
            

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๒๓ 

วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

ผลประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ

   

นักศึกษาคหกรรมฯ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน 
ประกวดแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด

(อ่านต่อหน้า 11)

  
ม.ร. รับนักศึกษา ป.โท
สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

    

ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำแหงร่วมมือทุกภาคส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิต นศ. 
จัด “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย ครั้งที่ 3” 

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือให้ข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังภัย 

ในหอพักและชุมชน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตนักศึกษาในหอพัก “เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย  

คร้ังท่ี 3” ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 4  

โดยสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข สำนักงาน 

เขตประเวศและเขตบางกะปิ โดยมี              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต  

ม.ร. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555  

ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้านัมเบอร์วัน ตรงข้าม  

รามฯ2 (วิทยาเขตบางนา) 

 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.วัชรพงศ์ 

ดำรงค์ศรี รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 

 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว  

ฟอร์จูน ร่วมกับการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย จัดประกวด 

งานแกะสลักผักผลไม้ ผสานงาน 

ใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 14 

ในหัวข้อ “บารมีพระแม่เจ้า 80 พรรษา  

แผ่ไพศาล ลดโลกร้อน” เพ่ือเทิด 

พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาส 

ทรง เจริญพระชนมายุครบ  

80 พรรษา  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ระดับอุดมศึกษา และโรงแรมต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 30 ทีม

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดการประกวดดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม- 

พรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (การประกวดดนตรีไทย  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555)     

ประเภทวงกลองยาว รอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัล 85,000 บาท  

โดยมี รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลป- 

วัฒนธรรม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและ 

กฎหมาย รุ่นท่ี 14 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

หลักสูตร 36 หน่วยกิต ไม่ทำวิทยานิพนธ์  

เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์-วันพุธ เวลา 17.00- 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำ 

ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555  

ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  

ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส  พระอารามหลวง ตำบล 

บ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ 

ที่ 17 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10.00 น.

 มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม 

อนุโมทนาบำเพ็ญกุศลในการถวายผ้าพระ- 

กฐินพระราชทานครั้งนี้ 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

หลานพ่อขุนฯ แข่งกีฬาสร้างความสามัคคี
ม.รามคำแหงร่วมมือฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง ผู้กำกับ สน.อุดมสุข นางอัจฉรา  

ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ นายศิริชัย จงตระกูล 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มาร่วมด้วย 

 ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ 

หอพักย่านวิทยาเขตบางนา นักศึกษา และประชาชน 

ท่ัวไป เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ซ่ึงเป็นกิจกรรม 

ให้บริการฟรี จากสำนักงานเขตประเวศ เขตบางกะปิ 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาทิ บริการตรวจสุขภาพ 

ท่ัวไป บริการเสริมสวย บริการตัดผม ฝึกอาชีพระยะส้ัน 

และสาธิตการทำขนม จำหน่ายสินค้าราคาถูก และบริการ 

ตรวจสุขภาพสายตา รวมทั้งแจกนกหวีดเตือนภัยแก่ 

ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

 โอกาสนี้ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการภาค 

ประชาชน ม.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัด 

โครงการเพ่ือนข้างห้องเตือนภัย คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 ข้ึน  

ในปีงบประมาณ 2554 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัย 

ในหอพัก มีความห่วงใย และดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกันนั้น 

 “การดำเนินงานตามโครงการฯดังกล่าวได้รับ 

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง 

ชุมชน ผู้ประกอบการหอพัก นักศึกษา และประชาชน 

ท่ัวไป แต่ในปัจจุบันพบว่ายังมีหอพักอีกหลายแห่งท่ียัง 

มีปัญหาต่างๆ เช่น เหตุเดือดร้อนรำคาญ การลักทรัพย์  

ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท และปัญหาอาชญากรรม 

เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  

และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัยในหอพัก”  

 ดังนั้น คณะกรรมการภาคประชาชนฯ จึงจัด 

โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย ครั้งที่ 3 ขึ้นในวันนี้  

ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัย 

ในหอพัก มีความห่วงใย ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้า 

ระวังภัย และให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในหอพักและชุมชน  รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของผู้พักอาศัยในหอพักให้ดียิ่งขึ้น

 ผศ.ลีนา กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการฯในคร้ังน้ี 

ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตประเวศ สำนักงาน 

เขตบางกะปิ ในการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน 

สน.อุดมสุข กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ในการจัด 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ 

ป้องกันภัยในหอพัก และนายสุธรรม สุวรรณนภาศรี 

กรรมการบริหารบริษัทนัมเบอร์วันแลนด์ ท่ีเอ้ือเฟ้ือ 

สถานท่ีในการจัดงาน รวมท้ังนายกิตพล เชิดชูกิจกุล  

สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีให้การสนับสนุน 

การจัดงาน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 

200 คน จากผู้ประกอบการหอพัก นักศึกษา และ 

ประชาชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ด้าน ผศ.สุพร ศุภลักษณ์นารี กล่าวว่า ปัจจัย 

ที่มีความสำคัญต่อสภาพสังคมเมืองในปัจจุบัน  

คือเร่ืองท่ีพักอาศัย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 

และพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งมีคนอาศัย 

อยู่มาก ท้ังนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป หอพักและ 

ห้องเช่าประเภทต่างๆ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ 

ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการศึกษาเล่าเรียน  

ซึ่งการที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

จำเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีดีร่วมกัน 

และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างผู้ประกอบการหอพักกับผู้พักอาศัย และ 

ระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกัน ที่ต้องช่วยกันสอดส่อง 

ดูแล เฝ้าระวังภัยและมีจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน

 “การจัดโครงการฯในวันน้ี ถือเป็นนิมิตหมาย 

อันดีที่หน่วยงานทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการ 

หอพัก ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพ และ 

คุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย ให้มีความเป็นอยู่ที่ด ี

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการ 

สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ที่มีนโยบายในการดูแลลูกศิษย์ ให้เหมือนลูกหลาน 

ของตนเอง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเอื้อต่อบรรยากาศการศึกษา 

เล่าเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เป็น 

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา 

สังคมและประเทศชาติต่อไป” รองอธิการบดีฝ่าย

วิทยาเขตกล่าวในที่สุด

21.00 น. กลุ่มที่ 2 เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น.  

และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร 155,000 บาท แบ่งชำระ  

6 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 

ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2555 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

เวลา 09.00-16.30 น. ท่ีสำนักงานโครงการฯ ห้อง 0402  

ชั้น 4 อาคารท่าชัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  

0-2310-8567, 0-2310-8000 ต่อ 4660, 4662 หรือ 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pal.ru.ac.th 

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. รับนศ.ป.โทฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

โดยร่วมบริจาคเงินได้ท่ีตู้รับบริจาคหน้าสำนักงาน 

อธิการบดี หรือคณะ/สำนัก/สถาบัน และหากมีจิตศรัทธา 

ที่จะบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องไทยธรรมโดยเสด็จ 

พระราชกุศล ราคาชุดละ 500.- บาท แสดงความจำนง 

หรือรวบรวมเงินส่งไปที่ งานการประชุมและพิธีการ 

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. ถวายผ้าพระกฐินฯ                (ต่อจากหน้า 1)

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2555 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไปพร้อมๆกับการ 

เสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ 

รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี รองศาสตราจารย์นพคุณ   คุณาชีวะ  

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม  

2555 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 กองอาคารสถานที่ ขอเชิญ คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ร. ส่งผลงานประกวด 

ออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ 

การอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สามารถดู 

รายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ท่ี www.building. 

ru.ac.th เร่ิมส่งผลงานต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2555  

ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 ส่งผลงานได้ท่ี นายสน่ัน  

อุ่นฐิติวัฒน์ หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน 

กองอาคารสถานท่ี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต 

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ประกวดโลโก้และคำขวัญพลังงาน



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ 

 “

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดี 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

บรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง  

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ให้บุคลากร 

กองกลางของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนา 

การทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย 

ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ในปี 2558 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 

ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ม.ร.

 โอกาสน้ี รศ.ดร.โฆษิต กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนสิ่งแรกที่ต้องเตรียมในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

คือบุคลากรต้องรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาและผลิต 

บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

 ขณะที่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  

มี 3 เสาหลัก คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมความม่ันคง 

อาเซียน ท่ีเช่ือมโยงประชาคมอาเซียนให้เป็นหน่ึงวิสัยทัศน์  

หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม โดยมเีป้าหมายการจัดต้ัง 

อาเซียน 7 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม  

2) ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคง 

ของภูมิภาค 3) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม  

วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และด้านการบริหาร  

4) ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรม 

และการวิจัย 5) ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรม การค้า คมนาคม การส่ือสาร และการปรับปรุง 

มาตรฐานการดำรงชีวิต 6) ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษา 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ7) ร่วมมือกับองค์กรระดับ 

ภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

 “สังคมอาเซียนในวันน้ีต้องเคารพการเป็นมนุษย์ 

และพัฒนาคนให้มีปัญญามากขึ้น แต่เมื่อการเรียนรู้และ 

สังคมไม่ถ่ายโอน สังคมจึงสร้างองค์ความรู้ไม่ได้ เม่ือคนไม่ได้ 

เรียนรู้ ส่ิงท่ีตามมาคือไม่ได้พัฒนาสมรรถนะของตนเองใน 

ตำแหน่งหน้าที่การงาน” 

 รศ.ดร.โฆษิต กล่าวต่อไปว่า ด้านผลกระทบของ  

AEC ต่อประเทศไทย มีแน่นอน คือมีตลาดสินค้าและ 

บริการท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงศักยภาพของคนไทยยังมีปัญหา ทั้งการ 

ไม่เรียนรู้ ไม่อยากทำงาน และขี้เกียจทำงานมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับเปล่ียนและต้ังตัวให้พร้อม  

ส่วนเรื่องการทำงานราชการจะต้องปรับให้เข้ากับการ 

เคลื่อนย้ายคนในอาเซียน รวมถึงเรื่องของศาสนาและ 

ความเช่ือ ซ่ึงกระบวนการปรับตัว ปรับความรู้และความคิด 

ให้ทันการเปลี่ยนแปลงต้องทำให้ยืดยาวไปถึงรุ่นลูก 

รุ่นหลานของคนไทย 

 “การปรับตัวของภาคราชการไทย คือความรู้เก่ียวกับ 

อาเซียน ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษา เช่น  

ต้องรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ทัศนคติ 

ต่อประเทศเพ่ือนบ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน โดย 

บุคลากรต้องรับรู้ข่าวสารข้อมูล ต้องตื่นข่าว และด้าน 

ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบราชการ ซ่ึงระบบ 

ราชการจะต้องยึดในหลักธรรมาภิบาล คือตรวจสอบ  

โปร่งใส  และประเมินได้

 ส่วนการเรียนรู้และการพัฒนาภายใต้ AEC บุคลากร 

รามคำแหงต้องมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะเฉพาะบุคคล  

อารมณ์ ความเข้าใจในความขัดแย้ง วัฒนธรรม ความ 

หลากหลาย ทักษะในการเป็นผู้นำของผู้หญิง การจัดการ 

การเปล่ียนแปลง รวมถึงการจัดการเร่ืองอาชีพ และพัฒนา 

เทคนิคทักษะให้เกิดการเรียนรู้”

