ถกูต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หากไม่ด�าเนนิการ 

ให้ดแีล้วจะเป็นช่องทางให้มีการลกัลอบเข้าเมืองผดิกฎหมาย  อนัจะน�าไปสู่การค้ามนุษย์ต่อไป 

 ส�าหรับการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับลาว เมียนมา และเวียดนามนั้น 

มีความคืบหน้าในการจ้างงานต่างชาติและการแก้ไขปัญหาแรงงาน เพราะการประชมุ

ทวิภาคีจะเป็นรากฐานส�าคัญในการตกลงของบริบทด้านกฎหมาย สังคม และ

เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน เพื่อหาหนทางการปฏิบัติที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์

ด้วยกัน เพื่อความเข้มแข็งของทวิภาคีและจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งใน CLMTV 

และน�าไปสู่ความเข้มแข็งของ ASEAN ต่อไป

 การหารอืทวภิาคกีบัลาว โดย H.E. Mr. Khampheng Saysompheng รฐัมนตร-ี

ว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว ยินดีที่จะร่วมมือในการ 

แก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในไทย ที่ด�าเนินการอยู่ นอกจากจะเปิดศูนย์พิสูจน์

สัญชาติผูท่ี้ถอืบัตรสีชมพปูระมาณ 71,000 คน ท่ีไอที สแควร์ หลักสี ่แล้ว จะหารอื

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลาวในการจัดท�าหนังสือเดินทางเพื่อให้แรงงาน

ลาวที่ไม่มีเอกสารและมาแจ้งความจ�านง คาดว่าประมาณ 60,000 คน ไม่ต้องเดิน

ทางกลบัประเทศไปท�าหนงัสือเดินทางท่ีลาว หากเป็นไปได้กจ็ะอ�านวยความสะดวก 

ให้ท�าเอกสารเดินทางที่ไทย 

 การหารือทวิภาคีกับเมียนมา H.E. Mr. U Thein Swe รัฐมนตรีว่าการ-

กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมาได้ชื่นชมและ 

ยอมรบัการจดัการแรงงานต่างด้าวของไทย ซึง่ได้รบัแจ้งยอดแรงงานท่ีไม่มีเอกสารใด ๆ 

มาแจ้งความประสงค์ท�างานในไทยอาจมากถงึ 350,000 คน น้ัน จะให้ความเร่งด่วน

แก่แรงงานส่วนนี้ท�าการพิสูจน์สัญชาติเป็นล�าดับแรก โดยจะเพิ่มเจ้าหน้าท่ีและ

จดุตรวจสัญชาติเคลือ่นทีม่าด�าเนินการในไทย จากเดิมท่ีมีจดุตรวจสัญชาติกลุม่ท่ีมี 

บัตรสีชมพูอยู่แล้ว 6 ศูนย์ พร้อมกับจะเร่งรัดคณะท�างานเพื่อจัดส่งแรงงาน

ประมงมาไทยตามระบบรัฐต่อรัฐให้มีผลโดยเร็ว รวมทั้งให้ความสนใจต่อระบบ

ประกนัสังคมไทย โดยจะจดัเจ้าหน้าทีม่าศึกษาวธีิการของประกนัสังคมไทยต่อไป

 การหารือทวิภาคีกับเวียดนาม H.E. Dao Ngoc Dung รัฐมนตรีว่าการ-

กระทรวงแรงงาน ทพุพลภาพ และสวสัดิการสังคม สาธารณรฐัสังคมนยิมเวยีดนาม 

ได้มีการหารอืถงึประเภทกจิการอาชพีท่ีไทยอนุญาตให้ต่างด้าวท�างานได้ ซ่ึงกระทรวง- 

แรงงานก�าลงัด�าเนินการเรือ่งนีอ้ยู ่ โดยจะเชญิภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องท้ังสภาอตุสาหกรรม 

หอการค้า สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงนักวิชาการ มาหารือ พร้อมกับเร่งรัด 

ให้เวยีดนามได้ด�าเนินการตาม MOU คอื ความร่วมมือด้านแรงงานประมงอีกด้วย

 การประชุมความร่วมมือด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศ 

CLMTV จะจดัข้ึนครัง้หน้าในอกี 2 ปีข้างหน้า โดยประเทศกัมพชูาจะรบัเป็นเจ้าภาพ 

พัฒนาการด้านแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

http://www.mol.go.th/content/61908/1501757031 และ  

http://www.molisa.gov.vn/en/Pages/Detail-news.aspx?IDNews=2667
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 ‘รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวข้อง

ท้ังด้านการเมืองการปกครอง กระบวนการ รวมถงึ 

ปรากฏการณ์ต่างๆทางการเมือง ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ในลักษณะของสหวิทยาการ 

โดยอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆมาช่วย 

ในการอธิบาย อกีท้ังยงัสามารถน�าศาสตร์แห่งรฐัน้ี 

ไปประยกุต์เข้ากับการประกอบอาชพีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

และจะมุ่งม่ันน�าความรู้ท่ีได้ไปช่วยเหลือสังคม

และผูด้้อยโอกาสต่อไป’ นางสาวธนพร   ลาภจิรานนท์ 

(น้องแพท) บัณฑิตเกยีรตินิยมอนัดับ 1 เหรยีญทอง 

ได้กล่าวกบั “ข่าวรามค�าแหง”      อย่างภาคภมิูใจท่ีได้เป็น 

บัณฑิตจากรั้วรามค�าแหง

 นางสาวธนพร   ลาภจิรานนท์ 

(น้องแพท) บัณฑิตเกยีรตินิยม

อันดับ 1 เหรียญทอง ส�าเร็จ-

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรยีน 

กาจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม 

(พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ก็แอดมิชชัน่ติดคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ปีแรกของการศึกษา

มีปัญหาด้านสุขภาพ ท�าให้ไม่สามารถอาศัยอยู่

หอพักคนเดียวและเรียนต่อไปได้ และระหว่างท่ี 

ก�าลังรักษาตัวก็ได้ปรึกษากับครอบครัว รวมถึง

คณุครทูีโ่รงเรยีนมัธยม ซ่ึงทุกคนแนะน�าว่าให้มาเรยีน 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะได้ไม่เสียเวลาไป 

