
            
   

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 ๓๙ 

วันท่ี ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร. มอบรางวัลแก่ 36 หน่วยงาน
จากการประเมินคุณภาพระบบ QA และ ISO

ม.ร. เชิญวางพานพุ่ม วันพ่อขุนรามคำแหง  17 ม.ค. นี้

(อ่านต่อหน้า 2)

นายกสภามหาวิทยาลัยตั้งเป้าทศวรรษท่ี 5 
พัฒนาอาจารย์-ร่วมมือ ม.ตลาดวิชาทั่วโลก สร้างเครือข่ายความรู้

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดียืนยันรามคำแหงขยายโอกาสไม่สิ้นสุด
พร้อมฝากลูกศิษย์เป็นต้นกล้าที่มีคุณค่าของประเทศ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานมอบเงินรางวัล 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

ให้แก่หน่วยงานต่างๆของ 

มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งระบบ QA และ ISO  

ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน  

36 หน่วยงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็น
 สำหรับผู้ท่ีเคยศึกษาหรือติดตามเก่ียวกับสมาคมประชาชาติ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน             คงต้องทราบแน่ว่าอาเซียน 

นั้นเกิดขึ้นมาจากปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ดังนั้น 

หากถามว่าบ้านเกิดของอาเซียนคือท่ีใด คำตอบท่ีได้น่าจะคือกรุงเทพฯ  

แต่ช้าก่อนกรุงเทพฯอาจนับเป็นสถานท่ีเกิดอย่างเป็นทางการ แต่อาเซียน 

ก็อาจนับได้ว่ามี “บ้าน” จริงๆที่เป็นที่เกิดเช่นกัน

 “บ้าน” ในท่ีน้ีคืออาคารอันเป็นท่ีประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรี 

ต่างประเทศ 5 ชาติที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  

ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) ซ่ึงไม่ใช่ห้องประชุมท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 

หรือโรงแรมห้าดาว แต่ได้แก่ “บ้านแหลมแท่น” ตามสำนวนวัยรุ่น 

สมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นบ้านจริงไรจริง และแน่นอนบ้านแหลมแท่น 

ย่อมต้องอยู่ที่แหลมแท่น แต่แหลมแท่นที่ชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อ 

นักท่องเที่ยวในยุคนี้ แต่เมื่อเกือบ 5 ทศวรรษก่อน แหลมแท่นนั้น 

อยู่ติดกับแหล่งท่องเท่ียวตากอากาศยอดนิยม (ท่ีมีอยู่ไม่ก่ีแห่ง) ของ 

      อธิการบดี ยืนยันรามคำแหงยังคงทำหน้าที่ 

ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างไม่สิ้นสุดทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ พร้อมฝากลูกศิษย์รามฯช่วยกันดูแล 

มหาวิทยาลัย และทำตนให้เป็นต้นกล้าที่มีคุณค่า 

เจริญงอกงามออกไปรับใช้ประเทศชาติ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวในโอกาส 

วาระดิถีข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2556ว่า ผมขอขอบคุณ 

ชาวรามคำแหงทุกคนท่ีได้ร่วมมือกันทำงานในรอบปีท่ีผ่านมา ท้ังท่ีช่วยกันแก้ไข 

ปัญหาเดิมที่ค้างอยู่และงานใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งผมได้เห็นบุคลากรทุกคนช่วยกัน 

ทำงานด้วยความสามัคคี และต่างก็ช่วยกันทำความเข้าใจกับเรื่องใหม่ๆของ 

รามคำแหงที่ทำขึ้นเพื่อคุณประโยชน์แก่นักศึกษาและสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการ 

เข้มงวดเรื่องการสอนของคณาจารย์ หรือการปรับระบบเกรดใหม่ ซึ่งเรื่องใด 

  นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งเป้า 

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 สร้างมาตรฐานการศึกษา เพิ่ม 

ประสิทธิภาพของอาจารย์ และประสานความร่วมมือ 

 “มหาวิทยาลัยตลาดวิชา” ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

และท่ัวโลก สร้างเครือข่ายความรู้ร่วมกัน รองรับนักศึกษา 

จากประเทศต่างๆ รวมท้ังขยายโอกาสทางการศึกษา 

สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

  นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวถึงการดำเนินงานของ ม.ร. ในรอบ 

ปีที่ผ่านมาว่า ปี 2555 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพราะมี 

อธิการบดีคนใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  ที่มีนโยบาย 

ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ยุคใหม่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 “ปี 2555 ถือเป็นปีพิเศษ เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปรับปรุง 

ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการให้บริการทาง

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

17  มกราคม  2556   เชิญชวนผู้แทนหน่วยงานร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึก 

ถึงพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช (17 มกราคมของทุกปี) และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11 กรกฎาคมของทุกปี) 

เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

มหาราชทั้งสองพระองค์ นั้น

 ในโอกาสน้ี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช วันท่ี 17 มกราคม 2556 เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

ผศ.ดร.ทิพรัตน์   บุบผะศิริ 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

นายกสภาฯ ตั้งเป้าฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

อธิการบดียืนยันฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

 กลุ่มนักศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงงานอาซูรอสัมพันธ์ เพ่ือรำลึก 

ถึงวันสำคัญของศาสนาอิสลาม และบำรุงรักษา 

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวมุสลิมพร้อมกับ 

ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักศึกษาในสถาบันและ 

ต่างสถาบัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  

โดยมี นายอัมรี วาเลาะ เป็นประธานจัดโครงงานฯ 

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณ 

หน้าอาคารศิลาบาตร (SBB) 

คนไทยคือ บางแสน ไปไม่ถูก ไปไม่เป็นให้ตั้งหลัก 

ที่หาดบางแสนหันหน้าออกทะเล แหลมจะอยู่ทาง 

ขวาสุดของหาดบางแสน ขณะนี้มีการสร้างเป็นลาน 

อย่างดีและทำเป็นถนนคนเดิน ส่วนตัวบ้านรับรอง 

อยู่เลยข้ึนไปบนเนินทางไปเขาสามมุข บ้านแหลมแท่น 

เป็นบ้านพักรับรองในสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลไทย 

ซึ่งเคยได้ใช้เป็นที่ประชุมหารือเรื่องสำคัญๆด้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายครั้ง

 ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล นักวิชาการและอดีต 

นักการทูต ผู้ร่างปฏิญญากรุงเทพฯเล่าว่า การหารือระหว่าง 

รัฐมนตรีต่างประเทศท้ัง 5 ชาติท่ีร่วมก่อต้ังท่ีบ้านแหลมแท่น  

เห็นด้วยกับร่างปฏิญญาที่ขณะนั้นใช้ชื่อ องค์การความ 

ร่วมมือที่กำลังจะก่อเกิดขึ้นว่า SEAARC (ซีอาร์ค) 

อันมาจาก Southeast Asia Association for Regional 

Cooperation นอกจาก SEAARC จะเป็นตัวย่อจาก 

พยัญชนะตัวแรกของคำของชื่อเต็ม (acronym) ยังมี

ความน่าสนใจอีกเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงตามที่ 

ศ.ดร.สมปอง เล่าถึงความเห็นส่วนตัวคือ (โปรดหลับตา 

นึกภาพแผนท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากนึกภาพ 

ไม่ออกอนุญาตให้หยุดอ่านแล้วหาแผนที่มาดูให้พร้อม 

เสียก่อน สร้างความคุ้นเคยไว้นะท่านผู้อ่าน) หากลากเส้น 

เริ่มต้นจากไทยลงไปมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

แล้วกลับขึ้นไปฟิลิปปินส์ก็จะได้เส้นโค้ง ซึ่งตรงกับ 

ภาษาอังกฤษ arch (อาร์ค) ดังนั้นซีอาร์คยังสามารถ 

มีความหมายถึงโค้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโดย 

ส่วนตัวผู้เขียนเห็นว่า ชื่อซีอาร์ค เท่ทีเดียว หรือสมัยนี้ 

เรียกว่าโดนอยู่

 อย่างไรก็ตามเม่ือกลับมาท่ีกรุงเทพฯ ฯพณฯ อดัม  มาลิก  

(Adam Malik) รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ได้เสนอ 

ปรับเปลี่ยนชื่อโดยเอาคำว่า Association มาไว้ข้างหน้า  

SEA-Southeast Asia จึงออกมาเป็นอาเซียน ดังที่เห็น 

และเป็นอยู่ ท้ายสุดขอย้ำเก่ียวกับการออกเสียงช่ือ ASEAN  

ออกเสียงว่า อา (น้องพ่อ) เซียน (ซโซ่) ไม่ใช่เอเชียน 

อาเชียนหรือเอเซียน เนื่องจากท่านเชื่อหรือไม่ว่ายังมี 

บุคคลระดับปัญญาชนออกเสียงไม่ถูกอยู่ การออกเสียง 

ชื่อให้ถูกต้องจึงสำคัญฉะนี้ นะตัวเธอ

แหล่งข้อมูล

สมปอง สุจริตกุล. อภิปราย “ไทยกับอาเซียน” กระแสอาคเนย์.  

 พฤศจิกายน 2552  

สมเกียรติ อ่อนวิมล. (2010, September 10) กำเนิดอาเซียน  

 (http:/ / th-th.facebook.com/note.php? 

 note_id=112437368814994)       

นานาสาระฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

ที่เป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้พวกเราช่วยกันเดินหน้าสาน 

ต่อการทำงานกันต่อไป 

 “ในทศวรรษที่ผ่านมา รามคำแหงได้ทำหน้าที่ 

ด้านการศึกษาและให้โอกาสคนที่ต้องการเรียนหนังสือ 

ให้ได้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ทศวรรษที่ 5  

รามคำแหงยืนหยัดเดินหน้าให้มากขึ้น ทั้งเท้าที่เดิน 

อยู่ในประเทศและเท้าที่ก้าวเดินออกนอกประเทศ 

เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้มีที่เรียนหนังสือ... 

 ...ที่สำคัญ รามฯยังคงขยายโอกาสทางการศึกษา  

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพันธมิตรหรือสร้างความร่วมมือ 

ทางการศึกษา ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่รามฯจะต้องทำให้สำเร็จ 

เพ่ือลูกศิษย์ท่ีจะก้าวไปเป็นอนาคตของบ้านเมือง ไม่เพียง 

แต่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

แต่รามฯมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมุ่งมั่นให้ 

ลูกศิษย์เป็นคนเก่ง สามารถไปแสดงภูมิปัญญาและ 

ความสามารถด้านภาษาให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็น 

หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องทำโดยไม่ต้องรอโอกาส 

หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้พวกเราชาวรามคำแหง 

ช่วยกันรักษาคุณภาพและพัฒนาการทำงานให้รามฯ 

เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนที่ยั่งยืนตลอดไป”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอวยพรปีใหม่ 2556 ว่า 

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556 ในนามของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมขออวยพรให้คณาจารย์ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จงมีความสุขความเจริญ 

คิดสิ่งใดให้สมปรารถนา ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย 

และองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ช่วยคุ้มครองให้ 

มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง ขอบารมีพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  

จงปกปักรักษาให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข  มีสติปัญญา 

ที่แจ่มใส สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้ทุกประการ

 “ขณะเดียวกันขอฝากลูกศิษย์รามคำแหง  

ขอให้ระลึกว่าทุกคนเป็นลูกพ่อขุนฯ ขอให้ช่วยกัน 

สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

ในการทำงาน ให้ทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก และ 

ปฏิบัติตนให้เป็นกำลังสำคัญและเป็นพลังของแผ่นดิน 

ที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า...