 รศ.ดร.โฆษิต กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของ AEC น้ัน  

เพ่ือให้อาเซียนเป็นสังคมเอกภาพ เอ้ืออาทรต่อกัน แลกเปล่ียน 

เรียนรู้เช่ือมโยงกัน มีความเป็นอยู่ท่ีดี พัฒนาทุกด้าน และ 

มีความมั่นคงทางสังคม โดยการพัฒนามนุษย์ เน้นการ 

บูรณาการด้านการศึกษา การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม  

ขจัดความยากจน ความยุติธรรมและสิทธิ คุ้มครองสิทธิ 

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างอัตลักษณ์ 

อาเซียน  และลดช่องว่างด้านการพัฒนา 

 “ประชาคมอาเซียน กระทบมากที่สุด คือคน  

เพราะความรู้เปลี่ยนเร็ว การจ้างงานเปลี่ยนเร็ว ถ้าคน 

มีความรู้จะทำงานในส่วนไหนก็ได้ แม้ว่าเราจะอยู่กับท่ี  

ก็ต้องต้ังรับกับคนท่ีจะมาอยู่กับเรา โดยงานประชาสัมพันธ์ 

จะต้องให้ข้อมูลต่างๆท่ีเป็นจริง ประชาสัมพันธ์การสอน 

แบบตลาดวิชา และสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ของ 

รามคำแหงให้คนในกลุ่มอาเซียนได้เข้าใจ 

 สำหรับแผนท่ีใหญ่ท่ีสุดในการพัฒนาบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย คือแผนกลางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากน้ี  

ความรู้การศึกษาคงไม่เพียงพอ บุคลากรต้องพัฒนาความ 

สามารถในการปฏิบัติ ต้องมี Individual Development Plan  

พร้อมท้ังเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท่ี 

องค์กรน้ันต้ังอยู่ เช่นโครงการหอพักติดดาว ท่ีคณะกรรมการ 

ภาคประชาชนได้ดำเนินการขึ้น  เป็นต้น” 

 ท้ังน้ี แนวทางการพัฒนาบุคลากร ท่ีสำคัญ ประกอบด้วย  

1) ให้การศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง ทั้งระยะ 

สั้น-ยาว ในประเทศ-ต่างประเทศ 2) ให้การฝึกอบรม 

และการพัฒนา ท้ังใน-นอกห้องฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก 

องค์กร และ3) การพัฒนาในงาน ฝึกอบรมในงาน และ 

เรียนรู้ในงาน 

 “การพัฒนางานถือเป็นหน้าท่ีท่ีองค์กรต้องรับผิดชอบ 

ให้บุคลากรมีความฉลาดมากข้ึน ถ้าคนมีการพัฒนาองค์กร 

ก็จะได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การศึกษา 

ดูงาน ก็เป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ วันน้ีต้องก้าวให้ทัน 

การพัฒนาในรูปแบบใหม่ ต้องพัฒนาให้คนสู้ไปข้างหน้า  

ท้ังพัฒนาทัศนคติ พัฒนาลักษณะนิสัย และพัฒนาแรงจูงใจ  

ฉะน้ัน องค์กรต้องลงทุนเร่ืองของการพัฒนาคน การกำหนด 

แผนปฏิบัติ   และสร้างเคร่ืองอำนวยความสะดวกในเร่ือง 

เทคโนโลยีใหม่ๆให้พร้อมและครอบคลุมสู่การปรับ 

เปลี่ยนไปสู่เวที AEC ในปี 2558”        

บุคลากรกองกลางเตรียมพร้อมสู่เวทีประชาคมอาเซียน

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เตรียมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของคณะ

 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและ 

ประชาคมอาเซียน

 รายการหนึ่งที่น่าสนใจคือ

 การสัมมนาเรื่อง “การกำหนดทิศทาง

พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น

สากลและประชาคมอาเซียน”

 ด้วยการเชิญวิทยากรที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  

มาอภิปรายนำการสัมมนาครั้งนี้ คือ

 ศาสตราจารย์ ดร.Gilles Delouche 

 ซึ่ ง เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจั ยทาง 

วรรณคดีและวรรณกรรมมุขปาฐะของโลก 

และเป็นอดีตอธิการบดีสถาบันภาษาและ 

วัฒนธรรมตะวันออก (INALCO) กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส

 นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  

ซึ่งเป็นนิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และ

 นายบุญชอบ  ล้ออุไร

 ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท  

เซ็นทาราโรงแรมและรีสอร์ท รัฐศาสตรบัณฑิต  

และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 วิทยากรท้ัง ๓ คน ได้ให้ความรู้และความคิด 

จากมุมมองของตนในระดับ

 มืออาชีพ

 ทำให้คนของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งสาย 

อาจารย์และสายสนับสนุนวิชาการได้รับประโยชน์ 

อย่างยิ่ง

 “ข่าวรามคำแหง” ได้ไปสังเกตการณ ์

กิจกรรมดังกล่าว

 ด้วยความชื่นชม



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

 นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง Prof.Dr.Gilles  

Delouche ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางวรรณคดีและวรรณกรรมมุขปาฐะของโลก 

อดีตอธิการบดีสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก (INALCO) กรุงปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส และนายบุญชอบ ล้ออุไร CEO โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

อภิปราย “ทิศทางคณะมนุษยศาสตร์ในการเข้าสู่สากลและประชาคมอาเซียน” 

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในงานมรีองศาสตราจารย์

ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ 

ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

 การอภิปรายเริ่มด้วย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.

ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล 

ที่เตรียมพร้อมสู่อาเซียนว่า การเตรียมความพร้อมสู่ 

อาเซียนไม่ได้สำคัญเฉพาะแค่เรื่องภาษาหรือเพียง 

แต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ชนะหรือได้ เปรียบใคร  

เพราะประเทศในอาเซียนจะอยู่ ร่วมกันอย่างมี  

ความสุขได้ ต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน และมีความ 

เท่าเทียม ต้องมีกระบวนการคิด แล้วปฏิบัติให้ถูกทาง  

เราต้องมองว่า จะทำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง เพราะสังคมต้องมีความยุติธรรม ไม่เช่นนั้นคงเป็นสังคมที่อลหม่าน  

ไม่น่าอยู่ 

 “ผมอยากเห็นประเทศที่รวมกันเป็นอาเซียน เป็นดินแดนอารยธรรม 

แห่งสันติสุข อาเซียนต้องยอมรับถึงความแตกต่างและความหลากหลายระหว่างกัน 

ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันให้เกิดการพัฒนา ต้องให้ประชากรทั้งหมดมีที่ยืนในสังคม 

เหมือนกันและมีความเกื้อกูลห่วงใยเอื้ออาทร รวมทั้งการยอมรับทางภาษาและ 

วัฒนธรรม เพื่อให้สังคมอาเซียนอยู่ร่วมกันได้ เพราะเมื่อสังคมมีความหลากหลาย

ในการติดต่อส่ือสาร ก็ต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง ว่าทำอย่างไรจะทำให้งานเกิดเป็น 

เชิงนโยบายได้ ซ่ึงรัฐบาลเองก็เปิดกว้างและพร้อมจะรับข้อเสนอต่างๆจากประชาชน  

เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศอาเซียนมีสิทธิเท่าเทียมกันและเพื่อความยั่งยืน 

อย่างแท้จริง”  

        ขณะที่ Prof.Dr.Gilles Delouche กล่าวในฐานะที่ 

เป็นครูชาวต่างชาติว่า อาจมีมุมมองท่ีแตกต่างจากครูไทย 

ไปบ้าง ผมคิดว่าการเตรียมตัวของคณะมนุษยศาสตร์ 

 คือ อย่าสอนเฉพาะภาษาที่อยู่ในอาเซียน และเมื่อ 

สอนให้พูดภาษาประเทศน้ันได้แล้ว ต้องสอนให้เข้าใจ 

ในวัฒนธรรมของประเทศน้ันเพราะภาษาเป็นส่ิงสะท้อน 

ความคิด ความรู้สึก และความเข้าใจ ถ้าเรารู้แค่ภาษา 

แต่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไร 

 ยกตัวอย่าง สำนวนในภาษาไทยที่ชอบใช้ คำว่า “ใจ” เช่น เสียใจ หนักใจ 

เกรงใจ ฯลฯ ซ่ึงภาษาน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยและวิเคราะห์ภาษาของตนเอง 

เราต้องรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเพราะการเป็นประชาคม 

อาเซียน เราต้องอยู่ด้วยกัน ทำงานร่วมกัน ซึ่งแต่ละชาติจะต้องไม่เสียเอกลักษณ์ 

ของตนเองไป ฉะนั้น วิธีการรักษาเอกลักษณ์เอาไว้ คือ การให้เกียรติภาษาและ 

วัฒนธรรมของประเทศอื่น เพื่อให้เขาให้เกียรติกับภาษาและวัฒนธรรมของเรา 

เช่นกัน จึงจะอยู่ด้วยกันและก้าวหน้าไปพร้อมกันได้

        Prof.Dr.Gilles กล่าวด้วยว่า ประเทศท้ัง 10 ประเทศอาเซียน ไม่ควรมุ่งเน้น 

การลงทุนหรือหากำไรมากเกินไป ควรหันมามองเรื่องภาษาและวัฒนธรรม การ 

รมช.คลังเสนออุดมศึกษาเร่งพัฒนาภาษา-เข้าถึงความแตกต่างด้วยความเท่าเทียม

อยู่ร่วมกัน โดยต้องรู้จักคนอื่น เข้าใจคนอื่น ไทยเองก็ต้องเตรียมครู เพื่อให้พร้อม 

ต่อการผลิตบุคลากรและหลักสูตรที่เหมาะสม นอกจากนี้เรื่องของประวัติศาสตร ์

ก็สำคัญเพราะเดิมคือสงคราม มีแต่การต่อสู้ เรายังอยู่กับชาตินิยมที่เป็นอุปสรรค 

ในการอยู่ร่วมกัน จึงต้องแยกแยะและลืมสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กในเรื่องของ 

ความขัดแย้งซึ่งเป็นหน้าที่ของครู ที่จะสอนเด็กให้เข้าใจในประวัติศาสตร์และสร้าง 

ความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรม

 “รามคำแหงต้องขยายการสอนภาษาที่ เน้นการเอาไปใช้ในวิชาชีพ 

ให้มากขึ้น เราต้องมองว่าที่ผ่านมามีการสอนภาษาอย่างไร และภาษาที่สอนนั้น  

เป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกสถาบันหรือมีความแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร เราต้องคิด 

พัฒนาการสอนภาษาให้ก้าวไปสู่สากลให้ได้ และต้องเรียนวัฒนธรรมให้รู้จักการ 

ผสมผสานภาควิชาอ่ืนๆท่ีอยู่ในคณะ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

ปรัชญา หรือศิลปะ ซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย 

อาคเนย์ได้ดีที่สุดด้วย”

ด้านนายบุญชอบ ล้ออุไร CEO โรงแรมและรีสอร์ท 

ในเครือเซ็นทารากล่าวถึงมุมมองทางธุรกิจว่า ด้านธุรกิจ 

ก็มีการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน ซึ่งขณะนี้มีโรงแรมใน 

เครือเซ็นทารา ทั้งหมด 56 แห่ง อยู่ในต่างประเทศ  

คือ หมู่เกาะมัลดีฟส์ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และ 

ไทย ภาษาจึงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับพนักงาน โดยเฉพาะ 

โรงแรมจะเน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2 และภาษาฝร่ังเศส  

จีน และญี่ปุ่น ตามมา จะต้องมีพนักงานที่รู้ภาษา 

ต่างประเทศหลายภาษาเพ่ือให้บริการกับชาวต่างชาติ อีกท้ัง ทางโรงแรมยังจัดอบรม 

ภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องด้วย 

 “ผมมองว่านักศึกษาท่ีจบใหม่ หลายคนยังไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษา 

ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงถ้าพนักงานคนใดท่ีสามารถพูดภาษาท่ี 3 ได้ 

ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มด้วย ทั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่...ถ้ามหาวิทยาลัยจะสอน 

ภาษาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการโรงแรมให้มากขึ้น เพราะถ้า 

นักศึกษามีภาษารองรับที่ดีก็จะได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน... 