อย่างเปล่าประโยชน์ เพระมหาวทิยาลยัแห่งน้ีสามารถ

เรียนด้วยตนเอง บางรายกระบวนวิชาก็มีวิดีโอ

ค�าบรรยายให้เราได้ศึกษาจากที่ใดก็ได้ ถือเป็นสื่อ

การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการศึกษาของทุกคน

ท่ัวทกุภูมิภาคของประเทศ เปิดโอกาสให้กบัทกุคน

ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างแท้จริง

 “ตนเองเลอืกเรยีนคณะรฐัศาสตร์  มหาวทิยาลัย-

รามค�าแหง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ซึง่เป็นสาขาวชิาทีศึ่กษาเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในระบบ

ระหว่างประเทศ โดยจะเริม่ศึกษาจากทฤษฎีความสัมพนัธ์ 

ระหว่างประเทศ พฒันาการของระบบระหว่างประเทศ 

นโยบายต่างประเทศ ความม่ันคง การทูตและ 

การต่างประเทศ ฯลฯ แม้จะแตกต่างกบัคณะทีเ่คย

แอดมิชชั่นติดมาก แต่เม่ือได้ศึกษาแล้วก็ท�าให้

ทราบว่ารัฐศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกๆ อาชีพ 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้และต่อยอดได้อย่าง

หลากหลาย ซึ่งตนเองใช้เวลาเรียน 3 ปี ได้เกรด-

เฉลี่ยสะสม 3.90 ท�าให้สามารถคว้าเกียรตินิยม

อันดับ 1 เหรียญทองมาได้ส�าเร็จ หลังจากส�าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ได้เดินทางไปศึกษาต่อทีป่ระเทศออสเตรเลีย 

เป็นเวลา 6 เดือน เพือ่พฒันาทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ 

และเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการใช้ชีวติในต่างแดน 

และขณะน้ีก�าลังเตรียมตัวเพื่อจะสอบชิงทุนการศึกษา

ไปเรียนต่อปริญญาโทในสาขาบริหารการจัดการ

ระหว่างประเทศ  อกีทัง้ระหว่างเตรยีมตัวสอบกส็นใจ 

เป็นอาสาสมัครตามองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสด้วย”

 นางสาวธนพร กล่าวต่อไปว่า การเข้าชัน้เรยีน 

ท�าให้เข้าใจวชิาน้ันๆ ได้อย่างถ่องแท้ เพราะอาจารย์ทกุคน

จะเต็มที่กับการบรรยายและอธิบาย รวมถึงมีการ

ให้จับกลุม่เพือ่นๆ ในห้องพดูคยุกนัในประเด็นส�าคญั

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเน้ือหาในบทเรียนเทอมน้ันๆ

อย่างมาก ส่วนการเตรียมตัวสอบจะเน้นการอ่าน

หนังสือสะสมความรู้ก่อนสอบเป็นเวลา 1 เดือน 

และเขียนสรปุเพือ่ใช้ทบทวนช่วงใกล้สอบ หากวชิาไหน

ไม่สามารถเข้าเรียนได้ กจ็ะขอความช่วยเหลือจากรุน่พี ่

รุ่นน้องและเพือ่นๆ ทีเ่คยเจอกนัในชัน้เรียน ให้ช่วยติว

หรือแนะแนวข้อสอบให้

 “หลายครั้งที่รู้สึกท้อกับการเรียน จะถาม 

ตัวเองเสมอว่านีเ่ป็นทางท่ีเราต้องการจะเดนิจรงิๆ

ใช่หรือไม่ ..และบอกกับตัวเองอีกว่า ยังมีคนที่

เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่กว่าอีกมาก พวกเขา

ยังสู้จนผ่านไปได้ คอยให้ก�าลังใจกับตัวเองตลอด 

และถือว่าโชคดีที่มีครอบครัว รวมทั้งเพื่อนๆ คอย

ให้ก�าลังใจ ท�าให้เข้าใจว่าหลักส�าคัญในการเรียน 

และการใช้ชีวิต คือ อย่ายอมแพ้ ต้องพยายาม 

ให้ถึงที่สุด ถ้าครั้งนี้ท�าไม่ได้ ก็ต้องพยายามใหม่

ให้มากกว่าเดิม แล้วก็จะพบความส�าเร็จในที่สุด

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงน้ันเปิดโอกาส 

ให้กบัทกุคนได้เข้ามาศึกษา เม่ือเราได้รบัโอกาสแล้ว

เราก็ต้องพยายามให้เต็มท่ีเพื่อท่ีจะประสบความส�าเร็จ 

ให้ได้  และเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะภูมิใจกับ 

ความพยายามนั้น เหมือนที่ตนเองรู้สึกในวันนี ้

ความพยายามตลอดระยะเวลา 3 ปี ท�าให้เรา

ส�าเรจ็การศึกษาด้วยเกยีรตินิยม และไม่ใช่แค่ตัวเรา 

ท่ีจะดีใจ ยงัสร้างความภาคภมิูใจให้กบัตนเองและ 

ครอบครัว ญาติพี่น้อง และคุณครูโรงเรียนมัธยม

ที่แนะน�าให้มาเรียนรามค�าแหงด้วย”

 ด้าน นางสาวธัญรัตน์  

ผวิเผอืก บณัฑติเกยีรตินิยมอนัดับ 1 

คณะรฐัศาสตร์ กล่าวว่าตนเอง 

เรียนควบคู่ 2 สถาบัน คือ 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา 

วทิยาการประกนัภยั มหาวทิยาลยั-

ธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง รวมทัง้ท�างาน Part Time และช่วยดูแล 