 ...ส่วนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ขอให้มีความ 

มุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือ รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาที่ทุกคนสามารถมาเข้าเรียน 

ได้ตามที่ต้องการ เพื่อมาศึกษาหาความรู้และรับฟัง 

ประสบการณ์จากครูอาจารย์ ฉะนั้นแล้ว ขอให้ทุกคน 

มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อไปเป็น 

ต้นกล้าที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป” อธิการบดี 

กล่าวในที่สุด

การศึกษา โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 

ประสิทธิภาพสูงหรือระบบเสมือนจริง (Virtual education)  

เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ืออำนวยความสะดวก 

ให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทาง 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ โดยสามารถม ี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษา 

กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมเป็นมหาวิทยาลัย 

ชั้นนำของประเทศ”

 สำหรับนโยบายและภารกิจในปี 2556 นายกสภา 

มหาวิทยาลัย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการ 

ประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 

ที่เปิดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาจากประเทศ 

สมาชิกอาเซียน และท่ัวโลกให้เป็นหน่ึงเดียวกัน เพ่ือสร้าง 

เครือข่ายในการแลกเปล่ียนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน 

ระหว่างกัน และรองรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ 

ที่จะเข้ามาศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนขยายแนว 

ความคิดตลาดวิชาออกไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และเศรษฐกิจโลกต่อไป เพ่ือให้ผู้ท่ีต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ได้มีโอกาสศึกษาอย่างไม่มีอุปสรรคและเท่าเทียมกัน

 นอกจากนี้จะเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ปริมาณของคณาจารย์ โดยเพิ่มสัดส่วนของอาจารย์ 

ระดับปริญญาเอกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้ 

ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง 

เปิดรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ 

 ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย  

จะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชา 

ต่างๆ เพ่ือให้ทันสมัยและทันต่อสภาวการณ์เปล่ียนแปลง 

ของสังคมโลกในทุกด้าน

 นายกสภา ม.ร. ยังได้อวยพรปีใหม่แก่ชาวรามคำแหงว่า  

ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขออาราธนาคุณพระศรี- 

รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และขออัญเชิญบารมี 

ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ช่วยดลบันดาลประทานพรให ้

ครอบครัวชาวรามคำแหงประสบความสุข ความเจริญ  

คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ

พิธีลงนามในปฏิญญาอาเซียน

ที่กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2510



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “วรรณกรรมรามคำแหง” คือรางวัล 

ทางวรรณกรรมรางวัลหนึ่ง ซึ่งกำลังเป็นที่

จับตามองของผู้คนในแวดวงวรรณกรรม

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง  

เป็นผู้ริเร่ิมข้ึนเม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ อันเป็น 

ปีที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ 

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

 คร้ังน้ันเป็นคร้ังแรกท่ีการจัดงานประสบ 

ความสำเร็จตามสมควร

 มาในปีน้ี พุทธศักราช ๒๕๕๕ นับเป็น 

ก้าวที่สองของวรรณกรรมรามคำแหง 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 และสมาคมภาษาและหนังสือแห่ง 

ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ได้ตัดสินและประกาศรางวัลไปเมื่อ 

ปลายปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 ปรากฏว่า

 นายแมน คล้ายสุวรรณ ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศประเภทร้อยกรอง กลุ่มนักเรียนจาก 

บทกลอนช่ือ “คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง” 

 นางจามรี ตันไพฑูรย์ดิถี ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศประเภทร้อยกรอง กลุ่มนิสิตนักศึกษา 

และประชาชนทั่วไปจากบทกลอนที่ชื่อ  

“เล่นขายของ”

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดี 

ต่อผู้ได้รับรางวัล

 ส่วนรางวัลประเภทอ่ืน และข้อสังเกต 

ของกรรมการตัดสิน

 จะได้กล่าวถึงในฉบับต่อไป

 โปรดติดตาม

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ 

นักบริหารรุ่นใหม่ (MBA -Young Executive) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธี 

มอบรางวัลการประกวดโครงการ  “KK Biz RE  

INNOVATION Awards 2012”  ซึ่งจัดโดย ธนาคาร 

เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุทัศน์ 

วัฒนกุลชาติ ผู้อำนวยการที่ปรึกษาสนับสนุนสินเชื่อ 

ธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ 

มอบรางวัล และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ 

พงษ์หาญยุทธ ประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ 

นักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555  

ณ ห้องศาสตราจารย์ไพบูลย์  สุวรรณโพธิ์ศรี ชั้น 2 

คณะบริหารธุรกิจ 

 โอกาสน้ี นายสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ ผู้อำนวยการ 

ท่ีปรึกษาสนับสนุนสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน  

จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารเกียรตินาคิน จัด 

ประกวดแผนธุรกิจสำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภท 

ที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรมในโครงการ  

“KK Biz RE INNOVATION Awards 2012”  เพื่อ 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ 

การสร้างนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท 

ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยในกลุ่มนักศึกษา เจ้าของ 

โครงการ ผู้บริหารและผู้ประกอบอาชีพในสายธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ เช่น สถาปนิก นักการตลาด นักโฆษณา 

และการสื่อสาร ฯลฯ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจ  

โดยมีกระบวนความคิดและมีแนวทางที่เป็นไปได้ใน 

ธุรกิจจริงโดยนำเสนอเป็นแผนธุรกิจ และเพื่อพัฒนา 

เครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำในธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ของสายสินเช่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ธนาคารเกียรตินาคิน รวมทั้งการเปิดรับความคิด 

สร้างสรรค์และความคิดในเชิงนวัตกรรม 

 ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

ประเภทนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จ 

การศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในระดับปริญญาตรี-โท และ 

ประเภทบุคคลทั่วไป โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่  1. ประเภทแผนธุรกิจ-BP  

2. ประเภทแผนธุรกิจ-BS (สำหรับนิสิต นักศึกษา) 

3. ประเภทการออกแบบแนวความคิดการพัฒนาโครงการ-D  

4. ประเภทแนวคิดธุรกิจ-M และ 5. ประเภทการส่ือสาร 

การตลาด-C 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ  

ประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ 

นักบริหารรุ่นใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท ธนาคาร 

เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ 

ถือเป็นโอกาสดีสำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA -Young  

Executive) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจโครงการ 

“KK Biz RE INNOVATION Awards 2012”  ซึ่ง 

ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และทดลอง 

ปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ขอแสดง 

ความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ขอให้ 

นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดและ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

 สำหรับการประกวดแผนธุรกิจสร้างสรรค์ 

โครงการอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ นักศึกษาปริญญาโท 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร 

รุ่นใหม่ คว้ามาได้ 2 รางวัล คือ รางวัลชมเชย ประเภท 

การออกแบบแนวความคิดการพัฒนาโครงการ คือ 

“นักศึกษากลุ่ม BLISSW”  ได้แก่ นางสาวณัตถยา 

บุญอยู่ นายนฤทธิ์ เคลื่อน นางสาวกฤตยา ดิษย์รัตน์  

นางสาวพรรณิพา พบครุฑ นางสาวธนิษฐา แสงมณี  

นางสาวระวิวรรณ อุดทา นายพัสกร พิรยะไพบูลย์วิทย์  

นางสาวลภัสรดา หงษ์สง่า และนางสาวพัชรินทร ์

ไชยสาร และรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทแผนการส่ือสาร 

การตลาด คือ “กลุ่มบอยและผองเพ่ือน” ได้แก่ นายคเณศ   

สุวรรณกุลโชติ นายณฐกร คุปตพงศ์ นายเศรษฐพิชญ์ 

ทองพันธอยู่ นายคณาธิป สุวรรณรักษา นางสาวอังศุมาลิน  

ชัยชิตาทร นายปิโยรส ธนัญชัย และนางสาวทยารัตน์ 

บุตรเนียร

ม.ร. มอบรางวัล “KK Biz RE INNOVATION Awards 2012”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

ผู้ชนะการประกวด RU Singing Contest

ชื่นชม รามคำแหง สร้างโอกาสสู่วงการเพลงลูกทุ่ง

 ผู้ชนะการประกวดเวที “RU Singing Contest 

ต่อต้านยาเสพติด” เผยปลื้มใจมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการร้องเพลง 

สร้างโอกาสสู่วงการเพลงลูกทุ่งไทย

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมากองกิจการ- 

นักศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวด 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “RU Singing Contest ต่อต้านยาเสพติด” 

รอบชิงชนะเลิศ ชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ ในโอกาส 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ท้ังน้ี มีการคัดเลือกรอบแรก เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 

2555 โดยคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาจากผลงาน 

ที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งหมดเลือกสรรเพียง 30 คน และ 

จัดอบรมเทคนิคการร้องเพลงเบื้องต้นและอบรม 

เทคนิคการร้องเพลงที่สูงขึ้นให้กับผู้เข้าร่วมประกวด 

จากนั้นได้จัดประกวดร้องเพลงรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2555 โดยร้องเพลงสดไม่มีดนตรีบรรเลง 

ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 

16 คน เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

 สำหรับ ผลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

“RU Singing Contest  ต่อต้านยาเสพติด” รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ นางสาวปริศญา  คูหามุข นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

และเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่นางสาว 

พัชรนันท์  ทองเกิด นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ 

ทุนการศึกษา 7,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 

ได้แก่ นางสาวสุภาวดี  ศรีจันทร์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลชมเชย 1 รางวัล 

ได้แก่ นายธวิทย์  ตาลประเสริฐ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และรางวัล Popular 

Vote 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวพัชรดา  พานแก้ว นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อม 

เกียรติบัตรทุกรางวัล

 ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้พูดคุยกับผู้ท่ีได้รับรางวัลจาก 

เวทีดังกล่าว ถึงความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การประกวดร้องเพลงในเวทีนี้

 นางสาวปริศญา  คูหามุข  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด RU Singing Contest 

กล่าวว่า ตนเองชอบร้องเพลงลูกทุ่งและอยากหาประสบการณ์ 

ใหม่ๆ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการร้องเพลงของตัวเอง 

 จึงตัดสินใจเข้าประกวดในเวทีนี้ สาเหตุที่เลือก 

ร้องเพลง “โอ้โฮบางกอก” สำหรับการประกวด เพราะ 

สามารถโชว์ทั้งน้ำเสียง ลูกคอ และการแสดงท่าทาง 

ประกอบได้อย่างเต็มที่จนได้รับรางวัลชนะเลิศ รู้สึกดีใจ

และภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะเป็นเวทีแรกที่สามารถคว้า