 ...ที่สำคัญ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศอาเซียนที่ชาวต่างชาติอยาก 

มาเที่ยว เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวและเป็นแหล่งวัฒนธรรม รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่ 

เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การขนส่งในประเทศไทย ยังพบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามา 

ใช้บริการและสามารถพูดภาษาไทยได้จำนวนมาก ขณะท่ีคนไทยไม่สามารถพูดภาษา 

เพื่อนบ้านได้เลย ทั้งๆที่ประเทศไทยมีความพร้อมทุกอย่างแล้ว ฉะนั้น คนไทย 

ต้องเร่งพัฒนาและจริงจังกับการเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาใน 

อาเซียนก็ตาม”       



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งกายผ้าไทย ในงาน “รามคำแหงรวมใจ 

แต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 8” ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 

2555 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี เมื่อ 

วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

จัดโดยสถาบันศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

        สำหรับผลการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  และความคิดสร้างสรรค์ 

 ประเภทผ้าไหมชาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภวัต จันทร์ดารักษ์                      

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายพิษณุวัฒน์ แก้ววิทยาการ รองชนะเลิศ 

อันดับสอง ได้แก่ นายอัยการ จันลา และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายถวัลย์ 

ชิดจ้อย 

 ประเภทผ้าไหมหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางภูณิชา ศรีชัชตระกูล   

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันดี หนูดำ รองชนะเลิศ 

อันดับสอง ได้แก่ นางสาวดวงพร วงศ์ประดิษฐ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ 

นางวิมพ์วิภา รุ่งสว่าง 

 ประเภทผ้าฝ้ายชาย : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุนทรพจน์ ไทยม่วง                      

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายจาตุรนต์ เกิดไทย รองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ นายพิษณุวัฒน์ แก้ววิทยาการ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายวิรัตน์ 

แดงลาด พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล 

 ประเภทผ้าฝ้ายหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางประภา เล็กประยูร                      

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางกุลทรัพย์ อุณหะจิรังรักษ์ รองชนะเลิศ 

อันดับสอง ได้แก่ นางพัชรี จุ้ยอินทร์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสายพิน 

ริดมัด 

 สำหรับการประกวดประเภทผ้าไหม และผ้าฝ้าย ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงิน 

รางวัล จำนวน 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท  

รองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท และรางวัลชมเชย 

เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล 

         ส่วนผลการประกวดประเภทความคิดสร้างสรรค์ : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

นางสาวกฤตพร ทองภาพ เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหน่ึง 

ได้แก่ นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน์  เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ นางสาวพวงมณี จงไกรจักร เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท รางวัลชมเชย 

ได้แก่ นายจาตุรนต์ เกิดไทย และนางสาวกชกร ยอดจัตุรัส เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท  

พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล 

ผลประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย
 

    
  ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

   พลอย  แสงลอย   aseanlang_ram@yahoo.co.th

การแนะนำตัว

 (สะบายดี๋)  สวัสดี  (ใช้ทักทายตลอดเวลา)

 (สะบายดี๋เจ้า) สบายดีค่ะ (ครับ)

 (เจ้าสะบายดี๋บ้อ) คุณสบายดีไหม 

 (สะบายดี๋ขอบใจ๋) สบายดีขอบคุณ

 (ดี๋ใจ๋ทีได้พ่อเจ้าอีก) ดีใจที่ได้พบคุณอีก

 (ข้อยซื่อ)  ฉันชื่อ...... 

 (เจ้าซื่อหยัง)  คุณชื่ออะไร

  (ขอให้ข้อยแนะน่ำโตเองก่อนเจ้า)   

  ขอให้ผมแนะนำตัวเองก่อนครับ

 (ขอแนะน่ำให้เจ้าฮู้จ้ักกับ)  ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ....

 (เจ้าฮู้จักกันหลือยั๊ง) คุณรู้จักกันหรือยัง

 (เจ้าเคยฮู้จั้กกันมาก่อนหลือบ้อ) 

 คุณเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า

 (ยินดี๋ทีได้ฮู้จั้กเจ้า) ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

 (เปนแนวได๋แหน่) เป็นอย่างไรบ้าง

 (เจ้าเฮ็ดหยังยู่คูมื่อนี่) คุณทำอะไรทุกวันนี้

 (วันเสานี่เจ้าว่างบ้อ) วันเสาร์นี้คุณว่างไหม

  (เจ้าสิมากิ๋นเข้าแลงน่ำข้อยได้บ้อ)

  คุณมาทานข้าวเย็นกับเราได้ไหม

 (แล้วพบกั๋นอีกเด้อ) แล้วพบกันอีกนะ

 (คงสิได้พบกั๋นอีก) คงจะได้พบกันอีก

 (ขอให้โซกดี๋)  ขอให้โชคดี

 (ลาก่อน)  ลาก่อน

ผ้าไหมชาย ผ้าไหมหญิง

ผ้าฝ้ายชายผ้าฝ้ายหญิง

ความคิดสร้างสรรค์



          

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดให้นักศึกษา 

ทุกคนต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ๆมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ของนักศึกษา 

แต่ละคน ห้ามเข้าสอบผิดวัน เวลา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด ตารางสอบไล ่

รายบุคคลเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อแจกแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ถูกต้องตรงตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

โดยตารางสอบไล่รายบุคคลจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกระบวนวิชา วัน 

และเวลาสอบ หมายเลขห้องสอบ ประเภท และจำนวนข้อสอบ รวมทั้ง 

หมายเลขแถว และหมายเลขที่นั่งสอบ

 ดังนั้น ถ้านักศึกษารับตารางสอบไล่รายบุคคล นักศึกษาจะสามารถทราบ 

รายละเอียดต่างๆ ของตารางสอบไล่รายบุคคลรวมทั้งหมายเลขที่น่ังสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจดูหมายเลขแถวสอบจากบัญชีติดหน้าห้อง

สอบอีก

 การติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล หรือการติดต่อขอทราบรายละเอียด 

ของตารางสอบไล่รายบุคคล สามารถทำได้ 4 วิธี คือ

 1. ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ยกเว้น นักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 จะต้องไปขอรับท่ี อาคาร PRB วิทยาเขตบางนา ต้ังแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

แจกจนถึงวันสุดท้ายของการสอบไล่

 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล โดยนำใบเสร็จรับเงิน 

ประจำภาคการศึกษานั้นๆ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาไปแสดง

ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล (ด้านหน้า)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตารางสอบไล่รายบุคคล    ภาค 1/55

  Ramkhamhaeng University

   รหัสประจำตัว        5504501911                   ชื่อ   นายรักราม  พารักเรียน           

             

             

            

ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล (ด้านหลัง)

 2.  ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล จากระบบบริการ 

ข่าวสารทางโทรศัพท์  โดยนักศึกษาจะต้องใช้ระบบโทรศัพท์ชนิดกดปุ่มเท่านั้น  

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาติดต่อขอรับบริการคือ หมายเลข 0-2310-6000 และ 

0-2310-6100

 ระบบจะตอบรับว่า “ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง”

ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนกลาง

 ให้กด  2  หมวดข้อมูลนักศึกษา

 กดเลือกข้อย่อย  2  ตรวจสอบตารางสอบไล่

 กด  1  เลือกข้อย่อยของการตรวจตารางสอบที่ต้องการทราบทุกวิชา

 ระบบจะให้กดรหัสนักศึกษา เช่น xxxx xxxxx x

 กด  2  เลือกข้อย่อยของการตรวจสอบตารางสอบเป็นรายวิชา

 ระบบจะให้กดรหัสนักศึกษา เช่น xxxx xxxxx x และจากนั้นระบบ 

จะให้กดรหัสวิชา เช่น วิชา   ENG 1001 กดรหัสวิชาดังนี้  3262411001

 

 3.  ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบข้อมูล

ข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย 

คือ อาคารเวียงผา อาคารศิลาบาตรชั้น 1 สถาบันคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดกลาง  

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

บริการข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์

 จะมีข้อมูลให้นักศึกษาเลือก จำนวน 9 รายการคือ

 1.  ตรวจผลการลงทะเบียน

 2.  ตรวจผลการสอบ (ภาคล่าสุด)

 3.  ตารางสอบไล่รายบุคคล

 4.  ข่าวสารของมหาวิทยาลัย

 5.  ผลสอบศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 6.  ตรวจสอบวุฒิบัตร

 7.  ตรวจสอบการอนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัย

 8.  Check Grade

 9.  ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน

 ในกรณีเลือกตารางสอบไล่รายบุคคลให้กด หมายเลข 3 ระบบจะปรากฏ 

ข้อมูลให้ใส่หมายเลขรหัสประจำตัวของนักศึกษา ซ่ึงจะปรากฏรายละเอียดของตาราง

สอบไล่รายบุคคล ดังตัวอย่าง

ตารางสอบไล่รายบุคคล

รหัส   5504501911 ชื่อ นายรักราม  พารักเรียน

 4. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบ INTERNET  

ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) เลือกตาราง 

สอบไล่รายบุคคล จะปรากฏข้อมูลให้ใส่หมายเลขรหัสประจำตัวนักศึกษา ซึ่งจะ 

ปรากฏรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล  ดังตัวอย่าง

วิชา วันที่สอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ปรนัย   อัตนัย แถว ที่นั่ง

ENG1001

POL1101

SOC1003

08/10/55

12/10/55

05/10/55

09.30-12.00

09.30-11.30

14.00-16.00

KLB 401 รามฯ 1

VKB 501 รามฯ 1

BNB 3 รามฯ 2

120             -

120             -

120             -

28    05

02    05

01    22

อักษร        รหัส อักษร        รหัส อักษร        รหัส อักษร        รหัส

  A                21   H                42   O                63   V                83

  B                22   I                 43   P                 71   W               91

  C                23   J                 51   Q                72   X                92

  D                31   K                52   R                 73   Y                93

  E                32   L                53   S                 74   Z                94

  F                33   M               61   T                 81 ตารางรหัส

โทรศัพท์  G               41   N                62   U                82

วิชาสอบ สถานที่สอบ เวลาสอบ วันที่ ปรนัย   อัตนัย แถว ที่นั่ง

ENG1001

POL1101

SOC1003

   KLB 401

   VKB 501

   BNB 3

09.30-12.00

09.30-11.30

14.00-16.00

08/10/55

12/10/55

05/10/55

120             -

 120             -

120             -

28    05

02    05

01    22

วันชัย  เทียบพุฒ                                ฝ่ายจัดสอบ

  

 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  

Ramkhamhaeng 
University 

ตารางสอบไล่รายบุคคล 
   ภาค 
  1/54 

                                     รหัสนักศึกษา : 5404501911    ชื่อ - นามสกุล : 
รักราม   พารักเรียน   

        
AG103  อา 24/09/54 09.30 - 11.30  KLB 401 ราม1 100  -  28  05  
LW312  พ. 28/09/54  09.30 - 12.00  VKB 501 ราม1 060  -  02  05  
 MA103 พ. 19/10/54  09.30 - 11.30  BNB 3 ราม 2  120  -  01  22  

 
หมายเหตุ หากมีปัญหาเร่ืองการสอบ โปรดติดต่อ สวป.