ธุรกจิของครอบครวั ซ่ึงอยูท่ี่จงัหวดัสพุรรณบุรด้ีวย 

ต้องเดนิทางไปกลบัอยูบ่่อยๆ รูสึ้กว่าหนกัและเหนือ่ยมาก 

บางครัง้ท้อแท้จนไม่อยากมาเรยีน ไม่อยากสอบ แต่ก ็

ได้ก�าลังใจจากครอบครัว และเพือ่นๆ ท�าให้ลกุขึน้ 

สู้ใหม่ในหลายๆ ครัง้ จนสามารถประสบความส�าเรจ็ 

โดยใช้เวลาเรยีน 3 ปี และได้เกยีรตินยิมอนัดับ 1 ด้วย

 “เทคนิคง่ายๆ แต่ส�าคัญมากในการเรียน

ให้ส�าเร็จ คือ ตั้งใจ ทั้งในคาบเรียนและการอ่าน- 

หนังสือเองที่บ้าน เพราะบางคนต้องเรียนไปด้วย 

ท�างานไปด้วย และขยันหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งจาก 

การอ่านต�าราอื่นๆ นอกเหนือจากต�าราเรียน และ 

อ่านข่าว ความรู้รอบตัวต่างๆ รวมทั้งรู้จักใช้สื่อ 

การเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัให้เป็นประโยชน์ 

เช่น ต�าราอเิล็กทรอนกิส์ วดีิโอค�าบรรยายย้อนหลัง 

และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนค�าแนะน�า

จากอาจารย์ รุน่พ่ี รุน่น้อง ในเรือ่งสรปุเนือ้หา ข้อมูล 

แนวข้อสอบ รวมถึงการเปลี่ยนทัศนคติระหว่าง

กันด้วย”

 นางสาวธัญรัตน์ กล่าวอีกด้วยว่าภูมิใจ

ที่ได้เป็นบัณฑิตจากร้ัวมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

มหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสทางการศึกษากับทุกคน 

ให้ได้เรยีนในคณะทีใ่ช่ สาขาท่ีชอบ ต้ังใจว่าหลงัจากน้ี

จะลาออกจากมหาวิทยาลัยอีกแห่ง เพื่อลดภาระ

ทางครอบครัว และกลับไปท�าธุรกิจอย่างจริงจัง 

หากมีโอกาสก็จะศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

เพราะทุกคนมโีอกาสในชวีติไม่เหมือนกนั ต้องรูจ้กั

ท�าวนันีใ้ห้ดีท่ีสุด และไม่จ�าเป็นต้องไปเปรยีบเทียบ

กบัใคร ไม่ต้องใส่ใจว่าใครจะเก่งกว่ามากน้อยแค่ไหน 

อย่าน�าสิ่งเหล่านั้นมากดดันตนเอง ขอแค่ท�าวันนี้

และทุกอย่างให้ดีท่ีสุด ความส�าเร็จกอ็ยูไ่ม่ไกลท่ีจะ

ไปถึงแน่นอน 

2 บัณฑิตเกียรตินิยม จากรัฐศาสตร์

ย้ำาความรู้ด้านรัฐศาสตร์ เป็นพื้นฐานของทุกอาชีพ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ม.รามฯ จัดประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 5
นักศึกษา ม.กรุงเทพคว้าชัย! จาก 49 ทีม

 ผลการประกวด รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตรงัสิต   

รบัโล่เกยีรติยศรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ  และทุนการศึกษา 12,000 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

รบัโล่เกยีรติยศเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  และทุนการศึกษา 

10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี (ทีมที่ 1)  รับโล่เกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  และ 

ทนุการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกยีรติบัตร และรางวลัชมเชย 3 รางวลั ได้รบัทุนการศึกษา 

จ�านวน 4,000 บาท พร้อมเกยีรติบตัรได้แก่  มหาวทิยาลยัศรปีทมุ (ทมีที ่2)  มหาวทิยาลยั-

ราชภัฏก�าแพงเพชร (ทีมที่ 1)  และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทีมที่ 1)

 ด้านคณะกรรมการตัดสิน  ประกอบด้วย  อาจารย์มณฑล  ยิ่งยวด  คณะกรรมการ 

จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  อาจารย์ปัณภัค  บัลลังก์  คณะกรรมการ

จากกรมส่งเสรมิวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม  และอาจารย์ศภุดี  ภูเ่กษมวรางกรู  

คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

 โอกาสน้ี  นางนฤมล  มนาปี  ผูอ้�านวยการกองกจิการ-

นักศึกษา ม.ร.  กล่าวถงึวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ ว่ามหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

และกองกิจการนักศึกษา  เป็นหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ

พฒันาศักยภาพนกัศึกษานอกชัน้เรยีน  โดยจัดกิจกรรมส่งเสรมิ 

ให้เป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม  เมื่อส�าเร็จการศึกษา

ออกไปประกอบอาชีพแล้ว  สามารถวางตัวเหมาะสม  มีบุคลิกภาพที่ดีมีมารยาท

ตามแบบวัฒนธรรมไทย  

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหงรบัหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพจดัการประกวดมารยาทไทย

ครั้งน้ีเป็นครั้งที่  5  โดยสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านมารยาทไทย  

ซ่ึงเป็นพืน้ฐานของการด�ารงชวีติด้วยการปฏบัิติตนอย่างอ่อนน้อม  ถกูต้องตามกาลเทศะ  

สะท้อนให้เห็นความเป็นไทยที่สั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน  และเพื่อให้เยาวชน

ผูเ้ข้าร่วมประกวดรูจั้กคุณค่าของการอนรุกัษ์ร่วมกนัสบืทอดมารยาทไทยให้คงอยู่

เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป”

 ด้าน  นางสาวพรพิรณุ  เก่ิงสุวรรณ  นกัศึกษามหาวทิยาลยักรงุเทพ 

วิทยาเขตรังสิต  ตัวแทนทีมรางวัลชนะเลิศ  กล่าวว่าหลังจบ 

การประกวดมารยาทไทยทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง  เมือ่ปี 2559  