รางวัลชนะเลิศได้สำเร็จ

 “การประกวดคร้ังน้ี ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะ เทคนิค 

การร้องเพลง การใช้ไมค์ ลีลา และอารมณ์ที่จะใช้ 

ประกอบกับการร้องเพลงรวมทั้งยังได้เพื่อนใหม่ๆ 

และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันด้วย 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งช่วยลดความ

ตื่นเต้นบนเวที มีความมั่นใจมากขึ้น และบรรยากาศ 

แบบพ่ีน้องก็ช่วยให้ลดความตึงเครียดในการประกวดได้มาก”

 น้องปริศญา กล่าวอีกด้วยว่า การกล้าแสดงออก 

เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้อง และ 

อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม รวมท้ังรู้จักสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง 

เม่ือมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีเวทีให้กับนักศึกษาแล้ว 

ขอให้ทุกคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือ 

ความสามารถด้านต่างๆ ใช้เวทีในมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา 

และหาประสบการณ์ ให้พร้อมท่ีจะก้าวต่อไปสู่เวทีภายนอก

ท่ีย่ิงใหญ่ข้ึน และนำช่ือเสียงกลับมาสู่มหาวิทยาลัยต่อไป

 นางสาวพัชรนันท์ ทองเกิด นักศึกษาคณะ 

ศึกษาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวว่า 

การเข้าร่วมประกวดร้องเพลงในคร้ังน้ี ถือเป็นการพัฒนา 

ตนเองทั้งเรื่องเทคนิคการร้องเพลงและการทำงาน 

ร่วมกันกับเพื่อนๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ระหว่างกัน และได้เลือกร้องเพลง “คนเริ่มมีความรัก” 

ในครั้งนี้ เพราะต้องการให้ผู้ฟังสัมผัสถึงน้ำเสียง และ 

อารมณ์ของเพลงที่ถ่ายทอดออกไป ตนเองรู้สึกดีใจมาก 

ทีไ่ดร้บัรางวลัจากการประกวดครัง้นี ้และอยากเชญิชวน 

เพื่อนๆ ที่มีความสามารถในการร้องเพลง หากมีเวทีใด 

เปิดโอกาส ขอให้กล้าที่จะขึ้นไปแสดงความสามารถ 

ถึงไม่ได้รับรางวัล ก็ยังได้รับประสบการณ์ และคำแนะนำดีๆ 

จากกรรมการผู้ตัดสินซึ่งนำไปใช้พัฒนาตนเองได้ต่อไป

 นางสาวสุภาวดี ศรีจันทร์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับ 

รางวัลจากการประกวดครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำ 

ท่ีดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงใหม่ๆ 

พัฒนาจากความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วรวมทั้งได้ปรับปรุง 

แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆของตนเองให้ดีข้ึน ส่ิงสำคัญคือ 

มิตรภาพจากเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมประกวดด้วยกัน ทำให้ 

ได้เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ ได้เรียนรู้ที่จะดูแล ช่วยเหลือ  

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย

 “ดีใจที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นความสำคัญ 

และจัดกิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ 

พิเศษด้านต่างๆและจัดเวทีประกวดร้องเพลงข้ึน ขอขอบคุณ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนๆ ที่ให้คำแนะนำในการ 

ร้องเพลงท่ีถูกต้อง ขอให้เพ่ือนๆ ท่ีมีความสามารถกล้าท่ีจะ 

เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาตนเองให ้

กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนอ่ืน 

ต่อไป”

 นายธวิทย์ ตาลประเสริฐ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

รางวัลชมเชย กล่าวว่า เป็นโอกาสดีท่ีได้เข้าร่วมการประกวด 

ขับร้องเพลงลูกทุ่งในครั้งนี้ และได้รับความสนใจ 

มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมากอีกทั้งยัง 

ได้รับความเอาใจใส่จากทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

โดยมีการอบรมทักษะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการร้องเพลง 

และรางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก  

รวมทั้งได้มิตรภาพที่ดีจากพี่น้องรามคำแหงด้วย

 “ขอให้นักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 

และเหมาะสมกับการเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ยุ่งเก่ียว 

กับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และหันมาทำกิจกรรม 

ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งเหล่านี้จะนำชื่อเสียง 

และความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงของเราทุกคนครับ”

 นางสาวพัชรดา  พานแก้ว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า ดีใจท่ีได้รับรางวัล Popular Vote และขอขอบคุณ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนๆ จากวิทยาเขตบางนา ท่ี

มาให้กำลังใจในการประกวดครั้งนี้ ตนเองตั้งใจจะมอบ 

รางวัลทุนการศึกษาท่ีได้รับให้กับกลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ท้ังหมด 

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มต่อไป

 “ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์  

และเทคนิคต่างๆ จากการอบรมของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน 

การร้องเพลงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้กับผู้เข้า 

ประกวดทุกคน ถือเป็นส่ิงท่ีดีย่ิงสำหรับนำไปพัฒนาตนเอง 

และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ให้มีความพร้อมในการประกวด 

มากขึ้น และอยากให้เพื่อนๆ ที่มีความสามารถ ขวนขวาย 

หาเวทีในการแสดงออก เพราะนอกจากจะได้รับประสบการณ์ 

ต่างๆแล้วยังช่วยให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

และห่างไกลสิ่งเสพติดด้วย”

นางสาวพัชรนันท์  ทองเกิด นายธวิทย์  ตาลประเสริฐนางสาวสุภาวดี  ศรีจันทร์ นางสาวพัชรดา  พานแก้วนางสาวปริศญา  คูหามุข



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

 ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีถวายเครื่องสังเวย  พิธี 

อัญเชิญสายพระญาณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช     

พิธีเบิกพระเนตร มอบพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราชแด่จังหวัดอุทัยธานี และพิธีวางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  

รัตนะพีระพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และ 

นางออมรัก รัตนะพีระพงศ์ ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช 

และคุณอารีย์ ศังขวณิช ผู้มอบอาคารเรียนหลังแรก  

(อาคาร 1) แก่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี   

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี น.ส.มนัญญา  

ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี พันเอกโสภณ   

ศรีมงคล หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงาน 

พัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายสราวุธ  

สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี  

นางชะลอ โนรี ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี  

และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมวาง 

พานพุ่มถวายราชสักการะด้วย

 โอกาสน้ี รศ.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานว่า การจัด 

สร้างพระบรมรูปและพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี เกิดข้ึนจาก 

ความศรัทธาและความประสงค์ของศิษย์ลูกพ่อขุนฯ 

โดยมีชมรมรามคำแหงอุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี 

ซ่ึงได้รับเกียรติจากนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภา- 

ผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 ศิษย์เก่ารัฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต เป็นประธานชมรม และได้รับความเมตตา 

จากนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  

เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ

ชมรม 

 ด้านนายสาโรจน์ ยงเยี่ยงพันธ์ รองประธาน 

ชมรมรามคำแหงอุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี กล่าวถึง 

การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช จังหวัดอุทัยธานีว่าด้วยในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 และขึ้นสู่ปีที่ 19 ของการ 

จัดตั้งสาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นสาขา 

วิทยบริการฯแห่งแรกของ ม.รามคำแหง คณะกรรมการ 

นักศึกษา ประกอบด้วย ประธานนักศึกษาทุกระดับ 

ทุกคณะ ทุกชั้นปี และชมรมรามคำแหงอุทัยธาน ี

เมืองพระชนกจักรี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันจัดสร้าง 

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หล่อด้วยโลหะ 

ทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ ขนาดหน่ึงเท่าพระองค์จริง  

สูง 1 เมตร 60 เซนติเมตร ประทับนั่งห้อยพระบาท 

บนแท่นมนังคศิลาบาตร ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง  

50 เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้าย 

อยู่ในท่าทางสั่งสอนประชาชน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการนักศึกษาได้ร่วมกันหาทุน 

และจัดสร้างพระบรมรูปพ่อขุนฯจนสำเร็จ จากนั้น 

ชมรมรามคำแหงอุทัยธานีฯ ท่ีมีท้ังศิษย์เก่าและนักศึกษา 

ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช ณ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดอุทัยธานีขึ้น โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานคณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาของชมรมฯ และการดำเนินการจัดสร้างคร้ังน้ี 

ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทุกฝ่ายของจังหวัดอุทัยธานี  

นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชน 

จังหวัดอุทัยธานี และบัดน้ีการดำเนินการจัดสร้างพระบรม- 

ราชานุสาวรีย์ฯได้เสร็จส้ินแล้ว ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 

ประมาณ 1 ล้าน 7 แสนบาท โดยได้มอบพระบรม- 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแด่จังหวัด 

อุทัยธานี เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีและ 

จังหวัดใกล้เคียง ใช้ในการจัดงานรัฐพิธีในวันที่ 17  

มกราคมของทุกปีและได้มีโอกาสถวายราชสักการะ 

ในวาระสำคัญอื่นๆด้วย

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

ในนามของคณะผู้บริหารและชาวรามคำแหง มีความ 

ซาบซ้ึงใจและขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  

ผู้บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนจังหวัด 

อุทัยธานี ท่ีมีจิตศรัทธาและเห็นความสำคัญของการ 

ศกึษาของบา้นเมอืง ทำให ้ม.รามคำแหง สามารถกอ่ 

ตั้งสาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานีขึ้นมาให้เป็น 

ที่พึ่งของลูกหลานคนไทยมาได้ถึงทุกวันนี้ 

 “ม.รามคำแหงเข้าสู่ทศวรรษท่ี 5 โดยได้ทำหน้าท่ี 

รับใช้บ้านเมืองด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

คือพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการ 

แบบตลาดวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  

และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ปฏิบัติ 

ภารกิจหลัก 4 ประการ คือการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล ทั้งยังได้เพิ่มภารกิจที่ 5 คือ มุ่งผลิต 

บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ 

ภารกิจหลักสำเร็จในทุกด้าน ด้วยความคิดริเริ่มจาก 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี

และด้วยความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัด 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช และพิธีอัญเชิญสายพระญาณพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการทุกฝ่ายและผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยกัน 

ดูแลมหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย 

และขอขอบคุณผู้บริหารจังหวัดท่ีให้การสนับสนุน 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเสมอมา กิจกรรมในวันนี้ 

จึงได้ดำเนินการมาด้วยความเรียบร้อย และในวันที่ 

17 มกราคมของทุกปี สถานที่แห่งนี้พร้อมใช้เป็น 

สถานที่จัดงานรัฐพิธี เพื่อให้ชาวอุทัยธานีได้ร่วมกัน 

ถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เป็นวันพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราชต่อไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี  