ชั้น 6 หมายเลขโทรศัพท์ 02-310-8611 
 
 

                              นักศึกษาต้องน าหลักฐานในการเข้าสอบ ด้งนี้ 
                               1.   บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
                               2.   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยราชการและมีรูปถ่ายติด 
                               3.   ใบเสร็จรับเงินภาคที่สอบ หรือ ตารางสอบไล่รายบุคคลท่ีรับจากมหาวิทยาลัย 
                                      (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการรับตารางสอบไล่) 
                              ***  ตารางสอบไล่ที่  Print  จาก  Internet  จะไม่สามารถใช้แทนใบเสร็จได้  ***   

 

สั่งพิมพ์ตารางสอบ 
25033 

user online : 10 
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ตัวอย่าง

     

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการแจกตารางสอบไล่รายบุคคล 

แก่นักศึกษาทุกชั้นปีก่อนการสอบไล่ประมาณ 1 สัปดาห์ ไปจนถึงวันสุดท้าย 

ของการสอบไล่ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องไปรับที่อาคาร PRB วิทยาเขตบางนา 

และนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ไปรับที่คณะที่ตนเองสังกัดตาม 

รหัสประจำตัวบนบัตรประจำตัวนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษา Pre-degree  ทุกชั้นปี 

ให้ไปรับที่ อาคาร KLB ชั้น 1 (ONE STOP SERVICE) นอกจากนี้ สำหรับภาค 

สอบซ่อม 2 เท่านั้นที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนไปรับที่คณะที่ตนเองสังกัด

 ตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับท่ีแจกให้นักศึกษาชุดน้ี จัดทำจากฐานข้อมูล 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ดังนั้น ในกรณีที่นักศึกษา 

มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาไปจากที่เคยลงทะเบียนเรียนไว้ไม่ว่าจะเป็นการ 

สับเปลี่ยนกระบวนวิชา การบอกเลิก หรือการบอกเพิ่มกระบวนวิชาจะทำให้ 

ข้อมูลในตารางสอบไล่รายบุคคลชุดนี้ไม่ตรงกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

รวมทั้งกรณีที่มหาวิทยาลัยมีการงดสอนกระบวนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวน

วิชาเป็นคณะดำเนินการจัดสอบเองด้วย

 สำหรับกรณีที่นักศึกษามีการบอกเพิ่มกระบวนวิชา หลังจากข้อมูล 

ตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัยจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ม ี

การบอกเลิกหรือบอกเพิ่มกระบวนวิชา จะมีการแสดงห้องสอบของกระบวนวิชา 

ที่บอกเพิ่มไว้ด้วย แต่ถ้านักศึกษาตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจากสื่อ 

ประเภทอ่ืนๆ เช่น ทางระบบ INTERNET  ทางระบบโทรศัพท์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

หมายเลขแถวและหมายเลขท่ีน่ังสอบ เน่ืองจากข้อมูลท่ีปรากฏจะเป็นข้อมูลท่ีมีการ 

UP-DATE       อยูต่ลอดเวลา โดยกระบวนวชิาทีน่กัศกึษาบอกเลกิไปแลว้จะไมป่รากฏ 

แต่กระบวนวิชาที่นักศึกษาบอกเพิ่มจะปรากฏห้องสอบให้ทราบ แต่ในเวลาที่ 

นักศึกษาไปเข้าสอบ นักศึกษาต้องไปแจ้งหัวหน้าตึกเพื่อจัดที่นั่งสอบเสริมให้  

นอกจากนี้ ในกรณีที่รหัสประจำตัวของนักศึกษาไม่อยู่ในช่วงรหัสประจำตัวของ 

นักศึกษาท้ังหมดท่ีเข้าสอบในวิชาน้ันๆ ตารางสอบไล่รายบุคคลจะไม่สามารถพิมพ์ 

ห้องสอบไล่ของกระบวนวิชาดังกล่าวให้ได้รวมท้ังอาจมีปัญหาวันเวลาสอบไม่ถูกต้อง  

ซ่ึงกระบวนวิชาท่ีมีการบอกเพ่ิมจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของวันเวลาและห้องสอบ 

จากตารางสอบไล่ฉบับรวมอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงนักศึกษาสามารถดูตารางสอบไล่ฉบับรวม 

ได้ที่บอร์ดทุกคณะ  บอร์ด สวป.  และที่วิทยาเขตบางนา (รามฯ2)

 ดังน้ัน ก่อนการสอบของภาคต่างๆนักศึกษาควรไปรับตารางสอบไล่รายบุคคล เพ่ือให้ 

สามารถเข้าสอบได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาตรวจหาหมายเลขแถวและท่ีน่ังสอบอีก

ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนกลาง (ต่อจากหน้า 6)

เวลา/วัน จ. 17 ก.ย. อ. 18 ก.ย. พ.19 ก.ย. พฤ. 20 ก.ย. ศ. 21 ก.ย. ส. 22 ก.ย. อา. 23 ก.ย.

05.00-05.30 น. AC 101-11.1 AC 101-13.1 AC 101-15.1 AC 101-17.1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 น. AC 101-11.2 AC 101-13.2 AC 101-15.2 AC 101-17.2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 น. AC 101-12.1 AC 101-14.1 AC 101-16.1 AC 101-18.1 สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 น. AC 101-12.2 AC 101-14.2 AC 101-16.2 AC 101-18.2 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 น. Radio show นานาน่ารู้ Radio Show นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ สิ่งดีดีวันนี้ Radio show

20.30-21.00 น. LA 354-21.1 LA 354-23.1 LA 354-25.1 AC 101-19.1 AC 101-21.1 EN 101-17.1 EN 101-19.1

21.00-21.30 น. LA 354-21.2 LA 354-23.2 LA 354-25.2 AC 101-19.2 AC 101-21.2 EN 101-17.2 EN 101-19.2

23.00-23.30 น. LA 354-22.1 LA 354-24.1 LA 354-26.1 AC 101-20.1 AC 101-22.1 EN 101-18.1 EN 101-20.1

23.30-24.00 น. LA 354-22.2 LA 354-24.2 LA 354-26.2 AC 101-20.2 AC 101-22.2 EN 101-18.2 EN 101-20.2

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1/2555

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

(เตรียมสอบ)  วันที่ 17 - 23 กันยายน 2555

เวลา/วัน จ. 24 ก.ย. อ. 25 ก.ย. พ. 26 ก.ย. พฤ. 27 ก.ย. ศ. 28 ก.ย. ส. 29 ก.ย. อา. 30 ก.ย.

05.00-05.30 น. ติว JA101-1 ติว EC 103-1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 น. ติว JA101-2 ติว EC 103-2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 น. ติว JA101-3 ติว EC 103-3 สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 น. ติว JA101-4 ติว EC 103-4 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 น. Radio show นานาน่ารู้ Radio Show นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ สิ่งดีดีวันนี้ Radio show

20.30-21.00 น. ติว HI 121-1 ติว PY 101-1 ติว SO 477-1 ติว MA 111-1

21.00-21.30 น. ติว HI 121-2 ติว  PY 101-2 ติว SO 477-2 ติว MA 111-2

23.00-23.30 น. ติว HI 121-3 ติว  PY 101-3 ติว SO 477-3 ติว MA 111-3

23.30-24.00 น. ติว HI 121-4 ติว  PY 101-4 ติว SO 477-4 ติว MA 111-4

เวลา/วัน จ. 1 ต.ค. อ. 2 ต.ค. พ. 3 ต.ค. พฤ. 4 ต.ค. ศ. 5 ต.ค. ส. 6 ต.ค. อา. 7 ต.ค.

05.00-05.30 น. ติว MA 114-1 ติว SO 103-1 ติว GM 103-1 ติว CN 101-1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 น. ติว MA 114-2 ติว SO 103-2 ติว GM 103-2 ติว CN 101-2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 น. ติว MA 114-3 ติว SO 103-3 ติว GM 103-3 ติว CN 101-3 สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 น. ติว MA 114-4 ติว SO 103-4 ติว GM 103-4 ติว CN 101-4 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 น. Radio show นานาน่ารู้ Radio Show นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ สิ่งดีดีวันนี้ Radio show

20.30-21.00 น. ติว LA 204-1 ติว FR 101-1 ติว LA 102-1 EN101-22.1 ติว EN 201-1 ติว LA 309-1 ติว GN 101-1

21.00-21.30 น. ติว LA 204-2 ติว FR 101-2 ติว LA 102-2 EN101-22.2 ติว EN 201-2 ติว LA 309-2 ติว GN 101-2

23.00-23.30 น. ติว LA 204-3 ติว FR 101-3 ติว LA 102-3 EN101-23.1 ติว EN 201-3 ติว LA 309-3 ติว GN 101-3

23.30-24.00 น. ติว LA 204-4 ติว FR 101-4 ติว LA 102-4 EN101-23.2 ติว EN 201-4 ติว LA 309-4 ติว GN 101-4

 (เตรียมสอบ)  วันที่ 24-30 กันยายน 2555

(เตรียมสอบ)  วันที่ 1 - 7 ตุลาคม  2555

บรรยายจากช้ันเรียน
(HIS 1001-1)

บรรยายจากช้ันเรียน
(MKT 2101-1)

บรรยายจากช้ันเรียน
(HIS 1001-2)

บรรยายจากช้ันเรียน
(HIS 1001-3)

บรรยายจากช้ันเรียน
(HIS 1001-4)

บรรยายจากช้ันเรียน
(MKT 2101-2)

บรรยายจากช้ันเรียน
(MKT 2101-3)

บรรยายจากช้ันเรียน
(MKT 2101-4)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 3008-1)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 3008-2)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 3008-3)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 3008-4)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 2011-1)

ช่ัวโมงสุดท้ายจากช้ันเรียน
(LAW 2011-2)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 2011-3)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 2011-4)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 3001-1)

ช่ัวโมงสุดท้ายจากช้ันเรียน
(LAW 3001-2)

บรรยายจากช้ันเรียน
(LAW 3001-3)