ทีมมหาวทิยาลยักรงุเทพฯ ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 

จงึน�าค�าแนะน�าจากคณะกรรมการไปแก้ไขตนเอง  และต้ังใจจะกลบัมาท�าให้ดีกว่าเดิม 

ซ่ึงส่ิงท่ีพยายามทุ่มเทส่งผลให้ทีมได้รบัรางวลัชนะเลศิ  จงึรูส้กึดีใจและภมูใิจมาก

 “เยาวชนไทยสามารถเท่อย่างไทยได้  แม้สังคมจะอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์   

การรบัวฒันธรรมของประเทศอืน่มาประยกุต์ใช้จนกลายเป็นส่ิงทีเ่ท่ น่ารัก สวยงาม  

และอีกหลายส่ิงทีผ่่านเข้ามาแล้วเปลีย่นแปลงไป  แต่คนไทยต้องอย่าหลงลมืของเก่า  

อย่ามัวเมาลุม่หลงของใหม่  จะต้องช่วยกนัอนุรกัษ์เอกลักษณ์วฒันธรรมไทยให้สง่า

ในสากลอย่างทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจ”

 นายธัชยา  พลศรี  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ตัวแทนทมีรางวัลรองชนะเลศิอนัดับ 1 กล่าวว่าจากท่ีได้เข้าร่วม 

ประกวดมารยาทไทยท่ีมหาวทิยาลยัรามค�าแหงจดัขึน้เม่ือปี 

2559  ตนน�าค�าแนะน�าของคณะกรรมการและประสบการณ์

ทีไ่ด้รบัไปปรบัปรงุแก้ไขข้อผดิพลาด  แล้วพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

จนสามารถคว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 มาได้แบบก้าวกระโดด  

จากที่เคยเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายในการประกวดครั้งที่ผ่านมา 

 “หลังจบการประกวดมารยาทไทยปี  2559  พวกผมรวมตัวกันเป็นชมรม  

เพือ่ร่วมกนัสบืสานเอกลกัษณ์ของชาติด้านมารยาทไทยและเข้าร่วมประกวดหลายเวที 

อยากให้ทุกคนเรียนรู ้และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมสืบทอด 

ต่อกันไปเรื่อยๆ   เมืองไทยมีของดีอยู่กับตัว  เป็นที่น่าเชิดชูและน่าภาคภูมิใจ 

ของชนชาติไทย”

 นางสาวจณิสตา  ยศอ่อน  นักศึกษามหาวิทยาลัย-

ราชภัฏอุดรธานี  ตัวแทนทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

กล่าวว่าโครงการประกวดมารยาทไทยท่ีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงจัดขึ้นน้ี  ท�าให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

มารยาทไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติ  และเกิดความภาคภูมิใจ 

ในประเทศไทยท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง  

และไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร  

 “ดิฉันเคยประกวดมารยาทไทยหลายเวที  และมาประกวดที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงเป็นครั้งแรก  ดีใจท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จะน�าข้อติชม 

ของคณะกรรมการไปปรับใช้  พัฒนาตนเองให้ดีข้ึน  ฝากเพื่อนๆ ไม่หลงลืม

วฒันธรรมไทย  ให้ยดึถอืปฏบิติัเป็นมรดกของชาติ  พร้อมสานต่อให้กบัคนรุน่หลัง”  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คว้าชนะเลิศโครงการมหาวิทยาลัยรามค�าแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวด

มารยาทไทย” ระดับอดุมศกึษา (ทัว่ประเทศ)  ครัง้ที ่5  ประจ�าปีการศกึษา 2560  จดัโดยสถาบันศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรติ  ร่วมกบักองกจิการนกัศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาจ�านวน 31 สถาบัน  ส่งนักศึกษา 49 ทีม เข้าร่วมประกวด  เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2560  

ณ ห้อง 322 อาคารสุโขทัย 

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

      

เก็บภาพเก่า...มาเล่าเรื่อง  ตอน ล่องเรือท่องน้ำาท่ีรามคำาแหง  ตอนท่ี 2
รติรัตน์  แก้วแบน

บรรณานุกรม

ถาม 1. ดิฉนัได้ลงทะเบยีนสอบซ่อมวชิาทีข้่อสอบ

เป็นอัตนัย ผลการสอบออกช้าเลยได้ลงทะเบียนกันไว้

ในภาคต่อไป และดิฉันได้เข้าสอบตามปกติด้วย

(ลมืตรวจสอบเกรดในภาคซ่อมว่าประกาศหรอืยัง) 

เม่ือตรวจสอบผลสอบซ่อมปรากฏว่าเกรดในภาคซ่อม 

ได้เกรด C+ เม่ือผลสอบในภาคปกติประกาศออกมา 

ดิฉันได้เกรด B ในวิชาที่ลงกันไว้ กรณีอย่างนี้ดิฉัน

จะต้องท�าอย่างไร

 2. อยากทราบว่าถ้าได้เกรด D แล้วอยาก

ได้เกรดทีม่ากกว่าน้ีจะต้องท�าอย่างไรต้องสอบซ่อม

หรือลงเรียนใหม่

ตอบ 1. ในกรณตีามค�าถามข้อ 1.  เม่ือผลสอบซ่อม

นักศึกษาสอบได้เกรด C+ นักศึกษาจึงไม่มีสิทธ์ิ 

ลงทะเบียนเพือ่รเีกรดอกี แม้ว่าจะเป็นการลงกนัไว้ 

ก็ตามเพราะถ้านักศึกษาได้เกรด D หรือ D+ จะท�า 

ให้นกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบยีนในภาคต่อไปเป็นการ 

ลงเพื่อรีเกรด การลงกันวิชาดังกล่าวในกรณีท่ี 

ผลสอบซ่อมยังไม่ประกาศ นกัศึกษาสามารถลงทะเบยีน 

ได้ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด แต่เมื่อนักศึกษาเข้าสอบ

ได้ผลสอบประกาศออกมานักศึกษาได้เกรดที่สูง

กว่าเดิมหรือจะเป็นเกรดใดก็ตามผลสอบดังกล่าว

ก็ไม่มีผลอะไรกับการได้เกรด C+ ของนักศึกษา 

เพราะผลสอบหลังจากภาคซ่อมตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยแล้วเม่ือนักศึกษาไม่มีสิทธ์ิ 