จัดพิธีบวงสรวงพระบรม- 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนราม- 

คำแหงมหาราช พร้อมมอบ 

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราชแด่  

จังหวัดอุทัยธานี โดยมี 

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์  

ม.รามคำแหง สาขาอุทัยธานี บวงสรวงพ่อขุนฯ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

 สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ท่ีกำลังอ่านคอลัมน์น้ี 

ทุกๆท่าน สำหรับนักศึกษาท่ีอ่านงานเขียนของผู้เขียน

มาโดยตลอด คงเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดอะไร

กับผู้เขียน ทำไมจึงเปลี่ยนมาเขียนคำพ้องเสียงที่เป็น

ภาษาไทยแล้วหรืออย่างไร ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะ 

ยังคงเหมือนเดิม แต่ที่ขึ้นหัวข้อเรื่องเช่นนี้ก็อยากให้ 

นักศึกษาสับสนบ้าง เพราะผู้เขียนได้เขียนเกี่ยวกับ 

คำในภาษาอังกฤษที่ทำให้สับสนมาหลายตอนแล้ว 

คราวน้ีลองมาอ่านคำสับสนในภาษาไทยดูบ้าง พอจะ 

ทราบความหมายกันไหมคะว่าทั้งสองคำนี้มีเสียง 

พ้องกัน แต่มีความหมายต่างกันอย่างไร ลองติดตาม 

อ่านไปเรื่อยๆก่อน แล้วคงหายสับสนและได้คำตอบ

จากสิ่งที่ผู้เขียนจะได้นำเสนอต่อไปค่ะ

 สาบ   จากหนังสือพจนานุกรมสำหรับนักเรียน 

ขององค์การค้าของคุรุสภาได้เขียนไว้ว่าหมายถึง  

“กล่ินเหม็นอับ”, “แมลงชนิดหน่ึง”, “ผ้าทาบท่ีอกเส้ือ” 

(สำหรับติดกระดุม), ห้วงน้ำใหญ่คล้ายบึงแต่โตกว่า 

เรียกว่าทะเลสาบ 

 จะเห็นได้ว่า “สาบ” มีความหมายได้หลายอย่าง  

หนังสือพจนานุกรม ‘New Model Thai-English 

Dictionary ของ สอ  เสถบุตร (สำนักพิมพ์สอ  เสถบุตร) 

ได้แปล “สาบ” เป็นคำภาษาอังกฤษไว้ โดยแยกออก 

ตามประเภทดังนี้   1. (of smell) = musty, stuffy    

 2.  (of clothing) =  the facings around the edges of a 

coat on which buttons are sewn or buttonholes cut 

ตัวอย่างท่ีผู้เขียนเคยได้ยินท่ีใช้พูดกัน เช่น  “เหม็นสาบ 

จริงๆ”,   “กลิ่นอะไรเนี่ย สาบๆชอบกล”

 สาป  (จากพจนานุกรมสำหรับนักเรียนเล่ม 

เดียวกัน) ได้เขียนไว้ว่าหมายถึง “คำให้ร้าย”, “คำแช่ง 

ให้เป็นไปต่างๆ” 

  จากหนังสือพจนานุกรม ของ สอ เสถบุตร 

เช่นกันได้แปล “สาป”  เป็นคำภาษาอังกฤษไว้หลายคำ 

เช่น to damn, to condemn by magic, to cast a spell 

on, to spell, to doom, to curse, (of a witch) to turn  

(a man into a stone) แสดงถึงความหมายท่ีต้องอาศัย 

อำนาจลึกลับหรือใช้อำนาจเหนือธรรมชาติมาดล 

บันดาลให้เกิดความเป็นไปต่างๆ ตัวอย่างที่เคยได้ยิน 

เช่น “เขาถูกสาปแช่งไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิด”,  “ถ้าฉันมี 

เวทมนตร์ ฉันจะสาปให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงท่ีเลอโฉม 

ที่สุดในประเทศทีเดียว”

 ในบรรดาคำท้ังหลายของภาษาอังกฤษท่ีตรงกับ 

ของคำว่า “สาป” ดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้เขียนขอเลือก 

คำว่า “Curse”  มาอธิบายความหมายเพิ่มเติม โดย 

คัดลอกความหมายจากพจนานุกรม “Collins COBUILD 

ENGLISH  DICTIONARY มาให้นักศึกษาได้อ่าน 

เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้ทราบว่า 

‘curse’  คำนี้ยังตรงกับความหมายในภาษาไทยได้อีก 

หลายคำดังนี้ 

 “Curse” (v.)   หมายถึง 

 1.   using rude or offensive language   หมายถึง 

การใช้ คำด่าที่หยาบคายหรือก้าวร้าว 

 2. saying insulting things  หมายถึงการกล่าว 

ด้วยถ้อยคำดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลนต่างๆ 

 3. complaining angrily about something  

หมายถึงการพูดคำรุนแรงด้วยอารมณ์โกรธ

 4. (n.1)  If you say that there is a curse 

on someone, you mean that there seems to be a  

supernatural power causing unpleasant things to  

happen to them.

 เม่ือใช้เป็นคำนาม หมายถึงมีส่ิงเลวร้ายเกิดข้ึน 

กับบางคน อันเป็นผลมาจากอำนาจลึกลับหรืออำนาจ 

เหนือธรรมชาติ 

 5. (n.2) You can refer to something that 

causes a great deal of trouble or harm as a  curse.   

หมายถึงมีความลำบากยุ่งยากหรืออันตรายเกิดขึ้น 

ตามคำสาปแช่ง นั้นๆ

 โดยสรุป ‘curse’  มีความหมายตรงกับภาษาไทย 

2 คำ โดยที่ความหมายในข้อ 1-3 นั้น ในภาษาไทย 

เราใช้คำว่า “ด่า” มากกว่าคำว่า “สาป”  เพราะเป็น 

การกล่าวหรือใช้ถ้อยคำที่รุนแรง และหยาบคาย 

ส่วนความหมายในข้อ 4-5 นั้นจะตรงกับคำว่า “สาป 

หรือ แช่ง”ในภาษาไทย เนื่องจากเป็นการใช้ที่ต้อง 

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ หรือเป็นคำกล่าว 

ที่ร้ายแรง และใช้อิทธิฤทธิ์ที่มองไม่เห็น มาทำให้ 

เป็นไปต่างๆ หรือทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แปลกๆอย่าง 

ไม่น่าเชื่อ 

 คำพ้องเสียงทั้งสองคำในภาษาไทยที่ผู้เขียน 

นำมาให้นักศึกษาได้อ่านกันนี้ผู้ เขียนต้องการจะ 

นำคำว่า “สาป” มาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เขียนจะได ้

กล่าวต่อไป ส่วนท่ีนำคำว่า “สาบ” มาเขียนร่วมด้วยน้ี 

ก็เนื่องด้วย เป็นคำพ้องเสียงที่ผู้เขียนได้เขียนลงใน 

ข่าวรามฯมาหลายตอนแล้ว จึงต้องการให้นักศึกษา 

ได้ทราบคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเดียวกัน 

เอาไว้

 ขณะน้ีก็ถึงเวลาท่ีผู้เขียนจะพาท่านผู้อ่านท้ังหลาย 

เข้าสู่โหมดปกติของคอลัมน์น้ีค่ะ น่ันคือจะนำเร่ืองราว 

ที่เกี่ยวกับคำ “สาป” มาให้นักศึกษาอ่านคือ เรื่อง 

‘Curse that scared a thief’  ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีไม่น่าเช่ือ 

ว่าจะเป็นไปได้ที่ “คำสาปที่ทำให้ขโมยกลัว” หรือ 

“ขโมยเกรงกลัวคำสาปน้ี” ซ่ึงเร่ืองน้ีได้เกิดข้ึนนานแล้ว 

ท่ีประเทศอังกฤษ และส่ือได้นำเสนอข่าวน้ีในหนังสือพิมพ์ 

‘The Sunday Express’ เมื่อผู้คนทั้งหลายได้อ่าน 

เรื่องเหลือเชื่อเช่นนี้ ก็จะมีทั้งคนที่เชื่อ และไม่เชื่อว่า 

จะเป็นไปได้ จะอย่างไรก็ตามสำหรับคนไทยแล้ว   

เม่ือได้ยินเร่ืองราวมหัศจรรย์ดังกล่าว เรามักจะมีวลีหน่ึง

ที่ใช้พูดกันประจำนั่นคือ “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” (If you 

don’t believe it, don’t ridicule it.) ท่านผู้อ่านจะมี 

โอกาสได้พูดวลีดังกล่าวหรือไม่หลังจากท่ีได้อ่านเร่ืองน้ี 

จบแล้ว  เชิญอ่านได้ค่ะ  

Curse that scared a thief*

 By Graham Bell

 When Hector Bonallo returned home after 

walking his dog, he found a tiny parcel on the 

porch mat.

 He undid it, and a gold ring crowned with a 

large black opal rolled into his palm.

 He recognized it as one of several items of 

jewellery burgled from his home more than two 

years ago.

 The ring was worth £400, and the thieves 

were never traced. Yet Mr. Bonallo is convinced he 

knows why it has been returned...

 He bought the ring for his wife Margaret 

while working in Australia 16 years ago.

Bar

 On the same day he walked into a bar in  

Sydney and fell into conversation with two Aborigines. 

He was pleased with his purchase and showed it to 

them.

 One of the strangers offered to give the ring 

his tribal seal of protection. He cupped it his hands, 

closed his eyes, and made a low chanting noise.

 He said that anyone who stole it would be 

struck with bad luck and ill health. To invoke the 

curse, Mr. Bonallo was given a code phrase.

 Mr. Bonallo laughed off the episode. And 

shortly afterwards, he and his wife returned to 

Southport, Lancashire.

 Then came the burglary, and Mr. Bonallo 

recalled the curse. Police inquires were getting  

nowhere, and with his wife upset about the lost ring, 

he decided anything was worth trying. 

 He uttered the code phrase, and his local 

newspaper published the story of the curse. But if 

the thieves read of it, nothing was heard about the 

ring for two years, when that parcel arrived. “I got 

shocked of my life.” said Mr. Bonallo, a delivery 

driver, of Leyland Road, Southport.

 “I was pretty sceptical about the curse. But 

now-it might sound silly to some people--- I’m  

convinced it had its effect.”

 “I shall probably never know what happened 

to the thieves to make them do it.”

 His wife said: “I’m amazed and delighted to 

have the ring back after all this time.”

 What was the code phrase Mr. Bonallo used 

to invoke the curse? “I’m not revealing that,” he 

said. “In case the ring is stolen again.”