ช่ัวโมงสุดท้ายจากช้ันเรียน
(LAW 3001-4)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

 

กว่าจะมาเป็นเยอรมนีในวันนี้

บทนำ

 ทุกชาติทุกภาษาในโลกล้วนมีประวัติความ 

เป็นมาที่แตกต่างกันออกไป ประเทศเยอรมนีก็เป็น 

ประเทศหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและ 

น่าศึกษาอยู่ไม่น้อย หลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก 

ประเทศนี้ดีนัก อาจจะเพียงทราบมาบ้างว่าประเทศ 

เยอรมนีเกือบจะชนะสงครามโลกถึงสองครั้ง และ 

หลังจากพ่ายแพ้สงครามก็สามารถกอบกู้สร้างชาติ 

บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นม่ันคง มีความเจริญก้าวหน้า  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง กีฬา ศิลป 

วัฒนธรรมและด้านอื่นๆอีกมากมาย หากเราลอง

มาศึกษาประวัติความเป็นมาของประเทศที่มีฉายา 

ว่าอินทรีเหล็กแล้ว เราอาจจะเข้าใจคนเยอรมัน 

ได้ดีย่ิงข้ึน ได้รู้จักและเรียนรู้ในส่ิงท่ีคนเยอรมัน อันเป็น 

พื้นฐานสำคัญยิ่งของการสร้างชาติเยอรมันให้เป็น 

ปึกแผ่น จนกระท่ังได้ช่ือว่าเป็นประเทศแม่แบบของ 

ระบอบประชาธิปไตย ท้ังยังเป็นประเทศผู้นำในด้าน 

ความเจริญเกือบจะทุกด้านของยุโรปที่น่าจับตามอง 

อย่างยิ่ง

 เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมา 

และวิวัฒนาการของประเทศเยอรมนีได้ถ่องแท้ 

ย่ิงข้ึน จึงควรทราบเร่ืองราวในอดีตของชนชาติเยอรมัน 

ตั้งแต่ยุคแรกๆ ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1

กำเนิดชนเผ่าเยอรมันในยุคต้นคริสตกาล

 จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรพ์บวา่ ในสมยั 

ต้นคริสตกาลได้ปรากฏกลุ่มชนเล็กๆหลายกลุ่มที่ 

เรียกตัวเองว่าชนเผ่าเยอรมัน (die  Germanien)1 ให้ 

เห็นอยู่ประปรายในดินแดนแถบทางเหนือของประเทศ 

เยอรมนีในปัจจุบัน พวกชนกลุ่มเล็กๆเหล่าน้ีส่วนหน่ึง 

อาศัยอยู่ในป่าลึก บ้างก็ต้ังรกรากอยู่อย่างกระจัดกระจาย 

ในแถบท่ีราบลุ่มอันเต็มไปด้วยหนองน้ำและบึงต่างๆ   

บางส่วนอาศัยอยู่รวมกันจนกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆ  

และอีกจำนวนไม่น้อยอาศัยอยู่อย่างโดดเด่ียวห่างไกล 

จากหมู่บ้านหรือผู้คน เชื่อกันว่าผู้คนเหล่านี้มีอยู่ 

หลายเผ่า และแต่ละเผ่าจะมีภาษาพูดเป็นของตนเอง  

อีกทั้งยังมีวัฒนธรรม ความเชื่อ และความเป็นอยู่

ที่หลากหลายต่างกันออกไปอีกด้วย

 ในยุคนั้น ผู้คนหลากหลายเผ่าดังกล่าวยังไม่มี 

ความรู้ความสามารถพอที่จะคิดนำเอาวัตถุที่คงทน  

เช่น หินหรืออิฐมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยของตนให้ 

แข็งแรง ดังน้ันบ้านเรือนท่ีพวกเขาอาศัยอยู่จะถูกสร้าง 

ด้วยไม้ กิ่งไม้ หรือใบไม้ ซึ่งไม่ทนทานต่อสภาพดินฟ้า 

อากาศที่หนาวเหน็บเป็นน้ำแข็ง การตั้งบ้านเรือนก็จะ 

ไม่อยู่ชิดติดกันมาก แต่จะอยู่ห่างกันออกไปพอสมควร  

เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจาก 

ไฟไหม้ลุกลามไปบ้านเรือนข้างเคียง นอกจากนี้ผู้คน 

สมัยน้ันยังดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ ทำเกษตรกรรม และ 

เล้ียงสัตว์อย่างง่ายๆ ความคิดในการสร้างคอกสัตว์หรือ 

สร้างยุ้งข้าวยังไม่มี ดังนั้นในบ้านแต่ละหลังคนจะอาศัย 

ปะปนอยู่กับสัตว์เลี้ยง และหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลจาก 

ไร่นา ก็จะนำพืชผลดังกล่าวมาเก็บตุนไว้ในบ้านด้วย  

ดังนั้นบ้านที่อยู่อาศัยของพวกเขาจึงเป็นทั้งที่พักอาศัย 

หลับนอน เป็นคอกสัตว์ และเป็นยุ้งข้าวไปด้วยในเวลา 

เดียวกัน

 จากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

ดังกล่าวข้างต้นยังผลให้ชนเผ่าเยอรมัน มีโครงสร้าง 

ทางร่างกายที่สูงใหญ่ ทำให้มีข้อได้เปรียบในการจู่โจม 

ศัตรูและป้องกันตนเอง พวกเขามีผมสีออกแดงๆ ตาสีฟ้า  

ไม่อดทนต่อสภาพอากาศร้อน ในด้านการดำรงชีวิต 

ประจำวันน้ัน ผู้ชายจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเสาะแสวงหา 

อาหารโดยการล่าสัตว์ หากพวกเขาว่างเว้นจากภารกิจ 

ในการหาอาหารหรือจู่โจมศัตรูแล้ว ก็จะไม่ทำอะไรเลย 

นอกจากกินๆนอนๆ กล่าวกันว่าแม้แต่นักรบท่ีกล้าหาญ 

ชาญชัยที่สุดในเผ่าก็จะไม่ลงมือทำงานอะไรเลย ซึ่ง 

ตรงกันข้ามกับผู้หญิงหรือคนแก่ ที่ต้องมีหน้าที่แบก 

ภาระในการทำงานทุกอย่าง ทั้งในไร่นาและงานจิปาถะ 

ภายในบ้าน

 จุดเด่นของชนเผ่าเยอรมัน  คือพวกเขาได้ชื่อว่า 

เป็นนักรบที่กล้าหาญชาญชัย ไม่กลัวความตาย แต่ถ้า 

จะเปรียบพวกเขากับชาวโรมันซ่ึงมีความเจริญรุ่งเรือง 

กว่าในสมัยน้ันแล้ว กลุ่มชนเผ่าเยอรมันยังเจริญล้าหลัง 

ชาวโรมันอยู่เป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้าน 

ยุทธวิธีในการรบ การประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือ 

ใช้สอยเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ถือ 

ได้ว่ากลุ่มชนเผ่าเยอรมันไม่สามารถเทียบความ 

เจริญกับชาวโรมันได้เลย

 ในสมัยที่ ซีซาร์ (Casar) ปกครองกรุงโรม 

อยู่น้ัน พระองค์ได้แผ่อำนาจและขยายดินแดนอาณาจักร 

โรมันมาจนถึงเทือกเขาแอลป์ (die Alpen) ซึ่งเป็น 

ที่ตั้งรกรากของกลุ่มชนเผ่าเยอรมัน และกลุ่มชน 

ชาวเคลต์ ในกัลป์เล่ียน (Gallien คือ ประเทศฝร่ังเศส 

ปัจจุบัน) จนทำให้ต้องมีการต่อสู้แย่งชิงดินแดนกัน  

และในที่สุดชนทั้งสองกลุ่มดังกล่าวก็ต้องตกไปอยู่ 

ภายใต้การปกครองและการกดขี่ของชาวโรมันเป็น 

เวลายาวนาน

 เมื่อหมดสมัยรุ่งเรืองของซีซาร์ลงแล้ว ผู้นำ 

คนต่อไปคือ จักรพรรดิเอากุสตุส (Kaiser Augustus)  

ก็ได้ข้ึนครองบัลลังก์ต่อ และพระองค์ทรงเจริญรอยตาม 

แนวทางของซีซาร์ โดยทรงพยายามขยายดินแดน 

อาณาจักรโรมันให้กว้างใหญ่ไพศาลย่ิงข้ึน พระองค์ 

ได้สู้รบกับชนเผ่าเยอรมันที่แข็งข้อให้ถอยร่นไป 

จนถึงบริเวณแม่น้ำเอลเบ (Elbe) แต่ในที่สุดชนเผ่า 

เยอรมัน ภายใต้การนำทัพของ อาร์มินิอุส (Arminius)  

ซึ่งต่อมาภายหลังเรียกว่า Hermann der Cherusker 

ก็สามารถรบชนะชาวโรมันและขับไล่ชาวโรมันให้ 

ถอยร่นกลับไปยังดินแดนทางใต้ได้ในปีที่ 9 หลัง 

คริสตกาล  ว่ากันว่าการรบครั้งนั้นเป็นการรบอย่าง 

สมศักดิ์ศรีระหว่างชนเผ่าเยอรมัน และนักรบชาว 

โรมันที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ท่ีเหนือช้ันกว่าชนเผ่าเยอรมันท่ียังคงนุ่งห่มหนังสัตว์  

ไม่มีแม้กระท่ังโล่สำหรับป้องกันตัวเอง อน่ึง บริเวณ 

ที่ชนเผ่าเยอรมันได้ตีทัพโรมันแตกพ่ายไปนั้นเป็น 

บริเวณท่ีในแผนท่ีประเทศเยอรมนีปัจจุบันเรียกว่า 

เมืองออสนาบรึค (Osnabruck) ไม่ใช่แถบป่าทอย- 

โทบวร์ก (Teutoburger Wald) ใกล้ๆเมืองมึนสเตอร์ 

(Munster) ดังที่เข้าใจกัน หลังการพ่ายแพ้ครั้งนั้น 

พวกโรมันก็ได้ถอยร่นไปตั้งหลักแหล่งอยู่แถบ 

บริเวณแม่น้ำไรน์ (Rhein) อย่างไรก็ตามก็ยังคงม ี

การสู้รบปรบมือกันระหว่างชนท้ังสองกลุ่มอยู่เนืองๆ  

จนในที่สุดชนเผ่าเยอรมันภายใต้การนำทัพของ 

โบลแวร์ค (Bollwerk) ก็สามารถรบชนะนักรบชาว 

1 Germanen  หมายถึงชนเผ่าเยอรมัน ซึ่งมีหลายเผ่า เช่น เผ่า Goten, เผ่า Langobarden, เผ่า Cherusker, เผ่า Franken และเผ่า Sachsen  เป็นต้น

  Die Germanien หมายถึง ดินแดนที่เป็นที่ตั้งรกรากของชนเผ่าเยอรมัน อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไรน์ และอาณาบริเวณด้านเหนือของแม่น้ำไรน์

:
:

:

(อ่านต่อหน้า 9)

แผนที่แสดงอาณาจักรโรมัน
และดินแดนชนเผ่าเยอรมัน

บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า Germanen

บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า Germanen Kaiser Augustus

ผศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด                 คณะมนุษยศาสตร์