การลงทะเบียนเพื่อรีเกรดผลสอบจึงเป็นโมฆะ  

ดังน้ัน นกัศึกษาไม่ต้องด�าเนินการใดๆ เพราะผลสอบ

ที่นักศึกษาสอบได้ในวิชาดังกล่าวคงเป็นเกรด C+ 

เท่านั้น 

 2. เมื่อนักศึกษาสอบได้เกรด D นักศึกษา

ไม่มีสทิธ์ิลงสอบซ่อมในภาคนัน้ แม้ว่าจะมีความประสงค์ 

จะลงเพื่อรีเกรดก็ตาม ถ้านักศึกษามีความประสงค ์

จะสอบใหม่ในวชิาดังกล่าวนกัศึกษาต้องลงทะเบยีน

เรยีนใหม่ในภาคต่อๆไป จงึจะถอืว่าเป็นการลงทะเบยีนเรยีน

เพื่อรีเกรดวิชาที่มีผลสอบที่ได้เกรด D หรือ D+

ถาม 1. อยากทราบหลกัเกณฑ์การกากบาทขอจบ 

 2. อยากทราบหลกัเกณฑ์การขอสอบซ�า้ซ้อน

ตอบ 1.  การขอจบการศึกษา

  1.1 นกัศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในภาคการศึกษา 

ท่ีลงทะเบยีนโดยไม่นับรวมหน่วยกิตท่ีได้ลงทะเบียน-

เรียนไว้ในภาคที่แล้วและได้ลงทะเบียนเรียน 

ทีม่หาวิทยาลยัให้ท�าเครือ่งหมาย (X) ในช่องขอจบการศึกษา 

ในภาคที่ลงทะเบียนใน ม.ร. 36 ส่วนนักศึกษาที ่

ลงทะเบียนเรยีนทางไปรษณีย์ให้ท�าเครือ่งหมาย (X) 

ใน ม.ร. 34 ในช่วงที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น

  1.2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จะต้อง

แจ้งการขอจบที่คณะด้วย

  1.3 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จะต้องแจ้งจบ 

การศึกษาที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

ภาพน้ำาท่วมในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เจ้าหน้าที่ใช้เรือเป็นพาหนะ

เพื่อไปตามตึกต่างๆ  ที่มา หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล สำานักหอสมุดกลาง ม.ร.

 หลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงในปี พ.ศ. 2523  ผ่านพ้นไป  ผลกระทบ 

จากมวลน�้าของมหาวิทยาลัยไม่รุนแรงมากนัก  

มีเพียงสภาวะน�้าท่วมขังในเพียงบางจุดเม่ือมีการ

สูบระบายน�า้ออกกเ็ข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยมหาวิทยาลัย

ได้เตรียมแผนวางงบประมาณรับมือกับมวลน�้าทั้งถาวร

และแผนชั่วคราวโดยความร่วมมือจาก  กทม. ที่ดูแล

ระบบการระบายน�้าท้ังเขตและก�าหนดให้พื้นท่ี 

ถนนรามค�าแหง เป็นเขตป้องกันน�้าท่วมต้ังแต่ป ี

พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยก็ได้มีการสร้างเขื่อนกั้นน�้า 

โดยรอบมหาวทิยาลยั  กระท่ัง ปี พ.ศ. 2526 เดือนตุลาคม 

ขณะทีท่�าการสอบภาค 1/2526 ปรมิาณน�า้ฝนท่ีตกชกุ 

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและพายุที่กระหน�่าซ�้า

น�้าจากท่อระบายของกทม.ได้เอ่อล้นทะลัก  มวลน�้า 

จากภายนอกเขื่อนดินโดยรอบที่มหาวิทยาลัยได้สร้างไว้ ทานกระแสอัดของมวลน�้าไม่ไหว  มวลน�้ามหึมา

ได้ไหลบ่าทะลักเข้าท่วมมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็วในเย็นวันที่ 16 ต.ค. 2526  ปริมาณน�้าท่วมสูงถึง 1.5 เมตร 

ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง 

 แม้ได้เตรียมการรับมือแล้วอย่างแน่นหนา อีกครั้งที่ความช่วยเหลือต่างหลั่งไหลเข้ามา การสอบ

ต้องถูกระงับไว้ มหาวิทยาลัยปิดท�าการ  พื้นที่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยกลายเป็นทะเลสาบอยู่ร่วมสองเดือน 

อุทกภัยครั้งนี้หนักและยาวนานกว่าปี พ.ศ. 2523 มากนัก ปริมาณน�้าจากวันที่ 1 ต.ค. 2526 เมื่อถึงวันที่  

29 ต.ค. 2526 ไม่ลดไปกว่าเดิม เก้าอี้กว่าหลักหม่ืนตัวในห้องบรรยายในอาคารชั้นเดียวที่จมอยู่ใต้น�้า  

ถูกระดมกู้คืนไปยังอาคาร SAB (ข่าวรามค�าแหง, 2526, หน้า 1, 12 )  

  เมื่อเข้าวันที่ 1 พ.ย. 2526 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ให้หน่วยงานบางหน่วยเปิดบริการแก่นักศึกษา 

เช่น ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) งานประชาสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร 

โดยให้บริการเฉพาะในบางส่วน สะพานไม้ถูกสร้างท�าเป็นทางเชื่อมสัญจรอีกครั้ง โดยหนนี้ท�าเป็นท่ารับ- 

ผู้โดยสารต้ังแต่ทางข้ึนลงรถเมล์ตรงสะพานลอยท้ังสองฝั่ง เชื่อมมาถึงตึกอธิการบดีซึ่งมีเรือจอดคอยรับ 

ไปยังตึกต่าง ๆ  (ข่าวรามค�าแหง, 2526, หน้า 1, 12) 

     

เปิดบรกิารนกัศึกษาบางส่วนต้ังแต่ 1 พฤศจกิายนนีเ้ป็นต้นไป. (2526, 31, ตุลาคม). ข่าวรามค�าแหง, 13, หน้า 1, 12. 