 *   (คัดลอกจาก Behind the Headlines, Longman, 

page 6)

     รศ. เพ็ญศรี  รังสิยากูล
สาบ - สาป
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๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

Vocabulary:

 walk the dog = เป็นสำนวนหมายถึงการพาสุนัข

ออกไปเดินเล่น หรือออกกำลังกาย

 porch mat = เป็นคำนามประสม หมายถึง 

พรมเช็ดเท้าที่วางอยู่ที่ทางเข้าบ้าน 

 undid it = หมายถึงแก้ห่อของออก (เพื่อดู 

สิ่งที่อยู่ภายใน)

 jewellery (N,uncount) in AM, use jewelry = 

เครื่องประดับเช่น แหวน กำไล หรือสร้อยคอ

 were never traced = ไร้ร่องรอย หรือไม่มีวี่แวว 

แต่อย่างใด

 tribal seal of protection = ทำเคร่ืองหมายป้องกัน

ตามแบบฉบับของชนเผ่าพื้นเมือง

 cupped it in his hands =  เอามือสองข้าง 

ประกบกันเหมือนรูปถ้วย

 chanting noise = เสียงเหมือนสวดมนต์

 to invoke the curse =  ใช้คำสาปเพ่ือให้เกิดผล

 laugh off (phrasal verb) = หัวเราะด้วยความ 

ขบขัน

 episode = เหตุการณ์ที่เกิด ในเรื่องนี้หมายถึง 

คำสวดหรือคาถา

 to be worth trying =  มีค่าควรแก่ความพยายาม  

(to be worth + V-ing เป็นวลีที่มีหลักไวยากรณ์ที่ 

ควรจดจำ และนำไปใช้ เม่ือต้องการจะกล่าวถึงส่ิงใดๆ 

ที่มีค่าควรแก่การกระทำ เช่น This book is really 

worth reading. (หนังสือเล่มน้ีมีค่าควรแก่การอ่าน 

เป็นอย่างยิ่ง)

 pretty skeptical =  ค่อนข้างจะสงสัยจริงๆ   

ศัพท์คำนี้มี pretty เป็นคำ adverb  ทำหน้าที่ขยาย 

sceptical ซึ่งเป็นคำ adjective (ส่วน  pretty  ที่เป็นคำ 

adjective หมายถึง  “น่ารัก” เช่น She is very pretty.)

Exercises: 

A.  Vocabulary:  Find out words or expression 

used in the story to give the following meanings.

 1. stolen 

 2. very small 

 3. remembered 

 4. not making any progress 

 5. not very willing to believe

 6. A word asking God, heaven, a spirit, etc., 

to bring down evil or harm on somebody

B.  Grammar:   Practice using “to be worth...ing” 

structure.  

 Make suitable comments, with worth...ing or 

not worth...ing 

  Example:   

It’s an excellent book.  = It’s worth reading.  Or

It’s a terrible book. = It’s not worth reading.

 1. It’s a very good film.  

 2. It’s a magnificent record.

 3. It’s a dreadful food.   

 4. It’s a fascinating game.

 5. It’s a boring exhibition.  

 6. It’s awful coffee.

 7. It’s a ridiculous suggestion. 

 8. It’s a bargain - only£15!

Answer Key

 A. Vocabulary :  

1.  burgled 2. tiny 3. recalled 

4.  getting nowhere 5. sceptical 6. curse 

สาบ-สาป                                (ต่อจากหน้า 6)

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการ 

เสวนาเรื่อง “นักศึกษากับความพร้อมก้าวสู่ประชาคม 

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 

วิจัย ม.ร. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายโอฬาร วีระนนท์  

ท่ีปรึกษาด้านการตลาด อาจารย์วัชรินทร์ จัตุชัย อาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นายสัตวแพทย์พิชัย  จ้อยแพง  

สัตวแพทย์พิเศษโครงการพระราชทาน และนายสมยศ  

เตชะวภูวภัทร สถาปนิกและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิทยากร 

พิเศษจากโครงการ Together plus+ international  เป็น 

วิทยากร  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ร.  

กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ทุกหน่วยงานจึงได้มีการเตรียม 

ความพร้อม โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจำเป็นที่จะต้อง 

เตรียมพร้อมในหลายๆด้าน เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถ 

ก้าวเข้าสู่ความเป็นอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ อีกทั้ง 

เพื่อสนองต่อตลาดแรงงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้อง 

มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 

การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

 นายโอฬาร  วีระนนท์  ที่ปรึกษาด้านการตลาด 

กล่าวว่า AEC หรือ Asean Economics Community  

คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี  

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย   

ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เพื่อผลประโยชน์ทาง 

เศรษฐกิจร่วมกัน นอกจากนี้กลุ่มยูโรโซน ซึ่งจะทำให้ 

อำนาจต่อรองกับคู่ค้ามากข้ึน การนำเข้า ส่งออกของชาติ 

ในอาเซียนก็จะเป็นไปโดยเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที ่

แต่ละประเทศอาจจะยกเว้นไม่ลดภาษีนำเข้า หรือเรียกว่า 

สินค้าอ่อนไหว ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผล 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไป 

อย่างมาก

  สำหรับแนวทางการดำเนินงานของ AEC เป็นไปคือ  

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาค 

ท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  การเป็นภูมิภาคท่ีมี 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน  และการเป็นภูมิภาค 

ที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก   โดยแต่ละประเทศ 

ใน AEC จะมีจุดเด่นต่างๆอาทิ พม่า เด่นในสาขาเกษตร 

 B.   Grammar:     

 1. It’s worth seeing. 

 2. It’s worth hearing/ listening to.

 3. It’s not worth eating. 

 4. It’s worth playing.

 5. It’s not worth seeing/visiting/going to.

 6. It’s not worth drinking.    

 7. It’s not worth following/taking.     

 8. It’s worth buying.

และประมง มาเลเซีย เด่นในสาขาผลิตภัณฑ์ยาง และ 

สาขาส่ิงทอ อินโดนีเซีย มีจุดเด่นในเร่ืองของธรรมชาติ 

พันธ์ุไม้ต่างๆ ฟิลิปปินส์ มีจุดเด่นด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

สิงคโปร์ เด่นในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา 

สุขภาพ และไทยเน้นการท่องเที่ยว (ซึ่งประเทศไทยจะ 

เป็นศูนย์กลาง ASEAN)

 “อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนภายในปี 2558 มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ 

การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพื่อมุ่ง 

ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน”

  ที่ปรึกษาด้านการตลาด  กล่าวต่อไปว่า จุดแข็ง 

ของไทยคือเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและ 

สินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก ที่ตั้งเอื้อ 

ต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้าน 

ต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ัวถึง ระบบธนาคาร 

ค่อนข้างเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการท่ีดีในด้านการควบคุม 

สินเชื่อ และมีแรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก ด้านจุดอ่อน  

คือแรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะเทคโนโลยีการผลิต 

ส่วนใหญ่ยังเป็นข้ันกลาง ไทยต้ังเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียน 

ในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลาง 

การท่องเท่ียว ดำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54  

ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อน 

การเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง

 “ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาบางด้านแต่ก็ 

เป็นประเทศหนึ่งที่มีความได้เปรียบและมีจุดแข็ง 

หลายด้านเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  

พิจารณาได้จากขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวม 

ที่จัดทําโดยสถาบันนานาชาติ เพื่อพัฒนาด้านการจัดการ  

หรือ International Institute for Management Development :  

IMD ในปี 2554 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 

เม่ือเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ 

เป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นรองเฉพาะ 

ที่ปรึกษาการตลาด แนะยุทธศาสตร์การก้าวสู่ความเป็น AEC

(อ่านต่อหน้า 9)
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บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

17.10 - 17.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

17.30 - 18.00 น. รายการ RU SHOW
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ IT CORNER

18.00 - 18.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

18.30 - 19.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

19.00 - 19.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.30 - 20.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ ม.ร/SPOT/

จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

20.00-21.10 น. วิชา THA 1001 (TH 101) * วิชา ACC 1101 (AC 101) * วิชา MTH 1003 * วิชา LAW 1001 (LA 101) * วิชา ENG 2001 (EN 201) *.

21.10-22.20 น วิชา ECO 1003 (EC 103) * วิชา MCS 1101 * วิชา PHI 1003* วิชา ACC 2134 (AC 234) * วิชา FIN 2101 (MB 203) *

22.20-23.30 น. วิชา POL 1101 (PS 110) * วิชา MSC 1100 * วิชา ART 1003 * วิชา ENG 1001 (EN 101) * วิชา STA 1003 (ST 103) *

23.30-00.40 น. วิชา HIS 1001 (HI 101) ** วิชา ENG 2002 (EN 202) ** วิชา HIS 1201 (HI 121) ** วิชา THA 1003 (TH 103) ** วิชา MGT 1001 (GM 103) **

00.40-01.50 น. วิชา ENG 1002 (EN 102) ** วิชา HIS 1003 (HI 103) ** วิชา THA 1002 (TH 102) ** วิชา ACC 1102 (AC 102) ** วิชา LAW 1002 (LA 104) **

01.50-04.50 น. RERUN รายการโทรทัศน์ RERUN รายการโทรทัศน์ RERUN รายการโทรทัศน์ RERUN รายการโทรทัศน์ RERUN รายการโทรทัศน์

04.50-07.50 น. RERUN รายการโทรทัศน์ RERUN รายการโทรทัศน์ RERUN รายการโทรทัศน์ RERUN รายการโทรทัศน์ RERUN รายการโทรทัศน์

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.30 - 09.40 น.
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ + MV เฉลิมพระเกียรติชุด เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ + MV เฉลิมพระเกียรติชุด เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

09.40 - 10.00 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.00 - 10.30 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

10.30 - 11.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

12.00 -12.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

12.30 - 13.00 น. รายการคุยกันเรื่องหุ้น รายการคุยกันเรื่องหุ้น

13.00-14.10 น. วิชา ECO 1101 (EC 110) * วิชา LIS 1003 *

14.10-15.20 น. วิชา SOC 1003 (SC 103) * วิชา LIS 1001 *

15.20-16.30 น. วิชา LAW 1004 (LA 104) ** วิชา HPR 1001 *

16.30-17.40 น. วิชา INT 1004 (IT 104) ** วิชา POL 2100 (PS 130) **

17.40-18.50 น. วิชา SCI 1003 (SC 103) ** วิชา ECO 1102 (EC 112) **

18.50-20.00 น. วิชา POL 1100 (PS 103) ** วิชา RAM 1000 (RU 100) **

20.00-23.00 น. RERUN  รายการ RERUN  รายการ

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *  หมายถึง กระบวนวิชาบรรยาย ภาค 1/55   **  หมายถึง กระบวนวิชาบรรยาย ภาค 2/55 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  17  มีนาคม  2556

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม        สอบถามเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร และใบปริญญาบัตร 

 1. ถ้าเรียนจบแล้วไม่สะดวกมาเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร ดิฉันไม่เข้ารับได้หรือไม่  

และสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรในภายหลัง

ได้หรือไม่

 2. ให้ผู้อื่นมารับใบปริญญาบัตรแทนได้ 

หรือไม่

ตอบ 1. ได้ หากบัณฑิตไม่ประสงค์จะเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร สามารถมาติดต่อขอรับ 

ใบปริญญาบัตรภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ผ่านไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ โดยนำใบเสร็จ 

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 400 บาท, บัตรประจำตัว 

ประชาชน  มาติดต่อขอรับได้ท่ี อาคาร สวป. ช้ัน 1 

ช่อง 6  

 2. กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน 

หลักฐานในการขอรับปริญญาบัตร  มีดังนี้

  2.1 หนังสือมอบอำนาจ 

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด ท้ังของผู้มอบอำนาจ

และผู้รับมอบอำนาจ

  2.3 ใบเสร็จข้ึนทะเบียนบัณฑิต 400 บาท 

หรือสำเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัยหรือ 

ทรานสคริปท์

  2.4 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุล  กรณี 

ชื่อ - สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร   หรือสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายหนังสือสำคัญ โทรศัพท์ 

0-2310-8604 (ในวันและเวลาราชการ)

ถาม สวัสดีครับ ผมมีเรื่องสอบถามและขอคำ 

ปรึกษา คือผมได้ทำการลาออกจากสถาบันแห่งหน่ึง  

และสนใจที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 1. ถ้าจะมาสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบัน 

เดิมได้หรือไม่

 2. ผมต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการ

สมัคร

ตอบ 1. ได้ ถ้านักศึกษาประสงค์จะศึกษาต่อ 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และไม่ต้องการเรียน 

ที่สถาบันเดิมแล้ว นำใบแสดงผลการเรียน พร้อม 

คำอธิบายรายกระบวนวิชามาสมัครท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กรณีขอย้ายโอนจากสถาบันอื่น และ 

ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาที่ตรงกับ 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยต้องชำระ 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตๆละ 100 บาท  (หรือชำระ 

หลังจากวันรับสมัครแล้วก็ได้) สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2310-8615 

 2.  หลักฐานในการสมัคร มีดังนี้

  2.1 สำเนาวุฒิบัตรที่สำเร็จการศึกษา  

(วุฒิ ม. 6, ปวช. หรือปวส.) 2 ฉบับ,  สำเนาทะเบียนบ้าน 

2 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ 

  2.2 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และคำอธิบาย 

รายกระบวนวิชา

  2.3 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว 1 รูป

  2.4 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ 

  2.5  เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-  

   นามสกุล

 สวัสดีครับ สมาชิกข่าวรามคำแหงและนักศึกษา 

ทุกๆท่าน พบกันอีกครั้งครับในคอลัมน์ ถาม-ตอบ 

เกรดระบบใหม่ หลายๆคนก็มีความสุขกับการเฉลิมฉลอง 

ปีใหม่ท่ีผ่านมาอย่างเต็มท่ีนะครับ นับจากน้ีต่อไปทุกๆคน 

ก็ต้องหันกลับมาทำหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต่อไปเหมือน 

ปีท่ีผ่านมาอย่างเดิมๆ ผมเองก็ต้องทำหน้าท่ีตอบปัญหา 

เกรดระบบใหม่ให้กับสมาชิก และนักศึกษาท่ีมีข้อสงสัย 

ให้หายสงสัย จะได้วางแผนการเรียนได้อย่างเป็นระบบ  

และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

 คำถามวันน้ี เป็นคำถามของนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 

ในระบบ e-Testing ถามว่า “ได้เข้าสอบกระบวนวิชา 

ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนในระบบ e-Testing ซ่ึงเป็นการสอบ 

ก่อนการสอบปกติเมื่อภาค 2/2555 ได้ผลสอบอักษร 

ระดับคะแนน D+ จะขอสอบใหม่อีกคร้ังในภาค 2/2555 

ในระบบปกติเพื่อปรับผลการสอบให้มากกว่า D+ ได้ 

หรือไม่ โดยไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่เพ่ือเข้าสอบใน 

ภาคฤดูร้อน/2555 หรือภาค 1/2556 หรือภาค 2/2556  

ซึ่งเป็นภาคปกติที่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ำ 

เพื่อสอบใหม่ให้มีผลสอบที่ดีกว่าเดิม”

       คำตอบ  ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับข้อ 

บังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  ข้อ 16.5.3 นักศึกษา 

มีสิทธิปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชา 

ที่ได้ผลการสอบต่ำกว่า C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได ้

อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว  ซึ่งในทาง 

ปฏิบัติ เม่ือนักศึกษาสอบในระบบ e-Testing แล้วได้ 

ผลสอบเป็น D+ ก็ถือว่านักศึกษาได้สอบผ่านในระดับ  

D+ และเป็นผลการสอบในภาค 2/2555 แล้ว การ 

ท่ีจะขอกลับไปสอบใหม่เพ่ือปรับเกรดในระบบปกติ 

ให้มีผลการสอบท่ีดีกว่า D+ น้ันทำไม่ได้  ถ้านักศึกษา 

เข้าไปสอบในระบบปกติอีกคร้ังแม้ว่าจะมีผลการสอบ 

ที่ดีกว่าเดิมก็ไม่สามารถเข้าระบบได้เพราะมีผล 

การสอบที่เข้าระบบไปก่อนหน้าแล้วคือผลการสอบ 

ในระบบ e-Testing หากจะปรับผลการสอบก็จะ 

ต้องรอลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน หรือภาคปกติท่ีไม่ใช่ 

การสอบซ่อม ผมอยากให้สมาชิกฯและนักศึกษา 

พยายามต้ังใจสอบให้ได้คะแนนสูงและมีอักษรระดับ 

คะแนนตั้งแต่ C ขึ้นไปจะดีกว่า จะไดไ้ม่เสียเงินค่า 

ลงทะเบียนเพ่ือปรับผลการสอบวิชาเดียวกันหลายๆคร้ัง  

และอีกอย่าง ถ้าตั้งใจเรียนขยันอ่านตำราและตั้งใจ 

สอบเต็มที่เผลอๆ เมื่อจบการศึกษาอาจได้ปริญญา 

เกียรตินิยม ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555   

ข้อ  20.3.... ได้ระบุว่านักศึกษาที่จะได้รับปริญญา 

เกียรตินิยม จะต้องเรียนจบตามหลักสูตรปริญญาตรี 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด... ต้องไม่เคยลงทะเบียน 

เรียนวิชาใดและสอบได้วิชานั้นมากกว่า 1 ครั้ง  

หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชาตาม 

หลักสูตรใหม่ท่ีใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตร 

เก่าซ่ึงเคยสอบได้แล้ว.. เพ่ือนสมาชิกฯ และนักศึกษา 

ไม่ต้องไปกังวลกับการปรับผลการสอบให้มาก แม้ว่า 

ผลการสอบได้อักษรระดับคะแนน D+ D ติดมาบ้าง 

ก็มีสิทธิได้ปริญญาเกียรตินิยมเหมือนกัน ถ้าค่าเฉล่ีย 

อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับฯ และไม่เคยปรับ 

ผลสอบ

 ...เผอิญหมดหน้ากระดาษซะก่อน เอาไว้ 

ต่อฉบับหน้าก็แล้วกันนะครับ สวัสดี

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ท้ังน้ีสามารถแบ่งเป็น  ด้าน 
ตลาดแรงงาน  ด้านการท่องเท่ียว  ขนาดของตลาด  ทําเลท่ีต้ัง  
ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม 
อยู่มาก ซ่ึงทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการคมนาคม 
ในภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ยากนัก”
  นายโอฬาร กล่าวในตอนท้ายว่า ประเทศไทยยังมี 
ศักยภาพท่ีจะเป็นศูนย์กลางทางการบินและคมนาคมทางบก 
ท่ีจะเช่ือมประเทศคาบสมุทรอินโดจีนและเช่ือมโยงเอเชียเหนือ 
โดยเฉพาะจีนกับเอเชียตะวันตก โดยเฉพาะอินเดียเข้าด้วยกัน 
หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยต้องให้ความสนใจ 
กับการเพ่ิมผลิตภาพท้ังด้านการศึกษาและทักษะที่สูงขึ้น  
เพราะในขณะน้ีประสิทธิภาพการผลิตของไทยเพ่ิมข้ึนช้า  
หากเกิดการขาดแคลนแรงงานจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 
เติบโตในอัตราต่ำ อีกท้ังประเทศไทยยังต้องพัฒนาสินค้าท่ีมี 
ศักยภาพในการแข่งขันสูงอย่างต่อเน่ือง อาทิ รถยนต์ และ 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ เพ่ือให้เติบโตต่อไปได้ 
ตามการขยายตัวของสินค้าในตลาดโลกอีกด้วย

  ที่ปรึกษาการตลาดฯ                    (ต่อจากหน้า 7)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

  
    

ภาค 2/2555

 ENG 3801
 วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้งประเทศ
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)

 ENG 3803
 วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
(American Literature in the Age of Realism and Naturalism)

GER (GN 232)
 ปริทรรศน์วรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน
(A Brief Survey of German Children’s and Juvenile Literature)

 เนื้อหาโดยสรุป

 - เกี่ยวกับวรรณคดีอเมริกันตั้งแต่สมัยก่อ

ตั้งอาณานิคม จนถึงสมัยที่อเมริกาประกาศเอกราช

 - ในตำราจะให้ภาพรวมที่สำคัญและมีผล 

ต่อวรรณคดีของแต่ละยุค

 -  เป็นการศึกษาผลงานของนักเขียนและ 

กวีที่สำคัญของแต่ละยุค

 ตำรา วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคม 

และสมัยก่อต้ังประเทศ  แต่งโดย  รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ

 ข้อแนะนำในการเรียน

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของแต่ละยุค (ตั้งแต่ 

คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18)

 - นักศึกษาจะต้องเข้าใจผลงานแต่ละชิ้น 

ของนักเขียนและกวีแต่ละคน

 -  นักศึกษาจะต้องสามารถวิจารณ์งานแต่ละช้ิน 

ของนักเขียนและกวีได้

 แนวการวัดผล

 1. ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่

 ข้อ 1. จะเป็นการตัดตอนผลงานของนักเขียน  

หรือกวีให้นักศึกษาวิจารณ์และเก็บใจความ ซึ่งม ี

ทั้งหมด 8 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 80 คะแนน

 ข้อ 2. นักศึกษาจะต้องวิจารณ์ขนาดยาวโดย

จะมีหัวข้อให้นักศึกษา ข้อนี้ 20 คะแนน

 2. การตัดเกรดมีดังนี้

  A   =  90-100       D+ =  50-54 

  B+ =  80-89       D   =  40-49

  B   =  71-79       F   =  0-39

  C+ =  60-70

  C   =  55-59

 3. ในการตัดเกรดนักศึกษาจะต้องทำให้ผ่าน 

ทั้ง 2 ข้อใหญ่

 ข้อแนะนำในการสอบ

 1. นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมของวรรณคดี 

แต่ละยุค

 2. นักศึกษาจะต้องเข้าใจและสามารถวิจารณ์ 

ผลงานของนักเขียนและกวีแต่ละยุคได้

 หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ 

ภาษาอังกฤษก็ได้

       รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ

 เนื้อหาโดยสรุป

 1. เป็นการศึกษารูปแบบการประพันธ์ และ 

ความรู้สึกนึกคิดในแนวนวนิยายและเรื่องสั้นของ 

นักเขียนสำคัญ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 

(1900-1945)