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

ถาม  กระผมกำลังจะศึกษาครบ 8 ปีแล้ว เหลือ 

วิชาภาษาอังกฤษ EN 101 และ EN 102 ที่ยัง 

สอบไม่ผ่าน จึงอยากจะให้ช่วยแนะนำเก่ียวกับการ 

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษว่ามีรายละเอียด ค่าใช้จ่าย 

อย่างไร และติดต่อได้ที่ใด 

ตอบ โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

EN 101, EN 102, EN 201 และ EN 202 ผลสอบ 

ของการอบรมสามารถใช้แทนผลสอบของ 

มหาวิทยาลัยได้ หลักเกณฑ์การเข้าอบรมนั้นต้อง 

เป็นนักศึกษาที่เคยแจ้งจบการศึกษา และเคยลง 

ทะเบียนวิชาที่เข้ารับการอบรมมาแล้วไม่น้อย 

กว่า 4 ครั้ง (ไม่นับรวมสอบซ่อม) ผู้เข้าอบรม 

จะต้องลงทะเบียนวิชาที่สมัครในการลงทะเบียน 

ของมหาวิทยาลัยด้วย ค่าฝึกอบรม วิชาละ 2,800 บาท  

หลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัครมี บัตรประจำตัว 

นักศึกษา, ใบเสร็จลงทะเบียนท่ีแสดงว่าเคยลงทะเบียน 

วิชานั้นๆมาแล้ว 4 ครั้ง (ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้) 

ขอได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 ศูนย์ One Stop Service 

สำหรับรายละเอียดการรับสมัครให้สอบถาม 

ได้ที่ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะ 

มนุษยศาสตร์ และนักศึกษาสามารถดูข้อมูลของ

โครงการฯ ได้ที่ www.hum.ru.ac.th

ถาม  ดิฉันนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 52  

อยากทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้เกียรตินิยม 

ของระบบเกรดใหม่ A B C D ว่ามีหลักเกณฑ์ 

อย่างไรบ้าง

ตอบ นักศึกษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้อง 

เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่

กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนน 

เฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอด 

หลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญา 

เกียรตินิยม โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติ 

ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอช่ือจากคณะ 

ตามเกณฑ์ ดังนี้

 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง  

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.75 ข้ึนไป 

 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็น 

ผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็น 

ผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

กองบรรณาธิการ

โรมันได้อีก และทำการขับไล่ผู้แพ้ให้ถอยร่นลงไป 

ทางใต้เรื่อยๆ จนในที่สุดชาวโรมันก็หมดอำนาจไป 

อย่างถาวรในดินแดนของชนเผ่าเยอรมัน 

 เมื่อพูดถึงความเชื่อของชนเผ่าเยอรมันแล้ว  

ชนกลุ่มน้ีนับถือเทพเจ้าอยู่หลายองค์ เทพองค์ท่ีพวกเขา 

นับถือมากที่สุดคือโวดาน (Wodan) โดยเชื่อกันว่า 

พระองค์เป็นผู้ครองโลกและกำหนดชะตาชีวิตมนุษย์  

นอกจากนี้ชนเผ่าเยอรมันยังมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต 

หลังความตายว่า ผู้กล้าท่ีเสียสละและเสียชีวิตในการรบ 

จะได้พบกับเทพเจ้าโวดาน พวกเขาจะมีชีวิตหลังความตาย 

อยู่ในสถานท่ีท่ีเปรียบได้ราวกับสรวงสวรรค์ของนักรบ 

ซ่ึงเป็นท่ีๆพวกเขาจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและ 

สุขสบายกว่าในโลกนี้ สถานที่ดังกล่าว มีชื่อเรียกว่า 

วัลฮัลลา (Walhalla) ส่วนสถานท่ีตรงกันข้ามกับวัลฮัลลา  

คือ เฮล (Hel) ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เปรียบเสมือนนรก 

ว่ากันว่าพวกที่ทำความชั่ว ขี้ขลาด จะเดินทางหลัง 

ความตายไปยังอาณาจักรของเทพเจ้าเฮล ที่ซึ่งเต็มไป

ด้วยความมืดมนไร้แสงสว่างตลอดกาล

บรรณานุกรม

Elsner, Hildegard (2000) : Die Germanen. Nurnberg:  

 Tessloff Verlag.

Gaede, Peter-Matthias (2008) (Hg.) Geoepoche. 

  Das Magazin fur Geschichte. Hamburg: 

 Gruner  Jahr.

 กว่าจะมาเป็นเยอรมนีฯ                (ต่อจากหน้า 8)

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการได ้

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของกระบวนวิชา  

JPN 2102 และ JPN 3301 ในการสอบไล่ภาค 1 

ปีการศึกษา 2555

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลงการ 

จัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวจากท่ีได้ประกาศ 

ไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็น 

คณะดำเนินการจัดสอบเอง 

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

  ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

กำหนดจัดสอบภาคปฏิบัติและจัดสอบเอง 

ในการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2555 รวม 12  

กระบวนวิชา ดังนี้

  ENG 2101 (EN 203) สอบปฏิบัติ วันที่  

29-30 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น.  

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401,  

ห้อง 1403, ห้อง 1411 และห้อง 1415

 ENG 2102 (EN 204) สอบปฏิบัติ วันที่ 

24-25 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3  ห้อง LAB 1-2 

 ENG 3201 (EN 309) จัดสอบเอง วันที่  

26 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2

  ENG 3902 (EN 392) จัดสอบเอง วันที่ 

20 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.20 น. ณ 

อาคารศิลาบาตร ชั้น 3 ห้อง 302

  ENG 4201 (EN 407) จัดสอบเอง วันที่  

26 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2

  ENL 3504 (LI 388) จัดสอบเอง วันที่ 

27 กันยายน  2555 ตั้งแต่เวลา 15.30-17.20 น. 

อาคารศิลาบาตร ชั้น 3 ห้อง 309

 ENL 3604 (LI 398) จัดสอบเอง วันที่  

19 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.  

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุม 

พวงแสด 

  ENL 4103 (LI 413) จัดสอบเอง วันที่  

19 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.  

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุม 

พวงแสด 

  ENL 4701 (LI 495) จัดสอบเอง วันที่  

27 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 11.30-13.20 น. 

อาคารสวรรคโลกชั้น 6 ห้อง 605

 ENS 3102 (EN 325) จัดสอบเอง วันที่  

21 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.  

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุม 

พวงแสด

 ENS 3401 (EN 319) จัดสอบเอง วันที่  

26 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.  

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุม 

พวงแสด

 ENS 4401 (EN 410) จัดสอบเอง วันที่  

25 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. 

อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง SKB 416

  ให้นักศึกษาดูช่ือ-นามสกุล แถวและท่ีน่ังสอบ  

ได้ที่หน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชา และ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 4  คณะมนุษยศาสตร์  

โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน 

ของการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมบัตร 

ประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลาให้มากท่ีสุด (หากมา 

สายเกิน 5 นาที  ในกำหนดเวลาเข้าห้องสอบจะ 

หมดสิทธิในการสอบไล่)

จัดสอบเอง วิชา ENG, ENL, ENS

:

:
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ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สอน ผศ. ดร. อญัชล ี                  โตพึง่พงศ ์

วันเวลา/สถานที่เรียน ศุกร์ 11.25 - 14.05 น. 

     ห้อง BNB 803

คำอธิบายกระบวนวิชา

 ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาเยอรมันในเรื่อง 

การทักทาย การแนะนำตัว การบอกเวลา ดินฟ้า 

อากาศ อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของ การใช้ 

เวลาว่าง การเดินทาง ท้ังน้ีเพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้าง 

ประโยค ศัพท์ และสำนวนภาษาเยอรมัน โดยฝึกทักษะ 

การอ่าน ฟัง พูด และเขียน

จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักพยัญชนะและสระ 

ในภาษาเยอรมัน

 2. เพื่อให้ผู้เรียนสะกดคำและออกเสียงเป็น

ภาษาเยอรมันที่ถูกต้อง

 3. เพื่อให้ผู้ เรียนแต่งประโยคพื้นฐาน 

ในภาษาเยอรมัน ได้แก่ ประโยคบอกเล่า และ 

ประโยคปฏิเสธ

 4. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ตั้ ง ค ำ ถ า ม 

ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

 5. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหลักการใช้ไวยากรณ์

ขั้นพื้นฐานในภาษาเยอรมัน

เนื้อหากระบวนวิชา

 1. Konsonanten und Vokale/ BegruBung 

und Abschied (พยัญชนะและสระ การทักทายและ 

การอำลา)

 2. Zahlen, Datum und Uhrzeit (จำนวน 

การบอกวันที่และเวลา)

 3. Personalpronomen und Konjugation der 

Verben (คำสรรพนาม และการกระจายคำกริยา)

 4. W-Fragen (wer, was, wo, woher, wohin, 

wann, wie, warum) (การตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย 

W-Fragen)

 5. Entscheidungsfrage (การตั้งคำถามแบบ

ตอบรับหรือปฏิเสธ)

 6. Possessivartikel und Genus (คำแสดง 

ความเป็นเจ้าของและเพศในภาษาเยอรมัน)

 7. Singular-und Pluralformen (รูปเอกพจน์ 

และพหูพจน์)

 8. Bestimmter und Unbestimmter Artikel 

ภาค 1/2555

 GER1001 (GN 101)
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
(Fundamental German 1)

(คำนามแบบที่ชี้เฉพาะและแบบที่ไม่ชี้เฉพาะ)

 9. Negation mit nicht und kein (การตอบ 

ปฏิเสธด้วย nicht และ kein)

 10. Trennbare Verben (คำกริยาแบบที ่

แยกจากกันได้)

 11. Nominativ und Akkusativ (รูปประธาน 

และกรรมตรงในประโยค)

 12. Imperativsatze (การใช้ประโยคคำส่ัง หรือ 

ขอร้อง)

อุปกรณ์และสื่อการสอน  บทเรียน e-Learning 

 (โดย ผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์)

 เอกสารประกอบคำบรรยาย (แบบฝึกหัด) 

หาซ้ือได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์  

ชั้นล่าง

วิธีประเมินผล    

 สอบปลายภาค ปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน

 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 คาบบ่าย

 
ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

 GER 4203 (GN 423) 
การแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน

เยอรมัน-ไทย
(Translation of Children’s and Juvenile 

Literature: German-Thai)

ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สอน ผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

วันเวลา/สถานที่เรียน  อังคาร 11.30-13.20 น. 