ผบ. สูงสดุยนืยนัการแก้ปัญหาของรามฯ ไม่กระเทอืนเสร.ี (2526, 12, ธันวาคม). ข่าวรามค�าแหง, 13, หน้า 1, 12.                                                                                                             

ภายหลังที่ผลการสอบประกาศอย่างเป็นทางการ 

ทุกกระบวนวิชา

  1.4 นักศึกษาที่จบการศึกษาหากไม่ได้

แจ้งขอจบการศึกษาต้องช�าระค่าปรบัภาคเรยีนละ 300 บาท

 2.  การขอสอบซ�้าซ้อน

  2.1 เป็นผูท้ีข่อจบการศึกษาในภาคทีล่งทะเบียน

  2.2 กระบวนวิชาท่ีขอสอบซ�้าซ้อนต้อง

ไม่เป็นวิชาเลือกที่สามารถเลือกวิชาอื่นแทนได้

  2.3 ต้องย่ืนค�าขอสอบซ�้าซ้อนท่ีคณะ

ของนักศึกษาในวันลงทะเบียนหรือในช่วงของการ

ลงทะเบียน

          อนึ่งในกรณีการกากบาทขอจบในภาคซ่อม

ทั้งซ่อมของภาค 1 และซ่อมของภาค 2, ฤดูร้อน 

มหาวิทยาลัยไม่ต้องให้นักศึกษากากบาทขอจบ  

ถ้านกัศึกษาจบการศึกษาในภาคซ่อมนัน้ มหาวทิยาลยั

ให้ใช้สิทธิ์ในการสอบซ่อม เว้นแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้

กากบาทในการลงทะเบียนในภาคนั้นนักศึกษาต้อง

ช�าระค่าปรับ 300 บาท เช่นเดียวกับข้อ 1.4

 และในการแจ้งขอสอบซ�้าซ้อนท่ีคณะของ

นักศึกษาในภาคสอบซ่อมนักศึกษาต้องน�าใบเสร็จ

ลงทะเบียนภาค 1 (ส�าหรบัการสอบซ่อม1) หรอืภาค 2, 

ฤดูร้อน (ส�าหรับการสอบซ่อม 2,ฤดูร้อน) เพื่อคณะ

จะได้ตรวจสอบว่ามีการกากบาทในใบเสร็จหรือไม่

เพราะถ้าไม่มีนักศึกษาจะไม่มีสิทธ์ิขอสอบซ�้าซ้อน

ในภาคนั้น

กองบรรณาธิการ
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 ตามประกาศกระบวนวชิาทีเ่ปิดสอน  พร้อมวนัและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30)  ประจ�าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

ก�าหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา THA1001, LIS1003, PSY1001, HIS1003, RAM1000, 

และ ENG1001  กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลา นั้น

 เพื่อให้การด�าเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงก�าหนดวัน เวลาสอบ   

รหสัประจ�าตัวนกัศึกษา ของกระบวนวชิาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา  ให้นกัศึกษาและผูเ้กีย่วข้องได้ทราบ  ดังนี้

   

 

ก�ำหนดวัน  เวลำ  รหัสประจ�ำตัวของนักศึกษำที่สอบกระบวนวิชำ

THA1001, LIS1003, PSY1001, HIS1003, RAM1000, และ ENG1001

   กระบวนวิชา     วัน / เวลาสอบ   รหัสประจ�าตัวนักศึกษา

THA1001

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

คาบเช้า 09.30 - 12.00 น. 

คาบบ่าย  14.00 - 16.30 น.

5203502553 - 6001049052

6001049128 - 6090040723

LIS1003

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

คาบเช้า  09.30 - 10.30 น. 

คาบบ่าย  14.00 - 15.00 น.

5204013444 - 6004000284

6004000292 - 6090040756

PSY1001

วันพุธที่ 18 ตุลามคม 2560 

คาบเช้า  09.30 - 12.00 น. 

คาบบ่าย  14.00 - 16.30 น.

5206532805 - 6001028478

6001028551 - 6090040715

HIS1003

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560

คาบเช้า  09.30 - 11.30 น. 

คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5204013444 - 5901042779

5901042886 - 6090039972

RAM1000

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560

คาบเช้า  09.30 - 11.30 น. 

คาบบ่าย  14.00 - 16.00 น.

5201505442 - 6002038104

6002038112 - 6090040699

ENG1001

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

คาบเช้า  09.30 - 12.00 น. 

คาบบ่าย  14.00 - 16.30 น.

5104011571 - 6001057360

6001057378 - 6090040756

สาขาฯ แพร่ ปลูกต้นไม้คืนแผ่นดิน

➺

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ ร่วมกับสโมสรโรตารีเวียงโกศัย 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “สุพรรณิการ์ เหลืองอร่าม 

ทั่วรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่” 

ในโครงการ “โรตารีร่วมใจ ปลูกต้นไม้คืนผืนดิน 

คร้ังท่ี 2” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน 

เปิดงาน และมี นายกนันทา เศรษฐวนิช นายกสโมสร 

โรตารีเวียงโกศัย  นายกนก  ล้ิมสมุทรเพ็ชร  อดีตนายก-

สโมสรโรตารีเวียงโกศัย  ประธานโครงการฯ รวมทั้ง 

เจ้าหน้าท่ีสาขาฯ ร่วมกิจกรรม เม่ือวันท่ี 16 กันยายน

ที่ผ่านมา

สาธิตรามฯฝ่ายประถม จัดกีฬา “หลานพ่อขุนเกมส์”

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี “หลานพ่อขุนเกมส์” ครั้งท่ี 20 โดยมี 

อาจารย์มานพ สอนศริ ิ รองผูอ้�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน รกัษาการแทนผูอ้�านวยการ ร.ร.สาธิตมหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ฝ่ายประถม)  