 2. เป็นการให้ภาพสังคม เหตุการณ์และแนว 

ความคิดท่ีมีผลต่อวรรณคดีอเมริกันในคริสต์ศตวรรษ 

ที่ 20  เช่น  เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

 3.  เป็นการศึกษาผลงานและนักเขียนกลุ่มต่างๆ 

ดังนี้

- กลุ่มสัจนิยม  เช่น  William Dean Howells

-  กลุ่มธรรมชาตินิยม  เช่น  Jack London

- กลุ่ม Lost Generation   เช่น  F.Scott  Fitzgerald

-  กลุ่ม Local Color   เช่น  Mark Twain

 4. ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นโดยละเอียด 

ของเรื่องต่อไปนี้

- A Modern Instance ของ William Dean Howells

-  The Real Thing ของ Henry James

-  The Blue Hotel ของ Stephen Crane

-  The Call of the Wild ของ Jack London

-  Tender Is the Night ของ F.Scott Fitzgerald

 ข้อแนะนำในการเรียน

 1. นักศึกษาควรจะมีภาพรวมของวรรณคดี 

อเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20

 2. นักศึกษาจะต้องศึกษานักเขียนอเมริกัน 

ท่ีสำคัญๆ ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยมโดยละเอียด

 3. นักศึกษาควรจะเข้าเรียนเพราะจะต้องมีการ

รายงานในห้องเพื่อเก็บคะแนนบางส่วน

 แนวการวัดผล

 1. นักศึกษาท่ีทำรายงานในห้องจะมีคะแนน 

เก็บประมาณ 40% อีก 60% จะเป็นคะแนนจากการสอบ

ตามตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัย

 2. นักศึกษาที่ไม่ได้ทำรายงานในห้องจะต้อง 

สอบตามตารางสอบไล่ 100%

 3. การตัดเกรดมีดังนี้ 

A   =  90-100 B+ =  80-89  B  =  71-79 

C+ =  60-70 C   =  55-59 D+ =  50-54 

D   =  40-49 F    =  0-39

 ข้อแนะนำในการสอบ

 1. ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

 2. ในการตอบนักศึกษาจะต้องอธิบายโดย 

ละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 3. คำตอบจะต้องให้ตรงประเด็นโดยให้  

สอดคล้องกับคำถาม

 4. คำตอบของแต่ละข้อต้องมีความยาวที่ 

เหมาะสม

 หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือ 

ภาษาอังกฤษก็ได้

 ตำรา   นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและ 

ธรรมชาตินิยม   แต่งโดย รศ.สุมารีย์ อิงคนารถ

 วันเวลาและสถานที่เรียน อังคาร13.30-15.20 น. 

ห้อง AV  HOB 1 ชั้น 3

 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์

 กระบวนวิชา GER (GN232) มุ่งเน้นให้นักศึกษา 

มีความรู้ เกี่ยวกับงานวรรณกรรมเด็กและเยาวชน 

ภาษาเยอรมัน ตลอดจนนักเขียนที่มีชื่อเสียง มองเห็น 

ภาพรวมทางประวัติศาสตร์ และความเช่ือมโยงเก่ียวข้อง 

กับแง่มุมทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน 

พัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

และการอ่านเชิงวิพากษ์

 คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาประวัติความเป็นมา 

รูปแบบของวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน

ตลอดจนนักเขียนที่มีชื่อเสียง

 จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา

 1. นักศึกษาเรียนรู้จักกับหมวดงานวรรณกรรม 

ท่ีแยกไปจากงานวรรณคดีหมวดใหญ่ ซ่ึงเป็นงานวรรณกรรม 

ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ รวมทั้ง 

เรียนรู้จักนักเขียนวรรณกรรมเด็กและเยาวชนภาษาเยอรมัน

ที่มีชื่อเสียง

 2. นักศึกษาพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อความ 

เข้าใจ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม โดยเน้นที่ตัวผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง

 3. นักศึกษามองเห็นภาพรวมทางประวัติศาสตร์ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศเยอรมนี 

ผ่านงานเขียนสำหรับเด็กและเยาวชน

 4. นักศึกษานำแง่มุมที่ได้รับจากการอ่านงาน 

วรรณกรรม มาเปรียบเทียบเชิงวิพากษ์กับสังคมและ 

วัฒนธรรมไทย

 วิธีประเมินผล สอบปลายภาค (ข้อสอบปรนัย 

ผสมอัตนัย) 100 คะแนน (สอบตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด)

 เนื้อหาวิชา

บทที่ 1  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุคกลางและ 

  ยุคพุทธิปัญญา

บทที่ 2  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุคโรแมนติก

บทที่ 3  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุคบีเดอร์ไมเออร์

บทที่ 4  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุคสัจนิยม

บทที่ 5  หนังสือภาพสำหรับเด็ก Struwwelpeter

บทที่ 6  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 19  

  (ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง)

บทที่ 7  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุคสาธารณรัฐไวมาร์

บทที่ 8  เอริค เคสท์เนอร์ ชีวประวัติและผลงาน

บทที่ 9  วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุคนาซี

บทที่ 10 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในยุคหลังปี ค.ศ. 1970

บทที่ 11 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนสมัยใหม่

บทที่ 12 วรรณกรรมเด็กและเยาวชนในส่ือประเภทต่าง ๆ

ผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์รศ.สุมารีย์   อิงคนารถ



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 ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)ม.ร. มอบรางวัลฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

สักขีพยาน เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3  

ชั้น 3  อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. กล่าวยินดีพร้อมมอบ 

รางวัลว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับ 

รางวัล และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย รวมถึง 

เจ้าหน้าท่ีของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา    ท่ีได้ร่วมกัน 

ทำงานอย่างแข็งขันมาตลอดปีที่ผ่านมา จากนี้ไปขอให้ 

ทุกหน่วยงานช่วยกันพัฒนาคุณภาพการทำงานของ

มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป

 สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพ 

ในระบบ QA ตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ใน 3 กลุ่มหน่วยงาน จำนวน 36 หน่วยงาน  

ได้แก่

 1) กลุ่มหน่วยงาน คณะ/สถาบันท่ีจัดการเรียน 

การสอน จำนวน 3 หน่วยงาน : อันดับที่ 1 ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ เงินรางวัล 45,000 บาท อันดับที่ 2 

คณะรัฐศาสตร์ เงินรางวัล 30,000 บาท และอันดับท่ี 3  

ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ เงินรางวัล 15,000 บาท  

ทุกรางวัลรับพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 รางวัลชมเชย เป็นกรณีพิเศษเฉพาะปีการศึกษา  

2554 เท่านั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะที่ได้ผล 

การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ ม.ร. ตั้งแต่ระดับ 

ดีขึ้นไปและผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสาม จำนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ 

มนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  

เงินรางวัลคณะละ 10,000 บาท  

 2) กลุ่มหน่วยงาน สำนัก/สถาบันที่สนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน จำนวน 7 หน่วยงาน :  

อันดับที่ 1  มี 4 หน่วยงาน ที่มีคะแนนเท่ากัน คือ 

สำนักงานอธิการบดี สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 

สำนักวิทยบริการฯต่างประเทศ และสำนักพิมพ์ เงินรางวัล 

หน่วยงานละ 15,000 บาท อันดับท่ี 2 ได้แก่ สถาบัน 

วิจัยและพัฒนา เงินรางวัล 10,000 บาท และอันดับท่ี 3  

มี 2 หน่วยงาน ที่มีคะแนนเท่ากัน คือ สำนักทดสอบ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันกฎหมายไทย เงินรางวัล 

หน่วยงานละ 5,000 บาท ทุกรางวัลรับพร้อมใบประกาศ 

เกียรติคุณ

 3) กลุ่มหน่วยงานสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติ จำนวน 11 หน่วยงาน : อันดับที่ 1 มี  

5 หน่วยงาน ที่มีคะแนนเท่ากัน คือ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดอุทัยธานี  ขอนแก่น  นครราชสีมา  สุโขทัย  และ 

เพชรบูรณ์ เงินรางวัลหน่วยงานละ 15,000 บาท  

อันดับที่ 2 มี 3 หน่วยงาน ที่มีคะแนนเท่ากัน คือ  

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดชัยภูมิ นครพนม และสุรินทร์  

เงินรางวัลหน่วยงานละ 10,000 บาท และอันดับที่ 3 

มี 3 หน่วยงาน ท่ีมีคะแนนเท่ากัน คือ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตรัง  และอำนาจเจริญ  เงินรางวัล 

หน่วยงานละ 5,000 บาท ทุกรางวัลรับพร้อมใบประกาศ 

เกียรติคุณ

 ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รางวัลกับโรงเรียน 

ท่ีมีผลการประเมินแต่ละมาตรฐานได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 

ระดับดี (ไม่ต่ำกว่า 3.00) และผลการประเมินภาพรวม 

ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก (ไม่ต่ำกว่า 4.00)   

โดยไม่เรียงอันดับท่ี จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปฐมวัย โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับประถมศึกษา และ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับมัธยมศึกษา  

เงินรางวัลหน่วยงานละ 15,000 บาท ทุกรางวัลรับ 

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

 ส่วนหน่วยงานที่ตรวจประเมินคุณภาพใน 

ระบบ ISO ให้รางวัลกับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจ 

ก็ไม่ใช่ปัญหา มีของขวัญไปให้หรือหาไม่ก็ตาม สิ่ง 

เหล่าน้ีเขาเรียกว่าเป็นอามิสบูชา เป็นข้าวของอะไรต่างๆไป  

แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีข้าวของไป เราไม่ได้มีธูปเทียน 

ไม่มีส่ิงท่ีเป็นของขวัญไป เราก็ใช้จิตใจของเรา ใช้สิบน้ิวพนม  

อย่างน้ีเป็นต้น ดังน้ันในคติต่างๆท่ีนักศึกษาหรือท่าน 

ผู้ปกครองทั้งหลายถ้าหากว่ายังไม่กระจ่างในเรื่องนี้  

ท่านก็ควรจะหาดูในเร่ืองจารีตประเพณีต่างๆ เขาเขียน 

กันไว้มากมาย แล้วก็ถามจากผู้รู้ เราเป็นครูกันคนละอย่าง 

นะครับ ส่ิงไหนท่ีเราไม่รู้เราก็ถามผู้ท่ีรู้ เราจะได้ปฏิบัติ 

ถูกต้อง เราจะปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานเรา 

ดูได้ 

 ลูกศิษย์ครับ มีการขอพร เราจะบอกว่าอย่างไร  

เม่ือไปถึงผู้ท่ีสามารถจะให้พรเรา หรืออยู่ในฐานะท่ีท่าน 

จะให้พรเรา เราก็บอกว่าเราเป็นใคร หรือท่านรู้จักดี 

อยู่แล้ว เราก็บอกว่าเรามาขอพรท่านเนื่องในโอกาส 

อะไรเราก็บอกไป มาขอพรท่านเน่ืองในประเพณีอะไร 

หรือในโอกาสใดก็แล้วแต่ เช่น งานแต่งงานก็เข้าไป 

กราบญาติผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่ง หรือฝ่ายเราก็ได้ เราก็ 