     ห้อง SWB 506  

คำอธิบายกระบวนวิชา 

 ฝึกฝนทักษะการแปลตัวบทที่ เป็นงาน 

วรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน โดยเน้น 

การใช้ภาษาท่ีสละสลวย เหมาะสมกับบริบท (ควรเรียน 

กระบวนวิชา GER 3201 มาก่อน)

จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

 1. นักศึกษาเรียนรู้จักเทคนิคการแปลงาน 

วรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็น 

การแปลที่แตกต่างไปจากการแปลงานประเภทอื่น

 2.  นักศึกษาพัฒนาทักษะในการแปลเพื่อ 

ให้สามารถถ่ายทอดงานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 

ได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาที่สละสลวย  และเหมาะสม 

กับบริบท

 3.  นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแปล 

ในประเด็นต่างๆ อาทิ ชื่อเรื่อง ชื่อเฉพาะ คำศัพท์ 

ข้ามวัฒนธรรม ความแตกต่างในภาษาพูดและภาษา 

เขียน การใช้คำซ้ำ

 4.  นักศึกษาสามารถใช้พจนานุกรมภาษา 

เยอรมัน-เยอรมัน พจนานุกรมภาษาเยอรมัน-ไทย 

พจนานุกรมภาษาเยอรมัน-อังกฤษ และเลือกใช้ความหมาย 

จากพจนานุกรมได้อย่างถูกต้องตรงกับบริบท  

 5.  นักศึกษาฝึกฝนและอภิปรายเก่ียวกับการ 

แปลบทอ่านสำหรับเด็กประเภทต่างๆ โดยการเรียน 

การสอนเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เนื้อหากระบวนวิชา
 - ศึกษาพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการแปล 
 - คุณสมบัติของนักแปลวรรณกรรมเด็ก 
  และเยาวชนที่ดี 
 - การใช้พจนานุกรม 
 - เทคนิคการแปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
 - วิ เคราะห์ปัญหาและข้อยุ่งยากในการ 
  แปลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน รวมทั้ง 
  วิธีแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการแปล 
 - รายงานหน้าชั้นเรียน
 - สรุปและทบทวนเนื้อหา
 - ฝึกทำข้อสอบ
 - วิเคราะห์และประเมินความพร้อมก่อน 
  สอบปลายภาค
วันเวลาสอบ พฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 2555 (คาบเช้า)
วิธีประเมินผล   ข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน
     นักศึกษาที่ทำ Portfolio ส่งครบทุกชิ้นงาน 
มีคะแนนเก็บ 20 คะแนน
 นักศึกษาท่ีรายงานหน้าช้ันเรียน มีคะแนนเก็บ  
5 คะแนน
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้เข้าชั้นเรียน ไม่ได้ส่ง 
ชิ้นงานหรือทำรายงาน จะต้องทำข้อสอบปลายภาค  
100 คะแนน

ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์ 

ตำราเรียน ความรู้เบื้องต้นในเร่ืองวรรณคดีอังกฤษ 

และวรรณคดีอเมริกัน

 โดยเสริมจิตร สิงหเสนี และธัญรัตน์  ปาณะกุล 

การศึกษาตำรา อา่นเนือ้หาทัง้หมดเพือ่ความเขา้ใจ 

ที่ถูกต้อง สำหรับเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนหนึ่ง ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

 - ลักษณะวรรณกรรมและวรรณคดี

 -  คุณสมบัติและประโยชน์ของการศึกษา 

  วรรณคดี

 - วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดี 

  อเมริกัน

 - นักประพันธ์เอก และผลงานสำคัญๆ ของ 

  แต่ละสมัย

 -  ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

 ส่วนสอง ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์บท 

ร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ชนิดต่างๆ โดยเน้นบท 

คัดเลือก 7 ชิ้น ดังต่อไปนี้

 Poetry  1. Cargoes  p.106
    2. To      p.129
    3. Upon Westminster Bridge p.132 
    4. There’s Been Death    p.136
 Prose  5. The Old Man and the Sea  p.151 
    6. Domestic Relation    p.178
    7. Abinger Harvest    p.198

วันและเวลาสอน  วันพุธ 09.30-11.20 น. VKB 501

วันและเวลาสอบ วันท่ี 16   ต.ค.2555   เวลา   09.30-11.30 น. 

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง 

 ENG 2601 (EN 230)
 วรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

รศ. รมณี  กอวัฒนา

:

:



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) นศ.คหกรรมฯคว้ารางวัลฯ           (ต่อจากหน้า 1)

 ผลการประกวดปรากฏว่า นักศึกษาภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้รับรางวัลยอดเย่ียม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นผู้แทน 

มอบรางวัล 

 สำหรับนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ได้แก่  น.ส.สรารัตน์  

ดวงสว่าง น.ส.ปารวดี ศรีสว่าง น.ส.ปิยธิดา ศรีหมอก 

น.ส.เบญจวรรณ คงสุข โดยมี อาจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข  

เป็นที่ปรึกษา และนับเป็นครั้งที่ 5 ที่นักศึกษาภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลด้านการประกวดแกะสลัก 

ผักผลไม้ สำหรับผลงานท่ีได้รับรางวัลดังกล่าวช่ือ “งานของแม่”  

เป็นการแกะสลักท่ีแสดงถึงพระราชกรณียกิจทางด้าน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และทรัพยากร 

ทางทะเล ใช้เวลาเตรียมงานแกะสลักถึง 20 วัน 

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การประกวด 

ดนตรีไทย ได้จัดข้ึนคร้ังแรกในปี 2546 โดยการริเร่ิมของ  

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร.  

และได้จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9  

ซ่ึงการจัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือกระตุ้นและผลักดันให้วงดนตรีไทยเกิดความต่ืนตัว  

มีกำลังในการเสริมสร้างทักษะความชำนาญ แสวงหา 

การแลกเปลี่ยนความรู้ คิดค้นรังสรรค์แนวดนตรีไทย 

ให้รุ่งเรืองย่ิงข้ึน และเชิดชูเกียรตินักดนตรีไทยฝีมือเอก 

ให้เป็นที่ปรากฏแพร่หลาย มุ่งหวังให้นักศึกษา และ 

บุคลากรผู้สนใจดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ตลอดจนสาธารณชนท่ัวไป ได้มีโอกาสสัมผัสสุนทรียรส 

ของดนตรีไทยท่ีคัดสรรแล้ว รวมท้ังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ทางดนตรีไทยและเกียรติคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

 “โครงการน้ี ถือเป็นกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลป- 

วัฒนธรรมด้านดนตรีไทย เพ่ือส่งเสริมคุณค่าและเป็น 

ประโยชน์ในการพัฒนาวงการดนตรีไทยอย่างต่อเน่ือง  

สนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาและประชาชน 

ท่ัวไป ให้รู้จักคุณค่าและเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

และปีน้ีเป็นปีวโรกาสมหามงคลอีกวาระหน่ึงของสมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธี 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรม 

ได้ถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ท่านว่า “อัครา- 

ภิรักษศิลปิน” มีความหมายว่า ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปัก 

รักษางานศิลปะด้วย” 

 นอกจากน้ี ภายในงานมีการแสดงพิเศษชุด “จะเข้หมู่”  

โดย ครูอ๊อด สุธาร บัวท่ัง ครูแก้ว ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์  

อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง 

       สำหรับผลการประกวดดนตรีไทย ประเภท 

วงกลองยาว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงเอกทันต์ ได้รับ 

เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  

วงศิวะบุตร ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ได้แก่ วง ฉ. เฉาก๊วย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรทุกรางวัล และรางวัล 

ชมเชย ได้แก่ วงผกาลำดวน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท  

พร้อมเกียรติบัตร

       ด้ านผู้ แทนวงกลองยาวรางวัลชนะเลิศ  

นางวรรรุณี ทองอร่าม หัวหน้าวงเอกทันต์ กล่าวว่า  

รู้สึกดีใจอย่างย่ิงท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศคร้ังน้ี ตนเองได้ 

ส่งวงกลองยาวเข้าประกวดในเวทีต่างๆ มาโดยตลอด  

ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศมาแล้ว 3 ปีติดต่อกัน เพราะ 

เช่ือม่ันว่าในความรักดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 

ของลูกวงที่ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 “อยากเห็นเยาวชนไทยให้ความสนใจใน 

ดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยกันมากขึ้น จะได ้

ช่วยกันดูแล ทำนุบำรุง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

เหล่านี้ให้อยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยต่อไป”

       ว่าท่ี ร.ต.เทวินทร์ นวลช่ืน ครูสอนโขน ตัวแทน 

ผู้ชนะการประกวดวงกลองยาว กล่าวว่า ขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณาจารย์ ตลอดจนผู้เก่ียวข้อง  

ท่ีเห็นความสำคัญของดนตรีไทย ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์หน่ึง 

ของคนไทย ช่วยกันทำนุบำรุง สร้างสรรค์ และสืบสาน  

รวมท้ังเป็นเวทีเผยแพร่ให้ผู้ท่ีมีความสามารถได้แสดงออก  

และประชาชนทั่วไปได้รับรู้

 “การรวมกันเป็นวงกลองยาวมีอุปสรรคมาก 

เพราะแต่ละคนจะประกอบอาชีพต่างกัน เม่ือมารวมกัน 

ก็ต้องอาศัยเวลาว่างจากการทำงาน และซ้อมกันอย่าง 

เต็มที่ ซึ่งก่อนมาประกวดครั้งนี้พวกเราเตรียมตัวกัน

ประมาณ 1 เดือน และตั้งใจว่าจะต้องคว้ารางวัลให้ได้  

เมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงกลองยาว 

รู้สึกดีใจอย่างย่ิง และขอให้ทุกคนท่ีสนใจในดนตรีไทย 

กล้าท่ีจะแสดงออก และเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ 

ต่อไป”

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ผลประกวดดนตรีไทยฯ               (ต่อจากหน้า 1)

ลึกซ้ึง สุดแท้แต่ใครจะได้เรียนรู้ ในหมู่บ้านต่างๆ นักศึกษา 

เคยเห็นบ้างหรือไม่ว่าในหมู่บ้านท่ีนักศึกษาเคยอยู่ในชนบท  

จะเห็นความเปล่ียนแปลงเห็นอะไรต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชนบท 

แล้วเคยถามเขาหรือไม่ว่าหมู่บ้านนั้นตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ  

พ.ศ. เท่าไหร่ บ้านแรกหรือว่าส่ิงท่ีเป็นส่ิงแรกของหมู่บ้าน 

มีอะไรบ้าง เช่นเส้นทางแต่ก่อนเป็นเส้นทางอย่างไร ทางเดิน 

ของคน ทางเดินของเกวียน ทางเดินของรถยนต์เส้นไหน 

เกิดเมื่อไรอย่างนี้เป็นต้น เคยให้ความสนใจหรือไม่ และใน 

ขณะเดียวกันนั้นปูชนียสถานต่างๆ ในหมู่บ้านไม่ว่าจะ 

เป็นก้อนหิน ไม่ว่าจะเป็นปราสาท ไม่ว่าจะเป็นราชวังเก่า 

หรือว่าเป็นสิ่งปรักหักพังต่างๆ เคยได้ทราบหรือไม่ว่า 

ความเป็นมาเป็นอย่างไร และในขณะเดียวกันต้นไม้ต้นใหญ่ๆ  

หรือซากขอนไม้ที่เห็นอยู่นั้นเดิมเป็นต้นอะไรอย่างนี้ 

เป็นต้น และถ้าหากทราบได้ว่าหักโค่นลงมาเมื่อไรแล้ว 

ตรงไหนที่เขาปลูกขึ้นมาใหม่ ตรงไหนที่ปลูกอยู่เก่าหรือ 

ตรงไหนเป็นป่าอยู่เดิมเราควรท่ีจะทราบหรือไม่ต้องถาม 

ตัวเราเอง สิ่งเหล่านี้นั้นเราต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรเราจึง 