เป็นประธานเปิดงาน เพือ่ให้นกัเรยีนได้มีพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ไปพร้อมๆ กบัการเสรมิสร้างความรัก

ความสามัคคี  มีน�้าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 อาจารย์มานพ กล่าวว่าการจัดงานกีฬาสีครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของนักเรียนท่ีได้มาร่วมกันออกก�าลังกาย 

เพื่อสร้างสขุภาพให้แขง็แรง  และเรยีนรูท้ีจ่ะมีน�า้ใจนักกฬีา  รูแ้พ้  รูช้นะ  รูอ้ภยั ท้ังส�าหรบันกัเรยีน  ผูป้กครองและบคุลากรทีเ่ก่ียวข้อง

 “งานกีฬาสีหลานพ่อขุนเกมส์” ครั้งที่ 20 จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายโรงเรียนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านกีฬาและยังได ้

ออกก�าลงักาย รวมไปถงึการส่งเสรมิให้เกดิความรกัความสามัคคี มีสุขภาพทีแ่ข็งแรงสมบรูณ์ ก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่างบคุคล ซึง่กจิกรรมนีเ้ปิด

ให้ผู้ปกครองและบุคลากรเข้าร่วมด้วยเพื่อสร้างความใกล้ชิด 

เป็นการส่งเสรมิการเรยีนการสอนให้นกัเรยีนมีคณุภาพดีขึน้

 ในตอนท้าย รองผูอ้�านวยการฯ ได้ให้ข้อคดิกบันักกฬีาไว้ว่า 

“ความส�าคัญของการแข่งกีฬานั้นคือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ก่อให้เกดิประสบการณ์ทางด้านกฬีาไม่ว่าจะแพ้หรอืชนะ ขอให้-

นกักฬีาทุกคนภาคภมิูใจว่าเราท�าหน้าท่ีดีทีสุ่ดแล้ว”

        



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม 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

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

 

  ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี

ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ เป็นประธานในพธีิ

ท�าบุญตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงค- 

กรรมฐานสายพระอาจารย์มัน่ ภรูทัิตโต จ�านวน 50 รปู 

ณ หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2560 จัดโดยกลุม่-

พุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 

ไหว้ครูส�ำนักดำบเจ้ำรำม

 ชมรมอาวธุไทย มหาวทิยาลยัรามค�าแหง “ส�านกั-

ดาบเจ้าราม” จัดพิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา 2560  

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ลานพระรูปพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช โดยมีการแสดงศิลปะการต่อสู ้

ป้องกันตัวของไทย เช่น การชกมวยไชยา, การต่อสู้-

ดาบสองมือ และกระบ่ีกระบอง นักศึกษาที่สนใจ

สมัครเป็นสมาชิกของชมรม ติดต่อได้ที่ : 096-856-8880 (พี่จุก) 

062-910-6186 (พี่ท็อป)

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกัน-

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  

กองกิจการนักศึกษา ขอเชญินักศึกษาท�าประกันภยั 

อบุติัเหตุส่วนบุคคล โดยเสยีค่าเบ้ียประกนัในอตัรา 

150 บาทต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณ ี

ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท และกรณเีสยีชวีติหรอืบาดเจ็บ

ทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย 150,000  บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 

ส่ังจ่ายในนาม (หัวหน้างานบรกิารและสวสัดิการ- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ. รามค�าแหง 10240)  

ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 - 20 ตุลาคม 2560 โดยจะได้รับ

ความคุ้มครองวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ถึง 2561 

พร้อมหลักฐานดังนี้

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส�าเนา

ถูกต้อง 1 ฉบับ

 2. ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสุด 1 ฉบับ

 3. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง 

2 ซอง (ส�าหรบัส่งใบเสรจ็รบัเงินและบัตรประกนั) 

 ส่งมาที:่ งานบรกิารและสวสัดิการนกัศึกษา 

กองกจิการนักศึกษา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง หวัหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 ตามท่ีมหาวิทยาลยัรามค�าแหงได้ก�าหนด

วันสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 และได้

ประกาศใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

ไว้ระหว่างวันที่ 7-29 ตุลาคม 2560 นั้น

 เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ก�าหนดให้วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็น

วนัหยดุราชการ เนือ่งจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซ่ึงวันดังกล่าว 

อยูใ่นช่วงการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

ของมหาวิทยาลัย

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงให้

เปลีย่นแปลงวนัสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

จากเดิมวนัศุกร์ที ่13 ตุลาคม 2560 เป็นวันอาทิตย์

ที่ 15 ตุลาคม 2560

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล ภาค 1/2560

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนด 

ให้มีการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันท่ี  

7 - 29 ตุลาคม 2560  เว้นวันที่ 13, 23, 26 ตุลาคม 

2560 นั้น 

  เพ่ือให้การสอบด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

และนักศึกษาสามารถทราบรายละเอียดของตารางสอบ 

หมายเลขแถว - ที่นั่งสอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดของ

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้ดังน้ี

  1. นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกช้ันปี 

สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยให้น�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียนไปติดต่อขอรับได้ตามสถานท่ี 

ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 29 

ตุลาคม 2560  เว้นวันที่ 13, 23, 26 ตุลาคม 2560 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้ 

  1.1 หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (ONE  STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1

   1.2  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามฯ 2 

 2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่-

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

แบบอัตโนมัติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-6000 

และ 0-2310-6100  ต้ังแต่วันท่ี  28 กันยายน 2560

 3. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตาราง-

สอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ีเว็บไซต์ 

www.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ี ่ 28 กันยายน 2560

  4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ณ จุดบริการได้ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560

 5. กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงกระบวนวิชา 

ท่ีลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล 

ฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ีหน่วยจัดสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรียน 

และจัดสอบ อาคารส�านักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (สวป.) ช้ัน 6 รามฯ 1 ต้ังแต่วันท่ี 

28 กันยายน 2560

 อน่ึง  หากนักศึกษาตรวจพบไม่มีกระบวนวิชา 

หรือมีกระบวนวิชาในตารางสอบไล่รายบุคคลไม่ตรง

กับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อสอบถาม

หน่วยลงทะเบียนเรียน ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1 ก่อนการสอบ

การเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๖) วันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
คณะศึกษาศาสตร์จำาลองงานวัด 
ยกขบวนของดีสี่ภาคมาไว้ใน ม.รามคำาแหง

ม.รามฯ ร่วมฉลอง 100 ปีธงชาติไทย
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีธงชาติไทยในโอกาส 

วันพระราชทานธงชาติไทย เม่ือวนัที ่28 กนัยายน 2560 โดยมีการเชญิธงชาติ 

และประดับธงชาติไทยในสถานทีต่่างๆ ของมหาวทิยาลัย จากการทีค่ณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติก�าหนดให้วนัที ่ 28 กนัยายน ของทกุปี เป็นวนัพระราชทานธงชาติไทย 

วนัส�าคัญทางประวติัศาสตร์ โดยไม่ถอืเป็นวนัหยดุราชการ ซ่ึงมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จดักจิกรรมเพือ่เป็นการสร้างความภาคภมิูใจของคนในชาติและเป็นการน้อมร�าลกึถงึ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

 ส�าหรับ “วันพระราชทานธงชาติไทย” ในปีนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

และโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม) ร่วมจดักจิกรรมเฉลมิฉลอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม)

 

     

 อาจารย์มานพ สอนศิริ รอง-

ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน- 

รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร  

น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักเรียน ร่วมท�าพิธีเชิญธงชาติไทย 

ขึน้สูย่อดเสา และร่วมกนัร้องเพลงชาติไทย ณ บรเิวณสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

   

 อาจารย์นรนิทร์ วงค์ค�าจันทร์ รองคณบดีและผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน 

ร่วมท�าพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ สนามหน้าเสาธง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ใช้ธงนีเ้ป็นธงชาติไทย เม่ือวนัที ่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2460 เพือ่แก้ไขปัญหา 

การชกัธงช้างเผอืกกลบัด้าน และเพือ่เป็นอนุสรณ์ในการเข้าร่วมสงครามโลก

ครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร

 ธงชาติไทย หรอื ธงไตรรงค์ มลีกัษณะเป็นธงส่ีเหลีย่มผนืผ้า ใช้สีหลกั 

ในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และสีน�้าเงินขาบ ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ  

แถบในสุดสนี�า้เงิน ถดัมาด้านนอกทัง้ด้านบนและล่างเป็นสขีาวและสแีดงตามล�าดับ 

แถบสนี�า้เงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสอีืน่เป็น 2 เท่า ความหมายส�าคัญของธงไตรรงค์น้ัน 

หมายถึงสถาบันหลกัท้ังสามของประเทศไทย คือชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) 

และพระมหากษัตริย์ (สีน�้าเงิน) สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้

ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)
อ้างอิงข้อมูลจากสำานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ และวิกิพีเดีย

  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจรญิทรพัย์ อธิการบดีมหาวิทยาลยั-

รามค�าแหง เป็นประธานบวงสรวง

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ณ ลาน-

พระบรมราชานสุาวรย์ีฯ สาขาวิทยบรกิาร-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา 

โดยมรีองศาสตราจารย์ช�านาญ เต็มเมอืงปัก 

รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดันครราชสีมา เจ้าหน้าทีแ่ละนักศึกษาปรญิญาโท

คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560

 ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง  

จดัโครงการ “งานวดั ใครใคร่ค้า  ค้า 

ใครใคร่ขาย  ขาย”  เป็นส่วนหน่ึง 

ในโครงการศิลปวัฒนธรรม 

ม.รามค�าแหง โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ทพิย์   หาสาสน์ศร ี  คณบดีคณะ-

ศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

และมีบคุลากร นักศึกษา ร่วมงาน

เป็นจ�านวนมาก เมือ่วนัท่ี 12-13 

กันยายน 2560 ณ บริเวณลาน- 

หน้าอาคารนครชุม

 โอกาสนี ้ผศ.ทพิย์   หาสาสน์ศร ีกล่าวว่าโครงการของดี 4 ภาค  

ตลาดนัดย้อนยุค ภายใต้ชื่อ “ใครใคร่ค้า ค้า ใครใคร่ขาย ขาย” ถือเป็น 

การแสดงถงึวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย โดยภายในงานได้จ�าลองงานวดัยคุสโุขทยั 

มาไว้ท่ีลานด้านหน้าอาคารนครชุม เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้สัมผสั 

กับบรรยากาศเก่า ๆ วิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวสุโขทัย และเลือกซื้ออาหารต่างๆ 

ที่จัดท�าโดยนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ รวมทั้งได้น�าวัฒนธรรมไทย

สมยัสุโขทัยมาปรบัใช้กบัชีวติประจ�าวนัด้วย

 “โครงการของดี 4 ภาค ไม่ได้มีเพียงอาหารเท่านั้น แต่วัฒนธรรม 

อกีหลายอย่างกค็วรค่าแก่การอนุรกัษ์ เป็นส่ิงเชดิหน้าชูตาของประเทศไทย 

ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ในความรบัผดิชอบของคณะศึกษาศาสตร์ วนัน้ีอาหารอร่อย 

4 ภาค น�ามาจัดในมิติของตลาดนัดย้อนยคุสุโขทัย ภายใต้ชือ่ ใครใคร่ค้า ค้า  

ใครใคร่ขาย ขาย ให้พวกเราได้มาย้อนยุคและเพลิดเพลินไปด้วยกัน”

 ส�าหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นผลงานจากนักศึกษาภาควิชา-

คหกรรมศาสตร์ ตลอดช่วงเวลากิจกรรมมีอาหารต่างๆ มาให้ได้เลือก

ซ้ือหากันมากมาย อาทิ ขนมจีนน�้าเง้ียว ขนมเบื้องโบราณ หมูสะเต๊ะ 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ รวมไปถึงขนมทานเล่นอย่างขนมเค้กและคุกกี้กรอบ ฯลฯ 