บอกว่าขอพรในงานมงคลสมรสของเรา หรือว่าเน่ืองจาก 

งานในมงคลสมรสมาขอพรท่าน เพื่อที่จะอยู่ร่มเย็น 

เป็นสุขอะไรต่างๆ อยู่ที่เราพูดแล้วแต่ว่าเราอยากจะ 

ได้พรชนิดใดก็ระบุได้ บางคนน้ันก็ลงไปสู่รายละเอียด 

ไปขอพรจากผู้ที่มีอายุยืน เช่น ท่านมีอายุ 80 ปี อายุ  

100 ปี อายุ 120 ปี อะไรต่างๆ เวลากราบลงไปก็ 

บอกว่าคุณตาครับ ขอพรครับ ผมอายุน้อยผมก็อยาก 

จะมีอายุมาก อะไรอย่างนี้ก็ได้ อะไรที่เป็นคำพูดที่ด ี

ก็พูดไป ท่านท้ังหลายก็อาจจะคิดว่าการขอพรน้ันจะมี 

ความรู้สึกอย่างไร ครูบอกก่อนนะครับว่าให้มีความรู้สึก 

ว่าท่านมีบุญคุณต่อเรา ให้มีความรู้สึกว่าท่านอยู่ในฐานะ 

ท่ีจะประสาทพรให้เราได้ จะต้องให้รู้สึกอย่างน้ัน และ 

การรู้สึกอย่างนั้นจะเป็นผลอย่างไรก็คงจะต้องคุยกัน 

คราวหน้า เพราะว่าครูจะพูดถึงว่าเมื่อเราไปขอพรนั้น  

ท่านให้พรเป็นอย่างไร หรือว่าการให้พร คราวน้ีพูดถึง 

การขอ คราวหน้าจะพูดถึงการให้ เอาไว้ฉบับหน้า 

คุยกันอีกนะครับ  สวัสดีครับ

พระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อ 
ประเทศและปวงชนชาวไทย  อีกท้ังยังได้อัญเชิญพระนาม 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นช่ือของมหาวิทยาลัย โดยจะมี 
พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะ และพิธีทางศาสนา 
ต้ังแต่ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง (หัวหมาก) รวมท้ังมีพิธีวางพานพุ่มถวาย 
ราชสักการะ ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้เชิญชวน 
สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ร่วม 
วางพานพุ่มถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามคำแหง 
มหาราชด้วย
 สำหรับความเป็นมาของ “วันพ่อขุนรามคำแหง 
มหาราช” เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
ท่ีโคกประสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 17 มกราคม  
2376 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของ 
ทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสำคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม 2533 เป็นต้นมา 

ม.ร. เชิญวางพานพุ่มฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

ติดตามคุณภาพภายใน โดยผลการตรวจติดตามไม่พบ 

ข้อบกพร่อง (CAR) ที่เป็นเมเจอร์ โดยไม่เรียงอันดับที่ 

จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   

บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันคอมพิวเตอร์  สำนักเทคโนโลยี- 

การศึกษา และสำนักวิทยบริการ เงินรางวัลหน่วยงานละ  

15,000 บาท  ทุกรางวัลรับพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ    

 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๙) วันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

    
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

ประกวดร้องเพลง TECHNO CONTEST

      นายจักรกฤช ศรีธนกฤช   

ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วางพานพุ่ม 

ถวายราชสักการะพระบรมราชา- 

นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว  ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ  

เม่ือวันท่่ี 10 ธันวาคม 2555 ณ  

บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน  

เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการประกวด 

ร้องเพลง TECHNO CONTEST เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม  

ที่ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

โดยมีนายธนรัตน์ ขวัญใจ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อ 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีการแสดงออกถึงความ 

สามารถและส่งเสริมประสบการณ์อันเป็นทักษะ 

พื้นฐานของการดำเนินชีวิตเมื่อก้าวออกสู่สังคม

 การตัดสินคร้ังน้ี มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ ทักษะ 

และประสบการณ์ด้านดนตรี ได้แก่ อ.เมธาดา ดามาพงษ์  

อ.มนตรี นุชดอนไผ่ และอ.วณี ลัดดากลม จาก 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นกรรมการตัดสิน โดยการประกวดจะแบ่งเป็น  

3 รอบด้วยกัน คือ รอบเพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รอบเพลงลูกทุ่งและรอบชิงชนะเลิศ ท้ังน้ีการตัดสิน 

พิจารณาจากจังหวะ ทำนอง อักขระ การออกเสียง 

สำเนียงและบุคลิกภาพของผู้เข้าประกวด

 ผลการประกวดผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพัชรดา  

พานแก้ว เพลงกอดฉันก่อนลา รับเงินรางวัล 5,000 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุภาวดี  คำแก้ว   

เพลงคนเริ่มมีความรัก รับเงินรางวัล 3,000 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธวิทย์  ตาลประเสริฐ  

เพลงแด่แม่ รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย  

ได้แก่ นางสาวนลพรรณ เผ่าเงินงาม เพลงอายแสง- 

นีออน และนายฐิติการณ์  สืบทิม  เพลงล่องเรือหารัก 

รับเงินรางวัล 500 บาท 

 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที องค์การนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับหนึ่งการแข่งขันโต้วาทีชิงโล่พระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประจำปี 2555 จากเวทีงานวันคล้ายวันสถาปนา 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเข้ารับโล่รางวัล 

จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เม่ือวันท่ี  

16 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. 

สนามบินน้ำ จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับกลุ่ม 

อุดมศึกษาวาทศิลป์ 

 สำหรับนักศึกษาที่สามารถสร้างชื่อเสียง 

ให้แก่ ม.รามคำแหงคร้ังน้ี ได้แก่ นายสิทธิ ดอรอมาน  

นักศึกษาปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  นายพุทธชาติ  

จันทร์ณธาดา นายชญาน์วุฒิ บำรุงหนูไหม นายนวกัณฑ์  

อุบล นางสาวสุพิชฌาย์  โต๊ะฉิม  และนายอภินันท์ 

มิ่งโอโล  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ชมรมปาฐกถาฯ คว้ารางวัลโต้วาที

คณะนิติศาสตร์ จัดสอบเอง 
ในการสอบซ่อม ภาค 1/2555  

วิชา LAW 3014 

สอบวันท่ี 18 มกราคม 2556 

เวลา 09.30-12.00 น. 

สถานที่สอบ LOB 1 405

 ลูกศิษย์ที่รักครับ การขอพร เราจะได้ยิน 

กันบ่อยๆ พบเห็นกันตลอดในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะ 

เป็นเร่ืองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือว่าในเทศกาล 

ตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ หรือในเทศกาลใดท่ีเป็น 

งานประเพณี ก็มักจะมีการรวมกัน รำลึกถึงผู้มี 

พระคุณ รำลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ หรือรำลึกถึง 

ครูบาอาจารย์เวลาไหว้ครู ก็ขอพรครู เวลาไปเยี่ยม 

ญาติผู้ใหญ่เราก็ไปกราบแล้วก็ขอพรท่าน เวลา 

ครูพบผู้อาวุโส เช่น ไปพบกับอาจารย์ท่ีเคยสอนต้ังแต่ 

ตอนเราเป็นเด็ก ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านจะจำได้ไม่ได้ 

ไม่ใช่ปัญหา ปัญหาเป็นของเรา ไม่ใช่ของท่าน 

ปัญหาของเราคือจะทำอย่างไร เราก็ขอพรท่าน 

ส่วนคำพรนั้นจะขอว่าอย่างไรเราจะคุยกัน

 ลูกศิษย์ครับ ในการขอพรน้ัน จะทำให้จิตใจ 

ของผู้ท่ีขอพรเต็มไปด้วยความรู้สึก กตัญญูกตเวทิตา  

เต็มไปด้วยความรู้สึกท่ีรู้จักว่า ผู้ใดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่  

คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่น้ัน หมายความว่าท่านเป็นหลักได้ 

หลักในความคิด หลักในการกระทำ หลักในการ 

ดำเนินชีวิตต่างๆ ดังนั้น การที่ไปขอพรท่านนั้น 

จึงเป็นเร่ืองประเสริฐสุด เป็นเร่ืองท่ีทุกคนพึงกระทำ  

จะงดเว้นเสียมิได้ ลูกศิษย์ครับ ในการขอพรอย่าง 

ที่ครูบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า เราไปหาผู้ใหญ่ เราไปหา 

ผู้ที่มีอาวุโส เราไปหาผู้ที่พึงเคารพ พึงกราบไหว้ 

ไปหาผู้ที่เรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อ 

บ้านต่อเมือง ท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเรา หรือว่า 

ในทางอ้อมท่านก็อาจเป็นผู้ท่ีเป็นตัวแทนของศาสนา  

เช่น พระสงฆ์หรือว่าพระในศาสนาอ่ืน หรือว่านักบวช 

ในศาสนาอื่น หรืออะไรก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นเรื่อง 

ท่ีอาวุโสกว่าเรา เป็นเร่ืองท่ีมีอายุมากกว่าเรา เป็นเร่ือง 

ที่มีศักดิ์สูงกว่าเรา เป็นเรื่องที่แม้ว่าเขาอายุน้อย 

แต่ว่าเขาอยู่ในฐานะคนละอย่างกับเรา เช่น ลูกศิษย์ 

ท่ีมีอายุมากกว่าครู อย่างน้ีเป็นต้น หรือว่าแม้กระท่ัง 

บิดามารดาไปกราบพระ พระท่ีไปกราบน้ันก็อาจจะ 

เป็นบุตรท่ีบวชเป็นพระภิกษุ พ่อแม่ก็กราบพระได้ 

ในทางท่ีอยู่ในความเช่ือท่ีว่าเรากราบน้ัน เรากราบ 

ความเป็นพระ  ไม่ได้ไปกราบลูก  อย่างนีเ้ป็นต้น

 เพราะฉะนั้นเราแยกแยะอะไรต่างๆแล้ว  

ก็ให้สังเกตอีกว่าเวลาเราไปขอพรน้ัน เราจะมีส่ิงใด 

ติดไม้ติดมือไปไหว้ไปกราบ มีดอกไม้หรือไม่ม ี

ขอพร

วางพานพุ่ม