จะทราบ 

 เราอาจจะฟังเขาบอกเล่าต่อกันมาเหมือนใน 

รามคำแหงของเรา เราเคยทราบหรือไม่ว่าสิงโตท่ีอยู่หน้า 

หอสมุด รูปสิงโตสีขาวหมอบอยู่ที่หน้าหอสมุดนั้นเริ่ม 

มีตั้งแต่เมื่อไรเอามาจากไหน และในขณะเดียวกันทราบ 

หรือไม่ว่าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ 

ประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นลานกว้างเป็นวงเวียน 

อยู่นั้น ได้ประดิษฐานไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้น 

สิ่งเหล่านี้เราอาจจะพิสูจน์ได้ง่ายนั่นก็คือไปดูฐานจารึก  

ฐานจารึกนั้นจะบอกไว้ว่าอย่างไรมีผู้ใดมาก่อสร้างขึ้น 

มีผู้ใดกระทำและผู้ใดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระ- 

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงเปิดพระบรมรูป 

และมีอยู่ให้เราเห็นได้เคารพจนถึงปัจจุบันนี้ อาคารบาง 

อาคารครูไปเห็นในต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง 

ท่ีมิลวอกีท่ีสหรัฐอเมริกา ท่ีเมืองมิลวอกีน้ันมีมหาวิทยาลัย 

วิสคอนซินวิทยาเขตมิลวอกี มีอาคารอยู่อาคารหนึ่งครูไป 

เห็นยังตกใจเลยว่า อาคารนั้นเขาสร้างตั้งแต่ปีที่ครูเกิด 

เพราะดูปี ค.ศ. ที่เขาสร้างที่เขาเขียนติดตึกไว้ว่าเขาสร้าง 

ปี ค.ศ. เท่าไร เราดูแล้วน่าอัศจรรย์แท้ว่าเราอายุต้ังค่อนคน 

แล้วไปพบไปเห็นอาคารน้ัน ก็ยังม่ันคงแข็งแรงอยู่อย่างน้ี 

เป็นต้น ก็นึกภูมิใจนิดๆหนึ่งว่าเขาสร้างไว้ยังไม่หักพัง 

เพราะเขาสร้างไว้อย่างแน่นหนาถาวร ใช้หินก้อนใหญ่ 

วางซ้อนทับข้ึนอะไรๆ ต่างๆ ก็ทำแบบวิธีโบราณ ลูกศิษย์ครับ 

ที่ครูเล่าทั้งหลายทั้งปวงมานั้น ครูกำลังจะเล่าถึงทรัพย์ 

ในดินสินในน้ำที่จะบอกให้เราได้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้น 

ตั้งแต่เมื่อไร และสิ่งที่ควรมีควรเป็นเราควรจะทำกับสิ่ง 

เหล่านั้นอย่างไร เอาไว้พบกันฉบับหน้าครับ แล้วครูจะ 

มาเล่าให้ฟัง



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๓) วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

ของมีค่า

สวพ. ให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียนม.ร.สัมมนาอาจารย์แนะแนวครั้งที่ 8

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ “เราจะส่งเสริม 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจของชาติสู่อาเซียน 

ได้อย่างไร” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร. เป็นประธาน และได้ 

รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิ 

กสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม  

2555 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักด์ิ   

ยีมิน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึง 

วัตถุประสงค์การจัดงานว่า การจัดโครงการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ “เราจะส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง เป็น 

เศรษฐกิจของชาติสู่อาเซียนได้อย่างไร” คร้ังน้ี เพ่ือ 

เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจ 

พอเพียงและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 

นำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 

ประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์   

ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็น 

วิทยากรให้ความรู้

 ด้าน รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากผู้รู้ด้าน 

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธาน 

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มาให้ความรู้และถ่ายทอด 

ประสบการณ์จริงในการทำงานเพื่อให้บุคลากร 

ของรามคำแหงจะได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซ่ึงจาก 

ที่เห็นขณะนี้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับ 

เทคโนโลยีมากขึ้น และเป็นช่วงเวลาที่กำลังเตรียม 

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ฉะนั้น  

เมื่อเราจะก้าวไปสู่สังคมอาเซียน คนไทยก็ไม่ควร 

ลืมภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานานหรือการใช้ชีวิต 

อย่างพอเพียง เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการให้ส่ิงเหล่าน้ี 

สามารถอยู่คู่กับคนไทยได้อย่างยั่งยืนด้วย 

 สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทั้งหลาย สิ่งที่แสดง 

ให้เห็นถึงความเจริญทางวัฒนธรรม สิ่งที่แสดงให้เห็น 

ถึงความเจริญงอกงามในทางชีวิตจิตใจน้ัน มีมากมาย 

หลายสาขา หลายเรื่อง หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทาง 

ประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำนาน ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องที่กล่าวขานสืบกันมา ก็ล้วนแล้วแต่ชี้หรือเป็น 

ดัชนีให้เป็นข้อสงสัย หรือดัชนีของความปราศจาก 

ข้อสงสัยก็เป็นได้แล้วแต่หลักฐาน แล้วแต่ส่ิงท่ีปรากฏ 

น้ันมีข้อพิสูจน์ได้ว่าอย่างไร การมีศิลาจารึกก็ดี การขุดค้น 

พบส่ิงต่างๆ ทางศาสนาทางความเช่ือ หรือในเร่ืองอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น พบมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ หรือ 

พบซากของสัตว์บางประเภท หรือพบแมลงที่ถูกฝัง 

อยู่ในยางไม้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นร่องรอยของความ 

เปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ของโลก ของเปลือกโลก  

ของภูมิอากาศ ของสิ่งแวดล้อม ของปัจจัย 4 คือ ยา 

อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ 

เป็นเรื่องที่จะต้องสืบค้น ล้วนแต่เป็นเรื่องที่จะต้อง 

หาหลักฐาน จะต้องนำมาอ้างอิงกันได้หรือนำมาสาน 

ต่อกันได้ เราก็จะทราบเผ่าพันธ์ุ

 อย่าว่าแต่เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เลย แม้กระท่ังสุนัข 

ก็ยังมีเผ่าพันธุ์ ก็ยังสืบค้นได้ว่าพันธุ์ไหนผสมกับพันธุ์ไหน  

ก่ีปีอายุประมาณเท่าไรอย่างน้ีเป็นต้น หรือนกท่ีเห็นบิน 

อยู่นี้มาจากนกที่มีต้นกำเนิดอย่างไร หรือว่าฝูงสัตว์ 

ทั้งหลายที่เราเห็นไม่ว่าจะในภาพยนตร์หรือในที่ใด 

ก็ตาม ก็มีที่มาที่ไปมีความเปลี่ยนแปลงมาแล้วทั้งสิ้น 

ทั้งปวง เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปได ้

อย่างรวดเร็วหรือมีวิวัฒนาการไปช้าๆ ก็สุดแท้แต่ละ 

ประเภทของส่ิงมีชีวิต สุดแท้แต่ละประเภทของธรรมชาติ  

เช่นหินบางก้อนอาจจะกร่อนช้าแต่หินบางชนิดก็กร่อนเร็ว  

หินแม้จะแข็งแกร่งเพียงใด ก็อาจจะหักก็อาจจะโค่นได้ 

เพราะการขยับตัวของเปลือกโลก การซ้อนทับกันของ 

เปลือกโลกหรือเล่ือนออกจากกัน หรือเล่ือนเข้าหากัน 

อย่างรุนแรง ก็อาจจะทำให้เกิดการแตกหักเกิดร่องรอย  

ของการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรืออาจจะเปลี่ยนทางน้ำ 

แม่น้ำก็อาจจะเปล่ียน เดิมไม่มีเกาะก็อาจจะมีเกาะแก่งข้ึน  

เดิมไม่ต้ืนเขินก็อาจจะต้ืนเขินข้ึน เดิมเป็นพ้ืนท่ีธรรมดา 

ก็อาจจะกลายเป็นร่องลึกกลายเป็นแม่น้ำที่เปลี่ยน 

สายมาอย่างนี้เป็นต้น 

 ลูกศิษย์ท้ังหลายครับ ส่ิงเปล่ียนแปลงท้ังหลาย 

ในเปลือกโลกที่ครูพูดถึงนั้นก็เหมือนกันกับความ 

เปล่ียนแปลงของมนุษย์ มนุษย์น้ันมีความเป็นมา นัยว่า 

เกิดมาจากลิงบ้าง เกิดมาจากอะไรต่อมิอะไรต่างๆเปล่ียนแปลง 

มาเรื่อยวิวัฒนาการมาเรื่อย สุดแท้แต่ใครจะศึกษาได้ 

 รามคำแหงเชิญอาจารย์แนะแนวจาก 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต กทม.และต่างจังหวัด 

ร่วมสัมมนาครั้งที่ 8 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

และเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนเพ่ือเป็นประโยชน์ 

ในการแนะแนวการศึกษา โดยแจ้งความจำนงเข้า

ร่วมการสัมมนาภายในวันที่ 21 กันยายน 2555

   ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต 

 ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย - 

ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

ม.ร. จะจัดการสัมมนาอาจารย์ 

แนะแนวจากโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

และต่างจังหวัดในวันท่ี 4 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30- 

16.00 น. ณ ห้องประชุม 322 อาคารสุโขทัย ชั้น 3  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง 

มหาวิทยาลัยกับอาจารย์แนะแนว และเพ่ือให้อาจารย์ 

แนะแนวมีความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน  

รวมทั้งหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดการสัมมนา 

อาจารย์แนะแนวมาอย่างต่อเน่ือง คร้ังน้ีเป็นการสัมมนา 

ครั้งที่ 8 แล้ว ซึ่งการสัมมนาแต่ละครั้งที่ผ่านมา 

ได้รับความสนใจจากอาจารย์แนะแนวในเขตกทม. 

และต่างจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

การสัมมนาครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีอาจารย์แนะแนว 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ท้ังใน กทม.และต่างจังหวัด 

เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 270 คน โดยได้ขยาย 

พื้นที่จากกทม.และปริมณฑลไปยังจังหวัดต่างๆ 

ด้วย เพื่อรองรับความสนใจของอาจารย์แนะแนว 

ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น”     

 สำหรับการสัมมนาอาจารย์แนะแนว คร้ังท่ี 8 น้ี  

มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “รามคำแหงยุคใหม่” โดย  

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

เรื่อง “รามคำแหง: เพิ่มโอกาสที่ดีให้ชีวิต” โดย 

รศ.รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. และ 

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ของอาจารย์แนะแนว” โดยดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล 

พร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อ 

เสนอแนะจากอาจารย์แนะแนวในช่วงท้ายด้วย

 “มหาวิทยาลัยเชื่อว่าการจัดสัมมนาเช่นนี้  

จะทำให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือในการ 

เผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนของ ม.ร. ผ่าน 

อาจารย์แนะแนวถึงนักเรียนในแต่ละโรงเรียน  

ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการ 

ศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของรามคำแหง  

นำไปสู่การตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษาทั้งใน 

ระบบ Pre-degree หรือหลักสูตรปกติต่อไป”


